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בעדאכט מאקס •ארדן אײן - סעקציעס פערצן

 פראטערנאלע אידישע גרופע א זיך האט צוריק יאר צען מיט
 פראטערנאלן גרויםן נייעם א בויען געגומען אמביציע מיט טוער

 דעם אין אפיילו אױםגערריקט געװען איז אמביציע זייער ארדן.
אליין זיי כאטש ארדן. נייעם דעם געגעבן האבן זײ װאם ;^מען,

בעדאכט מאקם
ארדן ארבעטער אינטערנאציאגאלן פון כעגעראל-ם״קרעטאר

 דאך זיי האבן גרופע, נאציאנאלער איין צו בלויז געהערט האבן
ארדן. ,אי^גוער^ציאואןץ אן ארגאניזירן צו נאשלאסן

 צוריק אױףי פיאנערן אט־די קוקן שפעטער, יאר צען היינט,
געװארן. דערגרײכט איז אמביציע זייער װיפיא אויף זען צו

ארדן, אונדזער פון גרינדער די זעען צוריק, אויף קוקנדיק
 איז עקזיםטירט ער װאס יאר 10 די אין אז ערשטן, אלעם צום
 פון ארנאניזאציע מעכטיקער א צו אויםנעװאקםן ארדן דער

 א איז מאםן־ארגאניזאציע אט־די םיטגלידער. 165,000 איבער
 דעם פון פיאנערן די װעלכער מיט ערנםטקייט דער צו מאנומענט

 פרוכט די איז זי אויפגאבע. זייער או;טערגענומען האבן ארדן
 דער פון רעזולטאט דער איז זי אנטשלאםגקייט. זעלטענעד א פון

 דאם מיטגלידערשאפט. כםדר־װאקםנדיקער דער מצד לאיאליטעט
 די פון אידעאלז די אנגענומען האבן מיטגילידער :ייע די װאם

 די און גײםט דעם פון אנערקענונג אן אלײן איז גרינדער
גרינדער. די פון שטרעבונגען

 פון דערגרײכוננ װאונדערבארםטע םאמע די און צוױיטע די
 פון געװארן טראנםפארמירט איז ער װאם דאס, איז ארדן דעם

 אידן גרופע ליינערופארהעלטניםמעםי?־ק א פון ארנאניזאציע אן
ארדן. אינטערנאציאנאילן מעכטיקן און אמתן אן אין

 גיי־ די פון הילף דער מיט און אנדערער, דער נאך .אײנע
 אונ־ םון גרינדער די האבן שװעםטער, און בדידער רעקרוטירטע

 דרייצן פון שפראך־םעקציעם דרײצן עטאבלירט ארדן דזער
פעלקער. פארשיידענע

 איז װערן צו ארגאניזירט םעקציעם ערשטע די פון אײנע
 האבן ארדן אונדזער פון גרינדער די םעקציע. עעלישע די געװען
אמעריקע אין ארדן פראטערנאילער קיין אז פארשטאנען, מט זײער

 שטעלט ער אויב מאםךארגאניזאציע, אמתע קײן װערן ניט קען
מ געװאוםט אויך האבן זיי באדיערן. נאציאנאלע אװעק א  גוט׳ נ

 איינפלום־ קייז װערן ניט קען ארגאניזאציע פראטערנאלע קײן אז
 זא׳צ זי אויב לעבן, געזעלשאפטלעכן אמערילאנעם אין כוח ךייבעד
מאםז. אמערי?אנער ברייטע די פון פעםטונג א װערן ניט כריער
 זיינען םעקציע ענגלישע אן ארגאגיזירן צו פארזוכן ערשטע די

 די יאר?. נױ אין 500 ברענטש גרינדן בײם געװארן געטאכט
 אין טשארטער־מיטגלידער אריגינעלע די פון גרופע קלײנע

 פון םעקציע א אין אויםגעװאקםן דאן זינט איז 500 ברענטש
קינדער. און פרויען מענער, 25,000 איבער

 ענגלישע ארגאגיזירן אנגעהויבן האבן זיי װי דעם נאך
 די געלייגט גרינדער די האבן ארדן, אונדזער אין ברענטשעם

 און אוקראינישע די םעקציע. איטאליענישער אן פאר באזע
 מיט זיך פאר״ניקן דורך נאכגעפאלגט. האבן סעקציעם פוילישע

 אונ־ די זיינען ארגאניזאציעם, פראטערנאלע שױן־עקזיסטירנדיקע
 דעם צו צוגעקומען םעקציעם רוםישע און סלאװאקישע גארישע,

 שפעטער זיינען סעקציעם שפאנישע און רומענישע די ארדן.
 די געװארן עטאבלירט איז שפעטער נאך געװארן. ארגאניזירט
 םערבישע די געבוירן שפעטער האט װאם םעקציע, קראאטישע

 די איז ארדן אין םעלציעם די פון מיזיניקצ דאם םעקציע.
םעקציע. קארפאטן־רוםישע

 פארשײדענע אט־די גריגדן בלויז אז זיך, פארשטײט עם
אט־ אבער דערגרייכוננ. גװאלדיקע קיין געװען ניט איז גרופעם

װײנער װיליאם
ארדן ארבעטער איגטערנאציאנאלן פון פרעזידענט

 אר־ אײ\ איז געװאח צוזאמענגעשמאלצן זײנען גרופעם אלע די
 פארייניקטער־ ארבעטן צו געװארן באװעגט זײנען זײ גאגיזאציע.

 קא־ צו אויםגעלערנט זיך האבן זײ ציל. זעלבן רעם פאר הייט
 זיי פראבלעמען. געמ״נשאפטלעכע זײערע לייזן אין אפערירן

 צו ענטוזיאםטיש צוזאמען ארבעטן צו אויםגעלערנט זיך האבן
דערגרייכונג. א באמת טאקע איז דאם — ארדן זעצבן דעם בויען

 מאםן די פון עקזייםטענץ דער אין שװעריקײטן גרעסטע די
 ליגן שװעריקייטן די פראבלעמען. זײערע אין רוקא ניט שטעקן

 ײזז5< צו כדי פאר״ניקן ניט זיך קענען מאםן די װאם דעם, אין
פראבלעמען. זייערע
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 זײנען מאםן ברייטע די פון פראבלעמען פונדאמענטאלע די
חיד: דעם פון פראבלעמען די זיינען ראס זעלכע. די  פראב־ די י

 פון פר^ילעמען די זײנען ד^ם עקזיםטענץ. און לעבן פון לעמען
 עק$- פון פראבלעמען די זיינען האם שכירות. און באשעפטיקו־ג

 הארטע טאקע זײנען ד^ם פרידן. און זיכערקייט נאמישער
 זײ אטאקירן. ניט אליין אײנער ז״ קעז יחיד קײן פראבלעמען.

 די בײשטײן קענען זאלן זײ אז שװער, אזוי ניט אבער זײנען
 פאר פארבאדינג דער מאםן. ברײטע די פון אטאקעם פארייניקטע

מאםן. די פון אײגיקײט די דעריבער איז פראבלעמען אט־די לײזן
 פון רעזולטאט דער פראבלעמען אלע ־אט־די זייגען פאקטיש

 נידעריקע ארדענונג. געזעלשאפטלעכער עקזיםטירנדיקער דער
 עקזיםטירן — מאםן ברײטע פאר נויט באשאפן װאם — שכירות

 עקאנאמישע דערפון. פראפיטן מאכן ?אפיטאליםטן אײניקע װייל
 ארבעט־ ניליקער א וױיל עקזיםטירט, מאםן די פון אוטזיכערקײט

 עקאגאמישע אײנצלנע די פון הערצער די דערפרייט מארק
 װאס באדינגונגען, די אז ניט װילן איינצלנע אט־די ראיאליםטן.

 זײ וױיל װערן, איפגעשאפט ז־אלן מאםז, די צו נויט ברענגען
 זײער טראץ אפילו אבער באדינגועען. *^ט־די פון פראפיטירן

 שונאים, זײערע באזיגן געקענט מענטשן רי װאלטן קעגגערשאפט
 פרא־ װאם אײנצלנע, די פארײניקט. געװען נאר װאלטן זײ װען

 זייערע אין אלץ דעריבער טוען מאםן, די פון נויט דער פון פיטירן
 זײ דערשרעקט עס פארײניקן. ניט זיך זאלן מאםן די אז כוחות,

 קעגן אטאקע פארײגיקטע א מאכן זאלן מאםן די אז נעדאגק, דער
 נעלייזט װאלט אטאקע אזא פראבלעמען. עלואנאמישע זייערע

 פאר־ װאליט, דאם אבער פאלק. דעם פאר פראבלעמען דאזיקע די
 רא־ עקאנאמישע אט־די פאר פראבלעמען באשאפן זיך, שטײט

 דאם האלטז איז זיך זיי ספעציאליזירן דע־פאר און יא״יפטן.
 די פון מוחות די אין זײ באשאפן דערפאר צעטײלט. פא<לק
 רעליגיע ראםע, נאציאנאליטעט, איבער פאראורטײלן טיפע מאפן
פאליטיק. אדער

 אויפגאנע װיכטיקםטע די איז צעטײלונג אט־די בײצוקומען
 פראטערנאלער דער פון ברודערשאפט רי פראטערנאליזם. פון

אומ־ עקאנאמישער פון קרבנות די אז דעם, צו צילט באװענונג

 ארגאני־ געמײנשאפטלעך זײן צוזאמען, שטיין זאלן זיכערקייט
און אײנעם פאר אלע :געמיינשאפטלעך האנדלען און זירט

 בײ־ קען ער װיפיל אוין» מיאם דער אין בלויז אלע. פאר איינער
 װירקזאם. זיין פראטערנאליזם דער קען צעט״לונגען קוםעןאט־רי

 צע־ אט־די בײקומען קען זי װיפיל אויח מאם דער אין ביויז
 כוח דעם שטארקן ארגאניזאציע פראטערנאלע א קען טיילונגען

עקזיםטענץ־&ראבלעמען. זײערע לייזן אין מאםז די פוז
 אונדזער אין נאציאנאליטעטן דרײצן די פון פארײניקונג די

 דערגרײכוננ, א דעריבער איז אדדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
 דערגרײכוגג ^ט־די שטאלץ. זייער זיין קענען מיר װעלכער מיט

 אונ־ פון צילן די געװען זײנען אמתדיק און ערלעך װי באװײזט
 בײשטײערונג א דאם איז צייט זעלבער דער אין גרינדער. דזערע

 גאיצן. א אלם פאל? אמעריקאנעם דעם פון אײניקייט דער צו
 זײער פון הינטערגרונט אין אװעקרוקן זאלן זײ אז העלפט, דאם

 אידן װייםע, אדער נענער זיינען זײ אז פאקט, דעם באװאוסטזײן
״ און פרעמד־געבוירענע, אדער הי־געבוירענע קריםטן, אדער  ז
 אז באװאוםטזײן, זייער פון פאדערגרונט צום אדויםרוקן ז'<!לן

אמעריקאנער. אלע ז״נען זײ
 ז״ן פון יאר צען די פון משך אין װאלט ארדן אונדזער אויב

 צוזאמענ־ בלויז װאלט ער נאר ז«ך, אנדער ק״ן געט*ז ניט לעגן
 ברידער זײנען זײ אז זיי, געלערנט ;מענטשן 165,000 גענומען

 און ברידער אלם פונקצײאגירן דארפן זײ אז און שװעםטער און
 װי האנדלען דארפן זײ אז זײ, איבערצייגט און שװעםטער,

 — ארגאניזאציע דער אויסער םאםן די צו שװעםטער און ברידער
 אליין דאס װאלט דערגרײכט, געהאט דאם בלויז וױאלט ער אויב
 די װאם ארבעט, די עקזיםטעניו. זיין בארעכטיקט גלענצנד שוין

 בא־ איז דערגרײכונג, ^ט־דער איז אריינגעלייגט ה^בן נרינדער
 איבער־ די געגעבן זיי ה^ט זי אופן. בעםטן אויפן געװארן לוינט

 אײניק״ט די געװארן. מקוים איז טרוים שײנער א אז צייגונג,
 פון באװייז א איז ארדן אײן אין םעקציעס דרייצן די פון גופא
 געטרײשאפט דער פון גרינדער, זיינע פון אויפרי־טיקײט דער
צילן. זײנע פון װערט דעם פון און בויער זײנע פון
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אי צען געװארן איז 1940 מערץ אין  אינטער־ דער זינט י
 צו פונקט געװארן. געגרױ־עט איז ארדן ארבעטער אציאנאלערנ

 ארגאגיזירט איז עם זינט יאר 40 אױך װערט צײט זעלבער יער
 אי־טערגאציאגאלער דער װעלכן פון ארבעטער־רינג, רער נעװארן

 זײן כדאי דעדפאר װעט עש ארויסיעװאקםן. איז ארדן אובעטער
 אינטערנאציא־ דעם פון פארנעשיכטע דעד מ־ט בא?א_ע! צו ןיך

 אים האבן װאם באדינגוניען, די מיט און אר־ן ארבעטער אלן:
ט;ע ב א לעבן. צום ני

רינג ארבעטער פון געבורט
 ליכטיקע א געװען איז רינג ארבעטער דעם פון :עבודט דאם

 די האבן צײט יענער אין לעבן. אידישז דעם אין דעדשיינונג
 װאו װינחלעז אלע אין צעװארפן רי;ג, ארבעטעד פון ברענטשעס

לענדער פארשיידענע פון אימיגראגטן אריינגעקליבן זיך האבן עס

זאלצמאן ר.
םעקציע אידישער דער פון שעקרעטאר :אציאנאלער

 דעם אין וױנקלען ליכטיקע פארגעשטעלט זיך טיט אייראפע, אין
מאםע. אימיגראנטישער דעד פון לעבן פײצטערן

 גע־ באהויכט זײנען ארגאניזאציע די אױפבױען אין צילן די
 פון אײנער װעלט. באפר״טער א פאר אידעאל דעם מיט װארן

 די פארמולירט האט גארדאן, א. א. ארדן, דעם פון ;רינדער ךי
:אופן פאלגנדיקן אױח צילן

ט איז געדאנק ״אונדזער  קראנקן א באזארגן צו בלויז געװען ני
ט מאן ט פרוי א און װאך א דאלער עטלעכע מי  הונדערט פאר א מי

ט ניין, שטארבט. מאן דער װען דאלער געמיינט. מיר האין דאם ני
ך האט אליין דעם ״צוליב ט זי ט ני  װערן צו געבוירן געלוינ

 עקזים־ אוגטערשטיצונכ-פאריינען אזעלכע זיך. אויפהאדעװען און
טויזגטער. די אין טירן

 און טיפערער העבערער, פיל א געװען איז צװעק ״אונדזער
ט װעלט שענערע א : ברייטערעך  גע- א געזעלשאפט, בעםערער א מי

ן זאלן מענטשן װאו זעלשאפט ט פארזיכערט זיי ט לעבן זייער מי  ני
לעבט." װאם אייגער יעדער טאקע גאר טויט, נאבן בלויז

 געזעלשאפט םאציאליםטישע אדער סאציאליזם װארט דאס
 פארטולירוננ גאגצע די אבער דערמאנט, ניט דא טא?ע איז

אידעאל. םאציאליםטישן דעם מיט אטעמט
 די נאר פראגראם, טעארעטיש־פארמולירטע די נאר ניט און

 די אין ארבעטע־ געװען זיינען גרינדער און טוער פראקטישע
 װעגן גערעדט נאר גיט האבן װעלכע פאלקם־מעגטשן שעפער,

 זײער געװען גרייט זײנען נאר װעלט, שענערער און בעםערער א
 כא־אקטעריםטיש, איז עם און אװעקצוגעבן. אידעאל פארן לעבן
 שוין האט װעלכער איינער געװען איז גרינדער די צװישן װאם

 װעלט־ גרויסער דער אין באריקאדן די אויח געהעמפט
 זײן אין דערצײלט זאקס ש. א. קאםונע. פאריזער די געשעעניש,
 פארזיצער ערשטער דער אז ארבעטער־רינג׳/ דעם פון ״געשיכטע

 געװעז איז ער ;אלדרייך. מ. געװען א*ז ארנאגיזאציע דער פון
 יענעם איז פדאנקרײך אין געפונען זיך האט און קעפמאכער א

 פראנצויזיש־פרײםישער דער אױםגעבראכן האט עם װען טאג,
 פון צוריקגעקומען איז ארמיי פראנצויזישע די װען און קריג,

 גװארדיע נאציאנאלער רויטער רער אין ארײן ער איז פראנט
 דעם איז באטײליקט זיך האט און קאמונע פאריזער דער פון

ארמײ. מישעלם לואיזע פון לײטענאנט אלם באריקאדן־קאמוז
 רינג ארבעטער פון פירער איצטיקע רי אז װאונדער, קײן ניט
 זײ קענען אזוי װי װײל יארן, ױנגע זײערע פארגעםן פרואװן

 געשלאסן האבן זײ בשעת קאפיטל, שײנעם יעגעם פארהערלעכן
 די מיט ארדן, דעם אין עלעמענטן בורזשואזע די מיט בונד א

 בא־ האט װאם גייםט, יענעם קעגן בכלל, כחות רעאקציאנערע
גרינדער. די הערשט

גלײכבארעכטיקט ריננ ארבעטער אץ ריכטונגען אלע

 פון נעשיכטע די דורכצוג״ן אויפגאבע אונדזער ניט איז עם
 א אין כאטש דערקלערן בלויז װילן מיר רינג. ארבעטער דעם

 צוריק־ רעם פאראורזאבט האבן װאם םיבות, די מאם קליינער
אח, דעם צוגעגרײט אויך האבן און רינג ארבעטער פון גאנג  ב

 אגט־ זיך און װערן געיוירן זאל דינכ ארבעטער דעם אין אז
 דער צו געםירט שפעטער האט װאם ריכטונג, יעיע װיקלען

 פון אײנע ארדן. ארבעטער אינטערנאציאגאלז דעם פון גרינדונג
 ארויםגערוקט רינג ארבעטער דעם האט װאם הויפט־אורזאכן, די

 אדבעטער־ אידישן דעם אין פאזיציעם פאדערשטע םאמע די אין
 איז װאוקס ראשיקן זײן צו געבראכט האט װאם און לעבן

 פדאנראם, א פארמולירט האבן נרינרער זײנע װאם דאם, געװען
 רי ניט מאםן. אידישע ברײטםטע די צו אפעלירט האט װאם

 אימיגראנטישער דער פאר װיכטיק נעװען זײנען אליין בענעפיטן
 פארײגיק־ רי אין צײט יעגער אין געשטראמט האט װעלכע מאםע,

 דער אין פאױקערפערט געװען זײנען װאם אידײען, די שטאט;. טע
 טעטיקײט קולטורעלע לענעדיקע פראקטישע די און פראגראם,

 געזעל־ יאשטימטע א פארענטפערט האבן ארגאניזאציע דער פון
 באזונ־ עלעםענטן. אימיגראנטישע די אט בײ נויט שאפטלעכע

 ׳ים זײט יעגער פון אריבערגעלומענע די צו אפעלירט האט דעדם
 ארבעטער־קלאם פון אידעאלן די מיט באהויכט געװען זיינען װאס

 אלע אז פארמולירונג, די װעלט, באפרײטער א פאר קאמף פון און
אין וױלקאמען זײנען ארבעטער־באװעגונג דער אין ריכטונגען
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 שטאל־ מען פלעגט ארבעטער־רינג דעם אין ארבעטער־ריע. דעם
 גענעראל־ ערשטער דער פײגענבוים, ב. אזױ װי דעם מיט צירן

 װאם םיבות, די פארמולירט האט ארבעטער־רינג, פון םעקרעטאר
:ארדן פון גרינדונג דער צו געבראכט האבן

ם אפאזיציע באװעגוגג. די געװארן איז ״צעריםן אנ ען ױני  זיינ
 פארטייען. די אין שפאלטונגען געװארן. געשאפן גאכט איבער

 געהערשט. צייט יעגער אין האבן ארגאניזאציעם די אין צאנקערייען
 און ערלער אימער האבן װאם די פייל, און רענק דער פון מאםן

 בא־ דער אין ארבעט שװערער דער אין ג.עהאלפן פרינציפיעל
ען װעגונג, ף װי ובוהו תהו דעם אין זיינ געבליבן. װאסער דעם אוי

ט מגוחה מקום קײן האבן זיי  א בײ איז געפינען. געקעגט ני
 מען אז געדאנק, א געװארן געבוירן מענטשן די פון הייפעלע

ען עפעם דארף  פארשיידענע פון אידעאליםטן װאו זאך, אזא בוי
ן װי קעגען זאלן טענטשן פרייג״עזאנענע און לאגערן ״  פאמיליע א

ך ט אמתע װי און צוזאמענקומען זי ר״נ ך פ  שװערע די אויםרעדן זי
ך און הערצער ער זארגן אוי ״ דעם פאר א״נ . טן װ״  צ

 א איצט מיר זיך דערמאנט קאפיטל אט־דעם שרײבנדיק
 עטלעכע בלויז געװען בין איך צוריק. יאר 29 קארגע מיט מיטינג

 ארבעטער פון מיטינג א צו גערופן מיך האט מען לאנד. אין טעג
 פאר װאם און פירער. די םון אײנער גערעדט האט דארט רינג.

 װען געלאזט, אלעמען אונדז אויף האט ער איינדרוק טיפן א
 יענע אלם רינג, ארבעטער דעם פון ראלע די פארמולירט האט ער

 אן מיטגלידער, אלע װעלכער אין ארגאניזאציע, םראטערנאלע
 ארבעטער־באװעגונג דער אין ריכטונג װעלכער צו אוגטערשייד

 זײ און ברידער גלייכבארעכטיקטע יזיינען געהערן, ניט זאלן זײ
 פאזיציעם גרעםטע די ביז קלענםטע די פון פארנעמען קענעז

ארגאניזאציע. דער אין
 פראקטיצירט מאם גרויםער א אין דאם איז יארן יענע אין

 באריכט דעם אפ גיט 1913 אין אז מיר, געפינען אזוי געװאו־ז.
 םאציאליםטן, זשיטלאװםקי. דר. קאמיטע עדױקײשאנאל דער פאר

 פאר־ דאך האבז ״פארװערטם״, מיטן געשטיטט ניט האבן װעלכע
 ברענטשעם די אין פירערשאפט. דער אין פלעצער װיכטיקע נומען
 אויבן־ יענער פון גייםט דער געהערשט פולשטענדיק האט גופא

יפראגראם. דערמאנטער
פארראט פון אנפאנג דער

 ארבעטער דער פאלט צוריס, יאר 20 מיט ,1920 איז אבער
 דער פון װירקונג דער אונטער אדונטער פולשטענדיק רינג

 אידי־ דער אין מאשין ברוטאלםטע די איז װאם טאשין, רעכטער
ארויפנע־ האט װאם מאשין די אט ארבעטער־באװעגונג, שער

 בא־ לעבעדיקער אייגציקער יעדער אויף האנט טויטע א קײגט
 פאר־ זי און איר מיט איינגעשטימט גיט האט װעלכע ורענונג,

 אנגעהויבן ״פארװערטם״ דער נאך האט אייגנטלעך ניכטעט.
 די װעז ,1915 װי פרי אזוי רינג ארבעטער דעם אין שאלטעװען

 דער־ צו אײעעגעבן זיך האט באװעגוננ ״ױנגע״ דעטאלטיקע
 דאם רינג. ארבעטער דעם פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די וױילן

 האט ״פארװערטם״־מאשין די װען מאמעגט, א אין געװע; איז
 דעם געפירט האבן ״ױנגע״ די װען יאר דאם פארלארן. זיך

 נידערילםטע די אנגעפירט ״פארװערטם״ דער האט רינג ארבעטער
 די פון באװעגונג די פירערשאפט. די פארלוימדן פון פאליטיק
 ״פאר־ קעגן קאמף דעם אין געװארן צעשמעטערט איז ״ױנגע״

 פון בלויז באװעגונג א געװען איז זי װאם דערפאר, װערטם״
 פרא־ אײנהײטלעכע קײן פארמאגט ניט האט װאם געקרױודעטע,

 האט זי װאם פונקטן, קאגםטרוקטױוע די אפילו אז אזוי גראם,
 געװארן, אנגענומעז ניט יזײנען פראגראם, א אלס פארמולירט

 איבערגעגעבענער דער פון גיט און פירערשאפט דער פון ניט
 פראגראם. פונדאמענטאלע א אלם ״ױנגע״ די פון פײל און רענק

 פארניכטן צו ״פארװערטם״ דעם א״נגעגעבן זין־ האט דעדיבער
 צו באוױזן קוים האט זי װען אגפאנג, פון גלײך באװעגונג יענע

רינג. ארבעטער דעם אין פירערשאפט די פארנעמען

 זײן פארראטן צו אן רינג ארבעטער דער הויבט 1920 אין
 אר־ דעם פון קאנװענשאן די ■פאזיציע. פדאגרעםיװע פריערדיקע

 דאלער טויזנטער אויםגעטײלט צײט יענער אין האט רינג בעטער
 םײ פארטײ־ארגאנען רעכטע צו ארגאניזאציעם, רעכטע אלע צו

 געשטיצט ניט אבער האט זי אייראפע, אין םיי און אמעריקע א׳ין
 װאם באװעגונג, לינהע נייע די םענט אײנציקן און אײן קײן מיט
 פארײגיקטע די אין אויםקריםטאליזירן אנגעהויבן זיך האט

 בא־ נײע א פאדערגרונט צום ארויםגעבראכט האט דאם שטאטן.
 געװען ניט איז װאם באװעגונג, א רינג, ארבעטער אין װעגונג

 דעם פון רייען די אין בלויז אפגעטײלטע, א&געזונדערטע, קײן
 שלאגן אגגעהויבן האט װאם באװעגוע, א נאר רינג, ארבעטער

 ארבעטער־באװעגונג. דער פון טײלן אלע אין װארצלען טיפע
 נעװארן. אויםגעלריםטאליזירט שנעלער זי איז רינג ארבעטער אין
 נאמען אונטערן געגאנגען איז װעלכע באװעגונג, נײע די אט

 צו ניט כדי קאמף, א געפירט האט פראגרעסיװע״, און ״לינקע
 אייגענעם זײן פארראטן זאל רינג ארבעטער דער אז דערלאזן
דער אין ריכטוגגען אלע פאר גלײכבארעכטיקוגג פון פרינציפ

 פאטעראנץ, א. גלוזמאן, װ. םמאטריטש, א. גלאבערמאן, א. האכבערג, ג. :ליבקם צו רעכטם פון (שטײענדיק, נוקזןןקוטיװגיי נאציאנאלןי אידיטיןן
םטין, ק. ק: ;גאלד פ. און ראזען א. מאנטעל, א. ױ די צנ װ״גער, װ. זאלצמאן, ר• םאנדלער, ג, גאלדבערג, א. שילער, ה. רעדי, מ• זי
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 פרא־ דער פון בעםטע דאם איבערגענומען האט זי אוגאניזאציע.
 געפאדערט צייט זייער אין האבן װאם ״ױנגע״, די פון ־ראם

 אויפמערקזאמקייט מער רינג, ארמגטער אין רעמאקראטיע ךטע
 מיט־ ברייטער דער פון פארלאעען די צו און שטימונגען ךי צו

 מער זיך זאל ארדן דער אז פארלאעט, האס זי .,־יךערשאפט.
 אנער־ װעגן פונקט דעם דורכפירן קולטור־ארבעט, מיט ^&געבן

 זיין זאלן ריכטונגען אלע װאם דעם דורך ריכטונגען אלע ןע,רןע;
 קערפער־ פירנדיקע לאקאלע אוז נאציאנאלע די אין פאוטראטן

 טייל איין בלויז ניט שטיצן ;רינג ארבעטער דעם פון שאפטן
 בא־ דער פון טיילן אלע נאר רעכטע, די באװעגונג, דער ןפו

 פון שונאים די פון זײט דער אויח זיך שטעלן ניט ;װעגונב
 זאל רינג ארבעטער דער פארקערט, נאר $װעטךפארבאגד,ם
 פאר־ אױפהערן זאל ;םאװעטךפארבאנד צום םרײנטלעך ײןז

 אינ־ די צוליב דאלער טויזנטער צענדליקער אומזיסט שווענדן
 דאם נוצן בעםער און פירערשאפט רעכטער דער פון ערעםןט

מיטגלידער. די פאר בענעפיטן אלם געלט
 פליגל פראגרעםיװן און לינקן פון געבורט

 די באגעגגט האבן רינג ארבעטער דעם אין פירער רעכטע ךי
רײ א מיט פארפאלגוכגען, פון האגל א מיט אפאזיציע עניוו

שיפקא פעטער
ארדן ארבעיטער אינטערנאציאנאלן פון קאםיר נאציאנאלער

 איז אפאראט נאציאנאלער גאגצער דער זלזולים. און בלבולים
 אין מאשין קארופטםטער דער פון דינםט אין געװאדן געשטעלט

 די װאם אלץ ״פארװערטם״־מאשין. דער פון לעבן, אידישן
 פירערשאפט די האט געװאיט, האבן מאשיז יע:ער פון פירער

 ביז אויב :מער נאך דורכגעפירט. רינג ארבעטער דעם פון
 נאציאנאלער דער אין ארײגכא&ן נאך זיך פלעגט צייט יענער

 אומאפהעגגיקער אן ריע ארבעטער דעם פון עקזעהוטױוע
 מען האט מײנונג, זעלבםטשטעגדיקער א מיט מענטש א מענטש,

 ארײנ־ ניט זיך יזאל ״קראמאלע״ די אז געבן אכטונג אנגעהויבן
 עקזעיװטױוע נאציאנאלער א פאר װאלן די פאר האט מען באפן.

 לאנד פון וױנקל יעדן אין ״פארװערטם״־םאשין די מאביליזירט
 ילינקן אײנציקן און אײן קייז אריינצולאזן ניט חם־וחלילה כדי
 קאנ־ דורכגעפירט האט מען פארװאלטונג. גאציאנאלער דער אין

 מיט פארגלײכן זיך געקענט האבן װעלכע װאלן, און פערענצן
 װיגציק, געװען אלץ נאך דאס איז טאמער און טעמעני־װאלן.

 אריינ־ דאך זיך האט עם און אומגליק אן .פאםירט האט טאמער
 יארקער נױ אין קערפערשאפטן, די פון אײנער אין געכאפט

שטאט־קאמי־ די אין ערטער אנדערע אין אדער שטאט־?אמיטעט
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 אויםגעשלאםן. אים מען האט לינקער, א רינג, ארבעטער פון טעטן
 כשר ניט איז ער אז אים, דערקלערט פשוט און פראםט טאקע
 אט־די קערפערשאפט. אט־דער פון מיטגליד א זײן צו גענוג

 ״דעמאקראטיע אלעמאל שר״ען װעלכע דעמאקראטן, גרויםע
 די געװארפן דעמאקראטיע, די געשעגדט האבן אלץ׳/ איבער

 די געטראטן און פארטרעטער אויםגעקליבענע געזעצלעכע
פים. די מיט מיטגלידער די פון מײנוננ
 די פיז באװעגונג די און געהאלפן, ניט האט עם װען און

 ארומכאפן אנגעהויבן האט עלעמעגטן פראנרעםױוע און לינקע
 איז ׳נ̂י'" ארבעטער דעם פון רייען די אין שיכטן ברײטערע איץ
 װעט איינציקע אויםשליםן מיט אז געפאר, א נעװארן איז עם

 אוים־ אנגעהויבן מען האט באזײטיקן, ניט דאך ילינקע די מען
 װען מאמעגט, א״ן נעװען איז עם ״הודטאװגע״. שליפן

 אריעטער דעם פון ברענטשעם 64 אויםגעשלאםן האט מען
 ארגאניזירט זיך האבן זײ װאם חטא, אײנציקן דעם פאר רינג
 פראפאגאנדירן צו צװעק מיטן ברענטשעם פון פארבאגד א אין

פראגראם. אויבן־דערמאנטער דער פאר

פליגל פראגרעםיװן און לינקן דעם קעגן פארפאלגונגען

 נאציאנאלע די אזוי װי פאקטן, אייניקע בלויז געבן װילן מיר
 לינקן דעם פארפאלגט האט רינג ארבעטער דעם פון עקזעקוטױוע

פליגל. פראגרעסױון און
 בא־ רער נאך חודש אײן געװעז איז דאם ,1.922 ױני, איי
 עקזעקוטיװע נאציאנאלע די האט טאראנטא־האנװענשאן, דימטער

 קא־ דיםטריקט באםטאנער דעם אויפגעלייזט רינג ארבעטער פון
 אויפ־ איז דיסטריקט דער פארװאם םיבה אײנציקע די מיטעט.
 א געהאט האט ער װאם דערפאר, געװען איז געװארן געלײיזט

פארטרעטער. פראגרעםױוע און לינקע פון מאיאריטעט
 דעם פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די האט ,1924 מאי, אין

 שענםטע די פון אײנער ,615 ברענטש אויפגעלײזט רינג ארבעטער
 איז דאם פארמאגט. האט רינג ארבעטער דער װאם ברענטשעם

 בא־ פלעגט װאם ברענטש, ארקעםטער מאנדאלין דער געװען
 פון נאר רינג, ארבעטער דעם םון נאר ניט שמהות די שיינעז

 אויסשליםן פארן אורזאך די בכלל. ארבעטער־באװעגונג דער
 אנצונעמען באשלאםן האט ברענטש דער װאם דאם, געװען איז
 יום־ פינף־יאריקן צום פײערונג א בײ שפילן און א״נלאדונג די

אקטאבער־רעװאלוציע. דער םון טוב
ארבע־ ,50 ברענטש אין זײנען ,1923 דעצעמבער, טן2 דעם

 נאציא־ א פאר װאלן די פארגעקומען לואים, טט. אין רינג, טער
 װאלז די בײ םטייט. מיזורי פון דירעקטאר אװ באאר־ נאלן
 שטימען מער אפגעצײלט ברענטש דעם פון פירער רעכטע די האבן
 מיטגלידער װיפיל דירעקטאר אװ בארד נאציאנאלן רעכטץ פארן
 האבן מיטגלידער צאל א פאדמאגט. האט ברענ׳טש גאגצער דער

 זיינעז מיטגלידער מערםטע פאלשקײטן. די קעגן פראטעםטירט
 זאל מען אז געבעטן, האבן יזײ געװען. ניט לינקע קײן אפילו

 האט אפים נאציאנאלער דער אבער הלאנז. זייערע אונםערזוכן
 נאכ־ ניט אופן קײן אויף אבער ברענטש, דעם צעבראכן באדאי
אונטערזוכוגג. אן פאר פארלאנג דעם געגעבן

 פון אײנער געװען איז װעלכער דעטרויט, אין 217 ברעגטש
 געװארן אויפגעלײזט איז שטאט, אין ברענטשעם אנגעזעענםטע די

 נאציא־ דעד קעגן פראטעםטירט האט ער װאס דערפאר, בלויז
 קינדער־ אידישע די באיקאטירט זי פארװאם עקזעקוטיװע :אלער

 מיט שטיצט זי װען צײט דער אין םאװעטךפארבאנד, אין שולן
לענדער. אנדערע אין קינדער־שולן אידישע די םומען נרויםע

פאר־ צו בכוח געװען ניט זײנען פארפאלגוגגען אלע אט־די
 פליגל ליגקער דער פארקערט. פונקט פליגל. לינקן דעם גיכטן
לעבן אין װארצלען טיפערע און טיפערע אלץ געשלאגן האט
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 װאם קאנװענשאן, טאראגטער דער צו רינג. ארבעטער דעם פון
 דעם פון פירער די האבן ,1922 מאי, אנפאנג פארגעקומען איז

 ״פארװערטם״־מאשין גאנצע די דינםט צו געהאט רינג ארבעטער
 װערן דערװײלט זאלן עם אז דערלאזן, צו ניט כדי לאנד איבערן

 א דורכגעפירט האבן זײ צוזאמענפאר. צום דעלענאטז לינקע
 צוזאמענפאר רינג ארבעטער צום זייגען דאך און מאנעװרעם, ריי
 געשטערט ניט האט דאם דעלעגאטן. לינקע 26 געקומען 1922 אין

 אננעמען צוזאמענפאר יענעם בײ זאל זי אז פירערשאפט, דער
 דעם אװעקמגשטעלט האבן װעלכע רעזאלוציעם, שענדלעכע צװײ

 װאם און רעאקציע, פון רײען די אין פולשטענדיק רינג ארבעטער
 פון האבן נאר ריע, ארבעטער דעם צעשפאלטן גאר גיט האבן

 פוגדאמענט, פראגרעםױון דעם אט אונטערגעגראבן אים אונטער
 און דערפאלג םיל אזוי געבראכט ארגאניזאציע דער האט װאם

ארבעטער־באװעגונג. דער אין גלאריע

 פאקטאר װיכטיקער א װערט פליכל לינקער דער
רינג ארבעטער אין

 דער צו דעלעגאטן לינקע 26 די װאם דערקלערונג, זייער אין
 צו־ דעם נאך גלײך־ ארויםגעגעבן האבן קאנװעגשאן טאראנטער
:געשריבן זײ האבן זאמענפאר,

 די באשטעטיקט מאל איבעריקן אן גאך האט קאגװענשאן ״די
ע, גרויםע אי פג  אר- דעם אומקערן לינקע, די פאר שטייט װאם אוי
ע צו ריכג בעטער  א אין אים פארװאנדלען טראדיציעם, שייגע זיינ
 ברייטע די פאר אויפלעבונג גײםטיקער און קולטור פון געצײג

שע  ליגקע די װעלן אויפגאבע אט-דער פאר ארבעטער-מאםן. אידי
ט דעם." פאר װי קאנװענשאן דער :אך קעמפן אויפהערן גי

 פון געװארן פארמולירט זיינען װאם װערטער, ערלעכע אט־די
 האבן קאװעשאן, טאראנטער דער צו דעלעגאטן לינקע גרו&ע דער

 ,1929 ביז 1922 פון מיטגלידער מאםן ברייטע דורכנעדרונגען
 פאר־ צו געצװאונגען געװען איז פליגל פראגרעםױוער דער װען
זיך. פאר הײם נײע א בויען און רינג ארבעטער דעם לאזן

 אין פליגל לינקן דעם פון אויפגאבן די געװען זיינען ש־וער
 צװײענ־ א קעגן אליין איינער געשטאנען איז ער ריע. ארבעטער

 רינג ארבעטער דער פון מאשין דער קעגן נאר ניט מאשין. דיקער
 א מאשין, העםלעכער צוױיטער א קעגן אויך נאר פירערשאפט,

 לאעע פאר קארופציע מיט דורכגעפרעםן געװען איז װאם מאשין
 און קאזימירםקים אוז לייבאװיטשעם די פון אנפאנגענדיק יארן,

 צו הײגט אויך עלעמעגטן נירעריקםטע די מיט פארעגדיקנדיק
 צװײ אט־די קעגן ״פארװערטם״־מאשין. די איז דאם — טאג

 ניט און קעמפן. צו אויםגעקומען פליגל לינקן דעם איז מאשינען
 פליגל, לינ?ן דעם קעגן פארפאלגונגען ביטערע ־י אויףי קוקגדיק

 קוקנ־ ניט און ,1925 מאי, ביז 1922 פון אנגעהאלטן האבן װאם
 ארבעטער פון פירערשאפט דער פון מאניפולאציעם אלע אויף דיק

 גרויםער דער צו געבראכט עלעמענטן לינקע די דאך האבן רינג,
 רינג ארבעטער דעם פון געװארן גערופן איז װאם קאטוענשאן,

 האט װאם קאניװענשאן (א ױביליי ־יאריקן25 זײן פײערן צו
 250 ברענטשעם), די םון פארטרעטערשאפט דירעקטע געחאט

 ברענטשעם. 200 איבער פארטראטן האבן ,־ואם דעלעגאטן,
 געװען איז צוזאמענפאר דעם צו דעלעגאטן צאל אלגעמיינע די

 ״געקליבענע״ געװען זיינען דעלעגאטן רעכטע די טויזנט. ארום
 פון ״פאדװערטם״־פירערשאפט דער פון דורכגעזיפט מענטשן,

לאנר. גאנצן
 אויפ־ אזוי זיך האבן קאנװענשאן דער פון פירער רעכטע די

 ארבעטער־ קייז בײ געװארן געהערט גיט נאך איז עם אז געפירט,
 נאענט געהאט האט װעלכער פליגל, לינקער דער קאגװענשאז.

 מעגלעכקײט קײן געהאט גיט אפילו האט דעלעגאטן, פערטל א צו
 נידע־ אזעלכע מיט צוזאמענפאר. צום דעקלאראציע א מאכן צו
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מידלטאן ע. דזשאן
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון װיצע-פרעזידענט

 יענעם געפירט רינג ארבעטער פון פירער די האבן מעטאדן ריקע
 א געמאכט זײ האבן צוזאמענפאר יענעם בײ צוזאמעגפאר.

 מ. ״מארגן־פרייהייט״, דער פון רעדאקטאר אויפן אנפאל פיזישן
 דערלאנגען בלויז צוזאמענפאר צום געקומען איז װעלכער אלגין,

 ״מארגך דער פון געװארן דערװײלט איז ער אז קרעדעגשל, זײן
צוזאמענפאר. דעם באגריםן צו פרײהייט״

 און לינקן דעם פארטראטן האבן װעלכע דעלענאטן, 295 די
 דעם צו געקומעז זײנען רינג, ארבעטער אין פליגל פראגרעםױון
 װאם פראגראם, קאנםטרוקטיװער א מיט 1925 אין צוזאמענפאר

 גע־ ריננ ארבעטער דער װאלט אנגעגומען ■זי װאלט מען אויב
 װאלט אוז לעבז אידישן דעם אין כוח פראגרעםיװער א בליבן

 איבער־ בלויז װעלן מיר אנטוױקלט. זיך און געװאקםן װײטער
 פרא־ דער װאם פונקטן, פארגעשלאגעגע די פון טײל א געבן

צוזאמענפאר. יענעם צו געבראכט האט פליגל גרעםיװער

פליגל פראגרעםױון און לינקן פון פראגראם

 פראלע־ אומפארט״אישע אן איז רינג ארבעטער דער אז .1
 העלפן צו מחויב איז װאם ארגאניזאציע, פראטערנאלע טארישע

 בא־ ארבעטער דער פון צװײגן אלע גײםטיק און מאטעריעל
ריכטונג. פאליטישער פון אונטערשייד אן װעגונג,

 איז רי;ג ארבעטער דעם פון הויפט־אויפגאבע די אז .2
 נויטװענדיקייט דער אין מאםן אידישע ברײטע די אויפצוקלערן

 איצט פון אז און פאליטיש, און עקאנאמיש אדגאניזירן צו זיך
 אויפן אפגעבן רינג ארבעטער דער זיך זאל װ״טער און אן

 פול־ זאל װאם קולטור־טעטיקײט, אזא מיט אופן ברײטסטן
 קלאםךבאדערפענישן און קלאםן־נויטן די אנטשיפרעכן שטענדיק

ארבעטער־מאםן. אידישע די פון
 שאפן זאל װאם ביכער־פארלאג, אידישן נרויםן א גרינדן .3
 געביטן אלע אויףי ליטעראטור מאםן אידישע ברײטםטע די פאר
 ערנםטע ביז בראשורן פא&ולערע פון קונםט, און װיםנשאפט פון

ביכער.
 עקזיםטירנדיקע די פון טעטיקײט די אויםברײטערן .4

 פראלעטארישע אמתע װערן זאלן זיי אז אזוי לײבאר־לייםעאומם,
 זײער לויט םײ און גײםט זײער לויט םײ קולטור־צענטערן,

פירונג.
 עלעמענ־ פון נעץ די לאנד גאנצן איבערן אויםשפרייטץ .5
 פאר קורםן מיטלשולן, ?ינדער־שולן, ארבעטער אידישע טארע

 אוני־ ארבעטער גוט־אײנגעריכטע און ארבעטער דערװאקםענע
 אר־ דער פאר טוער טיכטיקע צוגרייטן זאלן װאם װערזיטעטן,

בעטער־באװעגונג.
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 פון ארגאן אפיציעלן דעם ״פרײנד׳/ דעם פארװאנדלען .6
 חודש־ געזעלשאפטלעך־ליטערארישן א אין ארבעטער־רינג, דעם

זשורנאל•
 ארבעטער־ זײן זאלן װאס ארקעםטערם, און כארן גרינדן ך.

 אויך נאר צוזאמענשטעל, זייער לױט ביצויז ניט אינםטיטוציעם
קוגםט־טעאטער. א שאפן איגהאלט. זײער לויט

 יעדע גייםטיק און מאטעריעל װערן געשטיצט זאל עם .8
 ארבעטער־באװעגונג, דעד אין קולטור־אונטערנעמונג װיכטיקע

אויםלאנד. אין םײ אמעריקע, אין ײם
 אונטער געװארן געשלאםן איז 1925 פון צוזאמענפאר יעגער

 די אין אײנדרוק שרעקלעכן א געלאזט האבן װאם באדינגונכען,
 אינקע 250 די רינג. ארבעטער דעם פון מיטגלידער די פון ״עןר

:אגגעוױזן דערקלערונג זייער אין האבן ךעלעגאטן

 גע- ארדן, אוגדזער רינג, ארבעטער דער איז שא:ד אונדזער ״צו
 פון הענט די אין װערקצײג אויםגעשפראנענע דאס לעצטנם װארן

ארבעטער-באװעגונג. אידישער דער אין פירערשאפט רעבטער דער
 ;רויסער דער מיט געװארן געשאפן איז װעלכער רינג, ארבעטער דער

ײט ק לי װי לן אלע פון אפעי  װעלכער און באײעגונג, דער פון ט״
ט איז ן לוי  ארגאני- ארבעטער אויםער-פארט״ אן װעזן םאמע זיי

 סאציאליס- און פר״נטלעכקייט הילף, קעגנזײטיקער פאר זאציע
ע פון בארג-אראפ אװעק איז געזעלשאפטלעכקייט, טישער ײנ  ;רונט- ז

 ענג- פון ביישפיל א געגעבן האט פירערשאפט רעכטע די פרינציפן.
 קעגגער• פאליטישע קעגן טעראר און אומטאלעראנץ הארציקייט,

ק דעם אויםברוך ״דער  גאנצער דער פון רעזולטאט א איז דינסטי
 רעכטע די װאם פאליטיק, פארברעכערישער און אומגעזעצלעכער

 פון פרוכט די איז דאם רינג״ ארבעטער אין פירט פארװאלטונג
 אונדזער אין אר״נגעטראגן האט זי װאם צעשטערונג-גייםט, דעם

טי־ א ארין, אלעמענם  דער אז דערצו, ו.ע:ראכט האט װאס פאלי
װערן.״ באפלעקט זאל רינג ארבעטער פון נאמען

 מיטן גערעדם נאך און ליפן די פארביסן האבן ליגקע די
״ האט עם ארדן״. אלעמענם ״אונדזער פון טאן  געטאן, .װײ ז

 דעם באפלעקט האבן רינג ארבעטער דעם פון פארפירער די װאם
 האבן פליגל לינקז דעם פון פירער די רינג. ארבעטער פון נאמען

 צוריק־ רינג ארבעטער דעם קען מען אז געחלומט, אלץ אךנ
 פון אידעאל יענעם צו טראדיציע, הערלעכער יענער צו ברענגען

 גרינדער, זיינע געחלומט ם׳האבן װעלכער װעגן ארגאניזאציע, אן
 איז אומזיםט מאםן. ברײטע די געחלומט האבן עם װעלכן פון

 פראגרעםױוע און לינלע די פון דערװארטונג די געװען אבער
 ביז 1925 פון יאר פיר די ריננ. ארבעטער דעם אין עלעמענטן

 פראגרעםיװן לינקן דעם פאר יארן ׳טװערע געװען זײנען 1929
 פאר־ װערן מיטגליחגר די װי צוזעז באדארפט האבן זײ פליגל.

 צו טראגן זײ װעלכער צו ארגאגיזאציע, זייער װי און פאלגט,
 אװעפ־ האבן זײ װעלכע און םענטן, פארהארעװעטע ז״ערע
צו יארן, בעםטע זייערע פון טײל א געגעבן  זי העלפן כדיי

 בא־ געפיילן, זײערע אויו» טרעט אנטװיקלען, און אויפבויעז
 אלץ אמאל װאס װערט און םאװעטן־פארבאנד דעם שימםט

 פירער־ די לאגד. אין דא כוחות רעאקציאנערע די פון זײל א מער
 װען אפגעשטעלט, ניט אפילו זיך האט רעג ארבעטער פון שאפט
 װאם אינםטיטוציע <טענםטע די צעברעכן צום געקומען ם׳איז

 רינג ארבעטער דעם פון ר״ען די אין געװארן אויפגעבויט איז
?ינדער־׳טולן. די —

רינג ארבעטער פון קינדער־שולן די אויף אטאקעם די

 געהאט רינג ארבעטער פון פירער די האבן נאכאגאנד יארן
 באװעגונג, קינדער־שול אידישער דער פאר פאיאכטונג בלויז

 ״פאר־ זײער װילן. ז״ער קעגן געװארן געבוירן איז װעלכע
 יאר יעדעם כמעט פלעגט קאהאן אב. פירער זײער װערטם׳/

און באװעגונג קינדער־שול דער אויףי אטאקעס מיאוםע מאכז

ליפשיץ ש.
םעקציע אידישער דער פון פעלד-ארגאנייזער :אציאנאלער

 ארבעטער פון מיטגלידער די ביי שולן די פארמיאוםן צו זוכן
 זײנען עם שיהן. טני קינדער זײערע אהין זאלן זײ כדי רינג,

 אין עלעמענטן פראגרעםיווע די טוער, לינקע די במיז געװען
 בא־ קינדער־שול די ארומגעריעלט האבן װעלכע רינג, ארבעםער

געבויט• אחרױת מיט און נעטרײ זי און ליבע מיט וועגונג
 ארומ־ זיך רינג ארבעטער דעם פוז פירער די האבן 1925 אין
 װיכ־ א װערט און װאקםט באװעגונג ?ינדער־שול די אז נעזען,
 יער דאניק א טאקע און רינג, ארבעטער אינעם אינסטיטוציע סיקע

 פירעד די עלעמענטן. פראגרעםױוע און לינקע די פון ארבעט
 מוזן זײ אז באשלאסן, דעריבער האבן רינג ארבעטער דעם פון

 נויטיק אפילו זאל עם אױב שולן, די איבער קאנטראל פארכא&ן
 אן ארויםגעשטעלט האבן זײ שול־באװעגוגג. די צעברעכן צו זײן

 ניט מער זאלן שולז די פון פארװאלטונגען די אז אולטימאטום,
 פון פריער, װי אופן זעלביקן דעם אויףי װערן צוזאמענגעשטעלט

 די און ערטער די אויפ רינג ארבעטער דעם פון ברענטשעם די
 צוזאמענרופן בײם אז געטראכט, האבן ז״ שול־טוער. לאקאלע

 ברענ־ רינג ארבעטער פון קאנפערענץ שטאטישע אלגעמיינע אן
 איינגעבן לײכט זיך מאשין־מעטאדן זײערע מיט יזײ .װעט טשעם,

 לינלע די ארויםװארםן און פארװאלטועען די איבערצונעמען
 אז שול־טוער, אלע פאר געװען קלאר איז עם פראגרעםױוע. און
 די באזײטיקן צו כדי טעמעני־מאנעװרע א אנגעפירט װערט דא

 שול־ די אויפצובויען כדי לעבן, דאם אװעקגעגעבן האבן װעלכע
 האבן שול־טוער די אז געװען, איז רעזולטאט דער באװעגונג.

 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער םיז פלאז דעם צוריקגעװארפן
 פיז 18 אויסגעשלאםז און לאנג געװארט ניט האבן פירער די און
לן,24 די  דאס יארק. נױ אין עקזיסטירט דעמאלט האבן װאם שו

 דער טעראר־פאליטיק. גאנצער דער מיט ליניע אין געװען איז
 םײ לינקע, די באזײטיקן םײ טאפלטער, א געװען איז צװעק
 דער געװען איז דאס װאם שול־באװעגוע, דער פון װערן פטור

קאהאנם. די פון טרוים
 פארזעצוננ א געװען זײנען 1929 ביז 1925 פון יארן די

 אוים־ דעמאלט האט פירערשאפט די פארפאלגועען. פון
 ליגקן דעם פון װערן צו פטור אזוי װי פלאן א געארבעט

אין ברעגטש, אײנציקן יעדן אין פליגל: פראגרעסמון און
 פראגרעםױוע און לינקע די אײנגעגעבן זיך האט עם װעלכן

 פירערשאפט, די ארויםגענומען מען האט מאיאריטעט, א קריגן צו
האט דאם װאו דארט אוז מיטגלידער־עט־לארדזש, זײ געמאכט
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 בא־ א אין אױםגעטײלט ציגקע די מען האט אײנגעגעבן, ניט זיך
 מיט בארירונג אין קומען ניט זאלן זיי כדי ברענטש, זונדער

 האבן ניט און רינג ארבעטער פון מיטגלידערשאפט בר״טער דער
 הייר דער אידײען. יזײערע פארשפרייטן צו מעגלעכקייט קיין

 שיקאגא. אין סאנװענשאן 1929 דער בײ געקומען איז פונקט
 רעזאלוציעם בארימטע די באנײט נאר ניט האט קאגװענשאן יענע

 רינג ארבעטער דעם האבן װאם ?אנװענשאן, טאראנטער דער פון
פארייניקטע די אין רעאקציע פון זייט דער אויף געשטעלם

שילער ה.
ױ פון םעקרעטאר שטאט-קאמיטעט יארקער ג

 פ^ר־ רעזאלוציע ם&עציעלע א אעענומען אויך האט נאר שטאטן,
 פרא־ אוז אינקז דעם ?עגן פארפאלגונגם־פאליטיק די צוזעצן

אכזרױת. מער מיט פליגל גרעםיװן

פליגל פראגרעםיװן און לינקן פארן דילעמא די

 דעריבער איז מיטגלידער פראגועםױוע און לינקע די פאר
 ניט װילז ריגג ארבעטער דעם פון פירער די אז געװארן, קלאר

 פון עלעמענט. פראגרעםיװן־לינקן דעם פארטרײבן װי אנדערש
 דעם צו רוף א געקומען דעמאלט איז לאנד פון מינקלען אלע

 פײניקן לאזן זיך מיר װעלן לאנג װי :אקציאנם־קאמיטעט לינקן
 גרויםע שטײערן, צאלן מיר זאלן פארװאם ? גייםטיק און פיזיש
 אויםטײלן דאם זאלן רינג ארבעטער דעם פון פירער די כדי בילם,

 אין בלייבן מיר זאלן פארװאם שונאים? ביטערע אונדזערע צו
 ארגאניזאציע, פראטערנאלע א זײן דארף װאם ארגאגיזאציע, אן

 זײ׳ װעז ברידערלעכקייט, און חברשאפט איז עם ציל װעמעם
 אכזרױתדיקן אן איינגעפירט האבן רינג, ארבעטער פון פירער די

 ניט מיר זאלן פארװאם ? ארגאניזאציע דער אין בירגער־קדיג
 און הארצן, צום זײן אונדז װעט װאם ארגאניזאציע, אן אין גײן

קולטורעל? און פראטערנאל אויםלעבן קענען זיך װעלן מיד װאו
 פראגרעםיװע און לינקע די פון קאמיטעט ;אציאנאלער דער

 טוער הונדערטער פון פארלאנג דעם נאכגעגעבן האט ירענטשעכ
 זיך פאר שוין האבן צאל גרויםע א ריננ. ארבעטער דעם אין

 ארבעטער פון אװעק אלײן זײנען זיי — פריער אפגעשטימט
 פירער די ״אינדעפענדענט״. אין א:געשלאםן זיך ־אבן און רינג
 א צוזאמענרופן באשלאםן דערפאר האבן פליגל לינקן דעם פון

 פון פארטרעטער דירעקטע רי זאילן און קאנפערעגץ נאציאנאלע
 װאם באשליםן גרופן און ברענטשעס פראגרעםיװע און לינקע די
 ,1ט11 דעם אויף געװארן גערופן איז קאנפערענץ די טאן. צו
.1929 אקטאבער, טן13 און טן12

 מיט־ פראגרעםיװע די האבן אטעם אײנגעהאלטענעם מיט
 ענדלעך רוף. דעם געלייענט ברענטשעם, פראגרעםיװע די גלידער,

 פראטערנאלע, א — חלום ז״ער װערן פארװירקלעכט װעט
 פאר־ יזײערע אידעאלן, זײערע װאו '<!תא:יזאציע, בדידערלעכע

 אפגע־ זיך האט אט־דאם אויםדרוק. צום ?ומען װעלן לאנגען
 ־Pì? טן13 און טן12 טן,11 דעם קאנפערענין דער ב״ שפיגלט
 פארטרעטנדיק פארזאמלט, זיך האבן דעלעגאטן 193 װען טאבער.

 היםטארישע יעגע מינאריטעט־גרופן. 22 און ברענטשעם 108
 ארבע־ דעם פארלאזן צו באשלאםן אײנשטימיק האט קאנפערענץ

 ארוים־ האט קאנפערענץ די װאם מאגיפעםט, דעם אין רינג. טער
:געזאגט זיך האט רינג, ארבעטער פון מיטגלידער די צו נעלאןן

 אונטער יגעװארן געגךינדעט איז װעלנער רינג, ארבעטער ״דער
 אנגעשריבן האט װעלכער קלאםן-קאמף, פון פאן פלאטערדיקער דער
 ארדע- קאפיטאליםטישער דער פון אפשאפוגג די פראגראם זײ״ן אין

ג  ערע די און ליבע די געװאונען דעריבער האט וו-עלכער און נו:
 איז שטאטז, פארײניקטע ךי אין ארבעטער-מאםן בריייטע די פון
ארגאניזאציע, אן אין געװארן פארװאנדלט יארן לעצטע די אין

ט װאם קאפיטאליזם." פון אינטערעםן די דינ

 אלע די אויםגערעכנט האט מאניפעםט היסטארישער יענער
 זײנען רינג ארבעטער דעם פון פירער די װאם פארברעכנם,

 נאר פליגל, פראגרעםױון און לינקן דעם קעגן נאר ניט באגאנגען
: פארגעזעצט האט און בכלל, ארבעטער־קלאם דעם קעגן

ט,  פארבל״בן לענג.ער אז געװארן, קלאר איז עס חברים, ״פר״נ
ט איז רינג אריעטער דעם אין ן פאר מעגלעך גי ״ קן, ק צי ע  װאס אי

פן שטייט ארבעטער־קלאם. פון שטאגדפוגקט אוי
ך װענדן מיר  ארבעטער- דעם פון מיטגלידער אלע צו דעריבער זי

ט ערנםט מייגען װעלכע ריגג, ארבעטער-קלאם, פון אינטערעםן די מי
ך װענדן מיר  פראגרעםױוע און קלאםן-באװאוםטזיניקע אלע צו זי

 ארגאני- עקאגאמישער װעלנער צו רינג, ארבעטער פון מיטגלידער
״ זאציע ט זאלן ז ײ זאג.ן מיר און געהערן, גי ײט :ז  פון ארוים ג

ען העלפט ריגנ״ ארבעטער דעם קלאםן-ארדן." פראלעטארישן א בוי

 געשריבן איז מאניפעםט דער זינט אװעק יזײנען יאר צען
 װארט׳ איינציקע יעדעם באשטעטיקט האבן יאר צען די געװארן.

 ארבעטער דעם פון פירער די געזאגט. האט מאניפעםט דער װאם
 זומפ דעם אין טיפער נאך ארדן דעם ארײנגעפירט האבן רינג
 א אויח אמאל גאך האבן חרשים לעצטע די רעא?ציע. פון

 פאר־ ניט דעמאלט מיר װאלטן אז באשטעטיסט, אופן גלענצנדן
 יאר צען די םםק אן מיר װאלטן רינג, ארבעטער דעם לאזט
 װעלכע פאר װאלטן מיר אויב און בלייבן. געסענט ניט דארט

 אין איצט, מיר װאלטן געבליבן, געװען דאך םיבות איז עם
.1930 איז געטאן האבן מיר װאם זעלבע דאם טאן געמוזט ,1940

 רינג ארבעטער אינדעפענדענט אין זיך אנשליסן
? אח־ן נײעם א גרינדן אדער

 קאנ־ היםטארישער יענער ביי געשטעלט זיך האט פראגע די
 זאלן מיר אדער ארדן, נ״עם א בויען גײן מיר זאלן צי פערענץ,

 װעלכער רינג, ארבעטער אינדעפעגדענט דעם יאין אנשלים; זיך
 און יאר צענדליק צװײ איבער ע?זיסטירט דעמאלט שוין האט

 פאר־ צו אנגעפאגגען יארן לעצטע די אין גראד האט װעלבער
 אט־ און לעבן. אידישן דעם אין פאזיציע פראגרעםױוע א נעטען

 דעם, פאר געװען פאראגטװארטלעך איז פאזיציע פראגרעםיװע ךי
 די אין גראד האט רינג ארבעטער אינדעפענדענט דער װאם

 האט רינג ארבעטער דער װען ,1929 ביז 1925 פון יארן, צעצטע
 אז אזוי פאראוים, גיין אננעהויבן צוריק, אויח גייז אעעהויבן

 זיבן אויף מיטגלידער טויזנט פיר פון אויםגעװאקםן איז ער
 צוזאמענפאר ביים אייז יאר זעלבן דעם אין גראד און טױזנט.

 ע?זעקױ נאציאנאלע א געװארן דערװײלט ״אינדעפענדענט״ פו;
דעם פאד סימפאטיע פיל זייער ארויםגעװיזן האט װעלכע טיװע,
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 זיך באשלאםן דערפאר האבן מיר פליגל. פראגרעםיװן און לעקן
 ער אויב רינג, ארבעטער אינדעפענדעגט צום פריער װעגדן צו

 פראגרעםױוע און לינקע די אר״נצונעמען צופרידן זײן װעט
 האבן מיר פלאטפארמע. און פראגראם זײער װיםנדיק עלעמענטן,

 עקזעהוטױוע נאציאנאלער דער צו טעלעגראמע א אװעקנעשיקט
 טעלע־ פאצגנדיקן דעם באקומען האבן און ״אינדעפענדענט״ ןפו

:ענטפער גראפישן
ט מי  אייער טעלעגראפיש דערהאלטן מיר האבן צופרידנקייט ״

קײט און באשלום לי ײי ט  ארגאני- אוגדזער אין אנצושליםן זיך בריי
ט צוזאמען און רינג, ארבעטער אינדעפענדעגט דעם זאציע,  אונדז מי
ען ו ן דער פון ארבעטערשאפט דער פאר רויטן-קרײץ אמתן אן י
װעלט•

 אגגע- אלע צו שטעלונג און האנדלונג אייער באגריסן ״מיר
קטע טי ט זייגען װאם פראבלעמען, װ״ נ ״  שארף אזוי טאג צו ה

ען צו פארלאנג ערנםטן אייער באגריםן מיר קלאםן. די צװישן  בוי
ט צוזאמען ף מאסן־ארגאניזאציע א אונדז מי  פון באזע דער אוי

 אין ארבעטער־קלאם דעם דיגען באמת זאל װעלכע קלאםן-קאמף,
ע אלע קאמפז• זיינ

 ארבעטער אינדעפענדענט דער װאם פאקט, דעם באגריםן ״מיר
ן געקראגן עגדלעך האט רינג  אידישער דער פון אנערקענונג זיי

ארבעטערשאפט.
קאמיטע עקזעקוטױו ״נאציאנאלע (אוגטערגעשריבן)

רינג." ארבעטער ״אינדעפענדענט

ענטפער, טעלעגראפישן אט־דעם דערהאלטן האבן מיר װען
 זאלן צי פראגע, דער אויף» מיינונגען צװײ זײן געקענט דען ךןאבן

 אינדעפענדענט דעם אין ארײע״ן אדער ארדן, נ״עם א בויען מיר
? ארבעטער ע  צו באשלאםן אײנשטימיק דערפאר האבן מיר רי
 אינ־ דעם אין אנשליםן זיך און רינג ארבעטער דעם פארלאזז

ךעפענדענט.
 ארבעטער דעם פארלאזן צו קאנפערעניז דער פון באשלום דעי־

 לאנד. גאנצן איבערן װאלד־פייער א װי פארשפרײט זיך האט רינג
 געשטאנען איז רינג ארבעטער דעם פארלאח װעגן פראגע די

 אר־ פון ברענטשעם 400 איבער פון טאנ־ארדעגונג דער אויח
 פאר־ ביי האט װעלכע עקזעקוטיװע, נאציאנאלע די רינג. בעטער

 װערט זי װאם צופרידנקייט אויסגעדריקט געלעינהײטן שײדענע
 יצינקן מיטן אז ארומגעזען, זיך האט פציגל, לינקן פון פטור

 טיטגיצידער. טויזנטער גאך גײן װעלן פליגל פראנרעםױון און
 נעץ זייער װעבן גענומען האבן און דערשראקן זיך האבז זײ
 םײ םליגל, פראגרעםױון און ליגקן דעם קענן םײ פארראט פון

 שוין האבן זיי װעמען ריגג, ארבעטער אינדעפענדענט דעם קעגן
אומברענגען. געװאלט לאנג

פארשװערונג א אוים פלאנירן רינג ארבעטער פון פירער

 װעלכע באםטאן, אין שליחים זײערע אװעקגעשיקט האבן זײ
 קעגן אינדזשאגקשאז אן ארויסצונעמעז אויםגעפלאנעװעט האבן

 ארבעטער דעם פארלאזט האבן וואם מיטגלירער, די ארײננעמען
ע.  אינ־ פון טעטיקייט די אפשטעלן װעט אינדזשאנ?שאן דער וי

 אז דערצו, ברעגגען אפשר װעט און רינג ארבעטער ךעפענדענט
 ניט מיר װעלן דעמאלט באנקראטירן. זאל אינדעפענדענט דער

 ״פריינד״ אין עדיטאריעל אן איז אנצושליםן. זיך װאו האבן
 אומדירעקט ארויםגעגעבן זיך זיי האבן ,1929 דעצעמיער, םון

 יענעם אין דערצײלן זײ װאם אט פארראט. זייער װעגן
:עדיטאריעל

ײן װעט קאמן» ״דער ך װע.ט ער לאנגער. א ז  מאגאטן ציען זי
ן װעלן דערװײל און מאנאטן. און ״ ע ק  דעם אין מיטגלידער ניי

ט אונדעפענדענט מען קענען ני ענו  זייערער אפים דער װערן. אר״נג
ן פאראליזירט. איז ״ ע ק ״ ט װערט ביזנעם ג  די און געטאן. ני

 ערגםט װערט מיטגלידער פארפירטע אפגענארטע, אונדזערע פון לאגע
״ האט מען טרויעריק. און אין זיי ברענגען צו פארשפראכן ז

ײ האט מען לא:ד" ״גאלדענעם ״ װאם דערמיט אז צוגעזאגט, ז  י
ײ װעלן ריגג ארבעטער דעם פארלאזן ״ אבער פארלירן. גארגיט ז  ז

ך מוזן  אפגע- זיי האט מען באטריגעריש װי איבזןרצייג.ן איצט זי
״ האט מען שרעקלעך װי ;ארט, פארפירט. ז

״ ז ך װעלן ״  זיי וועלן דאן און שנעל גאגץ איבערצײגן זי
ט ליינ ך וועלן זיי שפל. צום קומען פי  מתילה בעטן און אומקערן זי

״ און פארראט, פארן ריגג ארבעטער בײם  צו פלוך א שיקן װעלן ז
באטריגער•" און פארפירער זײערע

״ זיך האט פלאן ט״װלשן אט־דעם  אײנגעגעבן ט״לװייז ז
 ארבע אינדעפענדענט דעם פארניכטעט האבן זײ .דורכצופירן

פארניכטן צו אײנגעגעבן ניט אבער זיך האט זײ רינג. טער

ױקלםאן ר.
ױ פון געהילף-סעקרעטאר שטאט-קאמיטעט יארקער ג

 דעם דערזען האבן מיר ײען פליגל. לינ?ן און פראגרעסױון דעם
 באשלאםן מיר האבן רינג, ארבעטער פון פירער די פון &לאן

 טאבי, רעפערי דעם פון קאמפראמים־פארשלאג דעם אנצונעמען
 קאנװענ־ םפעציעלע א רופן מ׳זאל אז פארגעשלאגן, האט װעלכער

 אינדעפענ־ פון קאנםטיטוציע דער לויט איגדעפענדענט. פון שאן
 םפע־ א װערן גערופן געדארפט קאנװענשאגם צװישן האט ךענט

 רעגולערן דעם פון דעלעגאטז זעלבע די מיט קאנװענשאן ציעלע
 אינדעפענדענט פון פארפירער די האבן דאם אבער צוזאטענפאר.

 ריע ארבעטער פון פירערשאפט דער פון אנפירונג דער אונטער
 גע־ דערװיילט איז צוזאמענפאר לעצטן בײם װײל צוריקגעװיזן,

 גע־ האבן זיי עקזעקוטױוע. נאציאנאלע פראגרעםיװע א װארן
 די פון קיינער װעלכער בײ קאנװענשאן, רעגולערע נייע, א װאלט

 פ־אדערונג. זײער לויט פארטראטן, זײן ניט זאל ברעגטשעם נײע
 דעם האבגדיק האנט, יזייער אין מאשין די האבנדיפ זײ,

 אז געדענקט, האבן פרעזידענט, דעם און געגעראל־םעקדעטאר
 האבן מיר קאנװענשיאן. דער פאר נאך אויםראטן אונדז װעלן זײ

 דעם אויף קוקנדיק ניט קאמפראמים־פארשלאג, דעם אנגענומען
 בארינגונגען די אוגטער װעלן זײ אז געװאוםט, האבן מיר װאם

 אנט־ נעװען אבער זײנען מיר מאיאריטעט. א האבן װארשײנלעך
 ניט דאם װעלן מיר אויב און ארדן. נייעם א בויען צו שלאםן
 אינדעפענדענט, אין ארײן װעלן מיר װאם דעם דורך טאן ?ענען
ארגאניזאציע. נייע א אויפבויען מיר װעקן

 ארדן נייעם א בויען צו געצװאונגען זײנען מיר
 דעם פארגעקומען איז איגדעפענדענט פון צוזאמענפאר ךער

 זיי האבן מאנעװרעם, זײערע אלע נאך און ,1930 יאנואר, טן12
 פלינל פראגרעסיװער דער װיפיל מער שטימען דרײ בלויז געהאט

 דאם און ,48 קעגן 51 געװען איז אפשטימונג די :עהאט. האט
 האבן װאם יענע פרעטענזיע. פאלשער א אונטער געװען איז

ארייז נעמען זײ אז צוגעזאגט, האבן שטימען 51 די באקומען
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 זײ װי דעם גאך מארגן אויףי נאר מיטגלידער, טױזנטער נייע די
 מאיארי־ א מיט געזאגט, שוין װי פירער, זײעדע דערװיילט דואבן
 דורכצופיח אפגעזאגט זיך זײ האבן שטימען, דריי רלויז םון טעט
 פארגומען ניט זיך האבן מיר קאנװעכשאן. דעד פון באשלום דעם
 אונדז ארײנצונעמען זײ צװינגען צו געריכט־פראצעדור ק״ן מיט
 דעמאלט האבן מיר צוזאמענפאר. דעם פון נאשלום דעם לױט

ארדן. גייעם א בויען װעלן מיר אז באשלאםן,
 אלע צו ברױו א ארויםגעשיקט מיר האבן חודש זעאבן דעם

 נאציאנאלער א צו גערופן זײ און גרופן און ברענטשעם
 גענוג געגעבן האבן מיר .1930 מערץ, טן30 פארן קאנפערענץ

 מעשים, מיט באװייזן צו אינדעפענדענט דעם פון פירער די צ״ט
 און אינדעפענדענט פון באשלום דעם דורכפירן זײ װעלן צי

 דורכ־ שוין זיינען װעלכע מיטגלידער, טויזגט פיר די אדייננעמען
 עם אפליקאציעש װעמעם און דאלטאר־עלזאמען, דעם גענאנגען

אינדעפענדענט פון אפים נאציאנאלן אין געפונען שױן זיך האבן

בראדםקי דזשאזעןז
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פארן הויפט-אדװאקאט

 דעם דורכצופירן גענוג געװען איז חדשים דרײ רינג. ארבעטער
 מערץ טן30 דעם ביז באשלוש דעם װעלן זײ אויב און באשלוש,

 איג־ און רינג ארבעטער פון ברענטשעש די זאלן דורכפירן, ניט
טאן. צו װײטער װאם באשלישן דעפענדענט

 ברעג־ 157 פארזאמלט זיך האבן ,1930 מעדץ, טן30 דעם
 און ריע ארבעטער אינדעפענדענט און רינג אדבעטער פון טשעם

 דעלע־ 200 איבער מינאריטעט־גרופן. פון פארטרעטער צאל א
 א בויען :לאזונג דעם באגעגנט באג״םטערונג מיט האבן גאטן
 דעמאנ־ הערלעכע א שטאטן. פארײניקטע די אין ארדן נייעם

 פון װערטער די באגעגנט האט אװאציע לאנגע א סטראציע,
 אין לאפיטל נײ א אן פאנגען מיר אז באריכט־אפגעבער, דעם
 דער מיט באװעגונג פראטערגאלער דער פון געשיכטע דער

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון גרינדרנג

ארדן פון געבורט בײם
 איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון גרינדונג די

 בלױז װיל איך מאמענטן. פייערלעכע און דראמאטישע מיט םול
מאמענטן. אזעלכע פאר א איבערגעבן

 בא־ האט אקציאנש־קאמיטעט פראגרעשױוער און לינקער דער
לכבוד מערץ, טן30 דעם פרייטיק, מאםן־מיטינג א רופן צו שלאשן
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 אויס־ האבן מיר גרינדונג־קאנפערענץ. דער פון דערעפענונג דער
ױניאן. קופער זאל, היםטארישן דעם געקליבן
 גערופן איז מיטינג דער אװנט. אין 7:30 איז זײגער דער
 פון מיטגלידער אנפירנדילע צװיי מיר און אכט. אויף געװארן

 םקװער ױניאן פון לאגגזאם ש&אצירן קאמיטעט פראגרעםיװן דעפ
 אין פראגע זעקבע די עגבערט ביידן אונדז ױניאן. קופער צו

 אונדזער אויף ענטפערן עולם פארזאמלטעד דער װעט װי :מוח
 שוין זיך מיר געפינען אט און ? ארדן גײעם א גרינדן צו רוף
 טויזגט צװיי געפאלט. איז ױניאן קופער זאל. פון טירן די בײ

 און װארעמער װערט עם זאל. דעם אנגעפילט האבן מענטשן
 װען װערט ױם־טובדיקער גאך הארצן. אויפן ױם־טובדיקער

 פאר נאך פארזאמלטע. די זעען און זאל אין אריין קומען מיר
 אז לופט, דער אין זיך טראגט אװנט דעם פון דערעפענונג דער

 עפעם : פרעגט מען געשען. װעט זאך װיכטיקע גרויםע, א עפעם
שריט? װײטערדיקע אונדזערע זײן װעלן װאם נ״עם? װיכטיקע

ן ״ ק ט װעט װעלט דער אין כוח ״  געבורט דאס אפהאלטן גי
ב און ארדן. פראטערנאלן פראלעטארישן גייעם א פון  האבן מיר אוי
ט עם  ריגג, ארבעטער אינדעפענדענט דעם דורך דערגרייכן געקענט ני

ף תײגט ימיר װעלן  אט- פאר װינקלשטײן דעם לייגן גאכט -דער אוי
ארגאנזיאציע." היכטארישער נײער דער

 רוישיקע מיט געװארן באגעננט ז״נען װערטער אט־די
 האט זאך איין עולם. פארזאמלטן גאיצן דעם פון אפקאדיסמענטן

 זײטן אלע פון שטערונגען : שמחה אונדזער פארשטערט אבער
 מיטינג צום קומען קענען זאלן מיר אז דערלאזט, ניט האבן
 שבת, מארגן, ערשט ארדן. נייעם אונדזער פאר טשארטער א מיט

 מיט טשארטער צײטװ״ליקן דעם באקומעז געזאלט מיר האבן
ארגאניזאציע. נ״ער דער פון גאמען דעם

 קאנפערענץ די זיך האט מערץ, טן30 דעם פרי, דער אין שבת
 זעקם שװערע די װעגן באריכט אויםפירלעכן אן מיט דערעפנט

 אפ־ געקענט גיט מיר האבן באריכט פולן דעם ארבעט. הדשים
 אינשורענם־ מיטן טאן צו געהאט האט װאם טייל דעם װ״ל געבן,

 האבן טשארטער א פאר פארהאנדלונגען די מיט און קאמישאנער
 דאס באשלאםן האבן מיר און דערלײדיקט געהאט גיט נאך מיר

 דעלעגאטן. די צו בלויז זיצוגג, פארמאכטער א בײ דערצײלן צו
 אזייגער צװיי פארקומען זאל באשטימט, מיר האבן זיצונג, אט־די

 פאר־ אין געשטאנען נאך מיר זײנען איינם ביז נאכמיטאג.
 אונדזער באקומען דאך מיר װעלן אפשר אלבאני, מיט בינדונג

 דעם באקומען מיר האבן איינם פאר טשארטער. צײטװײליקן
 באקומען צו געװען מעגלעך גיט איז עם אז אלבאני, פון טעיעפאן

 מיר אז און איגשורענס־קאמישאנער, דעם פון אונטערשדיפט די
 דער נאך שוין מאנטיק, ערשט באקומען טשארטער דעם װעק

לאנפערענץ.
 םון עולם גרויםער א זיך. דערעפנט זיצונג פארמאכטע די

 דעלעגאטן אלע זאל. פון טיר זייט יענער אויח שטייט באזוכער די
 אין הערשט שטימונג פײערלעכע א צייט. אין געלומען זייגע;

 פארענדיקן צו װארט דאס לריגט באריכט־אפגעבער דער זאל.
באריבט. זײז

 דעפארטמענט איגשורענס פון באריכט א באקומען האבן ״מיר
 מיר װאס ארדן, נייעם אונדזער פון נאמען דער אז אדבאני, אין

געװארן." אנגענומען איז פארג,עשלאו.ן, האבן

 נאמען דער װאם טראכטן און אטעם דעם אײן האלטן אלע
 אײנהאלטן ניט טאלע זיך קעז שיקאגא פון חבר א זײן. קען
 װאם ״און :פראגע דער מיט שטילקײט די איבער רייםט און
 אררן״ ארבעטער ״אינטערנאציאנאלער ?״ :אמעז דער טאקע איז
 אוים ברעכט שטורעם א באריכט־אפגעבער. דער ענטפערט —
 אויףי. זיך שטעלט עולם פארזאמלטער גאנצער דער זאל. אין

מען אינטערנאציאנאל, דעם זיגגען זיי, אפלאדירן מינוטן־לאנג
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 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער — הענט די זיך ךריהט
!געװארן געבוירן איז

 פײערלעכן יענעם אין מאמענט אינטערעםאנטן אן נאך און
 אננע־ צװײ געװען זייגען עם דערציילן. זיך װילט צוזאםענקונפט

 דעם זונטיק און טן30 דעם שבת ארבעט, פון טעג ׳טטרענגטע
 שפעט ביז געארבעט שבת האבן קאמיםיעם צאל א םערץ. טן31
 שװערע באזונדערם א נעהאט האט קאמיםיע אײן נאכט. דער אין

 גע־ מען האט ארדן פון קאנםטיטוציע ערשטע די אױפגאבע.
 דיםקוטירן מיר און אלץ נאך זיצן מיד און פארטאג, ^ריבן.

פאראגראף. רןוע
ארדן פיל־שפראכיקן א בויען צו באשלום

 היםטארישן אינטערעםאנטן אן זייער צו מיר קומען דא און
 פעלקער פיל פון ארדן אן בויעז צו באשלום דער — יאשלום

 געװען ■זיינען דעמאלט אז געדענקען, דארו* מען שפראכן. ןןא
 מיטגלידעד געװעזעגע אלע ארבעטער, אידישע בלויז פארזאמלט

 אבער רינג. ארבעטער אינדעפענדענט און רינג ארבעטער ןןפ
 דער פאר יאר אכט די פאר געװארן געפירט איז װאכ קאמו*, דער

 איד״עס מיט דורכגעדרועען געװען איז ארדן, דעם פון נרינדונג
 דעם פאר באדן דעם צוגעגרײט האבן װאם שטימוניען, אןן

באשלום.
 רעזא־ היםטארישע די און גענומען לאנג :יט האט עם און

:געװארן אנגענומען איז לןציע
טן געגרינדעט אויך װערט ארגאגיזאצמן גייע ״די םזיכט מי  אוי

 ארגאני- פראטערנאלע אלע פון פארבאגד א אמעריקע אין שאפן צו
שע די אז ה״םט, דאם :אציאנאליטעטן. אלע פון זאציעם  אר- אידי
ך זאלן בעטער ט פארייגיקן זי  או- דייטשע, אמעריקאנישע, די מי

 פארמאגן װאם אמעריקע, אין ארבעטער אנדערע אין קראינישע
 איגטערנאציא- גרויםן אײן שאפן און קלאםן-ארדנם, -פראדעטארישע

ארדן." ארבעטער «אלן

 גע־ גיט &לאץ. אויפן אנגעשריבן װערטער. פראםטע פשוטע,
 אויםברײטערן װעגן געטראכט ניט זיי. באפוצן װעגן טראכט

 דעלענאטן די אז היינט, מיר זיך דאכט עם רעזאלוציע. די
 א װאונטש, שיינער א איז דאם אז געגלויבט, האבן ךעמאלט
 האבן זיי פון װייניק חלום. וױיטער א אבער באגער, הײםער

 דער אין װעט דאם אז חלומען, דערלויבט אפילו דעמאלט זיך
 וױרק־ פרעכטיקער א אין װערן פארװאנדלט צוקונפט נאענטער
געשעעגישן היםטארישע גדויםע פשוט װי — מאדנע לעבקײס.

!אן זיך פאנגען
 געװעז איז רעזאלוציע היםטארישע אט־די פארװירקלעכן צו
 ארײגקומענדיקער דער פאר אויפגאבן ערשטע די פון איינע

 חלום יענעם פון מען מאכט אזוי װי עקזעקוטיװע. נאציאנאלער
װירקלעכקײט? א

 גרעסטע די איז אמערילע אין באװעגונג פראטערנאלע די
 פאר־ זי קליינבירגער. און ארבעטער די צװישן מאםן־נאװעגונג

 און ארבעטער מערםטע מיטגלידער, מיליאן 20 אדום מאנט
 באװעגונג גרויםע די אבער ווערט קאנטראלירט פאלקם־מענטשן.

פירערשאפט. גורזשואזער א פון
 צעטײלט איז באװעמנג פראטערנאלע אימיגראנטישע די

 פארמע די אט נאציאנאל־טעטן. און שפראכן פארשײדענע אויף
 די פירערשאפט. בורזשואזער דער פאר צוגעפאםט אטבעםטן איז

 אריעברעג קאנטראלירן, לייכטער זי ארום אזוי קען פירערשאפט
 בײטן פאו און געפילן שאװיניםטישע און נאציאגאליסטישע גען
 ענגע, שמאלע, די מיט מיטגלידער די פון קלאםךאיגטערעםן די

אינטערעםן. קאקאלע אדער נאציאנאלע
 פאר־ זיך מיט װאלט ארדן פראטערנאלער פארייניקטער א

 ארעמע די פון אינטערעםן די פאר פאקטאר וויכטיקן א געשטעיט
 בעגע־ די פארבעםערן צו מענלעכקייט א געגעבן װאלט און טאםן
 אריע־ פאר אריענטאציע ג״ע א געגעבן אויך וואלט עד ;פיטן
 װארט באװעגונג פראטערגאלע די יוגנט. אמעריקאנער די ציען
 פאקטאר וױכטיקער און גרויםער א װערן געקענט אדום אזוי

געביט. קולטורעלן און געזעלשאפטלעכן אויפן
 אמת אן אויף װילן מיר אויב אז פארשטאגען, האבן מיר

 ערשטנם׳ זארן. צװיי טאן מיר דארפן רעזאלוציע, אט־די דורכפירן
 מיט זיך פארײניקן צו פארזוך ערנםטן אן מאכן מיר דארפן

 יער אויח שטײען װאם ארדנם, פראטערנאלע עקזיםטירגדיקע די
 אר אנפאנגען צװייטנם, און ;מיר װאם פלאטפארמע זעלבער
 װעלכע ביי פעלקערשאפטן, די פון שפראך־םעקציעם :ייע גאניזידן

 ארגאניזא־ פראטערנאלע אייגענע קײן ניט נאך עקזיםטירן עם
ציעם.

אײניקײט פאר באװעגונג די אן פאנגען םיר

 בא־ דעם דורכפירן אנגעפאנגען גלײך האט עקזעקוטיװע ךי
 אונ־ די פון פירערשאפט דעד מיט באראטונגען ;עהאט שלום.

אבער איז עם ארדנס. םלאװאקישע און רוםישע גארישע,

«מך --- י ' ׳

J  a?, « ■ י
h k  J»' «״י ־יי

ם^קצינו. אידיטיער דןןר פון םט^ןז טיטאטיטיגןר און נאציאגאלגיר דצר
״, פלארענם שילער, ה. םאנדלער, ג. ױקלסאן, ר. : לינקס צו רעכטס פון שטײענדיק, װ  ; קאמעגעצקי נ. גאלדבערג., א. גראספעלד, א. לי

ק: די צנ ק און פאגארעלםקי לאלא זאלצמאן, ר. לידםקי, דאראטי ׳מארק הערי זי צי גארבאטי. אי
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 כזיר האבן שטערונגעז אנגעקומען. לייכט אזוי ניט
 איינעם יעדן אין עלעמענטן נאציאנאליםטישע םך. א געהאט

 אוים־ האבן ארדן, אונדזער אויך ארײנגערעכנט אררנם, די פון
 זײ אז געהאט, מורא האבן זײ װייא אומצופרידנקײט, נעדריקט

 אײניקע נאך דאך, זעלבםטשטענדיקייט. יז״ער פארלירן װעק
 אר־ פראטערנאלע אנדערע די פון פירער די מיט באראטועען
 פרא־ א פארמולירן צו אײנגעגעבן אונדז זיך האט גאניזאציעם,

 פאראנטװארטלעך געװען מאם גרויםער א אין איז װעלכע גראם,
 פונקטן זיבן פאלגנדיקע די דערפאלנ. שפעטערדיקן דעם פאר
ב״ ,1930 אין געװארן אנגענומען איז װאם פראגראם, דער פון

 עקזעקוטױועס נאציאנאלע די פון פירער די פרן באראטוני א
 ארגאניזאציעם רוםישע און אונגארישע םלאװאקישע, די פון

 ארדן, ארבעטער איגטערנאציאנאצן דעם פון פארטרעטער מיט
 אנטוױקילונג װייטערדיקער דער פאר באזע די אװעקנעלײגט חאבן

:ארדן פוז
 אויף װערן ארגאניזירט דארוי ארדן פארײניקטער דער .1

 פאר אויטאנאמיע ברייטםטער דער מיט אופן פעדעראטיװן א
ארגאניזאציע. דער איז שפראך־םעקציעם אלע

 אנפירן זאל ארדן פארײניקטן דעם פון םעקציע יעדע .2
 שפראך זעלבער דער אין קולטור־ארבעט און ארגאניזאציע־ איר
איצט. ביז װי

 זאל ארדן פארײניקטן דעם אין שפו־אך־םעקציע יעדע .3
 קולטור־ און ארגאניזאציע נאציאנאלע באזונדערע איר ־אבן

 זי כדי םעקרעטאר, נאציאנאלז באזונדערז איר מיט קאמיםיע
 קולטורעלע און ארגאניזאציאנעלע איר אנטװיקלען קעגען זאל

אופן. ברײטםטן דעם אויףי ארבעט
 די זאל לאנד איבערן דיםטריקטן און שטעט די אין .4

 איצט, ביז װי אופן זעילבן דעם אויף װערן אנגעפירט ארבעט
שטאט־קאמיטעטן. און דיםטריקט שפראך באזונדערע דורך
 אלגע־ דעם מיט גלײכצייטיק יאר, צװיי אין מאל אײן .5

 אר־ אינטערנאציאנאלן פארײניקטן דעם םון צוזאמענפאר מיינעמ
 באזונדערע פון צוזאמענםארן פארקומען אויך זאלן ארדן, בעטער

 ארבעט, זייער באטראכטן צו פולשטענדיק כדי שפראך־סעקציעם,
עקזעקוטיװע. נאציאנאלע א דערװיילן און

 ארדן פארײניקטן דעם פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די .6
 פאר־ פרא&ארציאנעלער דורך װערן צוזאמענגעשטעלט זאל

 טײיל א דן5בי< װעלכע שפראך־םעלציעם, אלע פון טרעטערשאפט
 אוים־ זיך װעט ארדן דער ביז צייטװיליק, ארדן. רעם פון

 יעדע פאר פארטרעטער א״ן ז״ן מאדום דער זאל בר״טערן,
מיטגלידער. טויזנט
 אײנ־ די אויך װי בענעפיטן, פון אױםצאלונגען אלע .7

 אילע קאםע. צענטראלער אײן דורך פארײניקט זײן זאלן :אמען,
 נאציא־ צענטראלז דעם דורך ארבעט זײער אנפירן זאלן םעקציעם

אפים. נאלן
 דער צװישן אפקלאנג טיפ! א געפוגען האט פראגראם אט־די

 קוקנדיק ניט ארגאניזאציעם. אלע םון מיטגלידערשאפט ברײטער
 אװעק־ געקענט 1931 אין שוין מיר האבץ שטערונגען, אלע אױף

 די פון צוזאמעגפארן די פאר פארײניקוגג פון פראגע די שטעלן
 אלע אין ארגאניזאציעם. רוםישע און אונגארישע םלאװאקישע,

 צוזאמענפאר פארן מען האט אתאניזאציעם די פון ברענטשעם
 האט נופא צוזאמענפארן די בײ פראגע. די דיםקוטירט ברײט

 אוים־ זיינען נאר ניט צייט. מערםטע די פארנומען פראגע די
 איז עם נאר פוגקטן, זיבן אט־די געװארן ריםקוטירט פירלעך

 די אזוי װי אםפעקט, ברײטערער דער געװארן ריםלוטירט אויך
 בויאונג װייטערדיקער דער אדירי אפרופן זיך װעט פארײגיקונג

 אײנ־ כמעט האבן צוזאמענפארן v^ל ארגאניזאציע. אט־דער פון
 ארוים־ איז עם װען און פארייניקונג. פאר געשטימט שטימיק
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 אלע צו פראגע דער איבער רעפערענדום א געװארן געשיקט
 אט־דער זעלבע. די געװען רעזוילטאטן די זײנען מיטגלידער,

 ארומ־ זאל װאם ארדן אן אויפבויעז פון אידײע אט־די גײםט,
 מעגלעכק״ט די געבן זאיל װאם און גרופן נאציאנאלע אלע נעמען

 באגלײט אונדז האט םעקציע ענגליש־רעדנדיקע די אויפצובויען
 אונרזער פאר ריכט־שנור די געװארן איז און יאר צען גאנצע די

 פאר־ איז און םעקציעם די פון צוזאמענלעב! און אנטװיללונג
ארבעט. אונדזער פון דערפאלג גרויםן דעם פאר אנטװארטלעך

פארײניקונג דער פון באדײטונג די
פארייניקונ: די דורכצופירן גענומען האט יאר פינףז איבער

 ערשטע די ארד;ם. רוםישע און םלאװאקישע אונגארישע, די מיט
 גע־ איז פארײניקט, זיך האבן מיר װעלכער מיט ארגאגיזאציע,

 פאר־ איז פאר״ניקוגג די קראנקן־קאסע. אונגארישע די װען
 דער מיט פארײניקונג די .1932 אפריל, טן11 דעם געקומען

 מאי, אין פארגעקומען איז קראנקךקאםע ארבעטער םלאװאקישער
 מיט פארײניקונג די און קאנװענשאץ. שיקאגער דער ביי ,1933

 געװארן פארענריקט איז זעלבםטהילו^־געזעלשאפט רוםישער דער
 דעם פאר הויפט־אורזאך די .1935 דעצעמבער, טן23 דעם

 נעמוזט האבן מיד װאס דאס, געװען איז פראצעם י^אנגזאמען
 די פון פארײניקונג דער פאר דערלױבעניש א קריגן צוערשט

 אר־ דרײ די װאו שטאטן, יענע אין דעפארטמענטם אינשודענם
ארגאגיזירט. צוערשט זיך האבן גאניזאציעם

 אינטער־ דעם פאר םײ באד״ט האט פארײגיקונג די װאם
 דרײ אױבךדערמאנטע די פאר םײ ארדן, ארבעטער נאציאנאלן

 נאציא־ רער װאם רעדע, דער פון זען מען קען ארנאגיזאציעם,
 קראנקן־ ארבעטער םלאװאקישער דער פון םעקרעטאר נאלער
 דעד נאך קאנװענשאן ערשטער דער בײ געחאלטן האט קאםע

: געזאגט האט ער .1935 אין פארײניקונג,

קונג די ״װעז ײני ל א האבן געװארן פארגעשלאגן איז פאר ״  ט
שע די אז געזאגט, םעקציע םלאװאקישער דער אין ;.עגנער  אידי

״ װיל םעקציע  הונדערט דריי אנגעזאמלטע די צונעמען אוגדז ב
ט  װיל םעקציע אוגגארישע די און פארמאגן, מיר װאס דאלער טויזנ

ען, אונדז שלינג ט אונדז פון װעט עם אז אזוי א״נ  בלײבן. גארני
װ״ נאך איצט, ג, יאר צ קונ אר״ני  דעם פון קאסיר דער איז פ

 סלאװאקישער דער פון קאםיר געװעזענער דער ארדן פארייניקטז
ט קאםיר א איז ער און שיפקא. חיר םעקציע, ר״ פון ני  הונדערט ד

ט ט הוגדערט זעקם איבער פון נאר דאלער, טויזנ  װאם דאלער, טויזג
 אונדז האבן אונגארן די און איצט. פארמאגט ארדן גאנצער דער
ט  םלאװאקן,’ די סיי און אונגארן די ם״ בײדע, נאר פארשלונג.ען, ני

ען ײנ קע האבן און אויםגעװאקסן באדייטנדיק ז  מעגלעכק״טן ריזי
קטן אונדזער אין אויםצואװאקסן ארדן.״ פאר״ני

 פולשטענדיק האבן היינט, ביז 1935 פון יאר, פינףי יצעצטע די
 פארײניקטע די פון אײנציקע יעדע װערטער. אט־די באשטעטיקט

 גרוים. די אזוי מאל צװיי אויםגעװאקםן איז שפראך־םעקציעם
 אלץ :אך איז פארייניקונג, לעצטער דער נאך יאר פינףי ה״נט,

 פון ניט פארמעגן א פון קאםיר דער שיפלא, חבר םלאװאק, דער
 טויזנט הונדערט זעקם מיט מיליאן א פון נאר טויזנט, 300

 פארשלונגען ניט םעקציע אונגארישע די האט נאר ניט דאלער.
 װי ארבעט, פראכטפוילע טוען ביידע נאר םלאװאקישע, די

 נוצן דעם פאר אינםטיטוציעם קולטורעלע זעלבםטשטענדיקע
 םלאװאקן טויזנטער הונדערטער םאר און מיטגלירער זײערע פון
 האט פארייניקונג די שטאטן. פארײניקטע די אין אוננארן און
 און שפראך־םעקציעם אלע פאר ברכה א פאר ארויםנעװיזן זיך

גאנצן. א אלם ארדן פארן

לאנד פון לעבן געזעלשאפטלעבן אין ארדן דער
 שװערםטע די פון א״נעם איז געװארן געבוירן איז ארדן דער

דעם פון אנפאננ דעם אין אמעריקע, פון געשיכטע דער אין יארן
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 געװאקםן איז ארבעטצאזיקײט װען קריזים, עקאנאמישן נרעםטן
 ״ברעד־ גרויםע די אגגעפאנגען יזיך האבן עם װען הײװן, אויף װי

ענג דער אין יינס״5<  אילע די צו אמעריקע. פון בר״ט און ̂י
 בא־ ארדן פראטערנאלער נייער א װאם שװעריקײטן, אנדערע

 די צונעקומען אונדז איז גרינדוע, זײן פון אנהויב אין געגנט
 קען איצט מאםן. ברײטע די פון לאגע עקאנאמישע ■׳עדוערע

 טיפן דעם פארמאגט ניט םיר װא^טן אז זען, קיצאר שױן עם מען
 װאלטן ;ארגאניזאציע נײער אזא פון נויטיק״ט רער אין גלויבן

 פון ארויסגעװאקםן איז װאם פראגראם, יענע נעהאט ניט מיר
 ארבעטער דעם אין קאמף* יאר אכט די פון נויטן, אונדזערע

 איבער־ פרעכטיקן אט־דעם פארמאגט ניט מיר װאלטן רינג;
 צו גרײט געװען איז װעלכער מענטשן, פון קרײז געגעבענעם

 פעםטע א געהאט האט װעלכער און קרבנות נרויםע ירענגען
 היינט םיר װאלטן — דורכצופירן ארבעט די אנטשלאםנקייט

געשיכטע. אט־די שרייבז געקענט ניט
 אפגעהאיצטן איז װאס גרינדונג־צוזאמענפאר, דעם בײ שױן
 דים־ טאג גאנצן א מיר האבן ,1930 מערץ, טן30 דעם געװארן
 ברייליאנטן־אגגע־ דעם ארדן. נייעם דעם פון פנים דאם קוטירט

 אויפן צוגענרײט האט אאגין מ. װאם דאקומענט, שריבעגעם
 מיר האבן סאמיטעט, פראגרעםיװן און לינקן דעם פון אויםטראג

 גע־ האבן מיר װארט. בײ װארט זאגן, קען מעז פארהאנדלט,
 האט דאקומענט יענער פאראגראח. יעדן געמאםטן און זואויגן

 דעילע־ 200 איבער די פון באגערן און װאונטשן די א&געשפיגלט
פארזאמילט. געװען זײנען װאם גאטן,

ף שטיין דארף ארדן ״דער ע דער אוי קלאםן-קאמף. פון ליגי
ק די ענ ״ ט װאם קערפערשאפט, א ז ך גי ט קודם-כל אפ זי  קעגנ- מי
ער ק טי ״ ך פארשליםט טויטן-פארזיכערונג, און קראנקן- הילף, ז  זי

ט אבער  סעמע- און בענעפיט פון אזילן פיר יענע אין ארדז דער ני
טן צוזאמען װירקט און לעבט ער נאר טערי,  טייל קעמפגדיקן מי

ך דערקלערט ער ארבעטער-קלאם. דעם פון  אינטעגראלן אז פאר זי
ל ״ קלאםן-קאמף." פראלעטארישן דעם פון ט
 פאדאגראףי קורצן דעם אין אט שורות, געצײלטע די אין אט

 ארדן, אונדזער פון פילאזאםיע די אויםגעדריקט נאר ניט איז
 וױיטערדיקע אונדזערע אלע פון פארקערפערוננ די איז דאס נאר

 כא־ האבן און ארױםגעשײנט העצ האבן װערטער אט־די טאטן.
יאר. צען גאנצע די ארדן דעם גלייט

 בענעפיט פון באד״טונג די מינימיזירן צו געמיינט מיר האבן
איז דערפון באװײז א נײן. אבםאלוט נײן, םעמעטערי? און

 מיר געביט. אט־דעם אויףז ארבעט פרא?טישע אונדזער דאך
 געבוירן איז ארדן דער װאס טאג ערשטן דעם פון דאך האבן

 פונדא־ עקאנאמישן ז״ן קאפ אין אויג אן װי א&געהיט געװארן
 אז פארגעםן, ניט מאמענט אײן ק״ן אויף דאך האבן מיר מענט.
 אויפן מיטגלירער אונדזערע באדינען מיר מוזן אלץ פאר פריער

 טובערקףלאז־ אז ;קראנקךבענעפיט צאצן געביט, פראטערנאלן
 אלץ דאם — עקסידענט־בענעפיטן טויטן־בענעפיטן, בענעפיטן,

 דער איז דאם אופן. בעםטן אויפן נעבן צו בכוח זײן מיר דארםן
 נויטיק איז גלײכצײטיק אבער ארגאניזאציע. דער פון פוגדאמענט

 די אונטערצושטר״כן *ן מאמענט ערשטן דעם פון טאקע געװען
 און בענעפיט פון אײלן פיר די אין זיך פארשליםן פון געפאר

 בײשפילן לעבעדיקע מיר ה^בן אויגן אונרזערע פאר םעמעטערי.
 געװארן געבוירן זיינען װעלכע אדגאניזאציעם, פראטערנאלע פון
 װיכטיקע אלם יארן ערשטע זייערע אין אנטװיקלט זיך האבן און

 פראלע־ דעם פון טייל װיכטיקער א װי ארגאניזאציעם, קולטורעלע
 און װעג פון אראפ יזיינען װעלכע און קלאםן־פראנט, טארישן

 אונדזער אינשורענם־קאמפאגיעם. אין געװארן פארװאנדלט זײנען
 אינשורענם־קאמ־ אן נאך בויען צו געװען ניט דאך איז צװעק
 געװאלט האבן מיר נײן, שטאטן. פארײניקטע די אין פאניע
 באדינען אמבעםטן פראטערנא^ טאקע זאל װאס ארדן, אן בויען

 געזעל־ יענער זיין גילײכצייטיק זאצ װאס אבער מיטגלידער, די
 די אין מאסן די װעאכז אין כוח, קולטורעלער שאפטלעכער
זיך. גויטיקן שטאטן פארייגיקטע
 האט פונקט דעם פון אויםטייטשונג װייטערדיקע אוגדזער

 ארבעט טאג־טענלעכער אונדזער דורך מאניפעםט. דעם דערגאנצט
 אויםץ באריקאדע א״ן קײן ניטא איז עם אז געזאגט, מיר ־אבן

 יזײט דער אויףי שטיין ניט זאל ארדן דער װאו קלאםן־פר^נט,
 ניפ איז ארדן דער עקספלואטירער. די קעגן ארבעטער די פון
 פאראינטערע־ שטארק זייער אבער איז ער פארטײ, פאליטישע קײן

שן דעם פון אויםגאגג דעם אין םירט טי ^י  רעמאלט, שוין קאמף. פ
:אונטערגעשטראכן מיר האבן מאניפעםט, יענעם אין

אויפגאבע, םפעציפישע א האבנדיק אז אנערקענט, ארדן ״דער
ט דאך ער שטיצט ע מי ג ״ טלען ז ט און טי ײן מי  מיטגלידערשאפט ז

 פון ארגאגיזאציעם עקאגאמישע און פאליטישע אלע פון קאמפן די
ף שטײען װאם ארבעטער-קלאם דעם קלאסן-שטאנדפונקט•" דעם אוי

פונקט, אט־דעם פון פארמו^ירוע דער צו צו גוט זין־ קוקט
ניט טאג ערשטן דעם פון האט ארדן רער אז זען, װעט איר און
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 האט ער קאםטע. באזונדערע אױםגעטיילטע אן װערן צו ;עצילט
 פון קאמפן די מיטלען אלע מיט שטיצן װעט ער אז דערקלערט,

 שטייען װאם ארגאניזאציעם עקאנאמישע און פאליטישע אלע
 דורכגעפירט ארדן דער האט דאס קלאםךשטאנדפוגקט. אױפן

 ארױםגעפירט אים האט דאם פראקטיק. דער אין לעבן, אין
 גרויםן דעם אין ארײנגעבראכט אים האט װעגן, ברייטע אויףי

 און ארבעטער די פון לעבגם־אינטערעםן םאמע די פאר קאמףי
אמעריקע. אין פאלקם־מאסן

פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמף אין ארדן א־נדזער

גע־ איז ארדן דער װען יארן ערשטע די 1אי געװען איז עם
 לאגע עקאנאמישע די איז יאר יעדן מיט און געװארן. בוירן

 א צו דערגאנגען איז עם ביז ערגער. געװארן אמעריקע איז
 גאנצע דאם צוזאמענברעכן אין געהאלטן האט עם װען פונקט

 ,1933 פון טענ די דערמאנען זיך לאמיר לעבן. עקאנאמישע
 נאך און געהראכט, האבן אמעריקע אין בענק צאל גרויסע א װען

 פון שװעל דער אויףי געשטאנען זיינען לאנד איבערן הונדערטער
 פאד־ בײם געהאלטן האבן מאםן ארעמע די װען אונטערגאננ,

 פראצע. שװערער יזייער פון גראשנם אנגעזאמלטע זײערע לירן
 פאדערונג די פארזיכערוגנ, םאציאלער פאר פאדערוע די װען
 גע־ איז היילףז באלדיקער פאר פארזיכערונג, ארבעטלאזער פאד

 געװען איז ארדן אונרזער מיליאנען. פון װ״־געשרײ דער װאר!
 װאם אמעריקע, אין ארגאניזאציעס פראטערנאלע עדשטע די פון

רו־וי. אט־דעם געענטפערט האט
 פון פארמולירונג נײע א צוגעגרײט מיר האבן 1932 יאר איז

 מיר האבן דעמאלט שוין און פרינציפן־דערקלערונג, אונדזער
. :געזאגט

ט קענען ארבעטער די אז אנערקענט, ארדן ״דער  פארבעםערן גי
 ארבעטער די זעלבםט-הילף. ארלאניזירן דורך בלויז לאגע זייער
 איצטיקע די אין ענדערונג אן פאר קעמפן דורך טאן עם מוזן

 פון םיםטעם פולשטענדיקער א פאר קעמפן מוזן זיי באדינגונגען.
פארזיכערוגג״" םאציאלער

 פלאט־ פאליטישע א בלויז געװען גיט אונז בײ אייז דאם
 אר״נ־ זאל געװאלט, מיר האבן פארמולירונג, אט־די פארמע.
 אונדזערע צװישן ברענטשעם, אונדזערע צװישן טיו* דרינגעי

 ,1933 אין צוזאמענפאר אונדזער האט דעריבער 1או מיטגלידער,
:געזאגט מאניפעםט, זיין אין

 פאר אבליגאטאריש איז עם אז באשליםט, קאגװענשאן ״די
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון מיטגלידער און ברענטשעם אלע

רן צו ארדן אניזי  יעדן אנפירן העלפן און אגטיילנעמען און ארג
 קאמף דעם ארגאניזירן םפעציעל פארזיכערונג, סאציאלער פאר קאמך־

עז װאם אמעריקע, אין ארבעטער מיליאנען די פון ״נ  ארלאניזירט ז
באװעגונג." פראטערנאלער דער אין

 אונדזערע אלע צװישן ארײנגעדרונגען האט באשלום דער
 אײן קײן געװען ניט איז עם לאנד. גאנצן איבערן ברענטשעם

 קאמי־ פירנדיקע אונדזערע וואו אמעריקע, אין שטאט וויכטיקע
 פראטער־ ארגאניזירן צו איניציאטיװ די נעמען ניט זאלן טעטן
 פאר בילם די אונטערשטיצט האבן װעלכע האנפערענצן, נאלע

 גע־ פארגעבראכט דעמאלט זײנען װאם פארזיכערונג, םאציאלעד
 ערשטע די געװען זיינען דאם קאנגרעס. אמערישאנער פארן װארן

 פון ארגאניזאציעם פראטערנאלע צװישן צוזאמענקונפטן גרויםע
 פעלקער. פארשיידענע גררפן, פארשײדענע שפראכן, פארש״דעגע

 האבן זיי װײל געקומעז, זײנען ארדנם פראטערנאלע אלע ניט
 געביט. דעם אויןפ קאמף פון פלאטפארמע דער מיט אײנגעשטימט

 ארדנם פראטערנאלע נאציאנאלע גרויסע פון פארשטייער טײל א
 גע־ זיינען מאםן, ברײטע די פון דרוק אונטערן געקומעו זײנעז

ך באם״ליקן צו מיטגלידערשאםט זײער פון געװארן צװאועען  זי
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 אונ־ װ״ל פארזיכערוננ, טאציאלער פאר ?אנפערענצן אט־די אין
 צו־ געהאלפן האבן מיטגלידער אונדזערע און ברענטשעם דזערע
 מיר האבז ליפלעטס טויזגטער הונדערטער באד;. אט־רעם גרייטן

 פון אידײע די פאמפלעטן. טויזנטער צענדליקער פארש&רײט.
 די פון װײט זײער געװען דעמאלט איז פארזיכערונג םאציאלעד

 פוגעם פרא&אגאנדע דער צוליב מאםן אמעריקאנער די פון מוחות
 מעג־ גרויםע פון לאנד דאס אמעריקע, אין דא אז קאפיטאליזם,

 אויןז פארזארגן ניט קײנער זיך דארה אלעמען, פאר לעכקייטן
 פאר־ ארבעטלאזער װעגן טראכטן עם דארױ װער עלטער. דער

 אן געװען דאך איז עם ? קראנקהייט־פארזיכערונג זיכערוע,
 בענע- אלע באזארגן ארדנם פראטערנאלע די אז אײנרעדעניש,

 אונ־ האט אילוזיעס, קאפיטאליםטישע אט־די טראץ אבער פיטן.
 טויזנטער הונדערטער מאביליזירן צו באװיזן ארדן ױנגער דזער

 פאר קאמף אין ארגאנייזאציעם פראטערנאלע די פון מיטגלידער
פארזיכערונג. ארבעטלאזער און םאציאל׳ער

 פראטערנאלער דער פון געשיכטע דער אין מאל ערשטן צום
 ארדן פראטערנאלער א געקומען איז אמערילע איז באװענונג

 רע־■ די מײנט דאם גופא, געזעלשאפט די אז געזאגט, האט און
 נױט״ פון צײט אין ארבעטער־פאמיליע די באזארגן דארח גירונג,

 און קראנק, איז ברויט־געבער דער װען אז געזאגט, האבן מיר
 מוטער ארבעטנדיקע די װען ארער שכירות, ק״ן ניט קריגט

 א■ הערשט עם װען אדער ארבעטן, ניט ?ען און שװענגערט
 יזיינען מעגטשז מיליאנען און לאנד, אין ארבעטלאזיק״ט גרויםע

 קאנטראלירן װאם די קאפיטאליםטן־קלאם, דער דארף ארבעטלאז,
 פאר־ זײן ארגאנען, :עזעלשאפטלעכע אירע אלע און רעגירונג די

 ארבעט־ דער פאר קריזים, פארן איבלען, די פאר אנטװארטלעך
 מאסן״ די פון ליידן די פאר און קראנקה״ט דער פאר לאזיקייט,

״ אז און  אנגעזאמלטן זײער פון טײל א אװעקגעבן דארפן ז
פראבלעמען. אט־די ל׳״זן צו רייכטום
פראטער־ רי קען װילן בעםטן בײם אז אנגעװיזן, האבן מיר

 נויט־פאלן. אלע אין מיטגלידער די באזארגן ניט באװעגונג נאלע
 דער װאם דאם, בלוייז אויםצאלן לאז ארגאניזאציע פראטערנאלע א

 מעגלעכ־ ארבעטערם דעם װי אזױ אר״ן. אהין צאלט ארבעטער
 ז״נען שכירות זײנע וױיל באגרענעצט, איז א&צושפארן ־קײט

 בלויז פארזיכערן זיך קען ער אז קלאר, דעריבער איז קליין,
 איז לאגע ערגםטער אן צו קומט עם װען און מינימום, א מיט

 אין פונקט מער, נאך הילפלאז. ארגאניזאציע פראטערנאלע די
 דער פון הילו* אין זיך נויטיקט ארבעטער דער װען צייט, דער

 אויפצוהערן געצװאונגען ער איז ארגאגיזאציע, פראטערנאלער
 לעצטע דאם דאן פארלירט און װאם, מיט גיט האט ער װײל צאלן,
געארבעט.. האט ער װען יארן די אין געהאט האט ער װאם ביםל

 װען צײט דער איז אז דערציילן, צו הײנט אונדז פרײט עס
 אנפאנג פון פירערשאפט דער דורך זיך האבן ארדנם מערםטע די

 בעםטן אין — אדער פלאטפארמע, אט־דער קעגן אװעקגעשטעלט
 קאלאםאלער א געװעז מיר זײנען איר, צו נײטראל געװען — פאל
 יענעם איןי באװעגונג פראטערנאלע די איבערצוגעװינען כוח

פארזיכערונג. סאציאלער פון זײט דער אויף קאמן» גרויםן

ארדן אונדזער און ״םי־אײ־א״ די
 גרויםע די דערצײלן צו אונדז פאר זיין מעגלען־ ניט װעט עם

 היל^־פאקטאר א װי געשפילט האט ארדן אוגדזער װאם ראל,
 מאםן ברייטע די פון און ארבעטער־?לאם דעם פון קאמפן די אין
 שוין זיך װאלטן דעם פאר בכלל. שטאטן פארייניקטע די אין

 באנוגענען דא זיך װילן מיר אגצושר״בן. ביכער גענויטיקט
 די אפ שפיגלט װעלכער פאקט, װיכטיקן איין נאך מיט בלויז

 די פון נויטץ און פראבלעמען די צו ארדן דעם םון באציאונג
מאםן. ברײטע
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 די אעעפאעעז זיך ם׳האט װען ,1935 יאר איז געװען איז עם
 אומארגאניזירטע. די ארגאניזירן צו םי־אײ־א דער פון באװעגונג

 האם אמעריקע פון צענטער אינדוםטריעלן װיכטיקן יעדז אין
 באװעגונג די אבער םי־אי־א. דער פון שטימע די רערגרײכט

 אופנים. פארשיידענע אויח הילף הילף, אין געגױטיקט זיך האט
 עם װאו פענםילװײניע, װעםטערן פון שטאל־שטעטלעך רי איז

 א שטאל־מאגנאטן, די פון טעראר שרעקלעכער א געהערשט האט
 געװען שװער איז פראװאקאציע, און שפיאנאזש פון םיםטעם

 האט מען אר״נצוקומען. םי־איי־א דער פון ארגאנייזער אן פאר
 פון און פארבינדונג די געבן לענען זאל עם װער האבז גערארפט

 דער פון ארגאנייזער דעם אויםבאהאלטן טאקע צייט צו צײט
 פעך, מיט באשמירט ארױםפירן גיט אים זאל מען אז םי־אײ־א,

 ״וױדיזשיילאנטי־ די װײל ארײעעקומען, איז ער װי שנעל אזוי
 זײער געװען זײנען מאגנאטן, די פון ארגאניזירט האםיטעם׳/

 צו ארעמם אפענע אויםגעשטרעקט האט ארדן אונדזער טעטי?.
 גרויםע, אט־די טאן אריינגעקומען זײנען װאס אתאנײזערם אלע

 דינםט אין געשטעלט האט ארדן אונדזער ארבעט. װיכטיקע
 העילפן צו כדי מיטגליד, א״נציקן יעדן ברענטש, אײנציקן יעדן
באװעגונג. אט־דער אין

 פענ־ אין שטעטלעך פיל אין אז פארגעםן, ניט דארר מען
 געװען שטאל־אובעטער די קעגן טעראר דער איז םימױיניע

 ארגאניזאציעס פראטערנאלע פראגרעםיװע אפילו אז גרוים, אזױ
 רעגירונ־ שטאטישע די אז האלב־לעגאל; עקזיםטירט דארט האבן

 אוגטער פאבריקאנטן. די פון הענט די אין געלעגן זיינען גען
 װי געדינט ברענטשעם אונדזערע האבן נאדינגונגען אזעלכ/ן

 נײ־ארגאני־ דער און שטאל־ארבעטער די צװישן פארבינדועען
 געװארן :ויטיק איז עם װען און באװעגוע. טדײד־ױניאן זירטער

 די פון {,קאנפערעי, א רופן צו פענםילװײניע װעםטערן אין
 איז עם און שטעטילעך יענע אין ארגאניזאציעם פראטערנאלע

 זאל װאם ארגאניזאציע, פראטערנאלע אנדער קײן געװען :יט
 קאנםערענץ אזא צוזאמענצורופן אייניציאטיװ די זיך אויף געמען
 העלפן צו באװעגונג פראטערנאלע די מאביליזירן צו צװעק מיטן
 און רוף אויפן געענטפערט ארדן אוגדזער האט םי־אײ־א, דער

 פראטערנאלע אט־די רופן צו איניציאטיװ די זיך אויףי גענומען
 דינםט אין געשטעלט האבן ברענטשעם אונדזערע קאנפערענץ.

 די אין גיין צו כדי פארמאגט, האבן זײ װאם טוער בעםטע רי
פאר װעקן און רופן אניטירן, און ארדנם פראטערנאלע אנדערע

 דער אין העלפן צו ?אנפערענץ פראטערנאלער םארײניקטער דער
שטאל־ארבעטער. די פון ארגאגיזירונג

 געװארן געקרוינט זיינען ארדן אונדזער פון באמיאונגען די
 פראטערנאיע פון מיטגלידער טויזנט 400 ארום דערפאמ. מיט

 פאר־ געװען זיינען פענםילװײניע װעםטערן אין ארגאניזאציעס
 האלבן דעם צו שליסל דעם געגעבן האט קאנפערענץ יענע טראטן.
 דער מעגלעכקײט די געגעבן האט און שטאל־ארבעטער מיליאן

 גרעםטן דעם מיט קאמן? ריזיקן אט־דעם דורכצופירן םי־איי־א
 1919 אין אײגגעגעבן ניט זיך האט עם װאס דאם דערפאלג.

 מיט איצט איינגעגעבן זיך האט שטאל־םטרייק, גרויםן דעם אין
 ערשטער דער באװעגוגג. פראטערנאלער דער פון הילף דער

 ניט האט מארעי, פיליפ םי־אײ־א, דער פון װיצע־פרעזידענט
 אר־ אינטערנאציאנאלן דעם פאר מיב־װערטער גענוג געפונען
 פענםילװײניע, פון דירעקטאר םי־אײ־א דער ארדן. בעטער

 פרא־ גרויסער דער ליי עפנטלעך אויסגעדריקט עם האט גאלדען,
 צו בריװ ם&עציעלן א אין דעם נאך און קאגפערענץ טערנאלעד

 האט ברױו דעם איז ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם
 א װי אװעקגעשטעלט אים און ארדן דעם געלויבט עד

 אין ארבעטער־באװעגוננ פראטעדנאלער דער פאר מוםטער
אמעריקע.

 אײנציקער דער געװען גיט איז פענםילװ״ניע װעםטערן
 און אײ| קײן געװען ניט אייז עם פארקערט. פונקט פלאיז.

 די אנגעגאנגען איז עס װאו אמעריקע אין צענטער איינ׳ציקער
 גע־ ניט איז עם אומארגאניזירטע, די ארגאניזירן צו באװעגוגג

 אונדזער װעלבן אין לאנד, אין םטרייה װיכטיקער אײן קײן װען
 אין ארבעטער די באטייליקט. אקטױו האבן ניט זיך זאל ארדן

 די פארגעםן ניט װעלן אויטאמאביל־פאבריקן דעטרויטער די
 ברענטשעם די פון באקומען האבן זײ װאם הילו», ברידערלעכע

 אין ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון מיטגלידער די און
 שטאל־ארבעטער די םטרייק. ״םיט־דאון״ זײער פון צײט דער
 הערלעכע די פארגעםן ניט װעלן אינדיאנא אין און איהינאי אין

 מיט־ אונדזערע ארדן, אונדזער װעלכע אין דעטאנםטראציעס,
 פראמי־ אזא געשפילט האבן ברענטשעס אונדזערע און גלידער
 אונדזערע פון צװײ אז פארגעםן, ניט װעלן מיר ראלע. נענטע

 פאר קאמןז גרויםן דעם אין געװארן געהרגעט ז״נען מיטגלידער
 אין שיקאגא. איז שטאל־ארבעטער די פון ארגאניזירונג דער

געהאט זינען אין אלעמאל מיר האבן פאליםי אט־די דורכפירן
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 האט װעלכע פרינצי&ן־דער?לערונג, אונדזער פון פ^רמולירונג די
 בלויז לעבן צום געקומען ניט איז ארדן אונדזער אז געזאגט,

 צו גרײט זײן װעלן מיר אז נאר בענעפיט־םאםײעטי, א נאך װי
 אלע אין מאםן ארעמע ברײטע די ארבעטער־קלאם, דעם העלפ;

 אונדזער אז און לעבגם־אינטערעםן, זײערע פאר קאמפן װיכטיקע
 װיפיצ אױו* פיל, אזוי אויףי אנטװיקצען זיך און װאקםן װעט ארדן

 אמאיל נאך מיר קענען הײנט ליניע. אט־די דודכפירן װעט ער
 ניט אונדז בײ איז פרעציפן־דערקלערונג יענע אז באשטעטיקן,

 גרויםע די אין אז נאר רעזאלוציע, אבסטראקטע קײן געבליבן
 בײ־ מיר האבן לאנד אין דא ארבעטער־קלאם דעם פון קאמפן

חלק. אונדזער געטראגן

לעבן אידישן דעם אין אדדן דער
 ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער װען צורי?, יאר צען מיט

 מיטגלידער, די פון באשטאנד דער איז געװארן, געבוירן איז ארדן
 האבן מיר אידישער. א געװען דערצײלט, שוין האבן מיר װי
 זיך באטראכט געבורט אונדזער פון מאמענט ערשטן דעם פון

 פאראינטערעםירט איז װאם ארגאניזאציע, פראטערנאלער א פאד
 צו צוריק, יאר צװײ מיט לעבן. אידישן פון פדאגע יעדער אי;

 באריכט אין מיר האבן פיטםבורג, אין צוזאמענפאר אונדזער
:געשריבן םעקציע אידישער דער צו

װי ך טראגט געװיטער שרעקלעכער בייזער, א ״  פאשיזם דער זי
ך נאך איבער לאזט און װעלט דער איבער  מיר קרבגות. מיליאנען זי

ר א ערב שטײען ע  די פארניבטן צו דראעט װאם מלחמה, גרויםער ג״
 אנט־ דארפן װעט װעלכע צײט, א ערב שטייען מיר װעלט. גאנצע
דן שה״ט דער פון געשיכטע די ש״ דורות. קוטענדיקע פאר מענט

טן די ט די װאם פאראגטװארטלעכקייט, די און פלינ ף לייגט ציי  אוי
ען ארויף, אונדז ריזיק־גךויםע. דעריבער זיינ

שע די פון לאגע ״די  לענדער פארשײדענע די אין מאםן אידי
ט איז  פארערגערט• שטארק געװארן רעאקציע װאקםנדיקער דער מי

 דראען מיטלאלטער פון שװערד בלוטיקער דער פון שארפן ביידע
ײן פון — פאלק-מאסן אונדזערע ט א  דער פון פאשיזם, דער זיי
ם. חיהשער דער-מיט-אים-װאקםנדיקער — צװייטער טיז םעמי טי א:

ט שטעלט בילד דראענדיק א ך מי שע די פון לעבן דאם פאר זי  אידי
ט מאםן טאג.״ צו חיינ

 קלאר האט ארדן אונדזער פון פרינציפן־דערקלערונג די שוין
 ארגאניזאציע ניי־געגרינדעטע די װאם ראלע, די פארמולירט

 געזעלשאפטלעכן אידישן דעם פון געביטן אלע אין שפילן דארו»
 ארויס־ נעזעלשאפטלעכע װיכטיקע ערשטע אונדזערע יעבן.

 דריטן אויפן ,1933 יאר אין אנגעפאנגען זיך האבן טרעטונגען
ארדן. אונדזער פון געבורט דעם פון יאר

 גע־ איז היטלעריזם דער װען צייט, יענער אין נעװען איז עם
 לאגע אידישע די װען ;ד״טשלאגד אין מאכט דער צו קוטען

 די רעגירונג, פוילישע די װען ;טאג יעדן ערגער געװארן איז
 פום־טריט די אין גיין אנגעהויבן האבן אנדערע און רומענישע

 גע־ איז פארפאלגונגען פון האגל א װען ;היטלעריזם דעם פון
 פארפאלגונגען די צו ענטפער אלם מאםן. אידישע די אויףי קומען
 אידישע ברייטע די צװישן באװעגונג א אנגעפאנגען זיך האט

 אידישן אין פארטיידיקוגג־פראנט בר״טן א ארגאניזירן צו מאםן
 אויח פארפאלגונגען די קעגן היטלעריזם, ?עגן קאמףי איז לעבן,
 אונדזער אנטיםעמיטיזם. פון אויםבר״טערונג דער קעגן און אידן
 באװעגוע, דער איז ארײנצורײםן געזוכט ניט זיך האט ארדן
 האט ער װאס אלץ מיט העלפן צו איר גרײט געװען איז ^בער

געקענט.
 מיטן צוזאמען קאערעם אידישער אמעריקאנער דער װען
 די גערופן ,1933 מאי, אין האבן קאמיטעט ארבעטער אידישן
 ארויםגע־ האבן זײ און פאלקם־דעמאנםטראציע גרויםע ערשטע

אנטיילצונעמען ארגאגיזאציעם אידישע אלע צו רוף א לאזט
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 דעמאלט מיר ה^בן פאלקם־דעמאגםטראציע, גרויםער דער אין
 ךערמיט, טעות א באגאנגען זײנען פאררופער די אז געהאלטן,

 ארגאניזאציע־ דעם איז אײנגעלאדן ניט אונדז האבן זײ װאס
 פאלקם־רעמאנ־ הערלעכע אט־די ארגאניזירן העלפן צו קאמיטעט
 ביזן לאנר עק א״ן פון אפגעקלונגען האט װעלכע םטראציע,

 םעקציע אידישע די אז געהאלטן, רעכט מיט האבן מיר אנדערן.
 דעמאלט גאך כאטש ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון

 מאביליזירן צו בכוח געװען װאלט םעקציע, ?לײנע :אנץ א
 אר־ טויזנטער צענרליקער נאר מיטגלידער, אײנענע די נאר ניט

 האט מען װאס דעם פאר געװארן ברוגז ניט זײנען טיר בעטער.
 האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע אוגדזער איינ;עלאדן. ניט אונדז

 אל׳ו טאן צו גאר באטײליקן, צו זיך אלײן נאר :יט באשלאםן
 פאר מאםן אידישע די מ^ביליזירן צו כדי קענען, װעט זי װאם
פאלהם־דעמאנםטראציע. דער

 די אפילו נעגנער, אפילו א&נענארט. ניט זיך האבן מיר
 האבן װעלכע דױויזיעם, די אז צונעבן, געמוזט האבן פרעםע,

 ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון רייען די אין מארשידט
 אט־ אין פרעכטיקםטע און הערלעכםטע די געװען זײנען ארדן,

 מאר־ האט װאם ױגנט, אידישע די פאלקם־דעמאנםטראציע. דער
 קאליר צוגעגעבן האבן דױויזיעם אונדזערע און אונדז, מיט שירט

גלאנץ. און
רעכט אידישע פאר קאמף אין ארדן אוגדזער

 שװערע יארן, שרעקלעכע געװען זײנען גאכדעם יארן רי
 אונ־ אויםראטונג :לענדער א״ראפײאישע די אין אידן די פאר
 אונטערדריקונגען ;פוילן אין פאגראמען ;גאציזם דעם טער
 כװאליע א ; לענדער אנדערע רײ גאנצער א אין און רוםעניע, אין
 אין אויך אריבערטראגן אגגעהויבן זיך האט אנטיסעמיטיזם פון
 געזעלשאפטלעכע אידישע אונדזערע שטאטן. פארייניקטע די

 אנפאנג אין נם. א אויף» געװארט יהאבן און געזעםן זײנען טוער
 דערגרייכן אנגעהויבן מאםן אידישע די פון צארן דער האט 1935

 געצװאונגען געװען זײנען פירער אידישע די אז פונקט, אזא
 יענער אין האט ע?זעקוטיװע נאציאנאלע אונדזער טאן. צו עפעם
 ארגאניזא־ אידישע אלע צו רוף אפענעם אן ארויסגעלאזן צייט
 פאר־ רוו» דעם אין האבן מיר שטאטן. פאר״ניקטע די אין ציעם

 געקענט זיך װאלטן עם װעלכער אויףי פראגראם, א געלײגט
 זאלן זיי ריכטונג װעלכער צו קוקנדיק ניט אידן, אלע אײניקן

 דער איז ארײנמגנומען האט װאם פראגראם, א געהערן. ניט
 װאו ערטער אלע אין רעכט אידישע די פאר קאמף רײ ערשטער

 קעגן אידן די פארטיידיקן אװעקגענומען, זײ בײ װערן רעכט די
 אנדערע אלע און אנטיםעמיטיזם און פאשיזם פון אנפאל דעם

 קעגן קאמף פון פראגראם א ;װעלט דער אין כוחות פינצטערע
 אידישע די םײ מאביליזירן צו א?ציע באלדיקע אנטיםעמיטיזם,

 שטאטן. פארײניקטע די אין כוחות פראגרעםיװע די םײ מאםן,
 די אויב אז רוף, אפענעם אוגדזער אין געװארנט האבן מיר

 באלד ניט זיך װעלן ארגאניזאציעם געזעלשאפטלעכע אידישע
 פעדעראציע אנטי־נאצי דער מיט צוזאמען מיר װעלן אפרופן,

 בא־ ברייטע אזא ארגאניזירן און איניציאטיװ די זיך אויףי נעמען
 גע־ האבן מיר װייל טאן, געװאלט ניט דאם האבן מיר וועגונכ.
 אמערי־ דעם פון קומען װעט איניציאטױו די װען אז װאוםט,
 װעט ארנאניזאציעם, אנדערע אדער קאנגרעם, אידישן קאגעם

 ריכטוגגען אלע טאקע מאביליזירן צו מעגלעכקייט א זײן דעמאלט
לעבן. אידישן דעם אין

 די פון אינטערעםן די פאר אײניקײט פאדערן מיר
מאםן אידישע

 און קאנגרעם אידישער אמעריקאנער דער זיך האבן ענדלעך
זײער פון אויפגעכא&ט קאמיטעט אריעטער אידישער דער
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 דערשראלן, זיך האבן זיי 5װײ< דערפאר, טאקע אפשר לעטארגיע.
 אנטי־ דער פון רוף דעם ענטפערן װעילן מאםן אידישע די אז

 ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון און פעדעראציע נאצי
 קאנ־ א פאר רוןש א מיט ארױםגעקומען זײנען זיי און ארדן,

 טן22 דעם מאנטיק, אױף ארגאניזאציעס אידישע אלע פון פערענץ
 איז קאנפערענץ יעגע האטעל. ׳פענםילװײניע אין ,1935 ױלי,

 צוזאמענקונפטן אידישע פון געשיכטע דער אין גרעםטע די געװען
 אין פאלקם־דעמאגסטדאציע גרויםער דער נאך אמעריקע. אין

 גרעם־ צװײטער דער װערן געקענט קאנפערענץ אט־די האט 1933
 די פון צארן דעם רעגיםטרירן צו םײ מאביליזאציע־פונקט טער

 אלם םיי און פארפאלגועען, אנטיםעמיטישע קעגן מאםן אידישע
 אידישע די פאר ארגאניזאטאר און מאביציזאטאר בעםטער דער

 ברידער זײערע פון פארט״דיקוע דער פאר אמעריקע אין מאםן
ים. זײט יענער אױו»

 קאמיטעט ארבעטער אידישן דעם פון פירער די האבן ליידער
 גע־ ניט זײ האבן באזונדערם באװעגונג. אט־די געװאלט גיט

 צװישן יגל5פי פראגרעםיװער און לינקער דער װײל דערפאר, װאלט
 פירער רעכטע די פארטראטן. געװען דארט איז מאםן אידישע רי

 דעם פון פירער די באזונדערם ארבעטער־באװעגונג, דער איז
 פאר־ די קאנפערענץ. די אפברעכן געװאלט האבן רינג, ארבעטער

 פון םײ ברענטשעם, די פון םײ ארדן, אונדזער פון שטײער
 קאנ־ די געראטעװעט האבן עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער

װערן. אפגעבראכן זאל זי אז דערלאזן, גיט האבן זיי םערענץ.
 בא־ גאנצן אין ניט אונדז האט קאנפערענץ יענע אמת,
 צױ פייערלעך און איר פון אװעק זיינען מיר אבער פרידיקט,
 די מיט מיטצוארבעטן גרייט מיר זיינען נאר ניט אז געזאגט,

 שטעלן צו גרייט זיינען מיר נאר קאנפערענץ, אט־דער פון פירער
 אײניקייט דער פאר ארגאניזאציע גאנצע אונדזער דינםט אין
 לאכיף אין כוח געאײניקטן זייער פאר און מאםן אידישע די פון

פאלק. אידישן פון שונאים די קעגן
 האבן האטעל פענםילוױיניע אין קאגפערענץ ךעי נאך ■גלײך

 קאנגרעם אידישן אמעריקאגעם דעם צו ברױו אװעקגעשיקט מיר
 אין קאמיטעט, ארבעטער אידישן פון עקזעקוטיװע דער צו און

 בא־ דעם מיט אײנקלאנג אין אז פארגעשלאגן, האבן מיר װעלכע
 יענער פון צוזאמענרופער ״די זאלן קאנפערענץ, דער פון שלום

 אקציאנם־לאמי־ פארייגיקטן א צוזאמענשטעלן גלײך קאנפערענץ
 װעילכע ריכטוגגען, אלע פארטראטן זיין זאלן עם װעלכן אין טעט,
און פאגראמען קעגן קאמח דעם אין פאראינטערעםירט זײנען

 אננע־ זיך האט ענטפער אן אנשטאט דײטשלאנד״. אין פאשיזם
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם קעגן אטאקעם ריי א הויבן
 מיט ארויםגעקומען איז קאמיטעט ארבעטער אידישער דער ארז־ן.

 ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן אויפן אטאלע ביטערער א
 אנשטאט האט, ארדן אוגדזער פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די
 לאנפערענץ, יענער פון באשלוםן די דורכפירן העלפן קענען צו

 אידישן דעם מיט פאלעמיק א מיט באשעפטיקן גאר זיך געדארפט
 האט קאמיטעט ארבעטער אידישער דער קאמיטעט. ארבעטער

 םאװעטן־פאר־ קעגן אטאקע אן פאר ברױו או;דזער אויםגעגוצט
 גע־ פאר פרואװ יעדן םאבאטאזשירט בכלל האט ער און באנד

 פראגראם, װיכטיקע זייער די דורכפירן פאר און אקציע אײניקטער
 פאלקם־ גרויסע :(װי אגגענומען. האט קאגפערענץ די װאם

 די פון קאנפערענץ א לאנד, גאנצן איבערן דעמאנםטראציעם
 דער צו פעטיציע א ניט־אידן, צװישן עלעמענטן פראגרעםױוע

 פארפאלגונגען די אפשטעלן העלפן צו רעגירוגג װאשינגטאנער
װ.) אז. א. אידן, אויף?

 גע־ די אויםגענוצט האבן רינג ארבעטער דעם פון פירער די
 ארבעטער אינטערגאציאנאלן קעגן אטאקע אן פאר לעגנהייט

 ״כל־ — א געװארן זײנען מיר אז אונדז, יאשולדיקנדיק ארדן,
 םאציא־ פון פרינציפן די פארראטן און אתאניזאציע, ישראל
 װעל־ אױף פלאטפארמע, יענער פון אװעק ז״נען מיר אז ליזפ׳/

 זיך האבן מיר װען ,1930 אין געשטאנען זײגען טיר כער
 די רופן װי װייט אזוי געגאנגען אפילו זײנען זײ ארגאניזירט.

 זיי אז ארדן, ארבעטער אינטעדנאציאנאלן דעם פון מיטגלידער
 ארבעטער רעם צו צוריקקערן זיך און ארדן דעם פארלאזן זאלן
 ארבעטער־קלאם דעם טרײ געװען אלעמאל איז ״װעלכער רינג,

פרינציפן״. זײגע און
 פאנאדערצופלאקערן געזוכט ניט האבן זייט אונדזער פון מיר

 װי אנגעװיזן בלויז האבן מיר פארסערט. פונקט קאמףי. דעפ
 זיינען. באשולדיקונגען ״כל־ישראל״ די אומערלעך און שעדלעך

: געעגטפערט אנדערם, צװישן האבן, מיד
ט װעלן ״מיר ל. אײער :אכפאלג,; ני שפי ט רופן מיר ב״  ני

ך און רינג ארבעטער דעם פארלאזן צו מיטכלידער אײערע  א:- זי
 זייער צוױי צוליב ארדן, ארבעטער איגטערנאציאנאלן אין שליםן

אורזאכן. װיכטיקע
ען ״ערשטנם, ג ״ שע טויזנטער הוגדערטער פאראן נאך ז  אידי

 אוגדזערע פון רײען די אויסער קל״נבירגער ארעמע און ארבעטער
ען זיי ארגאניזאציעם. בײדע  פאר קװאל אומדערשעפלעכער אן זיינ

טויזנטער געשעפט מיר האבן קװאל דעם פון אט ארדן. אונדזער
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 טאז עם װעלן מיר און ארגאניזאציע אונדזער פאר מיטגלידער
צוקוגפט. דער אין

ך האנדלט ״צװייטנם, ט יכלל עם זי  װעט איר צי דעם, וועגן ני
״ צונעמען  עם אײך. ביי מיר אדער מיטגלידער, עטלעכע אונדז ב
ך האגדלט ט דער װעג,ן זי קיי  ארום ארבעטער-קלאס דעם פון אייגי

אפילם׳ אזעלכע און קאפיטאליזם, קעגן קאמף; אין אישום קאנקרעטע
 צו אנשטאט ארבעטער-קלאם דעם צעטיילן צו צילן אייערע, װי

ײגען מיר אים. פארײגיקן - פאראיגטערעםירט שטארק זײער ז ״  ב
פן חלק אוגדזער צוטראגן ט דער צו געפיט פראטערנאלן אוי ״ ק י נ ״  א

ארבעטער-קלאם." דעם פון

 אין ארדן אונדזער געפונען האבן חדשים װײסערדיקע די
 דער אין קאמף* אײנציסן יעדן פון רייען פאדערשטע םאמע די

 פארפאלגונגען. די קעגן און רעכט אידישע פון פארטײדיקונג
 גע־ דעמאנםטראציעם, צענדליקער אין באטײציקט זיך האבן מיר

 רע־ אױםלענדישע די פון פארטרעטער די צו דעלעגאציעס שיקט
 אויף» באיקאט דעם ארגאגיזירן געהאלפן האבז מיר גירונגען,
 פרא־ ברײטע א אויפהויבן געהאלפן האבן מיר םחורה, דײטשער

 כןירהאבן דערפוילישערפאגראם־רעגירונג. קעגן טעםט־באװעגונג
 גלייכצײטיק אז פארשטאנען, גוט זײער צײט זעלבעד דער אין

 פאר־ ים זײט יענער אויףי אנטיםעמיטיזם פון כװאליע דער מיט
 אמע־ אין דא שנעלקייט גװאלדיקער א מיט אויך זיך ער ש&רײט

 מיט באגלייט װערן דא כװאליעם אנטיםעמיטישע די אז ריקע,
 דער־ האבן מיר פרעמר־געבױרענע. די קענן אטאקעם באזונדערע

 די פון אינטערעםן די פארבונדן ענג טעטיקייט אוגדזער אין פאר
 די פון אינטערעםן די מיט ים זײט יענער אריףי מאפן אידישע
שטאטן. פארײניקטע די אין דא מאםן אידישע

קאנגרעם אידישער אלװעלטלעכער דער און ארדן דער

 ארגאני־ די אז געװארן, באװאוםט איז 1936 אנפאנג אין
 פאריז אין װעלט־קאנגרעם אירישן דעם פון זאציע־קאמיטע

 קאנגרעם. אידישן אלװעלטלעכז אן צוזאמענרופן זיך קלײבט
 דעם פון געװארן ארויםגעלאיזן איז װאם רוףי, ערשטער דער

 אידן, אלע אז געלויטעט, האט ארגאניזאציע־קאמיטעט, פאדיזער
 באטײליקן צו זיך אײנגעלאדן װערן אתאניזאציעם, אידישע אלע
 נאציאנאלע די צוזאמענפאר. אלװעלטלעכן װיכטיקן דעם אין

 בא־ האט אח־ז ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון עקזעסוטױוע
 קאנ־ אידישן אלװעלטלעכן דעם אין באטייליקן צו זיך שלאםן
 האבן מיר װעלכן באשלום, אונדזער אין :מער נאך גרעם.

 אי־ אמעריקאנעם דעם פון עקזעקוטיװע רער צו איבערגעשיקט
 איצטיקן דעם אין אז אנגעװיזן, מיר האבן קאגגרעם, דישן

 שפילן ?^נגרעם אידישער אלװעלטלעכעד אט־דער קען מאמענט
 פאלק. אידישן דעם פון לעבן אין ר^לע היםטארישע גװאלדיקע א

 פארמולירן צו מעגלעך איז עם אז אנגעװיזן, דעמאלט האבן «יר
 אלע אײניקן קענען זיך זאלן עם װעלכער אויף פראגראם, א

 פון דורכפירונג דער אין אז לעבן, אידישן דעם אין ריכטוגגען
 די מיר האבן קאנגרעם אידישן אלװעלטלעכן דעם צו װאלן די

 אידן די פון געשיכטע דער אין מאל ערשטן צום מעגלעכקײט
 אין און שטאטן פארײניקטע די אין אידן מיליאנען ארײנצוציען

לעגדער. אנדערע
 אר־ דעם םון רופן װייטערדיקע די באקומען האבן מיר װען

 אין קאנגרעם אידישן אלװעלטלעכן דעם פון גאניזאציע־סאמיטעט
 ארגאניזאציע־ דעם פון רופן די בא?ומען האבן מיר װען פאריז,

 אונ־ אז אויסגעזעז, עס האט פוילן, אין אידן די פון קאםיטעט
 גערעדט מען האט איבעראל אננעמבאר. זײנען פארשלאגן דזערע

 ארוים־ האבן מיר װעלכע פאדערונגען צענטראלע צװײ די װעגן
 דעם אין ריכטונגען אלע .װאם פראגראם א װעגן געשטעיט,

 ברייט־ דער װעגן און אננעמען קענען זאלן לעבן אירשן
דער פארטרעטערשאפט. דעמ־^וקראטישער פון פארמע םטער
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 זייער איז אויםגעזען, האט פאריז, אין ארגאגיזאציע־שאמיטעט
 טיילװייז געװען איז און ריכטונג אט־דער אין גענויגט שטארק

 די פון געקומען איז װאם רווי, אט־דעם באגעגענען צו גרייט
לענדער. צאל גרויםער א פון עלעמעגטן דעמאקראטישע

 באסומען האבן מיר װען צופרידן, װי מער געװען זײנען מיר
 װאם קאנגרעם, אידישן אמעריקאנעם דעם פון פאמפלעט דעם
 אמעריקאנעם דעם פאר פראגראם פאלגנדיקע די פ;א.רמולירט האט

:אלװעלטלעבן דעם פאר װי קאנגרעס, אידישן

װילע, די באשיצץ צו )1״  און עקאנאמישע פאליטישע, צי
דן, די פון רעכט רעליגיעזע  אדער געפאר אין שטײען זיי װאו אי

מען. גאנצן אין װערן צוגענו
ט קאאפערירן צו )2״ שע אנדערע מי  פאר קערפערשאפטן אידי

קונג דער  די אין אידן, די פון רעבט נאציאנאלע די פון פארט״די
״ װאו אדער אנערקענט װערן רעכט די װאו •לענדער ען ז ײנ  א ז

געזעץ• ד״ם פון טייל
ט פאר קעמפן צו )3״ ״ ה כ ״ ל  צו און אומעטום, אידן פאר ג
 אדער שװעריקייטן ׳אומג.ערעכטיק״ט פון פאלן אלע אין העלפן
ט״ן מוזן אידן װאס ליידן, ש ס ל דערפאר, אוי ״  ביי נעמט מען װ

״ רעכט. לעגאלע זייערע צו ז
ע עקאנאמישער קעגן קעמפן צו )4״ מינאצי םקרי  קעגן די
 דער צו בייצוטראגן אויםלאנד, אין םײ אמעריקע, אין ם״ אידן,

טוויקלוגג קולטורעלער און עקאנאמישער שן פון אנ  דורך לעבן אידי
דונג דער אין העלפן  אינ- קולטורעלע און עקאנאמישע פון גריג

ען זאלן װעלכע םט־טוציעם, צװעק. דעם דינ
ט קאאפערירן צו )5״ דן מי  אר- צו לענדער אגדערע אין אי

רן אניזי  די אין האנדלען און רעדן זאל װעלכע אגענטור, אן ג
שן יגאגצן פון אינטערעפן  קאמיטעט דעם שטיצן צו פאלק, אידי

שע פון ע אין דעלעג,אציעם אידי  און זשענעװע אין אקציעס זיינ
רונג דער אין קאאפערירן צו און ערטער, אגדערע אניזי  א פון ארג
שן ף װעלט-קאגגרעם אידי באזים." דעמאקראטישן א אוי

 האט קאנגרעס אידישן אמעריקאגעם דעם פון פאמפלעט דער
 זאלן זיי אז אידן, אלע צו א&יל שטארקן א מיט פארענדיקט זיך
 אידישן אלװעלטלעכן דעם צו װאלן די אין באטײליקן זיך

קאנגרעם.
גע־ איז װירקלעכקײט דער ביז רופן אפיציעלע די פון $בער

 איז עם און לאנג גענומען ניט האט עם מהלך. גרויםער א װען
 אמעריקאנעם דעם פון פירער די אז געװארן, קלאר אונדז פאר

 אידישע ברײטע די פאר דערשראקן זיך האבן קאנגרעם אידישן
 אן אויף זאל ה^נגרעם דער אז געהאט, מורא ה־^בן זײ מאםן.

 דאך עם װאלט דעמאלט און מאםן, אידישע די אפש&יגלען אטת
 גאנצע דאם ניט רעפרעזענטירן צױניםטן די אז פעםטגעשטעלט,

 לעבן. אידישן דעם אין ריכטונג איין בלויז נאר פאלק, אידישע
טרויעריקע. געװען זיינען רעזולטאטן די

 צענטער דער זײן געדארפט האט קאנגרעם דער װאם אנשטאט
 כוחות פראגרעםיװע אלע פארײניקן קאנען זאלן מיר װעלכן ארום

 פון אינםטרומענט אן געװארן ער איז פאלק, אידישן דעם איי
 גרענדע די געפירט האבן װעלכע צױניסטן, די שפאלטונגען. נייע
 נאר ניט זיך האבז קאנגרעם, אידישן אמעריקאנעם דעם אין

 אלע װעלכע אין װאלן, דעמאקראטישע דורכצופירן אפגעזאגט
 לעצטן אין האבן ז״ נאר באטיילי?ן, קענען זיך זאלז אידן

 גאנצן אין געװען איז װאס באשלום, א דורכנעפירט מאמענט
 אידישן אלװעלטלעכן דעם פון פאליםים די קעגן םיי קעגנזאץ אין

 לינקע אלע באשלוםן. אנגענומעגע זײערע קעגן סיי קאנגרעם,
 פאלקם־ די און ארבעטער די צװישן עלעמענטן פדאגרעםיװע און

 אזוי־גערופענע די פון געװארן. אויםגעשלאםן זיינען מאםן
 1האב עם — ״משפחה־קריג״ א געװארן איז װאלן דעמאקראטישע

 פועלי־צױניםטן. די און צױניםטן די בלויז געקעמפט זיך צװישן
 געזעל־ אט־דעם באשלאםן האט עקזעקוטיװע נאציאנאלע אונדזער

גענומען האבן מיר פארשוױיגן. צו ניט םקאנדאל שאפטלעכן
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 פאלקם־קאנפערענץ, s צוזאמענצורופן איניציאטיװ די זיך אויף
 די פון שטעלונג דער װעגן פראגע די באהאנדלען זאל װאם

 קאנגרעם. אירישן אלװעלטלעכן דעם צו עלעמענטן פראגרעםױוע
 קאנ־ םפעציעלע די ראך איז צייט, װייניק נעװען איז עם כאטש

 קאנפערענץ דער אויו* דערפאלג. גרויםער א נעװען פערענץ
 34 און שטאטן 16 םון דעלעגאטן 264 פארטראטן געװען זיינען

 מיט ארגאניזאציעם 507 פארטראטן האבן דעלעגאטן די שטעט.
 פאמיליעס די מיט צוזאמען .133,769 פון מיטגלידערשאפט א

 ניט פארטראטן דעלעגאטן די האבן מיטגלידערשאפט, דער פון
 באפעלקערונג אידישער דער פון מיליאן האלבן א װי װייניקער

 אל־ אן גאך האט קאנפערענץ די שטאטן. פארייניקטע די אין
 יענעם אין לאגע אידישער דער פון באטראכטונג זייטיקער
 פארן זאל װעלכע דעלעגאציע, א דערװײלן צו באשלאםן מאמעיט

 ברייטער דער פאר מאכן צו קלאר צװעק מיטן זשענעװע אין
 אמע־ די פון האנדלונג די װעלט דער אין עפנטלעכקײט אידישער
 און אײניקייט, די צעשפליטערט האבן װעלכע צױניםטן, ריקאנער

 ארום פונקטן, פינו» פארמולירטע די מיט איין שטימען מיר אז
 אין פאלק אידישע גאנצע דאם װערן פאר״ניקט קען עס װעלכע
 די פון באשטאנען איז דעלעגאציע די רעכט. זייגע פא־ קאמף

 קאונםיל דזשאינט דעם פון אפאטשינסקי :פערזאנען פאלגנדע
 !) אנדעגק זיין (ערע גרינפעלד יעקב הרב ױניאן, פאריער דער פון
 קונץ, טשארלם פראפעםאר ;קאנגרעגײשאן ישראל עטרת פון

 דעם פון פדעזידענט װיינער, װיליאם ; ״איקאר״ פון פרעזידענט
 נאציאנאלער זאלצמאן, ר. און ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 אינטערנאציא־ דעם פון םעקציע אידישער דער פון םעקרעטאר
 א ארױםגעלאזן האט קאנפערעגץ די ארדן. ארבעטער נאלז

 קלאר האט װעלכע מאםן, אידישע ברײטע די צו דעקלאראציע
 גע- זײנען װאם פראגן, אלע די צו שטאנדפונקט איר געטאכט
 אידישן אלװעלטלעכן דעם פון טאנ־ארדענונג דער אויף שטאנען

קאנגרעם.
 דאם אז אויםגעפונען, דעלעגאציע די האט זשענעװע אין

 ניט איז שטאטן פארייניקטע די אין פאםירט האט עם װאם
 אלע אין צױניםטן די אז דערשיינונג, איינצלנע קײן געװען

 אין פאליטיק טרױעריקע זעלבע די דורכגעפירט האבן לענדער
 אמעריקאנישע רײ א אין און ליטע אין רומעניע, אין פוילן,

 אלע פון געקומען זײנען צױניםטן די קעגן אגקלאנן לענדער.
אין געלעגן פולשטענדיק איז קאנגרעם דער אבעד װעלט־טײלן.

 ניט־צױנים־ געװען זײגען נרופע קליינע א בלויז הענט. זייערע
 קעגן קענעעשטעלט שטארק זיך האבן זײ און רעלעגאטן טישע

 מען אז צױניםטן, אמעריקאנער די פון אײגגעשפארטקײט דער
 גע־ דערװיילט זיינען װאם דעלעגאטן, פינף די צולאזן ניט זאל

 שטאטן. פארײניקטע די אין קאגפערענץ ברײטער אזא פון װארן
 מעשים געארבעט האבן צױניםטן די װאם דעם אויו» קוהנדיק ניט

 17 דאך האבן פאלקס־דעלעגאטן, אמעריקאנער די צולאזן קעגן
 גע־ רומעניע) און פוילן פון זײ פון טײל גרויםע (א דעלעגאטן

 אין זיך האבן דעלעגאטן 70 גאנצע און צולאזן. פאר שטימט
 צױניםטישער דער זײ האט דאם שטימען. פון אפגעהאלטן גאנצן

געגן. שטימען צו װאגן ניט זאלן זײ אז געבונדן, קאקום
 א געשפילט װעלט־קאנגרעם ביים האט דעלעגאציע אונדזער
 דעם זיך מיט געבראכט נאר ניט האבן מיר ראלע. היםטארישע

 צױניםטן. אמעריקאנער די פון האנדלונג דער קעגן פראטעסט
 אי־ דאם פאדייניקן פון פאדערונג די געבראכט אויך האבן מיר

 פאר ?אמף אין פראגראם האנםטרוקטױוער א ארום פאלק דישע
 אונדזער פון שטימע די לענדער. אלע אין רעכט אידישע די

 דעקלא־ די װעלט־טײלן. אלע אין אפגעקלונגען האט דעלענאציע
 אפגעדרוקט איז פאלקם־רעלעגאציע אמעריקאנער דעד פון ראציע

 טיפן א געלאזט איבעראל האט און לענדער אלע אין געװארן
 פאלגנדע די פארגעשלאגן האט דעקלאראציע די אײגדרוק.

:פונקטן

 אומ־ און קלאר יאשליםן זאל קאנגרעם איצטיקער דער )1״
ק, טי שן ריכטונגען אלע אז צװיידיי  פארטײען אלע אידן, די צװי

רונגען, און  טיילן פולבארעכטיקטע װערן קענען גלייך זאלן גרופי
לאנד• יעדן אין קאגגרעס-באװעגונג. דער פון

ך זאל קאנגרעם דער )2״  פאר- א בלויז פאר דערקלערן זי
 ברייטן אמתן אן פאר באזע די אװעקלייגן דארף װאם קאגגרעס,

צוקונפט. ניט-װײטער דער אין פאלרם-קאנגרעס
ט זאלן פארט״-פראגךאמען און שטרײט-פראגן אלע )3״  ני

װעלט-קאנגךעם. דעם פון פראגראם אין װערן ארײנגענומען
 ביים װערן דערװיילט װעט װאם עקזעקוטיװע, דער אין )4״

 יעד,ע פאר פלאץ א װערן איבערגעלאזט זאל סאגגרעם, איצטיקן
עז װאם פארטייען, און ארגאניזאציעם נ ״ ט נאך ז פארטראטן." ני

 זיך האט פאלקם־דעלעגאציע אמעריקאנער דער פון רוף דער
: פאראגראח פאלגנדיקן מיטן פארענדיקט

 ענג-פארטײא״צ- די אװעקצואװארפן אמאל נאך אײך רופן .,מיר
אינטערעם• די שטעלן זאלט איר אז אײך, פון פאדעיז מיר לןליט.



שע די פון א פיז אינטערעסן די פון הענער פאלקם־מאםן אידי
בא־ דער פאר פאלקם-פראנט ברייטסטער דער לעבן זאל פארטיי.
ו.א:צער דער אין אידן די פון לעבנם און רעיט די פון שיצונג

װעלט!״

פאלקם־קאמיטעט אידישן פון ראל היםטארישע די
 מעד זיך אפצושטעלן ניס לײדער אונדז דערלױבט ארבעט די

 פון אז זאגן, בלויז װילן מיר קאפיטל. װיכטיקן יענעם אויף
 פ^לקם־ אידישער דער ארױםגעװאקםן איז באװעגונג יענעד

 אגגע־ מאמענטן װיכטיקע אלע אין זיך האט װעלכער קאמיטעט,
 פאלקם־קאמיטעט אידישער דער ^רדן. אונדזער אויןפ שפארט

 לעבן דעם אין ר^לע היםטארישע א איצט ביז געשפילט האט
 גלאררייכע ארײנגעשריבז האט ער מאםן. אמעריקאנער די פון

 אין האט ער רעכט. אידישע פאר לאמןז דעם אין קאפיסלען
 אידישע די פון כבוד דעם געראטעװעט מאמענם באשטימטן איין

 אידישע אנדערע אלע װען צײט דער אין אטעריקע. אין מאסן
 אנ־ האבן שטאטן פארייניקטע די אין ריכטונגען און פארטייען

 די און צרות די װען פאליטיק, שא־שא בארימטע די גענוטען
 דעם דערגרייכט האבן ים זײט יעגער אויף» אידן די פון ליידן

 די געװען פאלקם־קאמיטעט אידישער דער איז פונקט, העכםטן
 גרעסטע די פון אײנע דורכגעפירט האט װעלכע ארגאניזאציע,

 אידן אויף פאגראמען רי קעגן םײ פאלקם־דעמאנםטראציעם
 נאצים די פון פארפאלגונגען שרעקלעכע די קעגן ם״ פוילן, אין

 רומעניע אין אידן אויף פארפאלגוגגען די קעגן םיי אידן, אויף
 ברייטםטע די פון פראטעםט פון שטימע די לענדער. אנדעויע און

 ברײטער דער צו געבראכט האט אמעריקע אין מאםן אידישע
 אידישע די פון לאכע שרעקלעכע די עפנטלעכקײט אמעריקאנער

װעלט. דער אין מאםן
 פאדפ?)לגער די געצװאונגען האט װאשינגטאן אין מארש דער

 האנט תלױנם דעם ביםל א אראפצונעמען פוילן אין אידן די פוז
 ריזיקע די פוילן. אין אידן די פון האצדז פארשטיקטן דעם פון

 געצװאונגען האין לאנד גאנצן איבערן פאלקם־דעמאנםטראציעם
 פאגראם־ יז״ן אויםצוברייטערן ניט װייל, א פאר כאטש היטלערן,
 ד^ם אידן. אויח פארפאלגוגגען שרעקלעכע ז״נע און פאליטיק

 גידעריקע די אויף קוקנדיק ניט געװארן, דערגרײכט איז אלץ
 כוחות שװארצע די פון געװאח געמאכט זיינען װאם אטאקעם,

 ענדיקנ־ און ״פארװערטם״ מיטן אנפאנגענדיק לעבן, אידישן אין
שורנאל״. מיטן דיק  דורכ־ האט פאללם־קאמיטעט דער ״מאתךז

 אידישן דעם פון אײניקײט דער פאר אקציע ברײטע אזא נעפירט
̂לק  געצװאונגען ה^ט ער אז אינטערעםן, זײנע פאר קאמו» אי! פ־
 קא־ ארבעטער אידישן דעם קאנגרעם, אידישן אמעריקאנעם דעם

 צו קאמיטע דזשואיש אמעריקאז דער און בני־ברית די מיטעט,
 אײניקײט. פון שײן א בלויז געװען איז עס אמת, זיך. פארײניקן

 געװען זײנען ארגאניזאציעם פיר די װאם יאר, צװײ די פאר
״ האבז םאר״ניקט,  אי־ די מאביליזירן צו כדי געטאן גארניט ז

 שונאים. זיינע אלע קעגן קאמף עפעקטיװן אן פאר מאםן דישע
 ארגאניזאציע די געבליבן איז פאללם־קאמיטעט אידישער דער
 פונקט און מאםן. אידישע די םאר און מאםן אידישע די פון
 אידישן דעם פון געבורט דעם בײ יארן, ערשטע די אין װי

 גר״ט ארדן אונדזער איצט אויך שטייט אזוי פאלקם־קאמיטעט,
 האט פאלקם־קאמיטעט דער װאם אקציעם, גרויםע די העלפן צו

 מיטגלידער אונדזערע און ברענטשעם אונדזערע אונטערגענומען.
 א מיט אונטערשריפטן טויזנטער הונדערטער געזאמלט האבן

 פארפאלגטע די ארײנצולאזן קאנגרעם אמעריקאגעם צום םארלאנג
 מיט־ אונדזערע און ברענסשעם אוגדזערע פליטים. אידישע
 אונטערשריפטן טויזנטער צענדליקער געזאמלט האבן גלידער

 די אין אנטיםעמיטיזם דעם פארװערן צו פעטיציע א אויף
זיינען מיטגלידער און ברענטשעם אונדזערע שטאטן. פארײניסטע
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 האבן װעלכע פאלק, אידישן דעם פון זין געטרײםטע די געװען
 לינדערן העלפן צו כוחות זײערע אין געװען איז װאם אלין געטאן

 אידישער צוקונפטיקער דער װען מאםן. אידישע די פון נויטן די
 די שרײבן אומפארטײאיש און ערלעך װעט געשיכטע־שרײבער

 ער װעט יאר, צענדליק לעצטן דעם אין איז־ז די פון געשיכטע
 דעם פון טעטיקײט דער צו פלאץ שײן און אנגעזעען אן אפגעבן

 אויױ מאסן אידישע די פאר ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
טן. אלע ;עיי

 קולטור־קאנגרעם אידישער אלװעלטלעכער דער
ארדן דער און

 א אין ראלע װיכטיקע א געשפילט האט ארח אונדזער
 די פון אינטערעםן די פאד אקציע װיכטיקער זײער צװײטער

 װען יאר, יענעם אין טאקע װעלט־מאםשטאב. א אויףז אידן
 דעם בײ זשענעװע אין געפונען זיך האט דעלעגאציע אונדזער

 קולטור־ װיבטילןע צאל א האבן קאנגרעם, אידישן אלװעלטלעכן
 אונ־ מיט געשמועםס פאריז אין םײ און זשענעװע איז םײ טוער
 אן צוזאמענרופן פון נויטװענדיקײט דער װעגן דעלעגאציע דזער

 פרובירן זאל װאם קולטור־קאערעם, אידישן אלװעלטלעכן
 לענ־ אלע אין קולטור אידישער דער פון םך־הכל א אונטערציעז

 אײנהייט־ װערן ארײנגעטראגן קען עם װיפיל אויף זען און דער
 שפראך, ליטעראטור, אונדזער פון אנטװיקלונג דער אין לעכקײט

 עם אזוי װי ;קולטור־צװײגן אגדערע אלע און מוזיק טעאטער,
 פאר־ דער פאר לענדער צװישן הילף קעגנזייטיקע מעגלעך איז

קולטור. אידישער דער פון אויפבוי דעם פאר און טיידיקוגג
 אונדזער פון און שטיצע פוילע אונדזער צוגעזאגט האבן מיר

 װאם ז״ן זאל קולטור־פראנט דער כדי אז פארגעשלאגן, ז״ט
 װעלן װאם מענטשן, פון קומען איניציאטיװ די זאל ברייטער,

 א״ניקע אין לינקע. פון שטעמפל דעם האבן ניט זיך אױף
 קאמי־ פראװיזארישן א פון באקומען מיר האבן שפעטער חדשים

 צאל א ארומגערינגלט זיך ארום האט װעלכער פאריז, אין טעם
 רוױ א לעבן, אידישן דעם אין קולטור־פירער פראמינענטע זייער
 אונדזער פאריז. אין 1937 אין װעלט־קאנגרעם אידישן א פאר

 זיך װעלז מיר אז געענטפערט, ה^ט עקזעסוטױוע נאציאנאלע
אקציע. װיכטיקער אט־דער אין באטײליקן פארגעניגן מיט

 א פון שונאים די קולטור, אידישער דער פון קעגנער די
 אויןז ארויפגעװארפן זיך האבן בכלל, פ־^לקם־פראנט א־דישן

 עם פארמאגן. זײ װאם שנאה און האם גאנצן דעם מיט רוף דעם
 אמתע אן שטאטן פאר״ניקטע די אין אנגעפאנגען זיך האט

 צוזאמענדופונג דער קעגן איגיציאטארן, די קעגן װאקכאנאליע
 אידישער דער פון שונאים די לאנגרעס. אלװעלטלעכן אזא פון

 שאטן צו כדי געקענט האבן זײ װאם אלין געטאן האבן קולטור
 צוזאמענ־ ניט זיך זאל קולטור־קאנגרעם דער כדי באװעגונג, דעד

קומען.
 װאקלענ־ די אז גרויסע, אזא געװען איז באמבארדירונג די

 גע־ האט עם און דערשר^קן, טאקע זיך האבן עלעמענטן דיקע
 צוזאמענקומען. ניט יזיך זאל קאנגרעם דער אז דערבײ, האצטן

 אויף װירקן נים לענען זײ אז דעדזען, שונאים די האבן טאםער
 דעפ אפצולײגן װעג אנדער אן אויף געזוכט זײ האבן װעג, איין

 געװארן געשאפן איז װאם ענטוזיאזם דעם ארויםנעמען קאנגרעם,
אפטויטן. ארום אזוי זי און באװעגונג דער ארום

 אייזערנע אן װי אװעקגעשטעלט זיך האט ארדן אונדזער
 צוזאמענ־ געהאלפן האבן מיר באװעגונג. אט־דער פאר װאנט

 שטאטן, פארײגיקטע די אין קאגפערענץ גרעםטע די ברענגען
 האבן שונאים די װאם באיסאט־באװענונג דער אויו» קוקנדיק ניט

 בעכטן אויפן האט קאנפערענץ אמעריקאנער די דורכגעפירט.
 אידישע די פון װילן דעם און גרייטקײט די דעמאנםטרירט אופן
די אגטװיקלען צו און אויםצובר״טערן אמעריקע איז מאםן
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 אידישע דאם ליטעראטור, אידישע די בויען צו קולטור, אידישע
 גע־ װאקקענדיקע די אפילו האט צוזאמענקונפט דער טעאטער.
 ױם־ גרויםער א געװען איז עם באציאוגג. זייער בייטן צװאונגע;
 צו פארשפיל א קולטור־צוזאמענקונפט, אידישער סובדיקער

 װעט ארדן אונדזער אז צוגעזאנט, פ״ערלעך האבן כייר פאריז.
 אידי־ דער פון חשיבות די דערהויבן צו באװעגונג די העלפן

 אויך נאר שטאטן, פאר״ניקטע די אין נאר ניט קולטור שער
אידן. זיך געפיגען עם װאו ל/ננדער אקע אין

 פאריז איז קולטור־קאנגרעם אידישער אלװעלטלעכער דער
 22 .1937 םעפטעמבער, טן17 דעם צוזאמענגעקומען זיך איז

 פארטראטן. געװען זיינען װעלט דער פון טיילן אלע פון יענדער
 אויך זיך האט עם װעיצכער אין דעלעגאציע, אטעריקאנער די

 זײער געשפילט האט ארדן, אוגדזער פון פארטרעטער א געפונען
 אזא פון נױטװענדיקײט די קאערעם. דעם בײ ראלע װיכטיקע א

 בוי־ װײטערדיקער דער פאר װיכטיקײט ז״ן און צוזאטעגקונפט
 געװארן קלאר באזונדערם איז קולטור אידישער דער פון אונג

 אל־ די קולטור־צוזאמענקונפט. אלװעלטלעכן דעם אויף סאקע
ף׳/ דער קולטור־ארגאניזאציע, אידישע װעלטלעכע קו  איז ״אי

 זיך האט ארדן אונדזער געװארן. געגרינדעט פאריז אין דארט
 צװײ לעצטע די אין נאר גרינדונג, דער אין באטײליקט נ$ר ניט
 ארום װאכזאם געשטאנען ארז־ן אונדזער איז יאר האלב א און

 אז זאגן, זיכערקײט מיט איצט שוין קען מען ״איקון*״. דעם
 אין כוחות רעאקציאנערע די װען חדשים, אכט לעצטע די אין

 אינ־ פראנרעםױוע איינציקע יעדע באפאלן זיינען לעבן אידישן
 ארויפ־ עקשנות באזונדערער א מיט זיך האבן און םטיטוציע
 עם זיינען צײט דער אין ״איקוף״, דעם פארניכטן צו געװארפן

 ארומגע־ האבן װאם ארדן אונדזער פון ברענטשעם די געװען
 הענט, שונאימם פון פארטײדיקט אים און ״איסוף״ דעם רינגלט

 פארטיידיקוננ רער אין שטײן װייטער זאל ער אים געהאלפן און
 פארײניקטע די אין קולטור אידישער דער פון בויאונג און

שטאטן.

געביט פראטערנאלן אויפן ארדן דער
אי צען מיט  ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער איז צוריק י

 א ענטוזיאזם, םך א פארמאגט האט ער געװארן. געבוירן ארדן
 אײן קײן פארמאנט ניט אבער האט ער באנייםטערוע. םך

װעגן שוין רעדט װער ארבעט. די אגצופאנגען םענט איינציקן

 האט ^רדן דער װאם טויטן־בענעפיט, קראנקךבעגעפיט, צאלז
 איז ער װאם מאמענט ערשטן דעם פון טאן געדארפט דאם

 פאר־ א געװען איז ״אםעט״ ערשטער אונדזער געװארן. געבוירן
 חדשים דריי פאר איינצא^ן זאלן זײ אז מיטגיצידער, די צו לאנג
 דעם פון אז געװען, איז רעזו^טאט דער און פאראוים. אין דױם

 ניט מיר האבן ,1931 יאנואר, טן1 דעם ביז ,1930 מערץ, טן30
עצ^ט נאר םנ  האבן מיר נאר בענעםיטן, אין דאצער טויזנטער אוי
 צעגד^יק דריי איבער קאםע אונדזער אין אניעזאמלט שוין

דאלער. טויזנט
 כםדר ער איז עקזיםטירט, ארדן דער װאם יאר, צען די פאר

 דער אין םײ םיטגלידער, צאל דער אין םיי פאדויס, געגאננען
 די צו קראנקן־בענעפיטן איז אויםנעצאלט האט ער װאם סומע

פארמענן. אנגעזאמלטן דעם אין םײ מיטגלידער,
 אלמאנאך־לייענער דעם פאר אינטערעםאנט זייז װעט עם

 בײ בלויז טאבעלע. מערקװירדיקער אט־דער אין ארײנצוקוקז
 &ינ?טלעך, ז״ער ציפערן די געבן ניט מיר קענען גריגדונג דער
 ,1930 אפריל, ענדע ארום טאג. יעדן געביטן זיך האבן זײ װייר

 יארן אנדערע אלע מיטגלידער. 5,000 אוגגז פארמאגט טיר ה^בן
יאר. יעדן אפגעשלאםן האבן מיר אזוי װי פינקטלעך מיר גיבן

מיטגלידער יאר
5,000 -----------------------------1930’אפריל,

9,057 --------------- 1930 ,31 דעצעמבער
13,636 -------------- 1931 ״
20,746 --------------- 1932 ״
33,903 -------------— 1933 ״

62,153 ----------------- 1934 ״ ״
97,468 --------------- 1935 ״

116,407 --------------— 1936 ״ ״
131,697 --------------- 1937 ״
145,349 ---------— — 1938 ״
161,624 --------------- 1939 ״

 די אויף טאן צו קוק א זײן װעט אינטערעםאנט באזונדערם
 לעצטן דעם מיט פארנלײך אין יאר דרײ לעצטע די פון ציפערץ

 געמאכט האבן ארדן פון שונאים די װען ,1939 יאר דאם י^ר,
 ארגאגיזאציע, אונדזער לעגן אטאקעם ביטערםטע די פון אייגע

 פראװאקאציעם, מיט געגרענעצט זיך האבן װאם אטאקעס
רעאקציאנערע די פון נאר ניט געקומען זיינען װאם אטאלעם
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 לעבן איז אעבן, פױלישן רעם אין לעבן, אידישן דעם אין כוחות
 דייעזעם די און דייעז פון נאר שפראך־םעקציעם, אגדערע די פון
שטאטן. באזוגדערע די אין

״ זיך װעט אט אז געפרײט, שױן זיך האבן שונאים  ז
 ארדן. ארבעטער אעטערנאציאנאלן דעם פארניכטן צו אייעעבן

 דער אז ,1939 יאר דעם פון ציפערן די גאר דערצײלן םוףי צום
 16,275 געװאונען האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

 ער האט יאר דאם װאם דעם, אויףי סוקנדיק גיט מיטגלידער,
 האבן װאם די מיטגלידער, צאל באדײטנדיקע א אױםגעשלאםן

 באװייזן ציפערן אט־די צאלונגען. זייערע נאבקומען געקענט גיט
 מיטגלידער, זיינע צוױשן געװארן איז אח־ז דער אייגגעבאקן װי
װאםערע און אתאניזאציע, די באקומען האבן זײ ליב װי

 אז לעבן, אמערילאגער אין געשלאנן האט ער װארצלען שטארקע
פלאץ. פון רירן געקענט ניט אים האבן אטאלעם קײן

בענעפיטן אין אױםגעצאלם מיליאנען

 אט־די טאבעלע. צװײטער דער אויף טאן קוק א לאמיר
 אונדזער פאקטאר ק^לאםאלער א פאר װאם דערציילז ציפערן

 זײנע צו הילף פראטערגאלער פון געביט אויפן געװען איז ארדן
 אויםגע־ יהאט אררן דער םומעם ריזיקע א פאר װאם מיטגלידער,

 אנדערע אין און קראנלן־בענעפיטן טויטן־בענעפיטן, אין צאלט
 טאבעלע דער אויױ קוקט איר װען מיטגלידער. די צו בעגעפיטן

 גע־ האט ארבעטער־ארגאניזאציע אן װאם שטאלץ, זיך איר פילט
צײט. קורצער אזא אין פיל אזוי באװייזן קענט

קינדעי־
צוזאמען טויטן-בענעפיט קראגקן-בענעפזט טויטן־בענעפיט יאר

יסגעצאלט או אויסגעצאלט אויסגעצאלט אויסגעצאלט

$10,720.00 $8,920.00 $1,800.00 -------- - 1930

46,004.50 38,104.50 7,900.00 -  1931

119,997.12 86,678.72 33,318.40 -------1932

156,784.92 102,051.47 54,733.45 -------- 1933

206,169.40 $910.00 132,425.26 72,834.14 -  1934

301,079.64. 630.00 185,520.53 114,929.11 -  1935

445,815.74 1,750.00 280,375.24 163,690.50 ---------1936

608,158.67 2,520.00 358,293.86 247,344.81 -  1937

667,502.03 4,200.00 387,418.70 275,883.33 1938

791,034.62 5,900.00 440,818.63 344,315.99 -  1939

$3,353,266.64 $15,910.00 $2,020,606.91 $1,316,749.73 ען מ א — צוז

ארדן פון פארמעגן דאם

 אינטערע־ פאלננדיקע די ארוים איר לײענט טאבעלע דער פון
 אינטערנאציאנאלער דער װאם ,$10,720 די פון :ציפערן םאנטע

 ,1930 יאר איז בעגעפיטן אין אויםגעצאלט האט ארדן ארבעטער
 פון םומע קאלאםאלע די דערגרײכט 1939 יאר אין ער האט

 ארדן דער האט יאר צען די פון פארלויף אין .$791,034.62
 בענע־ אין דאלער מיליאן האלב א און דרײ צו קרוב אויםגעצאלט

 ריזיקער אזא פון אויםצאלוע דער מיט גלייכצײטיק און פיטן,
 ריזיקן א פאנדן זיינע אין אנגעזאמלט אויך או־דן דער האט םוםע

 טאבעלע די אויך אינטערעםאנט. איז טאבעלע די אויך פארמענן.
 באגעגענען צו געװען בכוח נאר ניט איז ארדן אונדזער אז וױיזט,

 נאר מיטגלידער, די צו בענעפיטן די צײט אין און פינקטלעך
 איז װאם דאלער, טויזנט 31 פון םומע א פון אנפאנגענדיק

 פאר־ דאם איז ,1930 יאר אין יאר, ערשטן דעם איבערגעבליבן
האלב. א און מיליאן א איבער צו אויםגעװאקםן מעגן

פארמעכן יאר
1930 -------------------$31,018.41
1931 -------------------- 60,444.70
1932 -------------------- 132,784.00
1933 -------------------- 479,906.31
1934 — —--------— 576,339.08
1935 -------------------- 857,665.28
1936 —----------------- 1,055,226.81
1937 — — — — — 1,243,512.01
1938 ---------------- — 1,387,678.88
1939 -------------------- 1,620,376.82

 ארדן אונדזער אז קלאר, אונדז פאר װערט ציפערן די פון אט
 בעםטע םאמע די פון רייען די אין אװעקגעשטעלט זין־ האט

 אינטערעםאנט זײן װעט עס אמערילע. איז ארדנם פראטערנאלע
 איז באװעגונג פראטערנאלע גאנצע די בשעת אז דערצ״לן, צו

 ארדן אונדזער איז געװארן, אפגעשװאכט יארן לעצטע די אין
 :רינג ארבעטעױ דעם למשל נעמט געװארן. שטארקער כםדר

 אר־ דעם פארלאזץ האבן מיר װי דעם נ^ך יאר צװיי קארגע
 פון פירער די זיינען ארדן, אונדזער געגרינדעט און רינג בעטער

 פאר־ א מיט מיטגלידער זייערע צו געקומען ריגג ארבעטער דעם
װאך ערשטע די מיטגלידער די בײ צונעמען אדער שלאג:

 בא־ א זײער אויףי צאלונגען די העכערן אדער לראנקן־בענעפיט,
 פרא־ אנגעהויבן האבן םיטגלידער די װען םומע. דײטנדיקער

 ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער הלמאי פרעגן, און טעםטירן
 דעם פון פירער די האבן פארשלאג, אזא מיט גיט קומט ארדן

 יאר, פאר א נאך אװעק װעלן עם :געענטפערט רינג ארבעטער
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז זען, װעט איר און

 פון אװעק זײנען יאר אכט זעלבע. דאם טאן מוזן אויך װעט
 אוג־ פון צוזאמענפאר פינםטז דעם ערב ז״נעז מיר צײט. יענער
 העכערן װעגן פארשלאגן קײן מיט ניט קומען מיר און ארדן, דזער

 װאך ערשטע די צונעמען אדער מיטגלידער די פון צאלונגעז די
 עקזיםטירט, ארדן דער װאס יאר צען די פאר קראנקן־בעגעפיט.

 ,,געװ^רן אפגעהאלטן איז װאם צוזאמענפאר אײנציקן יעד! צו
 די םארקלעגערן װעגן פארשלאגן קײן מיט גיט געקומען ער איז

 בענעפיטן. די פארגרעםערן װעגן פארשלאגן מיט נאר בענעפיטן,
 באדײטנדיק צוזאמענפארן אונדזערע פון איינעם בײ האבן מיר

 מיר האבן דאם מיטגלידער. אונדזערע פיז צאלונגען די געשניטז
פירט ארגאניזאציע אונדזער װייל דערפאר, דורכפירן געקענט
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 דארוי ארגאניזאציע פראטערנאלע ארבעטער אמתע אן װי זיך
פירן. זיך

״מארגן־פרײהײט״ די

 געבוירן איז ארדן אונדזער װאם מאמענט ערשטן דעם פון
 שטאטן, פארײניקטע די אין פרעםע אידישע די זיך האט געװארן,

 זי אונדז. קעגן אװעקגעשטעלט אויםנאמען, קליינע זייעד מיט
 ארדן. אונדזער אטאקירן צו פארפעלט ניט קײנמאל האט
 אין טעטיקײט אונדזער װעגן קולטור־ארבעט,. אונדזער װעגן
 אינ־ די פאר ארבעט אונדזער װענן לעבן, געזעלשאפטלעכן דעם

 קײן מיר האבן דעם װעגן פאלקם־מאםן, אידישע די פון טערעםן
 אויב פרעםע. אידישער דער אין װארט גוט קיין נעהערט ניט מאל

 צײטונגען יענע פון שפאלטן די אויף דאך אמאל זיך האט עס
 גע־ דאם איז ארדן, אונדזער װענן װארט גוט א ארױסנעכאפט

 ניט פשוט עם שױן האבן װעלכע שרייבער, אײנציקע פון קומען
פארשוױיגן. געקענט

אמעריקע, אידישער דער אין צייטונג איין פאראן איז דערפאר
 פלאץ געגעבן שטענדי? אונדז האט װעלכע ״מארגן־פרייהײט׳/ די
 אין ארגאגיזאציע. אונדזער פון פראבלעמען די פארהאנדלען צו

 פראפאגאנ־ צו ארט אן געפונען מאל אלע מיר האין צייטוגג דער
 ״מארגן־פרייהײט״ די ארדן. אונדזער פון אידייען די פאר דירן
 איבערגעגעבן און געטרײ ערלעך, געדינט יאר צען גאנצע די האט
 פון מיטגלידער די און ארדן. ארבעטער אינטערגאציאנאלן דעם

יעדעם װאם דערמיט, צײטוננ דער א&געדינט האבן ארדן א־נדזער

 עס נאר צוריק, יאר צען מיט פיאנערן־ארבעט געטאן מיר האבן
 םײ אונדז, פאר םײ װעגן אויםצוטרעטן איצט אוים נאך קומט
 דער פאר סײ ארדן, אוגדזער פון םעקציעם אנדערע די פאר

באװעגונג. פראטערנאלער ארבעטער גאגצער
 פון געביט אויפן אנצואװײזן מיר האבן ממשותדיקעם מער

 אין דערצײלט אויםפירלעך װערט דעם װעגן קינדער־דערציאונג.
 אן זיך פאר אבער נאך האין מיר שולן. די װעגן ארבעט רער

 קינדער־םעקציע די אויםצוברײטערן אזוי װי פראבלעם ערנםטע
 דעם אין זאלן מיר אזוי װי שולן, די אויסער ארדן דעם פון

 קינדער־ארקעםטערן, הונדערטער פון נעץ א האבן לעבן אידישן
ארקעםטערן. פייף־און־פויק ם&ארט־גרופן,

 זײער פארצ״כענען צו מיר האבן יאד פאר לעצטע די אין
 אונ־ אין פרויען־ארבעט פון פרט דעם אין דערפאלגן װיכטיקע

 פרויען־ 120 מיט מיר קומען ױבילײ צען־יאריקן צום ארדן. דזער
 די פאר ארדן. דעם פון םעקציע אידישער דער איז בלויז קלובן

 פאדער־ אין פרוי די ארויםצורוקן באװיזן מיר האבן יאר צען
 אנ־ אן זייער היינט פארנעמט זי ארבעט. אונדזער פון גרונט

קערפערשאפטן. אנדערע און לאקאלע אוגדזערע אין פלא־ו געזעען
 אויםגעברײטערט, ביםל א זיך האט קלוב־טעטיקײט אונדזער

 די ארגאניזאציע. אונדזער פון ראמען די לויט ניט װײט אבער
 גרויםע די לויט אנטוױקלט ניט זיך האט צענטער־באװעגונג

 א הײנט פארמאגן מיר אמת, ארדן. אונדזער פון םעגלעכקײטן
 און קולטור־ארבעט די 1א פירן װאם צענטערן, צאל נרעםערע

מאםשטאב ברײטערן א םך א אוי^ טעטיקײט געזעלשאםטלעכע

יטטאט-קאמיטעט שיקאגער

 א אין נויט, א אין געפונען זיך האט צײטונג די װען מאל,
 געקומעץ. צױהילוי ברייטהארציק איר מיר זיינען לאגע, שװערער

 און ברענטשעם די אז זאגן, װעלן מיר װען נענוג זיין װעט עם
 האבן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון מיטגלידעד די

 פון דאלער טויזנט 50 איבער געזאמלט יאר לעצטן דעם אין
״מארגן־פרײה״ט׳/ דער פאר דיימם און ניקלם פענים,
 ארײנצוגײן אפהאנדלונג אט־דער אין מעגלעך ניט איז עס

 אונדזער פון לעבן ארגאניזאציאנעלן דעם װעגן אײגצלהײטן אין
 גרויםע די אויםצורעכענען אפילו מעגלעך ניט איז עס ארדן.

 פארלויף אין אונדז פאר געשטאנען זיינען װאס פראבלעמען צאל
 ביי־ געהאט האבן מיר װאם שװעריקייטן די יאר, צען די פון

נאר ניט םעלציע. אידישער אונדזער אין בלויז אפילו צוקומען

 מיר װי אזוי ניט■ אלץ נאך אבער יארן, פריערדיקע די אין װי
* געװאלט. װאלטן

 אנטװיקלען אגגעפאנגען זיך האבן יאר פאר לעצטע די אין
 די מיט קאגקורענ־ז אין ניט ארדן, אין כארן צאל באדײטנדע א

 געזאנג־פארײנען פרײהייט די װײל געזאנג־פארײנען, פרײהייט
 מיטגלידער פון צאל גרעםטער דער אין אויך דאך באשטײען

 אויך אבער זײ. מיט קאאפעראציע ענגער אין נאר ארדן, פון
אנפאנג. גוטן א פאר בלויז רעכענען עם מיר קעגען פרט דעם אין

 איבערלײענען בלויז גיט װעט אלמאנאך פון לייענער דער װען
 אנדעדע רי מיט םײ באקענען זיך װעט נאר איבערזיכט, דעם

 דער מיט םײ אפטײלונג, ערשטער דער אין ארדן־ארטיקלען
דער בײ ארדן ״דער אלמאנאך, דעם פון אפטיילוננ פינפטער
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 דעם, פון ביצד פרעכטיק s באקומען דעמאצט ער װעם ארבעט״,
 צעבן אידישן דעם אין יאר צען די אין אויםגעװאקםן איז װאם

 און שטאטן. פארײניקטע די אין צעבן אצגעמיינעם דעם אין און
 ארבעטער דעם מיט פארגצײך א מאכן ?ענען ער װעט דעמאצט

 דעמאצט װעט ער ארויםגעװאהםן. זיינען מיר װאנען פון רינג,
 יענער פון געווארן איז עם װאם בילד, קלאר א זיך פאר זען

 פרא־ פראלעטארישן דעם פארראטן האט װעלכע ארגאניזאציע,
 ארגאניזאציע, אונדזער פון געװארן איז עם װאס און טערנאליזם,

 די װעלכע פאז, די הויך האלט און אויפגעהױבן האט װעלכע
אװעקגעװארפן. האבן רינג ארבעטער דעם פון םירער

 דער־ געהאט שוין רינג ארבעטער דער האט 1925 יאר איז
 שפעטער, יאר 15 מיט היינט, און מיטגלידער. 84,791 נרייכט

 אינדעפענ־ דעם מיט פארײניקט שוין זיך האט ער װי דעם גאך
 אריינגע־ דעם דורך און ,1933 יאר אין רינג ארבעטער דענט

 און פיר צװישן ריגג ארבעטער דעם פון רײען די איז בראכט
 זיין צו רינג ארבעטער דער קומט מיטגלידער, נייע טויזנט פינף»

 טויזנט 20 צו נאענט פון פארלוםט א מיט ױביליי ־יאדיקן40
מיטגלידער.

 רינג ארבעטער דער פארצײכנט פארלוםטן גרעםערע נאך
 לולטור־ יענער פון געװארן איז װאם געביט. ?ולטורעלן אויפן

 דורכצופיךן אנגעפאנגען האט רינג ארבעטער דער װאם פראגראם,
 ברייטער, דער פון געװארן איז װאם ? 1920—1912 יארן די אין

 ריע ארבעטער דער װאם טעטיק״ט, פארלעגערישער גרױסער
 ערשטן דעם ארויםגעבן מיט יארן יענע אין אנגעפאנגען האט
 ?לע־ אנדערע צאל א און מענטשהײט״, די און װעלט ״די בוך,
 דעױ פון געװארן איז װאם ? בראשורן װיםגשאפטלעכע נערע

 געקליבן זיך האט רינג ארבעטער דער װאם קוצטור־טעטיקײט,
 די צװישן נאר מיטגלידער, זיינע צװישן נאר ניט דורכצופירן

 פאר א צו אױםגעלאזן זיך האט עם ? מאםן אידישע ברײטע
 םאװעטן־פארבאגד, דעם שעלטן ארוים פארן װאם לעקטארן,

באװעגונג. פראגרעםױוע און לינקע די שעלטן אדער
 רינג ארבעטער דער האט לעבן געזעלשאפטלעכן אין אויך

 ער װאס ראלע, זעלבםטשטעגדיקע יענע שפילן צו אויפגעהערט
 צוריק. יאר צװאנציק און עטצעכע מיט שפיצן צו אנגעהויבן האט
 געצײג בצינד א אין געװארן פארװאנדצט איז רינג ארבעטער דער
װיצ. ער װאם אים מיט טוט װאם ״פארװערטם׳/ פון הענט די אין

ארדן אין מיםגלידער אידישע טויזנט 50

 געמאכט האט װעצכע ארדן, אוגדזער פון םעקציע אידישע די
 מיט־ טויזנט םינױ ארום מיט צוריק יאר צען מיט אגפאנג איד

 טויזנט 36 איבער מיט ױביצײ צען־יאריקן צום ?ומט גלידער,
 15 ארום מיט און אצײן םעקציע אידישער דער אין מיטגלידער

 מיר םעקציע. ענגצישער דער איז מיטגצידער אידישע טויזנט
 האבן מיר רינג. ארבעטער דעם פוז בצויזן די גוטגעמאכט האבן
 געזעצ־ אויפן רינג ארבעטער דעם פון פצאץ דאם פארנומען שוין

 צאנג נעמען ױט װעט עם געביט. קוצטורעצן און שאפטצעכן
 ארבעטער אינטערנאציאגאלן דעם פון םעקציע אידישע די און

 מיר צעבן. אידישן אין פצא־ז ערשטע דאם פארנעמען װעט ארדן
 פראצעטארישן פון ירושה די ידושה, גוטע א איבערגענומען האנן

 אר־ די בצויז ניט דינט װעצכער פראטערנאציזם, פראגרעםיװן
 מיר פאצקס־מאםן. אידישע ירייטע די אויך נאר בעטער־מאסן

 די װאם טראדיציעם, הערצעך־שײנע די איבערגענומען האבן
 יאר 40 מיט פארמוצירט האבן רינג ארבעטער דעם פון גרינדער

 נויטץ די צוגעגעבן פארמוצירונג יענער צו האבן םיר צוריק.
 פאר־ יעגע האבן מיר מאםן. אידישע די פון באדערפענישן און

 עפאכע דער מיט פארבונדן זי און אױםגעברײטערט מוגירונג
 דעם פון טעטיקײט יאר צען ערשטע די לעבן. מיר װעצכער אין

 דער פון און גאנצן, א אלם ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
 וועיצן מיר אז גאראנטיע, א איז ארדן, דעם פון םעקציע אידישער
 מיט אנגעפאנגען האבן מיר װאם ארבעט, פרעכטיקע די פארזעצן

 דעם און האפענונג די דערפיצט האבן מיר צוריק. יאר צען
 װיגעצע בײם געשטאנען זײגען װאם טויזנט, פינףז יענע פון גצויבן

 די אין איינגעבאקן איצט איז ארדן אונדזער ארדן. אוגדזער פון
 לעצטע די אין ז״נען װאם טויזנטער, צענדציקער פון הערצער

 צענדליקער אט־די זײ, ארגאניזאציע. דער אין אריינגעסומען יארן
 אר־ דעל פון פאן די האצטן הויך העצפן אונדז װעצן טויזנטער,

 אין פצאץ שענער א אצץ פארנעמען אן הויבט װאם גאניזאציע,
 אן הויבט װאס אוז אמעריסע, אין באװעגוגג פראטערנאצער דער
 פלעצער װיכטיקםטע די פון אײנם פארנעמען צו מער אמאצ װאם
 צװישן ארבעטער־קצאס, דעם צװישן כוח פראגדעסיװער א אצכ

שטאטן. פארײגיקטע די אין מאסז ברײטע די

שטאט-קאמיטעט פידאדעלפיער
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סאנדלער ג. און גראספעלד א • אחץ פון טעטיקײט קולטװ־
 די אװעקגעשטעלט ארדן דער האט גרינדונג זײן בײ גלייך

 דער&רינ־ אין אױפגאבע. צעגטראלע זײן אלם הולטור־טעטיקייט
 םון גרינדונג־פארזאמלונג דער בײ אננענומען ציפךדערקלערוע,

:מיר לייענען צוריק, יאר צען מיט ארדן

ן פאראן איז עם אז אנערקענט, ארדן ״דער ״  ער װאו געביט א
 איז דאם און טעטיקייט, פרוכטבארע א אגטװיקלען באזוגדערס קאן

פן  איז קולטור אז איין, זעט ארדן דער קולטור. פון געביט אוי
אזיע דער פון הענט די אין געצייג מעכטיק א שו  פארשקלאפן צו בורז

אזיע, די װאו דארט אז און ארבעטער־מאםן, די שו  דער דורך בורז
םטיטוציעם פרעסע, קינדער-שולן, אירע פון הילף  פאי בילדוגג-אינ

 אנ־ דעם מאכט אינטעליגענץ, בורזשואזער דער און דערװאקםענע
 אין זיי צו זי ברעגגט מאםן, די צו הילן! ברענגען פון שטעל
ע באאייגפלוםט און איגפארמאציע אזא אמתן ר ע ת ז״ חו ף מו  אוי

ן זאלן זיי אז אופן, אזא ״  קאפיטאליםטי- דער פון דינער געטרייע ז
ן איז עם אז דעריבער, דערקלערט ארדן דער ארדענונג״ שער  זיי

ט פליכט ע אנטװיקלען צו נאר גי  נאר קולטורעל, מיטגלידער זיינ
ײ אגטװיקלען צו ף ז  געבן הייםט, דאס אופן. פראלעטארישן א אוי
ת, זייערע מאכן קלארער זאל װאם קולטור, אזא זיי חו  פאר־ מו

ר שטארקן ע ״ לן, ז רן רייען, זייערע פארפעםטיקן װי ליזי  זיי מאבי
 נייער א פון בויער פון מדרגה דער צו זיי דערהויבן לאמף, צום

ך ארדן פראטערנאלער דער דארף פרט דעם אין געזעלשאפט...  זי
ף אװעקשטעלן ט װאם װעג, אזא אוי ט און רינג., ארבעטער דער גי  ני

ען רינג ארבעטער אינדעפעגדענט דער  אין אפילו געשטאנען, זיינ
ען זיי װען יארן, יענע ײנ ט נאך ז  פאר- פון נעםט קיין געווארן ני

ראט.״

 בײ באלד ארדן, פון עקזעקוםױוע נאציאנאלע ערשטע די
 קולטור־ אט־די דורכפירן אגגעהויבן האט זיצונגען, ערשטע אירע

געשטעלט. זיך פאר האט זי װאם אױפגאבן,
 קײן געװען גיט איז ארבעט אונדזער אז צוגעבן, מוז מען
 דעם אויף אנשטרעננונג די איז דערפאר טאקע אבער לײבטע.

 דעם בײ צוריק, יאר פינח מיט גרעםטע. די געװען געביט
נאציאנאלער אונדזער דערמאנט ארדן, פון צוזאטענפאר דריטן

גראםפעלד א.
םעקציע אידישער דער פון ארגאגייזער נאציאנאלער

 אדבעט דער אין שװעריקייטן די װעגן זאלצמאן, ר. םעקרעטאר,
:באמערקט ער און קולטור־געביט, אויפן

אין אן פארניבטן געדארפט מיר האבן קולטור-ארבעט אוגדזער ״

 דער פון איבערג.ע:ומען האבן מיר װאם טראדיציע, שלעכטע אלטע
ף באװעגוגג. פראטערגאלער אלטער ק״ט אוי ר-טעטי  מען האט קולטו

 און דעקאראציע א אויף» װי געקוקט צייט לאנגע גאגץ א אוגדז ביי
ף װי  רעזולטאט א אלם דעקאראציע. ארויפגעצװאונגענער אן אוי

ט גאר נאך קולטור-ארבעט איז  מין א װי גיעײעז צוריק לאנג ני
ט אז זיך, פארשטייט עם װאגן. צום ראד פיגפטע  בא- אזא מי
אוגג ט קולטור-טעטיקייט אונדזער האט צי  אוי בליען געקענט ני

ך האט זיך, פארשפרייטן ט אוי  רעזול־ ריכטיקע די האבז געקענט ני
 אנ- פראגע די געשטאגען אלץ פאר פריער איז אונדז פאר טאטן.

 װעגן קאמפאניע פראפאגאנדע און אכיטאציע ברייטםטע די צופירן
ט דער קיי די ענ װ ט קולטור-ארבעט." פון נוי

םאנדלער ג.
םעקציע אידישער דער פון געהילף־םעקרעטאר נאציאנאלער

 כאראק־ אזוי איז װאם אימפעט, ױגנטלעכן דעם מיט און
 ראדיקאל געגומען זיך מיר האבן ארדן, אוגדזער פאר טעריםטיש

 רײ ערשטער דער אין מיטגלידער. אוגדזערע איבערדערציען
 אוים־ ; אנאלפאבעטיזם קעגן קאמף א אנגעהױבז מי~ האבן

 אפגעשטאנענ־ קולטורעלע די פארטרייבן ; עם־הארצות װארצלען
 בורזשו־ דער פון א״גפלוםן אומקולטודעלע די בײקומען ;קייט
 דערמוטיקן און אידעאלאניע, קליינבירגערלעכער און אזדר

קולטור־געביט. אויפן זעלבםט־איניציאטיװ און זעלבםט־בילדונג
 געװארן געפירט איז פראפאגאנדע און אגיטאציע אונדזער

 האבן װארט און שריפט דורך ; ברייט דער אין און טיף דער אין
 די אין זיך פארטיפן צו מיטגלידער אונדזערע געהאלפן מיר

 אויסגעברייטערט האבן מיר ;לעבן אידישן דעם פון פראבלעמען
 מאדערנע אידישע די דערזען זאלן זיי אז קולטור־קוק, זײער

 קלארקײט מער אריינגעבראכט האבן מיר ;קולטור־באװעגוגג
 ;?ולטור־לעבן אידישן אלזײטיקן דעם פאר פארשטענדעניש 1או

 פרא־ פון אטמאספערע לעבעדיקע א זיי פאר שאפן אנגעהויבן
 איינ־ אין איז װאם קולטור, װעלטלעכער אידישער גרעםיװער

 דער פון קולטור־אויפגאבן און שטרעבועען די מיט הלאני-
מענטשהײט. פראגרעםיװער גאנצער
 געפירט איז ארבעט קולטור־אויפקלערערישע גאנצע די און
 די פאר קאמוי אלגעמײנעם דעם פון אפגעריםן :יט נעױארן

 מאסן אמעריקאנער די פון און מאםן אידישע די פון אינטערעסן
פון באשטאנד־טײל א געװארן איז קולטור־טעטיקײט די בכלל.
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 רעם אוי^ אוגדז פאר שטײען װאס אויפגאבן, גרויםע אונדזערע
געביט. פאליטישן און געזעלשאפטלעכן פראטערנאלן,

 א צו דערהויבן זיך האט מיטגלידערשאפט די מער װאם
 ?ולטור־ די זיינען מער אלץ מדרגה, קולטורעלער העכערער

 ערנםטערע און בוך בעםער אונדזער געשטיגן. פאדעדונגען
 װי געקומען זײנען גרופן, דראמאטישע און מוזיקאלישע לעקציע,

 אגטװיקלט זיך האבן װאם קוליטור־נױטן, די אוי־ףז ענטפער אן
מיטגאידער. אונדזערע פון שיכטן גרױםע בײ

 פראגרעםױוע די איז מיטגלידער איבערדערצויגענע די פאד
 קולטור פראגרעםױוע די קונסט, פראגרעםיװע די ליטעראטור,

 זיך אהטױו, לייענען דאם ;נױטװענדיקײט א געװארן בכלל
 דער פון האבן הנאה כעדאנקען, די קאנצענטריון און ארײגטאן
 זיך בײ געהערטע דאם איבערארבעטן אריינטדאכטן, זיך שפראך,

 דראנג נאטירלעכער א געװארן איז זיך, איבער ארבעטן מוח, אין
אוע ערנםטע אט־די שטריכן, אט־די און  דער האט זיך, צו באצי

 דאם םביבה. פריערדיקער זיין פון מיטגעבראכט גיט מיטגליד
ארדן. דער דערװעקט אים אין האט

 אויפן געװארן געלייגט איז אױפמערקזאמקייט גרעםטע די
 ארגאניזאציאנעלע די דורך אפילו װארט. געהערטן און געדרוקטן

 ארבעט, פון מעטאדן נייע זוכן דעם דורך אאײן, אקטױױטעטן
 כםדר־ רי דורך זעלבםט־איניציאטױו, אויף דרול דעם דודך
 איז ׳מיטגליד דער װעלכע אין מיטגלידער־קאמפאניעם דיקע

 געװארן באװאפנט ער איז אנטײלנעמער, אקטיװער אן געװאר;
אנדערע. באװירקן צו כדי קענטעניש, מער מיט װיםן, מער מיט

 אידישער דער פון מיטגלידער טויזנט דרײםיק און זעקם די
 אוים מאכן װאם פריינט, און פאמיליעם זײערע מיט םעקציע

 פאלטאר װיכטיקער א געװארן זײנען אידן, מיליאז פערטל א ארום
 בארייכערן און פארשענערן און קולטור אידישע ד־ בויעז אי;

מאםן. אידישע די פון לעבן דאס
 שטיקער זיינעז דאם זעלבםט־בארימערײ. קײן ניט איז דאם

 קולטור־געביט דעם אויר» אויפטו גרויםן אונדזער פון אמתן
מאםן. אידישע ברײטע די צוױשן

 ארױםגעבראכט ארדן דער האט קולטור־טעטיקײט זײי דורך
 רעדנער פירער, טוער, אינטעליגענטע טויזנטער רייען זײ:ע פון
ארבעטער־אינ־ אן פון אנפאנג אן פ׳איז קולטור־אקטױױםטן. און

 טיט פא־בונדן איז װאם ארבעטער־פאלל, פון געקומען טעליגענץ,
 און מאסן אידישע די פון קולטור־פראבלעמען טאגי־טעגלעכע די

 קולטור־ אומאויפהערלעכער דער מיט זיך באשעפטיקן װאם
 מאםן בר״טםטע די מיט און צװישן ארבעט געדעלשאפטלעכער

 ילעבן דאם װאם ארבעטער־אינטעיליגענץ, אן איז דאם םאלק. פון
 גאנצםטע די געזינטםטע, די איז זי אז יאװיזן, אונדז האט גופא

זיכערםטע. און
םך, א נאך האבן מיר אפגארן. ניט אבער זיך טארן מיר

 נאך איז װעג אונדזער באקעמפן. צו פינצטערניש סן־ א :אר
 ניט אונדז שטערט דאם אבער שװערער. און לאנגער גענוג א

 אונדזערע פון װעג דורכגעגאנגענעם פריידיק דעם אפצושאצן
 קוצ־ דעם פארגל״כן מיר װען םפעציעצ קו^טור־דערגדייכונגעז.

 צען מיט פאמיאיעס זײערע און מיטנ^ידער די פון מצב טודעל;
 זייער ;אך איצט אונדז פעלט עם אמת, הײגט. און צוריק יאד

 זאך שום קײז דאך מיר האבן צוריק יאר צען מיט אבער םך. א
 די מאכן אנגעהויבן ערשט מיר האבן דעמא?ט פארמאגט. גיט

 קולטורע^ע קאצאםאיצע צײלן מיר קאנען איצט טריט. ערשטע
 איצט ;װעגן אױםגעטראטענע מיר האבן איצט ;דערגרײכונגען

 מיר װעלכע אויף װעגן געפלאםטערטע אויפגעבויט מיר האבן
 באװאוגדערינג ארוים רופן דערגרײכוגגעז אונדזערע מארשירן.

 גרויםע גייע פאר אם&יראציעם נייע שאפן באגײםטערוננ, און
 דער אין האפע:ו:: מיט פול קוקן קאנען מיר און אויפטואונגען

צוקונפט.
 איז קו^טור־טעטיקײט אונדזער פון פראבלעם עדשטע■ די

 ברענטש, דעמ ארגאניזאציאנעצ איבערצובױעז געװען נאטירלעך
 אזא אויףי פרענטש דעם פון לעבן אינערלעכע דאם איינשטעלן

 פאר קוצטור־טעטילייט, פאר צייט מער באייבן זא? עם אז אופן,
אקטױריטעטן. געזעלשאפט?עכע פאר און זעלבםט־בי^דונג

 אי!ע צו געװארן ארויםגעשיקט איז װאם צושריפט, א אין
 די אנגעװיזן שוין װערט ,1930 אויגוםט, טן4 דעם ברענטשעם
 אױפקלערונג־ און קוצטור־ מער װאם אײנצושטעלן װיכטיקייט
: זיך זאגט צושריפט דעם אין טעטיקײטן.

ט דארפן ״מיר מיר אדרבא, אמת• דעם פאר האבן מורא ני
ן זאלן ארבעטער-מאםן די אז װילן, ״ ט ז איבער אינפארמירט גו

ען טאג. פון פראגז אלע ג טונ ל״ םיעס און איינ ך האבן דיסלו אוי

שט״עגדיק, םנןלציע אידיטיער דןןר פון לולטגר-ראט ם: צו רעכטס פון ( ק לין, ב. י. לינ ײ  קורץ א. פאמעראנץ, א• םאגדלער, ג. גראםפעלד, א. ב
ק ;גא־דבערל א. און די צנ ױקלסאן.) ר. און אלמאזאװ ש. זאלצמאן, ר. מרמר, ק. כץ, מ. :זי
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 װאם דעבאטײן, און רעדן ארבעטער די לערנען זיי װאם מעלה, די
קלאםן-קאמף." פון װאפן גויטיקע זיינען

 פארקירצן צו קאמפאניע א געװאדן אנגעפירט כםדר איז עם
 קולטוו״ די און עקזעקוטיװעם די ;ברענטשעם די אין רוטין ךי

 איינענע אנטװיקלען צו געװארן דערמוטיקט זיינען האמיםיעם
 טער װאם ארויםװ״זן און פארוױילער, איינלײטער, לעקטארן,

 קולטור־אױפ־ מאםן פון געביט אויפן זעלבםט־איניציאטיװ
הלערוגג.
 געשטאנען זיינען קולטור־קאמיםיע נאציאנאלער דער פאר

 און מינדלעכע )1 :הויפט־אויפגאבן פיר אנהויב בײם באלד
 זעלבםט־בילדונו. חנרמוטיקן )2 מאסן־אויפקלערונג; שריםטלעכע

 פארשטארסן )3 ; קולטור־געביט אויפן זעלבםט־איניציאטױו און
 און קינדער, אונדזערע פאר שול־באװעגונג די אױםברייטערן און

קולטור־אפאראט. ארבעטם־פײאיקן אן שאפן )4
 דער פון םך־הכל א אונטערצופירן כדאי דעריבער איז עם

 נאציא־ די האט אזוי װי ערשטנם, ,זען און ארבעט אפגעטאנענער
 און אויפגאבן, אירע מיט געםפראװעט זיך קולטור־קאמיםיע גאלע

געביט. יעדן אויףי דערגרײכונגען די זײנען װאס צוױיטנם,

מאסן-אױפקלערונג מעדלעכע
 די פון צוזאמענגענומען האבן מיר װאס אנקעטעם, די פון

 פאר־ דער פון בילד פראכטפול א באמת זיך באקומט ירענטשעם,
 דורך. פירן ברענטשעם די װאם קולטור־טעטיקייט, שײדנארטיקער

 מיט פארשטעלונג קלארע א מיר באקומען באריכטן די רורך
 ב״ זיך באשעפטיקן ברענטשעם אונדזערע קולטור־ארבעט װאםער
 קולטור־ דיםקוםיעם, אײנלײטונגען, לעקציעם, מיטיגנען. זײערע

 און מואװים קאנצערטן, פארװיילועעז, פארלעזונגען, אוונטן,
די אויבז־אן. דעם פארגעמען קולטור־אקטױויטעטן אנדערע

 פון קאגםפעלטן ארויםגעשיקטע די צוגעגרײט. און פלאנירט
 די דורכצופירן אזוי װי אנוױיזונגען די מיט אפים נאציאנאלן

 ברענטשעם אונדזערע פון אויםגענוצט װעוז קולטור־אװנטן,
 אין םיםטעמאטישקייט און פלאנמעםיקײט מער אר״נצוטראגן

 מער ארײנטראגן צייט זעלבער דער אין און קולטוד־ארבעט זייער
כאראקטער. קולטורעלן א פון פארװ״לונג מער און ױם־טובדיקײט

 פארנ/נם גרויםן דעם מיר דערזעען אנקעטעם די טאבולירנדיק
 האבן ברענטשעס די װאס אויפקלער־ארבעט, מיגדלעכער דער פון

 קולטור־ דער פון אריענטאציע די אויך זעען מיר דורכגעפירט.
 הײנט־צו־ און ארדן אונדזער פון יארן ערשטע די אין טעטיקייט

 די האבן יארן ערשטע די אין בשעת אז זיך, מערקט עס טאג.
 פאליטישער מיט הויפטזאכלעך אפגעגעבן זיך קולטור־קאמיםיעס

 און ליטערארישע די פארנאכלעסיקט שטארק און אױפקלערדנג
 פאר־ יאר פאר לעצסע די אין אבער איז טיילן, פארװײלערישע

 לײכט איז ענדערונג די געביט. דעם אויףי ענדערונג אן געקומען
 מיר האבן ארדן אונדזער פון יארן ערשטע די אין יע־קלערן. צו

 מיטגלידערשאפט, פאליטיש־רייפע א געהאט ברענטש יעדן אין
 פראב־ פאליטישע פאר חוש א מיט מענטשן אויםשליםלעך כמעט
 גאנצן אין זיך זאלז זײ אז נאטירלעך, געװען ם׳איז און לעטע;

אטמאםפערע. פאליטיש־געזעלשאפטלעכער דער אין אויםלעבן
 א װײל עגדערן, נעמוזט לאגע די זיך האט יאר צו יאר פ,ין

 ברענ־ די אין ארײנגעשטראמט האט מיטגלידער עלעמענט נײער
 פאר־ געמוזט האבן קולטור־טעטיקייט פון פארמען גייע טשעם,
 באדארפט זיך האבן קולטור־קאמיםיעם די אויבךאן, דעם נעםען

 קולטור־טעטיקײט ברײט־פארשײדנארטיקער א אױף אריענטירן
 צױ נעמוזט האבן זײ מיטגלידערשאפט. ברײטע די באדינען צו

 און לעקציעם, פון טעמאטיק די און לולטור־ארבעט די פאםן
לעקציעם. די פון אינהאלט און אופן דעם אפילו

,טײ א בלויז יאונדז גיט טאבעלע :נדע פאל; די פארוים ר מע אלץ אמאל װאם װערט טעטיקײט

ס ןן י צ ק ע ל ל א צ

צוזאמען ׳ן שוד-אװנט פארװ״לוגגען קאגצערטן ליטער.אװנטן געזעל. פאליט. ־ז-פראבלעמען ארז יאר
2,188 60 — — — 2,050 78 1931
1,988 73 20 15 25 1,760 95 1932
1,900 80 43 36 60 1,536 145 1933
1,787 92 65 54 83 1,340 153 1934
2,239 95 109 93 106 1,630 206 1935
2,409 103 133 105 128 1,780 160 1936

2׳,448 134 159 132 157 1,656 210 1937
3,225 168 350 776 232 1,439 260 1938
4,320 176 376 803 355 2,340 270 1939

22,304 981 1,255 2,014 1,146 15,531 1,557 צוזאמען

 נאך אז זאגן, װעלן מיר װען איבערטריבן זײן ניט װעט עם
 שול־אװנטן פארװיילונגען, קאנצערטן, לעקציעם, פיל אזוי אמאל
 פארלויח אין ברענטשעם אלע אין געװארן דורכגעפירט זײנען

 בלויז פון לעבן דאם אפ שפיגלען אגקעטעם די צײט. דער פון
ברע:טשעם. אונדזערע פון העלםט א

 האס ארדן פון צוזאמעגפאר פערטן צום באריכט זײן אין
:אנגעװיזן ן,5זאלצמ> ר. םעקרעטאר, נאציאנאלער אונדזער

 יארקער נױ די האבן צייט חדשים זעקס פון פארלויף ״אין
 מיטינגען ארגאניזאציאנעלע זייערע אויסער דורכגעפירט ברענטשעם

 194 ז״גען 418 די פון קולטור-אװנטן. אכצן און הונדערט פיר
 יחידים פאר פ״ערונגען מיטינגען, ױם-טובדיקע קאנצערטן, געװען

 פאליטיש- איבער געװען זײנען 161 פארװײלוגייען. אנדערע און
 פון 83 פראג-ן. װיםנשאפטלענע איבער 19 פראגין. געזעלשאפטלעכע

װען אנדערע. צאל א און כאראקטער, ליטעראריש-מוזיקאלישן א

 266 אויף זיי פארגרעםערט מען און ציפערן אט-די נעמט מעז
 אן דעמאלט זיך יאקומט לאנד, איבערן האבן מיר װאס ברעגטשעס,

בילד.״ הערלעך אמת

 ברעג־ די װאם קולטור־טעטיקייט, אנגעװיזענער דער אחױן
 קולטור־קאמיםיעם די האבן מיטיגגען, ז״ערע בײ אן פירן טשעם

 לייען־קרײזן צעגדליקער ברענטשעם די אין אײעעשטעלט אויך
 געקראגן האבן מיטגלידער הונדערטער װאו שטודיר־גרופעם, און

 און בילדן צו זיך קר״ז ענגן ארגאגיזירטן אז אין געלעגנהייט א
 זײ שרײבער. אידישע אונדזערע פון װערק בעםטע די שטודירן
 — לעבן זײער אין מאל ערשטן צום אפשר — זיך באקענען

אופן. םיםטעמאטישן א אויף ליטעראטור און װיםגשאפט מיט
 בלויז ניט זיך רעדוצירט אויפקלערוגג־ארבעט מינדלעכע די

דים־ די ברענטש. לאקאלן פוןידעם קולטור־טעטיקײט דער צו
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 עקזעקוטיװע נאציאנאצע די און שטאט־קאמיטעטן די טריקטן,
 א אויףי קוצטור־אױפקצערונג ברייט־פארצווייגטע א אן פירן

 די זיינען דאס מאםשטאב. נאציאנאצן און שטאט־, געגנט־,
צעקציע־טורם. און קאנצערטן, אפן־פארומם,

 באםטאן, יארק, ניו װי צאגד, פון צענטערן גרעםערע די אין
 אנדזשעצעם, צאם און שיקאנא דעטרויט, קצױוצאנד, פיצאדעצפיע,

 פארשײדענע אין אפךפארומם װעכגטצעכע אײנגעשטעצט ז״נען
 זונטיק יעדן קומען מענטשן טויזנטער שטעט. די פון געגנטן

 דער־ מאםן־אויפקצערונג מיגדצעכע די און אפךפארומם די צו
באפעצקערונג. אידישער דער פון שיכטן ברייטע גרײכט

 דורכגעפירט ארדן רער האט יאר צען די פון פארצויףי אין
 נאציאנאצע צװײ און צעקציע־טורם נאציאנאצע פופציק ארום

 טורם אצע די ״ארטעה״־קאצעקטױו. דעם טיט קאנצערט־טורם
 ״ארטעף״־פארשטעצונ־ די ביי דערפאצג. ריזיקער א געװען זײגען

 איבערן מענטשן 50,000 ארום געװען אנװעזנד זײנען אצײן נען
 פארשטעצונ־ די ארײנגערעכנט ניט װערן ציפער דעם (אין צא:ד.

 אויך האט ״ארטעף״־פארשטעצונג יעדער ביי יארק.) נױ אי; גען
 װעגן עקזעקוטיװע נאציאנאצער דער פון פארשטײער א גערעדט

 קוצטורעצן אין און געזעצשאפטצעכן אין ארדן פון ראצע דער
מאםן. אידישע די פון צעבן

 און רעדנער נאציאנאצ־בארימטע מיט צעקציעם די דורך
 אידישע פרעמד־געבױרענע די נאר ניט דערגרייכט װערן שרייבער

ח. נעבױרענע אמעריקאנער די אויך נאר פאצקם־מאסן,  די אי
 צו־ האבן טעאטער־קאצעקטיװ ״ארטעח״ דעם פון פארשטעצונגען

 מיט באקאנט זײ עוצם, אידיש־אמעריקאנער ברײטן דעם געצויגן
 דעם פאר שאפונגען. ציטערארישע קיגסטצערישע אידישע די

 געװען פארשטעצועעז די זײנען אידן אמעריקאנער־געבוירענעם
 אין אז געחצומט, ניט קיינמאצ גאר האבן זײ אנטפצעקוני״ אן

 קינםטצערישן פון קװאציטעט הויכע אזא זײן געמאצט קאן אידיש
 אוים־ רײכע אזא פארמאגט אידיש אז ;שוישפיצ און פארנעב

 גע־ אזא געשציפענע, אזא איז שפראך אונדזער אז דרוק־פארם,
צײטערטע.

 דערהויבן ארדן דער האט צעקציע־טורם נאציאנאצע די דורך
 קוצטור אידישער דער פון שפראך, אידישער דער פון חשיבות די

 אמערי־ די פון אויגן די אין קוצטור־פראבצעמען אידישע און
 קאנצערט־טורם, און צעקציעם די דורך אידן. געבױרענע קאנער

 גאצד־ מענדעצע, עציכם, שצום פון ױביצ״־פײערוננען די דורך
 בערגעצםאן, װיגטשעװםקי, באװשאװער, עדעצשטאט, פאדן,
 מיט באקאנט טאסן אידישע ברײטע זיך האבן אגדעדע, און פרץ,

 קוצטור־אוצרות, אידישע און ציטעראטור־שאפונגען אידישע די
 אויך האט דאם אומבאקאנט. זיי פאר געװען פריער זײנען װאם

 אידישע די פון װערה די צייענען צו דראנג א שאפן געהאצפן
שרייבער.
 דער אויך האט געביט מוזיקאציש־דראמאטישן דעם אױף

 זיינען עם רעזוצטאטן. ממשותדיקע דערגרײכן צו באװיזן ארדן
 זינגער, 800 מיט כארן 20 צאנד איבערן געװארן ארגאניזירט
 ברענטש־ די ב״ סיי אויף טרעטן װעצכע ארדן, פון מיטגצידער
 צו טראגן און אונטערנעמונגען שטאטישע בײ םײ ױם־טובים,

 דרא־ פיר עקזיםטידז עם קוצטוו״אװנטן. אוגדזערע צו קאציר
 אויפ־ דראמאטישע מיט אפ זיך גיבן װאם םעקציעם, מאטישע
 דראמאטיזירן זיי ; ברענטשעם די אין קלײן־קונםט און פירובגען

 דעם דורך און שרײבער אונדזערע פון שאפונגען ציטערארישע
 אידישער דער מיט מיטגצידערשאפט ברײטע די זײ באקענען

 פאר־ ברענטשעס די איז שטעט פארשײדענע אין ציטעראטור.
 אידישע די צו ברענגען װאם מאנדאציךארקעםטערם, מיר מאגן
װאם קיגדער־ארקעםטערם, ; װערק מוזיקאצישע בעסטע די מאםן

 אונדזערע בײ שטיטוננ ױם־טובדיקע א שאפן און באשײנען
צוזאמענקונפטן.

פאלקס־אונױוערזייטעטן און ארבעטער-
 קוצ־ נאציאנאלע די האט ארדן פון גרינדונג דער בײ גצײך

 ע?זעהוטיװע, נאציאנאלער דער צו רעסאמענדירט טור־קאמיםיע
 ארבעטער אידישן אין קורםן װערן אײננעשטעצט זאצן עם אז

פארן לןאדרען נײע צוצוגרײטן כדי יארק, נױ אין אוניװערזיטעט

לעװין עםאנועל
ארדן פון קולטור-דירעקטאר נאציאנאלער

 אפיצו :אך האט ארדן דער װען ,1930 אפריצ, טן27 דעם ארדן.
 פון פראטאקאצן די אין מיר געפינען עקזיםטירט, ניט חודש קײן
 שטיצן ״זאצ ארדן דער אז עקזעקוטיװע, נאציאנאצער רער

 אונדזערע כדי אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן דעם פינאנציעצ
 ארגאניזירן אויך און צערגען קאנען דארט זיך זאצן מיטגצידער

 ?וצטור־קאמיםיעם די צו ארויםצושיקן קארעםפאנדע״ן־צעקציעם
צאנד.׳' איבערן
 פאצקם־אוניװערזיטעטן און ארבעטער־ די אין םטודענטן די
 און װארשטאטן פון פאיריקן, און שעפער פון געקומען זײנען

 געװעז איז ביצדונגם־צוגרייטונג פריערריקע זײעד געשעפטן. פון
 פראגראם פאםיקע די געװארן געשאפן איז דאך פארשיידן.

 פארבינדן צו געצערנט !געצערנט האבן זײ און אצעמען. פאר
 ציכט אין ארבעט זײער עצזאמענירן צו פראקטיק, מיט טעאריע

 מעטאדן געפינען און פעצערן אגערקענען צו זעצבםט־קריטיק, פון
 קייז אנצונעמען ניט אויםגעצערנט זיך אויפבעםערונגען. פאר

 באװאפנט זיך זאכן. צו קריטיש זײן צו נאר אמתן, פארטיקע
 װאם אידעאצאגיע, קוצטורעצ־געזעצשאפטצעכער דער מיט

קצאםךקאמח. פון און קצאםן־אינטערעםן פון ארוים װאקםט
 אן אוישפארמירן אנגעחויבן זיך האט אונױועדזיטעטן די פון

 גרויםער א געװארן איז װאם קוצטור־קאצעקטיװ, ארגאגיזירטער
 פון פארצויף אין מאםן. אידישע די פון צעבן דעם אין פאקטאר

 אוגיװערזי־ ארבעטער אידישן אין געצערנט זיך האבן יאר צען די
 די אין אויך ארדן. פון מיטגצידער טויזנטער יאדק נױ אין טעט

 פיצא־ קציװצאנד, דעטרויט, שיקאגא, פון פאצקם־אונױוערזיטעטן
 האבן שטעט אנדערע און אנדזשעצעם צאם באםטאן, דעצפיע,

מיטגצידער. הונדערטער געצערנט זיך
 געגנ־ פון אויםװאצ ברייטן א געהאט האבן םטודענטן די

 אצ־ז פון פריער האבן ברענטשעם די פון טוער די אבער שטאנדן,
ע זיינען װאם געגנשטאנדן, יענע אויםגעקציבן  מיט פארבונדן ע

 ארדן. דעם דינען בעםער ?אנען זאצן זיי כדי אדגאניזאציע, דער
ארדן־עקזיםטענ׳ז פון יארן ערשטע די אין אז טיר, זעען אזוי

60 59



 פאלגנדיקע אויף געלערנט זיך םטודענטן צאל גרעםטע די האבן
בא־ פראטערנאלע םעקרעטארן־קורם, ארגאגיזאציע, :קורםן

 דער פון געשיכטע קלאםךקאמף, אין ראלע איר און װעגונג
 יפא־ אידיש, רעדנער־קורם, ארבעטער־באװעגונג, אמעריקאנער

אנדערע. און געזעלשאפט־קענטעניש, עקאנאמיע, ליטישע
םעקרע־ ז״גע אויםגעשמידט ארדן דער האט קורםן די דורך

 בא־ א װיםן, טעארעטיש־וױסנשאפטלעכן א פארמאגן זאלן װאם
 פראבלעמען. אידישע און ליטעראטװ־ אידישער מיט קאנטשאפט

 דער פאר געװינם גרוים א זיינעז קאדרען אינטעליגענטע נײע די
 דעם בלויז ניט דינען זײ ארגאניזאציע. כםדר־װאקםנדיקער

 און טוער קולטור־געזעלשאפטלעכע געװארן זיינען זײ נאר ארדן,
פאלקם־מאםן. אידישע ברײטע צוױשן קולטװ״טרעגער

 פאר־ האםפיטעלערם, ארגאנייזערם, קולטור־רירעקטאו־ז, טארן,
 גע־ זיינעז פירער און טוער די און איינלייטער, רעדנער, זיצער,
 אנגע־ האבז זײ ;ארדן פון װאוקם דעם מיט צוזאמען װאקםז
 שװערי־ אלע ב״קומען געהאלפן און דערפארונג רײכע א זאמלט

 אױפצובױען װעג אויפן געלעגן זיינען װאם שטערונגען און ק״טן
 מער מיט װיםן, מער מיט באהויכט ארגאניזאציע. אונדזער

 אייגענע זײערע אין זיכערקײט מער מיט און הענטשאפט
 בוי־ דער אין ארויםגעהאלפן קאדרען די האבן שאפונגם־כוחות,

 פאליטיש־געזעל־ דער אין און ארגאניזאציע אונדזער פון אונג
ארבעט. קולטורעלער און שאפטלעכער

 פאלקס־אוניװערזי־ און ארבעטער־ די אין םטודענטן צאל די
:יאר צו יאר פון געװאקםן איז טעטן
סטודענטן יאר

1930 — — — — 120
1931 —--------- 270
1932 ------------- 360
1933 — — — — 650
1934 ------; -------- 760
1935 ------------— 975

ן ו י פ ן ד ר ע פ י ן צ ע ע , ז ר י מ

םטודענטן יאר
1936 ---------------- 1,035
1937 ---------------- 1,060
1938 -------  1,090
1939 ----------------  1,022

 7,342 — — צוזאמען
איז 1939 פון אויםנאם מיטן אז

 די בארג־ארוין*. כםדד געגאנגעז םטודענטן די פון װאוקם דער
אויפגענומען האבן װאם םטודענטן, די פון בלױז זיינען ציפערז

 קאאפערא- דער און ליטעראטור-פארשפרײט
פאלקם-פארלאג טיװער

 צו מװגאגעהײגו די אנטװיקלט ארדן דער האט נאר גיט
 מיטגליד דעם געבן צו געזארגט זיך האט ער נאר ביכער, לײענען

in גגאנג ï"7  vs.\ ליטעראטור־ דער איז יאר צװײ ערשטע די איז 
 דער איז אבער יאר יעדן מיט שװאך. זײער געװען פארשפרײט

 ברײטע קאגצענטרירטע דורך געװאקםן, ליטעראטור־פארשפרײט
 געװארן ארגאניזירט און אנטוױקלט איז אױפהלער־קאמפאניעם,

 שטאלצױ־ז באמת קאנען מיר און ליטעראטור־פארשפרײט דער
 צענטראלער א געװארן ארגאניזירט איז עם רעזולטאטן. די מיט

 אן געװארן איינגעשטעלט ם׳איז יארק, גױ אין בוך־געשעפט
 גרויםע א ליטעראטור. פארקויפ! צו ברענטשעם די אין אפאראט

 און פופצן צען, צו געװארן פארקױפט זיינען בראשורן צאל
 חבר פון באריכט דעם איז קאפיעם. טויזנט צװאנציק און פינף

:ער דערקלערט ,1937 אין צוזאמענפאר, פערטן צום זאלצמא;

 פאר- מיט אפ זיך גיבן ברענטשעס אוגדזערע װיפיל ״אויף
 גיבן מיר װאם טאבעלע, דער פון זען מען קאן ליטעראטור שפרייטן

 בוך־געשעפט.) יארקער ניו אונדזער פון ;ענומען (ציפערן אן. דא
 אונ־ אלע פון ציפערן די באקומען געקאנט ניט מיר האבן לײדער
 בילד, פולשטעגדיק א האבן זאלן מיר כדי שטאט-קאמיטעטן, דזערע
 א אונדז ג.יבן ליטעראטור פארקויפטער פון ציפערן אט-די אבער

חבר [אין ליטעראטור-פארשפרייט." פון װאוקם דעם װעג.ן באגרין»
ציפערן די געװארן אנגעגעבן :לויז ; זייגען באריכט זאלצמאנס ■מיט־ ר ע ט נ ז י ו ־ ט ן ד ר א ם ע ם ד ר ו ק ך ד ר . א ן י י ל ן א ע נ ע כ ע ר ר י ו מ י צ ד
;בנט.] אר״נגערע 1037 יאר, 3 פון ם ו צ , ן ד נ א ט ש נ ג ע װי ג ר, ע ד י ל ם נ א ן װ ב א ן ה ע מ ו נ ע ג פ י ו ע א ר ע ד נ א

ן ע נ ײ ז ז י ו ל ן ב ו י פ ױ ד ר נ ע ק ר א י י ע ד נ ע ב ע ג ע ג נ ן א ר ע פ י צ , ל י פ ש י י ע ב ש י ד י , א ע ט כ י ש ע ע ג ש י ד י , א ר ו ט א ר ע ט י ־ ל נ ם י װ ־ ר ו ט א ג

י ר ד ע ק י ל ד נ ע ר צ ע ט נ ז י ו ־ ט מ ע ז ק ע ט נ כ ע ן ר ע ו מ צ . ם ע ש ט ג ע ר ב ן ו א , ם ז י נ י נ ע ל ־ ם ז ׳ י ם ק ר א , מ ן ג א ר פ ־ ט ײ צ , ט פ א , ש ע י ג א ל א פ א ר ט נ א

, ן ר א ל ם פ א ם װ ע ש ט נ ע ר ן ב ר ע ב י ד א נ א , ה־<!בן ל ט פ י ו ק ר א ט פ ע ר װ ע ד ר ע ק י ז י ל ר כ ה ־ ך ן ם ו ר פ ע ר ד ע ם י ו ר ־ ג ר א , ע ר ע ד נ ט א מ ו ק א ך ב י א ז

ן כ ײ ר ג ר ע י ד י װ ן צ א י ל י ם. מ ע &י א א ק ט ד ד ע ך ר י ז ר ע פ י ר צ ע כ י ז ן ם א ע מ ײ ן נ ע ר ד א ר ק ע ו ן ט ו , א ר ע ר י פ ט ע ן ב ט י י ר ג ו צ ו ע צ ם י ו ר ג

פ ע ז ק ע ן ר א ל מ ל א צ

\ ו ג װ א ן \ צ 1 9 3 9 1 9 3 3 1931 193 6 1 9 3 5 mim
40,093 5,674 7,427 12,065 7,687 7,240 ------ ר א ו נ א - י

59,840 6,215 12,152 18,481 11,127 11,865 - ר א ו ר ב ע - פ

111,657 5,227 11,469 14,254 19,467 11,240 ------ ץ ד ע -------מ
87,692 28,737 19,274 30,957 14,884 13,840 - ל י ר פ ----------א
39,781 8,298 9,358 6,143 6,012 9,970 — י א - מ

50,854 9,803 12,385 10,159 7,037 11,470 ----- י נ --------ױ
26,519 3,767 3,564 5,307 5,271 8,610 - י ל -------------ױ
28,452 4,744 1,581 5,696 7,091 9,340 ־ ט פ ו ג י ו - א

143,459 16,229 5,408 22,451 78,634 20,737 - ר ע ב מ ע ט פ ע - ם

96,770 4,739 31,113 24,560 15,603 20,735 — ד ע ב א ט ק — א

49,712 5,607 5,439 12,316 13,085 13,265 — - ר ע ב מ ע װ א ־ נ
50,013 4,460 3,874 14,792 15,422 11,465 — - ר ע ב מ ע צ ע — ד

1,684,842 166,500 123,064 177,181 201,320 161,500 - ן ע ס א ז ו - צ

 און ארױסגעגעבן פארשפרײט, ליטעראטור אידישע װעגן אלץ
 ביכער, און בראשורן די אריין מיר נעמען ארדן. פון פארקויפט

 ארדן־ דורכן פארקויפט האבן ארגאניזאציעם אנדערע װאם
 םפע־ װערן. פארגרעםערט פילפאכיק ציפער דער װעט אפאראט,

די האבן פארלאג ״מארגן־פרײה״ט״ דעם פון אויםגאבן די ציעל

 שלום די עקזעמפלארן. טויזנטער אין פארשפרײט ברענטשעם
 ״מארגן־פרײהײט״ דער פון װערק־אויםגאבן פרץ ל. י. און עליכב
 הונדעדטער די אין ירענטשעם די אין געװארן פארקויפט זײנען

םעטם.
פארשפר״ט דעם חשבון דעם איז אריין ניט מיר נעמען אויך
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 צייצט װאם ברענטשעם, אונדזערע אין ליטעראטור עעלישער פון
 אויםגאבן די ;ביכער און בראשורן קאפיעם, טױזנטער אין זיך
 ארויס־ זיינעז װאם ביכער, די און פארלאנן אידישע אנדערע פון

שרייבער־מיטגלידער. ז״ערע פון ברענטשעס, פון געגעבן
גע־ געגרינדעט איז פאהקם־פארלאג קאאפעראטיװער דער ביז

:ביכער פאלגנדע ארויםגעגעבן ארדן דער האט װארן,
קאפיעם

 98,000 אויםגאבן) (פיר ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
געשיכטע אמעריקאגער דער אין רעװאלט-מאמענטן

3,000 םולטאן י. פון
3,000 — ------------------------------דעקלאמאטאר רעװאלוציאנערער

3,000 ------------------— — — קאמוניזם םאציאליזם, קאפיטאליזם,
3,000 ------------------מרמר קלמן פון אלטערטום, איין קלאםן-־קאמפן

6,000 - עקאנאמיע פאליטישע
20,000 ------------------------------------------װ#לן די אין ראל אונדזער

ל א. פון מוגי, טאם פון ביאגראפיע די 3,000 ---------------------מ״ז
3,000 ------- ראנטש א. י. פון רוטענבערג, טשארלם פון ביאג.ראפיע
3,000 — — ראנטש א. י. פון קאטאװים, םטיװ פון ביאגראפיע
3,000 —----------ראנטש א. י. פון צעטקין, קלארא פון ביאגראפיע

3,000 — -------------------םיגל דוד פון אמעריקע, אין נעגער דער
3,000 -------- — ----------— אלגין מ. פון כוחות, פארײגיקטע מיט

 3,000 עישטײן מלך פון אמעריקע, אין ארבעטער-קלאם פון געשיביטע
3,000 — שיפרים מ. פון געשטיטט, טאטע היימים האט װעמען פאר

3,000 -------------------- שיפרים מ. פון ,קומען װעט רעװאלוציע די
שעה? שפעטער אזא אין טאטע דיין איז װאו

3,000 —■ —-------  — ■— ---------------פאװער באװער פון
3,000 -------------------פאװער כאװער פון טײל), (ערשטער לאבזיק

באװעגונג, פראטערנאלער דער פון געשיכטע דער צו
3,000 ------------------------------------------— זאלצמאן ר< פון

3,000 —---------------— שייפער י. פון קאמף, צום ;עזאגג מיט
3,000 -----------------------אלמאזאװ ש. פון פארזינערונג, םאציאלע

5,000 ----------------------זאלצמאן ר. פון קינד, אייער פאר שול די
10,000 -----------------------------------------■ •— װינטשעװסקי מארים

10,000 •—---------------------מבה) א אדער רפואה (א פראטערנאליזם
2,500 — ---------------------------------נאדיר משה פון קייט, אן קינד

3,000 ----------------------ראזענצװ״ג א. פון ספרים, מוכר מעגדעלע
3,000 -------- :אװיק פ. פון ציוניזם, דער אראבער, די פאלעםטינע,

3,000 --------------------------------ביטלמאן א. פון מלחמה-געפאר, די
באװעגונג, פראטערנאלער דער פון ג.עשיכטע דער צו

3,000 -------------------------------------------------זאלצמאן ר. פון
3,000 ------------------------------------ראבאי א. פון ברידער, ניין די
3,000 ---------------------------------------רעװאלוציע פראנצויזישע די
דער און עכגלאנד אין רעװאלוציע אינדוםטריעלע די

3,000 --------------------------------------------------------טשארטיזם
רעװאלוציע די און פראכקרײך אין בירגער-קרייג דער

3,000 --------------------------------------------------------- 1848 פון
דער נאך ענגלאנד אין ארבעטער-קלאם פון לאגע די

3,000 — -------------------------------------------------װעלט-מלחמה
10,000 ---------------------------------------טײל) (ערשטער שול-בינער

3,000 -—---------— — — — — טייל) (צװייטער
3,000 — --------------•-----------------------טייל) (דריטער
3,000 ----------------------------------------טייל) (פערטער

257,500 -------------צוזאמען

 איז געװארן ארױסמנגעבן זיינען בראשורן און ביכער אלע די
 אנט־ ביכער די פון צאל גרויסע א יאר. פיר קנאפע פון פארלויו*

 א געװארן געפונען איז דאך זײטן. הונדערט עטלעכע האלטן
 זײ כדי פרײז, נידעריקםטן םאמע דעם פאר זײ פארקויפן צו װעג

 די כאטש מאםן. ברייטע די פאר צוגעעלעכער װאם מאכן צו
 ארדן, אין אויפטו גרויםער א נעװען איז טעטיקײט פארלעגערישע

 די ארבעט. טײל דער מיט צופרידן געװען ניט אבער מיר זיינען
 ארגאגי־ ניט ם&אראריש, אומרעגלמעםיק, צו ארוים זײנען ביכעד
 זײער צאל' א װיכטיקער, נאך און, םיםטעמאטיש גיט זירט,

ארוים. געקענט ניט האבן װערק װיכטיקע
פאלקם־פארלאג קאא&עראטיװן דעם פון גריגדונג דער מיט

 אנערקענטע םון ביכער ארויםצוגעבן געװארן דערמעגלעכט איז
 בעלע־ אויך װי פראגן, וױכטיקע איבער שרײבער װיכטיקע און

 פארלאג־מיט־ א געװארן געשאפן איז עם פאעזיע. און טריםטיק
 י^ר, צװ״ פאר ,$2.00 בלויז אײנצלאגדיק װאם גלידערשאפט,

 יפרײזן. האלבע צו פארלאג פון אויםגאבן אלע ק־יפן זיי קאנען
יאר, צװיי די נאך אומגעקערט אויך זיי װערט דאלער צװײ די

ט פ. אנ ש ט
ארדז פון קולטור-דירעקטאר נאציאנאלער געהילף

 װערט באדינג אײן אבאנאמענט. ז״ער באנ״ען ?אנען זײ אדער
פון מינימום א קויפן דארפן זײ אז אבאנענטן, די צו נעשטעלט

פארלאג־אױםגא:ן
קאפיעם

3,000 ---------------------------גרינשפאן י. פון פאעמעס, און לידער
3,000 ------------------פאװער כאװער פון טײל), (צװייטער לאבזיק

3,000 -----------------------סולטאן י. פון טײל, (ערשטער אמערי״ע
3,000 ----------------------םולטאן י. פון טײל), (צװייטער אמעריקע

3,000 -------------------------  — מאנדעל א. דר• פון אנטראפאלאגיע,
3,000  -----------------------בלעכמא; מ. פון װאטערטאון,

3,000 - ---------------------קורץ .א פןן פאםאראן, נא
3,000 ----------------------------אפאטאשו י. פון חױת, און מעגטשן

3,000 -----------------------םאברין ל: פון קאמפא:י, דרעם קאלאמביא
3,000 ---------------------------מאלאדאװםקי קאדיע פון בארג, אויפן

3,000 --------------------------מײזל א. פון דערצ״לונגען, געקליבעגע
2,000 — —------------------בירנבוים מארטין פון ארוין*, בארג
5,000 -----------------------זאלצמאן ר. פון אידן, די און ארדן דער
באװעגונכ, פראטערנאלע פראלעטארישע יאר אכט

5,000   ------------------------------זאלצםאן ר. פון
״ן לאמיר 5,000  -----------------------------------געזו:ט ז

6,000 -----------------------------------------מעדעם גינא פון פרוי, די
5,000 ------------------------האלטמאן רחל פון פרויען־העלדינם, פיר

5,000 -------------------------------מײזיל נחמן פון גאלדפאדן, אברהם
10,000 ------------------------------------מ״זיל נחמן פון עליכם, שלום

3,000 — - ביילעם רייזל פון עדעמם, דזשײן
3,000 ---------------------------— - - בײלעם ר״זל פון בלור, מוטער

3,000 ---------------------------------אלגין מ. פון פא־ק, און קולטור
10,000 ------------------------------------------כץ משה פון קינד, אײער
 5,000 דערגרײכן צו געװען איז ציל דער יאר. א ביכער צװײ

 פון קא&יעם טויזנט צען גאראגטירן דעם דורך און אבאנענטן
 זיך האט עם כאטש פארלאג. פון בוך ארויםגעגעבעגעם יעין
 אבאנענטן, 5,000 גאנצע די דערגרײכן צו אײנגעגעבן ניט נאך
 ביכער צענדליקער ארויםצוגעבן באװיזן שוין פארלאג דער האט
עקזיםטענץ. קורצער זײן פון פארלויף אין בראשורן אה
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5,000 — ------------------— — מייזיל נחמן פון בערגעלםאן, דוד
5,000 ----------------- — ----------------------כץ םשה פון פרץ, ל. י.

10,000     ---------------טאראנט ד. פון אלן־-בית, מ״ן
5,000 ------------------------טאראנט ד. פון טייל), (ערשטער בוך מ״ך
3,000 — — — — פרידמאן ב• פון ט״ל), (צװ״טער בוך מײן
2,000 -------------------— פרידמאן ב. פון ט״ל), (דריטער בוך ט״ן

1,500 שיפרים מ. און גאלדבערג א. פון טייל), (פערטער בוך מ״ן
מיטלשול), דער פאר (ל״ענבוך בוך אונדזער
1,500 ------------------— — גאלדבערג א. און בערגמאן א. פון

130,500 -------- — צוז»מען

 אויפ־ שריפטלעכער און טעטיקייט םארלעגערישער דער אחוץ
 און רעפעראטן רעדעם, שריפטלעכע קאנםפעקטן, דורך קלערונג
 א ארויםגעגעבן יארן ערשטע די אין ארדן דער האט אנדערע,

 םײ געדינט האט פונק״ ״דער פונק״. ״דער ארגאן, חודשלעכן
 ארדן. פונעם קולטור־ארבעט דער םײ ארגאניזאציאנעלער, דער
 פאר־ איבער קאנםפעקטן געװארן געדרו?ט זײנען ״פונק״ אין

 אונ־ םון באריכטן צייט־פראגן, װעגן ארטיקלען פראגן, שיידענע
 װאוקם דעם מיט פיעםן. און דערציילונגען אקטױויטעט, דזער

 זשורנאל חודשלעכער אזא שוין האט ארדן פון אקטיװיטעט און
 האבן מיר ארגאניזאציע. אונדזער באדינען געקאנט ניט מער

 צו־ ״מארגן־פר״הייט׳/ דער אין זייט א איינגעשטעלט דעריבער
 ״אררן־ די װאן־. א ■מאל צװיי נאכדעם װאך, א מאל איין ערשט

ט די װי טו^בונע״,  אר־ װיכטיקער א געװארן איז זיך, רופט ז״
 ארדן־ די פאר אינםטרומענט קולטורעלער און גאנייזאציאנעלער

מיטגלידער.
 ״פרא־ ארדן, פון זשורנאל חודשלעכן אלגעמיינעם דעם אין

 געדרוקט זײטן זעקם םע?ציע אידישע די האט װעג״, טערנאלער
 דער פאר אופן צוגענעלעכן זײער א אויף און אידיש אויף

 ארדן־פראבלעטען באהאנדלט װערן מיטגלידערשאפט בדייטער
 און ש&ראך־לעקציעם, און ליטעראטור־שאפונגען צײט־פראגן, און

 איז זשורנאל דעם צו מיטגלידערשאפט רער מצד אפרוף דער
צוםרידנשטעלנדיקער. א זייער

פרויען-קלובן די אין קולטור־טעטיקײט
 בר״ט־פאר־ א דורכגעפירט װערט פרויעךקלובן 120 די אין

 אויםפארמירן העלפט װאם ארבעט, קולטור־דערציערישע צוױיגטע
 מער אלץ פארנעמען אן ה״בט װאם פרוי א פרוי. טייפ נײעם א

 לעבן אלגעמייגעם דעם אין פאזיציע אגפירנדיקע אן מער און
 אײנגעשטעלט זיינעז פרױען־קלובן די אין ארדן. אונדזער פון

 צוגע־ לייען־קרייזן, שטודיר־גרופן, קלאםן, צע־״דליקער געװארן
 הויז־פרויען, — פרויען פון נרופן פארשײדענע די צו פאםט

 פרויען און בילדונג, מער האבן װעלבע פרויען ארבעטער־פרויען,
 און שרייבן פון אלף־בית דעם לערנען איצט זיך דארפן װאם

לייענען.
 קולטור־ דורך דיםקוםיעס, לעקציעם, זעלבםט־בילדונג, דורך

 אקציעם, געזעלשאפטלעכע דורך צוזאמענקונפטן, פארװײלערישע
 אויפגעװעקט װערט ארײנגעצױגן, װערן פרויען די װעלכע אין

 צוגעפאםטער דורן־ ;פרוי דער פון זעלבםט־באװאוםטז״ן דער
 דעם מיט באקאגט זײ װערן פרויען פאר ליטעראטור ם&עציעלער

 קאמן? צום בײגעטראגן האבן װאם פרויען, די פון שאפן און לעבן
 ליטערא־ אין פרייהײט־באװעגונגען, די אין פרויען־רעכט, פאר
ארבעטער־מאסן. די פון קאמפן די אין און װיםנשאפט טור,

 םרוי די .װערט ארבעט קולטור־דערציערישער אונדזער דורך
 פון קולטור־אוצרות אנגעזאמלטע די איבערצוגעבן צוגעגרײט

 דער איז זיך געפינט םרוי די קינדער. אירע צו פ$לק אידישן
 מיםיע היםטאריש־װיכטיקע די אויםצופילן פאזיציע בעםטער

פון שריםט און װארט דעם מיט קינד אונדזער באקענען פון
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 אממערםטן איז מאימע די פרוי״ די קולטור. אידישער אוגדזער
 איינפלאנצן און דערציען, באװירקן, אים קאן זי קינד. דעם מיט
 אידישער פראגרעםױוער אונדזער פון קולטור־װערטן די אים אין

 װאם קולטור־פאדעם, דעם שפינען העלפן װייטער קאן זי קולטור.
דור. צו דור פון איבערטראגן זיך דארף

קולטור-אפאראט אונדזער
 געװארן אײנגעשטעלט איז ארדן פון גרינדונג דער בײ באלד

 א געװען איז אויפגאבע זיין קולטור־אפאראט. נאציאנאלער א
 אריענטירן ריכטונג, «לנעמײנע די געבן ערשטנם, :טאפלטע

 צװייטנם, ; קולטור־טעטיקייט צו װעג דעם אויף ארדן גאגצן דעם
 די זײ געבן ברענטשעם, און שטאט־קאמיטעטן די אקטױױזירן

 דער אין אי העלפז זײ און אנװײזונגען רעטאליזירטע נויטיקע
 יזײערע אײנשטעלן אין אי ארבעט, קולטור־אויפקלערערישער

 גע־ דורכגעפירט איז אויפגאבע ערשטע די קולטור־אפאראטן.
 קולטור־ נאציאנאלער דער צװײטע. די װי בעםער, םך א װארן

 פונקציא־ מעגלעכקײטן, זיינע פון ראמען די אין האט, אפאראט
 די םטימולירן געהאלפן און װעג־װייזער דער געװען איז גירט,

 די אײגצושטעלן — אויפגאבע צװײטע די קולטור־טעטיקייט.
 • מע זיינעז רעזולטאטן די כאטש — ערטער די אויף אפאדאטן

/ ניט נאך אבער זיך האט צופרידנשטעלנדיק, װייניקער אדער  א
 דער מיט אנפירן זאל װאם ארגאניזאציע, די אײנגעגעבן. גאנצן

 סך א זײער אין נאך פעלט קולטור־אקטיװיטעט, ברײטער
ברענטשעם.

 קול־• אנפירנדיקע די צװישן בונד ענגער דער נאך פעלט עם
 מיט״ ברייטער דער מיט ברענטשעם די פון טור־?ערפערשאפטן

 די אין קולטור־ארבעט פלאנירטע נאך פעלט עם ;גלידערשאפט
 די רעדוצירן צו טבע אלטע די פאראן נאך ם׳איז ;ברענטשעם

 זײן זאל קולטור־קאמיסיע די ^נשטאט פערזאן, איין צו ארבעט
 אן װי ארבעט װאם קערפערשאפט, קאלעקטױוע שטארקע א

 צו אימפעט און כוח ענערגיע, גיט און קראפט א״נהײטלעכע
צופעליקײטן. פון ניט לעבט און ארגאניזאציע גאנצער דעד

 האבן מיר אויב קולטור־געביט, אויפן ארבעט יאר צען נאך
 אר־ אונדזערע טראץ קולטור־דערגרײכונגען ריזיקע אנצואװייזן

 מער װיפיל פ^רשטעלן זיך מעז קאן שװאכקייטן, גאניזאציאגעלע
 די אויח קולטור־אפאראטן די װען געװען, װאלט דערפאלג דער

פ$ר. יזיך שטעלן מיר װי אזוי פונקצי^נירט װאלטן ערטער
 ארויםגיין העלפן אונדז דארף קולטור־אקטױויטעט אוגדזער

 פירן אנהויבן און ברענטש־לאקאל פון װינקעלעך עננע די פון
 ברענטש דער װאו געגנט די אז אופן, אזא אויף ארבעט אונדזער

 קול־ פארשײדנארטיקער ברײטער דער װעגן װיםן זאל אפערירט
 פאלקם־ און ארבעטער אידישע די ארדן. פון טור־טעטיקײט

 א פאר קעמיפער און פראגרעם פון טרעגער די זיינען מענטשן
״ האבז אורזאכן ר״ א צוליב ^בער לעבן. בעסער און שענער  ז

 הויכער א אויףי אויפצוהויבן זיך מעגלעכקייטן קיין געהאט ניט
 אויף זיך פארלאזן ט^ן. ארדן דער דאם דארף קולטור־שטופע.

 גל״כ־ פוםטקײט, ם׳הערשט װאו דארט ניט. מיר טארן אנדערע
 און שפראך אידישער דער צו ביטול און ציניזם גילטיקײט,

 דער־ ניט מאםן־מענטש דער װעט קולטור־פריאבלעמען, אידישע
 ליגן האם, און שנאה יז״עט װאם םביבה א אין ;װערן הויבן

 דער־ ניט מענטשן ק״ן קאנען רעאקציע און שונד פאלשקײט, און
קולטורעל. װערן צויגן

מוט, מער אונדז גיט ארדן פון קולטור־טעטיקייט יאר צעז
 ארבעט. װייטערדיקער דער אין אימפעט מער באגײםטערונג, מער

 קולטור־ פארפעםטיקטע מיט יאר עלפטן אין אריינטרעטנדיק
 און גרעםערע דערגרייכ! קאנען זיכער מיר װעלן אפאראטן,

רעזולטאטן. בעםערע
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צוזאמע] האם מזרח־אייראפע פון עמיגראנט אידישער דער

 זיין זיך מיט מיטגעבראכט אויך קוצטור־באגאזש גאנצן זיין מיט
 איז עם װעצכע אן און אומקריטיש האט ער חינוך. הײמישן

 האט ער װי חדר אײראפ״אישז דעם אריבערגעפצאנצט רעװיזיעם
׳טטעט^ נאציצישן אין אוקראינישז, אין פױצישן׳ אין עי״יםטירט

צוריק. דורות דריי טיט
דערציאונג, קינדס ז״ן װעגן באזארגט שטארפ געװען איז ער

 אמערי־ אן אין װי שנעצ אזוי באװײזן זיך פצעגט מצמד דער און
 אידישער א אײנװארצצען אנגעפאנגעז זיך האט שטעטצ קאניש

 ׳טוחט דער ז״ן אויך מצמד זעצבער דער פצעגט געװײנאעך ישוב
״ אין דערצײצט שװאר׳ז י. י. שטעטצ. פון חזן דער א״״אפט  1ז

אײנװאוינער אידישע ערשטע די װי ש;עצ ױא* אז קענטאקי׳/

גאלדבערג א.
ארדן־שולז די פון סעקרעטאר :אציאנא־ער

 גאײד זיך האט דרום, איז איינבירגערן אנגעפאנגען זיך האבן
 איז הויכן א מיט נפש דארער ״א שטעטצ אין באװיזן

 און עופות פון בצוט מיט אויםגעשמירט בגד, יאגגן גצאנצעדיקן
 איבער ארומצוגיין :געװען איז עובדה זײן פעטם. טראיפן מיט
 די קאפ פוצן א אנדוצז קצאפן, און סידור מיטן קרעמצעך אצע

 זײ אין אריינדרעצעז םעמים, די מיט היימים, די מיט מעקםיים,
.)81-80 זייטן (״קעגטאקי׳/ םדרה.״ דעד פון טראפ דעם

 אונדז גיט ראט הענרי שרײבער אידיש־ענגצישער דער און
ך ײןז אי;  חדר אידישן א פון שיצדערונג א םציפ״ איט ״קאצ יו

 עליכמען שצום בײ נאר װאס יארק, נױ אין איםט־םייד דער אויף־
חדרים. אזעלכע מיר נעפינען

 די אנטשפראכן פוצשטענדיפ האט חדר ערשטער אט־דער
 קליינ־ דעמאצטיקער דער פון קוצטור־נױטן אוטדיפערעגצירטע

 געװעז איז ציצ ז״ן עמינראנטךמאםע. אידישער בירגערגעכעד
 געמײנט האט אידישקײט און אידישקייט, קיגדער די צערגען צו

 אויםדרוקן געטרייע געװען חדרים די זײנען גײםט אין רעאיגיע.
 אנטי־פראנרע־ רעציגיעז, ה. ד. חינוך, אצט־אידישז דעם פון

 אמעריקאנער דער צו װי גיכער עבר, צום אויג אן מיט און םיװ
װירקצעכקייט.

באשטימטן א אין אז אונטערצושטרײכן, װערט אבער איז עם

גאלדבערג א •

 פון אויםדרוק אן װי אימיגראנט פארן געדינט חדר דער האט זין
 אמעריפאנער פרעמדער נאך דער קעגז פראטעםט פרימיטיװן ז״ן

 עק^־ אציין אים נאר ניט גע&רואװט האט װאם װיוקצעכפייט,
 אװעקרויבז• פינדער זײנע אים פון אויך נאר פארשקצאפן, נאמיש

 ניט־ דער קענן מיטצ אײנציקע דאם געזען חדר אין האט ער
 ךאם אים האט װאם סביבה, אמעריקאנער פאדשטענדצעבער

 קינד און אים צװישן האט װאם געמאכט, פרעמד קינד א״נענע
אויפשטעצן. געפרואװט קוצטור־װאנט און שפראך- א

 העבריי־ נעװען אנפאנג פון זיינען חדרים אצטע םערםטע
 חומש׳ עברי, פון באשטאנען איז קוריקוילום זייער איש־אידישע.

 דרשה. בר־מצװה אומפארט״דלעכע די און רשי ביםל א מאל ט״צ
 ט״צוױיז עעציש־אידישע, געװארן חדרים די זיינען צ״ט דער מיט

 האבן זײ ווײצ דעם, צוציב אויך טײצװײז און אםימיצאציע צוציב
 אמע־ אין גבירים אידישע די פון היצח דער צו 'אנקומען באדארפט

 באדינגען. די דיקטירט און צדקה געגעבן האבן יענע און ר,עיר
 נױ אין תצמוד־תורהם עצטםטע די פון אײנע האט צמשצ, אזוי,

 איר פון אנפאנג םאמע פון ״מחזיקי־תצמוד־תורה׳/ די יארק,
 צום אידיש. אין ארבעט נאנצע איר געפירט )1862( עקזיםטענין

 נעװארז פארארעמט תצמוד־תורה די איז יארהוגדערט פון םוח
 פיצאנ־ אידישן בארימטן צום הי׳צף» נאך געװענדט זיך האט און

 אײן מיט אבער היצף, צוגעזאנט האט שיף* שיף. טראפייעקב
ע: אדי  און ענגציש. אויף אריבערגײן זאצ תצמוד־תורה די ב

 ״היםטארי (דושקין, אונטערגעגעבן. זיך האט תצטוד־תורה די
טי׳/ יארפ נױ אין עדױק״שאן דזשואיש אװ  אי־ די .)69 זייט םי

 טרא־ אםימיצאטארישע אירע צו געטרײ האט, בורזשואזיע דישע
געצעגנהייט. יעדער בײ פאצק־צשון דאם געטדאטן דיציעם,

 פאצק־ די ב״ פארצאנגען געװען דעמאצט שוין יז״נען עס אז
 חינוך העברייאישן דעם אחוץ זאצן קינדער זייערע אז מאםן,

 ע־ך ישיבה די זואם פאקטן, די באװייזן טאמע־צשון, קאנען אויך
 גע קוריקורום איר אין האט יארק) נ.יו ,1886 (געו.רינדעט םיחי

 די װאם אדן זשארגאן׳/ שרײבן און ״צײענען װעגן פונקט א האט
 נױ אין 1905 געגרינדעט שוצ, רעציגיעזע (א שוצ יעקב־ױםף) רב

 האבן תצמידים די װען שעה ספעציעצע א געהאט האט יארק)
;אזעטן״• ״אידישע כעצייענט

 בשום זיינען פאצן אויבן־דערמאנטע די אז זיך, פארשטייט
 אידיש־װעצטצעכער מאדערנער דער אויף אנזאגער די :יט אופן
 אומ־ באשטימטער א פון םיטפטאמעז גיכער זיינען זיי שוצ.

 פאיקם די בײ אנגעגאננען איז וואם ױירונג באװאוםטזיניקער
 די פארבינדן צו פארצאנג גיט־קצארן באשטימטן א און טאםן,

 אנ^ע דארט און דא זיך האט וואם טאמע־צשון, מיט קינדער
מערקן. פאנגען

:אנפאנג דער
שולן נאציאנאל־דאדיקאלע די

 דער איבער װי — אמעריקע אין שוצ אידיש־װעצטצעכע די
 מאדערנעם אונדזעד פון מאניפעםטאציע א איז — װעצט גאנצעד
 דער־ עם װען צײט דער פון דערש״נונג א איז זי צעבן. אידישן

 אר־ אידישער דער אויף קומט עם װען פאלק־שיכטן, די װאבן
 זיך אינטעציגענץ. אידישע פארבונדעגע אים מיט די און בעטעד

 מיטל טונעיאדעװקער דער װאם קײטן, די פון באפרײט האבנדיק
דערפיצט, קצאר זיי האבן ארויפנעצײגט, זײ אויף האט אצטער

jn’ צופו ניט מער קען דינען, ניט מער קען חינוך אצטער דער אז
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 בכוח ניט איז ער אז קולטור־דורשט, װאקםנדיקן דעם שטעלז
 נאציאנאלע און םאציאלע נײע די מיט ?ינד דאם פארלניפן צו

 געהאלטן, טײער האבן פאלק־מאםן אידישע די װאם אירייעם,
ילן װאם דורות, דערציען צו אימשטאנד ניט איז  פאר־ קענען ̂ז

 גאנצער דער פון גורא מיטן םאלק זייער פון נורל דעם בינו־ז
 פון לעבנם־װעג דער מענטשהײט. פראגרעםױוער דערװאכנדיקער

 צוקונפט דער אין פארױם, געצויגן זיך האט מאםן אידישע די
 צו קינד דאם זאל װאם שול, די האבן געמוזט האבן זײ ארײז,

 גע־ איז עם — ריכטן צוקונפט דער צו אים צוגרייטן, װעג דעם
שול. אידיש־װעלטלעכע די געװארן בוירן

 אכיע־ אין שול אידיש־װעלטלעכער דער פון געבורט־דאטע די
 יענעם םון דעצעמבער טן10 דעם .1910 יאר דעם ארום איז ריקע
 ערשטע די געװארן געגרינדעט יארק נױ דאון־טאון אין איז יאד

 זיך האכן ארום צייט קורצער א אין שול. נאציאנאל־ראדיקאלע
 און שיקאגא מאנטרעאל, אין שולז עטלעבע גאך געעפנט

סאראנטא.
 שפראך — אידיש :געװען איז שולן די פון קוריקולום דעד

 די האט אידייאיש העברײאיש. און געשיכטע ליטעראטור, און
 קײן ניט װעלטלעכע, א ה. ד. םעקולערע, א יזײן באדארפט ש\ל

 איז און שול דער פון שפראך די נעװען איז אידיש רעליגיעזע.
 העברײאים־ די אבער קוריקולום. גאנצן פון צענטער דער געװען
 נאציאנאליםטישע די געמיינט האט דאם װאם עלעמענטן, טישע

 אלע מיט גע&רואװט האבן פועלי־צױן, די הפעציעל ,iעקעמענט
 און שול דער אין העברײאיש מער װאם אריינשלעפן כוחות

 שול די אויםטאן אײנציקװײז אויך העברײאיש־לימוד דעם דורך
כאראקטער. װעלטלעכן איר פון

 שוין איז שולן, די פון צוזאמענפאר ערשטן בײם ,1912 אין
 אזוי געװארן פארשארפט העברייאיש פון פלא*ו װענן קאמוי דער

 באזוגדערע געעפנט פראלציעם ביידע האבן שיקאגא אין אז װייט,
 אנגענופיען אויך האט צוזאמענפאר זעלבער דער אבער שולן.

 גלײכבארעכטיק־ זײנען העברײאיש און אידיש אז רעזאלוציע, א
 אנגענומען ״איז רעליגיע אידישער דער װעגן און ש&ראכן. טע

 קולטור־ און היםטארישן פון רעזאלוציע פאזיטיװע א געװארן
שטאנד&ונקט״. היםטארישן

 גאציאנאל־ 35 ארום עקזיסטירט שוין האבן 1918 ארום
 גע־ דושקינם (לויט יארק נױ אין פיר זיי, פון שולן. ראדיקאלע

שיכטע).
 ניס אופן בשום איז שול אט־דער פון פנים אידייאישע דאם

 שול דער פון בויער די און גרינדער די װײל קלארם, ליין געװען
קעגנזעצלעכע שאדף גאנץ צאל א פארגעשטעלט זיך מיט האבן

 קאמוי אױבךאויפיקער דער און לעבן. אידישן אין אידעאלאגיעפ
 ?אמו* א געװען תוך םאמע אין איז העברייאיש און אידיש צװישן
 קלארער, ניט אמת, אן, מיט — עלעמענטן פראגרעםיװע די צװישן

 רעאקציאגערע די און ארבעטער, אידישן אויפן אריענטאציע
 באלעבאש אידישן אויפן אריענטאציע אן מיט — עלעמענסן

 קלערילאליזם אידישן צום שול די צוריקצושלעפן אויג אן מיט און
העברייאיש. צו און

 די פון אײנעם מיט פאלעמיק א אין אז [אינטערעםאנט,
 זײ אז זשיטלאװםקי, דר. זײ באשולדילט עלעמענטן קלעריקאלע

 דעם פון טרענער ״באגגאגמבװי^י^^ אלם קינדער די דערציען װילן
 (״נאציאנאל־ קורסיװ). (מײן שאפן״ און לעבן רעליגיעזן אידישן

 נומער דור״ נייער ״דער אין זשיטלאװםקי, ח. דר. קלעריקאל׳/
שיהאגא.)] ,1916 יאנואר ,3

 שולן די פון פיל איבער העגעמאניע אדמיניםטראטױוע די
 ארב. נאציאנאלער דער און פארטײ פועלי־צױן די געהאט האבן

 אט־די טאג הײנטיקן ביז נאך זיך האלטן בכלל און פארבאנד.
 ערשטע די און פארגייער די געװען עם זײנען זײ אז מעגטשן,
 עם אמערי?ע. אין שול אידיש־װעלטלעכער דער פון גרינדער

 אר־ אידישע צאל גרויםע די פארגעםן צו באקװעם זײ פאר איז
 םאציא־ צום נאענט געשטאנען אידײאיש זײנען װאם בעטער,

 סאציאליםטן־ טײל היים, אלטער דער פון ם.־ד.-מיטגלידער ליזם,
 צו אפילו זיך פארגינען זײ און בונדיםטן, טעריטאריאליסטן,

 אנהענגער, זײנע און זשיטלאװםקי דר. פון ארבעט די םארקוקן
 פועלי־ די פון וױיט שטארק געװען צײט יענער אין ז״גען װאס
 זשור־ פעדאגאגישער ערשטער דער אז אויך, פארגעםן זײ צױן.
 ארויםגע־ איז מרמר) ק. פון (רעדאגירט דור״ נייער ״דער נאל

 איז װאם שול־ארגאגיזאציע, שיקאגער דער פון מגװארן געבן
פועלי־צױן. די סעגן געשטאנען
 געװען זײנען שולן נאציאנאל־ראדיקאלע די אויב אז אזוי,

 אמעריקע, אין שול אידיש־װעלטלעכער דעי פון פארגײער די
 אומ־ אננעמען ניט אופן בשום פארגײערשאפט אט־די מיר דארפן

 בלויז שולן, די אין עלעמעגטן ראדיקאלע די בלויז דיפערענצירט.
 די פארזײט האבן עלעמענטן ארבעטערשע און פראגרעםיװע די

 פראגרעםיװ־ די אויםגעװאקםן איז עם װעלכע פון קערנעד,
 גע־ האבן עלעמענטן נאציאנאל־קלעריקאלע די שול. װעלטלעכע

 אנט־ דער פאר טארמאז א װערן זאל װאם שול, א שאפן װאלט
 גע־ האבן זײ דערציאונג. אידיש־װעלטלעכער דער פון װיקלונג

 א אין חדר מאדערניזירטן א שאפן כוחות אלע מיט זוכט
רע־ א געװען איז זײערער של״דער. אידישיםטישן כלומרשט
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 אלטז דעם כוחות אלע מיט איינצוהאלטן קאמף אקציאנערעד
 זיך דערציאונג מאדערנע די לאזן ניט און יצעבן אידישן אין חינוך

אלטערטום. פון באםרײען זיך רעליגיע, דער פון באפרייען
 אין גיט גײםט, אין טאקע מיינען מיר — ״ראדיקאלע״ דאם

 עלע־ די צו האט שולז נאציאנאל־ראדיסאלע די פון — נאטען
 עלעמענטן פראגרעםיװע די װי שנעל אזוי און געהערט. גיט מענטן
 די פון און זײ, פון אװעק זײנען און אפגעריםן זיך האבן

 פון ״פאלה־שולן די געװארז זײגען נאציאנאל־ראדיקאלע
 זיך שולן אט־די האבן פארבאנד״ ארבעטער נאציאנאלן אידישן

 האבז אט באלאםט. ראדיקאלן דעם פון ״באפר״ט״ םוף כא םוףיי
 כמעט איז עם מענטשן. אייגענעם אן פון גבית־עדות א מיר

אידעא־ זייערע פון איינעם פון װידוי דער חנעװדיק פאטעטיש

 צו געװארן צוגעלײגט לכתחילה איז ראדיקאל אדיעקטױו ״דער
 און אופן, איבערגעאײלטן און ניט<עלונגענעם א אויף י״ןל דער

״ן פילגדיק ט ז י י ק י ס א פ מ ו  פון שול-טוער די זיך האבן ,א
״ י י ר פ א ב געלעמהײט ערשטער דער בײ אים עגטין, (ױאל ט.
 די פון ארויםגעגעבן שול-אלמאנאך, אין פאלק-שול׳/ אידישע ״די

 אוג■ קורםיװן ב״דע .1935 פילאדעלפיע, שולן, ארבעטער-ריגג
דזערע־)

 בא־ פארבאנד־שול איצטיקער דער פון פנים אידײאישע דאם
 פול־ א געװען איז ״באפרײאוגג״ די אז קלאר, זייער װײזט

 פאר־ ארבעטער נאציאנאלן פון שול איצטיקע די און שטענדיקע,
 שול, א ;װארט פון זין פולן אין שול צױגיםטישע א איז באנד

 מער אמאל ■װאם שטופט הארינטע העברייאישע די װעלכער אין
 מערטטע און קוריקולום, פוז מאמע־לשון ארעמע דאם ארוים

 די — אפיציעל מער אמאל װאם — צו גרייטן שולז די פון
בר־מצװה. צו אינגלעך
 אידישיסטישע און פראגרעםױוע מער די האבן 1918 יאר אין

 העגעמאניע די פארטראגן געקאנט ניט האבן װאס עלעמענטז,
 הארלעמער די אפגעריםן העבר״איזם, פועלי־צױגיםטישן פון

 ערשטע די געגרינדעט איר פוז און שול נאציאנאל־ראדיקאלע
 ארגאני־ איז יאר זעלבן אין עליכם. שלום פון נאמען אויפן שול

 צענטראלע די פאלק־אינםטיטוט, עליכם שלום דער געװארן זירט
םאלק־שולן. עליכם שלום די מיט אן פירט יװאם קערפערשאםט,
 לי־ כלומרשטז א שול עליכם שלום די אנטשפרעכט אידײאיש

 מין א צו נויגונג באשטימטער א מיט אפילו פאלקיזם, בעראלז
 אומ־ זייער תוך אין איז װאם ױשר־םאציאליזם, םענטימענטאלן

 א מיט צופרידן םך־הכל, לעצטן אין זיך, שטעלט װאם און קלאר
 א־פאלי־ כלומרשטע די ארבעטער־ליבהאבערײ. ארעמאנםקער מין

 מא־ א םן־־הכל לעצטן אין איז שול־םיטטעם אט־דער פון טישקײט
 מיט גאם, אידישער דער אויח אידישיזם דעם פון ניפעפטאציע

 אומפארמײד־ אן מיט און העבר״איש צו ?^מפר^מיסן כםדרדיקע
 לעבן, אידישן אין פליגל רעאקציאנערן דעם צו טענדענץ לעכער

 לעבן אידישע דאם געװארן איז עם דיפערענצירטער װאס װ״צ
 עם אויםגעשפראכן מער װאם יארן, צענדליקער לעצטע די אין
 דער אויף» ארבעטער אידישן פון העגעמאניע די געװארז איז

 געפונען שוצ דאזיקע די זיך האט מער אליז קולטור, אירישער
 מער אל׳ז און קולטור־שאפן אידישן אסטיװן דעם פון דרויםן אין

 רעאקציאנערע די אויף אריענטירן צו אנגעפאנגעז זיך זי האט
 בא־ בעםטער דער קל״נבירגערטום. אידישן דעם פון עלעמענטן

 קליינע א געבליבן איז שול־באװעגװג די װאם דאם, איז זוײז
 שוילן צענדליק צװײ א װי מער ניט — ערך אן — פארטאגט און

 געציילטע צו האבן שי?אגא דעטרויט, יארק. נױ אין אלע (כמעט
שולן). עליכם שלום

שול ארבעטער־ױנג די
 אנגע־ רינג ארבעטער אין זיך האט שול א פאר קאמף דער

 שוין איז ־צוזאמענפאר1915 ב״ם .1915 איז װי פרי אזוי פאען
 ?אמוי דער שולן. װעגן רעקאמענדאציע א געװארן אנגענומען

 פארביטערטער א געװען איז רינג ארבעטער אין שול דער ארום
 צװיי צװישז צוזאמענשטויס א פארמנשטעלט זיך מיט האט און

רינג. ארבעטער דעם אין כוחות קעכנערישע
 דעם געםירט האבן ■װאם עלעמענטז, די געװען זײנען װער

 ארדן, דעם פון פירערשאפט די מערםטז שול? דער קעגן קאמןפ
 די פון פירער, םאציאליםטישע אידישע צאל א פון געשטיצט
 פון אגדערע. און ״פארװערטם״ דעם יפון גײםטער פירנדיקע

 איז זיד ה^ט זי קעגנערשאפט? די כענומען זיך האט װאנען
 שטימונ־ אםימילאט־ארישע אויםגעשפראכענע די פון גענומען תוך
 טײלן בײ און ?לײנבירגערטום אידישן דעם פון טײלן בײ גען
 פראפעסי^נעלער דער בײ ם&עציעל ארבעטער, אידישע די פון

 און ארבעטער־ארגאניזאציעם םארשיידענע די איז בױראקראטיע
 ארבע־ דעם אין און ״פארװערטם״ דעם אין — פלאין ערשטן אין

 פארשפרײט געװען ברײט איז עלעמעגטן די צװישן ריע. טער
 א מיט צוזאמען אמעריקאניזאציע, װאולגארער פון תורה די

 און זיך אויםגרינען גװאלטזאמען א נאך זיך יאגן קרענקלעך
 געלעגן איז פארצאנג דעם םון תוך אין גלײך״. לײטן מיט ״װערז

 קליינבירגערטום, פון טײלן קריכנדיקע פון חמם שטענדיקער דער
 אמע־ אין ארויפצוארבעטן זיך געשטרעבט אלץ נאך האבן װאם

 באשטימטער א געװען איז אידישקײט דאם װעמען בײ און ריקע,
 עגגליש־ ה. ד. ״לײטישע׳/ די איז װערן צו אנגענומעז שטער

 און דורך געװען איז נאציאנאל־ניהיליזם זײער קרײזן. רעדנדיקע
 געפרואװט אים האט מעז כאטש אפ^רטוניםטישער, אן דורך

 דער האםמא&אאיטיזם. כלומרשטן פון פרוכתן אין װיקלען
 דער געװען איז אםימילאציע אט־דער פון הויפט־אידעאלאג

 ״פארװערטם״, פון רעדאקטאר איצטיקער, און דעטאלטיקער,
 װי ניט אמעריקאניזאציע פון פראצעם דעם געזען האט װעלכער

 פארשיידענע די מיט זיך צויזאמענגיםן נעזונט קאנםטרוקטיװ א
 אמערי־ גרויםע די שאפן צו צוזאמען כדי אמעריקע, פון פעלקער
 ניט פארלירט פעלקערשאפט יעדע װעלכער אין נאציע ?אנער

 פולשטענדיק פון פראצעם א װי — נאר ;אידענטיטעט איר
 אנ־ כדי זעלבםט־געגאציע, פולע א פנים, אײגענע דאם פארװישן
 ״טשואינג־גאם״־ װאולגאריזירטע אױבערפלעכלעכע אן צונעמען

 בארימטער גאנצער דער לעבן. אמעריקאנער פון אויםגאבע
 מיט געשמעקט האט עלעמענטן אט־די פון ״פאט״טא״־קאמף

 גביר, אויפגעקומעגעם אן פון פארװענױ, א פון םנאביזם דעם
ברודער. ארעמען זײן מיט זיך שעמט װאם

 די פון עלעמענטן די געשטאנען זײנען עלעמעגטן די ?עגן
 זײער מיט צוזאמען האבז װעלכע סאציאליםטן, אידישע ערלעכע

 צו צוגאנג פאזיטיװן ריכטיקן א אנגענומען אויך םאציאליזם
 קול־ אידישער דער פון פראגע דער צו און פראגע אידישער דער
 אנגעפאנגען זיך האט באװעגוע םאציאליםטישע אידישע די טור.

 דערגרײכן אנגעפאנגען האט און .אויפװאקםן אויםלריםטאליזירן,
לעבן. אידישן אין ראלע איר פון דערקענטעניש פולע די

 פרא־ די האבן 1915 פון צוזאטענפאר ארבעטער־ריגג בײם
:אז געװארן, באשלאםן איז עם און געװאונען כוחות גרעםױוע

 צו אויפמערקזאמק״ט שענקען ןאל קאמיטע עדױקײשאגאל ״די
 םאציאליםטישע פר״ע דורך דור ױגגן דעם פון דערציאונג דער

 דער איבער ענגלישע. און אידישע קינדער, פאר םאנדײ-םקולם
 און מאיאריטעט א אר״נגעבראכט װערן דעקאמענדאציע לעצטער

װערטער די דאם דאפיר, איז מינאריטעט די רעפארט. טיגאריטעט א
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 רע־ דער אין װערן דערמאנט גיט זאדן עגגלישע״ און ״אידישע
.)1915 ױני פרייניט, (״דער קאמענ.דאציע."

i־u צו רעזאלוציע די r\ צוזאמענ־ דעם בײ אבער פאלט שולן
 צוזאמענ־ בײם ערשט און שטימען. 35 קעגן 52 מיט דורך פאר
 ״אנשליםן :װעגן רעזאלוציע א אגנענומען װערט 1916 אין םאר

 װאו ערטער די אין שולן אידישע טישע8םאציאלי די איז יךז
 אזעלכע אויםבויען העלפן און שוין עקזיםטירן שולן אזעלכע

 צוזאמענפאר דער ניטא.״ פארלויפיק נאך זײנען זיי װאו דאריט
 בילדונגם־ דעם באזארגן צו ??ייגיקייט: אײן פארגעםן בצויז חאט

 1918 אין ערשט און שולן. עפענען צו פאנד א מיט קאמיטעט
 א און ן,5שו גרינדן צו רעזאלוציע א געװארן אנגענומעז איז

 םענט 8 באשטימט האט נאכגעפאלגט, האט װאם רעפערענדום
 פון םעפטעממגר אין שול־פאנד. דעם פאר מיטגליד פער יאר א

 רינג ארבעטער ערשטע די געװארן ארגאניזירט איז יאר זעקבן
יאר?. נױ הארלעם, אין שול

 שוין זייגען שוצן רינג ארבעטער די זוי דעם נאך אפילו
 אקטױוער אן און עדות אן אונדז דערצ״אט געװארן, עטאבלירט

קאמףי, אט־דעם אין טוער

 גע- אלץ נא־ רינג ארבעטער פון פירער איצטיקע די ״זייגען
 א באקעמפטי אפן זיי האט צאל גרויסע א שולן. די ?עגן שטאנען

 און שולן די צו רוקן מיטן אװעקגעשטעלט זיך האט טייל צװייטער
 א״ער פאר שול ״די זאלצמאן, (ר. איגגארירט." ג,אגצן אין זײ

.)1935 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער פארלאג .4 ז״ט שיכד׳/

 אופן בשום איז שולן רינג ארבעטער די פון פראגראם די
 ערשטע די אין ענדערוננען די און םטאטישע, ק״ן געװען ניט

 פראגרעםױוער װאקםנדיקער באשטימטער א אויף עדות זאגן יארן
 שול־ ערשטער דער האט 1920 אין שוין שולן. די אין טענדענץ

 ציל דער אז דערקלערט, שולז ארבעטער־רינג די םון צוזאמענפאר
:איז שול דער פון

 אר- אידישן צום קיגד ארבעטער אידישע דאם אנצוביגדן )1״
 זיינע פון קאמף ךעם פארצוזעצן אים צוגרײטן און בעטער-קלאם

 די קינד ב״ם אגטװיקלעז )2 צוקונפט; בעםערער א פאר עלטערן
 פריי- צו ליבע פון אונטערדריקטע, צו ליבע פון ױשר, פון געפילן

 אנט־ )3 פרייהײט; פאר קעמפער די צו אבטונג פון און ה״ט
 אנטװיקלען )4 ש״נקייט; פון געפיל דאם קינד ב״ם װיקלען

גרויםע צו שטרעבונג די און אידעאליזם הויכן דעם קינד ביים

אונטערדריקטן פוגעם קינד יעדן פאר נויטיק זײנען וועלנע מעשים,
״ן אויף קלאם ארדענוגג." בעםערער א צו לעבנם-װעג. װײטערדינןן ז
.)1920 ױני-יולי, ״פרײנט״, (דער

 די פון װייט מײלן געװען שוין איז ציל־דערקלערונג אט־די
 .1918 אין אװעקגעשטעלט זיך פאר האבן שולן די װאם צי^ן,

 אבםטראקטן װעגן בלויז גערעדט ציל־דערקלערונג די האט דעמאלט
״ ביי ״אנטװיקלען  געפילן די ג.) א.—קינדער די בײ ה. (ד. ז

 פרײהײט, צו ליבע פון אונטערדריקטע, צו ליבע פון ױשר, פון
 ציל־דער?לערונג די פרײהייט״. פון קעמפער די צו אכטוגג פון
 עלעמענטן דאמינירנדיקע די אז באװיזן, קצאר האט 1920 פון
 יפרא־ פראגרעםיװע די געװען זיינען שול ארבעטער־ריע דער אין

 נאך כאטש דעמאלט, שוין האבן װעלכע עלעמענטן, לעטארישע
 גרונט־תוך דעם אנגעשלאגן מטושטשדיק, און נאאױו ביםל א

 אוי ארבעטער־דערציאונג, אידישע זײן דארח עם װאם דעם, פון
 אבםטרא?טן דעם פון אװעק רעזאלוציע דער אין שוין זײנען זײ

 אר־ אין קינד דאם ״אנצובינדן ביז געפיל״ דאם ״אנטוויקלען
קאמף״. דעם פארצוזעצן אים ״גרייטן און בעטעד־קלאם״

צו־ — װײל געװען, מעגלעך איז אגטװיקלונג פאזיטיװע די
 זײנען פירער, רינג ארבעטער די פון געגנערשאפט דער ליב
 ארבע־ די פון אנפירער און בויער די געװען עעעמענטן לינקע די

 מיט פארבוגדן געװען זײנען עלעמענטן אט־די שולן. רינג טער
 זיך האט װאם ריכטונג, פראלעטארישער אויםגעשפראכענער דער
 אין לעבן אידישן אין אויםקריםטאליזירט געהאט דעמאלט שוין

 אנטװיקלונג דער פון זייט אײן פון רעזולטאט, אלם אמעריקע
 אידישן און אמעריקאנער דעם פון װערן רײףז דעם פון און

 אײנפלום אונטערן זייט אנדערער דער פון און ארבעטער,
 קאמױ דער .1917 פון רעװאלוציע רוםישער גרויםער דער פון

 אויף הײםער גאנץ א געװען שוין איז לינקם און רעכטם צװישן
 רעכטע די אז דערװארטן, צו געװען איז. עם גאם. אידישער דער

 קאמח א געפירט האבן װאם רינג, ארבעטער דעם אין עלעמענטן
 אויך זאלן כוחות, פראגרעםיװע לינקע די קעגן אויםראטן ביז
 לינקע די װאם אינםטיטוציע, פראכטפולע אט־די פארב״לאח גיט

אויםגעבויט. האבן עלעםענטן
ע ארבעטער די אין קאמןז דער  מער נישט געװען איז שולן רי

 אט־די צװישן קאמו* אלגעמײנעם דעם פון אויםדרוק איין װי
אויבן־ כאטש און גאם. אידישער דער אויף אידעאלאגיעם צװײ
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 געקעמפס כלומרשט בױראקראטיע ארבעטער־ריגג די האט אױפיק
 דער אבער איז פאףװאלטונג, דער פון פארמע דער װעגן בלױז
 שטרייט־ די און פראגראם, װעגן קאמףז א געװען תוך איז קאטף

 ׳פול ארבעטער־רינג די זאל צי דעם, אין געגאגגען איז פראגע
 שול־צוזאמענ־ ערשטן איר פון רעזאלוציע די עבן5< אין דורכפירן

 דער פון מאטױון פאליטישע די צוציב — זאל זי אדער פאר,
 אינםטרו־ אן צו װערן דעגראדירט — פירערשאפט ארבעטער״רינג

 אנטי־םאװעטישער און אנטי-םאציאליזם רעאקציע, פון מענט
 לעצטן אין האבן שול דער אין עלעמענטן לינקע די פראפאגאנדע.

 ואל שןל רױג ־umin\־K וי אז דעם, פאר געקעמפט בלױז םך־הכל
ïv .בלײב\ ג<\ג\רײ h \1920 יאר פון פ\־יוציפ.
 פירער־ די װי אופן דעם אין קאמח, פון ביטערקײט דער אין
 שולז, די ברעכן צו גרײט געװען איז רינג ארבעטער םון שאפט

 עם װאם וױלקיר גאנצער דער ארויםגעװיזן אמאל נאך זיך זזאט
 בעםטן אין קולטור־ארבעט. צו עלעמענטן די בײ געהערשט האט
 אויפגעבױט זיינען װאם שולז, די אין געזען בלױז זײ האבן םאל

 שטערוג־ יזײערע אוין* סוקנדיק ניט און ודיילז זייער קעגן געװארן
 מיטגלידער־ דער איבער מאכט פאליטישער פאר מיטל א נאך גען,

 ניט זאלן זיי אז געפאר, די געװען איז עם װעז און שאפט.
 פאר אויםגוצן זיי און שולן, די איבער באלעבאטעװען קאנען
 אין ריננ ארבעטער םון פירערשאפט די האט צװעקן, זײערע

 ארבעטער־ יארקער נױ 24 די פון 17 אױםגעשלאםן 1926 יאר
שולן. דינג

 ״אומפארטײ־ די אלם ארגאניזירט זיך האבז שולן זיבעצן די
 1926 יאר דאם און קינדער־שולן״. ארבעטער אידישע אישע

 עם זואם װעג, שװערן דעם פון קאפיטל ערשטע דאם אפ שליםט
 אין אמעריקע אין ארבעטער־שול אידישע די דורכגעמאכט האט
 אויםגעהאלטענער אן אין אויםצוקריםטאליזירן זיך קאמוי איר

ארבעטער־שול. פראגרעםיװער

 ארבעטער אידישע אוטפארטײאישע די
קינדער-שולן

 באדן גרײטן א געפונען האבן שולן ניי־ארגאניזירטע די
 שטענ־ די פון באפרײט אמעריקע. אין מאםן אידישע די צװישן

 דער פון און פירערשאפט ארבעטער־ריע דער פון אנפאלז דיקע
 האבן עלעמענטן פירגדיקע אט־די װאם העגעמאױע, אידייאישער

 רים א שול די זיך האט שול, דער אויף ארױפצװינגען געפרואװט
 יאר עטלעכע געציילטע םון משך איז זיך און םארוים געטאן

 שוין האבן 1929 איז אז אזוי פאנאנדערגעװאקםן. שטארק
 3,000 צו קרוב מיט שולן אומפארטייאישע 57 עקזיסטירט

 פון צאל גרעםטע די גרופירט זיך האבן שול רער ארום קיגדער.
 מיט פריער האבן װאם לערער, און שול־טוער אויפריכטיהע די

 דעם אין שול די געבויט איבערגעבנ?״ט און מי פיל אזוי
 עלע־ נײע צאל גרויםע א צוגעקומען איז זיי צו רינג. ארבעטער

 געװען איז ארבעטער־דערציאוגג פוז געדאנק דער װעמעז מענטן,
נאענט.

 נאך איז ארבעטער־דערציאונג װעגן געדאנק אט־דער אבער
 אויםקריםטאליזירט, און קלאר געװען ניט אופן בשום אייגנטלעך

 בשעת גופא. שול אומפארטײאישער דער םון ר״עז די אין אפילו
 זיך האבן ריננ, ארבעטער אין ?אמףי דער אנגעגאנגען איז עם
 קעגן שולן די פארטיידיקט האבן װאם די פון ר״ען די איז

 עלע־ צאל א אנגעשלאםן אויך פירערשאפט דער פון װילסיר דעם
 גאנץ צוליב קאמףי מיטן געװארן מיטגעריםן זיינען װאם מענטן,

 אידישיסטישן צוליבן — טייל מאטױון. פארש״דנארטיקע
 אטאקעם די פאר דערשראקז זיך האבן זײ װײל שטאנדפוגקט,

די געפרואװט האבן װעלכע ״פארװערטם״־אםימילאטארן, די פון

 אומ־ צום ביז זי דיסקרעדיטירן אדער טויט, צום פארשװײגן שול
 אויפשװאונג פון צײט די געװען ם׳איז װייל — אנדעדע ביעגגען.

 אין נאם אירישער דער אויףי אידעאלאגיע פראלעטארישער פון
 רעװאלוציא־ ״אומשעדלעכע״ אין זיך הילן דאם און אמעריקע,

 עובר גוטער א און ארטיקל גאנגבאר א געװען איז פראזעם נערע
 צוליבן — אנדערע מין.* יעדז פון אפארטונייםטי פאר לםוחר

 זײ האבן אריענטירט, ניט אלײן כאטש — און קאמי*, פון ױשר
ליגט. גערעכט דאם װאו דערפילט דאך

 גרינט־ אזעלכע געװען זײנען חילולי־דעותן אידײאישע די
 אזוי און אנהאלטן. געקאנט ניט לאנג האט שלום דער אז לעכע,
 איבערזעצן געפרואװט האבן עלעמענטן פראגרעםױוע די •װי שנעל

 קאמף א געפירט האבן זיי װעלכע פאר פרינציפן די לעבן אין
 פאקטיש צוזאמענשטױם. א צו נעקומען איז רינג, ארבעטער אין

 גע־ אן אנפאנג םאמע פון שולן אומפארטײאישע די אין האבן
 קלײנבירגער־ א : שיטות קעגגזעצלעכע צװיי זיך צװישן שטרייט

 געװען איז זײ צװישן קאמף דער פראלעטארישע. א און לעכע
 שארף־ באזונדערע צװײ פאר אידייאישער, אן און גרינטלעכער א

 א געפאדערט זיך האט עם אמת, אידעאלאגיעם. קעננגעזעצטע
 פארשטענדע־ פארשארפטע א און ציל־באזואוםטזיניקײט קלארע

 דורכדריגגען קאנען צו כדי עלעמענטן, פראגרעםױוע די ב״ ניש
 װעלכן אין פראזעאלאגיע, רעװאלוציאנערער דער פון פרוכת דאם

 לעװיז, יעקב פון נאמען (גאכן לעװין־גרופע אזוי־גערופענע די
 גרופע) דער פון פירער איד״אישער דער געװען איז װעלכער

געוױקלט. דך האט
 האט שולן אומפארטייאישע די אין אפאזיציע־גרופע די

 אומפארטייאישק״ט. עכטער כלומרשט פון טעזע די ארויםנערוקט
 טאקע דאח? מעז אז געװען, זײנען הויפט־ארגומענטן זײערע

 ארבע־ צום איבערגעבנקײט און ליבע מיט קינדער די דערציען
 א און \avn א ״מיט אויםברענגען יזיי דארו* מען אז טער־קלאס,

 אז ארבעטער׳/ די צו ליבע א מיט ױשר, םאציאלן פאר װיל\
 דארף מען — אבער פערזאנען׳/ פרײע ״דערציען דארף מען

 קאנען אלײן און ״אויםװאקםן װעלן זײ ביז קינדער די אפלאזן
 אוים־ דארן» ״מען אז שלעכטם׳/ און גוטס צװישן אויםקלײבן

 זײ באקענען דווץ־ קינדער די פון געזיכטם־קרייז דעם ברייטערן
 (ציטאטן װ. אז. א. ארבעטער־קאמףי׳/ פון זייטן פארשיידעגע מיט
 םיינע. קורםױון, צײט. יעגער פון פאלעמיק־ליטעראטור דער םון
נ.) א.—

 אידיש. װעגן פראגע די געװען איז שטרײט־פונקט צװײטער א
 האבן עלעמענטן פראגרעםיװע און ארבעטער די בשעת אבער

 קולטור, און שפראך אידישער דער װעגן אידיש, װעגן גערערט
 נאר אידיש, ניט פארטײדיקט תוך אין אפאזיציע־גרופע די האט
 אנשויאונג אן אלם אנשויאונג, פאליטישע א אלס אידישיזם, דעם
 פאר־ אידיש פון נאמען אין ׳פרואװן ,װאם עלעמענטן די פון

 אלע פארװישן צו כדי אידישקײט, כל־ישראל זײער טיידיקן
 פאלק־ דאס פארװאנדלען ארום אזוי און קלאיםן־אונטערשײדן

 מאסן די שאדן אנצוטאן אינםטרומענט פאליטישן א אין לשון
קאמף*. זייער און

 א געװען איז גרופע אט־דער פון אידעאלאגיע גאנצע די
 פארכאפן צו אינטעליגענטן ?ליינבירגערלעכע גרופע א פון פרואװ

 טארמאזירן צו ארבעטער־דערציאונג, דער איבער הענעמאניע די
 אמעריקע, אין ארבעטער־שול אידישער דער פון אנטװיקלוע די
 רע־ כלומרשטע מיט ראדיקאליזם בורזשואזן זייער פארהוילן צו

 שול די צוריקשלעפן בכלל ארום אזוי און פראזן װאלוציאנערע
 פראזן. מאדערנע עטלעכע מיט פארפוצט חינוך אידישן אלטן צוב
 מען װי לאנג אזוי אז גרופע, דער פאר נאטירלעך געװען איז עם

 גאר־ צו גארניט־זאגנדיקע, אונטער באהאלטן געלאנט זיך האט
מיטצו־ גר״ט זײן זײ זאלן פראזן, ניט־פארפליכטנדיסע
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 האבן עלעמענטז פראלעטארישע די װי ש:על אזױ אבער אריעטז,
 װעלכער מיט ארבעטער־ליבהאבעריי, בירגערלעכער דער אגשטאט

 דער אויף) איבערזעצן געװאלט שול, טאדערנע די קאקעטירט עם
 זאל ארבעטעך־דערציאונג, פון פרינציפ דעם שול פון פראקט־ק

 ראדיקאליזם נאציאנאליםטישן אט־דעם םון פארטײדיהער דער זיך
שול. דער פון אנטלויפן און דערשרעקז

 האבן עלעמענטן אמת־&ראגרעםױוע און ארבעטערשע די
 האבן זיי ■וועיצכע ארום טעזיםן באזישע עטלעכע ארויםגערוקט

 5ציי דער איז עם אז אנגעװייזן, האבז זײ קאמף. זייער געפירט
 לעבעדיקן דעם מיט קינד דאם פארביגדן צו ארבעטער־שול אן פון

 װאויל־ פארן דור אידישז מאד/נרנעם א דערציען צו כדי אז ארום,
 אז נויטיק איז פאלקם־מאםן, און ארבעטער אידישע די פון זײן

 װאים קאמפן, די צו און צעבן צום װערן צוגעבונדן זאל דור דער
 בור־ באװאוםטזיניקער א פון פנים אין אז פירן. מאםן אט־די

 אירע סיט םקול אמעריקאגער דער פון דערציאונג זשואזעד
 פאר־ די ראדיא, די ״מואװי״, די פרעםע, די — הילפם־מיטלען

 אנגעזיכט אין אז — קינדער־אתאניזאציעס פאליטישע שײדענע
 גאציא־ און קלעריקאלע פון געץ באװאוםטזיניקער אזא פונקט פון

 צו גענוג ניט אופן בשום עם איז שולן אידישע נאליםטישע
 ארום אזוי און פראזן ליבעראלע עטלעכע קינדער אונדזערע געבן

 מאםקע דער אונטער פארקערט, אז ;פערזענלעכקייטן״ ״שאפן
 זיך מוז פרײדיקן, מענטשן די װאם דערציאונג, פרײער דע־ פון

 אונדזערע דערציען צו פארלאע באװאוםטזיניקער א באהאלטן
 קריטיש־ קײן זײ אין װעסן צו ניט םטאטום־תװא, פארן הינדער

 אוים־ ארום אזוי און לעבן, אלגעמיינעם און אידישן דעם צו קײט
 קרבנות פאלן םוףז כל םוףי זאלז זײ אז געפאר, דער צו זײ שטעלן

 ארום. בורזשואזן דעם פון און דערציאונג בוחשואזער דער פון
 אר־ אין קיגדער אונדזערע דערציען ערלעך וױלן מיר אױב אז

 ממשותדיק זײ אומשטענדן אלע אונטער מיר מוזן גייםט, בעטער
 אונ־ מיט פארבינדן ױנגערהײט שוין זײ לעבן, דעם צו צוגרײטן

 פארבינדט םקויל די װי פונקט באװעגוננ, פראגרעםױוער דזער
 תלמוד־ די װי פונקט ארום, בורזשואזן דעם מיט ױנגערהייט זײ

 פרואװן סינאגאגע. דער מיט קליינערהײט זיי פארקניפט תורה
 עלעמענטארע םאמע די פארלייקענען מיינט דאם פארלײקענען

דערציאונג. פון אמתן
קלארע. א זייער געװען שטעלונג די איז אידיש װעגן

אםימילאציע, קעגן געװען מאל אלע זײנען ארבעטער אידישע ךי
 קיגדער די דערציען דארף ארבעטער־קיגדער אידישע פאר שול א

 מיט און ליטעראטור אידישער דער מיט פארבונדן אידיש, אין
 מוז ארבעטער־שול אן אבער קולטור. אידישער מאדערנער דער

 קולטורן, אידישע צװיי פאראן זײגען עס אז געדענקען, דודכוים
און פאלק, יעדן בײ קולטורן צװײ פאראן זײנען עם װי פונקט

 דעמא־ די מיר מײנען קולטור, אידישער װעגן דעדן מיר װען אז
 קול־ אידישער דער פון עלעמענטן םאציאליםטישע און קראטישע

 אריינ־ פרואװ איז עס װעלכן קעגן ארוים טרעטן מיר און טור.
 בורזשואזע אידיש פון נאמען אין שול דער אין צושמוגלען

 אר־ אידישער דער שטימונגען. נאציאנאליםטישע און אידייען
 אייז ארבעטער־שול אידישע די און אםימילאציע קעגן איז בעטער

 אבער װעט זי אגטי־אםימיצאטארישע. אן תוך יסאמע איר אי;
 איז אידיש איז װאם אלץ אז טעזע, די אננעמעז ניט אופן בשום

 !מיילא איז ארבעטער־פר״נטלעך, בװילא איז ליבעראל, בװילא
םאציאליםטיש.

 װאם יאר, ערשטן פון כמעט אנגעגאנגען א־ז קאמח אט־דער
 האט און נעװארן, געגרינדעט זיינען שולן אוטפאדטײאישע די

 קינ־ קעמפ אין צוזאמענפאר דעם בײ הויכפונקט יזײן דערגרײכט
 געװאח, קלאר איז צוזאםענפאר דעם בײ .1929 אין דערלאנד,

 גרוי־ דער פון אײנציקע גאר און לערער עטלעכע בלויז אז
 דער א&אזיציע. דער מיט געשטאנען יז״נען טוער צאל םער

 אוים־ און קגופ דעם איבערגעהאקט בלויז האט צוזאםענפאר
 ביז שוין זיינען װאם מיינונג־פארשײדנהײטן די קריםטאליזירט

 שטער א געװארן זײנען זיי אז געװארן, פארשארפט אזוי דעמאלט
שולן. די פוז װאוקם װײטערדיקן דעם אין

גע־ איז צוזאמענפאר אט־דעם בײ שטרײט־פונקט הויפט דער
 געװארן. אר״נגעבראכט איז װאם פדינציפן־דערקלערונג, די װען

 פארקערפערן צו געזוכט מאל ערשטן צום האט דערקלערוע אט־די
שן דעפ  ארבעטער־דערציאונג. אידישער דער פון מהות איד״אי

 באזע געזונטע א אװעקלייגז געפרואװט מאל ערשטן צום האט זי
 די אמערילע. אין מאםן אידישע די פאר ארבעטער־שול אן פאר

:טעזיםן עטלעכע פאלגנדיקע די ארויםגערוקט האט דעדקלערונג

 קיג- ארבעטער אידישע אומפארטייאישע די פון אויפגאבן ״די
מוטיקע, עמפינדלעכע, פילז״טיקע, א אנטװיקלען׳ צו :דעד-שולן

 פראלע״ארישע קולטורעלע, קאמפם־לוםטיקע, און לעבנם-לוסטיקע
פערזענלעכקייט.

 און ארבעטער-קלאם םיטן לעבט קינדער-שול ארבעטער ״די
 זי װאם באגריפן, און פארשטעלונגען די ארבעטער-קלאם. איגעם

 עלטער זײער צו צוגעפאשט מאל אלע זייגען קינדער, די אריין גיט
פארשטײן.״ גראד זייער און

:װײטער און
— קינדער-שול ארבעטער דער פאר נאטירלעך דעריבער איז ״עם

 פעדאגאגיק מאדערנער פון באדן אויפן זי שטייט פרט דעם אין אוי
״ן ניט זאל אונטערריכט דער אז —  פון אונטערריכט אן בלויז ז

״ן זאל ער נאר װערטער,  די ארבעט. פראקטישער מיט פארבונדן ז
 םפע- אין נאר גיט אריםדריקן זיך װעט ארבעט פראקטישע דאזיקע
 קאמף און לעבן דעם אין אגטייל אין נאר שול-אויפגאבן, ציעלע

קינדער. פאר מעגלעך איז עם װיפיל אויף ארבעטער־קלאם, דעם פון
אידיש." א<ז שול אוגדזער פון שפראך ״די

ױ די פון קינדער-כאר דער שולן יארקער נ
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 די אז אונטערגעשטראכן, האט פרינציפךדערקלערונג אט־די
 אז פערזענלעכקײט, ארבעטערשע קולטורעלע א דערציען װיל שול

 איצט איז װאם דעם מיט נאר ניט באקענען קינד דאם וױל שול די
 פון אוצר אנגעקליבענעם מיטן אויך נאר געװארן, געשאפן

 קינד דאם װיל זי אז געשאפן, האט פאלק דאס װאם קולטור, דער
 איז ארבעטער די פון קאמפן די מיט און לעבן מיטן פארבינדן

 מיט שטאר? זייער זיך יזי רעכנט דערב״ אז און פאלקם־מאטן
 טאר מען אז דעם, מיט און ?ינד פון אױפנאם־פײאיקייט דער
 פרעמד אים יזײנען װאם באגריפן, מיט אנשטאפן :יט קינד דאם

 אידישע צװישן ארבעטנדיק אז און יארן, זיינע פאר ניט אדער
 אין אידיש, איז קינדער די דערציען נאטירלען־ זי װעט מאםן

 טיילן נרעםטע די שאםז און לעבן עם װעלכער אויף שפראך דער
פאלק. אידישן פון

 פאר אננעמבאר געװען נ,יט נאטירלעך איז דערקלערונג די
 אפ־ זיך האט זײ פון צאל קלײנע א און אפאזיציע־גרופע דער

 ,60 די פון שול אײן זיך מיט מיטנעמענדיק שולן, די פון נעריםן
צוזאמענפאר. ביים פארטראטן געװען זיינען װאם

 פאר־ צו האט קינדערלאנד־צוזאמענפאר נאכן יאר דאם
 טעטיקײט אויפגעלעבטע אן װאוקם, יאדײטנדיקן א צײכעגען

 די צו ג/נרעדט אפן האט װאם פולם, שטארקן א מיט שול א און
 דערציאונג־נויטן. זייערע צופרידעעשטעלט און מאםן אידישע

 האבן עם װעלכע אין שולן, 84 עקזיםטירט שױן האבן 1930 אין
קינדער. אידישע טױזנטער פיל געלערנט

ארדן מיטן פארײניקונג די
 צוזאמענפאר צוױיטער דער פארגעקומען איז 1930 מאי אין

 מערץ, םוףי פריער, חדשים צװײ שולן. אומפארטייאישע די פון
 ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער נעװארן געבוירן איז

 נײ־געבוירענער רער האט גרינדוע־פארזאמלונג זײן בײ גלייך
 קינדער־ די בויען פון ארבעט די אז אונטערגעשטראכן, ארדן
 װעלכער מיט ארבעטן, װיכטיקסטע די פון אײנע זיין דארן? שולן
 באשעפטיקן. זיך דארח ארדן ארבעטער אינטערנאציאכאלער דער

 נאך זיינעז עם װײל נאטירלעך, געקומען איז באשלום אט־דער
 אינטער־ דעם געשאפן האבז װאם עלעמענטן די געװען אלעמען

 געגרינ־ געהאט פריער האבן װעלכע ארדן, ארבעטער ;אציאנאלן
״ מיט שולן, ארבעטער־רינג די דעט  משך אין און אנגעפירט ז
 אינ־ פראלעטארי׳טן ז״ער פאר ?אמ^ א געפירט יארן לאנגע פון

 גרינדוגנ־םארזאמלונג די ׳טוין אז איז, אינטעדעםאגט האלט.
 אוים־ העלפן צו ג^ר ניט באשטימט האט ארדן גייעם דעם פון

 בא׳טלאםן גלײכצייטיק האט נאר שול־באװעגוננ, די ברײטערן
 אן מיט םעקציע אידישער דער פון מיטגליד יעדן בא־טטײערן צו

׳טולן. די פאר יאר א םענט 60 אדער חוד׳ט א םע;ט 5 פון אפצאל
דערמאנען, צו דעם ימיט פארבינדוע אין זיין װערט װעט עם

 דעם םון צוזאמענפאח זעקם פארבייגיין באדארפט האבן עם אז
 ביז מיטנלידער׳טאפט דער פון דרוק םך א און רינג ארבעטער

 דערגרייכט האט ריגג ארבעטער דעם אין ש\ל\ די פאר אפצאל דער
 װעלכע פירער׳טאפט, דער צו ענטפער בעםטער דער םענט. 60

 איז שולן, די איז אינטערעס ?לענםטן דעם געהאט ניט האט
 ש(ל- װעגן רעפערענדומם די פאר מאםן־אפשטימונג די געװען

 געװען איז ארבעטער־ריגג אין שטייער ער׳טטער דער ׳טטייער.
).1918 (אין יאר א םענט 8 קוים

 שולן אומפארטײאישע די צוזאמענפארפון פילאדעלפיער דער
 צו צוריק אויפגאבע דאנלבארע זייער די יעהאט זיך פאר האט
 פראטער־ דער פון ארעמם די אין ש(ל אומפארטײאישע די פירן

 1א געװען שוין איז צ״אמענפאר דעם פאר באװעגונג. נאלער
אױבן־אן האט װאס ארדן, ױנגן דעם םון אייניק״ט־פאר׳טלאג

 ברײטער פון פראגע די אװעקגעשטעלט פרינציפ; זיינע צוױשן
 רעזא־ די אמעריקע. אין מאסן איד״טע די צװישן קולטור־ארבעט

 אנגע־ האט ׳טול־צוזאמענםאר פילאדעלפיער דער װאם לוציע,
 אײניקײט מין אזא אז אונטער׳טטראכן, קלאר זייער האט נומען,

 דער װאם רעזאלוציע, די ארגאניזאציעס. ביידע לטובת זיין װעט
:באטאנט האט אנגענומען, האט שול־צוזאמעגפאר

אר־ אידישע אומ£ארט״אישע די פון קאנװענשאן צװײטע ״די
 אינטערנאציא- דעם פון גריגדונג די באגריםט קינדער-שולן בעטער

 פראטערנאלע פראלעטארישע ערשטע די אלם ארדן ארבעטער נאלן
אמעריקע• און ארבעטער אידישע די פון ק״לאסץ־ארגאניזאציע

אידי־ אומפארטייאישע איצטיקע די האבן צוריק יאר פיר ״מיט
 אפרײםנדיק רינג. ארבעטער דעם פארלאזן קינדער-שולן ארבעטער שע
 גע- צייט גאנצע די אבער מיר זײנען רינג אריעטער דעם פון זיך

 פון געװארן געשטיצט מאס גרויםער א אין און פארבוגדן, װען
 לינקע די פון און רינג ארבעטער דעם פון ברענטשעם ליגקע די

ריגג. ארבעטער אינדעפןנגדענט פון ברענטשעם
 דער ;עװארן אװעקגעל״גט איז מערץ טן30 דעם װען ״איצט,
 געװעזענע די װען קלאםן-ארדן, פראטערנאלן א פאר פונדאמענט

 גריגדן צו באשלאםן האבן רינג ארבעטער פון ברענטשעם ליגקע
 איז קראנקז־ פאר נאר ניט ארדן, ארבעטער איגטערנאציאנאלן דעם

 פון פאדערגךוכט אין אװעק שטעלט װעלכער גאר טויטן-בענעפיטן,
געביטן, אלע אויף ארבעט קולטורעלע פראלעטארישע די אקציע זײן
;עײארן׳ אוגטערגעשטראכן איז גרינדונגם-קאנװעגשאן דער ביי װען

 דארף קיגדער-שולן ארבעטער אידישע די בויען פון ארבעט די אז
״ן  דארף ארדן דער װאם מיט ארבעטן װיכטיקםטע די פון א״נע ז
 אומפאר- די פון קאנװענשאן צװ״טע די געפיגט באשעפטיקן, זיך

 צוריק קענען שולן די אז קינדער-שולן, ארבעטער אידישע טײאישע
 בא־ פראטערנאלער דער אין פלאץ ארגאניזאציאנעלן ז״ער געפיגען

װעגוגו״"

 ׳טול־ נאציא:אלע ניי־דערװײלטע די װאס רעפערענדום, דער
 זיך אגשליםן װעגן ׳טולז די צװישן דורכגעפירט האט קאמיםיע

 םון האנדלונג די אונטער׳טטיצט פול׳טטענדיק האט ארדן, אין
 אידיש־װעלטלעכער דער צו איז אן 1930 פון און צוזאמענפאר.

 ״די — צװייג נייער א צוגעקומען אמעריקע אין שול־באװעגוע
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון קינדער־׳טולן אידישע
 אײגנארטיק איר פארנומען האט שול־באװעגונג אט־די ארדן׳/

 װײטער־ דער אין ראלע באדײטנדיקע א געשפילט האט און פלאץ
 די אין שול אידיש־װעלטלעכער דער פון אנטװיקלונג דיקער

שטאטן. פארייניקטע
 שולן די אז געמײנט, ניט אופן בשום האט פארייייקונג די

 ש(ל- נאציאנאלע די :פארקערט אידענטיטעט. זײער פאדלירן
 קערפערשאפט, אומאפהענגיקע אן געבליבן אלץ נאך איז קאמיםיע

 מאם־ זײנען באשלוםן װעמעם צוזאמענפאדן, באזונדערע מיט
 געבליבן אלץ איז ׳טול יעדע ׳טול־באװעגונג. דער פאר געבנד

 מיט איגםטיטוציע, אײגעגער איר פון פירערין פולשטענדיקע די
 מיט אנצופיח ׳טול־פארײן, דער ארגאניזאציע, באזונדערער א

 דער פאר איז ארדן דעם מיט פארבינרונג די אבער ארבעט. איר
 נאר ניט װיכטיקײט, אומגעהויערער פון געװען שול־באװעגונג

 ארדן, פון קריגן שולן די װאס הילף פינאנציעלער דער צוליב
 א צוגעקראגן האבן שולן די װאם דערפאר, הויפטזאכלעך :אר

 אומגע־ פון איז װאם אײנפלום־םפערע אן פעריפעריע, ריזיקע
 די אמת, שול־באװעגונג. דער פאר זויכטיקײט גרויסער הויער

 פראב־ באשטימטע אויך געבראכט זיך מיט האט פארײניקונג
 ארגאניזאציאנעלע דאםפראבלעמען זיינען פערםטן אבער לעמען,

 םעקציע אידישער דער פוז שבח גרויםן צום דערציערישע. און
 אז זאגן, מען דארף ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון

 איבערנעבנ־ פולםטע די ארױםגעװיזן מאל אלע האבן פירער אירע
 קעגנזאץ אין אז שול־באװעגונג, דער צו טרײשאפט און קײט
 דער־ צו נעזוכט האט פירערשאפט װעמעס ארבעטער־רינג, צום

םאר־ ארבעטער נאציאנאלן צום קעגנזאץ אין שול, די שטיקן
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 זייער ארױפצופירן געזוכט מאל אלע האבן פירער װעמעם באנד,
 אינטער־ פון פירער די האבן — רעלםן העברייאישע אויוי שול

 פולשטעגדיק פראקטיש און אידייאיש ארדן ארבעטער נאציאנאלן
שולן. די געפירט און אוסטערשטיצט

 דער װאם דעם, פון גענומען גיכער זיך האבן שװעריקײטן די
 ארדן ארבעטער איגטערנאציאנאלן דעם פון װאוקם ראשיקער

 אנט־ טעמפא זעלבן מיטן זאל עם אז געמאכט, מעגלעך ניט האט
 נײ־אריינגעקומענע די ביי שול־באװאוםטזײן דער װערן װיהלט

 לעצטע די איז סעקציע אידישע די איז למשל אזוי מיטגלידער.
 איר פון פראצעגט 800 קנאפע אויף אויםגעװאקםן יאר צען

 צײט זעלבער דער אין ז״נען שולז די בשעת גרוים, אריגינעלער
 אויבן־אויוי, פראצענט. 100 ערך אן אויח ילויז אוישנעװאקםן

 םיבות די אבער דורכרײם, ניט־פארשטענדלעכער א זיך, דוכט
 ארדן דעם אין :פארשטײן צו שװער אזוי גארניט באמת ז״נען
 ארבעטער אידישע טויזנטער צענדליקער ארײעעשטראמט האבן

 פארשײדענע איז שאטירונגען פארשײדענע פון קלײנבירגער און
 מיט־ ניט זיך מיט האבן עלעמענטן אט־די ריכטונגען. פאליטישע
 אידיש־װעלט־ פראגרעםױוער א פאר באװאוםטזײן דעם געבראכט

 אלגעמיינער דער פון געקומען זיינען זיי װייל דערציאונג, לעכער
 נאך האט גאם אלגעמײנע די און אמעריקע, אין גאם אידישער

 א פאר זיך מיט שטעלן מענטשן אט־די באװאוםטזיין. רעם ניט
 געהערן דארפן עם קינדער װעמעם עלטערן, פון רעזערװ ריזיקן

 טויזנטער צענדליקער אט־די דארף מען אבער ארדן־שול. דער צו
 דער־ צו שול. אוגדזער פון װיכטיקייט דער צו דערציען פריער

 םאמע די פון אײנע איז שול־באװאוםטזיין צום מאפן אט־רי ציען
 אידישער אונדזער פאר שטײט עם װאם אויפגאבעם, וױכטיקסטע

שול־באװעגונג. אונדזער פאר און םעהציע

 געשיכטע איר — ארדן־שולן די פון פראגראם די
אנטװיקלונג און

 צאל א דורכגעגאגגען איז ארדךשולן די פון פראגראם די
 באדײטנדיקע עטלעכע דורכגעטאכט האט אנטװיקלונג־םטאדיעס,

 פרינ־ די פױאגראםי. רי — אונטער שטרײכן מיר ענדערונגען.
 א תוך םאמע אין איז זי װאם דאם שול, דער פון באזע ציפיעלע
 אר־ פון שטאנדפונקט אויפן שטײט און ארבעטער־שול אידישע

 געענדערט ניט מאל ק״ן זיך האט באזע די בעטער־דערציאונג,
ענדערן. געקאנט ניט זיך האט און

 קאמ־ א געװען איז פראגראם דער פון אנטװיקלוע־װעג דער
 בשום האט עם וױיל זיג־זאגישער, א טיילװ״ז און פליצירטער

 די האבן זואם די, םון װעג דער לײכט זיין נעקאנט ניט אופן
 אידיש. אין קלאםן־שול א אויפצובויען פארמאםטן זיך ערשטע

 שוין איז שול דער פאר ציל־א״נשטעלונג די װען דעמאלט אפילו
 אזוי װי פראגע די געבליבן אלץ נאך איז קלארע, א נעװען
 דעם פון שפראך דער אויױ איבער אײנשטעלונג אט־די מען זעצט

 דארו» מעטאדן און מיטלען פראקטישע װאםערע קלאם־צימער,
 פערזענ־ פראלעטארישע ״קולטורעלע די שאפן צו כדי נוצן, מען

 פרא־ האט ״?ינדערלאנד״־צוזאמענפאר דער װאם לעכקייט׳/
קלאמירט.

:אוים זיך שיילז הוי&ט־םטאדיעם עטלעכע
 צעריםנקײט און אומאיינהייטלעכקײט פון עפאכע די א)

 םאמע די געװעז איז דאם — טעאריע און פראקטיק צוױשן
 אין רינג. ארבעטער פון אפשפאלטונג דער נאך יאר דרײ ערשטע

 דער צװישן אונטערשייד װעזנטלעכער ?ײן איז צײט יענער
 שול ארבעטער־רינג דער און שול אומפארטייאישער דעמאלטיקער

 זעלבע די גענוצט מערםטן האט שול די געװען. ניט פאקטיש
גענוי געװען איז געשיכטע־לימוד דער פריער, װאם טע?םט־ביכער

 ביבלישע אלטע די לערנען :געמיינט האט [דאם זעלבער. דער
 װ״טער און שני, בית חורבן ארום ערגעין שטײן בלייבן עפאכע,

 ליטעראטור־ דער גײן.] נ,יט עפאכע פאלעסטינישער דער פון
 טענדענץ א ה. ד. פריער, װי זעלבער דער געװען אויך איז לימוד

 אידישן אלטן דעם פארהערלעכט האבן װאם טעקםטן, נוצן צו
 גאנצן אין כמעט האבן און שטעטל, קליינע דאם שטייגעו*,

 זיך פארשטײט און לעבן, אידישע אמעריקאנער דאם איגנארירט
 גאנצן אין אדער מינימיזירן צו טענדענין בכיװנדיקע א

 אײגציקע די ליטעראטור. פראלעטארישע די איגנארירן
 דער געװען איז פעריאדע דער אין שול דער פון ״אט־ערשקייט״

 נאטיר־ לערער לינק־געשטימטן בײם איז װאם ?לאם, אין שמועם
 בײם או-ז «רבעטער־פרײנטלעך, און פראגרעםיװ געװען לעך

 און רעאקציע צו דערגרייכן געקאגט דאם האט רעכט־געשטימטן
 און קאנטראל צענטראלע קײן װײל און ארבעטער־פײנטלעכקײט.

לערער יעדער האט געװען, ניט זײנען שולן די איז אינםפעקציע

ארדן-שול אן אין קלאם א

 געװען אויגן וײמ\ אין איז װאם דאם, טאן געק^נט װײניק פיל
 אנטי־פרא־ די זיך האבן לויזקייט אט־דער צוליב טאקע רעכט.

 אומ־ און שול דער אין האלטז געקאנט עלעמענטן גרעםױוע
 איז ארבעט זײער כאטש ארבעט, זײער מיט אעיין געשטערט

 דער פון אײגשטעלונג אידייאישער דער צו קעגנזאץ אין געװען
שול.

— מיטלען אומסלארע און ציל קלארן פון עפאכע די ב)
 ״קינדערלאנד״־צוזאמענ־ דעם צװישן יאר דאם געװען איז דאם
 .1930 אין צוזאמענפאר פילאדעלפיער דעם און 1929 אין פאר
 פון באפרייט געהאט שוין שול די זיך האט צײט אט־דער איז

 שלעפן געפרואװט זי האבן װאם עלעמענטן, שטערנדי?ע אלע
 האבן עם קלארע. א געװען איז ציל־איינשטעלונג די צוריק. אויח

 ציל צום שול די װעלכע מיט מיטלען די געפונען ניט אבער זיך
 איבער־ װי מעטאדאלאגיע גענויע קיין טעקםט־ביכער, קיק :פירן

 טאג־טעגלעכער דער אויױ ״קינדערלאנד״־רעזאלוציע די צוזעצן
 קײן געטויגט. ניט האבן אינםטרומענטן אלטע די שול־פראקטיק.

כמעט געװען שול דער אין איז ארבעט די געװען. :יט זיינעז נײע
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 טענדענץ א — רעזולטאט דער און תורה־שבעל־פה, א גאנצן אין
 צו־ א און לימוד, םון צענטער אין שמועם דעם לן1אװעקצושנ

 די צופרידנשטעלן געקאנט ניט אוםן בשום האט װאס שטאגד
ש\ל. דער פון בויער
 געשטאנען איז אױפגאבע די :עקספערימענטן פון צײט ג)

 צונויפבינדן ענג זאל װאם פראגראם, א שאפן צו שול דער פאר
 אט־ דורכפירן ארום. לעבן קאנקרעטן מיט; קלאם אין קימודים די
 װאם ארבעטן, שװערםטע די פון אײנע געװען איז אױפגאבע די

 האט ענטפער ערשטן דעם שול. נײער דער פאר געשטאנען איז
 דעם, מיט שול־צוזאמענפאר פילאדעלפיער דער געין געפרואװט

 שולן. די אין פראיעקט־מעטאדע די אײנגעפירט האט ער װאם
 קאמפלעקםירוע א שאםן פרואװן :געװען איז גרונט־אידײע די

 און אין אוץ טעמע, צענטראלעו־ א״ן ארום לימודים די פון
 געגנ־ נויטיקע אלע די װערן נעלערנט זאלן טעמע אט־דער דורך

 באזע די װ. אז. א. געשיכטע שפראך, װי שול, דער פון שטאנדן
 דאם געזעלשאפט־קענטעניש. געװען איז טעמע יעדער פאר

 ליטעראטור די שמועם, דער געשיכטע, די שרייבן, דאם לײענען,
 אלע זיי—געגנשטאנדן אוטאפהענגיקע אלם עקזיםטירט ניט האבן
 — האט מעטאד דער טעמע. צעגטראלע די געװען כוילל האט
 ״אנ־ — צײט יענער אין אפשאצונג דער און צוגאנג דעם לױט

 דאם באזײטיקט אינהאלטלעכקײט, מיט לימוד גאנצן דעם געפילט
 קינד דעם געגעבן און געגנשטאגדן טעכנישע לערגען טרוקענע

ארבעט״. זיין איז ציל־באװאוסטקײט באשטימטע א
 פער־ אין גענומען אפילו אז ניט, פראגע שום קיין איז עם

 בארעכטיקונג. זייער געהאט פראיעקטן אט־די האבן םפעקטיװ
 ניט אפילו אויב — ערשטער דער געװען תוך אין זיייען זײ

 שול־ ױנגער א םון ענטפער — הילפלאזער טיילװײז און קלארער
 פאר־ צו װעג א דורכצושלאגן זיך נעזוכט האט װאם באװעגוגג,

 דערציאונג. פראלעטארישער פון אידייע די אעבן אין קערפערן
 חםרונות, זיינע אלע אויף קוקנדיק ניט האט, עקםפערימענט דער

 אמעריקע, אין שוילז אידישע אנדערע פאר אנרעג אן װי געדינט
 צװייטן א אדער אופן אײן אויף — צייט זייער אין האבן װעלכע

 מעטאדישע שװערע די צו ענטפער אן אים אין זוכן געפרואװט —
 אין דערגאנצונג־שול א פאר שטייען עם װאם פראבלעמען,

אמעריקע.
 דער :די געװען זייגען מעטאד דעם םון הויפט־חםרונות די

 צײט, פיל אזוי םארנומען האבן ארבעט קינדס דעם און שמועם
 לימודים עיקרדיקע די פאר גענוג געבליבן ניט פאקטיש איז עם אז

 געװען שװער איז עם װייל געליטן, האט געשיכטע די קלאם. אין
 די אין — געשיכטע אלטע די םפעציעל און — זי ארײנצופאםן

 דער־ געליטן האט ליטעראטור־לימוד רער ;פראיעקט פון ראמען
 היינט־ הויפטזאכלעך געװען זײנען פראיעקטן די װײל װאם, פאר

 ליטערא־ די וןוייל■ און לעבן איצטיקן מיטן פארבונדן און צײטיק
 אפט איז פראיעקט, דעם אונטערגעװארםן געװען איז טור

 דריט־ראנגיקער און צװייט־ מיט באנוצן צו זיך אויםגעקומען
 קלא־ די און פראיעקט, דעם ״אונטערצושטיצן״ כדי ליטעראטור,

 דער ;מינימום א צו געװארן רעדוצירט איז ליטעראטור םישע
 גענוג געװען גיט פשוט ם׳איז װייל נעליטן, האט אידיש־לימוד

 1935 אין און ?לאם. אין טעכניק דער מיט אפצוגעבן זיך צייט
 ״מירלייגן אז שולן, די פון םעקרעטאר נאציאגאלער דער אן װײזט

שפראך־לימוד״. דעם אויו» געװיכט גענוכ ניט
 ־1933 יארן די אין : פראגראם אױםהריםטאליזירטע אן ד)
 רעפארמו־ ראדיקאלע ארן ערנםטע אן פארגעקומען איז 1936
 בא־ די אז אמת, ארדן־שול. דער פון פראגראם דער פון לירונג

 ריין־אינער־ געװען יניט אופן בשום זײנען דעם פאר דינגוניען
די ארדךשול. דער פון ראמען די אין בלויז ה. ד. לעכע,

 גע־ זיכער האט רעפארמולירונג אט־דער אין ראלע דעצידירנדילע
 לעבן, אידישן אין צושטאנד פאליטישער אלגעמײנער דער שפילט

 אינטערעס פארשארפטער דער און פאשיזם פון אויפקומעז דאם
 מענטשן אידישן דעם בײ געװיזן צייט דער אין זיך האט װאם

 און פראבלעמען נאציאנאלע יזיינע צו קולטור־אוצרות, זיינע צו
 רער צו אינטערעם דער דערװאכט האט עם געשיכטע. זײן צו

 פון םכגה די װאם דערפאר, הויפטזאכלעך דערציאונג, אידישער
 קינד דאם אויםגעשטעלט האבן ראםן־טעאריעם פאשיסטישע די

 נאציא־ פון קרבן א װערז צו געפאר דער צו מענטשן אידישן פון
 װי פונקט — אידישן אין אייפעריאריטעט־קאמפלעקםן. גאלע

 האט װאם ױירונג, א אנגעגאנגען איז לעבן — אלגעמיינעם אין
 פראגראם פריערדיקע די װעלכע ענטפערם, םפעציעלע געפאדערט

געבן. צו בכוח געװען ניט איז שול דער פון
פאר־ שול־קאמיםיע נאציאנאלע די האט 1935 הארבםט אין

 ארויםגערוקט האט װאם לערער־קאנפערענץ, םפעציעלע א רופן
 װי װעג דעם געפינען )1 :גרונט־מאמענטן צװײ פאלגנדיקע די

 װי שול, אונדזער אין לימודים די פארטיפן צו אמבעםטן אזוי
 מעגלעכקײטן מעטאדישע און פראגראמאטישע די שאפן צו אזוי
 קינד, פארן האט שול די װאם צייט, באגרענעצטער דער אין כדי
 ארײנברענ־ )2 און רעזולטאטן, מאקםימאלםטע די דערגרייכן צו

 חגרציאונג, אונדזער אין מאמענט אידישן דעם מער װאם גען
 לימוד דעם פארטיפן געשיכטע, אידישע לימוד דעם אויםברײטעדן

ליטעראטור. אידישע די אידייש, פון
 אין שול־צוזאמענפאר פינפטן דעם פאר געבליב; איז עם

 ענד־ די אװעקצולײגן און פארמולירונג די אויםצוברייטערן 1936
 פרא־ א — ארדךשול דער פון פראגראם דער פאר באזע גילטיקע

 אוגדזערע פון פראגראם די טאג היינטיקז ביז איז װאס גראם,
שולן.

:שול דער פאר ציל דעם פארמולירט האט צוזאמענפאר דער

 װאם אלץ פון המשך דער װערן װעט װאם דור, א דערציען ״צו
 פון לעבן דעם אין פראגרעםיװ און פרייהייטלעך העראאיש, איז

 גאציאנאלע זיין טראגן שטאלץ מיט װעט װאס דור א פאלק, אוגדזער
 באװאוםטזיין דעם האבן גל״כצ״טיק װעט װאם און אגג.עהעריק״ט

 מיטיאלע צוזאמען פר״ה״ט און דעמאקראטיע פאר שטרייט פון
 א ;מענטשהייט פראגרעםיװער גאנצער דער מיט צוזאמען פעלקער,

 דרך-ארץ מיט ארבעטער-קלאם, מיטן פארבונדן זיין װעט װאם דור,
 קאמפן זיינע פון טיייל א — דערגרייכונגען זיינע פאר ליבע און
 דער מיט פארבונדן זיין װעט ,ןואם דור, א אםפיראציעם; און

״ן צו װערן ראוי צ״ט דער מיט װעט װאס און הולטור אידישער  ז
 דער פון שאפער װייטערדיקער דער נאר געניםער, דער גאר ניט

קולטור." אידישער

 װאם שול א בלויז אז פעםטגעשטעלט, האט צוזאטענפאר דער
 פון װערטפולע דאם קינד אונדזער איבערגעבן זײט אײן פון װעט
 דעם דורך אים װעט װאם קולטור, אידישער ;אציאנאלער דער
 װעט װאם און ׳זעלבםט־רעםפעקט, נאציאנאלן באשטימטן א געבן

 אינטער־ פון געפיל דאם פלאנצן אים אין זײט צװײטער דער פון
 פאר צוגרײטן ארום אזוי אים און םאליו־ארישקײט נאציאנאלער

 קעגן אונטערדריקטע אלע פון קאמפן די אין אנטיילנעמער אז
 די דינען אמבעםטן קאן שול אזא נאר אונטערדריקער, זייערע
צײט. איצטיקער דער אין מאםן אידישע די פון גויטן

 פון מעטאד דעם איינגעםירט צוריק האט צוזאמענפאר רער
 די פארמולירט קלאר האט ער ארדז־׳מולן. די אין געגנשטאגדן

 אידישער דער צו לעבן, אידישן דעם צו שול דער פון באציאונג
 איז פארמולירונג אט־די קולטור. אידישער ידער צו געשיכטע,

 אידײאישער שפעטערדיקער גאנצער דער פאר באזע די געװארן
ארדן־שול. דער פון אנטװיקלוגג פראגראמאטישער און

:געזאגט דעמאלט מיר האבן געשיכטע װענן
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 די אייגן, אונדז איז פאלק אידישן פון פארגאכגעגהייט ״די
געשיכטע, אונדזער איז מאםן אידישע די פון געשיכטע

 אל-דאם זיך אין פארקערפעיז קאמף אוגדזער און מיר
 געשיכטע דער אין טראדיציאגעל-קעמפערישע אל-דאם העראאישע,

 רע- איר באזירט בורזשואזיע אידישע די מאםן. אידישע די פון
 אויף איזאלאציע, פון פרינציפ דעם אויף נאציאגאליזם אקציאנערן

 דער פון אויםדערװיילטקײט און אפגעזונדערטקייט פון אידייע דער
 כדי געשיכטע, אידישער דער מיט זיך באנוצט זי ראםע. אידשער

 פון ציל דער פרינציפ. אט-דעם בארעכטיקן און יאשטעטיקן צו
״ן מוז געשינטע-לימוד אונדזער  דעם אונטערצושטר״נן בולט ז

 די פון לאגע אנטי-איזאלאציע די און מאמענט אגטי-איזאלאציע
 אידישן דעם מיט באקענען קינד דאם מוזן מיר מאםן. אידישע

.פעלקער. אנדערע צװשן געלעבט מאל אלע האט װאם פאלק, .  מיר .
 אינ־ פון געפיל דאם קיגד אין פלאנצן געשיבטע דער דורך דארפן

 מיט באגלייך םאלידארישקײט און ברידערלעבקײט טערנאציאגאלעו־
װערדע. און וויכטיקייט נאציאנאלער זײן פון דערקענטעניש דער

 זייט א״ן פון — זיין מוז לערער ב״ם ציל-איינשטעלונג ״די
 פון און פאשיזם, פון טעאריע ראסיםטישער דער קעגגצואװירקן

ט צװייטער דער ״  אידישער פון טעאריע דער קעגנצואװירקן — ז
רעאקציע• אידישע די פריידיקט עם מאם אויסדערװיילטקייט,

 אן קינד דעם געבן צו ניט מיר שטרעבן געשיכטע-לימוד ״מיטן
 ניט זוכן מיר פארגאנגענהייט, אידישער דער פון אידעאליזאציע

 בא- װילן מיר אמאל״. ״גליקלעכן דעם צו קינד דאם צוריקצורופן
 פון און פאלק זיין פון פארגאגגענהייט דער מיט קינד דאס קעגען

 מאמענטן פאזיטױו-װערטפולע אלע ארויםש״לן פארגאנגענה״ט דער
ירושה." געשיכטלעכע זיין אלם קיגד צום אזבעיגעבן זי• און

צוזאמענ־ דער האט געזעלשאפט־קענטעניש לימוד אין אויך
 זועלכע אויףי פונקטן פיר הויפט די קלארקײט. ארײנגעבראכט פאר

 די א) :זײנען געזעלשאפט־קענטעניש אין זיך באזירט שול רי
 און לעבן זײער — אידן ב) ;קלאסן אירע און געזעלשאפט

 פיל־פעלקערלעכער איר און לאנד דאם — אמעריקע ג) ;שטייגער
 מלחמה. און אנטיסעמיטיזם רעאקציע, פאשיזם, ד) ; כאראקטער

 אינהאלט געזעלשאפטלעכער דער פאקטיש זיינען פונקטן אלע ךי
 אין טעאריע אידײאישע די זיינעז זײ שול־&ראגראם. דער פון

 א װי — מאניפעםטאציע לעצטער איר אין דערציאוננ אונדזער
 קינד. דעם איבערגעגעבן װערט װאם פראדוקט, פארטיקער
: געזאגט דעמאלט מיר האבן איריש בנוגע

 די ארויסגעװאקםן װייט שוין זייגען מיר אז פילן, ״מיר
 פאר מיטל. א אדער ציל א איז אידיש צי דיםקוםיע, םטערילע

 מיליא- אז פאקט, געשיכטלעכער אביעקטױוער דער גענוג איז אונדז
אין אויס זיך לעבן און לעבן װעלט גאנצער דער איבער אידן :ען

״ אז שפראך, דער  פאלק- און פאלק-מעשת זייער איר אין האבן ז
 גרוגט- און שעפער די געװירקט האבן אידיש אין אז געשאפן, ליד

 אידי- דער האט איר אין אז ליטעראטור, איךושער דער פון לייגער
 ארבע- ערשט זײן צייטונגען, ערשטע ז״גע ;עשאפן ארבעטער שער
 דער איבער איצט װערט שפראך דער אין אז פאלק־ליד; טער

 פראגרעםיװע און אידיש-פראלעטארישע א געשאפן װעלט גאנצער
 אין מאםן אידישע די האבן שפראך דער אין אז ליטעראטור;

 אימי- געשלאםעגער פון יארן לאנגע אויף קוקגדיק ניט אמעריקע,
 פאקט דער איז נאר ניט קולטור-לעבן. ז״ער געשאפן גראציע,

 געװען קלאר אויך אונדז פאר איז ער נאר קלאר, איצט אוגדז פאר
 גע- געבוירן ז״נען שולן אונדזערע װען צוריק, יאר צען מיט

. װארן. .  פארנאכלעםי?ט, קאטף פון פ״ער אין אפשר האבן מיר .
 נעגאטיװצ קײן ג^האט ניט אופן בשום מאל ק״ן האבן מיר אבער

שולן.״ אונדזערע אין שפראך-לימוד צום באציאוגג

 פרא־ רי און רײפקייט מיט געאטעמט האט צוזאמעגפאר דער
 גענומען האט אװעקגעלײגט האט צוזאמענםאר דער װאם גראם
 שול. אידיש־װעלטלעכער דער פון נוצלעכסטע דאס בעםטע, דאם
או  פרא־ א געװארן געבוירן איז בלאנדזשעגישן פון יארן לאנגע נ

 די זיך אין פארקער&ערט מאל ערשטן צום האט װאם גראם,
ארמלץער־שגר. אױישגגר אויםגעהאלטענער אן פון אידייען

הויך־קורםן און מיטלשולן

ארדן־ די האט עקזיםטעגץ איר פון יארן ערשטע די אין גלייך
 מיט־ און טוער געשולטע דערציען צו כדי אז פארשטאנען, שול

 אין באװעגונג פראגרעםױוער און ארבעטער דער פאר ארבעטער
 עלעמענ־ דער םון דערציאונג די גענוג בלויז ניט איז אמעריקע,
 מיטן פארבונדן זיין זאל װאם ױגנט, אידישע א טאר־שול.

 אידישער דער מיט ארבעטער־קלאם מיטן לעב;, פראגרעםױון
 דארף ױגנט אזא שולן, פארזיכטיק מען דארױ ױגנט אזא קולטור,

 מיט געפארט דערקענטעניש די געװען איז עם אויםשמידן. מען
 און ניט דארוי אמעריקע אין קולטור אידישע די אז גלויבז, דעם
 קאנען מיר אז און אימיגראנטן־דור, מיטן אונטערניין ניט װעט
 שאפער אױן־ נאר קאנםומענטן, גאר ניט דערציען אמעריקע אין
 אװעקצוגעבן געטריבן אונדז האט װאם קולטור, אידישער דער פון

 הויך־קורםן. אונדזערע און מיטלשולן אונדזערע אויף מי אזויפיל
 דעם פון מיטלשולן 10 איבער עקזיםטירן 1940 אין אז אזוי

 פון םטודענטנשאפט א מיט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
דער אין יאר פיר פארברענגען סטודענטן אט־די .700 ארום
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 ארבעט זייער פאר צוגעגרייט מער גאך דארט װערן און מיטלשול
לעבן• פראגרעסױון אין אנטײל זייער און

 אונדזערע אז םך־הבל, א אונטער מיר ציען שטאלין מיט
 צען לעצטע די פון משך אין האבן הויך־קורםן און מיטלשולן

ל זייער צוגעטראגן האבן װאם גראדואנטז, ארויםגענעבן יאר  טי
 אמעריקע. אידישע פראגרעםיװע די באװירקט זייט זײער פון און
 און לעיז װעמעם מענטשן נאר קאריעריםטן, מענטשן םתם ניט

 אידישע אמעריקאנער די מיט פארבונדן שטארק זיינעז ארבעט
 א איבער מיר צײלן יזײ צװישן קאמפן. זײערע ימיט און מאסן

 שולן, אונדזערע אין לערער אמעריקאנער־געבוירענע צענדליק
 צענדליקער םיל שרייבערין, אידישע אמעריקאנער־געבוירענע אײן

 פירער אמערי?ע, אין קינדער־קעמפם אידישע די אין אױפפאםער
 םטודענטן־ דער אין פירער ״איקוף״־ױגנט־באװעגונג, דער פון

 באװעגונגען פאליטישע די און באװעגוע טרײד־ױניאז באװעגוע,
ארבעטער־קלאם. פון

זומער־קעמפם אונדזערע

 פאר־ דערציאונג־ארבעט אונדזער אין פלאץ אנגעזעען אן
 דער זיי צװישן שולן. אונדזערע אין זומער־קעמפם די נעמען

 פראגרעםייװער אידישער גרעםטער דער פאקטיש—אנגעזעענםטער
 ״קינדער־ קעמפ יארקער גױ דער — אמעריקע אין קינדער־קעמפ

 קינדער די פאר אפרױפלעצער נאר ניט זיינען קעמפם די לאנד״.
 דער־ זיינען זיי נאר פאלק־מאםן, און ארבעטער אידישע די פון

 איז עם דערציאונג־פראגראם װעמעם ציאונג־אינםטיטוציעם,
 זײער םון יארן די אין ארדךשול. דער פון װאם זעלבע די גענוי

 טויזנטער צענדליקער דורכגעגאנגען זיי דורך זיינען עקזיםטענץ
 אידיש־פראגרע־ דער פון געװארן באװירקט זיינען װאם קינדער,
 אידי־ דער צו דערנעענטערט זיך האבז װאם דערציאונג, םיװער

 ארבעטנדיקע די פיז לעבן מיטן בא?אנט זיך און שפראך שער
אמעריקע. אין מאםן

ארדן־שולן די פון אויםגאבן די

 ארדן־שולז די האבן עקזיםטענץ זײער פון יארן די איז
 און קינדער־ביכער טעקםט־ביכער, צאל גרויםע א ארויםגעגעבן

פראפאנאנדע־ליטעראטור.
 מיט שול די באזארגן צו געװען איז פראבלעם ערשטע די

 אזא געװען איז ביכער די פאר נויט די טעקיםט־ביכער. נייע
 א ארויםגעגעבן אנפאנג פון זזאט שול ױנגע די אז דרעגענדיקע,
 מיט קינדער די באזארגן צו כדי כרעםטאמאטיע, באװעגלעכע
 אין דערשינען זיינען ביכער ערשטע די קלאם. אין מאטעריאל

 פולן א מיט שול די באזארגן צו געװען איז אויפגאבע די .1930
 דער מיטלשול. דער ביז אלף־בית פון טעססט־ביכער, קאמפלעט

 נאכ־ איז טעקםט־ביכער אונדזערע פון אנטװיקלוגג די און װעג
 היינט־צו־טאג פראגראם. פון אנטוױקלוע די פום־טריט געגאנגען

 װאם לײען־ביכער, אײגענע קאמפלעט פוצן א מיט שוא די שטײט
 דער אין אריין קומט ער װאם טאג דעם פון קינד דאם באדינען

מיטלשול. יאר דריטן ביזן שול
 ארויםגעגעבן אויך שולן די האבן טעקםט־ביכער די אחוץ

 קינ־ און קינדער־מעשױת צוגאב־לייען־מאטעריאל, צאצ גרויםע א
עקזעמפלארן. טויזנטער פיל אין דער־ביכ׳לעך

 ארבעטער־ דער פון געדאנ? דער .״ו(\רציא\עג א\\ ״חײמ
 פארשפרייטן געקאנט ניט אלײן זיך םון זיך האט דערציאונג

 טראדיציע די אמעריקע. אין באפעלקערוע אידישער דער צװישן
 צו כדי און ױנגע. א זײער נאך איז ארבעטער־שול דער פון

 זיך האט לאנד, אין מאםן די צװישן װארט איר פארשפרײטן
 זאל װאס אזא זשורנא?, פאפולערער אלגעמײנער אן גענויטיקט

דינען םיי און מאםן די צו שול דער פון װארט דאס ברענגען םײ

 1935 יאנואר גופא. שול די שטארקן צו ארגאניזאטאר אן װי
 יאנואר (פון דערציאונג״ ״פראלעטארישע די דערשינעז איז

 פון ארגאן אפיציעלער דער — דערציאונג״) און ״היים —1939
 דעם אין ארדן־שולן. די פון שול־קאמיםיע נאציאנאלער דער

 אויפ־ איר פארמולירט רעדאקציע די האט לײט־ארטיסל ערשטן
 אויםצו־ זייז װעט זשורנאל אוגדזער פון ציל ״דער :גאבע

 אר״נברעננען קינדער־שולן, פראלעטארישע אונדזערע בר״טערן
 אייגהייטלעכקײם מער שול־װעזן, אונדזער אין קלארקייט מער
 אונדזער בויען איז פארשטענדעניש מער לערנען, אונדזער אין

היים.״ דער מיט 5שו< די ענגער פארבינד! ארגאניזאציע,
 דער דערציאוגג׳/ און ״הײם דער פון װאוקם שנעלער דער

 פארשפרייטםטער דער געװארן איז זשורנאל דער װאם פאקט
 פון צירקולאציע (א אידיש אויף מין דעם פון זשורנאל

 אט־דער נויטיק װי באװײז בעםטער דער איז — )8,000 ארום
 צװישז געשלאגז האט ער װארצלען טיפע װאםערע און איז ארגאן

עקזיםטענץ. ז״ן פון יאר םינרי די אין עקטערן אידישע
 מאל אלע איז קינדער־זשורנאל א אין נויט די .״יתגןץאוג״

 נױ די האבן 1929 ווי פרי אזוי שוין גרויםע. א זײער געװען
 קינדער־ דעם ארויםגעגעבן צ״ט א שולן אומפארטייאישע יארקער

 ניט לאנג האט זשורנאל דער אבער ״קינדערלאנד׳/ זשורנאל
 געװאקסן איז קינדער־צייטונג א פאר פארלאנג דער און געלעבט,

 שול־קאמיסיע נאציאנאלע די האט קלאר יזייער יאר. צו יאר פון
 ארויםגעבן ב״ם זיך פאר שטעלט זי װאם ציל, דעם פארטולירט

 געפילט, האבן עלטערן און לערער װי לאע ״יארן :זשורנאל דעם
 דערציאונג־ אונדזער אין אייםטרומענט װיכטיקער א פעלט עם אז

 קינדער־ ארעמע די ניט און טעקסט־בוך דאם ניט אז ארבעט;
 באדערפענישן די צופרידנשטעלן קענען אידיש אויף ליטעראטור

.שולן. אונדזערע פון .  קינדער אונדזערע אז אמת, ניט ם׳איז .
 קינד דעם געבן נאר לאמיר אידיש. קײז לייענען ל-יטי \\יל\

 װעט ער און מאטעריאל, צוגענגלעכן אים פאר אינטעדעםאנטן,
 גטיװאגיןהײנו ךי אונגגױסלגןץ זיך אין און ל״ענען פארנענינן מיט

 דערציאונג׳/ ״פראלעטארישע (לײט־ארטיקל, אידיש." לייענען צו
.)1937 מערץ,

 די איגםטרואירט האט ,1936 דעצעמבער צוזאמענפאר, דער
 ארױםצו־ גל״ך שול־קאמיםיע נאציאגאלע ניי־ארײגקומענדיקע

 דער איז 1937 מאי אין און קינדער־זשורנאל. דעם געבן
דערשינען. ״ױננװארג״ נומער ערשטער
 זשורנאל דער האט ע?זיםטענץ זײן פון יאר דריי די אין

 ערטער חשובםטע די פון אייגם פארנעמען צו באװיזן ״ױנגװארג״
 גע־ איז זשורנאל דער קינדער־זשורנאליםטיק. אידישער דער אין

 — אױםגעצײכנט זיך האט און קינדער די ב״ באליבט װארן
 אידישע אנדערע פון אונטערשיידט שטארק פרט דעם אין און

 זיין מיט — יזײ פאר מוםטער א געװארן און קינדער־זשורנאלן
 אנגע־ האט ער װאם דעם מיט און קאלירפולקייט, לעבעדיקײט,

 אידײאיש קינד. צום באציאונג זיין אין טאן פערזענלעכן א שלאגן
 איז און ארדן־שול, דער פון פנים דאם אויםגעדריקט ער האט

 דער אין אינםטרומענטן װיכטיקםטע די פיז איינער געװארן
אוגדז. פאר שטײט װאם דעדציאוננ־ארבעט

 לעבן געזעלשאפטלעכע דאם און שול־פארײן דער
ארדן־שול דער פון

 האט 1931 אין שולן די פון צוזאמענפאר דריטער דער שוין
 די פארזיכערן צו כדי אז געדאנס, דעם ארויםגעבראכט סלאר

 געשאפן דארפן שולז, די פון אויםשפרײטונג די און עקזיםטענץ
 פלאץ, ערשטן אין ארײננעמען, זאלן װאם פארײנען, בר״טע װערן

שאםן ארום אזוי און שול, דער פון פריינט בכלל און עלטערן, די
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 נאר יצעבז, אידישן אין מאםךאנשפאר א נאר ניט שול דער פאר
 װעגן זארנן און פארזיכערן זאל װאם ארגאניזאציע אן אויך
שול. דער פון אױפהאלטוע דער

 ביים פארמולירט קלארער — שול־פאריין פון אויפגאבע די
אנפירן :זיין באדארפט האט — צוזאמענפאר פערטן

 גלייכצייטיק און שול דער פאר אגיטירן שול, דער מיט
 דער־ פאר דערציאונג דער אין פאקטאר װיכטיקער א װערן

 קולטור־כוח א װערן זאל שול־פאריין יעדער אז אזוי װאקסענע,
 פערטן בײם געגנט. זיין אין באפעלקערונג אידישער דער פאד

 שול־פאריינען די אין שוין זיך האבן 1933 אי! צוזאמענפאר
מיטגלידער. 5,000 — 1935 אין און מיטגלידער. 3,000 נעפונען

קאמענעצקי נ.
שול-קאמיטעט שטאטי׳טן יארקער :ױ פון םעקרעטאר

 טענדענץ שעדלעכע א זיך באמערקט יאר צװיי לעצטע די אין
 ניט, פראגע קיין איז עם ארגאניזאציעם. אט־די א&צולאזן

 פונדאמענטאלן דעם פארשמעלערט האט דורכריים אט־דער אז
 און טוער קרײז דעם פארארעמט האט שול, אונדזער פון אנשפאר

 ערנםטע םאמע די פון איינע שול. דער שאדן אנגעטאן ארום אזוי
 אין שול־צוזאמעגפאר דעם פאר שטײט עם װאם אויפגאבעם,
 און שול־פאריינעז די פארשטארקן דאם איז ,1940 דעצעמבער

שול. אוגדזער פאר באזע ברייטע די פארזיכערן ארום אזוי
 איז ארדךשול די .•לצב\ גמוטלשאפגזרגןמ אי\ ארר\־ש\ל די

 — מוטער־ארגאגיזאציע איר װי פונקט אן, טאג ערשטן איר פון
 פראגרעםױון דעם פון טייל א פארבליבן און געװען ארדן, ךער

 וױכ־ א״ז קײן געװעז ניט אמעריקע. אידישער דער פון פראנט
די לטובת אקציע וױכטיקע אײן קיין און ארבעטער־אקציע טיקע

 אן גענומען האבן ניט זאלן זײ װעלכע אין פאלק־מאםן אידישע
 און רעכט םארן קאמו* אין געװען איז דאם צי אנטײל. אקטױון

 אקציעם די אין אויםגעדריקט — פאלק אידישן פון לעבן פארן
 קאמוי אין געװען איז דאם צי פאלקם־האמיטעט״, ״אידישן פון

 קולטור אידישער דער פון פארטיפונג און פארטײדיקונג דער פאר
 ״איסוח״, דעם ארום און אין ארבעט דער אין אױםגעדריקט —
 קאמפם־ארגאן דעם אויםצוהאלטן קאמף דער געװען איז דאם צי

 — ״מארגן־פרייהײט״ די — אמעריקע אין מאםן אידישע די פון
 לערער און טוער אונדזערע זיך האבן קאמפן אלע אט־רי אין

פאזיציעם. ערשטע די אין געפונען
 משך אין .•שץל־-ראגץטיגוליג ־un אי\ אײןיןײסו פאר פר\אן\\

 איינציקע די געװען ארדךשול די איז יאר פינףז לעצטע די םון
 נאענטע געזוכט האט װאם אמעריקע, אין שול אידיש־װעלטלעכע

 אידיש־װעלטלעכער דער פון טיפן פיר די צװישן צוזאמענארבעט
 זאלן מיר אז נעלעגנהײט, קײן דורכגעלאזט ניט האבן מיר ש(ל.

 שוצן אידיש־װעאט^עכע אנדערע די רופן ניט און װענדן ניט זיך
 װעלט־ דער לטובת טעטיקײט קאארדינירטער צו אמעריקע איז

 נאציאנאיצע ד׳ האט 1936 פעברואר װי פרי אזוי שול. לעכער
 קערפער־ פירנדיקע די צו רוף א ארויםגעשיקט שוא־קאמיםיע

 דעם צו און פארבאנד־שולן שולן, רינג ארבעטער די פון שאפטן
 קאארדיניר־ פאתעשלאגן יזײ און פא^ק־אינםטיטוט, עליכם שלום

 אמעריקע. איז שול אידיש־װעלטלעכער דער לטובת אקציע טע
 םאר־ ניט האט שול־קאמיםיע נאציאנאלע די אז זײן, קלאר זאל

 בלויז האט זי שול, אײן װערן זאלן שולן אלע אז געשלאגן,
דארפן אלע מיר װעלכע ״אויף אסציע פארנעשלאגן

 די װאם פונקטן, פיר די געמייגשאפטלעך״. ■האנדלע; קענען און
 גע־ יז״נען פארמולירט, 1936 אין האט שול־קאמיםיע נאציאנאלע

 די צו הילו* מער פאר און קינדער־נויט לעגן קאמ,ײ )1 :װען
 אנטי־ װאקםנדיקן קעגן קאמו* )2 ; סקולם די אין קינדער ארעטע

 קאארדיניר־ )3 ; שול־םיםטעם אמעריקאנער דער־ אין םעמיטיזם
 פינאנציעלע קריגן זאל שול אידיש־װעלטלעכע די כדי אקציע, טע

 און שטאט־רעגירונגען, און קאמױניטי־טשעםטם די פון שטיצע
 ארויםגעבן לערער, די צװישן צוזאמענארבעט פעדאגאגישע )4

װ. אז. און שפראך אין טעקםט־ביכער נענײינזאמע
 לערער און טוער די צװישן װאם דעם, אוי^ קוקנדיק ניט

 שטארקע א געװען איז שול־ארגאניזאציעס אנדערע די אין
 רעאקציאנערע די אבער האבן פראגראם, אונדזער פאר שטימונג

 איגנארירט. רווי אונדזער שול־באװעגוגגען די םון פירערשאפטן
 געלעגנ־ אגדערע םך א ב״ און מאל םך א דוף דעם האבן מיר

 פונקט דעם צוגעגעבן אוין־ האבן מיר איבערגעחזרט. הייטן
 אלם װערן אײנגעפירט יזאל אידיש אז אקציע, אז אנפאנגען װעין

פאר־ אונדזער באגייט האבן מיר שולן. עפנטלעכע די אי; לימוד

ױ שול-קאמיטעט שטאטישער יארקער נ
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 אפריל אין שול־צוזאמענפאר ארבעטער־רינג צום דירעקט שלאג
.1939 מאי אין װי שפעט אזוי אמ־<.ל נאך און ,1937

 פון דערפארונג די אז ז^גן, זיכערק״ט מיט איצט קאנען מיר
 פירער די אז געלערנט, קלאר אונדז האט יאר פינף לעצטע די

 און — אמעריקע אין שולן אידיש־װעלטלעכע אנדערע די םון
 — שול ארבעטער־רינג דער פון פירער די פלאץ ערשטן אין

 אידישער דער אין פאראינטערעםירט געװען ניט מאל קייז זיינען
 דירעקטן אדער נוצן, דירעקטן דעם פון װ״טער אמעריקע פון שול

 פארטײען די און ארגאגיזאציעם זייערע ■וואם קאפיטאל, פאליטישן
 וויייל שול־באװעגונג. דער פוז האבן קאנען דינען זײ װעמען

 פאר־ אט־די פארענטפערן און פארשטיין מען קאן װי אנדערש,
 אמעריקע אין אז געשטערט האט װעלכע האגדלונג, ברעכערישע

 שול־באװעגונג, אידישע קאארדיגירטע ברייטע א אויםװאקםן 5זאי
 װאלטגעיןאנט שול־באװעגוע א״נציקע יעדע ראמען װעמעם אין

? אנטוױקלען ברייטער זיך און לעבן בעםער
 אר־ דער פון פירער די האבן אקציע פארײניקטע ^נשטאט
 אויםברוך דעם זינט חדשים לעצטע די םפעציעל שול, בעטער־רינג

 שטראם א מיט געעגטפערט װעלט־מלחמה, צװײטער דער פון
 ארדךשול, דער אויףז מםירות פשוטע און זלזולים אטאקעם, פון

 אידיש־ דער אויח פלעק שענדלעכער א װי בלייבן װעלן װאם
 די װען בלויז װאם פלעק, א ;אמעריקע אין שול װעלטלעכער

 פון קערפער פיז װערן אויםנעברענט װעלן קולטור־פארדארבער
 אפגעװישט קאנעז ער װעט אמעריקע, אין קויטור־שאפן אידישן
װערן.

שולן אונדזערע פאר פערםפעקטיװן די

 לאנגן א דורכגעטאכט האט אמעריקע איז שול אידישע די
 :שװעריקייטן פארשיידענע בייקוסען באדארפט האט װעג,

 האט *!ו־דן־שול די קעגנערשאפט. אםימילאציע, אפאטישקײט,
 אבער װענ, זיג־זאנישז א דורכגעמאכט יאר 14 לעצטע די אין

 איר אין שול די בארג־ארױו». געגאגגען כםדר איז װאם װעג א
 אומדערמידלעכע רי זיך אין פארקערפערט צושטאנד איצטיקן
 הונדערטער און שול־טוער איבערגעגעבענע טויזנטער פון ארבעט
 דער אין גלויבן זייער פון כוח מיטן האבן מענטשן די לערער.

 מיט ארבעטער־דערציאונג, דער אין דערציאונג, פראגרעםיװעד
לעבנם־פײאיקייט, איר און קולטור אידישער דער אין גלויבן זײער

 אידישן דעם אין פארפעםטי?ט שטייט װאם בגין, א אויפגעבױט
 מאדערנעד דער פון מאניפעםטאציע א אליין אמעריקע. אין קעבן

 די האט קולטור, דעמאקראטיש־סאציאליםטישער פראגרעםױוער
 און בארײכערן צו קולטור די געװירקט ארבעט איר מיט שול

 דורך און באדן אמעריקאנער אויפן פארװארצלען צו זי פארטיפן,
 אין ארבעטער־שול אידישע די דויער. איר פארזיכערן צו דעם

 אין קולטור אידישע די אינטעגרירן צו געהאלפן האט אמעריקע
 קיין גיט לעבן. אמעריקאניש־אידישן דעם םון קאמפלעקם דעם

 אמערי־ דעם אויח אריבערגעטראגן ים זײט יענער פון פלאנ־ן
 װארצלען מיט דא־געבוירענע, א שפראצונג, א באר באדן, קאנער

 דעב אין נלויבן פולז דעם האבן מיר באדן. היגן דעם איז
 פאלקם־מאםן, די אן רופט מען װאם דעם אין פאלק, ארעמען

 לעבן. צו װײטער פײאיקײט זײער אין אויםדויער, זײער אין
 פארװארפ; מאםן אט־די װאס בריק, די װערן װיל שול אונדזער

ארײן. צוקונפט דער אי] זיך פאר
ארדן־שול, די דורכגעמאכט נאר־װאם האט יאר שװער א

 ניט איז דאם אבער מםירות, און אטאקעם העצעם, פון יאר א
 אלע נאך זײנען מיר געװען. שעה שװערע ערשטע אונדזער

 געװארן. געלייטערטער נאך שטארקער, נאך קריזיסן םריערדיסע
 װאם אינםטיטוציע די שול דער אין דערקע;ען מאםן אידישע די

 װאס אינםטיטוציע די דערציאונג־נויטן, זײערע פארענטפערט
 ז״ן װעט װאם מאםן, אידישע די פאר דור א דערציעז װעט

 אידי־ דער איז שײן און העראאיש איז װאם אלץ מיט פארבונדן
 מיט פארבונדן מאםן, אונדזערע פון לעבן אין געשיכטע, שער
 קולטור, אידישער פראגרעםיװער דער און שפראך אידישער ־ער

 םפע־ איז מענטשהײט פראגרעםיװער גאנצער דער מיט פארקגיפט
 גע־ א אםפיראציעס, און ?אמפן ז״נע ארבעטער־קלאס, מיטן ציעל

 אמעריקאנישער פיל־פעלקערלעכער גרויםער דער פון טייל זונטער
 מיט און טראדיציעם פרײהײטלעכע אירע צו ליבע מיט :אציע,

 פון אויםשפרײטונג און אפהיטונג דער פאר קעמפן צו גרײטקייט
דעמ^קראטיע. אמעריקאגער דער

 אידישער דער פון פאן די האלטן מיר װעלן ר״ן און הדך
 פון פראגרעם, פון גייםט געזונטן אין ארבעטער־דערציאונג

 שלום, פון ארבעט־מענטש, מיטן פארביגדװג פון דענזאקראטיע,
 קול־ און שפראך אידישער דער צו איבערגעבנקייט און ליבע פון

 אין אט — לעבן זײער און פאלק־מאםן אידישע די צו טור,
דערציען. קינדער מיר װעלן ג״םט דעם

ארדן פון שטאט-קאמיטעט באםטאגער
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 איז דאם אז מ׳האצט, — 1654 אין םעפטעמבער־טאג א אין
 דער פון האפן צום איז — סעפטעמבער טער16 דער געװען

 צוגע־ יארק) נױ (איצטיקע נ״־אמםטערדאם קאלאגיע קצײנער
 קינדער. און פרויען אײנגעשצאםן אידן, 23 מיט בארקע א קומעז

 אייז, נוםח אנדער אן טשארלם״. ״םײנט געהייםן האט בארקע די
 געבראכט האט און קעטרין״ ״סײנט געהייסן האט בארקע די אז

 מיט דעמאלט, אז קלאר, איז אײנם גפשות. אידישע 27 זיך מיט
 זייערע געשטעלט אידן האבן צוריק, יאר הונדערט דר״ קארגע

באדן. צפוךאמעריקאנישן אויפן פים
 פאנגט יװאם געשיכטע, א אנגעהויבן זיך האט דעמאלט יזינט

און ?אלירםולקײט, און שפאנענדיקייט איר מיט פאגטאזיע די

נאוױק פ.

 זינט מאמענטן. דראמאטישע און טראגישע מיט פול איז װאם
 אידן מיליאן האלב א און צװיי ?ארגע פון פאלק א האט דעמאלט

 װעלט׳ דער פון טיילז אצע פון אמעריקע ק״ן אריבערגעװאנדערט
 ישוב אידישער א געװארן אויםגעבויט אמעריקע אין איז עם און
 זײגען 1938 און 1881 צװישן (בלויז מיליאן פינף קארגע פון
 אפ־ דער צויט ;אידן 2,380,426 אריינגעקומען אמעריקע קיין

 פאר־ די פון באפעלקערונג אידישע די האט 1937 פון שאצוע
).4,831,180 באטראפן דעמאלט שטאטן אייניקטע

 צו טראגן אנגעהויבן װעלט עקן אלע פון זיך האבן םעלקער
 אעעהויבן זיך האבן שטרעמעלעך ברעגן. אמעריקאנישע די

 כװאליע, ברייטע א אװעק איז עם ביז איבעררייםן, מיט דינינקע,
 — 1936 ביז 1820 פון — אהער אריבערגעבראכט האט װאם
 פעלקער !מיליאן 38 !מענטשן מיליאן )38( דר״םיק און אכט

 דער פון געשיכטע דער אין אבער גאגצע! װעלטן זגאנצע
 װאונדער׳ א — מענטשךװאנדערוע פענאמענאצער דאזיקער

 גע־ מענטשלעכער דער אין פריער געװארן נעזען ניט איז װאם
 איבער־ די האט — װערן געזען ניט מער אפשר װעט און שיכטע

 באזונדערם זיך אין פארמאגט פאצק אידישן פון װאנדערונג
עלעמענטן. טראגישע באזוגדערם אויך און דראמאטישע

,1654 םעפטעמבער־טאג, יענעם אין זיינען װאם אידן, 23 די

 לאנגן א דורכגעמאכט האבן טשארלם׳/ ״םט. דער אויף געקומעז
 װיפיי איז װײם װער בראזיל. פון דרום־אמעריקע, פון װעג,

 נײ־אמםטערדאם אין אויך לאנדן. געװאלט האבן זיי האפנס
 האצעגדישער דער ארעמם. אפעגע מיט באנעגנט ניט זיי מען האט

 בריװ א אנגעשריבן באלד האט םטײװעםאנט, פעטער גאװערנאר,
 די טאר מען אז דער?לערט, האט ער װעצכן אין האלאנד, ק״ן

 דאזיקעי ״דער פארבלײבן. לאח ניט נ״־אמםטערדאם אין אידן
 אנצו־ זוייטער װערן דערלויבט ניט זאל ראםע שװינדלערישער

 W דאר^ אפשר ?אלאניע׳/ די באאומרואיקן און שטעקן
 װייל פאפיר, אגטיםעמיטישן זײן פאר םטײװעםאנטן דאנלען

 זײנען אידן ערשטע די װען געװארן, רעגיםטרירט איז דורכדעם
אמעריקע... קײן געקומען

 זײ מיט זיך לאמיר ? אידן 23 די געװען זיינען װער־זשע
 דער װערן ?לאר גאנצן אין ערשט װעט — באקענען עטװאם

פא&יר. םטײװעםאנטם פיטער פון כאראקטער
 אנ־ זיך האט װעלט נײער דער אין אידן פון געשיכטע די

 געשיכטע די זיך ענדיקט עם ״װען .1654 פאר לאנג געהויבן
 די פון געשיכטע די *ן זיך הויבט — ש&אניע אין אידן די פון

 אונדז פירט דאם אויםדרוק. אן דא איז אמעריקע׳/ אין אידן
 האבן װאם פריינט אידישע די צו עקם&עדיציע, קאלאמבוםעם צו

 יעםודא ״מאפע־אידן״ פארטוגעזישן צום געהאצפן, קאצאםבוםן
 שטודידט, האט קאלאמבום מאפעם װעמענם קרעםקעם, (יהודה)

 םאנכעז, גאבריעל און םאנטאגעל דע צואים אידן שפאנישע די צו
 פירט דאם אראגאן. פון הוי^ אין ראל א געש&יצט האבן װאם

 זײנען זײ װאו שפאניע, אין אידן פון געשיכטע דער צו אונדז
 פון צאל גרויםער דער אין אינקזויזיציע, דער פאר געװען,

 אין פאזיציעם מיט— צייט יענער פאר גרויםע א — 300,000
 קיל־ גרויםער א מיט הויםן, פירשטלעכע די אין און קייםערלעכן

 דער װעגן געביטן. פיל אויח אײנפלום באדייטנדיקן מיט טור,
 אירע אײנגעלייגט האט איזאבעלא קעניגין אז קעגענדע,

 ז״ז מאכן קאגען זאצ קאלאמבום כדי (צירונג) ״דזשועלם״
 :אדאמם ב. הערבערט היםטאריקער, אמעריקאנער אן זאגט רייזע,
 זיינען — אידן נאר צירונג ניט — דזשום״ באט דזשועלם ״נאט

 ערשטע־ קאלאמבוםעם פאר פונדאמענט פינאנציעלער דער געװעז
רייזע.

 ױעגן באשרײבונגעז די צו געפירט אויך אונדז װאלט דאם
 די צװישן געפארן. קאלאמבוםן מיט איז װאם מאנשאפט, דער
 פינוי־ געװען זיינען עקםפעדיציע ערשטער זיין פון מענטשן 120

 קאלאטבום װ״צ אידן), (באהאלטענע ^מאראנען אלע אידן, זעקם
 ארויםצופארן פאפירן זייגע הויףי שפאנישן פון געקראגן האט

 געװארן ארויםגעגעבן איז עם װי נאכדעם ש ד ו ח ן י י א
 ארויםגעטריב; װערן אידז אז ),1492 אויגוםט, טן2באפעל( דער
 טריאנא, דע ראדריגא ימאראן דער אז האלט, מען שפאניע. פון

 קאלאמ־ צאנד. דערזען צו ערשטער דער געװען אי־ז מאטראס, א
 געװען איז מאראן, א טארעם, דא לואים איבערזעצער, בוםעם

 װעצט, נײער דער פון באדן דעם באטרעטן צו ערשטער דער
 קובא, אין באזעצט דערנאך זיך האט (ער םאלװאדאר םאן אין

פיאנערן). ערשטע די פון איינער געװען איז ער װאו
 םאר־ די אין אידן ערשטע די פון אנ?ומען דאם מי פונקט
 דורך פארפאלגונגען, דורך פארשריבן איז שטאטן אײניקטע

 פארשריבן, איז אזוי האלאנד, קיין פאפיר םטײװעםאגטם פעטער
אגדערע (און אידן פון אנװעזנה״ט די בלוט, און פ״ער דורך
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 קאצאמבוםעם נאך באצד װעצט נ״ער דער אין ״אפיקורםים״)
 אינ־ די געהומען אהער איז קאצאמבוםן מיט אהער. קומען

 װעםט־ די אין אינקװיזיציע דער פון טעטיקייט די און קװיזיציע,
 ,1511 יאר דעם אין שוין געװארן רעגיםטרירט איז אינדיעם

...1516 יאר דעם אין שוין — מעלםילא אין און
 שפאניע אין אידן די פון געשיבטע די זיך ענדיקט עם ״װען

 עם אמעריקע.״ אין אידן די פון געשיכטע די אן זיך הויבט —
,װעצט. נייער דער אין אויך איגקװיזיציע די אגגעהויבן זיך האט

 עקםפעדיציעס די האבן אינקװיזיציע די זיך מיט געטראגן
 דער אויף געשטעצט זיך האבן אידן פארטוגאצ. און שפאניע פון

 האצאנד צענדער. צװ״ די באקעמפט האבן װאם די, פון זײט
 דורך — געקעמפט פארטוגאצ און שפאגיע געגן דעמאצט האט

 האצאנד קאצאניעם. פארכאפן דורך און האנדצם־קאנלוורענױ
 דער דורך פארפאצכטע די פאר טויערן אירע געעפגט ברייט האט

 האבן פארטוגאצ און שפאגיע םון אידן פיצ קירך. קאטויצישער
 אנט־ אנגעהויבז האט האצאנד װען באזעצט. צאנד דעם אין ןיך

 דער אויף אײנפצום איר אויםשפרײטן און האנדצ איר װיקצען
 האבז װאם די, צװישן געװען אידן זיינען ים, זײט אנדערער
 פון קאצאניעם די אין פאן האצענדישע די ארויפציען געהאצפן

װעצט. נייער דער
 בראזיצ, אין אגהאצט פעםטן א געקראגן האבן האצענדער די

 פיצ און האנדצ, אויםצענדישז פון צעגטער א דארטן אנטװיקצט
 האבן פארטוגאצ און שפאניע פון מאראגען און האצאנד פון אידן
 1631 אין איז װאם בראזיצ, \־(\ציפט■, אין באזעצט. דארט זיך

 באד״טנ־ א געשאפן זיך האט האצאנד, פון געװארן פארממען
 האצט טויזנט, (פיגף אידן צאצ גרויםער א םיט קאצאגיע, ךיקע
 יײעז צייטן, יענע פאר גרוים צו איז ציפער דער אבער מען,

 ז״ער געװען זיינעז אמעריקע דרום און צפון אין קאצאניעס
 באצד צאנג. אויףי ניט אבער געבציט, האט רעציפע קצייגע).

 אנגע־ האט צייט צאנגע א קאצאניע. די באפאצן פארטוגאצ איז
 אידן געװארן. באצאגערט איז שטאט די לאמןן. דער האצטן
 ארירי שטאט׳ דער ביי שצאכטן די אין אויםגעצײכנט זיך האבז
געפאצן. רעציפע איז 1654 אין האצאנד. פון זייט דער

 צעזײט זיינען עם וױפיצ אומגעקומען, ז״גען עם אידן װיפיצ
 אין געװארן געפאעען זיינען עם וויפיצ געװארן, צעשפרייט און
 23 אבער װיים... װער — אינקװיזיציע דער פון קצאמערן די

 צפון־צו, אויף ים, אויפן װאנךערונגען צאנגע נאך ז״נען אידן
 דער איז אנגעקומען ענדצעך בארלע, א אויח װאנדערונגען
 םטייװע־ פעטער האט ניי־אמםטערדאם. קאצאניע \זאל«ורישג\ר

 דער אין אריינצאזן געװאצט ניט האלאנד פאר קעמפער די םאנט
 ניי־ פיז האפן אינעם ניי־נידערצאנד, קאצאניע האצענדישער

אמםטערדאם...
ע א האצענדי־ געװעזענער דער פון אידן די אז דא, איז םיינו
 שיפן. 16 אין ארויםגעצאזט זיך האבן רעציפע קאצאניע שער
 בארקע, אדער שי^, אײן װיים. װער — געװארן איז זיי טיט װאם
 איז שפאניער פון ים אויפן געווארן געפאנגען איז מען, זא:ט

 די האט שיףי פראנצויזישע א װי נאכדעם געװארן באםרייט איז
 אנ־ אידז 23 ז״נען אזוי און געפאנגען. גענומען שפאניער
 ענדצעד נײ־נידערצאנד, קאצאגיע האצענדישער דער אין נעקומען

 אויפז נײ־אמםטערדאם. אין האפן, זיכערן א אין אנגערןומען
 דער פון ?אפיטאן דער זיי האט היימצאנד נייעם דעם פון ברעג

 פעטער און רײזע־געצט. אים קומען זײ אז אנגעקצאגט, בארקע
געװאצט. ניט גאוצ\ אי\ זיי האט םטיױועםאנט

 פון ענטפער אן אנגעקומען איז 1655 אפריצ טן26 דעם
״װאצט דא, בצייבן צאזן ניט אידן די זאצ מען װען האצאנד:

 דעם צוציב םפעציעצ ױשרדיק, ניט און פארנינפטיק ניט געװען
פאר־ בײם געציטן האבן אידן די װאם פארצוםט באדייטנדילן

 קאפיטאצ, סומע גרויםער דער צוציב אויך און בראזיל נעםען
 רעדט (עם קאמפאניע״. דער אין אינװעסטירט האבן זײ װאם

 האט װאם קאמפאניע״, אינדיעם װעםט ״דאטש דער װעגן זיך
 דאזיקע די ;ניי־נידערצאנד אויף טשארטער דעם געהאט

אינװעםטארם.) אידישע געהאט האט קאטפאניע האצענדישע
 אידן 23 די װעגן רעגירונג האצענדישער דער פון ענטפער דער

 האגדצען און ארומפארן מעגן מענטשן ״די :אויםגעפירט האט
 תניאי׳ מיטן דארט, פארבצ״בן און צעבן און ניי־נידערצאנד אין
 זײער פון װערן אויפגעהאצטן זאצן זיי צװישן ארעםע די אז

נאציע." אייגענער
ניי־אמםטערדאם, אין באזעצט אידן ערשטע די זיך האבן אזוי

שטאטן.*) פארײניקטע די אין י־<!רק, נױ שפעטערדיקע דאם
 עקזים־ דעמאצט האבז צפון־אמעריקע אין .1654 יאר איז

 ענג־ שװאכע און אײנזאמע צװיי ברעג אטצאנטישן ביים טירט
פצימוט. אין און דזש״מםטאון אין :קאצאגיעם לישע

2.
 אמבראזױם, מאז<נם איזראעצ, דוד ד׳צוצערגא, אנראהאם

 דא יאזעף ד׳אנדראדע, םאצװאטארע םימאן, צא דע אבראהאם
 הענריק ם. יאהאב בארםימםאן, יאקאב פרערע, דוד קאםטא,

 נעמען זײנען ד^ם — צעװי אשר מעקא, איםאק קאהען), (אדער
 שטאטן, פאריינילטע די איז אידן 23 ערשטע די פון טײצ א פון
 יאקאב װעצט. נײער דער אין פאצק אידישן פון פיצנרימען די

 אויח ׳165<4 אויגוםט אין געקומען איז ער כאטש בארםינןם^ן,
 איד ערשטער דער פאלטיש האצאנד, פון ״פיטרי״ שיף דער
 דער צו צוגערעכגט װערט אמעריקע, אין באזעצט זיך האט װאם

נרופע.
 און עצטערן זײערע װאם אידן, — געװען זײ זיינען םפרדים

 פארטוגאצ, און שפאניע פון אפנעשטאמט האבן עקטער־עצטערן
 אויםגע־ צענדער יעגע אין אינקװיזיציע דער נאך האבן און

 װעםט־ די דרום־אמעריקע, ענגצאנד, האצאנד, איז װאנדעדט
 ערשטער דער פון פארשט״ער געװען זײנען אידן 23 די אינדיעם.

 גזפרויגטנו, די — אמעריקע קײן אימיגראציע אידישער ״כװאציע״
שפאניש־פארטוגעזישע. אדער

 אמעריקע קײן אימיגראציע אידישער דער פון געשיכטע די
 די נזפרריגטנן, די :״כװאציעם״ דרײ אין אײנגעטײצט װערט

רוםישע). (הויפטזאכצעך ™רגז־אײואפײאישע די ךײגושט,
 אין אנגעהויבן זיך האט געזען, האבן מיר װי םפרדישע, די
 װען זיין. ניט מײנוגגם־פארשײדנוז״ט קיין קאן דעם װעגן .1654

 מער־ א אין אנגעהויבן זיך האט אימיגראציע ד״טש־אידישע די
 די קצאר. גאנצן אין ניט איז פארם באדײטנדיקער װ״ניקער

 ־1848 ארום אנגעהויבן זיך האט זי אז איז, מיינונג אנגענומענע
 ד״טשצאנד, אין רעװאצוציעם די פיז דורכפאצ דעם גאך ,1849

 אנגעשטאנען. איז רעאלציע די װי נאכדעם און אונגארן עםטר״ך,
 האט אימיגראציע דייטשער דער פון שטראם דער אז איז, אמת

 אימיגראציע, דייטשע א אבער געטאן. פצייץ א דעמאצט ערשט
 נאפא־ די נאך אגגעהויבן זיך האט אידישע, א אויך טייצװײז

 דא זיינען םיבות צוױיערצײ און ,1815 נאך מצחמות צעאנישע
 רעזוצטאט אצם צערודערוע עקאנאמישע די ערשטנם, געװען.

 און פרייהייטן די װאם דאם צװייטנם, מצחמות. דאזיקע די פון
 זיינען פרייסן, אין אידן די געגעבן האט נאפאצעאז .ןץאם רעכטן,

 װאטערצא בײ מפצה ענדגיצטיקער יזײן נאך געװארן צוריקגענומען
.1815 אין

 האלענדער די פון געװארן געגרינדעסז איז ג״-אמםטערדאם *)
 ענג־ די פון געװארן פארנומען שטאט די איז 1664 אין .1626 אין

ױ גאמען דעם באקומען האט און לעגדער  און 1673 צװישן יארק. נ
 װעםט• לויטן אבער האלאנד, צו געהערט װידער שטאט די האט 1674

ענגלאנד. צו אריבער נאכאמאל שטאט די איז 1674 פון פרידן מינסטער
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 $הער אימינראציע אידישער דער פון כװא^יע דוימפ די
 יאר איז פאררעכנס, װערט דאם װי אנהויב, איר געהאט האט

 פאגראם־ א רוםלאנד אלטן אין םארגעקומען איז עם װען ,1881
 א אבער װאנדערן. געטאן אז5 א זיך האבן אידן און כװאליע
 אגגעהויבן שוין זיך האט אהער אימיגראציע רוםישע געװיםע
 איינגעפירט רוםיש־פױאן אין איז עם װען ,1845 אין נאך פריער,
 מיאטעזש פױילישער ?עצטער דער מייציטער־דינםט. געװארן

 און צערודערונג נייע געבראכט האט 1863 אין (אויפשטאנד)
 1אי פאגראם דער געװאוינט. האבן אידן װאו םארפא^ונגעז

 געטאן. שטוים א וױיטער עמיגראציע די האט 1871 אין אדעם
 געטאן שפאר א האט שטראם ברײטער דער אז אבער, איז אמת

 פון שטראם קי^ענערער) 5(פי< דער װי פונקט ,1881 אין ערשט
 נאך געטאן שפאר א האט אימיגראציע דייטש־אידישער דער

צייט• דער ארום אדער ,1848
 אימי־ אן םא^אמאן, חיים פון נאמען דער באקאנט איז עם
 באשטימטע א געשפילט האט װעצכער פרייםיש־פויצן, פון גדאנט

 רעװא־ דער פון מאיארן די .1776 פון רעװא?וציע דער אין 5רא
 געװעז זײנען פרענקם אײזאק און ד״װיר ארמײ ?וציאנערער
 מרדכי מאנועל און םיציפם דזשאנאם ענגצאגד. פון אימיװ־אנטן

 געשפילט האבן װעצכע נאא), מאנועל מרדכי פון (פאטער נאא
 ה?אר, איז דייטש^אנד. פון גע?ומען זײנען ,1776 אין רא׳צ א

 ״כװאציע״ ערשטע די ארום נעמט װאם פעריאד, דעם אין אז
 אויך געקומען אהער זײנען אמעריקע, קײן אימיגראציע אידישע

םפרדים. נאר ניט צענדער, אנדערע פון אידן
 געקומען לעצטע. די געצײגט אבער האבן שטעמפ^ דעם

 אפ־ האבן װאם אידן, שיכט פארמעגלעכערן דעם פון זיי זײנען
 די פון (שפעטער) אדער פארטוגא?, און שפאניע פון געשטאמט

 פון טײצ — קי^ײנער — נעװיסער א קאלאניעס. האלענדישע
ױל — פי^אנטאטארם געװארן זיינען זײ  אלטן אין אידן די ו

 אנד־אייגנ־5 פראצעגט באדײטנדיקן א פארמאגט האבן שפאניע
 פאר מיטצאלטער, אין זיינען פארטוגאיל און (שפאניע טימער.

 איז עם װאו צענדער, אײנציקע די געװען אינקװיזיציע, דער
 זיינעז אהער געקומען ערד). האבן צו אידן געװארן דעראויבט

 צו י!אנד פון ילויפן אינעם פארהארטעװעטע די נעװאגטערע, די
עקזיםטענץ. זײער פאר קאמו» אינעם יצאנד

 פון צוױי — בארםימםאן יאקאב און (לעװי) קיװ״ אשר
 אנ־ אנקומען זייער נאך יאר עטיצעכע האבן — אידן 23 יענע

 א בירגער־װאך, דער אין אנטילנעמען פאר קאמו* א געהויבן
 צו אפיליקאציע אן אנגעגעבן האט ?יװיי אשר מיאיציע. םין

 געשטאמט האט ער װאם דערפון, גרןגט אויפן בירגער, א זוערן
 סאמו* דעם אידן צװיי די האבן 1664 אין אמםטערדאם. םון

 אויםצו־ געהאט אידן האבן באגרעגעצונגען אבער געװאונען.
 באשעפטיסן געטארט ניט זיך האבן אידן צ״ט. לאנגע א ־שטײן

ט  זײגען רעכט רע^יגיעזע זײערע און (ריטיייל) א״נצ^־האנדצ טי
 איינגע־ איװײ אשר האט 1682 אין ערשס באגרענעצט. געװען
 די אין ערשטע די — םינאגאגע א פריװאט־הויז א אין ארדנט

 און בראדװײ צװישן םטריט, בױוער אויו» שטאטן, פארײניקטע
 ,1728 אין ערשט מען האט םינאגאגע א געבויט םטריט. בראד
 (דאון־טאון, םטריטם םמיט און בראד צװישן םטריט, מיצ אויף

יארק). נױ
 יארן אויף און — יצײט יעגער אין איז צעבן אידישע דאם

 מען קאן איםיגראציע, אידישע כװאציע דריטער דער ביז אאננ,
 דעם און םינאגאגע דער ארום קאנצענטרירט געװען — זאגן

 האבן אהער, אנקומען נאכן יאר א ,1655 אין שויז בית־עלמין.
 א פאר אפיליקאציע אן אנגעגעבן ניי־אמםטערדאם אין אידן די

 בײ געװען איז בית־ע^מיז אידישער ערשטער דער בית־עלמין.
אידישער צװייטער דער באוערי. דער ?עבן םקװער, טשעטהעם

 גאם, טע21 װעםט אויוי געװען איז יארק נױ אין ביה־עילמין
עװענױ. זעקםטער לעבן

 געשיכטע אידישער דער פאר װעג־צײכן אלס בית־עצמין דעם
 — אײ^אנד ראוד נױפארט, אפגעהיט אבער האט אמעריקע אין

 דאם צפון־אמעריקע. אין ישובים אידישע ערשטע די פון איינער
יארק. נױ אויסער ישובים די צו עטװאם אדנדז ברענגט

 אויף — אמעריקע אין בית־עלמין אידישער ערשטער דער
ױ אין םקװער טשעטהעם יארק נ

 1677 אין געגרינדעט נױפארט, אין עי^מין בית אירישער דער
 גרויםן דעם םון געװארן באזונגען איז איצט), נאך (עקזיםטירט

 דזשואיש ״דהאט :יד5י א אין ?אנגפעלאו דיכטער אמעריקאנישן
 אידישער דער אז דא, איז מײנונג א נױפארט״. אװ םעמעטערי

 ניי־ אין ישוב דער װי ע^טער אפילו איז נױפארט אין ישוב
 בא־ ניט װערט מיינונג די אבער יארק), (נױ אמםטערדאם

 םאילאמאן — איד אײן אז באװאוםט, אבער איז עם שטעטיקט.
 פארטיע די אײדער נאך נײ־עננלאנד אין געװען איז — פראנקא

 די דערציייצן דאם ניי־אמםטערדאם. קײן נעקומען איז 23 פון
 נעצאלט אים האט מען אז פארשריבן, איז עם װאו כןאניקעם,

 קײן אפצופארן צוריק באװיזן האט ער ביז װאך א שייצינג זעקם
), ■ האיאנד...

םעפ־ איז זיינען װאס אידן, 23יענע, אז דא, איז מײנונג א
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 ראוד אין האבן ניי־אמםטערדאמ, הײן נעקומען 1654 טעמבעד
 דער־ די נעקומען האלאנד פון איז עם ביז געװארט אײלאנד

 (ראוד ייבן.5ב צו נײ־אמםטערדאם אין זײ פאר לױבעניש
 קאלאניעם ערשטע די צװישן פרייםטע די געװען איז איילאנד

 אויכ וױליאמם ראדזשער פון געשאפן װעאט, גייער דער אין
 פוריטאנער די פון פארפאלגונגעז רעליגיעזע די געגן פראטעםט

מאםאטשוםעטם.) אין
 ניי־ פיז אריבערפארן אנגעהויבן האבן אידן איינצעלנע

 כראניקעם די אין ערטער. אנדערע אין יארק) (נױ אמםטערדאם
 אידן. דארטיקן א .וועגן זיך רעדט 1656 יאר פארז מערילענד פון

 איז פילאדעלפיע אין באזעצן אנגעהויבז יזיך האבן אידן װען
 דארט זײנען 1703 אין אז באװאוםט, איז עם אבער באקאנמ, נים

אידן. געװען שוין
 איינ־ :צאלן קלײנע װעגן געהאנדלט אלץ אבער זיך האט עם
 העכסטנס צענדלירןער. דארט, און דא פאמיליעם אידישע צעינע

 אנקומעז דעם נאך יאר 105,1761 איז הונדערטער. — פך א —
 ״צופלום״ א פארגעקומען איז אמעריקע, אין אידן ערשטע די פון
 װען אבער װעםט־אעדיעם, די פון אידן און אידן שפאנישע פון
 ,1776 יאר היםטארישע און שטורמישע דאם אעעסומען איז עם
 די האבן רעװאאוציע, אמעריקאנישע די אעעהויבן זיך האט עם

 צװישן גאנצן איז אנגעצײלט קאלאניעם אמעריקאנישע דרײצן
 מערהייט גרעםטע די — נפשות אידישע טויזנט דרײ און צװיי

 און דריטער צוױיטער, דער און אימיגראנטן, םפרדישע זײערע
אימיגראנטן. ערשטע סאמע די פון דור פערטער

ל פארמןגגלעך, געװען איז מערהייט די  זײנעז זיי פון טי
 האבן דעם אויףי געקוקט ניט אבער לאנד־אייעטימער. געװען

 צום לאיאילע — ״לאיאליםטן״ װייניק געפונען זײ צװישן זיך
 פון זײט דער אויףי געשטעלט זיך האבן אידן קעניג. עננלישן

רעװאלוציע. אמעריקאנישער דער

3.

 די אין געפונעז זיך האבן נפשות אידישע טויזנט צװײ־דרײ
 װעז ",1776״ פון פעריאד דעם איז קאלאניעם ענגלישע דרייצן

 בריטישער דער געגן קאמף דעם אױפגעהויבן האבן קאלאניעם די
 אײנער אין פארװאנדצט זיך האט װאם קאמף, א — הערשאפט

געשיכטע. מענטשלעכער דער אין רעװאלוציעם גרעסטע די פון
מענער, אידן, דערװאקםענע הונדערט עטגעכע גאנצן אין

 דער אויףי אבער קאלאניעם, דרייצן די אין געפונען זיך האבן
 ניין מיר טרעפן 1765 פון רעזאלושאן״ ,,נאךאימפארטיישאן

 װיפיצ פיליפם). דזשאנאם זײ (צװישן אונטערשריפטן אידישע
 הוג־ עטלעכע דאזיקע די צװישן םוחרים געװען בכלל זיינען עם

 קלאר אבער באקאנט. ניט איז האנטװערקער, װיפייל אידן, דערט
 מיט פארגעשטעלט האט מערהייט איבערװעגנדיקע די אז איז,
 רעגירונגם־ ענגצישער דער מיט שטאטישן. א עלעמענט אן זיך

 געװען ז״נען װאם םוחרים־פאראזיטן, די מיט און בױדאקראטיע
 װעלכע עלעמענטן, ענ^עכע מיט און מקיוכה, דער םיט געבונדן

 אוגטער־ געטרײע די טארים, די זיך מיט פארגעשטעצט האבן
 נעהאט. שייכות װײניק אידן האבן קעניג, ענגלישן פון טאנען

 בורזשואזיע, אויפ?ומענדיקער ױנגער דער פון אינטערעםן די
 דעם געגן מי^חמה היםטארישער א אין ארוים איז װעצכע

 נאענט געװען עלעמענט אידישן שטאטישן דעם זיינען פעאדאציזם,
 דעם דזשארדזש פון רעזשים דער װיפיא אויח און אייגן. און

 רעאקציאנערער באזונדערם א געװען איז ענג^אנד אין דריטן
 און רעכט זײערע אין באגרענעצט געװען דארט זיינען אידן און

 געװים קא׳צאניעם אמעריקאנישע די אין אידן די האבן פארפא^גט,
 לאיאליםטן״’״ די—טארים די פון זייט דער אויה זיין געקאנט ניט

קעניג. ענגלישן פונעם

אי אין קאנװענשאן, קאנםטיטוציאגעלער דער אויף װען  י
 איצטן דעם םײ באשטימען װעגן פראגע די געשטאנען איז ,1787

 קאנםטיטוציע דער פון טײל א^ם נײעם דעם םײ און טעםטאמענט
 דזשא־ האט רעפוב^יק, אמעריקאנישער ניי־געשאפענער דער פון

:קאנװעגשאן קאנסטיטוציאנעי^ער דער צו געשריבן פיי^יפם נאפ

 פאר- דרייצן די פון בירגער די פאר פאקאנט גוט ״ס׳איז
 איבער- און געטר״ע געװען ז״נען אידן די אז שטאטן, אייניקטע
 זיי ז״נען ג,עראנגל לעצטן דעם פון משך אין און װיגם געגעבענע

 און לעבנם ז״ערע מיט שטאטן די העלפן אין פראמיגענט געװעז
 ג.עקעמפט בראװ האבן זאך, אונדזער געשטיצט 1האב זיי פארמעגגם.

כעניםן." קאגען זיי װאם פרייהייט, פאר געבלוטיקט און

 פון געשיכטע דער איז פעריאד גלארר״כער דאזיקער דער
 נאכ־ באלד איז װעלכע רעװאלוציע, אמערי?אנישע די אמעריקע,
 —רעװאלוציע פראנצויזישער גרויםער דער פון געװארן געפאלגט

 גאנצער דער פאר פעריאד נײעם א געעפגט האבן בײדע און
 װאם אידן, פון נעמען ריי א פארצייכנט האט — מענטשהייט

פליכט. רעװאלוציאנערע זײער געטאן האבן
 נױ קײן געקומען 1772 אין איז װעלכער נזאראגזא\, װײם

 זיך האט און שפראכן, פון ?ענער א פרייםיש־פױלן, פון יארר,
 פון אויםברוך בײם באלד איז האנדל, מיט פארנעמען אנגעהויבן

 גע־ אין געװארן פארשפארט מלחמה רעװאלוציאנערער דער
 צו באםרײט געלונגען איז אים עגגלענדער. די דורך פענגעניש

 פארזוך פארן ארעםטירט װידער ער װערט באלד אבער װערן,
 יארקער נױ אין םחורות ענגלישע טראנספארט א אויפצורײםן

 דורך באפר״ט װערט ער טויט. צום פארמש&ט װערט און האפן
 װאו פילאדעלפיע, קיין אנטלויפט און װעכטער די אונטערקויפן

 ארמיי דער אין רעװאלוציע. דער פון דינםט צום זיך שטעלט ער
 דער געשטעלט ער האט — אננעמעז געװאלט ניט אים מ?גן האט

 שפראכן־ און פינאנםיר אלם טאלאגט זײן דינסט צום רעװאלוציע
 פראנקרײך פון הלװאות די דורכפירן געהאלפן האט ער קענער.

 גע־ האט און רעגירונג רעװאלוציאנערער דער פאר האלאנד אוז
 פינאנציעצ האט ער םומען, באדייטנדיקע רעװאלוציע דער געבן

 דירעקס האט איז אנדערע און מעדיםאנעז דזש״מם געשטיצט
 טויזנט 400 פאר געקויפט רעגירוע, נײער דער געלט געליען
 גע־ ז״נען װעלכע קאנגרעם, קאנטינענטאלן פון פאפירן דאלער

 רעװאלוציע דער פאר פארדינםטן םאקאמאנם װערט־אז. װארן
 פון געװארן אנערקענט אפיציעל שפעטער יארן מיט זיינען

קאגגרעם. אםעריקאגישן
 פון ליגגײ זא\1הײ און װאגג\מ אײןא^ רי\\ײ, זי\1רןשא1בג\

 — די אין אינװעםטירט פארמעגן זייער אויך האבן פילאדעלפיע
 קאנגרעם. ?אנטינענטאלן פון פאפירן — װערטלאזע שפעטעד

 אויפן דירעקט אויםגעצייכנט זיך האט אידן צאל גרויםע א אבער
שלאכטפעלד.

פר(\ו(\נז. אײןא? און רײגױד זײנען בארימטםטע די צװישן
 ער קוירנעל. א פון ראנג צום דערהויבן זיך האט ערשטער דער
 דאם װען און מאגטרעאל אין אמעריקע פאר געקעמפט האט

 האט קאנאדע פון צוריקגעצויגן זיך האט מיליטער אמעריקאנישע
 שפע־ און פלאט, אין דערנאך אין־מאםאטשוםעטם, געקעמפט ער

 איז װעלכער ארנאלד, בענעדיקט גענעראל פון שטאב אין טעו
 פרענקם ד״װיד איז װ״לע קורצע א פאררעטער. א געװארן

 ריינגעװאשן אים האט קרעס־געריכט א אבער ארעםטירט, געװען
 בא־ שפעטער האט װאשינגטאז װאם געריכט, םפעציעלער א און

 ריינ־ גאנצן אין אים האט פארלאנג, (פרענקם) זײן לויט שטימט,
געװאשז.

 דיױויד פון קרוב קיין ניט אויס, (קו?ט פירעוסגז איױי?
 צו ארמײ דער אן אנגעשלאםן יארק נױ אין זיך האט פרענקם)

געװען איז מאיאר, טיטול ביזן דערדינט זיך האט ער יאר. 17
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 די זיד האט צײט אײן און פיילאדעלפיע, פון ביתער חשובער א
 פאר־ א דזשוירמענטאוץ, אין הויז אין אים ביי באזעצט רעגירונג

 אוים־ האט גופא פילאדעלפיע אין װען פילאדעלפיע, פון שטאם
עפידעמיע. אן געבראכן

uלזאלאװאן n a, דרום־קאראליינע, פון איד ׳פראמינענטער א 
 רעװאלוציע. דער פאר פריױױלילע רעגימעגט א ארגאניזירט האט

 פילא־ אין געװארן געבראכט און געװארן פארװאונדעט איז ער
 געפאנגענשאפט אין געװארן גענומען באלד איז ער װאו דעלפיע,

 גע־ דערהױבן ער איז באפרײאונג זײן נאך ענגלענדער. די פון
 ,una לגאיפ קרוב, א זײנער לייטענאנט־קױרנעל. ראנג צום ןןאו־ן
 דעם אין לייטענאנט ערשטן פון ראנג צום דערדינט זיך האט

באטאליאן. פענםילװייניער זעקםטן
an trum פרײםז פון געקומען 1773 איז איז װעלכער 

 רייען די אין פרײװיליקער אלס געדינט האט ריטשמאנד, קײן
 אוים־ ערנהאפט זיך האט און ארמיי רעװאלוציאנערער דער פון

aR און דט-ל(\א\ aR\î"־un־v געצייכנט. ^um ,װעל־ וגסלא־מיאנוא 
 דערהויבן זיך האבן דע־קאלב, גענעראל אונטער געדינט האבן כע

 דער אין קאפיטאן א געװען איז אברהמ m קאפיטאן. ראנג צום
 ־n>a אץזר\ פענםילװייניע. ילאוגטי, לאמבערלאנד פון מיליציע

vxiRuna רעגי־ אכטן דעם אין רעגימענט־אדױטאנט א געװען איז 
 אונטער געדינט האט m מיררכי װאו\ג\ל קאנעטיקוט. פון מענט

ראיאר. ראנג צום דערהויבן זיך און מעריאן נענעראל
זויר־ אכטן פון אױואטל קאפיטאן װייטער: און

 אונטער געדינט ליגױי, ^אנוא^יעל אפיצער ; רענימענט דזשיניער
 די אויםגעצײכנט זיך האבן קאנעטיקוט אין לאפאיעט. גענעראק

a װיליאגז, אברהסי, : ברידער פיר u b u rn זא\1נ\אלא און R w a • 
 דעם בשעת געװארן פארװאונדעט איז אפיצער, אן לעצטער, דער

ה״װען. נױ אויף ענגלענדער די פון אנגריף
hiv ,םפרדי, א נױפארט, םון ראבײ דעם פון זון א גוץךא

 מלחמה. רעװאלוציאנערער דער אין געװארן פארװאונדעט איז
 געגעבן האט און *רלינם נױ אין באזעצט שפעטער זיך האט ער
 דאלער טויזנט צען פון םומע ריזיקע ־— צײט יענער פאר — די

 אויפן מאםאטשוםעטם, אין היל באנקער אדיףז מאנומענט א פאר
פארגעקומען. איז שלאכט רעװאלוציאכערע ערשטע די ,וואו ארט
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 אידישער דער צו געשיקיט האט װאשינגטאן װאם בריװ, א פון
נױפארט• אין קאנגרעגיישאן

 אין באפעלקערונג אידישע די געװען ניט איז עם ק^יין װי
ױעם, דרייצן די  1אי באטייציקט הונדערטער דאך זיך האבן ק^א
 זיינען װאם קעמפער, אידישע צא<צ א אריינגערעכגט שלאכטן, די

אייראפע. םון געקומען םפעציעצ

 פאר װאלונטירן אנגעקומענע די צװישן ארט אעעזעענעם אן
בארדא, פון זי\1גנװװט\א פארנעמט רעװאלוציע דער

 לייטע־ פון ראנג ביזן דערהויבן זיך האט װעלכער פראנקרײך,
 דעם אונטער ארמיי, װאשינגטאנם אין נאנט־קוירנעל־מאיאר

פולאסקי. גענעראל פוילישן
 ארוער געקומען איך בין רעפובליקאנער אלם און איד ״אלם
 דער־ רעװאלוציע דער נאך צײט שטיקל א נאנעס האט קעמפן׳/
 אידן, אלם אים. אויףז אטאקע אן אויף עגטפער אלם קגערט,

 ענגלישע דר״צן די אין א״נװאוינער אידישע אלע כמעט זײנען
 דער פון זײט דער אויף געװען ברעג אטלאנטישן בײם קאלאניעם

 איבער־ דער מיט צוזאמען געהאלפז און ענגלאנד געגן רעװאלוציע
 אריינ־ װעלט נײער דער פון אײנװאוינער מערהייט װעגגדיקער

 גאנצער דער פון און אמעריקע פון געשיכטע דער אין שר״בן
".1776״ :קאפיטל דאם מענטשהײט

4.

 פון אנהויב אין אמעריקע איז אידן צאל די איז דאך און
 םון צייט דער צו װי װײניקער נאך נעװען יארהונדערט ניינצנטן

רעװאלוציע. דער
 אטעריקע פון אידן פון א&פלום אויפן װירקונג גרעםטע די
 רעװאלוציע. םראנצויזישע די געהאט האט אייראפע ק״ן צוריק

 אנדערע אויח אײנפלוס זעלביקן דעם געהאט זי האט םפק אן
באפעלקערונג. דער פון טײלן

 אנגעהויבן זיך האט װעלכע רעװאלוציע, פראנצויזישע די
 און איד״ען נ״ע מיט אײרא&ע ^ננעשטעקט האט ,1789 אין

 אין אידן די גלייכבארעכטיקונג און באפרייאונג געבראכט האט
 זיך האט אנטװיקלטע, און אלטע לענדער, די אין לענדער. ױי א

 אמעריקע אין רעפובליק ױננע די בשעת לעבן, נײ א אננעהויבן
 גרעםטע די מיט געראגגלט זיך עעלאנד איבער זיג גאכן האט

 געװים געזאגט, װי דעמאלט, איז אמעריקע אין שװעריקײטן.
 יעדנפאלם, אײראפע. היין עמיגראציע אצגעמײנע אן פארגעקומען

געװען. עמיגראציע אזא איז אידן צװישן
 נײעם א באצ״כנט האט 1812 יאר דערמאנטע דאם אבער

אמעריקע. קיין צוריק — ׳װאנדערער פון שטראם דעם אין קער
 זײער פילן געלאזט שוין האבן מלחמות נאפאלעאגישע די

 צו־ אייראפע. םון װירטשאפט דער אוין* װירקונג צעשטערנדיקע
 דער פון צוריק אויף א&גאנג אן פארגעקומען איז דערמיט זאמען

 איינ־ רעװאלוציאגערע די פון און כװאליע רעװאלוציאנערער
 גענומען האט רעאקציע די לעגדער. פארש״דענע די איבער פלוםן

 די װאו װאטערלא, אנגערוקט זיך האט עם אויבערהאגט. די
 עםטרייך און ׳פרייםן ענגלאנד, פון מאנארכיעם די פון קאאליציע

 גע־ לאנג פון שוין האט װעלכער — גאפאלעאנען באזיגט ה^ט
 ערשט אייראפע אין זיך האט עם רעװאלוציע. די פארראטן האט
אמעריקע. קיין אויםװאנדערונג אן אנגעהויבן אמת אן אויף

 דער םון שװאלבן ערשטע די קומען אנגעהויבן האבן עם
דײטשלאנד. פון אימיגראציע אידישע די — כװאליע״ ״צװ״טער

 דער נאך יארן ערשטע די אין אהער אײנװאנדערונג די
 געמוזט האט ענגלאנד) און אמעריקע (צװישן 1812 פון מלחמה

 שוין טרעפן מיר צײט. יענער פאר באד״טנדיקע גאנץ א זיין
 יאר (דאם .6,000 פון באםעלקערונג אידישע א 1820 אין דא

 אימיגראציע — אלגעמײנע — ריזיקע א פארצייכגט האט 1817
 אויך געװען ■זיינען צאל דער אין ; 20,000 :צייט יענער פאר

ענגלאנד.) פון און דײטשלאנד פון אידן,
 אן אוין* אנגעהויבן זיך האט אמעריקע קײן אימיגראציע די
 באפעלקערונג. אידישער דער פון ציפערן די זיינען עדות אמת.

 ; 15,000 —1840 אין .6,000 אויםגעמאכט זײ האבן 1820 אין
! 50,000 — 1848 אין
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 אן זיך הויבט אידן דייטשע ערשטע די פון אנקומעז מיטן
 מערב אויףי טאן רוק א אמעריקע פון באפעלקערוע אידישע די

 םינםיגעטי, איז ישוב אידישער דער נעשאפן װערט עם לאנד. פון
 צעגטער. װיכטיקן א זייער אויםגעבויט האבן אידן דייטשע װאו

 וױיט אזוי און אידן, זיך באזעצן דעטראיט, קלױולאנד, איז אויך
 אויך ירעג). (פאסיפישער ארעגאן שטאט אין פאדטלאנד, װי

םאוט. דער אין
 שטריכן כאראקטעריםטישע די פון איינער געװען איז דאם

 זיך האבז זײ — אידן דײטשע די פון אימיגראציע דער פון
 פיאנערךארבעט, געטאן און לאנד איבערן אויםגעשפרײט

 אויםגע־ זײנען עם װעלכע פון דערפלעך־ישובים, אין פאקטיש
 דער־ די מיט פאל דער געװען איז דאם ריזךשטעט. װ«סםן
 קלױולאנד, (שיקאגא, מיטךװעםט דער פון שטעט דריי מאנטע

דעטראיט).
 דייטש־ דער פון שטריך כאראקטעריםטישער אנדער אן

 צוזאמען געגאעען איז זי — געװען איז אימיגראציע אידישער
דײטשלאנד. פון שטראם אצגעמײנעם ברייטן א טיט

 גע־ איז אהער דייטשלאנד פון אימיגראציע אלגעמיינע די
 צײט. יענער פאר אימפעט מערקװירדיקן א מיט געװארז טריבן

 עם ! 1848 אין 104,565 ,1842 אין 60,482 ,1826 אין 10,837
 אז א&געשאצט, װערט (עם שטראמען. אנגעהויבן באמת האט
 פארשיידענע די פארלאזן האבן מענטשן מיליאן דרײ ארום

 ערשטן אין — דייטשלאנד ש&עטערדיקע — שטאטן דייטשע
יארהונדערט.) נ״נצנטן פון העלפט
 די — ריכטיקער טרײב־קראפט, נ״ע א אעעשטאנען איז עם
 פלימוט, ק״ן געיאגט 1620 אין האט װעלכע טדײב־קראפט, אלטע

 פארפאלגונגען, עעלאנד. פון פילגרימען די מאםאטשוסעטם,
 לענ־ פארשײדענע פון אײנװאוינער די געטריבן האבן רעאלציע

 אין האט טרײב־קראפט די אויםצואװאנדערן. אייראפע םון דער
 ראטעװען צו אייראפע םון מאםן גרויםע געשטויםז יארן פון משך

אמעריקע. לאנד פרײען נייעם, דעם אי; זיך
 אנ־ יארז ־ער40 די אין רעװאלוציעס די האבז אײראפע אין
 עםט־ :אנדערן נאכן לאנד א׳יין אין װערן פארשפילט כעהויבן

 פייער דאם האט 1849 יאר דעם אין אונגארן. דײטשלאנד, רײך,
 א אויח — מאל לעצטן צום מיטל־אייראפע אין רעװאלוציע 1פו

 געװארן. פארלאשן אייז און אויפגעפלאקערט — צייט קענגעדער
 דער־ רעװאלוציעס די געהאלפז האט זשאנדארם צארישער דער

 .1849 אין אונגארן קיין שטראוי־עקםפעדיציע א געשיקט שטיקן,
 צאריש־פרייםישע די אייראפע אויףי אנגערוקט זיך האט עם

רעאקציע.
 אידישע די איז 1848 און 1840 צװישן װאם פאקט, דער

 אויףי טויזנט 15 פון אויםגעװאקםן אמעריקע אין באםעלקערונג
 אלגעמייגעם דעם פון אימפעט פארן גענוג הויך רעדט טויזנט 50

 פון אידן װי אידן, דייטשע צײט. יענער אין אימיגראציע־שטראם
 דער מיט געקומען — געזאגט .ווי — זיינען עסטרייך־אונגארן,

 אין — לענדער זייערע פון אימיגראנטן כװאליע אלגעמײנער
 גע־ איז װעלכע א׳ימיגראציע, םפרדיש־אידישער דער צו געגנזא׳ן
 ניט־ שפאניש־פארטוגעזישע אן ר״ן־אידישע, א אל״ן, גאנגען
 פאקטיש איז אידן רוםישע פון אימיגראציע די (אויך אידן.

 רוםן.) פון אימיגראציע באדײטנדיקער א אן אלײן, געגאנגען
 דייטש־ די איז שטראם דײטשן אלנעמײנעם «יטן צוזאמען
 טײצן פארש״דענע די איבער געגאנגען אײנװאנדערוגג אידישע

 אװעפ אידן זײנען שטראם אלגעמיינעם מיטן צוזאמען לאגד. פון
 פון צענטער א שטאטן. מיטן־מערב נײ־״געעפנטע״ די אין

 םינםינעטי, אין געװארן געשאפן געזאגט, װי איז, אידן דײטשע
 גע־ געװען דארט זיינען אידן עטלעכע ערשטע די (כאטש אהײא

האבן דעטראיט און קלױולאנד חוץ און ענגלאנד). פון קומענע

 פונקט אזא אין ישובים אידישע ערשטע די געשאפן אידן דייטשע
קענטאקי. לואױויל, אין אפילו און לואים, םט. װי

 דעם געקראגן 1836 אין האט — דערפל א — שיקאגא
 דארט זיך האט איד ערשטער דער שטאט. אלם טשארטער

.1837 אין באזעצט
 גרעםערן א צוגעשטעלט געהאט האבן אידן ספרדישע די

 דורכ־ באשטאנעז איז אידישקײט זײער פארמעגלעכע. עלעמענט
 זײ זײינען לעבז געזעלשאפטלעכן זײער אין און רעליגיע פון אויפ

 האבן אידן דייטשע די אפגעזונדערט. מער־װייגיהער געװען
 א אבער עלעמענט, ארעמערן אן זיך מיט פארגעשטעלט

 אנגעזא&ט אוגטערנעמונגם־גייםט, מער מיט אמביציעזן, מער
 דערצו אײרא&ע. אין דראנג״ און ״שטורעם פון יארן די מיט

 פון טייל א װי נאר אליין, געקומען ניט געזאגט, װי זײ, זײנען
 אוױ» שטעמפל א געלייגט האט װאס שטראם, דייטשן ברייטז א

אמערילע. פון טיילן פארשיידענע
 אידן דייטשע שטראם דער װען ,1870 ביז 1815 עדך אן פוז

 נעװארן אריבערגעםלאנצט אמעריקע אין איז אהער, געגאנגען איז
 מיט צוזאמען רעפארם־אידישקייט אםימילאטארישע דייטשע די

 און הײנע פון מענדעלםאן, משה פון עפאכע דער פדן עלעמענטז
 דײטשע די האבן רעפארם־טעמפלען די ■מיט צוזאמען בערנע.

 האבן פעדלערײ פון אינםטיטוטן. טעאלאגישע אויםגעבויט אידן
 זײ האבן באלד גרוים־האגדל. אין אריבערגעװארפן גיך זיך זײ
 דער אין ׳מלוכה־װעזן, אמעריקאנישן איז אנזען גענומען זיך

פינאנ׳דװעלט. דער אין פאליטיק,
 צדקה־ פון םיםטעם א געשאפן דא האבן אידן ד״טשע די

 (םאציאלע םוירװים״ ״םאשעל פון םיםטעם א געזעלשאפטן,
 ארגאניזאציעם אידן, צװישן ארדנם ערשטע די נעשאפז דינסט),

 ארדן דער טעטיקייט. אידישער אדער יהילף געגנזײטיקער פאר
 נאמען אונטערן ,1843 אין נעװארן געגרינדעט איז ברית״ ״בני

ברידער״. ״בונדעס
 װײניק געהאט האט װעלכער אידן, א דערזען האט אמעריקע

 אים מיט זיך האט װעלכער און אידן םפרדישן אויפן עגלעכם
 זאגן, װעט מען װען ריכטיק, זײן א׳פשר װעט עם געמישט. וױיניק

 די אז געוױרקט, האט אידן ד״טשע פון ״אנפלוס״ דער אז
 דעם אין זיך איינשליםן צוריקציען, זיך זאלן אידן םפדדישע
 אן ניט אויב טיפ, אנדער אן פון אידן יוױ קרייז, ענגן אייגענעם

 אויםגעקומען איז עם אלט־געזעםענעם. אן ״אויםשקיםלעכן״,
 געהאט מורא װאלטן אידז םפרדישע טויזנט צװיי־דרײ די װי

שטראם. פוגעם װערן צו אײנגעשלונגען
 אידישן אינעם פארגעלומען איז ענדערונג די ינאר ניט אבער

אמעריקע. אין לעבן
 דייטש־ די װען יארהונדערט, ניינצנטן פון אנפאנג דעם פון

 פונעם מיטן ביזן אעעהויבן, זיך האט אימיגראציע אידישע
 ביזן יארן, ־ער60 און ־ער50 די ביז יארהונדערט, זעלביהן

 אמע־ פון פנים םאציאלע דאם געענדערט זיך האט בירגער־קרינ,
 לענגערן א נאך האט 1776 פון רעװאלוציע בורזשואזע די ריקע.

 באפעםטיקט סוף כל םווי רעפובליק די אײנפונדעװען פון פעריאד
 גרוים־ פון פיאנערן די געבוירן האט און בורזשואזיע שיכט א

 און גולדם און הארימאנס די ״רויבער־באראנען׳/ די קאפיטאל,
 אמע־ פון אינדוםטריאליזאציע די אםטארם. און װאנדערבילטם

 גע־ זיך ם׳האט אימפעט. נרעםערן אלץ אז מיט אװעק איז רי?ע
 קלאםן־ א אנגעהויבן זיך ם׳האט פראלעטאריאט. גרויםער א שאפן

 אנגעהױבן האבן עם ױניאנם. געװארן געבוירן ז״נען עם קאמן?.
 געשאםן יזײנען עם ארבעטער־פאריינען. ערשטע די אויפקומען

 ״קאמוניםטי־ דער םארײנען. םאציאליםטישע ערשטע די געװארן
 ,1847 אין אעעשריבן ענגעלם, און מארקם פון מאניפעםט״ שער
אפקלאנג. אן געקראגן דא האט
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 זיינעז אמעריקע אין פארײנען םאציאליסטישע ערשטע די
 באװעגונג םאציאליםטישע גאנצע די דײטשע. דורכאוים געװען

 איבערװעגנדיקע אן געװען צ״ט ילאנגע א איז אמעריקע אין
 ארבעטער־ םאציאליםטישע די װען ,1877 אין אפילו דייטשע.
 עיקר דער זי איז געװארן, געגרינדעט דא איז (ם.ל.פ.) פארטיי
 אידיש־ דער פון שטראם דער וויפייצ אויח דייטשע. א געװען

 אלגעמיין־ דער ימיט צוזאמען געגאנגען איז אימיגראציע דײטשער
 אנטיילצױ פארפעלט ניט צװייפל שום אן אידן האבן דײטשער,

באװעגונג. םאציאליסטישער דער אין נעמען
 געװיםע א אנגעהויבן זיך האט לעבן איידישן דעם אין אויך

 בירגער־קריג דער אנטשטאנען איז עם קלאםךדיפערענצירוע.
 איז באפעלקערונג אידישער דער פון ״פאטריארכאליזם״ דער און
 אין ארויםגעטראטן יזייגען אידן געװארן. אױםגעריםן אםן

 אין איינגעטײלט זיך נארהאבן ״כל־ישראל״, װי ניט בירגער־קריג
 װי שקלאפעריי, פון אגהענגער אין און שקלאפערײ געגן קעמפער

 באפעלקערונג. אלגעמיינער דער מיט פאל דער געװען איז ד^ם
 האט װאם שקלאפךהאלטער, שיכט א פארמאגט שוין האבן זײ
 קאנפעדע־ דרומריקער דער פון זײט דער אויף געשטעלט זיך

ראציע.
 באפעלקערוע, אידישער דער פון מערהײט גרעםטע די אבער
 רעװאלוציאנערע ימיט אנגעזאיפטע אן דײטשלאנד פון קוםענדיק

 גע־ האבן װעלכע צפון־שטאטן, די אין לעבגדיק און טראדיציעם
 רעשט־ דארטיקע די און רעאקציע דרומדיקער דער געגן קעמפט

 די פון זײט דער אויף» געשטאנעז איז פעאדאליזם, פון לעך
לינקאל!. אײברעהעם פון זײט דער אויױ אבאליציאניםטן,

5.

 צו אמעריקע אין געפונען זיך האבן אידן טויזנט 150 ארום
 דער אויםגעבראכן האט עם װען בירגער־קריג, פון צײט דער

 געװען מארקם, קארל פון װערטער די לױט איז, װאם קאמףי,
 די װי ארבעטער־קלאם, פון פארשריט פארן נויטיק אזוי פונקט

 דער פון פארשריט פארן נויטיק געװען איז 1776 פון רעװאלושיע
בורזשואזיע.

 געברויזט געהאט שוין יארן פיל זײט האט אמעריקע אין
 אפ־ דער פאר אבאליציאניםטן די פון קאמן* היםטארישער דער

 די דערשינעז איז םצענע דער אויף שקלאםערײ. פון שאפונג
 גע־ אים האבן װאם אנדערע, די און בראון דזשאן פון פיגור

 האט עם פערי. הארפערם בײ אויפשטאנד דעם מאכן האלפן
 דער אויםגעבראכז האט עם ,1860 יאר דאס אעערוקט זיך

 רעשטלעך די געװארן. צעטיילט איז אמעריקע און בירגער־קריג
 קאנ־ זיך ה^ט װאם רעאקציאנערע, אלדאם און פעאדאליזם פון

 װידער־ בלוטיקן און לעצטן א געגעבן האבן זיי, ארום צענטרירט
 אינדוםטריאלי־ די אין אבער פראגרעם. פון מארש דעם שטאנד
 צעריםן געװען בורזשואזיע די שוין איז צפון־שטאטן זירטע
 איגטערעםן די געגן געװען זײנען אינטערעםן אירע זיך. צװישן

 פארן געהאט מורא האט זי אבער שקלאפן־האלטער, די פון
 געשטופט אויך איז זי װעמען דורך מאםן, די פון ק^ןםךקאמף

דרום־שטאטן. די געגן קאמף אין געװארן
? געשפילט אידן דא האבז ראצ א פאר װאס
 װאם זעילביקע דאס געװען ניט װ״ט שוין איז בי^ד דאם

 איז קאמױ דער .1776 פון רעװאלוציע דער פון צייט דער אין
 ^עבן אידישן אין און ״אײנפאך״ אזוי געװען גיט שוין דא

 װעצכע כחות, רעאקציאנערע אנגעזאמצט געהאט שוין זיך האבן
 אויו» שקילאפךהאלטער די פון ז״ט דער אויף געשטעילט זיך ה־<,בן
 אן געשפילט האבן כחות אט־די פון פארשטייער געװיםע דרום.

 פון קאגפעדעראציע דער פון רענירונג דער אין ראל אגגעזעענע
דרום־שטאטן. רעבע^ירנדיקע די

ח מערהײט איבערװעגנדיק־גרעםטע די געװען, אבער איז אי
 מיט געשטאנען איז פראגרעם, פון ז״ט דער אויףי געזאגט, װי
^ינקאצנען. מיט און אבאיציציאנייםטן די

 ארויםגעגעבן האט אמעריקע אין באפעיצקערונג דײטשע די
באדייטנדיקע א — צפון־ארמײען די אין קעמפער םך א זיך פון

 גע־ 1858 אין איז װעלכער שגדץ, !ץאור געשפיילט דא האט
 מיט־ דא אויך זיינען אידן דײטשע און — דײטשילאנד פון קומען

 םאציאליםטישע דייטשע די לאנדםלייט״.’״ זײערע מיט געגאנגען
 ארײנגע־ יזיך ה^בן קערפערשאפטן אגדערע איח טורן־פארײנען

 װעמענם בירגער־קריג, אין קעמפער די צװישן קאמף. אין װארפן
 פירער דער זיך געפינט געװארן, רעגיםטרירט זיינען עם נעמען

 ^ויטן יאקאבי, פריץ — יארק נױ אין קלוב״ ״קאמוניםטישן פון
 זעקם ערך אן די אין אז םפק, אן איז עם און איד. א נאמען
 די האבץ צפון םון ארמײען די אין קעמפער אידישע טויזנט
 עלעמענטו םאציאיליםטיש־באאײנפלוםטע אדער יםטישע,5םאצי»

ראל. א געשפילט
 מען, האלט בראון, דזשאן פון מיטקעמפער די צװישן שוין

 אין עםטרייך. פון אימיגראנטן אידישע דרײ געפונען זיך האבן
םטן די פון ?אמף דעם אני צי  געװיםער א אין זיך האבן אב^י
 םימ־ זײערע מיט אויםלאנד, פון אידן באטײליקט אפילו מאס

 פאר־ 1840 יאר אין איז עם װען באװעגוע. דער פאר פאטיעס
 אנגע־ קאנװענשאן, אנטי־שקלאפער״ די אאנדאן אין געקומען

 פראנצויזיש־אידישער דער איז געריםאז, לאיד װיליאם פון פירט
ףז ארויםגעטראטן קרעמיע אדאיצױ כציל־טוער  קאנגרעפ דעם צוהי̂י

^ און ב שק^אפערײ. בעגן באװעגונג דער ב
 װעלכע ,1860 פון קאנװענשאן דער אין אז באקאנט, איז עם

 זיך האבן פרעזידענט־קאנדידאט, פאר לינקאצנען נאמינירט האט
 ד. לואים דעמביץ, ואים5 זײ צװישן — אידן דרײ באטײ^יקט

 דזשא־ אײבראהאם טוער אידישער דער פעטער. א בראנדייםעם
 פערזעגלעכער א ^ינקאאנם געװען איז (מאם.) קװינםי פון נאם

פריינט.
 אידישע טויזנט 150 די פון מערהייט איבערװעגנדיקע די

 בירגער־קרינ פונעם צײט דער צו — אמעריקע פון אײנװאוינער
 ״נ״־געעפנטע״ די אין צפון־שטאטן, די אין געםונען זיך האט —

 עם װעםט. דער פון טיילװייז און מיטן־װעםט דער פון שטאטן
 די פון זײט דער אויח זײן זא^ן זיי אז גאטירצעך, געװען איז

 מימ מיטגעגאנגען נאר ניט זיינען פי<ל ש^אפעריי. געגן קעמפער
 אויך זײנען נאר אים, נאך זיך נאכגעשלעפט אדער קיבקאיצנען,

 אדער מיטגי^ידער אלם םאציאי^יםטן, א?ם :פאראוים געגאנגען
״ האבן אינטערנאציאנאל, ערשטן םוגעם אנהענגער  געהאליפז ז

^ן װאם באװעגונג, די פאראוים טרײבן ק  אנגע־ האט איציין לינ
 זיך האט דרום־שטאטן די איז אבער װאקלענישן. מיט הויבן

 אידי־ דער פון מינדערהייט קליינע אײגגעפונדעװעטע אן געפונען
 שיכט א אויך געהאט האט װעצכע צאנד, פון באםעצקערונג שער

 פון טײאן אגדערע די אין בשעת פעאדאי^ן. שר^אפךהאצטער,
 און איבערװעגנדיק געװען אימיגראנטךעילעמענט דער איז לאנד

 גע־ אויך האט עלעמענט דעם צװישן בשעת און אנטשיידנדיק,
 אידישעד דער איז באװעגונג, םאציאליםטישע די ראל א שפילט

ל גרעםטן דעם אין געװען דרום אויףי עלעמענט  נעביר־ א טי
 די אויף פאראכטונג מיט געקוקט האבן עצעמענטן די טיקער.

 זײער אויףי ארן אידן דײטשע ״גרינע״ די צװישן באװעגונגען
 פאראכטונג מיט געקולט בכלל 1האב זײ װי — ראריקאליזם

 צײט, יענער פון ראדיקאלן די פון באװעגונג רער אויף האם און
 כ^טש דרום־שטאטן, די פון אידן אט־די אבאליצי^ניםטן. די
 בא־ אידישער דער פון מינדערה״ט קילײנע א געװען זײנען זײ

 צוגעשטעלט פונדעםטװעגן האבן לאנד, גאגצן אין פעלקערונג
קאנפעדעראציע דער פון ארמייען די איין קעמפער 1,500 ארום
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 רעגירונגם־ און אפיצערן צאל גרויםע פארוזעלטניםמעםיק א או־
טוער.

 זײער געהאט רעאקציאנערן די האבן צפון אויף אויך אבער
 צװישן אויך געװען זיינען שקלאפערײ פון אנהעעער אײנפלום.

 האט אידן צװישן יארק. נױ אין באפעלקערונכ אלגעמײנער דער
 מיט אגזען ארויסגערופן ראפאל דזש. מארים ראב״ א איינער
 גע־ פארשפרייט איז רעדע די שקלאפעריי. פאר דרשה א זײנער
 ראבײ דער אפגעענטפערט באלד האט אים לאנד. איבערן װארן

 האט אײנהארז דײטשלאנד. םון אימיגראנט אן אײנהארן, דוד
 די וױיל באלטימאר, אין שול זיין פארלאזז געמוזט דעם צוליב

 פון אנהענגער געװען מייםטנם זיינען שול דער פון באלעבאטים
 האט דארט א,ון פילאדעלפיע קיין אנטלאפן איז ער שקלאפעריי.

קאמףי. זיין פארגעזעצט ער
 אוים־ זיך האט קאנפעדעראציע דער פון רענירונג דער אין

 פון אפגעשטאמט האט װעלכער בעגדזשאמין, פ. ױדא געצײכנט
 פון םענאטאר געװען איז ער אימיגראנטן. אידיש־עגגלישע

 האט קאנפעדעראציע דער פון רעגירונג דער אין און לואיזיאנא
 (אטױרני־ ױםטיץ־מיניםטער םון פאםטן דעם אעעהאלטן ער

 אויםערך דערנאך קריגם־מיניםטער, דערנאך דזשענעראל),
 קאנ־ דער פון דורכפאל נאכז םטייט). אװ (םעקרעטערי מיגיםטער

ענגלאנד. אין באזעצט יזיך ער האט פעדעדאציע
 דער םון ארמײען די אין געװען זיינען אפיצערן אידישע 23

 בא־ אידישער דער פון צאל קליינער דער פאר קאנפעדעראציע.
 היפשער א געװען געזאגט, װי דאם, איז דרום ,אין פעלקערוע

 ארום געװען זײנען צפון־שטאטן די פון ארמייען די אין ציפער.
 האבן װאס אזעלכע, געװען זײנען עם אפיצערן. אידישע 30

 פרעדע־ מאיאר־נענעראל פון נעמען די ראנג. הויכן א דעדגרייכט
 פון (אימיגראנט םאלאמאן ם. עדװארד קוירנעל קנעפלעד, ריק

 פרע־ םיז געװארן באשטימט שפעטער איז װעלכער דייטשלאנד),
 טעריטאריע װאשיגגטאן דער פון גאװערנאר אלם גרענט זידענט

 קוירנעל בלאמבערג, לעאפאלד :ענעראל ברעג), פאםיפישן (בײם
 אין אויםנעצײכנט זיך האבן פיל אנדערע. און איינשט״ן מאקם
 מאנומענט .וועמענם לױױי, אוריאל קאפיטאן זײ צװישן פלאט,

 ברוקלין, אין םעמעטערי םייפרעם־היל דער אויף זיך ;עפינט עס
יאר?. נױ

םאלדאט; 2,000 ארום צוגעשטעלט האבן אידן יארקער נױ
 ;1,076 — אילינאי ;1,134 — אהײא צפון: פון ארמייען די אין

 װייטער. אזוי און יעדע, 500 ארום—פענסילװייניע און אינדיאנא
 םאלדאטן צאל גרויםע אזא געגעבן האט אה״א װאם פאקט, דעד
 עטװאם װידער רעיציילט — 2,000 נעגעבן האט יארק נױ װען —

די געזאגט, שוין װי :עלעמענט דײטש־אידישן דעם װענן
 פונקטן אנדערע און קליװלאנד םינםינעטי, אין ישובים אידישע

אידן. דײטשע פון געװארן געשאפן זיינען שטאט דעם אין
 זײער אויםגעהאלט; מאםן אידישע די האבן ארום און ארום

 די .1776 פון פעריאד דעם אין װי בירגער־קרינ, א־נעם פראבע
 איז באפעליןערונג אידישער דער פון מערהייט איבערװעגנדיתע

 װעגן טראכט עם װער און פראגרעם. פון זייט דער אויף נעװען
 געדענקט און ״יאהודים״ פון טערמינען אין אידן דײטשע די

 מוזן װעט װארבורגם, די מארשאצם, די שיפם, די עיקר דער
 ד״טשע די ראל א פאר װאם זײ. װעגן מיינונג זײן בײטן עטװאם

 קלאר — תקופה װייטערדיקער דער אין געשפילט ניט האבן אידן
 פארשײדענע אויף ז״ערע בײטראגן גרויסע די צװישן אז איז,

 אין מעדיצין, דער אין װיםנשאםט, דער אין געביטן זויכטיקע
 פינאנץ, און האנדל אין מלוכה־װעזן, אינעם און אינדוםטריע דער
 זייער פון פעריאד דעם אין בײטראג זײער אן באזונדערם זיך זעט

באזעצן זײער םון דורות צװיי ערשטע די אין און.דראגג, ־שטורעם

 םארן דראנג און שטורעם פון פעריאד א — אםעריקע אין זיך
אמעריקע. אויםער װייט און אמעריקע לאנד נאנצן

6.
 אויף באמבע א אויפגעריםן האט ,1881 מערץ, טן1 דעם
 לעני:־ — פעטערבורג(איצט צארישן פונעם גאםן די פון אײנעד
 די װעמען אויף צװייטער, דער אלעקםאנדער צאר גראד).
 עם אומיאשעדיקט. ארוים איז געװארן, געװארפן איז באמבע

 א מיט רעװאלוציאנער־טעראריםט א נאך אונטערגעקומען איז
 איז און געװארן פארװאונדעט שװער איז צאר דער און באמבע

 רעװאלוציאנערך די יזײנען א&ריל טן3 דעם געשטארבן. נאלד
 ניקאלײ זשעליאבאװ, אגדרײ פעראװםקאיא, םאפיא טעראריםטן

 אויפגעהאננען ריםאקאװ און מיכײלאװ טימאפײ קיבאלטשיטש,
 האט דריטן דעם אלעקיםאנדער צאר פון רעגירונג די געװארן.

 ״נאראדנאיא דער געגן טעראר־כװאליע א מיט אפגעענטפערט
 רעװאלוציאנער־טעראריםטישע די — (פאלקם־װילן) װאליא״

 אנ־ די און זשעליאבאזו פעראװםקאיא, װעלכער צו ארגאניזאציע,
 דער פון גרינדונג דער פאר האט װעלכע און געהערט האבן דערע

 אויבן־ דעם פארגומען פארטיי םאציאל־דעמאקראטישער רוםישער
 פון איינער באװעגונג. רעװאלוציאנערער רוםישער דער אין אן
 - געװען איז טעראר־כװאליע צארישער דער פון מיטלען די

פאגראמען. אידישע
 איין געװען איז רעװאלוציאנערךטעראריםטן גרופע דער אין

 געװען איז (זי העלפמאן העסיע — אנטײלנעמער אידישער
 צאל די קאטארגע). אייביקע געקראגן האבן װאם די, צװישן

 אומבאדײטנ־ אן געװען איז װאליא״ ״נאראדנאיא דער אין אירן
 באנוצט זיך פאל יעדן אין האט רעגירונג צארישע די אבער דיקע.

 אגדערן געגן פאלק איין רייצן מיט און פאגראמען אידישע מיט
 און באװעגונג רעװאלוציאנערע די דערשטיקן צו מיטל אלם

 פאלק. פון אומצופרידנקייט די װעג פאלשן א אויףי אראפפירן
 דער געװען איז רוםלאנד״, פון אומגליק דער זײנען ״אידן

לאזונג. צארישער
 יעלי־ אין פאגראם דער פארגעקומען איז אפריל טן27 דעם

 אין פאגראם א פארגעקומען איז מאי טן8 דעם םאװעטגראד.
 אריבער־ 1882 אין אויך און יאר דעם אין זיך האט עם קיעװ.

 שטעטלעך, און שטעט 160 איבער כװאליע בלוטיקע א געטראגן
 איגנאטיעװ־ די ארוים זייגען עם נעװאוינט. האבן אידן װאו

 (געטא), תחום דעם פארשטייפט מער נאך האבז װעלכע געדעצן,
 דערלויבט איז אידן װאו ארט אלם געװארן באשטימט איז װאם

 די פון גירוש דער געװארן פארשארפט איז עס װאוינען. צו
 ארויםגעגעבן זיינען אידן געגן גזירות אנדערע אלערלײ דערפער.
געװארן.
האנט. אין װאגדערשטאק דעם גענומען האבן אידן

 j״p רוםלאנד פון אימיגראציע די אנגעהויבן זיך האט עס
אמעריקע.

 װי זייגען, רוםיש־פוילן, פון אירן םפעציעל אידן, רוםישע
 פאר לאננ אהער גע?ומען אנהויב, םאמע צום אנגעװיזן שוין

 דארט, פון און פרייםן קיין פוילן פון געפארן זײנען אידז .1881
 אמעריקע. און ענגלאנד קיין אימיגראציע, דײטשער דער מיט
 פון פריער. און יארהונדערט ניינצנטן פון אנהויב אין נאך

 אין פארן געגומען שטארק באזונדערם מען האט רוםיש־פוילן
 ניקאליי פון הערשאפט דער (בשעת דארט איז עם װען ,1845

 מיליטער־דינםט. אלגעמיינע געװארן איינגעםירט ערשטן) דעם
 יארק נױ אין זין־ האט 1828 אין שוין אז מײגונג, א דא איז עם

 פוילישע פון (םינאגאגע) ״קאנגרעגײשאן״ ערשטע די געגרינדעט
ע אנדער אן אידן.  געגרינדעט זיך האט זי אז דא, איז מיינו
(שפיטאל־ מאטעריאלן פארש״דענע פון .1848 אין ערשט
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 אײגגע־ גרופן אז באקאנט, איז א.) א. יארק, נין אין באריכט
 אין און יארק ניו אין געפונען זיך האבן אידן פוילישע זעםענע
יארן. ־ער50 און ־ער40 די אין שטעט אנדערע
 אין רוםיש־פױלן, אין אויפשטאנד (לעצטער) גדויםער דער

 אויפ־ דעם פון אונטערדריקונג בלוטיקע די און ,1864-1863
 זיד מיט געבראכט האט צװייטן דעם אלעקםאנדער מצד שטאגד

 און אױםלאנד קײן רעװאלוציאנערן פון עמיגראציע גרויםע א
 עמיגראציע־שטראם. אלגעמיינער אן מיטגעצויגן זיך האט זײ מיט

 אויפ־ דעם נאך און בשעת רעפרעםיעם די און צערודערונג די
 דאס און אידן די צװישן דלות דעם פארשארפט האבן שטאנד

 עמיגראציע די אױםװאנדערונג. פאר םיבה א געװען װידער איז
 בא־ אײראפע, פון לענדער פארשײדענע איבער געגאנגען איז

 קיין מאם געװיםער א איז אויר און ענגלאנד, קײן זונדערם
אמעריקע.
געטא, א אין פארשפארט געװען זייגען רוםלאנד אין אידן

 איז עם דלות. דער און פאנאטיזם דער געשטיקט האט עם װאו
 ארײנגע־ האט (אויפקאערונכ) השכלוז די לעבן. צו שװער נעװען
 רוםלאנד. פון געטא אידישער אלטער דער אין יערוננ א טראגן

 צױן) פון (ליבהאבער צױן חובבי די אויפגעקומען ז״נען עם
 אויף טראפ דעם געלײגט האבן װאם שטרעמונגען, אגדערע און

 זאכן. ל״כטע די פון ניט געװען איז פארן אבער אויםװאנדערן.
 אונטערנעמומ, ריזיקאלישע א געװען איז אמעריקע קיין פארן

 אײנצלנע. געפארן ■זייגען אוצר. אן באטראפן האבן הוצאות די און
 האט מאםן־כאראקטער, א טראגן זאל װאם אימיגראציע, אן פון

זיין. געקאנט ניט רײד קיין
 בלוטיקער דער אין ברעגן די איבער אריבער איז בעכער דער
 אנגע־ האט און 1881 אין אנגעהויבן זיך האט װאם כװאליע,

 פאר־ זיך האט דריטער דער אלעקםאנדער צאר .1884 ביז האלטן
 אויפגעבראכט איז פאלק ״דאם חייל אידן, די אויסראטן נומען

עקםפלואטאציע״. אידישער דער געג;
 זיך האבן אידן ברעגן. די איבער אריבער איז בעכער דער
 )1882 (איז האט פינםקער לעא דר. װאנדערשטאק. פארן גענומען

 ארוים־ האט .וואם ״אױטא־עמאנציפאציאן״, זײן פארעפגטלעכט
 אינטעליגענץ. נאציאנאליםטישער דער צװישן אויפזען גערופן

 בא־ א אין אויםװאנדערונג די ארויםגערוקט האט פינםקער
פארן. געגומען מ׳האט לייזונג. א װי טעריטאריע, זונדערער

 ארגאניזירט זיך האבן עם גרופן, געגרינדעט זיך האבן עם
 געצאפן איז מען און צוזאמען געפארן איז מען ״קאמונעם״,
 און אייראפע אויפגערודערט האבן פאגראמען די איינציקװייז.

 פרא־ א געװארן אפגעהאלטן איז יארק נױ אין אמעריקע. אויך
 גריים ר. װיליאם מעיאר מיט הא? טשיקערינג אין טעםט־סיטינג

 טויזנט דר״ געװארן געזאמצט זיינען עם און םארזיצער אצם
 עםט־ און דײטשיצאנד אין נײ־געקומענע. םאר אלם דאלער

 דורכפארנ־ די העיצפן צו קאמיטעטן ארגאגיזירט זיך האב; רייך
. אין אזוי עמיגראנטן. דיקע אן ד  *,1הי? די אויפרודערונג, די ^נ
 איז מען פארקערט. אזוי און עמיגראציע די םטימו^ירט האט

 רום־ ״שטיפמאמע דער פון רוםצאנד״, ״פינצטערן פון געיצאפן
 אין אריין׳/ װעיצט פרייער און ״גרויםער דער אין ^אנד״

ילאנד״... ״גא^דענעם
 פון אמעריקע, קיין אימיגראציע־שטראם א^געמיינער דער

 גאר גייז אנגעהויבן האט פע^קער, און צענדער פארשײדענע
 דײטשצאנד. פון עיקר דער בירגער־קריג, דעם פאר נאך בר״ט

 קיין אימיגראציע־ציפער א^געמיינער דער שוין האט 1854 אין
 דעם האט בירגער־קריג דער .427,833 דערגרײכט אמעריקע

 ערשט גאנצן. אין אפגעשטע^ט גיט כאטש איבערגעריסן, שטראם
 ציפער דעם אריבער װידער איסיגראציע־כװאיציע די איז 1872 אין
ארײנגעקומען זיינען 1876 אין טויזנט. הונדערט פיר םון

 אוים־ אמעריקע אין האט יאר דעם אין אימיגראנטן. 459,803
 אראפ 1878 איז איז ציפער דער און הריזים ביטערער א געבראכן

 געזעז װידער שוין האט 1880 יאר דאם אבער .138,469 ביז
 — 457,257 — 1876 אין װי אומגעפער אימיגראציע־צ^ אן

! 669,431 — ביז געטאן שפרונג א עס האט 1881 אין און
 איז פע^קער־װאנדערוגג, א באמת אנגעהויבן זיך האט עס

 דין — נאן־ דעמאצט — •זײער בײגעטראגן דא האבן אידן
אימיגראציע־שטראם. אלגעמײנעם ברײטן דעם אין שטרעטעצע

 אין אויםגעמאכט 1881 אין האט אימיגראציע אידישע די
 זי איז 1882 אין !אנגעהויבן זיך האט זי אבער .5,692 גאנצן
 ,8,731 ביז צוריק אראפ 1883 אין איז זי .13,202 ביז ארויף

 צװאנציק ביז דערנאך און 1884 אין 11,445 ביז ארויו» איז
 און 1881 צװישן יאר צען די אין יאר. א טויזנט דר״םיה און

 אימיגראנטן. אידישע 193,021 אמעריקע אין אריין זיינען 1890
 אריין ז״נען — 1900־1891 — יאר צען װײטערדיהע די אין

 — 1910-1901 יאר צען די אין אימיגראנטן. אידישע 393,516
!מייצי^ז א ניט שיר ,976,263
 און רוםישע .1881 אין געװארן געבראכן איז אײז דאם

םארז. אנגעהויבן האבן אידן רופיש־פויצישע
 אצטן אין אנטװיקלט דעמאצט זיך האבז באװעגונגען צװײ
 װארט דעם (פון ״בי^ו׳צעם״ די — ערשטע די רוסקאנד..

 ונצכה, כו5 יעקב בית פון בוכשטאבן ערשטע די ״ביצו׳/
 געצויגן זיך ה^ט שטראם דער גייז). ?אמיר יעקב, פון הויז דאם
 נאציאנאיציםטישע פון באשטאנען איז און פא^עםטינע קײן

 שיכט. שטודירנדיקער ״פארמעגי^עכער׳/ א זײ פון 5טײ ױנגע^ייט,
 אינד פארהעי^טניםמעםיק א ארומגעכאפט האט באװעגונג די

 אנדער אז אידנטום. רוםיש־פוייצישן םון עלעמענט באדייטנדיסן
 אייביקע (דאם עולם״ ״עם דער געװען איז גרעםערע, א באװעגונג,

 די פון ר״ א אמעריקע. קײן געצויגז זיך האט װעצכע פאלק),
 געפא־ן זײנען זואם ״קאמונעם״, געװען זײנען גרופן עףצם״ ״עם
 יםודות״. ״קאמוניםטישע אויףז זיך אײנארדענען אמעריקע קײן
 אנטײל־ דירעקטע קײן געװען ניט אפשר זייגען באװעגונג דער אין

 ״אנגעשמעק־ אבער באװעגוגג, רעװאאוציאגערער דער פון נעמער
 זשעאיאבאװ, פעראװםקאיא, םאפיא נעמען די געװען. זיינען טע״

 גע־ — זײ פאר ביצויז ניט און — געטא־ױמעאייט פאר האבן
 גרופן עואם״ ״עם די פון יוגנטאעכע פי^ ראמאנטיש. קאונגען

 און ״םאציאאיםטישע״ אצער^יי מיט ארומגעכאפט געיװען זייגען
 האבן זײ פון מערםטע די כאטש שטימונגען, ״קאמוניםטישע״

באגריף. א געהאט קנאפ־װאם ?אמוניזם און םאציאליזם םון
 צוױי די פראצענט א פאר װאם זאגן צו שװער איז עם

 אין אויםגעמאכט האבן עו^ם״, ״עם און ״בי^ו״ שטרעמונגען,
 עיקי דעד אז איז, יארן. ־ער80 די אין עמיגראציע דער
פאילק. פשוטע דאס — געװען איז עמיגראציע דער אין

דײטשאאנד, אין געהאט. אצע האבן רײזע געמאטערטע א
 ״קאמי- די מיט באנעגנט זיך מען האט צאנדאן, אין עםטרײך, אין

 צדקה געגעבן האבן װאם אידן םתם און אידן רײכע םון טעטן״
״ װעמען םאר — ברידער״ ״רוםישע די  גרויםע צו קײז האבן ז
 איז אמעריקע ק״ן געקומען איז מען װען און געהאט. ניט יבע5

הקבר. חיבוט דורבגעגאעען ערשט מען
 טע:, פערצן מען איז געפארן !געקומען איז מען ״װען״

 איז װאגאנעם פארמאכטע אין מען איז געפארן טעג, זעכצן
 אט צװישן־דעק. איז שאף די װי — שיו* אויפן און דײטשצאנד

 ,1882 זומער איז אהער געקומען איז װע^כער קאפעצאװ, י. װי
:אמעריקע״) אין ״אמאיל בוך זיין (אין רייזע זײן װעגן דערצײאט

שרעקלעך אלע מיר האבן ים אויפן טעג פיר-פינף ערשטע ״ד<
חיה װילדע צערײצטע, א װי געבושעװעט, האט ים דער געליטן.

א װי ממש שיפעלע, ארעם אונדזער ארוטכעשל״דערט האט און
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 אגדערש נישט זיך רזאט אים אז געדאכט, זיך האט עם שפענדל.
\ מיר אונדז. פאױשלינגען װי גז.װאלט, . ײ:  •«ינדזערע אין י.עאגן ז

 גע־ זיך האבן און צװישן-דעק-לעכער אמותדיקע ד׳ על אמות ד׳
קדחת. אין װארפן

 הייבט קאפ דער אז הויך, אזוי אוץ* שיף די זיך הייבט ״אט
 אזוי ם׳װערט און פינצטער װערט אויגן די אין שװינדלען, אן

 »לז3 אז ;אר זי ה״בט אט אדער דולשן... צו טינוט א נודנע,
 ארא^ זינקעז גקען, י אז הייבט הארץ דאם און ארונטער ארוגטער,

 אט ארוים... גאר (עסן זי פאלט באלד אז זיך, ם׳דאכט און אראפ,
ט איין אין קער א שיף די זיך טוט ״ ו קײקלען אלע מיר און ז י  ז
 איז כלים בלזיבעגע מאטראצן, שטרויענע די מיט געלעגערם די פון

 געשריי א קינדער, פון יאמעיז א קלאפערײ, א װערט עם פעקלעך.
 שרייט כוואליעז די פון װאיען דאם און מאמעס און טאטעם בון

 איבער דר״ א אלץ זיך גיט האםט, מיט פלוצלונג, ;אריבער אלץ
ט אנדערער דער אין ״  איבעי, זיך הזרט געשיכטע זעלבע די און ז

 צע- צעקלאפט, סך א שוין ז״געז איצט װאם נאר, צוג,אב דעם מיט
 גע״ען זייגען טויט דער װי ביטער שלעבט, צעשלאגן. און ביילט

I שיף דער אויף טעג פאר ערשטע די
גע־ איז ים דער גרינלער. װערן אגגעהויבן ד,אט אט ״אבער

 אװעק איז עס פר״לעכער. — הארצן אויפן און רואיקער װארן
 — מויל אין נעמען עפעם געקאנט שוין האט מען און טאג א ;אך
 די פון ארויםצוקריכן אנג״עחויבן האט מען אייגהאלטן. דאם און

 גע־ געװארעמט, האט זון ליבע די לופט. פרײער דער אויף לענער
 װי אויפגעלעבט, װי דערפילט זיך האב איך געגלעט. און טרייםט

 אפעטיט מיין אויך און אויפגעשטאנען. קרענק א פון װאלט איך
 גארנישט איז עם װעלכן קרעגר״ א נאך װי צעשפילט, זיך האט

בארואיקן. צו גריגג. אזוי געווען
״ע א אגגעהויבן זיך האט ״עם  פון אכילה׳. ׳די — םדרה נ
 נישט זכר קײן שוין איז לאגדאן פון ׳זאפאם׳ אנגעגרייטן אוגדזער

געמאבט. צורעכט טאג ערשטן דעם נאך דאפ האבן מיר געבליבן.
 אויפן אפילו איך האב עםן, קעסל טריפהן אלגעמײנעם דעם פון

 אפגעעקלט האט אלײן גערוך דער ארוופלאזן. געקאנט נישט געדאגק
 באיוצט זיך האבן עמיגראנטז אונדזערע פון צװיי־דר״ א נאר —

געבל־בן׳ נישט ברירה אגדערע ק״ן ם׳איז און געקענץ. דעם מיט
 װאבער היים מיט און ביסקעטם״ ״היגטישע די מיט זיך קװיקן װי

«״." אנשטאט צוקער מיט

 פאח טע; פערצן נאך איז — קא&עלאװ י. — ער אז און
 שרעהלעכער דער אין ארײנגעפאלן ער איז אמעריקע ק״ן געקומען

 פוז אינדזל דער אײלאנד, עלים געהייםן האט װאם ״אכםגיה׳/
 רוםי׳טער דער פול &יא;ערז די דאך האבן קרובים (קיין טרערן

 װעגז דעיצײלט ער װאם יזען צאמיר געהאט). ניט אימעראציע
:דעם

 גע- נישט שװעריק״טן ק״ן מען האט לאנדן ב״ם װי ״אזוי
 איז איז כל-דכפין, פאר אפן געװען זײנען טויער און טיר דזאט,

 איז עם אז ענגשאפט, און געדראנג אזא געװען אפט ׳קעםל-גארדן׳
 װאו נישט און בייטאג, זעצן צו זיך װאו געװען נישט פשוט

 קײן איז ערד הוילער דער אויף אפילו ב״גאכט. זיך צוצולייגן
געװען. נישט פלאץ

;אומדערט־־עגלעך געװען דארט איז שמוץ און אומצוכט ״די
 צעפוילטע קאלדרעם, צעריםעגע פערענעם, קישנם, פעק, אזויפיל

 זיך מיט האט אימיגראנט יעדער װאם טראנטעם, גלאט און בגדים
 דאם טייער״. אזוי געהאלטן דאם האט און ים איבערן געשלעפט

 מין מיאוסז דעם אויף כערעטעניש גרוים א געמאכט האט אלץ
 ארומ־ פר״ און פראגק אויף אויבן ג.אר זײגען װעלכע חיהלעך,
 קראצן דאם געמאכט. ניחא נישט לעבן דאם האבן און געקראכן

 פאר- האבן װעלכע קינדער, קלייגע די פון יםורים די און זיך
 פון געיא־.ט און הארץ ביים געשגיטן האט געשריען, צװ״פלט

ארוים. ׳קעםל-גארדן׳
 האט אימיגךאגט! עלנטע ארעמע, די פון נויט ביטערע די ״גאר

״ ביז קייטן, א״זערנע מיט װי דארטן געהאלטן זײ  זיר האבן ז
צוגעשלאגן." עפעס צו

לאנד. גאלדענעם אין אר״נגעפארן איז מען

7.

— מען האלט — אימיגראציע אידישע כװאליע ערשטע די
 ־־־ דײטש־אידישע די — צװייטע די פארמעגלעכע. א געװען איז
פראלעטארישע. א — דריטע די מיטלהלאם. פון אימיגראציע אן

 אלע אין ריכטיק ניט זייז צו אויס קוקט קלאםיפילאציע די
םאל. דריטן אין ריכטיק געװען ניט זיכער איז זי פאלן. דריי

 צען די אין איםיגראציע אידישער דער פון םטאטיםטיק א
i9 און 1899 צװישן יאר ioאיז פראלעטאריער צאל די װען ׳ 

 ק״ז איבערװאנדערער אידישע די צװישן גרוים געװען באמת
 זייערע׳ צאל די האט אפילו דעמאלט אז באװייזט, אמעריקע,

 העכער באטדאפן באשעפטיקונג, שום קײן געהאט ניט האט װאם
 קװאליפי־ ארבעטעי־, געלערנטע צאל די ).45.1( פראצענט 45

 ־ועבער און ),36.8( פראצענט 37 קארגע באטראפן האט צירטע,
 אין שוין געװען איז אזוי שניידער. — צאל דער פון דריטל א

 געײעו דעריבעד וואלט עם יארהונדערט. הייגטיקן פון אנהויב
M די אין אימיגראציע די אז זאגן, צו טעות א ura דעד פוז יארן 

 פראלע־ א געיוען איז יארן, ־ער80 די אין כװאליע׳/ ״דריטער
טארישע.

 אין ױניאנם ״אידישע בוך זיין אין דערציילט װיינשט״ן ב.
:אמעריקע״

אמע־ אין אגגעקומעז איז שורות דיזע פון שרײבער דער ״װען
ױ אידישע דעמאלטיקע די פון צאל גרעסטע די איז ריקע,  יארל,ער נ

 זיינעו אזוי איצט, װי פוגקט פעדלער. פון באשטאגען א״נװאוינער
 קאםטימער- הויז-פעדלער, פעדלער: פארשײדענע געײעז דאן אויך

ח׳ גריגע פיל קאנטרי-פעדלער. און פושקארט-פעדלער פעדלער,  אי
 אימיגראציע גרויםער ערשטער דער מיט געקומען ז״נען װעלכע

 די פעדלער״. צו געטאן נעם א גל״ך זיך האבן רוםלאגד, פון
 פאר פעדלער. הויז-צו-הויז א װערן צו געװען איז זאך גרינגםטע

 א״ן מיט קאפיטאל. גרויםער קײן געפאדערט ניט זיך האט דעם
״ן געקאנט דעמאלט איד א ר,אט קאפיטאל דאלער  ״ביז- אין אר״נג
 דיגע עטלעכע פון צוזאמענקלאפן געדארפט בלויז האט ער נעס״.

 שטארקע א דעם צו צובינדן םטענדל, הילצערנעם פלאנן א ברעטלעך
 אנדערע האלדז. אויפן םטעגדל דעם אנטאן קענען צו נדי שטריק,

 ביליקן א קויפן פשוט פלעגן זײ האבן. גיט אויך אפילו דאם פלעגן
 דעם מיט ארומג״ן און םחורה די זיך א״נשאפן בעסקעט, פלאכן

 בא- מערםטגם איז םחורה די עם. פארקויפן הויז צו הויז פון
 זאקז־ האר-קאמעז׳ שוך־בענדלעך, שפילקעם, פון דאן שטאנען

 געײען איז דאם אט ז״ף. שמעקעדיקע שטיקלעך פאר א און בעגדלעך
פעדלער." אידישן אמאליקז פון ׳םטאק׳ גאנצער דער

 דורכ־ דעם יפון פרגםה די ז״ן געקאנט ניט האט אנדערש און
 געטא, צארישער אלטער דער פון אימיגראנט אידישן שניטלעכן

 גע־ איז עם געהאט. ױט האנט אין מלאכת ק״ן חאט װעלכער
 געקומען איז עם ים, זייט יענער פון ארעמקייט אידישע די קומען

 ניט גארנישט צו רוםלאנד אין זיך האט װאם לופט־מענטש דער
 און פאגראמען פון סרבנות ז״גען געקומעז דערשלאגן. געקאנט

 אימיגראנטך דער פון באשטאנד סאציאלער דער פאדםאלגונגען.
 באשטאנד ם^ציאלז פוגעם בעםער זיין געקאנט ניט האט מאםע

רוםלאנד. צארישן איז די.אידן פון
 דאם איז געקומעז פרטים. םיל אין רב, ערב אן איז געקומעז

 אומ־ מיט ױגנט, א איז געקומען געטא, דער פון פאלק ארעמע
 גע־ שטודירן, צו פארלאנג מיטן באשעפטיקונגען, באשטימטע

האפענונגען. גרויסע מיט ?ומען
 ״עם דער געװען איז עלעמענט מער־באװאוםטזיניקער דער
 ק״ן אנגעקומען איז צאל, אין 250 גרופע, ערשטע די עולם״.

 ״בא־ דער פון צושטאנד דער .1881 ױלי, טן29 דעם אמעריקע
 א געװען איז באװעגומ דאזיקער דער פון װאוםטזיניקײט״

 ניקאליי ״עם־עולמניקעם׳/ ערשטע די פון איינער נידעריקער.
גרופע זיין װען אז זכרונות, זיינע אין דערציילט אל״ני^אװ,
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 (װאו־ פילאדעלפיע פון בא; מיטן יארק נױ קײן אנגעקומען איז
 נױ די איבער מארשירט זי האט געבראכט), זײ האט שייף די הין

 אױםגעשטעלט זיך האבן ״מיר :שטייגער אזא אויףי גאםן יארקער
 םפר־תורה, די ארויםגענומען — ער דערצײלט — רייען אין

 מאר־ לידער רוםישע זינגענדיק און פאן די פאנאנדערגעװיקלט
קעםל־גארדן.״ צו שירט

 םפר־ א פאן, א — אבער ניט. ער זאגט פאן, א פאר װאם
 גרופע דער פון פיל זײנען געקומען און לידער... רוםישע תורה,

״קאמונעם״... גריגדן װילנער) און (קיעװעד
 װען דיי, דעקארײשאן אנגעקומען איז מען, האלט גרופע, די

 ״קעםל־ קעגנאיבער &ארק, בעטערי אין (אדער גאםן די אויף
 גע־ ה*בן ״עם־עולמניקעם״ די מוזיק. געש&ילט האט נארדן״)

 און פאראד, מיט אזוי אמעריקע זיי באגעננט דאם אז מיינט,
רוםלאנד... אין דערשינען איז באריכט אזא אומגעפער

 די געהאט ניט װ״ט האט באװעגונג עולם״ ״עם גאנצע די
 געװיםע אין צו זי שרײבט מען פארגעם,׳װאם דעם און באדייטונג

 געשטעלט זיר האט אליין גרופע קיעװער די כאטש געשיכטעם.
 גלויבט מיטגלידער, 500 רייען אירע אין רעקרוטירן צו צװעק דעם
 געהאט האבן צוזאמען גרו&ן עולם״ ״עם אלע צי קוים, מען
 די אדעםער, די וױלנער, די םיי קיעװער, די םײ — פיל אזוי

 נאאיװע אגדערע און עקםטערנעם געפארז זײנען עם באלטער.
 קאמוניזם װעגן חלומות געהאט האבן זײ פון טייל ױנגעלײט.

 װיםנדיק ניט איז, דאם װאם אליין װיםנדיק ניט קאמונעס, אדער
 גע&לאצט אלץ האט ים יזייט דער אויףז אמעריקע. װעגן גארניט

 אויף ״קאמוגע״ א געמאכט זיך האבן װילנער זײפן־בלאז. א װי
 ״קאמונעם״ געמאכט זיך האבן אנדערע אזוי םטריט, עםעקס 16
 אומװיםנ־ ארעמקײט, מיט געטיילט זיך און הייזער געװיסע אין

 — ארומגעריםן און געמאטערט זיך און נאאױױטעט, און קייט
גע&לאצט. האט דאם אויך ביז

 דאזיקע די פון מישמאש אידעאלאגישער דער איז אפשר
 געװיםע אין (און יאריק גױ איז קװארטאל אידישן פון פיאנערן
 קװארטאל אט־דעם אין װאם דערין, שולדיק שטעט) אגדערע

 מנחם־ אומװיםנקײט, מיש־מאש, איינגעפלאנצט זיך האט
 גע־ האט װאם פירערשאפט, די ערגערם. נאך און םענדעליזם,

 געקומען איז געשריבן, גערעדט, צ״טונגעז, פאריינען, גדינדעט
 רוםישע תורה, םפר א פאן, א :םינטעז משונהדיקן דעם פון

לידער.
 די עלנט. םך א אזן נאאױויטעט םך געװען דא איז געװים
 אהער פארנדיק האבן װאם ױנגעלײט, מייםטע די פון אנטוישונג

 געװען איז לופטן, דער אין שלעםער ״קאמוניםטישע״ געבויט
 אין פארלאו־ז באלד זיך האבן זײ פון מייםטע די ביטערע. א

 ״קאכן״ געגומען זיך האט זײ פון טײל א ״קעסל־גרוב״. היגן
 און צײטונגען, פארײנען, בויען אנארכיזם, םאציאלייזם, ארום

 ״גרינע״ די פון כאאם מיטן געבליבן זײגען טייל אט־דעם פון פיל
מודוות. די אין צייטן

— געװען איז אהער אימיגראציע דער פון עילר דער אבער
 טויזנטער צענדליקער און טויזנטער די פאלק, ארעמע פשוטע דאם

 חיבוט דעם דורכגענאנגען זײנען װעלכע פארלאזענע, און עלגטע
 באפאלן פעדילען, פרובירט עפעם, צו זיך צושלאגן ביים הקבר

״ פון םך א און ״לויפערם׳/ פון געװארן  אריינגעפאלן זײנען ז
 גערעגקט אך געבענ?ט, — און םװעט־שאפ, שרעקלעכן דעם אין

 פארן איך װעל ״אהײם :געטרוימט און שטעטל, היימישן :אכן
װלעדניק״... קיין

 א, — מאנטל־מאכער — קלאוקמאכער דעם לאזן לאמיר
 אינטערנעשאנאל דער פון פרעזידענט שפעטערדיקער ראזענבערג,

 האט עם אזוי װי דערציילן ױניאן, װאירקערם גארמענט ליידים
: )1885 יאר (אין ארבעט די אויםגעזען
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 האט גרינער יעדער אז מאדע, א געװען איז צייט יעג׳ער ״אין
 די זיך אויסלערנען פארן דאלער 10 ביז 5 פון א״נצאלן געדארפט

 פרעםער א דאלער, 10 באצאלן געדארפט האט אפערײטאר אן טרײד.
 גאנצער א ג.עװען דעמאלט מיר פאר איז געלט םומע אזא און ,5

קאפיטאל.
 אים װעל איך אז דערקלערט, באם צוקונפטיקן מיין האנ ״איך

 אװעק- מיך האט ג.עװארן, מרוצה איז ער אפארבעטן. דאלער 5 די
פרעסער. א געװאיז מזל מיט בין איך און שאפ אין געפירט
 האט יעדער קאמאנע. א א״גפאכע, אן געװען איז ארבעט ״די

 געבן צו אום צייט. װאך א אין פרעםן אויםלערנען געקעגט זיך
 איך װעל געמאכיט, דאץ האט מען ארבעט א פאר װאם באגריף, א

:פאקט פאלגגדיקן דאס ברענגען בלויז
 קאג־ א געהאלטן האט םטריט העםטער 9 און 7 נומער ״אין
 איז װעלכער זון, א געהאט האט ער שאפ. גרויםן א טראקטאר

 געװען עם איז זיינער זון דיזער און בלינד, גאנצן אין געװעז
 פארשטעלן שוין זיך קען מען ארבעט. דער פון עקזאמעגער דעך
 אויפגע- איז עם װיפיל געװארן, עקזאמעגירט איז ארבעט די װי

ארבעט. דער פון לוטםק״ט דער אוין! געװארן פאסט
 געקענט שוין צ״ט װאך א אין האב איך װאם דעם ״טראץ

 4 ארבעטן געמוזט דאך איך האב צוגלײך, אלעמען מיט ארבעטן
 גרינער א אז כלל, א געװען דעמאלט ם׳איז װײל אומזיםט, װאבן
 קען גיט אז געלט, קיין פארדיגען גיט אנפאגג פון גל״ך טאר

ארבעטן. װעלן ניט און זיך ב״ שטייף צו װערן נאך ער
 האפן באדינען, אלעמען געמוזט האט פרעסער יגרינער ״יעדער

 געהייסן. אים האט מען װאם אלץ, טאן און רעםפעקט יעדן פאר
 ׳אויםגע- זיך האט ער ביז פלאגן, געמוזט זיך ער האט אזוי

 אין געפינען געקענט דעמאלט איר האט שקלאפן אזעלכע מעיטשלט׳.
 אפ- םיםטעם דיזן אזוי װי הוגדערטער. די אין קלאוקם-טרײד

 אין גאר דאם איז קיינעם און געװאוםט, ניט קיינער האט צושאפן
געלעג.ן. ניט זינען

 דעמאלט אוגדז פון ק״נער האט םטר״קס און ױניאנם ״פון
 די פון מאנכע זיך האבן צופאל א דורך גאר געהערט. גיט גאר

 װעלכער דורך זאך אזא דא ם׳איז אז דערװאוסט, ארבעטער אידישע
 מען אז און באםעם, ז״ערע ב״ געלט מער פארלאנגען ארבעטער

״ װיל  רופט דאם און ארבעט, דער פון זיי סטאפן געבן, ניט ז
םטר״ק." א זיך

 ביטערע די אוז םװעט־שעפער די אין עקםפלואטאציע די
 שרעקלעך און טיףי געװען איז אימיגראגט אידישן םונעם נויט

 ״נאר־װאם״ ה**בן אימיגראנטן צװישן־דעק די װאם ים דער װי
זיך... הינטער געלאזן

 פאר־ געװען איז קאפ דער געפלאגט, זיך האט םאלק ד*ם
 צײטוננ, א פון טראכטן צו װען געהאט ניט האט מען דרײט,

 פאר־ זיך האבן ״אינטעליגעגטן״ די לעבן. ױיםטיקן א לעקציע, א
 דעבאטן מיט דייטש, אויף רוםיש, אויוי לעקציעם מיט נומען

 פון דערװאוםט ״םאציאליזמום״. און ״אנארכיזמום״ צװישן
 װערט דאם זוי דערפארונג, אײגענער פון זיך מען האט םטרײקן

 פארשײדענע אויף דערינערוגגען, פארשײדענע די איז דערצײלט
 צװישן מען האט דאק, ביים םטרייק א געװען איז עם :נוםחאות

 די האבן םטרײק־ברעכער. רעקרוטירט אימיגראנטן אידישע די
 די אנגעבראכן םטרײק־ברעכער אידישע דאזיקע די פיקעטם
 מען פארװאם פארשטײן געק־^גט ניט האבן יענע כאטש בײנער,

 אבער ט־לין. צו װאם ענדלעך קריגט מען װען ארבעטן ניט טאר
״ הי^בן אזוי  א און םטרייקן .ווי זאך אזא פון דערװאוםט זיך ז

ױניאז•
 פיל רבי. בעםטער דער געװען איז נויט ביטערע די נאר
 צוליב געװארן פארשפילט זײנען ארגאניזירן צו •ייך פארזוכן

 און אנארכיםטן צװישן רייםערייען צוליב אומדערפארניקײט,
 שוין איז אמעריקע אבער פירער־פארפירער. צוליב םאציאליםטן,

 אימ־ פון יארן יארן, ־ער80 היםטארישע די איז ארײן דעמ^לט
 פון יארן םטרייקן, פון יארן ױניאנם, די פון בויאונג פעטיקער

 פון יארן ארבעטם־טאג, אכט־שעהדיקן אן פאר באװעגונג דער
הײמארקעט...
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 דער פאר פיל זייער באדײט האט װעלכער ביתער־קריג, דער
 גע־ באלד האט אנגעװיזז, האט מארקם װי ארבעטער־באװעגונג,

 ארבעטער־ נאציאנאלער ערשטער דער פון געבורט צום בראכט
 איז געגרינדעט ױגיאז״, לײבאר ״נעשאגאל די ארגאניזאציע,

 (געגרינדעט צייבאר״ אװ ״נייטם די געהומען איז דערנאך .1866
^ נאך און )1869 אין ע װ  עקזיסטעניז פון יארן שטורמישע צ

 פעדע־ אמעריקאן דער פאר ארט געמאכט אתאניזאציע די האט
 דעם אין טאקע געגרינדעט זיך האט װעלכע לייבאר, אװ דיישאן

 כװאליע״ ״דריטער דער פון אנהויב דעם פון יאר היםטארישן
 אריגינעאער (דער 1881 אין אימיגראציע, אידישער דער פון

ארנאנייזד די אװ ״פעדעריישאז :געװען איז אירער נאמען
 קע־ עגד םטייטם ױנײטעד די אװ ױניאנם אייבאר ענד טריידם

 און מיליטאנטיש געװען איז ארגאניזאציע ױנגע די נעדע״).
 אר־ די צװישן םטרײידבאװעגונג די אנפירן צו צוגע&אםט םער

 אר־ די (כאטש געװען איז לייבאר״ אװ ״נײטם די װי בעטער
 אויך). נאכדעם צ״ט שטיקל א עקזיםטירט נאך האט נאגיזאציע

 זיך צו געקומען איז ?אפיטאליזם אמעריקאנער ױנגער דער
 דרום, אי! פעאדאליזם פון כחות די באזיגט האט ער װי נאכדעם

 קאפיטא־ דער האט װאוקם אימפעטיקן זײן מיט צוזאמען אבער
 דער יזיינער, ױרש דער װאקםן אויך זאל עם מיטגעװירקט ?יזם

קלאםן־קאמף. דער װאקסן זאל עם און פראלעטאריאט,
 האט װאם ארבעט, טאג א שעה אכט פאר באװענונג די

 פונעם געװארן א&געענטפערט איז און לאנד דאם ארומגעכאפט
 (היי־ 1886 אין שיקאגא אין באוט־באד דער מ-ט קאפיטאל

 אידישן דעם אויך ניט־בארירט לאזן געקאנט ניט האט מארקעט),
 גיט דארט איז עלנט דער שטארק װי אימיגראנטן־קװארטאל,

 האבן עלעמענטן געזינטערע און בעםערע די פון טײל געװען.
 מעכטיקע און גרויםע די אט אז דערזען, צו פארפעלן געקאנט ניט

 די איז און באפרייאונג. צו װעג אויפן באמת פירט באװעגונג
 האבן װאם היימארקעט־מארטירער, די פאר דעמאנםטראציעם

 ש&עטערדיקע, די װאם דערפון, עטװאם זיך איז געהאט געװים
 גע־ האבן װאנזעטי און םאקא פאר דעמאנםטראציעם גרעםערע

 די נאר ניט און אידן, פיל באטײליקט זיך האבן ),1927( האט
אנארכיזם. פונעם געװארן בארירט זײנען װאם הייפעלעך,

 גע־ דײטשע די פון אייגפלום אונטערן זיך האט 1888 איז
 פארטײ ארבעטער םאציאליםטישער דער פון און װערקשאפטן

 — ש&עטער געװערקשאפטן, אידישע די גענרינדעט פ.) ל. (ס.
 םאציאליםטישע ערשטע די געװערקשאפטן. אידישע פאר״ניקטע

 איז ״ארבעטער־צײטונג׳/ װעכנט^עכע די אידיש, אין צײטונג
 גצײך קראנץ). פי^יפ (רעדאקטאר 1890 אין געװארן געגריגדעט

 אר־ ״פרייע אנארכיםטישע די :עװארן געגרינדעט איז נאבדעם
 איז 1894 אין עדע^שטאט). דוד (רעדאקטאר שטימע״ בעטער

 ״אבענד־ םאציא^יםטישער טעגצעכער דער געװארן געגרינדעט
 האט װאם געזעיצשאפט, זע^ביקער דער פון ארויםגעגעבן בלאט׳/

פ. דער פון אנגעפירט ״ארבעטער־צײטוגג׳/ די ארויםגעגעבן .?  ם.
 ?ראנץ). פייציפ געװעז רעדאקטאר ערשטער דער איז דא (אויך

 אויפגעגעבן און געםטרייקט האבז אנדערע א,ון :אד^־ארבעטער
 ביר״, פעםל א געשטע׳צט ״האט באי^עבאם דער װען םטרײק, זייער

 אן אויף ױניאנס גרינדן און םטר״קן אנגעהויבן האבן זײ ביז
 דער איז געבויט. װידער און ױניאנם די פאר?ארן האבן אמת,

 אפגע־ די ,1897 איז שפאילטונג א פארגעקומען איז פ. ם.
 דער ״פארװערטם״. דעם ארויםגעבז אנגעהויבן האבן שפאיצטענע

 פון גרינדונג דער מיט שויז פארעגדיקט זיך האט יארהונדערט
 )1900( ױניאן ׳װאירקערם גארמענט יציידים אינטערנעשאנאיצ דער
ױניאנם. אנדערע נעװיסע און

 דער רויקײט. און כאאם צופי׳צ געװען נאך איז עס אבער
יארק, נױ פון געגנטן ארעמםטע די אין — קװארטאל אידישער
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 עקם־ איציז נאך האט — שטעט אנדערע אוז באםטאן פיצאדעלפיע,
̂ץ נאך איז פערימענטירט,  צושטאנד. פיציםעװדיקן א אין געװען א<

 אידן ד״טשע די מיט פארבינדונג קײן װאם דערפון, אפגערעדט
 פון פלעגן יענע כאטש געהאט, ניט מזרח־אידן דאזיקע די האבן
 פאר־ זייערע איםט־םייד דער אויף אראיפשיסן צײט צו צייט

 פאר טאן צו עפעם צדקה־געזע^שאפטן, פון טוער אדער שטײער,
 ״פארבינדונג״ די באשטאנען איז אפט ברידער״. ״ארעמע די

 פאבריקאנט דער געװען איז איד דייטשער דער װאם דעם, אין
 אט־ טאקע געװען ז״גען ארבעטער עקםפלואטירטע זיינע בשעת

 גרויםע די זײנעז יארן ־ער80 די (אין ברידער״... ״ארעמע די
 געװען יארק נױ אין ק^יידער־אינדוםטריע דער אין פאגריקאנטן

אידן.) דייטשע דודכאוים כמעט
 ק׳װארטא? אידישער דער האט שװאונג און פיצייש און ב^וט
 יארהונדערט, צװאנציקסטן םון צענדילי? ערשטן דעם אין געקראגן

 םך א און אידן, מיציאן א פון נאענט זײנען ארײנגעקומען װען
 פון רעװאצוציע רוםישע די דורכגעגאנגען ז״נען װאם אידז

 װאם די אויך געװארן. באאײגפי^וםט איר פון זײנען אדער ,1905
 אפ^אנגען די דערהערט האבן אהער געקומען פריער פון זײנען

 באװירקט איר פון זיינען און 1905 פון דעװאלוציע דער פון
געװארן.

8.
 האט — ?״ ברויזן דאם און ברומען דאם ניט דען ״הערםטו

 מעצטינג ״די מעלאדראמע דער פון העיצד זאגגוויצם דיױויד,
װערא. זײנער, געיליבטער דער געזאגט שמעיצץ־טאפ), (דער פאט״

 די איז אט ? ברויזן דאם און ברומען דאם ניט דען ״הערםטו
 קומען רידלעז גיג.אנטישע טויזנט א װאו האפן, דער מויל, אפענע

מעגטשן-פראבט. ז״ער ארײן עיטן און װעלט עקן אלע פון אונטער
 און קעלטן אויפברויז, אן פאר װאם און גערודער א פאר װאם א,

 שװארצע םיריער, און גריכן טעװטאנען, און סלאװך לאטיינער,
״— געלע און

: אים) צו זיך צוטוליענדיק טאן, זאנפטן א (מיט ״װערא
קריםטן." און אידן

 האט שמעלין־טאפ פונעם איד״ע קלײנבירגערלעכע די װען
 געברומט באמת עם האט אמעריקע פון פאנטאזיע די געפאנגען

 כםדר זײנען עקםקאװאטארם גיגאנטישע טויזנט געברויזט. און
מענטשן־פראכט. זײער מיט אונטערגעקומעז

 אויף ארוים איז קאפיטאליזם אמעריקאנישער ױנגער דער
 פון טעם דעם פארזוכט האט ארענע, אימפעריאליםטישער דער

 דעם געגעבז האט 1898 אין ש&אניע מיט קריג דעד קאלאניעס.
 אנדערע און פיליפינען די סובא, קאפיטאליזם אמעריקאנישן

 אויםשפרײטונג יעגקישע די אנגעהויבן זיך האט עס ?אלאניעם.
לאטײךאמעריקע. אין

מערב־ די װעז יארן, ־ער49 די געװאקםן. איז אמעריקע
 הינטן. פון געלעגן לאנג שוין איז ״געעפנט״, זיך האט געגנט
 איז קאליפארניע, ״עפענען״ דאם גאלד־״ראש״, דער אויך

 אמע־ לאנד ױנגע דאם פארגאנגענהײט. דער פון זאך א נעװען
 פארכאפטע, און אנטדעקטע דאם פארדײען אנגעהויבן האט ריקע
 און בלוט מוסקולן, און ביינער פעםטע ?ריגן אגגעהויבן האט

 װאם דאם איבערקאכן אנגעהויבן האט קאפיטאליזם דער פלײש.
 פיל פון אנגעקומען זיינען אימיגראנטן באהערשט. האט ער

 אויו* גרײט פײאיקײטן, און כחות מיט געװאגטע, — לענדער
געװאקםן. איז אמעריקע שאפן. אויף ארבעט, שװערער
 םאר צויבער־גלאנץ א געקראגן האט לאנד גאלדענע דאם
 פוגעם שטעטלעך די אין און װעלם, דער פון טײלן אנדערע

 מען װאו מדינה, דער װעגן געזועען מען האט רוםלאגד אלטן
טאג. יעדן יאכלעך קאכט מען װאו און װאכן דער אין חלה עסט
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 דער װעגן אידער מיט קינדער זײערע פארװיגט האבן מאמעם
«מעריסע! סיין אמעריקע! ק״ן שיפםקארטע.

 קוזינם און ברידער בים̂י היפש א געװען שױן זיינע־ דארט
!אמעריקע קײן לאנדםלײט. םתם און פעטער און

 האט עם ארט. אן אױח געשטאנען ניט איז רוםלאנד אבער
.1905 יאר רעװאצוציאנערע דאם אנגעדוקט זיך

 אבער ,1881 זיגט אפגעלאפן זיינען יאר 25־20 גאנצן אין
 עם םך. א יזײער געטא רוםישע די האט איבערגעלעבט

 מאם, גרויםער א זייער אין מער, געטא קײן געװען ניט שוין איז
 טעריטאריע, באגרענעצטע די ״טשערטא״, די תחום, דער כאטש

 דער פריער. װי געװען איז װאױנען, נעמעגט האבן אידן װאו
אנדערער. אן געװען אבער שויז איז איד

 אנדערע גאר אמעריקע ק״ן קומען אנגעהויבן האבן עם
 צענדציקער פיל!ע די אין — געקומען אימיגראנטן. אידישע

 אין געקומען דאך ז״נען אידן יאן5מי א ניט שיר טױזנטער.
!יארהונדערט הײנטיקן פון צענד^יק ערשטן דעם

 ארבעטער־באװעגונג דער פאר רויט־בילוט געלומען איז עם
 זועצכע צייטונגען, פאר סראפט געקומען איז עם אידן, צװישן
סאציאליםטישע. פאר אנגעגעבן זיך האבן

 האט װאם רוםצאנד, אין 1905 יאר רעװא^וציאגערע דאם
 אויםער װײט און אייראפע גאנץ איבער אפקיצאנג גרויםן א געהאט

 רעװא־ מאםן גרויםע אהער געבראכט נאר ניט האט אייראפע,
 אימיגראנטז, אידישע רעװאלוציאנער־געשטימטע און צוציאנערע

 פריערדיקע די פון ביינער״ ״טרוקעגע די אין אויך האט נאר
ילעבן. נייעם ארײנגעבראכט יארן

?״. ברויזן דאם און ברומען דאם ניט דען הערםטו א,
 איבער װען און געברויזט. און געברומט באמת האט עם

 אויםגעגאםן 1905 פון אקטאבער־טעג די נאך זיך האט רוםלאגד
 די איז װי גרעסערע א נאך אפשר — פאגראמען כװאציע א

 געיװען ,1903 אין דאך, איז דעם פאר און — יארן אכציקער
 אנ־ ערשט האבן — פאגראם קעשענאװער שרעקלעכער דער

 אימי־ אידישע מיט שיפן איבערגע&אקטע די קומען געהויבן
 פון געצויגן זיך האט שטראם אומאױפהערצעכער אײן גראנטן.

 א אין — און יארק נױ אין בעטערי דער פון און קעם׳ל־גארדן
 פילא־ איז האפגם די פון — זיך פארשט״ט מאם, קצענערער פיל

שטעט. אנדערע און דעלפיע
 מיטן אהער, געװארן איבערגעטראגן איז רוםלאנד שטיק א

 פארנומען אאנג נאך האט ״דארטן״ דער פארטיי־קאמן». דארטיקן
 ״פארן זועגן געטראכט אלץ נאך האבן פיצ איז אויבן־א!, דעם

 דעם פון יאר צען ערשטע די אבער ארײן. שטעטי^ אין צוריק״
 ארגאניזאציע פון יארן די געװען זיינען יארהונדערט הײנטיקן

געביטן. אנדערע 5פי אוי^ און ױניאן־באװעגוגג דער אין
 ארײנ־ באמת אמעריקע אין אידן האבן יאר צע; די אין

 פונעם געשיכטע דער אין קאפיטל פראלטנואריש זייער געשריבן
 (קלייד^־מאכער) דרעםמאכער די פון םטרײקם גרויםע די א:ד.5

 (דאמען־מאנטיצ־ קלאוקמאכער די פון באזונדערם אוז 1907 אין
 באםטי^יע שרעקלעכע די צעשמעטערט האבן 1910 אין מאכער)

 פינצטערער דער אין פעםט אט־די פארטריבן םװעט־שאפ, פון
 נאדצ־ די געװארן געשאפן זײנען עם אריין. פארגאנגענהייט

 ארבעטער, אידישע פון געװארן געשאפן אמערילע, אין ױניאגם
 זייט בײ זײט ארט זײער פארנעמען װאם קאמפן, העצדישע נאך
 בכ^ל. אמעריקע אין ארבעטער די פון קאמפן גרויסע די מיט
 דער פון אויגן די אין חשיבות געקראגן האט בבלל איד דער

 געםעצן םטרײקם די זיינען עמעצן צי איינם א?ץ באפעלקעדונג,
ניט. אדער געװארן

!?עמפער א — אידן א דערזען האט אמעריקע
אימפעטיקן אן געזען האט 1910־1901 יארצענדליק דער

 (געגרינדעט ריגג ארבעטער ארגאגיזאציע ■נייער דער פון װאוקם
 אידישער דער לאנדםמאנשאפטן. םון בכלצ און )1900 אין

 גארדין־ די ג^אנץ־עפאכע, זיין איבערגעי^עבט האט טעאטער
 ציפצינם, קעני קעםלערם, אדצערם, די פון עפאכע די עפאכע,

 אנ־ האט ?יטעראטור אידישע די אגדערע. און מאנולעםקאם
 עדעלשטאט, פון ^ידער די םלײש. און בלוט קריגן געהויבן

 ?ידער די מיט געמישט זיך האבן באשאװער און װינטשעװםקי
 אינגערע די פון לידער די מיט רוםלאנד, רעװאלוציאנערן פוגעם

 מישמאש דער און כאאם דער — אבער אמעריקע. אין דיכטער
 פאן, ״םפר־תורה, — קװארטאצ פונעם יארן ערשטע די פון

 געװאקםן. אויך מאם געװיםער א אין איז — צידער״ רוםישע
 פון אויבן־אן דעם פארנומען געהאט האט ער װיפיצ אויןז אןן

 די װיי^ אזן ימאכט. אין געזואקםן טאקע ערשט ער איז פריער
 אז געשפירט, האבן שונד, עם־הארצות, כאאם, פון עצעמעגטן

 ■זיינען זײ, געגן זיך פארמעםט װאם קראפט א געקומען איז עם
פארק^יקעװעט. מער געװארן זײ

 1905 ;אך און פאר יארן די פון אימיגראציע דער מיט
 פאר־ געקאנט ניט האט װאם מאםן־עלעמענט א נעקומען איז

 םייצ קװארטאצי אידישן פון פיאיערן די פון ירושה די טראגן
 אנטױשוע, אין אריינגעפאלן באצד זײנען אימיגראנטן נ״ע די פון

 זײנען ים זײט יענער אויף כאטש םאציאציזם, פון אװעק ז״גען
 דער עם־הארצות, די געילקײט, די רעװאלוציאנערן. געװען זײ

 כאאס אידעאלאגישער דער עיהר דער און ציניזם, דער שונד,
 צו צוגעשריבן עם האבן זײ פון פייל פריטשמעליעט. זיי האט

 פריערדיקע די פון אימיגראגטן די װי פונקט ננב״, ״אמעריקע
 קװאר־ פונעם אויםזען עלנטן גאנצן דעם צוגעשריבן האבן יארן
 האבן און גנב״ ״אמעריקע צו א^ץ, מיט םװעט־שאפ מיטן טאל,

 םאציאליםטישער דער אין אבער אמעריקע. איז דאם אז געמיינט
 ױגיאךבאװעגונג, דער איז גאס, אידישער דער אויף באװעגונג

 געיערט האט קוצטור־ארגאניזאציעם און פראטערנאיצע די אין
 װאם עלעמענטן, אויםגעטילט זיך האבן עם אומצופרידנקייט.

 האבן װאם און םאציאי^יםטן װי באנומען םאציא^יזם דעם האבן
 קולטור־ ױניאנם, געזונטע פרעםע, ריינע א שאפן געװאצט

באװעגונג. םאציאליםטישע באמת א ארגאניזאציעם,
אימ־ גרוים מיט געװאקםן ישוב אידישער דער איז דערװײלע

 אידישעד דער פון װאוקם דעם ■װעגן ציפערן פאלגנדיקע די פעט.
 די דערצײלן װעאן שטאטן פאר״ניקטע די אין באפעצהערונג

:געשיכטע ראמאנטישע א — געשיכטע
 אמעריקע אין אידן 229,087 — 1877
״ ״ ״ 400,000 — 1887
״ ״ ״ 937,800 — 1897
״ ״ ״ 1,776,885 — 1907
״ ״ ״ 3,388,951 — 1917

 ישוב אידישער דער געברױזט״. און ״געברומט האט עם
הייװן״. אויה ״װי געװאקםן איז אטעריקע אין

 נאך אימיגראציע דער פון עי^עמענטן סאציאציםטישע די
 שונד־ די באװעגונג, היגע די פארטראגן געקאגט ניט האבן 1905

 רעשטלעך די ארום גרופירן אנגעהויבן זיך האבן 5טײ פרעםע.
 האט מערה״ט די פארטײ, ארבעטער סאציא^יסטישער דער פון

 םאציא־ דער פון אפטײלן נ״ע גריגדן װעגן טראכטן אנגעהויבן
 "־1905״ גײםט, נײעם פארמאגן זאצן װאם פארטײ, ליםטישער

 גע־ הייװען נױ אין 1912 אין איז פארזוכן א?ע די פון גייםט.
 װעאכע פעדעראציע, םאציא^יםטישע אידישע די געװארן גרינדעט

 בונדיםטישע די פון גרופירונג א געװארן עיקר דער אבער איז
 די געװארן געגרינדעט —1905 אין — דעם פאר איז עלעמענטן.

 װאם ״װארהײט׳/ צייטונג נײע די ארגאניזאציע. צױניםטישע
און (רעדאקטאר ארויםגײז אעעהויבן יאר יענעם אין האט

120 119



 געװארן מאם גרויםער א אין איז ער),5מי צואים — «רויםגעבער
 פועצי־צױגיםטישע און סאציאיצ־רעװאלוציאנערע פון צענטער א

ע^עמענטן.
 אימיגראנטן אימפעט. מוראדיקז מיט געיאגט האט צייט די
 1914 און 1908 יארן די צװישן געקומען. און געקומען זיינען

 שטאטן פארײניקטע די אין אריינגעקומען זיינען (אײעעשלאםן)
 הװארטאא דעם אין ).656,397 — (גענוי אידן טויזנט 656
 ױגיאנם די איז קריגערייען. מיט געברױזט כסדר עם האט גופא

 דער איז הורװיטש־קאמוי דער װי קאמפן, פארגעקומען זיינען
 איז האבז שניידער די .1914-1912 אין ק^והמאכער־ױניאן

 אויפגערודערט האט װעאכער מאםן־םטרײק, ז״ער געהאט 1913
 אידישע די געװארן, פארראטן איז םטרייק דער ;קזואדטאל דעם

 װאירקערם גארמענט ״ױנײטעד די פאחצאזט האבן שניידער
 ״אמאיגאמ״טעד די געגרינדעט )1914 (אין .האין און ױניאן״׳
ױניאן׳/ װאירקערם קלאדיע

 הונ־ די אין געשאפן זיך האבן לאגדמאנשאפט־פארייגיקונגען
 ארבע־ דער טעאטער. אידישער דער פרעםע, אידישע די דערטער.

 די װאוקם. זייער פארגעזעצט האבן ארדנם אגדערע און ריגג טער
̂יז נאך איז באװעגונג םאציאליםטישע  צעשװאומען, געװען א
 דער אבעד ״פארװערטם״, פון איינפאום אונטערן אפארטוניםטיש,

 ארבע־ אידישע די צװישן ױניאךבאװעגונג דער פון אויפשװאונג
 רוםלאנד פון אימיגראנטן פ̂י אזוי פון אנקומען דאם און טער

 אימ־ ערשטע די װען די.װאגשאאן. אריבערװעגן געהאצםן האבן
 איז חדשים 3 געװען אלט שויז איז װעקט־מ^חמה פעריאליסטישע

 געזע^- געווען איז אמעריקע, גאנץ ווי קווארטאל, אידישער דער
 דערװײלט איםט־םייד דער אויף איז אנגעשפיצט, מער שאפט^עך

 מאיר (דעפוטאט), קאנגרעםמאן סאציאציםטישער א געװארן
אאנדאז•
 מי^יאז דריי ארום געװען דעמא^ט שוין זיינען אמעריקע אין

 ישוב אידישער אמעריקאגישער דער זיך האט דא און אידן,
^ק. אידישז פון 5טײ אנפירנדיקער אן װי עטאב/ירט פ

9.

 ״אנער־ ניט אמעריקע אין ישוב אידישער דער איז 1914 ביז
 געװען דא איז ישוב דער אייראפע. אין אידן ביי געװען קענט״
 םיא פון באגריף יצויטן ״אנגע^אפענער״. אן ױנגער, א זייער
 אמערי־ דער איז אידן׳/ ״שײנע פון םפעציעל אייראפע, אין אידן

 םאיצדאטן״ ״אנטיצאפענע פון באשטאנען ישוב אידישער קאנישער
אנזעצער״... ״אגטצאפענע און

עקזים־ גארניט אמעריקע דאך האט געכטן ערשט באמת, און
!אידן פון לאנד א װי טירט

 מיט דאך האבן רוםלאנד אלטן אין אידן מיאיאן זעקם די
 ד״טשע די מיט און שייכות װײניק געהאט אידן דײטשע די

 געײעז לאנג דורות איז אמעריקע ניט, אודאי אםעריקע אין אידן
 פיז ניט• געװים ?אגד ״אידיש״ א לאנד, פרעמד און װייט א

 אויף גרוםן אנגעקומען זייגען אהער אװעקגעפארענע ערשטע די
 אידישע א אידישקײט. אן צאנד א איז אמעריקע אז צוריק,
 זײנען אידן״ ״שיינע שבת, אום ארבעט םעז חרפה, א איז בארד

װייניק... דא
 הונדערטער פון טראדיציעם מיט אײראפע, פון אידנטום דאם

 אנגעזאמלטע מיט אויך אבער געטא־טראדיציעם, מײםטנם יארן,
 אמערי־ דעם אנערקענען געװאלט ניט ה*ט קוגטור־פארמעגנס,

 קיין פון געװאוםט ניט אגב, האט, װעאכער — אידן קאנישן
 איד׳ אזא פאגראמען. און (װאוין־רעכט) ״פראװאזשיטע^םטװא״

 ״אמע־ צו ניט. איד ק״ן איז גלות, פון געװאוםט ניט האט װאם
באציאונג. פאראכטנדיקע און בייליקע א געװען איז ריקע״
געענדערט. אצץ ה^ט מ^חטה די

 מזרח־ אויפן מ^חמה־מ^נםטער, דער האט זײט איין פון
 גא־ אין שטעטלעך און שטעט אידישע געמאכט חרוב פראנט,
̂יציע,  די אויך ווארצ?. מיטן אויםגעריםן ?יטע, פויקן, אין י

 מצחמה־שטראם. אין אר״ן זײגען מערב־לענדער די אין אידן
 א ױנגער, א זיכערער, א אמעריקע, אין ישוב אידישער דער

 פאלק. אידישן פארן אנשפאר אן געװארן איז ״רייכער׳/
 אנגע־ אידן אמעריקאנישן דעם מען האט װיצנדיה־ניט־װיאנדיק

̂ד און ^גערקענעז. הויבן  אנגעהויבן אמעריקע אין זיך האבן באי
 װעצכע אקציעם אײראפע, אין אידן פאר געלט־אקציעם גרויםע די

 האבן װעצכע נאר גע?ט, םומען גרויםע געשאפן נאר ניט האבן
 אידישער דער פון שיכטן ברייטע אקטױויזירט און «ריינגעצויגן

אמעריקע. אין באפעצקערונג
 מצחמה־פראם־ די איבערגעלעבט דעמאקט ה^ט אמעריקע

 פון זײט דער אויף — ״גײטרא^" ?אנד דאם איז געװען פעריטי.
 אויםגע^יען זיינען ד־^ארן בי^יאנען (אנטאנט). ״עצאים״ די

 דא• באשטעיצונגעז מאכן אויף פראנקרייך און ענג^אנד געװארן
 ארבעט, םך א געװאח איז עם געװען, זיינען באשטעלונגען און
 מיצחמה־םפעקוצאציע. און ם^חמה־האנדא אויפגעב^יט האט עם

 האב] באפעלקערונג אמעריקאגישער דער פון ע^עמענטן גרויםע
זיי. צװישן אידן געהט״, ״נעמאכט

 פון םך א װאם איםט־םײד, דער פון ברידער״ ״ארעמע די
 האבן געװאוינט, ניט אאע איםט־םײד דער אויף שוין האבן זײ

דעה. די פאדערז און — מטבע די געבן אננעהויבן
אנער־ געװאאט ניט לאנג האבן װעאכע יאהודים, דייטשע די
 די צו קומען פריער פצעגן װעלכע און מזרח־אידן דעם קענעז

 ז״נעז נאמען, זייער אין רעדן טובות, זײ טאן ברידער״ ״ארעמע
 גע־ ביי מזרח״אידן זעצביקע די מיט צוזאמענגעקומען איצט זיך

 דער געגעבן מייםטגם טאקע האט געצט ארבעט. זע^שאפטיצעכער
 אבער עיקר דער ער. ב^ויז גיט שוין אבער יאהודי, דײטשער

 ם^קם־באװעגונג, דער איז אנגעזעז מזרח־איד דער זיך האט
 רוםישע געװארן. איז אײראפע אין אידן די פאר ארבעט די ■װאם

 עם װאו זא?ן, די אנגעפאקט האבן אידן גאליציאגער אידן,
 פאר מיטינגען און פראטעםט־מיטינגען די פארגעקומען ז״גען

 הענעמאניע פאר קאמף א אנגעהויבן זיך האט און רעליף.
 אויפ־ איז מזרח־איד דער אמעריקע. אין ישוב אידישן איבערן

יאהודי. דייטשן דעם געגן קאמף אין געשטאנען
 200 ארום געװען אמעריקע אין זיינען 1881 אין אויב

 די פיז -— זיי פון 5<פי 1915 אין זײנען אידן, דײטשע טויזנט
 וואם טייל ק^ײנער דער אםימי^ירט. געװען — לעבן־געב^יבענע

 צונויפ־ זיך האט פראגן אידישע מיט אינטערעסירט זיך האט
מזרח־איח. גזיליאוע\ די מיט געמראפן
געײעז״ ניט מזרח־אידן די צװישן איז פ^וטאקראטיע קייז

־קלאם א אבער  א מילחמה. דער דורך ארויפגעארבעט יא, מיט̂׳
 די געגן פארמאםטן זיך האט װאס מיטל־קלאם, דעם פון טיי?

 ארגאניזירט געװען איז העגעמאגיע, פאר קאמף איז יאהודים
 דער אנגעהויבן זיך האט עם באװעגונג. צױניםטישער דער ארום
 דער נעגן קאנגרעם־באזועגוננ (צױניםטישער) דער פון קאמח

 די פון קערפערשאפט די — קאמיטע דזשואיש אמעריקאן
 בױרא־ דער אין שותפים געקראגן האט צעצטע די יאהודים.
 די םיז אעעפירט ארבעטערשאפט, אידישער דער פון קראטיע

 אםימילאטאריש־ געװען •ז״נעז װעצכע ״פארװערטם״־עצעמענטן,
 אוז פראגז אידישע פון געהא^טן ניט האבן אדער נענויגט,
קו^טור^אזיקייט. און אפארטוניזם יב5צו קוילטור אידישער

 האט װעצכער עצעמענט, בונדיםטישער דער געװען אויך איז דא
 אט־דער באװעגוננ. ציוניםטישער דער נעגן געקעמפט קאנג יארן

 די מיטצוהעלפן נויטיק פאר געפונעז בעםער האט עלעמענט
יאהודים.
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 קאנגרעם־ די דערפ^גרייך, געװען איז ״רעװאאציע״ די נאר
 אונטערן געגאנגען איז באװעגונג די װײא געזיגט, האט באװעגונג

 צוזאמען — צאזונג דער מאםן. אידישע די פאר״ניקן פון יצאזונג
 דא געװיכט. צופיצ געהאט האט — מיטל־שיכט! גרויםע די מיט
 אין איז װעלכע באלםור־דעקלאראציע, די געװירקט אויך האט

 אויטארי־ דער צױניזם. דעם געװארן געגעבן 1917 נאװעמבער
 פון ענג^אנד, מצד ״אנערקענוגג״ פון ״מלוכהשאפט״, פון טעט

 דייט׳טע די פראגע. די אנטשײדן האט אנד״,5< ״אייגן אן סריגן
 לעבן אידישן איז םירערשאפט פון צורילןגעטראטן זײנען אידן
 האבן שיפם און זוארבורנם און מארשאלם די אמעריקע. אין

 פאלק אידישן פון נאמען אין אבער געשפילט, ראלע זײער נאך
 ־שויז איז העגעמאניע אמאליקע די גערעדט, ניט שוין זײ האבן

אװעק. געװען
 אנגע־ איז גופא ארבעטער־מאםע אידישער דער אין אבער

אקטאבער־רעװאלוציע. דער דאנק א—ענדערונג טיפע א שטאנען
 די אעעשטאנען. עגדערועען די זיינען פריער גאך נ״ן,

 האבן אמעריקע אין ארבעטער אידישע די םון זיגן און קאמפן
 ארבעטער־ אידישער דער פון פרעםטיזש דעם עטאביצירט נאר ניט

 אגנווױק־ ךי אגו אײראפע. אין אויך נאר לאנד, אין דא שאפט
פאל?. איךיטט פד־נז נז$איאל(\ דאנז גענמר^רגו \1הא ל\\־גנ\\
 אין פראיצעטאריזירן זיך קאנען אידן צי דעם ,וועגן פראגע די

 רוםצאנד. אלטן אין פארטייען באשעפטיקט שטארק האט ״גלות״
 ?אן פרא^עטאריזירן אז געהא^טן, האבן װאם אזעלבע, געװען

 געקומען איז טעריטאריע. אייגענער אן אױף נאר זיך מען
 גױיגו כאנוש — מאם באדייטנדילןער א אין האט און אמעריקע

 א פראגע, דער אויו» ענטפער דעם געגעבן — גאגא\ אי\ \ינו
ענטפער. פאזיטיװן
 אין ארײן יארן ״גרינע״ די אין זיינען װאם ע,5א ניט זוײט

 קאפיטאלים־ דער איז געבציבן. דארט זײנען פאבריק, און שאפ
 פארענטפערט גאגצן אין געקאנט ניט האט אמערי?ע טישער

 אידישע דאם פראדוקטיװיזירן גאגצן אין — פראגע די װערן
 פריער־ דער פון עיצעמענטן פון איז ארום און ארום אבער פאלק.
 פראלעטאר־ אידישער גרויםער א געװארן געשאפן געטא דיקער

 נאדי^־ די פארװאנדצט געהאט צ״ט געװיםע א האט װעלכער יאט,
 פייצן געצאזט שטארק זיך האט און פאכן״ ״אידישע אין פאכן

 ביי אינדוםטריען. אנדערע אין און בױ־אינדוםטריע דער אין
 שפײז־ די אין פאכן, טעכנא־ע^עסטרישע די אין אייזן־ארבעט,

 אויטאמאבי^־אינדוםטריע דער אין אפיצו אויך טיילװײז פאכן,
 פאר־ איז קרעדיט זייער אויף» ארבעטער. אידישע אריין זיינען
 נאדצ־ די באזוגדערם ױניאנם, ריי א פון געבורט דער שריבן

 מיטג^ידער־ א צוזאמעז א<לע שוין פארמאגן װעקכע ױניאנס,
 מוםטער א געװיזן האבן זײ מיציאן. האילבן א העכער פון שאפט

 ז״ערע דורך האבן יזײ םװעט־שאפ, דעם אפ שאפט מען אזוי זוי
 גע־ דער אין קאפיטלעך חעלע פארשריבן םטרײקם העלדישע

 װידער־ — האבן זײ אמעריקע. אין ארבעטער־קאמפן פון שיכטע
 אידישן פוז חשיבות די דערמיט געהויבן נאר ניט — אמאצ
 אמעריקע פון א״נװאוינער די בײ םײ אטעדיקע, איז ישוב
 װידער־ — האבן זיי נאר אייראפע, פון אידן די בײ סיי און בכצ^

 פןים װאציאל<ן ךאנז װאװ גרגינזטיר א אי\ (\ונו11גע(\ — אמאצ
פאל?. אידיטט פ\\

 אומװיםגדיקן און דערש^אגענעם פונעם געטא־אידן, פונעם
 גרוי־ א אויםגעפארמירט זיך האט שטעט? ק^ײנעם פונעם א,ידן
ע׳^עמענט. פראדוצירנדיקער א פרא^עטאריאט, םער

 צו־ האט אמעריקע אין פרא^עטאריאט אידישער אט־דער
 אויב מילחמה, דער פון געגנער קאנטינגענטן גרויסע געשטעלט

 םאציאליםטישער דער אין געגנער. אקטױוע םך ק״ז ניט אפיצו
״ האבן פארטיי פארראמט האבן װאם פירער, די געשטיצט ז
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 די געשטיצט טלחמה, אימפעריאליסטישער דער אין צדדים בײרע
 װען פארטײ. םאציאליםטישער דער פון רעזאאדציע ^ואים םט.
 אויפגעשטאנענע די פון געװארן ארונטערגעװארפן איז צאר דער

 אמעריקע אין קזוארטאל אידישער דער האט רוםלאנד אין מאסן
 ױם־ און פר״ד פון חדשים און װאכן אװעק זיינען עם געױבלט,

 די זיינען געקומען איז אלטאבער־רעװאלוציע די װען און טוב.
 יארק נױ אין ן5װאי די אין אז הויך, אזוי געשטיגן בװאליעם

 ערשטן צום איםט־םייד, דער אויף )1917 נאװעמבער (אין זיינען
 א געװארן אויםגעקליבן אמעריקע פון געשיכטע דער אין מאל
 נױ שטאט פון פארלאמענט אין (מיטטצידער אסעמבלי־לייט רײ

 בארד דער פון מיטג^ידער רײ א און ״אםעמבלי״) די יארק,
 עם געהײםן). דעמאלט האט ער זוי (שטאט־ראט, אלדערמעז אװ
 א געװארן אויםגעקציבן אמעריקע אין מאל ערשטן צום איז

 םאציאליםטישער דער און (•פענסין), ריכטער םאציאליםטישער
 1916 אין איז װעלכער יצאנדאן, מאיר יאר?, נױ פון קאנגרעסמאן

 געװארן אויםגעקליבן װידער 1920 אין איז דורכגעפאלן, געװען
 אקטאבער־ דער פון אימפעט פונעם רעזולטאט א ױי אלץ —

רעװאלוציע.
געגאנגען. קװארטאיצ אידישער דער איז ארויף און ארויף

 — אויפשזואונג פון פעריאד װ״טערדיקער א געװען איז דאפ
 גאנצן פארן נאר אמעריקע, אין אידן פאר נאר ניט שוין אבער

פאצק. אידישן
 פון דראנג, און שטורעם פון יאר פופצךצװאנציק גאך

 װאוקם אימפעטיקן פון פעריאד א אין און זיך, ״אויםגרינען״
 א געװארן פארמירט איז אינדוםטריע, אמעריקאנישער דער פון

 אינדום־ רייכן דעם אין איד, אמעריקאנער דער איד, טי& נייער
 פון םוף צום — באפעלקערוננ א מיט אמעריקע, לאנד טריעלן

אידן. מי^יאן האלב א און דריי פון — מיצחמה דער

10.

 װאם עפאכע, נייער א פון אנהויב אן געװען איז דאם אבער
 יארהוט־ערט הײנטיקן םון יאו־ז ־ער30 און ־ער20 די אין איז

געװארן. צײטיק רעכט ערשט
 געפונען זיך האבן װאם אידן, מיליאן האיצב א און דרײ די צו

 שטראמען נייע קומען אנגעהויבן האבן ,1920 ארום אמעריקע אין
 אמעריקע פון טויערן די אז דערװארט, קוים ■דיך מאסיהאבן אירן,
 אנ־ זיינען 1924 און 1920 צװישן עםענען. װירער זיך זאלן

 די אימיגראגטן. אידישע מאםן נײע אמעריקע .קײן געסומען
 די פון אײנע דערגרייכט האט 1921 אין אימיגראגטן צאל

 אמערילע. קײן אימיגראציע אידישער דער אין ציפערן העכםטע
 !ארײעעקומעז יאר דעם זיינען איטיגראנטן אידישע טויזנט 119
 — 1924 אין ,49,719 — 1923 אי! ,53,524 — 1922 אין

 אימיגראציע־קװאטעם די װען ,1924 יאר דעם ביז .49,989
 אויפגע־ האט מ^חמה די זיגט זיינען, געװארן, איינגעפירט זײגען

 גײע טויזנט 300 ארום אמעריקע קיין ארײגגעקומע; הערט,
אימיגראנטן. אידישע
 דעם דורכגעגאנגען איז װאם איד, טייפ א געװען איז דאם

 אל״ן האט פראנט, הינטערן צי פראנט אויפן מצחמה, פון פײער
 אריבער־ זיך האט װאם רעװא^וציעם, כװאיציע די איבעדגעצעבט

 ״אידי^יע״ די .1917 אקטאבער נאך אײראפע איבער ;עטראגן
 געװען צאננ שוין איז געטא אײראפײאישער אמאליקער דער פון

 אהער אריינגעקומעז איז װאם עצעמענט, ױנגער דער צעשטערט.
 עלע־ קעמפערישע די צו צוגעשטאנען גילײך איז יארן, די איל

 ױניאנם, קלאםן־באװאוםטע געזונטע פאר קעטפער די מענטן,
 און אפארטוניזם געגן רעװאלט א פארטיי, סאציאליםטישער דער

 הערן געלאזט זיך האבן טענער נ״ע שונד. און צעפויצטקײט
גע־ באז״טיקט זיינען הערשער איצטע גאם, אידישער דער אויף
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 זײער ;עגז ארױםרוף אן געװארן דעדצאנגט איז עם אדער װארן,
הערשאפט.

 די ,1919 אין פארטײ קאמוניםטישער דער םון געבורט דער
 דער פון דערשײגען דאם פציגצ, צינקן פונעם אויםפארכױרונג

 די אויםדרוק פולז געגעבן האבן )1922 אפריצ, טן2( ״פרײהייט״
 עצע־ קוצטורעצע די צעבן, אידישן אין עלעםעגטן נעזונטע ג״ע,

 ױניאנם, קצאםן־באװאוסטע געזוגטע פאר קעמפער די מענטן,
 פיז בויער די באװעגונג״ פאליטישער פרינציפךגעטרייער א פאר
קוצטור. אידישער דער

דראנג, און שטורעפ פון פעריאד נ״ער א אן זיך הויבט עם
 פיאנערן־צייט שטורמישע די גראד געװיםן א אין דערמאנט װאם

 נוםח׳ נ״עם א יצויט גאר שוין אבער קװארמאל, אידישן פוגעם
 פרינציפז־ מיט דערפארונג, מיט צילבאװאוםטקייט, מיט פול

אויםגעהאלטנקייט. און קצארקייט
 ?ינקע די פון קאמף* גרויםער דער פארגעקומען איז 1925 אין

 קאמיטע״ עקשאן ״דזשאינט דער פון קאמף דער ױגיאנם, די אין
 פארגעקומעז 1926 אין זײנען עם אלציע־?אמיטע). (פארײניקטע

 קלאולר און (פוטערװארג־ארבעטער) פאריער די פון םטרייקם די
 עם םטרייקס. שטורמישע — (דאמעךמאנטל־מאכער) מאכער

 די אפצושלאגן איגערלעכע, קאמפז, אנדערע נאכגעפאלגט האבן
 פירער־ באנסראטירטער דער פון בױראקראטיע, דער פון אטאקעם

 קאפיטאליםטךקלאם. פון ,דרויםן פון אטאקעם די און שאפט,
 גע־ אויסגעשמידט זיינען לאמפן דאזיקע די פון פ״ער דעם אין

?עמפער. פארהארטעװעטע מער אלױ װארן
 יװעלכע ארבעטער, אידישע ךי האבן פעלד פאליטישן אויפן

 אמעריקאגישע די בויען געהאלפן פריער יאר צװאנציק מיט האבן
 מאי אם ז דערפאצג, גרוים אן אבער פארטײ, םאציאליםטישע

 אבער פארטײ, לואמוניםטישע אמעריקאנישע די בויען געהאלפן
 פון יארצענדליק דער בשעת און דעזוצטאטן. בעםערע פיצ מיט

 פארגעקומע! איז עם און סוף ביים געהאלטן האט יארן ־ער20 די
 א איז אר״ז איז אמעריקע און װאל־םסרים אויף קראך דער

 הערן געצאזט ארבעטער אידישע זיך האבז קריזיס, טיפן צאנגן,
ארבעטלאזע. די פון קאמפן די איז זען און

 קאמפן זיינע געפירט האט ארבעטער אידישער דער בשעת און
 פארהארטע־ עצעמענטן גרעםערע אל־ז פארמירט זיך האבן עם און

 אידי־ דער בשעת און פראלעטאריער, אויםנעפרובירטע און װעטע
 גע־ האבן קצײנבירגער ארעמען מיטן צוזאמען ארבעטער, שער
 עצעמענטן די פון ױגנט די בשעת און קוצטור, אידישע די בויט

 בירגערצעכע די צװישן איז פאצק׳/ ״בײם געבציבן מער אצ׳ן איז
 עקא־ דער ענדערונג. גרויםע א אנגעשטאנען װידעד עצעמענטן
״ פון פיצ האט קריזים נאמישער  דעקצאםירט׳ געטאן, קצאפ א ז

 די אין ניט אויב ארעמע, די פון רײען די אי; ארייעעטריבן
 די אויוי אפגערופן זיך האט דאם פראצעטאריער. די פון רײען

 זיך האבן װאם קציינבירגער, יענע צװישן צװישךבאציאונגען
גופא. יאהודים די און יאהודים, די נעגן פארמאםטן געהאט
״צוריקגעקומען״. יאהודים די זיינען מאם געװיםער א אין
 מאםך דער מער געװען ניט איז עצעמענטן בירגערצעכע די צװישן

 זיך תאבן ״געקאכט״ מצחמה־יארן. די אין װאם אויפברויז,
 געק^נט מער יאהודים ר״כע די זיך האבן דא און צאצן קצ״נע
 צוציב אויך האט, װעצכע ראװעגונג, צױניםטישע די אנזען.
 יאהודים, די געגן בוגט מיטן אנגעפירט פארטײ־צװעקן, אירע
 ענג־ דעם מצד אנדערן נאכן פארראט אײן איבערגעצעבט האט
 אנגעהויבן האט באװעגונג צױניסטישע די איטפעריאציזם. קישן
 װידעד איז יאהודי דער צוהיצף. זײ קומען צו יאהודים די בעטן

״צוריקגעקומען״. איז ער תקיף*, נעװארן
 שוין איז עם אמאצ. װאם כחות זעלביקע די מיט ניט װײט

יאהודיפ־ דער פון קאפ דער און שיח דזשײקאב געװען :יט
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 געװנן איז מיטצ־קלאם דער אבער מארשאצ. צואים פירערשאפט,
קריזים. ביטערן און טיפן פון צעטומצט און צעשמעטערט

!לאמפן אנדערע צו נאר — ״צוריקגעקומען״ איז יאהודי דער
 זיך האט עם דײטשצאנד, אין פאשיזם דער געקומען איז עם

 אינ זאו צרות אידי^ע ביטערע פון פעריאד א אגגעהויבז
 איבערגעשטיגן גראד געװיסן א אין האבן װעצכע קװיזיציעם,

 אנטדעקט איז אמעריקע בשעת שפאניע, פון אינקװיזיציעם די
 אין אידן אויף פארפאצגונגען די איבעתעשטיגז און געװארן,
 כמעט געװען איז רוםצאנד בנוגע בשעת אבער רוםצאנד. צארישן

 שוין אפגערעדט יאהודים, די מצד פארדאמונג א דודכאוים
 נעװען אנדערש גאר איז אמערילע, אין אידן רוםישע די מצד

דייטשצאנד. אין פארפאצגונגען די צו רעאקציע די
 אויםצו ה^בז און — געהאט האבן זיי פון פיל

 היטצער־פראגראם, דער פון אנטיםעמיטיזם געגן ״נאר״ זעצן
 היטצער־פראגראם, דער פון אנטיםעמיטיזם גיעגן ״נאר״ צויזעצן
 אידן רײכע די מיט צוזאמען און פאשיזם. געגן ניט *<.בער
 אנ װערן װאם שיכטן די םײ און מיטצ־שיכטן די םיי האבן

 געקראגן מורא ױגיאנם, די פון בױראקראטן די פון געפירט
 עצעמענטן קעמפנדיקע די אז װייםן, זײ װײצ מאםן־קאמח, פאד

 אידישער ךער צװישן באזונדערם אמעריקע, אין אידן די צװישן
זיי. מיט ניט זיינען יוגנט,

 געפונעז מאס באדייטנדיקער א אין האבן עצעמענטז אט־די
 װעצ־ פ^צקם־קאמיטעט, אידישז אינעם אויםדרוק אייגענעם זייער
 אנטי־פאשיםטישע גרעםטע די פדן רײ א ארגאניזירט האט כעד

 גענן אויך שטעט. אנדערע און יארק גױ אין דעמאנםטראציעם
 אנגעפירט לערפערשאפט די האט אמעריקע אין אנטיםעמיטיזם

 ערע דערמאנטע נ^ר־װ^ם די װאס — קאמפן װיכטיקע רײ א
 עם פירן. געװאצט ניט םיבות זעצבילע די צוציב האבן מענטן

 קצאםן־ שאריפערע א אנגעשםאנען שטייגער אזא אויו» איז
 אימפעריא־ צװייטע די אמערילוע. אין אידן צװישן צעטײצונג
 אונטערגעשטראכן. שטארק צעט״צונג די האט מצחמה ליםטישע

 געגן מצחמה, דער געגן ארויםגעטראטז זײגען װאס עלעמענטן די
 בשעת װי גרעסער פארגצייך אין ניט געװען זיינען צדדים, ביידע

 פראגע אידישער דער םון לײזונג די זועצט־מצחמה. ערשטער דער
 צװיי העכער פון באפרײאונג די םאװעטן־פארבאנד, אין

 מיציטאנטע די האט פויצן, געװעזענעם אין אידן מיציאן
געשטארקט. עצעמענטן
.1940 געגנװארט. — שוין איז דאם אבער

 אימפעט מיט זיך װיקצט ער אפ, גיט זיך האקט פאדעם דער
 אין אידן מיליאן פינף קארגע פון ישוב דעם איז װײטער, אצץ

אמעריקע.
יאל• הונדערט דרײ קארגע םאדעם, דער זיך ציט 1654 פון

כװאציע״ ״ערשטער דער פון אימיגראנטז צאל קצײנער דער פון
פאר־ װייניק גאר איז — קינדם־קיגדם־קינדער זייערע פון _

ווייטז• פון זיך האצטן אםימיצירט ניט זיך האבן •װאם די בציבן.
 איי־ אין פארפאצגונגען אנטיסעמיטישע צוליב צ״ט, לעצטע די

 דערנעענטערונג א דארטן און דא זיך מערקט אמעריקע, און ד^״ע
 ש«א:יאצישע פון םפעציעל עצעמענטן, ספרדישע געװיםע פון

נעקומעז, מלחמה דער נאך ז״נען װאס באצקאנען, די פון אידן
 אידנ־ אמעריקאנישן פון מאםע גרויסער דער צו דערנענםערונג א

אמאל. װאם דאם ניט אידנטום, אנדער אן ג*ר — טופ
באר־ יעקב און ליװיי אשר פון טראדיציעם די __ '^בער
 פאר קאמףי א אנגעהויבן 1656 אין שוין ה^בן װעלכע םיטם^ן,

י׳דעכט;  די פיז צינקאצנעז, פדן און 1776 פון טראדיציעס ד
נאדצ־ארבעטער, די פון קאמפן די פון היימארקעט־מארטירער,

 און קאמפ פון טראדיציעם — אקטאבער־רעװאצוציע דער פון
אטעריקע. אין אידן ךי צװישן צעבן — בויאו:ג פון
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אמעויקע פון אויפבוי צום אױן פון בײטואג
ביילין ב. י

ר י פ נ ײ ר א
 איז אמעריקע זינט יאר הונדערט עטלעכע די פון משך אין

 און ענערגישםטע די געצויגן אהער זיך האבן געװארן, אנטדעקט
 און פעלקער עקזיםטירנדיקע איצע פון כוחות װאגנדיקםטע

 מיטגעבראכט זיך מיט האבן ק5פא יעדן פון לינדער נאציעם.
 זײערע קולטורן, זײערע פון געירשנט האבן זײ װאם בעםטע, דאם

 אמערי־ די עקשנות. און דערפארונגען איגעזאמלטע אייגענע
געװארן אויםגעפורעטט אופן אזא אויף איז צױױליזאציע קאנער

ביילין ב. י.

 דערפארונגע!, קו^טורן, צענחציקער װאו שמע׳צץ־אויװן, דעם אין
 אין צונויפגעשמא^צן זיך האבן לעבנם־שטייגערם און אייגנארטן

גאנצעם. איין
 פאלק אידישן אוגדזער פון קינרער די זײנען זינען דעם איז

 צו אידן די פון בײטראג דער אויםנאם. קיין געװען :יט אויך
 אנטדעקן פון פראצעם דעם אין שוין אן זיך הויבט אמעריקע

 צו מיטלאלטער פון םוףי צום בײגעטראגן האבן אידן אמעריקע.
 נאוױגאציע, און געאגראפיע אםטראנאמיע, פון װיםגשאפטן די

 טן15 פון םוף צום רייזעם גרויםע די דערמעגלעכס האבן װאם
 היםטארישע קא^אמבוםעם אויך שױן אייגגעשלאםן יארהונדעדט,

 װערק, אםטראנאמישע די צװישן אז פאקט, א איז עם רייזעם.
 ים־ די צזױשן געװען באקאנט צײטן יענע אין זיינעז װאם

™h פון װערק די געװען אויך זיינען רייזנדילע,  u h  s r a 
 געװען זײנען װאם (ריצב״ג), yu־u u ל\י דאקטאר פון און

 דערפינדער דער געװען איז רלב״ג דער לאטײן. אין איבערזעצט
 דער ים־אינםטרומענט, אםטראנאמישן מיטלאלטעריצעכן דעם פון

״.1שטע? ״יעקבם גאמען מיטן באװאוםט קװאדראנט,
 קאצאמבוםן אויףי איינדרוק אן געמאכט האבן םפק שום אן

 הונדערט א מיט נאװיגאטאר, אידישן גרויםן דעם פון רײזעם די
 די מיט באנוצט זיך ער האט זיכער ניא^ט. י\נזף פריער, יאר

 עם \ס־ס'.2\\־ג\ס־2 י\ז\ו\ז מאפע־מאכער, אידישן דעם פון מאפעם
 זײנע אויף זיך מיט געהאט האט קאלאמבום אז פאקט, א איז

אםטראנאם אידישן פונעם אלמאנאך דעם און טאבעלן די רײזעם
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 געפונען מ׳האט װאם (זכותא), וא!\גגוא אברהגו היםטאריקער, און
טויט. ז״ן נאך ביבליאטעק קאלאמבוםעם אין

 יצײס רי — אידן בארימטע צװיי אז פאקט, א אויך איז עס
m און אבארבא^טל s ,מאראגען צװײ די אויך װי נז^יאר 
ע ל\אים און גבויאל אידן) (געטויפטע (זאןנואוגעל, ו

 די רײזע. ערשטע ?א^אמבוםעם דערמעג^עכט פינאנציעל האבן
 און גאילד דעם דורך געװארן פינאנםירט איז רייזע צװײטע
 די פון צוגענומען האט רעגירונג שפאנישע די זואפ זילבער,

 אויגוםט, אין גירוש, היםטארישן דעם אין אידן ארויםגעטריבענע
 מאנשאפט דער צװישן א<ץ. נישט גאך איז דאם אבער .1492.

 אװעקגע־ זיך האט !\אלא\ןב\נז װעלכע מיט שיפן, דרײ די אויף»
ע׳/ צו ים־װעג דעם זוכן לאזט  אמ־ געװען זײגעז ״אינדי

 עקם־ דער פון דאקטאר דער :אידךמאראנען פינח וױיגיקםטנם
 אינם&עק־ דער וזאוקא, כירורג דער .בער^אל, זאג\מינ\רא1 פעדיציע,

um ךאוויגא טאר rniu, דער און ?אי לא דמ מאטראם דער 
 ^עצ־ דער נואדצםי. דנ\ ל\איס עקם&עדיציע, דער פון איבערזעצער

 אראפ איז יװאם מענטש, װייםער ערשטער דער געװען איז טער
 צוזאמענ־ זיך ׳פדובירט ש&ראכךקענטשאפט יזיין מיט און שי̂ו פון

איגדיאגער. די מיט רעדן
 דעם אפגעשאצט און געזען ערשטער דער בואךצס האט אגב
 דער געװען איז און חיכערן איינגעבארענע די װאם טאבאק,

 א״ראפע. קיין טאבאק אימפארטירט דערנאך האט װאם ערשטער,
 פערד און תבואה פון אמעריקע קײן אימפארטירער ערשטער דער
 מארטירער, אידישע פון זון א םאראגאםא, פון גזאןסיטעו בגא\ איז

מאראן. א
צוקער־אינדום־ די אידן און מאראנען די גרינדן בראויליע אין

 זיינען זײ װאניאא־אינדוםטריע. די — װעיאװײ?א איז ;טריע
 אינטער־ און איגטערקאלאגיאלן דעם אין רירעװדיקםטע םאמע די

 אין באדן דעם געשאפן םוח בל םוח האט װאם האנדל, ;אציאנאלן
כאראקטער. לא^אםא^ן א פון איבערװאנדערונגען פאר אמעריקע

 פונעם עקאנאמיק דער אין אידן די פון ראלע די
רעװאלוציע אינדוםטריעלער דער ביז לאנד
 אידן די זײנען קאנטינענט צפוךאמעריקאנער אױפן אויך

 עטלעכע ערשטע די פארטיקן. א?עם אויף געקומען גישט
 «לא{\־1י\־(1 אין באזעצן צו אנגעהויבן זיך האבן אידן צענדל-ק

 די פון״מײפלאוער״. פיאנערן די װי שפעטער יאר 35 מיט בלויז
װי אין באזעצט זיך האבן װאם אידן, ערשטע

 גע־ ״שטאט״ דער אין האבן גערופן, פריער זיך האט יארק נױ
 האט ישוב דער נפשות. 1500 ארום פון באפעלקערונג א פונען

 איצט איז װאם מאנהעטן, פון שפיץ זאמדיקן אויפן געפוגען זיך
 עם װאו פלאץ, דער פארק. בעטערי פון געגנט רי װי באװאוםט

 נעדיכטער געװען נאך איז םטריט, קאנעל איצט זיך געפינט
 ינינים, ציגלנע אײניקע און פישער־הייזאעך, ריי א בלויז װאי^ד.
װאםער־ברעגן. די ארומגעזױמט האבן

 עלעמענ־ םאמע די רוי. און שװער געװען איז לעבן דאם
 צו אוממעגלעך ארער שװער געװען זיינען פראדוקטן טארםטע

 צוױי־ דער מיט קאילאניע אײן צװישן פארבינדונגען די באקומען.
קנאפע, װעגן, די פיינטי^עכע. אפטמאצ שװאכע, געװען זיינען טער
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צװײ אפגעקאםט אפטמאל האט עם אומזיכערע. און שלעכטע
 א צו ישוב איין פון פראדוקט א איבערצופירן אזױפיל

 שאפן צו כדי אבער נופא. פראדוקט דעם שאפן צו װי צװײטן
 םפעציאליםטן הענט, געניטע געפאדערט זיך האבן פראדוקט דעם

 די געפעלט. שטענדיל אבער האבן אזעלכע באלמעלאכעם. אדער
 צו געדאנק מיטן געקומען איז איבערגעװאנדערטע צאל גרעםטע
 צו גערטנער, און פעלדער קואטיװירן ערד, אויףי זיך באזעצן

 האט זיי פון עמעצער אויב ערד־באזיצער. פארמעגלעכע ןווער
 נייער דער אין גענוצט באויז עם ער האט מלאכה, א געקאגט

 איבער־ ערשטע די צװישן געברויך. אײגענעם זיין פאד װעלט
 געװאלט בכלל זיך האבן װאם װייניס, געװען זיינען װאנדערער

 אינטער־ אן פון האגדל אדער מלאכה מיט נאנצן אין אפנעבן
 געפאדערט זיך האט לעצטן דעם פאר כאראקטער. ק^לאניאלן

 םפעקו־ געוױםע א אויך נאר ׳יד\3ריױ צו גרייטקייט א בלויז ניט
 איינצל־ דער האט זײט צװייטער דער פון פאנטאזיע. לאטיװע

 אין מ׳האט און פראפיטן זיכערע און גרויםע געבראכט האגדל
אים. מיט זיך פארנעמען צו אידן די פארװערט צייטן ערשטע רי

 אנטוױקלט האבן קאלאגיםטן די װאם אינדוםטריע, ערשטע די
שיף־איגדוםטריע. די געװען איז זועלט, ;ייער דער אין

 די האבן איילאנד, ראוד נױפארט, פון אויםנאם דער מיט
 גרעםטן דעם אין אויך און יארהונדערט, טן17 דעם אין אידן
 צו צוטריט קיין געהאט ניט יארהונדערט, טן18 דעם פון טײל
 פונדעםטװענן האלץ־מםחר. דעם צו און שיףי־איגדוםטריע ךער
 נישט קאלאניעם די פון אנטװיקלונג דער אין ראלע זייער איז

 א־נטער־ זייערע דורך האבן זײ צװײט־קלאםיקע. קייז געװעז
 קאצאניע איין פארבונדן האנדלם־אונטערנעמונגען קאלאגיאלע

 פאר־ די מיט פארבינדועען זײערע דורך צװייטער; רעד מיט
 גע־ שוין האבן װאם אינדיעם, װעםט די אין אינדזלען ש״דענע

ח די האבז ישובים, אידישע עלטערע אטה  צו בייגעטראגן אי
 זײנע; יװאם אינדוםטריעם, נ״ע די פון טעמפ פארשנעלערטן דעם

 אינדום־ פיש־אויל בוי־מאטעריאלן, טעקםטיל, װי אנטשטאגען,
װ. אז. א. טריע,

האנדל איגטערקאלאניאלן אין אידן
 אידן די פון פארבינדונגען די געװען זײגען װיכטילער נאך

 װאו לענדער, קלײךאזיאטישע און מערב־אייראפייאישע די מיט
 האבן בלויז נישט קרובים. נאענטע געהאט נאך האבן זײ פון פיל
 און עקם&ארט אמעריקאנער דעם אויםגעברייטערט דעם דורך זײ

 װאלױטע, אדער םחורות, אויםלענדישע דעם דורך ארײנגעקריגז
 קײן ניט געװען אגב איז װאם האנדל, דאזיקן דעם צוליב נאר

 שוין געקאנט קאלאניםטן אמעריקאגער די האבן כשרער, ;אנץ
 ניט ענגלאנד. קיין עקםפארט דעם פאר פרײזן העכערע באקומען
 אויםגע־ םוחרים עעלישע די דעם צוליב טאקע האבן אומזיםט

 אמעריקאנער די אז געזעצגעבוע, זײער אויף דרוק א איבט
זיי• דורך און זיי מיט האנדלען קאנען בלויז זאלן קאלאגיםטן

 זײערע אין געהאט האבן אידן די אז נישט, מיינט דאם
 אפילו אדער האגדל, אמעריקאגער אויםלענדישן גאנצן דעם הענט
< גרעפטן דעם  האבן צאל זייער צו פראפארציאגעל אבער טי

 מער אר״נצוקריח חלק גרעםטן דעם בײגעטראנן םפל שום אן זײ
 אין אמװײניקםטנם םחורות אויםלענדישע מער און װאלױטע

v װי קאלאניעם, פינןש i ,?פעוגזירגגײג-ינו, אײראור, ךאגר יאך 
!!אראריעט■. מא\פ און ךגטארתשיצ

 דעם אין געשפילט האבן אידן די װאם ראלע, די אבער
 געװען באגרענעצט ניט איז קאלאניעם, די פון לעבן עקאנאמישן

 אויך אידן הײבן יארהונדערט טן18 דעם אין ךל.1תא צום בלויז
 װיכטיקע. זייער אייניקע איןרגםנוויטם■, רײ א אנטװיקלען צו אן

זר\1א א״דעם, זײן און רטגעוא יע!\.ב האבן אײדאוד ראץד אין
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 דורך האבן און אינדוםטריע װאלפיש־אויל די אגטװיקלט ,1לאפ<\
 װאלפיש־אינדוס־ גאנצער דער שטוים מעכטיקז א געגעבן דעם

 ליכט־פאבריקן 17 געהאט נױפארט שויז האט 1760 ארום טריע.
 האבן צײט יענער אין װאלפיש־אויל. פון ראפינעריעם און

 שנאפם־ 22 נױפארט אין באטריבן אינדוסטריעלער אידישע
 אייניקע און שטריק־שעפער 5 צוקער־ראפינעריעס, 4 ברויזן,
 פארן בלויז ניט געארבעט האבן װאם מעבל־פאבריקן, גרויםע

עלם&ארט. פארן אויך נאר מארל, היימישן
 האט און בטיװיסצר א געװען איז לאפגװ, װשץז ברודער, אהרנם

 דורך פאנואש פראדוצירן אויח יאר 10 פאר פאטענט א באקומען
פראצעם. געהײמען נייעם א זיינעם

לאפעז אהרן

 אײנגעװאנדערטע װאם אינדוםטריעם, ■װיכטיקע זייער צװײ
 רךשארתטיע, איז אײעעפירט האבן אידן ד״טשע און שפאנישע

 גע־ יארהונדערט, אכצנטן פון מיטן אין צײט, זייעד אין האבן
ד די געװען איז דאם ראלע. באדײטנדיקע א שפילט  װײךאי

wvodu, אידן דרום־דײטשע די און שפאגישע די װעלכער אין 
 װעל־ ליא\, רצ אברהפ םפעציעל עקםפערטן, גרויםע געװען זײנען

 טרויבן, אויסלענדישע פארשייחננע איבערגעפלאנצט האט כער
״ אקלימאטיזירט  אין דזשארדזשיע מאכן צו בײגעטראגן פיל און ז

 טרויבן־ און װײך דער פון צענטער א צייט לענגערער א פון משך
 צוליב ױיך־אילרץמנוךיט■, די געװען איז צװ״טע די אינדוםטריע.

 לאנדאז׳ פון געװארן אראפגעבראכט םפעציעל איז עם װעלכער
 דער געװען צ״ט לענגערע א איז ער אנואלעוגהי. י\נגף ,1751 אין

 זײד־אינדוםטריע דער איבער עקםפערט און הויפט־אױפזעער
קאלאניע. נאנצער דער פון

 געפינט עם װאו נעגנט אינעם דזשארדזשיע, פון מערב אין
 איז — װךךבי אברהפ האט אלאבאפא, שטאט דער איצט זיך

 אויפצו־ אױפגעטאן פיל 1804 יאר אין — {ןארר^אי עננליש,
 דזשין־ ערשטע די איינפירן דורך קאטן־אינדוםטריע די לעבן
געגנט.*) יענעם אין הויז

 אין מעטאל־אינדוםטריע, די װי אינדוםטריע אזא אין אפילו
 ה^ר־ וןארװא! איד דער האט יארהונדערט, טז19 פונעם אנהויב

 די געעפנט 1813 אין האט ער ראלע. גרויםע א געשפילט רי^נז
 דאם דזשוירזי. נױ בעלװיל, לעבן טילם״ ראליננ קאפער ״םאהא

 צײט• יעגער אין קופער־פירמעם גרעםטע די פון אײנע געװען איז
 שותפות איז געװען ער איז מעטאל־געשעפטן אלגעמײנע זייגע אין

םי. י. פאלאגזאן שװאגער, זײן מיט ^ ײ א

 אין געװארן דערפוגדן איז װאם מאשין, א איז קאטן-דזשין די *)
קאטן-פעדעם. די פון זוימען די אפצוטיילן װיטני אילײ פון 1794
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 אינעם אויך שוין מיר געפינען ר(\רסױרער \uv־vk א אפילו
 פראג־ א װאראס-ש, .בױסיט יארהונדערט. טן19 פוגעם אנהויב

 האט ,1815 אין יארק נױ קײן געקומען איז ׳װאם איד, צויזישער
 האט נור און ״אגידנזיל!)״ מאכן צו אזױ װי פראצעם א דערפונדן

אינדוםטריע. דאזיקע די אנגעהויבן טאקע

עקאנאמיק, אידישע םפעציעלע קיין נים
לאגע באזונדערע א נאר

 אידן װעלכע אין איגדוםטריעם, די װעגן חשבון פולער ק״ן
 קא־ די אין אפילו נישטא. איז איניציאטיװע, די געהאט האבן

 אנגעהויבן אינדוםטריעם צאל גרעםטע די זיינען צייטן לאניאלע
m ניט־אידן און אידן פון געװארן arn a i, א!\ציגד איז אדער 

w m unuua. אמעריקע אין עקאנאמיק אידישע םפעציעלע קיין 
 די אנטשטײן. געקעגט גישט האט און אנטשטאנען נישט איז

 נאציאנאלי־ איבערגעװאנדערטע אנדערע אלע װי פונקט אירן,
 זיי איגדזל. באזונדערן א אויףז באזעצט נישט זיך האבן טעטן,
 פון טײל א און אמעריקאנער די פון טייל א געװארן זייגען

 דער־ די אנגעהויבן, האבן זײ זואם איגדוםטריעם, די אמעריקע.
 זיי װאם הייזער, גאםן, די געמאכט, האבן זיי װאם פינדונגען,

 זיי אידישע. םפעציעל קיין געװען ניט זיינען אויפגעבויט, האבן
דערגרײכונגען. טר1\־ין\א1)י(1א געװען זײנען

 גייי דעם שטאלץ באזונדער א מיט אוים מיר טיילן דאך און
 שוין אגטװיקלונג, איר צו און אמעריקע, צו אידן די פון גוראג

 האנדלם־אונטער־ און טריט אינדוםטריעלע ערשטע אירע אין
 אנדערע אלע פון גרעםער פראפארציע אין איז װאם נעמונגען,

 איריט\(ןר h פן\ האלסץ מייר ץ\אמ וצרסאר, ױנו נאציאנאליטעטן.
 שטויםל, פון אויבערשטע די זיינען אידן די אז נײפעריארינוענו,

 גזיר או ר<\ד\,1איי לאו\ ױט\נ\ ויך גױל\ סייר װאם דערפאר נאר
 שונאים און רעאקציאגערן די האבן צופיל .1בו(\דט\נוג1א\ וי ױין<\\

 ניט האבן טיר אז באוױיזן, צו באמיט זיך פאלק אידישן פון
 אריינ־ גארנישט איר אין האבן מיר װייל אמעריקע, אין הלק ק״ן

פארטיקן. אלעם אויח געקומען עם, הייםט זײנען, מיר — געלײגט
 אין װײניק אזוי בײגעטראגן האבן אידן פארװאם אורזאך די
 אין אגריקולטור דער צו אימיגריר־פערי^דן צװײ ערשטע זייערע

 אידן פארלוימדער. די פאר אפילו םוד קיין ניט איז אמעריקע
 מיטלאלטער, גאנצן פונעם משך אין געװעז דערלויבט ניט איז
 זוייםן פונדעםטװעגן באדן. באזיצן צו לענדער, טייל מערםטן אין

 אײנגע־ אידישע ערשטע די װאם צייט, זעלבער דער אין אז מיר,
v אין װאנדערטע i \ט3\־י\ און יאמ  צו גענומען זיך האבן או

in אין אידן אײנגעװאנדערטע האבן מלאבה, אדער מםחר v iv i 
 דער מיט געלעמפט טאקע — דרום־אמעריקע אין — \whü און

 נעגל, און צ״ן מיט באךן דעם יגעריםן װילדערניש, אוראלטער
 פארשיידעגע און רויב־חױת מיט יפגים צו פנים זיך געשטעלט

אנשיקענישן.
 אויפן אפילו אז פאקט, דעם באמערקט פריער שוין האבן מיר

 אידי־ אייגיקע געװען אויך זײנען קאנטינענט צפוךאמעריקאנער
 װאם ?אראליעטי, נגאגנו און דגשארדושיע אין װי קאלאניםטן, שע

 ערד פארשלאפענער הארטער דער אויח פארמאםטן ■זיך האבן
לעבן. צום זי אויפצואװעקז

 אז פאקט, דעם פארגעםן אויך זיך מאכן אגטיםעטיטן די
 אין איז צפוךאטעריקע קײן אימיגראציע אידישע גאנצע די

 האט זי אז קל״ן, אזוי געװען יארהונדערט טן18 און טן17 דעם
 בלויז פארגעשטעלט זיך מיט יארהו־דערט טן19 פון אנהויב צום

 אין זײנען װאם די, אלע א״נגעשלאםן שוין נפשות, 3,000 ארום
 איבער אז און אמעריקע, אין געװארן געבארן יאר 150 פון משך

 פון שוין זײנען אימיגראנט! אידישע אלע פון פראצענט 90
דער־ אונטערנעטער. אינדוםטריעלע און םוחרים געװען פריער

 אין אידן צאל דער בנוגע ענדערוגג גרויםע א מיר זעען פאר
 נישט יארהונדערט. טן19 פונעם םוף דעם אין אגריקולטור דער

 ד^רוי דעם יאגט װאם טענדענץ אלגעמײגער דער אויף» קוקנדיק
 דער פון אװעק אידן טויזנטער דאך זיינען אריין, שטאט אין

 פרייערע די אין גאםן ענגע די פון זיך ארויםגעריםן שטאט,
 באלע־ אגריקולטורעלע פארלייגט און ישוב, און דארף פון רוימען

 אידן, צאל די קאליפארניע. ביז דזשוירזי נױ פון באטישקײטן
 אגרי־ אין ,1940 פון אנהויב צום איצט, באשעפטיקט זיינען װאם

 גייבו אין אפגעשאצט װערט אונטערנעמונגען קולטורעלע
8ססס,ס ארגמ גױ

 דער צו בײגעטדאגן האבן װאם אידן, די
עקאנאמיק אמעריקאנער איצטיקער

ר ו ט ל ו ק י ר ג א
 טן19 פוגעם לעבן אידישן איגעם באמערקט זיך האט בכקל

 העלפט, צװײטער דער פון םוף דעם אין ם&עציעל יארהונדערט,
 נאציאנאלע ?לײנבירגערלעכע די דארף. צום קער שטארקער א

 און ארגענטיגע קאלאניזירן פון חיבת־צױן, פון באװעגונגען
 קאלאגיעם, ?אמוניםטישע ארום גרופירונגען קלענערע די אפייו
 אידי־ ברײטע די צװישן איגטערעם גרויםן א ארויםגערופן האבן

 פריערדיקע פון דורכפאלן שטעט. די אין מאסן דעקלאםירטע שע
 אפילו אמאל. גאך פרובירן צו אגטמוטיקט ניט האבן פרואװן

 ערנםטער געגומען מען האט שעפער די אין ארבעטער פיל ביי
 זײ פון ט״ל געװיםער א און לאנד אויף זיך באזעצן װעגן רעדן
דורכגעפירט. אויך טאקע עם האט

 ו װען צ״ט, א אין אנטשטאנען אלץ דאם איז גראד און
 לאנ ערשטע די דערפילן אעעהויבן שוין האט בכלל אנרילולטור
 חלק הי&שער א קריזים. דראענדיקן א פון םימנים װאולםיװע

 נאציאנאלע קליינבירגערלעכע פון פאפולאריזירוע דער אין
 אידישע די צװישן אגריקולטור מיט פארבונדן אונטעדנעמונגען,

 קלאםן־באװאוםטזיניקײט דער צו װערן צוגעשריבן דארף מאםן,
 זיך פון אפצוציען פרואװ זײער צו מיליאנערן, אידישע די פון
 דער איז אידן צאל די פארמערן דורך פיילן אנטיםעמיטישע דיי

 אידישער דער פון באשטאגד־טײל היפשער א יאגדװירטשאפט.
 ?אלא־ הירשם באראז למשל, ווי געביט, דעם אויף* פילאנטראפיע

 דער צו װעח צוגעשריבן קאן אגדערע, און גיזיר־טעטיקײט,
 זײער װארבורג באנקיר דער האט געפיל דאזיקן דעם אורזאך.
 ידא זייגען ״עם װאם בארויער, זײן אין אויםגעדריקט געקונגען

 גײ<\\ װאם אזעלכע, איידער װײץ, מיט \זאןךל(\\ װאם אידן, מעד
װייץ״.

 דורכפאלן פון צאל די זוי און זיין, נישט זאל דאם װי אבער
 פאר־ ריי א צוליב באדײטנדיקע, ק״ן געװען האבן נישט זאלן

 אידישע ר״ א אפגעשטעלט דאך זיך האבן אורזאכן, שײדענע
 טויזנט 15 א װי מער און קאלאניעם לאגדװירטשאפטלעכע

 אמערי־ דעם אין א״נגעװארצלט זיך האבן װאם פארמם, אידישע
באדן. קאגער

 קאלאני־ צו אירן די פון אינטערעם דעם װעקן צו אנגעהויבן
 יארהונדערט, טן19 דעם פון אנהויב דעם אין האבן, זאציע

 עגאאיםטישע רײנע אין פארדעכטיקן קען מען װעמען מענטשן,
 מען קען אזוי פאליטיק. און לאנד־םפעקולאציע פון אינטערעםן

 קא־ צו ,1819 אין ראבמסיא;, ר. גג. פון פלאן דעם פאררעכענען
 סיױווי און סײסיסייפיי טייכן די ארום צפון־געגנטן די לאניזירן

m טיװליגאל סידרסי און אײראפע פון אידן ארעמע מיט i פלאן 
̂ר אינדזל דעם אויו» אידן די באזעצן צו  לעבן ד,1אײלא גרט-

 האט לאנד אקער 17,831 פון שטח דער װאו יארק, נױ באסאלא,
 צו־ פאר שול אגריקולטורעלער אן פאר װערן באנוצט נעזאלט

טאראראם גאנצער זײן פאלעםטינע. אין קאלאניםטן קונפטיקע
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 די איבער 1825 אין פאראד־צוג א מימ אױםגעצאזט זיך האט
 ״אררט״ פון גרונדשטיין דעם אייגן מיט און באפאצא פון גאםן

קירכע... עפיםקאפאצישער אן יןא
 צאגדװירטשאפטצעכער א אויפגעטאן שױן האט ■מער ע&עם

 1820 אין האט ער רגי(ציװיי). וושוז נאמען מיטן אוגטערנעמער
 גרינדן צו צװעק מיטן ^לארירא אין צאנד אויפצוקױפן אנגעהויבן

 גיט־אידן. און אידן פון קאצאניע צאנדוױרטשאפטהעכע ;רויםע א
 36 פון שטח א אין דאצאר טויזנט 18 ארײנגעצײגט האט ער

 פון אידז 70 ארום באזעצט זײ אויף האט און אקער טױזנט
 הייזער, 28 אויםגעבויט האט ער דזשוירזי. נױ און יארק יןנ

 מעציארירט האט ער צענג; די מײצ 45 פון שאםיי א אױםגעצייגט
 די האט יארן צאעע קיין אבער פצאגטאציעם. דריי פאר באדן

געהאט. ניט אונטערנעמונג
 אידן 11 פון קאצאניע א געװארן געגריגדעט איז 1838 אין

 אנ־ זייער ״שצום׳/ נאמען מיטן יארה, נױ װארװארםינג, אין
 נישט אויך אציין אוים, װייזט עס װי איז, בה\, װשץז פירער,

 יאר פיר נאך אגריקוצטור. אין עקםפערט גרויםער קײן עװעןנ
 די אויפצוגעבן געצװאונגען געװען זײ זיינען זיך מוטשען

קאצאניע.
 אויפגעגעבן איז קאצאניע דאזיקע די װען יאר, זעצבן אינעם

 גרויםע א אמעהױבן סאץגו דער אין זיך האט ,1842 אין געװארן,
 פראנצויזיש־ א ?אנוגורא, ,־nun דורך טעטיק״ט אגריקוצטורעצע

 |8 פון געשטאמט האט װאם גוטילגזוןגז, פון פיאנער אידישער
מאראנעךפאמיציע. אצטער

 רײן־ דײטשע די פון ער האט 1843־1846 יארן די ארום
 פאמיציעס 485 נפשות, 5,000 איבער אריבערגעפירט פראװינצן

 קאצאגיעם. אין באזעצט זײ און מענער, אומפארהייראטע 457 און
פראנקרייך. פון קאצאניםטן אריבערפירן פרובירט אויך האט ער

 150 איבער קאצאניע דער אין אריינגעצייגט האט קאםטרא
 ?אצא־ זיינע האט ער פארמעגן. אײגענעם זיין פון דאצאר טויזנט
 זריעה, געציינ, פריי זײ געגעבן און צייט יאר א געשפייזט :יםט;

 א באזעצט האבן קאצאניםטן די װ, אז. א. מעדיצן בהמות,
 תא־ פיר אויםגעבויט האבן זײ װעצכן אויף־ מײצ, 60 פון שטח

 סװיהי רטזאויפ, נאמען), קאםטראם (אויח ^אסנוראגגיל : צאניעס
 האבן און פצייסיק ■זײער געװען זיינען זײ װ^גזגועןגגרג. און

 גערטנער הייזער, זייערע װיין־סוצטור. און פרוכט־ א אגטוױקצט
 האבן זײ אופנים. אצע אויף אויםגעצייכנט זיך האבן פעצדער און
 מעקםי־ די פון אנפאצן די קעגן פארטײדיקט טיכטיק אויך זיך

אינדיאנער. און קאנער
איר ארויםגעװיזן שפעטער האט פון רעױרונג די

 צױויצי־ ״אריינברענגען זיין פאר ?אנגנורא העש־י צו אנערקענונג
 פון איינע געבן דורך טעקםעס״, פון דרום־טייצ אינעם זאציע
^אנזװוא. נאמען דעם נ\ים1!\א\ נײע אירע

ארגאני־ אן יאר? יץ1 אין עקזיםטירט שוין ה*<*ט 1856 אין
 פארשפרײטן ■מיט אסגעגעבן םפעציעצ יזיך האט װאם זאציע,

 איז פדעזידעגט איר אמעריקע. אין אידן די צװישז אגריקוצטור
m ור. געװען w v oאויך האט ארגאניזאציע די \.8ו1װאג\(\ר ־ 

 די אין ארײנצופאצן אידן אומאיניפארמירטע אפהיטן געדארפט
 געארבעט, טיכטיק האבן װאם צאגד־םפעקוצאנטן, פון הענט

 גאצדענע צוזאגן דורך פארפירט, און םאוט, דער אין םפעציעצ
קאצאניזיר־&צענער. מיט אידן הונדערטער גציקן,

 פון רעדאקטאר דער ריגז(\ד, יצװס האט צייט זעצבער דער אין
 ענד אקםידענט ״די זשורנאצ, מאגאטצעכן אידיש־ענגצישן דעם

 צו אידן די געװעקט כםדר אדװאקײט״, דזשואיש אמעריקאז
קאצאניעם. אגריקוצטורעצע צו םפעציעצ און מצאכה צו זיך נ׳עמען

 קויפן געזעצשאפטן, גרינדן ״מ׳דארף :אויפגעפאדערט האט ער
די פאר הייזצעך אויפבויען װעםט, דער פון שטאטן די אין צאנד

 אגרי־ און בהימות געצייג, מיט זיי באיזארגז און קאצאניםטן
פאך־םענטשן״. קוצטורעצע

צייט, יענער פון זשורנאצ אידיש־ענגצישער צװייטער דער
 לײאום■, ראבערנו פון רעדאקציע דער אוטער ״אםמאנאען״, דער

 באזעצן פון פראגע דער מיט פיצ זײער אפגעגעבן זיך האט
 באדויערט װערט נומערן די פון אײנעם אין צאנד. אויפן אידן
 אידישער אמעריקאגער דער פון דערפאצג דער װאם פאקט, דער

 קוקנדיק נישט קנאפער, גאנץ א איז אגרילוצטור־געזעצשאפט
 דא זיינען יאדק נױ װי שט־אט גרויסער אזא איז ■װאם דעם, אויף

 נישט אפיצן מ׳האט אז קאנטיק, אידן. פארמעגצעכע אזויפיצ
 זשורנאצ דער און ,$3,000 פון אגראר־פאנד ק״ן אנגעזאמצט

 מען קען אגריקוצטור פאר דאצאר הונדערט מיט אז אן, װייזט
 אומקאנםטרוק־ פון דאצאר הוגדערט צװײ סיט װי אויפטאן מער

צדקה. טיװער
 דער זשורנאצ, אידיש־ענגצישער רעפארמיםטישער דער אפיצו

 יאײ!\ דר. פון 1854 אין געגרינדעט איזראעצײט׳/ ״אמעריקען
 פאר איכטערעם געװיםן א ארויםגעװיזן אויך האט גױױ, גזאיד
 אפגעדרוקט האט ער אידן. צװישן אגריקוצטור פון פראבצעם דער

 1אי אגריקוצטור־געזעצשאפט אידישער דער פון קאגםטיטוציע די
יארק. נױ

 מיר באגענענעז !זאליפאך^יון אין צאנדװירטשאפט אידישע
 א אויף גיט אבער יארהונדערט, פאריקן פון מיטן אינעם גאך

 די, פון נעמען די באקאנט בצויז זײנען עם מאסשטאב. גרויםן
 און װײן־גערטנער זײערע מיט געװארן יארימט ז״נען װאם

 נויב™, ללאגבטיר, !זאוךעלבא^, צמשצ, װי, אזעצכע פעצדער,
 זיי אז גערעדט, זיי װעגן מ׳האט װ. אז. א. גז^אסימ לזאביאס,

 שטרעקעם גרויםע זײער פארמאגן אףן רײך זײער געװאדן ״זיינעז
ברעג״. פאציפישז דעם ארום צאנד

 םיז פצאנירער און אגיטאטארן פארשיידעגע די צװישן
 ב(ורװא\, גטװנגג\ טנוערג רזטזגליגגז ,דוי .אזעצכע אידן, אגראריזירן

 כדאי איז גאלתואג ד. פליגל, גזארינד נזילװאװאג װ. ליפטד, יאוז^
 כצצ־טוער, אצגעמיינעם איז אידישן דעם אויף אפצושטעצן זיך

 פאר־ בצוייז ניט האט ער מיזורי. צואים, םט. פון בגט\, אױידאר
 העצפן פון נויטװענדיקייט דער ודעגן געדאנק דעם בכלל שפדייט

 אויך האט ער נאר צאגד, דעם אויףז באזעצן זיך װיצן װעצכע רי,
 פאכ־ צוצוגר״טן כדי אגריקוצטור־שוצן עפענען פאר געארבעט

m געביט. דעם אויף סענער i חוש א ימיט מענטש א געװען איז 
 ער האט צײט זעצבער דער אין אבער פצעגער, פדאקטישע פאר

 אפילו אפטמאצ מאםשטאב, גרויםן א אויףז אציז אונטערגענומען
 א פאר אונטערנעמונג דער איז מאסשטארן. קאלאםאצע אויף

 150 אד״נגעצײגט ער האט װין\רי אין לאצאניע װייךקוצטור
 איז לאצאניע די אבער געצט, אייגן זיין פון דאצאר טויזנט

 בוג» איז אבער דערפאר דערפאצג. קײן געװען ניט פינאנציע?
 װאם ישוב, אגריקוצטורעצז דעם מיט דערפאצגרייך זײער געװען

 דעם פון ב׳רענן די אויף לגאינז, גזגו. צעבן געגריגדעט האט ער
 דייטש־ םון אימיגראנט אידישער איין ניט בגטזגױל. — מיםיסיפי

 דערנאך האט און בגטװױל אין אמעריקאניזירט זיך האט צאגד
 דער צעבן. אמעריקאנער אינעם פצאץ װיכטיקן א פארנוםען
 רוע\אוג\ף צ״טונגם־מאגגאט אמעריקאנער בארימטער שפעטער

 1אי ארבעט באקומען אמעריקע קײן קומען זײן בײ האט \ליצ(\ר3
בושװיצ.

 דער פאר בצויז ניט פיצ אויפגעטאן אבער האט ב\ש אױידאר
 אצגע־ דער פאר אויך נאר אמעריקע, אין אנריקוצטור אידישער

 דער פאר נאר אמערילע, אין בצויז ניט און אגריקוצטור, מײנער
 פראצעם דעם פון דערפינדער דער געװען איז ער װעצט. גאנצער

 אויה אנשילעניש די טרויבךאינזעקט, דעם באקעמפן צו אזוי װי
יארן ער70 די אין װעצט. דעד פון טרויבן־קוצטור גאנצער דער
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 מיט טרויבךקוצטור דער פאר בײגעטראגן פיצ זײער בוש האט
 מיט אפגעגעבן םפעציעצ זיך האט װאם אצמאנאך״, ״בושם זיין

טרױבךקוצטור. דער פון פדאבצעמען אלע
 אידישער פון געביט אויפן כצצ־טוער וױכטיצער ציװייטער א

 \זײי' וזיבל צײט יעגער אין נעװען איז אמעריקע אין אנריקוצטור
rn,\-\ ער געביטן. פארשײדענע אויףי טוער געזעלשאפטצעכער א 
 ״מאנטע־ די ארגאניזירט האבן װאם די, פון איינער געװען איז

 געהאצפן האט װאם היצפם־געזעצשאפט׳/ אגריקוצטורעצע פיאר
 אויפן זיך באזעצן צו טאט און ראט מיט אימיגראנטן אידישע די

 געװידמעט גאנצן אין כמעט שפעטער זיך האט הײצפערן צאנד.
 ^אלאױטס m געגרינדעט האט ער ארבעט. דאזיקער דער צו

 און רא!\אגוא xnui רושגירגי, va אין פארמער אידישע פון
װערט טויט זיין ארגוגאס אין און איז וא(\אנוא, נזא\נו

געביט. דעם אויוי אנשטרענגועען צרפיא צו צוגעשריבן
 מזרח־ פון אימיגריר־כװאציע אידישע די װאם מאם דער אין

 און געהויבז זיך האט רוםצאנד, פון םפעציעצ און אײראפע,
 געצײצטע עטצעכע אין מאםן גרויםע אומגעהויערע לאנצענטרירט

 פאר אגיטאציע די װאקםן צו אנגעהויבן אויך האט שטעט,
 אמ־ אדער מאםן, אידישע די פון טײצן גרעםערע אגראריזירן
 און שטעט קצענערע די איבער זיי פאגאגדערצושיקן װײניקסטנם

 די פון אגיטאציע די האט גצײכצײטיק צאנד. פונעם שטעטצעך
 ױגנט אידישער דער פאר פארם־שוצן גרינדן צו יארן פריערדיקע

 האט םפעציעצ פרוכט. ברענגען גענומען אימיגראנטן פאר און
 םקוצ׳/ פארם ״כעשאנאצ די אויםגעצײכנט געביט דעם אויף זיך

 אויםצוביצדן ציצ מיטן 1896 אין געװארן ארגאניזירט איז װאם
 מאדערנע די פאר טעכניקער אויך װי פארמער, דערפארענע

 גע־ שוצ דאזיקע די האט יארן צעצטע די אין פארם־מאשינעז.
 איז אפצאצונגען. יערצעכע מיט מיטגצידער 10,000 ארום האט
 היר® .בא\־א\ די ראצע געװיםע א געשפיצט אויך האט צײט איר

^אגוביט. אין אגריקוצטור־שױל צװײײאריקע
 גע־ זיך האט אגריקוצטור־געזעצשאפט אידישע די

 םובםידירט אויך טייצװײז װערט און 1900 יאר אין גרינדעט
 פונקציעם קאנםטיטוציאנעצע אירע פאנד. הירש באראן דעם פון

 א איז פארמער אידישע פאר הצואות :ברײטע זײער זיינען
 ארויםהעצפן ;קאצאניםטן נײע פאר הצואות ; צאגע געדריקטער

 ; עופות און בהמות זריעה, אגריקוצטור־מאשינען, אויפקויפן אין
 ;אגריקוצטור צערנען צו זיך גרײטן װאם םטודענטן, עצות געבן
 (סטי־ םקאצערשיפם אגראנאמיע פון םטודענטן פײאיקע געבן

 פארם־פרא־ אידישע פון אויםשטעצונגען דורכפירן ;פענדיעם)
 ;אויםצ״כענונגען פאר מעדאצן מיט באצױנעז און דוקטן

 די פאר פארמס, םאניטאר־געפירטע בעםטע די פאר פרעמיעם
 איבער אינספעקציע ;פארם־װירטשאפטן בעםט־איינגעארדגטע

 עופות־צוכט פי־שטאצן, די פון באדינמנגען היגיענישע די
 אידישע פאר צעקציעס װ.; אז. א. װאםער־קװאצן הייזער,

 באדךקװאציטעט, װעגן אינפארמאציע ;היגיענע איבער פארמער
 אגרא־ איז אגטדעקונגעז און דערפארונגען נײע צאנד־װערטן,

 אין פארמער אידישע די פון קאנפערענצן ;םי־צוכט און נאמיע
 אידישער דער פון פראגן די בנוגע דיםטריקטן פארשײדענע

 זיך, דוכט פאך. דעם אין מעטאדן נ״ע און פארם־ארגאניזאציע
פראגראם. אומפאםנדיקע און בר״טע ז״ער א

 די פון ״פעדעראציע די געװארן געגרינדעט איז 1909 איז
 פאר געשטעצט זיך האט װאם אמעריקע״, אין פארמער אידישע

 זעקם פארמער. אידישע די פון אינטערעםן די באשיצן צו ציל א
 אעע־ זיך האבן פארמער־ארגאניזאציעם אידישע דרייסיק און

 אצע די פון אבער כאראקטער דעד פעדעראציע. דער אן שצאםן
 פוז אײנהײטצעבער. ק״ן נישט איז ארגאניזאציעם אננעשצאסעגע

פראטערנאצע און רעציגיעזע געװען זיי צװישן ז״נען זײט איין

 ״פארמער־ זייט צװײטער דער פון און פארמער־ארגאניזאציעם,
 מיט מערםטנם פארנומען זיך האבן יװאם אזעצכע געזעצשאפטן׳/

 אונטער־ איז פעדעראציע די זומער־פצעצער. און האטעצעכצעך
 אגריסוצטור־ פונעם קצאפ דעם אונטער 1920 אין געגאנגען

קריזים.
 םפעציעצ אגריקוצטור, עקםפערימענטאצער פון געביט אויפן

 אינ־ אדער פצאדךפאטאצאגיע, באדגם, פארשיידנארטיקע מיט
 צעבעדיקן און פצאנצן תבואות, פון שעדי?ער אנדערע און זע־טן

 גע־ אידישע פאצגנדיקע אויםגעצײכנט זיך האבן אינװענטאר,
:צערנטע

 ױניאן קופער דעם מיט פארבונדן געװען \זירש, װ. יגנזף
 זײן מיט זיך געמאכט בארימט און יארק, נױ אין אינםטיטוט

בוריקעם. פון צוקער פאבריצירן אין פראצעם ג״עם א דערפינדן
 רוסצאנד איז געבארן ),1874—1939( ליג?װא\ גדליה יגוןך

 און פראפעםאר ,1883 אין אמעריקע אין געװארן געבראכט און
 א״נער און אגריקאצטשור, אװ קאצעדזש דזשוירזי ניו פון דיען
דער אין באדן־װיםנשאפט פון אויטאריטעטן גרעםטע די פון

ליפמאן יעקב

 װיםנ־ אינטערנאציאנאלע פיצ בײ פיגור צענטראצע א ;װעצט
 ; באקטעריאלאגיםט און באדךכעמיקער ;קאנגרעםן שאפטצעכע

 עקספערי־ רעגירונגם דער פון דירעקטאר דער געװען יארן רײ א
 פאטער זיין דזשױרזי. נױ אין אגריקוצטור־םטאנציע טעגטאלער

 װאורבײ\, אין פארמער אידישע ערשטע די פון איינער געװען איז
 זיין פון בא?ומען האט װיםנשאפטםמאן שפעטערדיקער דער װאו

פארמערײ. אין דערפארונג פראקטישע זײן אן ױגנט םאבזע
 רוםצאנד; איז געבארן ),1883—(לי^גןא\ בטרןארו אולנז1ג\ט

 פון פראפעםאר בארימטער ;ציפמאן גדציה יעקב פון ברודער
 גראדואיר־ אגריקוצטורעצער דער פון דיען און פצאגץ־פיזיאצאגיע

 אין אויטאריטעט ;אונױוערזיטעט ?אציפארניער בײם שול
 אין פצאנץ־נארונג, אין באקטעריאצאגיע, און באדן־כעמיע

 פאר־ פון באקטעריאצאגיע דער אין און װאםעד־באקטעריעם
 רעדאקטאר און אויטאר װ. אז. א. מעטעארן, פעצדזן, צײטיקע

 א האבן זואס זשורגאצן, און פאך־אויםגאבז פארשיידענע פון
פצאנצן. פון באדן פון װיםנשאפטן די מיט שײכות

i w .פון פראפעםאר ציטע, אין געבארן ),1886—( יפה ט 
 אגריקוצטור פון קאצעדזש ראטגערס אין באדן־באקטעריאצאגיע

 עקפערי־ אגרי?וצטורעצער דזשוירזיער נױ דער מיט פארבונדן און
 פרא־ ;באדךפארשונג פון כעמיצער אצם םטאנציע מעגטאלער

װער? זיין פארעפנטצעכט 1936 אין ;פעדאצאגיע פון פעםאר
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ù;, אלאניןז׳• פעז r> געביט דעם אוין* ענגציש אויף בוך 
 אמערילע, אין אוניװערזיטעטן רײ א אין באנוצט װערט אןן

 באנוצט יאפאן אין און איטאציע, האצאנד, נארװעגיע, שותדן,
 הויך־ צאנדוױרטשאפטצעכע אצע כמעט אין אים מיט זיך עןמ

 ספעציאליזירן פאר און אםפיראגטן פאר בוך א איז דאם לן.שו
 װעגן דיסערטאנט און םפעציאציםט ;באדךװיסנשאפט אין יךז

 פרעםט װאם באקטעריע, די אנטדעקט ; אגריקוילטור אין שװעבל
 ערשטער דער ;(שװעבצ־זויער) אייעם פראדוצירט און שװעבל

 כעמישע פון װאנדצונג פון געביט אויפן אמערילע אין פארשער
 ציםימעטערן פון מיטצ דעם מיט באדן־קערפער אין עצעמענטן

 פאטאש־פאר־ פון געביט אויפן געארבעט ; טייפ נייסטן דעם פון
באדן־ק^אידן. איבער און באדן אין בינדונגען
 אגריקוצ־ און אגריקוצטוריםט ),1877—( ראוװ\ א. טנזף
 קאמיטע דיםטריבױשאן דזשאינט דער פאר עקםפערט טורעצער

 פאר געשטעצט זיך האט װאם ״אגרא־דזשאינט״, דעם פאר אןן
 מיט־ האט ער אידן. דעקצאםירטע רוסישע קאצאניזירן צו ציצ א

 א איבער באזעצן אין םאװעטךרעגירונג דער מיט געארבעט
 ;קרים איז און אוקראינע אין צאגד אויפן אידן מיציאן פערטצ

 טריקע־ פון פראבצעם דער איבער שטודױם ספעציעלן א געמאכט
 אײנגעפירט און װאצגא־געגנט דער אין אומגערעטענישן און ניש

 איז אמערילע אין פארזײ־מעטאדן. אמעריקאנער און מאיז דארט
אויך פארבוגדן אגריקוצטור־עקםפערט אצם בארימטקייט ז״ן

לובין דוד
 װאס ״ראזעךראי״, באצאנטן איצט דעם אנטװיקצען זײן מיט

 דער אויף פריז א געװאונען כסדר יאר 10 פון משך אין האט
 דירעקטאר געװען 1915 אין שיקאגא. אין תבואה־אויםשטעצונג

דזשוירזי. נױ אין אגרי?וצטור־שוצ הירש באראן דער פון
 יארק׳ נױ אין געב*רן ),1879—( ראץױרנ\א\ גבריאל רך.

 פאר־ צו אנגעהויבן זיך 1907 זינט אבער אהװאקאטור, שטודירט
 פאר־ דעמאצט זינט פראבצעמעז. אגריקוצטורעצע מיט נעמען

 און געזעצשאפט אגריקוצטורעצער אידישער דער פון װאקטער
 אויף אידן באזעצן צו הױפט־באװעגער די פון איינער איצט

 ד. ם. גאװערנאר פון 1932 אין געװארן באשטימט ;פארם־צאנד
 איג־ פארם פאר םטײט־בױרא דער פון מיטגציד אצם רוזװעלט

 פאר־ אין אגריקוצטור־ענינים װעגן געשריבן פיצ ;םארמאציע
אויםגאבן. פעריאדישע שיידענע
 אריינגע־ צוריק האט ),1875—1939( שפי״אר\ צליאנז יןאל

 טרויבן־פצאנץ, װיצדע א ״קצעמאטים״, די אמעריהע אין בראכט
אמעריקע. אין אויםגעשטארבן געװען שוין איז װאם

 גע־ און רוםיש־פויצן אין געבארן ),1849—1919(לגבי\ ד\ר
גאר פארנעמט ער יאר. זעצם פון עצטער אין יארק נױ קיין קומען

 פון געביט אויפן אויפטואונגען זיינע מיט פלאיז באזונדער א
 אנגעשטרענגט זיך האט ער װײצ אגריקוצטור, אמעריקאנער דער

 אמעריקע, איז בצויז ניט אגריקוצטור, פון מעדכה די אויפצוהייבן
 ערשטע די צװישן געװען איז צובין װעצט. גאנצער דער אין נ^ר

 מיט פארינטערעסירט זיך האט ׳וואם קצאם, בירגערצעכן איגעם
 פראבצעמען זײערע מיט און פארמער די פון גורצ ׳עװערן דעם
 איז טראנםפארטאציע מאשינען, פערטיציזירונג, באדן, פון

 איגםטיטוציע די נעפאדערט האבן װאם ערשטע די פון ;טאריף
 פאנאנדער־ פארמער די דערמעגצעכן צו כדי פארסצ־פאםט, פון

 א געמאכט ;פראדוקטן זייערע זיכער און ביציק שנעצ, צושיקן
 איז באדן־קאמפאזיציעם פארשיידענע אין שטודױם םפעציעצן

 בעסעד זיך זאצן פארמער קאציפארגיער די װעצכע דורך מעטאדן
פים. זייערע אויף שסעצן ?אנען

 אגריקוצטור אמערי?אנער דער צו אידן די פון בייטראג דער
 אנדערע אייניקע מיט פארגצייך אין נרויםער, קײן ניט אמת, איז,

 למשל, װי צאל, אין קצענער אפיצו ז״נען וואס :אציאנאליטעטן,
 אכט אין נעמען מיר װען אבער פעצקער. סקאנדינאװישע די

 פיז אפגעריםנהײט ז״ן און שטאט־מענטשן בכצצ־אידישן דעפ
 באװאונדערן אפיצו מען קאן יארהונדערטער, פון משך אין באדן
 דער אװערין\(\. אין אגריקוצטור אין אויפשטייג אידישן דעם

 געװארן איבערגעשטיגן קאצ^םאצ בצויז איז אויפטו דאזיקער
 םײ בעת ץ,בער ?אל(\װנ\יןע.1 אין און מאגגעס-ךפאובאור אינעם

 דער איז פאצעסטיגע אין םײ און דעם״םאװעטן־פארבאנד אין
 גצייכצײטיק פארגעקומען אגריקוצטור אין אויפשט״ג אידישער

 דער פון דערהויבונג און אויםברייטערונג אלגעמײנער דער מיט
 גאנ*ז פאצ דער אמערילע אין איז צאנד, אינעם אגריקוצטור

 אין רעגרעם א צייט צעגנערע א פ*ר שוין קומט דא אגדערש.
 עטצעכע אן שוין האצט װאם קריזים, טיפער א אגריקוצטור, דער

 שטאט אין פארמם די פון שוין צויפט מען װאו יאר, צענדליק
4צאל גרעםערע אצ׳ז איז ארייז

 געמאכט האבן איסינו, דער אין םפעציעל פארמער, אידישע די
 צאנדוױרט־ װפ^י(\ל(\ צו זיך אפגעבן דורך דערפאצג היפשן א

גרי«ז\, און פר\מץ\ ),2י1הא בל\גזע\, צו ווי קוצטורן, שאפטצעכע
 פי־צץבט■. און ות־צ\מ\9װ\ ןץוײגועכוןר, און גראן\ a us י w ־ni װ

 אנט־ אפיצו זײ האבן קאנעטיקוט, גנוא\,1עלי אדם געגנט אינעם
 פג\גוא־ אין איז זייט צװײטער דער פון נואבאסץלװ\ר. די װיהצט
 ־mgsu ?װאציטאטױױהויכע א אנטשטאנען קאציפארניע, לגװא,
 װאם אוז יארן לעצטע די אין אנטװיקצט האבן אידן װאם צ\כגו,
 ריי א דא ־זיינעז דזשוירזי נױ איז צאנד. איבערן נאמען א האט

 אגריקוצטור־פרא־ זייערע מיט געװארן בארימט זײנען װאם אידן,
 קארטאפצ־ דער ליפםקי, אילײ אדער אקא, םיגצגד צמשצ, װי דוקטן,
שטאט. פונעם קעניג

 \sssssus פארמער אידישער דער זיצט קענזאם פון םעגאט אין
סאה», ך. ןא(\מ1 װית־קוצטור. דער אין דערפאצגרייך זא\,1פיש

 בהמות 2,500 ארום האדעװעט אײרעהא, אין פי־ציבטלער א
 שטאט יארק נױ אין און אקער. 3,600 פון פאדם־באדן ז״ן אויף

 גריגםי זײן מיט סאולט דוט\ײ!\אב פאדמער די אוים זיך צײכענען
תויןג און צאנג־אייצאנד, קאלןץג\רנוא\, אין פאדם  פון ן\אור<\ר אגי

 װייםע פון עופות־פארם בארימטער זײן מיט קאונטי אצםטער
היגער.

ע י ר ם ם ו ד נ י א ן ו א ל ד נ א ה
 בייטראג דעם פראגע־צייכן קײן אוגטער ניט שטעצט לייגער

שונאים, אונדזערע אויי האנדצ. אמעריקאגער צום אידן די פון
 יא רירן המיגים, מכצ אנטיםעמיטן און רעאקציאנערן די

באהויפטן, זיי װאם זינען, דעם אין גיכער עם איז ענין, דעם
אידן די אז ;האנדצ גאוצ\ דעם פארכאפט האבן אידן די אז
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 עקםפלואטאטארם באנהירן, העגדלער, פון פאלק א ב^ויז זיינען
 פונעם קערפער אויםן פאראזיטן זיינען זיי אז ;םפעקולאנטן און

םאלק. אמעריקאגער

 קאלאניאלן דעם אין אז זײן, ניט םפק שום קײן קאן עם
 בפרט, האנדל אידישער דער און בכלל, האנדל דער האט פעריאד

 האבן פרט דעם אין ראלע. פראגרענזיגגװ א מערםטנם געש&ילט
 אויס־ און אינטערקאלאניאלן אידישן דעם זינען איז דא מיר

 א אין אנגעװיזן דעם אויוי האבן מיר און האנדל. לעגדישן
 פיל אז װערן, צוגעגעבן בלויז דא זאל קאפיטל. פריערדיקן

 גע־ באטראכט פיאנער־פעריאדן די אין זײנען פוחרים אידישע
 זייערע מיט ;פלעצער זײערע אויף בענעפאקטארן װי װארן

 און קװאגטיטעטן, גרעםערע אין פארקויפן צו געשעפטס־מעטאדן
 הויט־ די באזײטיקן צו נעהאלפן באדײטנדיק זײ האבן ביליקער.
 עם איינצל־םוחרים. ענגלישע און האלענדער די פון שינדערײ

 זייערע ביליקער געמאכט האבן םוחרים אידישע די אז אמת, איז
 זײ• ביי קויפן מ׳זאל כדי נאר װ״כהארציקײט, פון גישט פרייזן

 געשעפטם־ אידישע די יװאלטן קאנקורענץ־מיטל דאזיקן דעם אן
 געקויפט. ניט זיי פון מ׳װאלט ;עקזיםטירן געקאנט ניט לײט

 םחורות זײ דורך זיינען געװען, האבן ניט זאל מעשה די װי אבער
ר גאמבאדפג־, געװארן ^ לי  םאמע די צו צץגטגל^בט־ און בי

 סאלאניםטז און םוחדים ניט־אידישע געגנטן. פארװארפנםטע
 האגדלם־מעטאדן אידישע די פון פארצוג דעם צוגעגעבן האבן

 אידישע די צו קינדער זייערע געשיקט האבן זײ פון פיל און
מעטאדן. זייערע דערלערנען צו כדי לער, דער אין געשעפטםלייט

 אינדום־ די אנגעהױבן זיך האט עם װען פעריאד דעם אין
 ישובים אמעריקאנער די פון גרענעצן די און רעװאלוציע, טריעלע

 און צפון צו דרום, צו זוייטער נעװארן ארויםגעשטויםן זיינען
 אויך נאטירלעך אריינגערעכנט האנדל, דער וױדער האט מערב, צו

 יפראצעם רעװאלוציאניזירנדיהן דעם מיטגעהאלפן אידישער, רעי־
 פרעמד־שפרעכנ־ די פון ישובים נייע די פארבינדן שנעל דורך
 םקאנדינאװיער און דײטשן אריבערגעקומענע נאר־װאם דילע
 ־ער30 די פון אידן דײטשע די לאנד. פון טיילן איבעריקע די מיט
 געשלעפט האבן װאם יארהונדערט, פאריקן פון יארן ־ער40 און

 װעגעלעך, זייערע אויף שפעטער און פלייצעם, יזײערע אויףז
 ־V« איז קאלאניםטן די צו זײ צוגעשטעלט און םחורות זײערע
װוי אײאגןא, !זיןװגזאגוא, ,vwpxnA אילעאי, דיאוא,  און װי

v m w, אייזנבאנען די פאר װעג דעם אויםטרעטן געהאלפן האבן 
 פעגא־ דעם אין אגטװיקלונג. װײטערדיקער דער פאר און

 ®יי לגאיװױל, םױמױגןגוי, װי שטעט אזעלכע פון װאוקם מענאלן
נוא^אליס■, !זיטגאלי, ?אגא,  האבן טאיװ גזנו. און יאץל3 מנו. סי̂י

 נעװארן דערנאך זײנען זואס םוחרים־&עדלער, אידיש־דײטשע די
 דעפארטמענט־ פון אײגנטימער זײ פון אייניקע און קרעמער
חלק. קלײנעם קײן געהאט ניט םטארם,

 קלײנע פאר אויך יארן גוטע געװען בכלל זיינען יאדן יענע
 ;װאקםן איין אין געהאלטן האט לאנד דאם געשעפטםלײט.

 זיינען בלויז ניט ישובים. :ײע אנטשטאנען זיינען נאכט איבער
 עם האבן װאם אימיגראגטן, ערשט־אריבערגעהומענע געװען עם

 גע־ אויך זיך האבן עם ;שטרעקעם נייע באפעלקערן גענומען
 און אמעריקאנער אײנגעזעםענע דורות פון יפלאםטן גאגצע ריםן

 װעגן די בלויז ניט דעמאלט זײנען מערב־צו. װײטער זיך געלאזט
 צוגע־ יעדער און װאגגס״ ״געדעקטע די מיט בלאקירט געװען

 געװארן, פארצוקערט ארט אויפן נצײך איז פראדוקט שטעלטער
 צוזאמענגעשטעלטע ישובים און מלונות צ״טוױיליקע אלע די נאר
 און נאכט איבער איבערגעפעלקערט געװארן זיינען ברעטלעך פון

עח מען האט טאבא?, ביםל אדער ליכט, פעקל אדער ׳מעל זעקל י

 יעדן פון אנקום דעם געבענטשט מ׳האט ;הענט די פון געריםן
פאק־םוחר. און פערלער
 גע־ פארצװייגטע איצטיקע די פון מערםטע די טרײםל א גיט

 און עװענױם רוישיקםטע םאמע די אויף שעפט־אײנגטימער
 דעפארטמענט־םטאר־ איצטיסע די פון ביםל היפש א םטריטן,
 באלטימאר, פילאדעלפיע, באםטאן, יארק, נױ אין מאגנאטן

 מינעאפאלים מילװאקי, שיקאגא, דעטראיט, קלױולאנד, פיטםבורג,
 דענװער, אנדזשעלעם, לאם פראנציסקא, סאן אין אפילו און

 שטעט אנדערע צענדליקער און דעמאין, םיטי, הענזאם אמאהא,
 בויר־ אטלאנטא, מעמפים, גארפאלק, װי אזעלכע פאוט, דער אין

 און אנטאניא, םאן און האוםטאן דאלאם, נױ־ארליגם, מינגהעם,
 פעדלער, ארעמעז אן פון פאמיליע־בוים א צו צוקומען װעט איר

 נאמען זײן אז געחלומט, ניט צוריק יאר הונדערט מיט האט װאם
 הײכן׳ שיבעלנע פון שילו־ן, פײערדיקע פון ארא&שרײען װעט
װײט. גאםן פאר װערן נעזען װעט און

 אין דעפארטמענט־םטארם גרעםטע די זייגען יארק נױ אין
 װי נעמען ניט־אידישע אזעלכע אפילו און הענט, אידישע

 װעגן רעדנדיק ניט שוין ״בלומינגדײל׳/ און ״הוירן״ ״מייםי״,
 ״אלטמאז דער איצט באלאנגט (װאם ״אלטמאן״ װי אזעלכע

 ״גימבל׳/״אײבראהאםענדשטראום״א. ״םאקם״, פאונדײשאן״),
 ״באם־ ריזיקע די בראדערם׳/ ״מאנדל — שיקאגא אין ;װ. אז.

 — באםטאן אין ;״נימבלם״ די ■— מילװאקי אין ; טאן־םטאר״
 ״טשײן די פון ;״קאופמאנם״ — פיטםבורג אין ;״פײליגם״

 זיינען שטעט, אנדערע פארשײדענע אין דעפארטמענט־םטארם״
 ״אינטער־ די סטארם׳/ ״עלאיד די םטארם׳/ ״מעי די ״אידישע״

םטארם׳/ ״גימבלם די םטארם׳/ םטייט
 אנגעשטעלטע די אויך אז אורט״לן, ניט דעם פון מ׳דאר^

 אין זיך צײלן װאם םטארם, ריזיקע ״אידישע״ דאזיקע די פון
 צאל גרעםטער דער אין אידן. זיינען טויזנטער, הונדערטער די

 אנ־ אירישע פון צאל די איז דעפארטמענט־סטארם ״אידישע״
 װײניקער. נאך אמאל און פראצענט אײן ביז 15 פון נעשטעלטע

 אנ־ זײנען מיידלעך אידישע װאו פאלן, פיל באלאגט זײנען עם
 זײ אז אנגעבן, דורך געשעפטן אידישע אין געװארן געשטעלט

 צלמל א זיך אנהענגען דורך אפטמאל און אידישע קײן גיט זײנען
 פארקויפער אלם אנגעשטעלטע אידישע פון צאל די האלדז. אויפן

 װערט א״גצל־געשעפטן אגדערע און דעפארטמענט־םטארם אין
מיליאן. פערטל א איבער אין אפגעשאצט

 אײגנ־ אידישע פון פראצענט דער סל״ן יז״ער איז דערפאר
 גאנצן אין — ״טשײךםטארם״ גראםערי און שפײז די אין טימער
 ״פינוײאוז־צען פון געביט אויפן ,פראצענט. 5 ביז 1 פון בלויז

 ״קרעםגעם׳/ און ״װאולװאירטם״ די למשל, װי םטארם, םענט״
 אין פינףי. ארום אויך איענטימער אידישע פון פראצענט דער איז
 ״נזיערנז־ פירמע גרעםטע די זין־ האט ״מייל־ארדער״־ביזנעם די

 אידישער, א פאר גערעכנט צוריק לאנג גיט ביז !ןאמיפ.״ ראבא?
 פרעזידענט געװען איז ראוצטגאלר װטיגליץס■ װען איבערהויפט

 פירערשאפט אקטיװע די זיך ׳געפינט איצט קאמפאניע. דער םון
\\אץר. ראבג\רגו גענעראל פון הענט די אין פירמע דער פון

 די איז אײגנטימער פראצענט 10 פאר זיך מיט שטעלן אידן
 פאר זיך מיט זײ שטעלן דערפאר טשײן־םטארם״. ״דראג־םטאר

 ״פויר־ און קלײדער אין ״טשײךםטארם״ אלע פון פראצענט 90
 םון צאל די שוין איז דארט פרויען). און (מענער נישינגם״

 100 ביז 15 פון דערױיט און הויכע א אנגעשטעלטע אידישע
פראצענט.

ע ש י ד ט, אי ײ ל ם ט ם ע ש ע ע ג ײנ ל ן ק ו ע, א ל ע ט אן מי ען ק ט מ צ י  א
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 (\\־3־un ,דvu 245 אויך און לאנד איבערן שטאט גרויםע יעדע
 איז זײ פון צאל גרעםטער דער פון מערכה די ישגביגן. אוטר
 מער און נזער אלץ איצט דארפן זײ גלענצנדיקע. קײן ניט איצט

 די טשײן־םטארם, די פון דרוק אומגעהויערן דעם אױםשטײן
 מאנא־ אגדערע און שפײז־טראםטן די פון פרייזן הױט־שינדנדיקע

 מאםן דארפישע די פון קויף־קראפט פארקלענערטע די ״אליעס,
 הויפט־ און קריזים, אלגעמיינעם און אגריקולטורעלן דעם צוליב

 פאר־ פון אגגריפן אנטיםעמיטישע אלץ־װאקםנדיקע די זאכלען־
 אידישע די גלחים. אפילו און פאשיםטן, דעמאגאגן, שײדענע

 אומ־ מער א אין דעריבער זיך געפינען געשעפטםלײט קליינע
 קלעגערע אנדערע איצט זיך געפיגען עם װי לאגע גינםטיקער

 ״טשיין־ די פון איינגעזאפט םוף כל םוח װערן װאם געשעפטםלייט,
 דאם אנגעשטעלטע. אנדערע און ״מענעדזשערם״ אלם םטארם״

 געשעפטםמאן, קליינעם אידישן דעם מיט פאל דער ניט אבער איז
 האגדל פון קאנצענטרירונג דער דורך ארויםגעשטויםן װערט װאם

 מ׳שטעלט טראםטן. ריזיקע די פון הענט די אין ?אפיטאל און
 די אין קליינהענדלער ארױםגעשטויםענעם אידישן דעם אן זעלטן

 דער פארװאם אורזאך די טאקע איז דאם ״טשײן־םטארם״.
 ארויםצואװײזן אעעהויבן לעצטנם האט קלײנהענדלער אירישער

 אוים זיך דריקט װאם פערמענטירונג, פאליטישער פון םימנים
 ניט־ דעם מיט פארגלייך אין ראדיקאליזירונג געװיסער א אין

קל״נבירגער. אידישן
 דעם אין ספעציעל נרוים־האנדל, און טיטעלן אינעם אבער

 און קינדער די פראצעס. פארקערטער א אנגעגאגגען איז ?עצטן,
 דייטשע די פון םפעציעל םוחרים, אידישע די פון אײניקלעך

 געשטיצט צוריק יאר 90־80 מיט האבן עם זײדעם װעמעם אידן
 די באשאפן געהאלפן און באװעגונג, אבאליציאניםטישע די

 דעם איז זיינען פארטיי, רעפובליקאגער פראגרעםיװע דעמאקט
 גע־ רעאקציאנערן דעם אין האלדז איבערן ביז פעריאד איצטיקן
 גרוים־ מיט פעדעם צענדליקער מיט פארבוגדן זײנען זיי מייזעכץ.
 טאנאפאל־רעאקציע. דער פון טייל א אל״ן זײנען און קאפיטאל

 א געװארן גרוים־קאפיטאל, גאנצער דער װי זיי, זיינען איצט
פראגרעם. װײטערדיקן פונעם װענ אין שט״ן

 אנטװיקלוגגם־יארן די אין יגעװען זײ זיינען אבער אזוי ניט
 שע־ געװיםע א האט דעמאלט ?אפיטאליזם. אמעריקאנער פונעם

 געשעפטם־עלע־ טרוקענעם דעם אױף אפילו גערוט פערישס״ט
 גענומען זין־ האבן װאם די, בגוגע אמת עם איז םפעציעל מענט.

 פראדוציר־ נייע געעפנט האבן װאם די צו ;איגדוםטריע צו
 טענטשלעכע נײע אנטדעקט דערפונדן, האבן װאס די צו ?װאלן,

 װאם ׳די צו ;זיי באפרידיקן צו אזוי װי און באדערפענישן
תלײדער. און הייזער פון מאםן־פראדוקציע די דערמעגלעכט האבן

 װאם ׳די אלע פון געמען די אנצורופן אוממעגלעך איז עם
 פארצײכענען בלויז מיר װילן דא בײגעטראגן. דעם צו האבן

 םפע־ אויםגעצייכנט יזיך האבן װאם אידן, געװיםע פון נעמען די
 אז זאגן, נ,ישט מ׳קען געביט. אינדוםטריעלן דעם אויוי ציעל

 אנטש״דנדיקםטע, די פון און גרעםטע די פון געװען ז״נען זיי
 פון אנהײב דעם זינט שטח גאנצן אויפן זיך געפינען זיי אבעד

פעריאד. איצטיקן דעם ביז רעװאלוציע אינדוםטריעלער דער

קאנאלו און טונעלן םאבװײם, בריקן, אײזנבאנען,
 דער־ דער מיט געקומען איז רעװאלוציע אינדוםטריעלע די

 קראפט־טראנם־ און מאשינען װיכטיקע ריי גאגצער א פון פיגרונג
 פרי אזוי באן־אינדוםטריע, דעד פון אנהויב דעם אין פארטאציע.

 םאראװא\ אידן, פראמינענטן א שוין מיר געפינען ,1828 װי
ìvav דער פון דירעקטארן ערשטע די צװישן באלטימאר, פון 

 אנגעהויבן האט װאם אײזנבאךקאמפאניע, אהייא און באלטימאר
יאר. יענעם אין װעג בארימטן דעם בויען צו

 זעען אידן װעלכער אין אזא, באן־איגדוםטריע די איז גראד
 צו האבן אידן אז איז, אײנדרוק דער אן. ג^וױשגו כמעט זיך
 נישט דאם איז אבער, זעען טיר װי ב״געטראגן. גארנישט איר

 קאפיטאלן שאפן פון זינען דעם אין בלויז נאר נישט אמת,
 דעם אין אויך נאר אונטערנעמונגען, גראנדיעזע דאזי?ע די פאר

 לאקאמאטױו־ צײכעגען פון גופא, איגדוםטריע דער פון פראצעם
 אט װ. אז. א. אויםבעםערונגען מעכאנישע באךבריקן, מאדעלן,

:זײ פון אייניקע דערמאנען לאמיר
 דער אויו* באן־איניזשענער ),1831—1915( אר<ט\5 ״יטןרטס
 געװען ;עסזעסוטױו אן און באן־ליגיע אה״א און באלטימאר

 צױויל־ םון געזעלשאפט אמעריקאגער דער פון פרעזידענט אויך
אינזשענערן.

 אינזשענער אן יארק, גױ פון )1873—( \־ײגגזא\ י. א\זו\
 יאךטראנםפארטאציע. שנעלער פון (דעזײנער) צייכעגער א אוז
 באן־םיםטעמען. רײ א רעארגאניזירן אין באטײליקט זיך האט ער
 דער־ און אינזשענער בארימטער ),1862(וי(\לז טר?א\ עליאנג ״

 און קינד אלם דייטשלאנד פון אמעריקע קײן געקומען פינדער.
 דער־ פארשײדענע מיט יוגנט זײן אין נאך אויםגעצייכנט זיך

 פאלגנריקע געמאכט 1884 יאר דעם יזינט איינפאלן. פינדערישע
 קאנטראל־ :םאבװ״ם און אײזנבאנען די פאר דערפינדונגעז

 עלעקטרי־ אונטערערדישע םיגנאליזאציע, עלעקטרישע אפאראט,
 די פאר קראפט־שטראם בײטנדיקער באן־קאגאליזאציע, שע

באנען. עלעקטרישע
 װאולט, אין געבארן ),1880—( ראןט\נ\אל אאלמטו לעא\
 מאגניטא באש ״אמעריקאן דער פון װיים־פרעזידענט ;טעקסאם

 באשעפטיקט זיך האט ;מאם. םפרינגפילד, אין קארפארײשאן״
 צייכענונ־ אין יארק נױ פון גזטאטר .3 ג. פראפעםאר מיט צוזאמען

 דער מיט פארבוגדן יאר פיגף ;באנען עלעקטרישע פון גען
 נױ די עלע?טריפיצירן אין ריילראוד״ םענטראל יאר? ״נױ

 אין רעגירונגם־באנען די פאר געארבעט שפעטער זאנע. יארקער
 אינ־ אין בכלל און באן־פאטענטן אין עקםפערט ,-גאאגוטוזאלא
דערפינדונגען.) זײגע װעגן װייטער (זע ענינים. זשעגערישע
 בויער און צייכענער ),1830—1898( מגגץךא הײוריג אךאלף

 ״קאמ־ ?לאנדײק דעם אונטער םוטרא־טונעל בארימטן פונעם
םטאק״.

 בארימטער ),1870—1938( שנוואגס■ .בטוװא\ תשאוטף
 בריקן או] בריקן הענגענדיקע פון דערפינדער און בריקן־בויער

 דער פון ארגאניזאטאר ;שיפן דורכצולאזן זיך עפענען װאם
 הויפט־ און פרעזידענט איר קאמפאניע׳/ אינזשענירונג ״שטראום

 אמע־ אין בריקן שענםטע און גרעםטע די בויט ער אינזשענער.
 בריקן די פון טייל גרעםטן דעם פאר אייראפע. אין און ריקע
 ארבעט. דער אויף אויפגעפאםט און פלענער די געצ״כנט אלייז

 נאמען זײן אויף זיך רופן לענדער פארשיידענע אין בריקן פיל
 צו און בריקן־בוי אין מעטאדן נייע זיינע צו אנערקענונג אוים

 בריקז, 500 ארום די פון םטיל. ארכיטעקטורעלן פראכטפולן ז״ן
:בארימטםטע םאמע די זיינען אויםגעבויט, האט ער װאם

 נױ פארייניקט װאם האדםאן, איבערן בריק װאשינגטאן די
 צװישן ים־אויםגום דעם איבער בריק די ;דזשוירזי נױ און יארק

 מע־ ״ארלינגטאן דער ;דזשוירזי גױ בעיאן, און םטעטן־אײלאנד
 ־12 די ;פאטאמאק איבערן װאשינגטאן אין ברידזש״ מאריאל
 לעצטער דער און ;מאנטרעאל אין בריק דאלארדיקע מיליאן
 אונטער! באקאנט פראנציםקא, םאן אין בריק די — אויפטו
 זיך ציט בריק דאזיקע די ברידזש״. ג״ט נאלדען ״די נאמען

 האט זי װעלט. דער אין לענגםטע די איז און פום 9,200 אויף
 פון אײנע איז און דאלאר מיליאן דרייסית און פינח אפגעלןאסט

װעלט־װאונדער. די
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גע־ ריגע, אין געבארן ),1872—(זאיגזײ<\\>1 מאלאװא\ לנוא\
 אינ־ פארענדיקטער א שױן 1891 אין אמעריקע קײן קומען

 קאלאמביא פון אינזשענערן־פאקולטעט פון גראדואירט זשענער.
 און בריק־אינזשענער בארימטער .1895 אין אוגױוערזיטעט

 פארבונדן 1898—1915 יארן די אין טעארעטיקער. בריקן־בוי
 א איז יאר? נױ שטאט דער פון בריק־רעפארטמענט דעם מיט
 מאנהעטן־בריק די אויםפלאגירט ; פאזיציעם אינזשעגערישע רײ
 יארן די אין איםט־ריװער איבערן קװינםבארא־בריק די און
 הויפט־ די געהאט 1911־15 יארן די פון משך אין ;1900*09

 ־1920 פון בריק. װיליאמםבורגער די פארשטארקן אין אויפזיבט
 ב\־י? דער פאר אינזשענער באראטנדיקער דער ער איז 1926

um דג\לא\ץג\\־ רצם איבטיר n* נױ קעמדען, צו פילאדעלפיע פון 
 דער פאר אינזשענער באראטנדיקער 1927—32 פון ;דזשוירזי

האדםאן. איבערן בריק װאשינגטאן דזשארדזש
 די פון בויאונגען די אין דערנאך זיך באטייליקט מאיםייעף

 ■yn די ,-רגשץירױ ױ\ בטייאג אי\ ב\־י? די :בריקן פאלגגדיקע
 פראנ־ םאן פון .בריס גײט־ גאלר<\\ דער אין ,• .ס־יס נו\־איג\־\־יג\<\ר

 דער אין ;אווייא טאלידא, אין בריס ז\אװי־רי\ץגוו1 ; ציםקא
 בריס גורײביאךא די ;פראגציםקא םאן פון גץ־י? בײ אגסלאײי

 פאר אינזשענער באראטנדיקער דער געװען אויך יארק. נױ אין
 ; פראנרעם״ אװ ״םענטשורי װעלט־אויםשטעלונג, שיקאגער דער

 פאר 1929*21 יארן די פון משך אין דיגםטן זיינע געלייםטעט
 טראנםפאר־ פאר קאמיםאריאט דעם אין םאװעטן־רעגירונג דער

טאציע.
 בריק־ װעגן טעאריע די אגטװיקלט אויך האט מאיםייעוי

 איז און ברידזשעם״) םאספענשאן אװ (״דעפלעקשאן בויגנם
 איבער אויטאריטעט אן װי װעלט גאנצער דער איז אנערקענט

 בריק־ איבער װערק װיכטיקע רײ א פון אויטאר בריקן. לאנגע
ארכיטעקטור. און דעזיין טעכניק, מאטעריאלן,
 און דאמב־בויער בארימטער ?),—1933( מײיצר ל. לצסגי^ר

 און װאםער־פארפלייץ איבער אויטאריטעט אינזשענערישער
רעזעדװאואר־פראבלעמען.

 דערםאלג־ קליװלאנד, פון )1870—( וא\וץץאגו<\ד װ. \\יליגז
 אוים־ פאר מאשינען ״דרעדזשעם״, ריזיקע פון דעזיינער רייכער
 װאםער־ אנדערע און קאנאלן פארטיפן און אויםברייטערן גראבן,
װענן.

 פראפעםאר פריער ),1886—( טג\יע\זא\ .לאר^ארר דײגױד
 אײדעהא םון אונייװערזיטעט דעם אין צױױל־אינזשעניריע פון
 קא־ םיטי אין מעכאניק־אינזשענירינג און ציװיל־ ש&עטער און

 ;בריקן רײ א פון בויער און פלאנירער יארק. גױ פון לעז־זש
 אר־ וױםנשאפטלעכע פארשײדעגע פון רעדאקטאר און אויטאר

 מע־ און אינזשענערישע אנדערע און בריקן־בוי איבער בעטן
 אינזשענערן־געזעל־ דער פון פרעזידענט ;פראבלעמעז כאנישע

 םטײט־ די בײ ראט נאציאגאלן פוגעם פרעזידענט און שאפט
איגזשענער־עקזאמינערם. פון קאמיםיעם

 פונעם אויםבעםערער און דערפינדער ראגאוארסלןי, אבו\ז\ז
עראפלאן.
 בוי־ הויפט דער נעװען פריער ),1887—( אר^שנויט ?ארל

 דייטש־ אין צעפעלין־קאמפאניע דײטשער דער פאר אינזשענער
 דער פון װיצע־&רעזידעגט און הויפט־אינזשענער איצט ,לאגר

 פלאן־ ;שטאטן פאר״ניקטע די אין קאמפאני״ זעפעלין ״גודיעיר
 לופט־שיפן אמעריקאגער בארימטע די פון בויער און צייכענער

״עקראן״. די און אנדזשעלעם״ ״לאם
 געביט אויפן םפעציאליםט שיקאגא, ליפלזן^ר, (\װושאװי\1

 קאפיטאן אװיאציע, אין עקםפערט און אויטא־אינזשענירינג פון
 דער ;ארמ״ אמעריקאנער דער םון פלי־דעפארטמענט דעם אין
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 ; )1918( לופט־פאםט אמעריקאנער דער פון דירעקטאר ערשטער
שיקאגא. אין פלי־קאמיםיע שטאטישער דער פון מיטגל־ד

 און טונעל־ בארימטער ),1882—( \־אגא\י רץפ\נ\ ס־ט־מיץט-ל
 געסומען און רוםלאנד, ד?)קשיץ, אין געב^רן םאבװײ־בויער;

 ביםל א מיט .1891 יאר אין אמעריקע קײן עלטערן זײנע מיט
 נעהיליד א פאר ארבעטנדיק באקומען האט ער װאם דערפארונג,

 די ארויםצוהײבן זיך אונטערצונעמען געװאגט ער האט פירמע,
 לאו־ םט. םון באםײן אינעם ״באװאריא״ דאמפשין־ געזוגקענע

 אונטער־ ריזיקער א שוין יארן ־ער20 זיינע אין ריװער. רענם
 דעם בױט־ער 1910 אין ;בוי־ארבעטן קאלאםאלע פון נעמער

 דזשוירזי, נױ ברענטש, ל^נג אין פארװײלונג־פארק דעם און פיר
 זײנע אוים צאלט עד אבער באנקראט, צום אים ברעגגט װאם

 אן דעמאלט פון דאלער. מיליאן א 1911 יאר אין בעלי־חובות
 פאר־ און טוגעלן, קאנאלז, פון יװעלט דער אין ?יניגן ער נעטט

בוי־אונטערנעמונגען. אונטערערדישע אנדערע שיירענע
 פאררעכנט װערן אונטערנעמונגעז גרעםערע זייגע צװישן

 בארדזש־ םטייט י^רק נױ פונעם טײל גרויםער א :פאלגנדיקע די
 באװאםערט װאם ״קענעדי־קריק״, דעם אויםגעברײטערט קאנאל;

 אין דאמבע פלײץ־שוץ די אױפגעבױט ;בארדזש־קאנאל דעם
 פון אפטײל עװעגױ ניהאלאם םט. דעם ;יארק נױ הערקימער,

 גרינפאינט־װיליאמםבורג דעם סאבװײ; הייטם װאשינגטאן דער
 אנדערע פיל און ;קראםטאון־םאבװיי ברוקלין דער פון צװייג
 ;יארק נױ פון םיםטעם םאבוױי אינדעפענדענט דער פון טײלן

 פון דעפארטמעגט דעם פאר םאגיטארן־קאנאל א פארענדיקט
יארק. נױ אין םאגיטאציע

באפעםטיקונגען מיליטערישע פאר בוי־אינזשענערן

 אינ־ דעם אין מאיאר א ),1804—1887( װארד^ײ אלפר<\ד
 געהילפם־פראפע־ שטאטן, פארײניקטע די פון קארפום זשענערן

 ■װאו פאינט, װעםט םון אקאדעמיע מיליטערישער דער אין סאר
 רעגירונג דער פאר געבויט שטודירט; אל״ן פריער האט ער

 פארשײדענע פון מיטגליד א און באפעםטיקועען, פארשיידענע
 װערק, צאל גרויםער א פון אויטאר ;באפעםטיקונג־קאמיםיעם

 אין ארמײ־אפיצערן. פון גענוצט אויך איצט נאך װערן װאס
 קאנ־ קאמפאניעס, מיט פארבונדן דערנאכדעם זיך לעבז ציװילן

אײזנבאן־ליניע. פענםילװײניער דער פון טראלירטע
 זון א ),1840—1920( אי{ג<\\־<\\־ *un מיארר(\?ײ, אלפרגגר

 אין מאטעמאטיק פון פראםעםאר ;מ. אויבנדערמאנטן דעם פון
 בריגאדיר־ א און פאינט װעםט פון אקאדעמיע מיליטערישער דער

 פון פארװאלטער ;קארפום אינזשענערישן דעם אין גענעראל
 מילי־ פארשײדענע פון און ארמארים ארםענאלן, םארשיידענע

בויאונגען. און ?אמיםיעם אינזשענערישע טערישע
ב.  אינעם קאמאנדיר און אינזשענער הויפט א וא^סי, ה^רי.
 פרעזי־ און מיטגליד א ;שטאטן פארײניקטע די פון קריגם־פלאט

 דער דורך געדינט און עקזאמינערם״ אװ ״בארד דעם פון ו־ענט
בירגער־קריג. דעם פון צייט גאנצער

י .1 לץאיגז עוגגארר ^ י ל א  דער אין מאיאר א ),1849—(? ג
 מילי־ װיכטיקער און שטאטן פארייניקטע די פון ארטילעריע

דערפינדער. טערישער
 אינזשענער, מאטעמאטיקער, ),1891—( <\רג1ג\לנז <ןוגץארד
 קא־ און שרייבער, טויכער, קריגם־שיפן, פרז בויער דערפינרער,

 דער־ ;שטאטן פארײניקטע די פון קריגם־פלאט אינעם מאנדיר
 און 51עם־ םאבמארינען געזונקענע די אויפצוהײבן מעגלעכט

 באקומען דערפאר און ניװעץ אין גײן נישט זאלן זײ אז ,4עם־
 ערשטעיר דער דינםט; אויםגעצייכנטער פאר ארדן־קרײץ דעם

שלום־צייט. אין אויסצייכענונג דאזיהע די באקומען צו
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אינדוםטריעם שװערע
 ראלע די איז בוי־אינדוםטריע, דער פון אויםגאם דער מיט

 מעטאל־ די אין םפעציעל אינדוםטריעם, שװערע די אין אידן פון
 קוילן־ רער אין אומבאדײטנדיקע. אן מאשין־אינדוםטריעם, און

 אויםגעצײכגט, גארנישט מיט אידן זיך האבן למשל, אינדוסטריע,
 אפװעזגד נאנצן אין איר אין זײנען זײ װייל דע־־פאר, פשוט

 ארבעטער. אלם םײ און איגזשענערן און אייגנטימער אלס םײ
 װאו אויל־אינדוםטריע, דער בנונע ריכטיק כמעט איז זעיבע דאם

 ;כעמיקער און אינזשענערן אידישע געציילטע בלויז ם׳געפיגט
 פראצענט קלײנער א װאו אויטא־אינדוםטריע, דער בנוגע און

 קאמפאגיעם. עטלעכע ביי זיך געפיגען ארבעטער און אינזשענערן
 געקומען אידן אייניקע מעטאל־איגדוםטריעם די אין זײנען דאך
 מיר אייגנטימער. אדער אינזשענערן אלם פאדערגרונט צום

: פאלגנדיקע פון למשצ, װײםן,
 גרויםע א געפירט פיטםבורג, פון לג\הװא\, ?ארל אוגוגר

שטאל־גיםערײ.
 א פיטםבורג, פון אויך ),1855—1930( פראח\ .v\ אײגעל
 מאשין־ און שטאל־ ריי א פון גרינדער און אינזשענער בארימטער

קאמפאניעם.
 הױפט־אינזשענער דער 1881 אין שוין איז פראנ? װ. אײזעק

 אין ; קאמפאני״ מאשין ענד פאונדרי ״לואים דער פון פירער און
 אין ;קאמפאניע״ מאשין ״פראנק־נילאנד די געגריגדעט 1892
 קאמפאניע״, פאונדרי עגד אינזשענירינג ״ױגײטעד די — 1901

 דעם פון פארזיצער און פרעזידענט געװען 1919 יאר ביזן װאו
 נאציא־ דער פון פרעזידענט אויך געװען ;אויספיר־קאמיטעט

 שטעלעס הויכע פארנומעז אייזנגיםער; פון געזעלשאפט נאלער
 אינעם אויך און אינםטיטוט פאליטעכנישן רענםעלער אין

פיטםבוהדאוניװערזיטעט.
 און אײזן־ גרויסער ),1865—1939( פ\־י\־וזא\ הטרי ר.

 ״ױנײטעד דער פון פרעזידענט געװען ;שטאל־אונטערנעמער
 דער פון װיצע־פרעזידענט קאמפ.", םטיל ענד אייראן אמעריקא;
 ״פײדזש־הערםי דער פון באאמטער און מילם״ ראלינג ״?אהאעם

טאראנטא. אין איגק.״ טובם,
מארא, אין געבארן ),1876—( טבוײ\1לא\(\ נג^גו(\ןיג\ל ל\אימ

 און אונױוערזיטעט ציהײער פון פראפעםאר ; מעקסיקא נױ
 פאלגנ־ פון אויטאר ;מאשין־אינזשעגער און מעטאל־ בארימטער

צענטריפוגאלישע ;דאמח־טורביגען :ביכער טעכנישע דיקע
 דאמף־ ;אינזשענירונג מעכאגישער פאר האנטבוך ;פלומפן

 דאמוי־טור־ ; קאמפרעםארס צענטריפוגאלישע ; טאטארם שיף
 װיםגשאפט־ אגדערע פארשיידענע און גאז־טורבינען, און בינען
 אין און דא פאטענטן 600 איבער ארויםנענומען ;שריםטן יעכע

אױסלאנד.
 אידישע א האט מעטאל־אינדוםטריע דער פון צװייג אײן אין

 דער אין פאזיציעס װיכטיקםטע די פון איינע דערגרײכט פאמיליע
 און אייגנטימער אירע ^ץפשר־אעךגמנוריט. דער אין — װעלם

 נאר אמעריקע, אין בלויז נישט באװאוםט איצט זיינען גרינדער
גוגגהײמם״. ״די נאמען אונטערן װעלט גאנצער דער אין אויך

 גרױם־קאפיטאלים־ יעדע װי זאלאוב\.1(\ר־9סץ ג\גל\זײגז וי
 די אויך שמעקן מאנאפאצ־מאנארכן, און אינםטיטוציע טישע

 און גרעפט פון גזצה, און גנבה פון בײגעשמאק מיטן גוגנהיימם
 ׳גוגנ־ די םטרײק־ברעכערײ. און עקםפ^ואטאציע פון קאמפציע,

 נוטילי און גזגן^נזי^א דערפירן מיט שײכות נאענטע א האבן היימם
 פון פארכאפוננען הימ^־שרײעגדיקע זײערע דורך רעװאלוציע צו
 טראםט יעדן פון מהות דער איז דאם אבער נאטור־אוצרות. די

 םימנים כאראקטעריםטישסטע רי פון איינער און מאנאפא^ און
אידן, זײנען גוגנהײמם די זואם דאס, אימפעריאיליזם. דעם פון

 קאפיטא־ דער אין ראלע ז״ער זיך, פארשטײט :ישט, ענדערט
װעלט. ליםטישער

 האט װאם זין, זיבן מיט פאטער א פון מעשה א איז דאם
 נישט װײט נאך איז זי ?יטעראטור. גאגצע א זיך ארום שױן
 האבן גוגנהײם דורות צװ״ ערשטע די בעת פארענדיקטע. קײן
 אידישער דער םון םונק א זײט אײן פון זיך אין געהאט נאך

 זיינען פאטער, זײן און מאיר שניידער, צװײ די — טראדיציע
 אויםנאמם־געזעצן די צוליב אמעריקע קיין געקומען בכלל דאך
 דעם אין שויז זיך פוגק דער האט — שװײץ דער אין אידן קעגן

. לאנג דור דריטן ן ^ ע ג ם י ו  האבן דורות צװײ ערשטע די בעת א
 פיאנערן־ אונטערנעמערישן דעם פון עפעם זיך אין געהאט נאך

 דעם םון עפיק דער אין ״הע^דן״ פאר זיך מיט שטע^ן און גייםט,
 פארא־ רײן א דור דריטער זײער איז ?אפיטא^יזם, אמעריקאגער

 יאגד מיט ״רײםעם״, און פערד מיט זיך פארנעמט ער זיטישער.
 קארטן אין פארמעגנם געװינען און פארשפי^ן מיט היגט, און
 איז גוגנהײם־דור איצטיקער דער ;געטבלער״ען אגדערע און

 מיט מא׳ל, צוױיטן א און מאל איין יזיך שמדן מיט פארנוםען
 אײניק? איין און זעיצבםטמארדן, און דועצן מיט גטן, און חתונות

 מאזלים ביז דערקײקלט אפיצו זיך האט גוגנהײם אלטז פונעם
 װי דעגענעראציע, — װארט א״ן מיט באנדע... פאשיסטישער

אימפעריאי^יזם. אונטערן װערט בבלל קאפיטאליזם דעד
 באגרענעצט גישט לאנג שוין זײנען גוגנהײם־געשעפטן די
 אמעריקע. צו בלויז גיט און גוגנהײם פאמייציע דער צו בילויז

 מארגאךגעשעפטן די מיט פארבונדן און פארקניפט זײנען זיי
 עס װעצט־טײצן. אלע איבער צעװארפן זיינען מינען זײערע און
 <\\־־מאנארכיע,3׳ס\ דער מיט זיי באגרענעצן מיר װען פאלש איז

 און בלײ און וילבגגד, גאלר, אין מאנארכן אויך זייגען זײ װיייצ
 מע־ אין באויז נישט און מעטאלן. װיכטיקע אגדערע און לי!\ל
 האבן קאמפאניעס םובםידירטע זײערע פון רײ א דורך ;טאלן

 דער פון ^געשעפטן גרעסטע די אין 'כמעט האנט א איצט זײ
 ליגוראגו פון עקםפילואטאציע דער אין הױפטזאכלעך און װעלט

 אין קאדפאראציע קאנסאלידירטע זײער נושילי. אין (נײטרייטם)
דאלער. מיליאן 375 אין געװארן קאפיטאליזירט איז אליין טשילי

 גע־ דײטשלאנד, אין געבארז ),1849—( לץאינגא\ אראלף
 שוין יאר 18 פון עלטער אינעם .1867 אין אמעריקע קײן קומען

 בראדערם. לואיםאז פירמע דער אין ברודער זייז מיט שותף א
 מעטאל־אינדוםטריע. דער מיט באשעפטיקט געװען איז פירמע די

 לואיסאן ״אדאלן? נאמען אונטערן געװען באקאנט זי איז לעצטנס
 קאמ־ פאלגנדיקע פון דירעקטאר און פרעזידעגט ;םאנם״ ענד

 דעװעלאפמענט דזשענעראל ;קאמפ. ?אפער מיאמי :פאניעס
 אמערילאן םאוט ;קארפ. קעמיקל ענד קאפער טענעסי ?אמפ.;

קאמפ. פלאטינום ענד גאלד
בעהמען. אין געבארן ),1871—1934( פאגװלטזגויט לגרװיג

 דייטשער א פון אגעגט אן אלם אמעריקע הײן געקומען 1896 אין
 מעטאל־געשעפטן די אין ארײן אליין שפעטער ;מעטאל־פירמע

 האט 1920 אין סאמ&אני״. ענד פאגעלשטײן ״ל. נאמען אונטערן
 מיליאנען־ פילפאכער דער מיט צוזאמענגעגאםן פירמע די זיך

 װעלכער פון צימיטעד״, קאמפאני, מעטאל ״אמעריקאן די פירמע,
 פארזיצער 1924 אין און װיצע־פרעזידענט פריער געװארן איז ער
דירעקטארךראט. פון

 געקומען דייטשלאנד, אין געבארן ),1879—( ו\נ\גזא\ אסיא
 גע־ א יארהונדערט צװאנציקםטן פון אנהויב אין אמעריקע אין

 דער מיט פארבונדן 1904 זינט מעטאל־אינזשענער. ענדיקטעד
 1934 ביז 1929 פון לימיטעד״. קאמפאני, מעטאל ״אמעריקאן
 זום־ דירעקטארן־ראט. םון פארזיצער 1934 פוז און פרעזידענט

 מעטאל־ מיליאנערםקע װיכטיסע ר״ א מיט פארבונדן איז מא;
״מינאם דער פון פרעזידענט אנדערע, צװישן איז, און פירמעם
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 פון װיצע־&רעזירענמ ;דרום־אמעריקע אין מאטהאמבער״ דע
 דער פון און קאמפ.״ רעפײגינג מעטאל סטײטם ״ױנײטעד דער

 דער איז דירעקטאר דעם, אויםער קאמפ.". זינק ״בלעקװעל
 מאליבדענום ״קליימעקפ ; קאמפ." רעקלאמײשאץ אר ״אמערי?אן

 מע- ״אנגיל ;קאמפ.״ קעמיקל ענד זינק ״אמעריקאן ;קאמפ.״
 ילי־ טראםט םעלעקשאן ״רהאדישען ;לימיטעד״ קאמפאני, טאל

 געזע^- מעטאל און אינזשענערישע ריי א פון מיטגליד ;מיטעד״
שאפטן.

שטאל־אינדום־ און אייזן־ דער אין אנטײל װיכטיקן זײער א
 אג\ לא\ט ?גגזג פון איגװעםטיר־פירמע אידישע די נעמט טריע

?m s, װיכטיקע פיל פון רעדער די דרעײן קאפיטאלן אירע 
באמערקן, צו כדאי איז עם כאטש שטאל־גיםער״ען, און אײזן־

 ריי א איצט שוין האט קאמפאניע לאוב קוהן, דאזיקע די אז
פירערשאפט. איר אין ניט־אידן

 אײזן אין אנטײלנעמער אידישע באדײטנדיקםטע םאמע די
טיסייט מיא^נד און פיאמייליטי די.בלא?\ זיינען שטאל אין און  פון ט̂י

 דער מיט פארבונדן מערםטנם אם זיינען .בלא!\מ די שיקאגא.
 די פון רײ דער אין טע7 די סטיל׳/ ״אינלאנד שטאל־פירמע

 איז װ^ט\גץײ\ װאססי אמעריקע. אין שטאל־פראדוצירער גרעסטע
 ״רזשענעראל דער פון דירעקטארן־בארד דעם פון פארזיצער דער

 פראדוצירט װאם קארפאריישאן׳/ טראנם&ארטײשאן אמעריקאן
אויל־פראדוקטן. פאר טאנק־װאגאנען

גע־ װי אידן זײנען פראפארציע אין אז זאגן, נישט מ׳קאן
 אזוי אבער אינדוםטריע, דאזיקער דער אין פאדטראטן העריק
 אייזן־ דעם פון געשעפטם־יזייט דער צו צו זיך רירן מיר װי שנעל
 דער אין אפילו אז מיר, דערזעעז האנדל, (םקרע&־אייראן) ברוך

ח די פון ראלע די איז אינדוםטריע שװערער דאזיקער  נישט אי
 גע־ די האבן 1929 יאר אינעם האנט. דער םיט אװעקצומאכן

 האלאר ביליאן האלבן א באטראפן ברוך־אײזן פוגעם שעפטן
 העלפט א שטאל־אינדוםטריע דער פאר צוגעשטעלט האבן און
 איז אייזן ברוך־ דעם מיט האנדל דער רוי־מאטעריאלן. אירע םון

 סוףז צום הענט. אידישע אין פדאצענט, 90 ארום באשטימט,
 אײנגע־ גענומען אים צו זיך האבן יארהונדערט טן19 םונעם

 לעצטנם דערפירט אים האבן זײ ביז אידן, רוםישע װאנדערטע
געשעפטן. גרעםטע די פון א״נעם צו

 רגריע איז געשעפט דאזיקן דעם אין פירמע גרעםטע די
םון באשטײט װאם פילאדעלפיע, פו; \ah .בדאו<\\־װ

 װײ^ןלגז הײסיאג איז פירמע גרויםע צװייטע א אידן. רוםישע
 אידן פארטוגעזישן פונעם געגרינדעט שיקאגא, אין

ײײסצלנז. טנזף
 די באקאגט גוט אויך איז געשעפט ברוך־אײזן דעם אין

די און דדײמיס גועיאדלסי פירמע פיטםבורגער
קלענערע אהײא. קענטאן, פון מגויל נרל־ד אײרא\
 אלע אין זיך געפינען געביט דעם אוי^ געשעפטםלייט אידישע

אמעריקע. פון שטעט קלענערע און גרעםערע
 ניװעץ־ און אפפאל פון געשעפט גאנצע דאם זיך געפינט אגב

 אלטװארג למשל, װי שטאל־ברוך, און א״זן־ חױן סאטעריאלן,
 אגדערע און בלעך גומע, טעקםטיל, פאפיר, פון שמאטעם און

 האט 1929 איז הענט. אידישע אין גאגצן איז כמעט אלטװארגן,
דאלאר. מיליאן 300 ארום באטראפן ביזנעם דאזיקע די

פראכט און אויל גומי, אויטאמאבילן,
 פון פרא^ענט דער איז אויטאמאביל־אינדוםטריע דער אין
 פרא^ענס דער קלײנער. פארהעלטניםמעםיק א ארבעטער אידישע

 גא;צן אין קלענערער. א נאך איז אינדוםטריאליםטן אידישע פון
 מאטאר׳ פון פענצטער הויכע די אין אידן דריי דא זײגען

 ״טשעקער פון פרעזידעגט דער װארג\י\, זא\־יגז1 — פאבריקאציע
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 ,Arvn\ra ל. װאיר ״קארד״־פירמע; דער פון קאנטראלירט קעב׳/
 נו. ,h און מאטארם׳/ ״דזשענעראל דער פון טרעזשורער דער

 גענעראל־פארװאל־ און װיצע־פרעזידענט ערשטער דער באויגו,
קא.״ אויטאמאביל ״האדםאן דער םון טער

מאטאר־אינדום־ דער אין אינװעםטירונגען פון געביט אויפן
 אין ושגל.באטץ — פינאנםירן אידישע צװיי דא בלויז יזײנען טריע
 ״לײמאן דער פון מיײץ וגט\אג און קארפאראציע קרייםלער דער

 ״םטודעבײקער רער פון פארװאלטונג דער אין פירמע, בראדערם״
קארפאראציע״.

 לאקאלע װי אויטאמאבילן, מיט האןךל דעם בנוגע אפילו
 אויך אידן זײנען פארמיטלער, און פארקויפער פארװאלטער,

 מיט האנדל צום קומט עם װען ערשט באמערקבאר. ניט כמעט
 אידי־ ברײטער א שוין זיך ימערקט קארם גענוצטע און אלטע
 דורכ־ די אריבער שוין ער שטײגט ערטערװײז און אנטײל שעד

פרא&ארציע. שניטלעכע
 איז טא׳מער אינדוםטריע. ״אידישע״ קײן גיט איז גטוי אויר

 אויטא־ פראדוצירט האט װאם פירמע, אידישע גרויםע איין געײען
 זי איז — קאמפאניע״ ״קעלי־םפרינגפעלד די — מאביל־טייערם

 אבער זײנען עם הענט. ניט־אידישע אין אריבער אויך לעצטנם
 גומי־ אנדערע פראדוצירן װאם פירמעם, אידישע אײניקע דא יא

 אפצאםן גומענע אוין־ ,װי רעגנמאנטלען, גומענע — פאבריקאטן
 אינ־ דער אין אנטשײדנדיק ניט זייגען זײ אבער שיך, פאר

דוםטריע.
באמערקט, םריער שוין מיר האבן ידי!\גיל\־אטרגנזל\וי(\ אויך

 קײן ניטא כמעט יזײנען עם אידישע. קײן ניט גאנצן אין כמעט איז
 קען קוילן־האנדל הורטאװנעם איגעם מײנער־ארבעטער. אידישע

 אײנצל־ דעם אין אידן. פראצענט 2 ארום געפינען בלויז מע;
 פראצענט 10 ארום אנקלײבן אםשר זיך קאן קויל; םון חאנדל

יארק. נױ ארום און אין מערםטנם און הענט, אידישע אין
 אירן קײן נישט אויך מיר זעען אױל־איודגמגוריצ רער אין

 געפינט מערםטנטיילס מאם. קענטיקער איז עם װעלכער א איז
 װעט עס װאו אויל־פראדוקטן, פון פארקויף דעם אין אידן מען
 פירמע אידישע הויפט די פראצענט. 5 ארום אנקלײבן אפשר זיך

 באלטי־ פון קאמ&אני״ אויל ״אמעריקאן די איז געביט דעפ אויוי
 פאװיליצ .בלאגשטייט דער פון :עװארן געגרינדעט איז זי מאי.

 לעצטנם אבער פארװאלטעט, זײ פון אויך איצט נאך װערט זי און
 דער פון צװײג א צו איבערגעגאנגען קאנטראל דער שוין איז

אינריאנא״. פון האטפאני אויל ״םטאנדארד
 אומ־ אן אויר אידן פארנעמען ואכל\־ג\דא^ארגואצי(\9 אין

 פראכט־ אידישער װיכטיקםטער םאמע דער פלאץ. באדײטנדיקן
 דירעקטאר פארװאלטנדיקער דער גצמיץךײ, םצמייגצל איז מא^נאט

 פארעין אמעריקאז די קאמפאני״. פרוט ״ױנײטעד דער םון
 אידישן אונטער אוין־ זיר געפינט קארפארײשאן״ םטימשיפ
 װיכטיק. ז״ער ניט זי איז פארהעלטניסמעםיק אבער קאנטראל,

 די לעצטנם• בלויז איז װאםער־װעגן אינעװײניקםטע די אין
 אין איבערגעגאנגען קארפארײשאן״ נאװיגיישאן ױוער ו ״האדםאן

םפעקולאציע. א ראזאפם פעמױעל דורך הענט, אידישע
 פאםאזשירן פאר םײ אגיל\א־באנו\, די פון געביט אויפן אויך

 באלעבאטים אידישע פון פראפארציע די איז פראכט, פאר םײ און
 ליניעם, קורצע פארבונדן,מיט זײ זײנען מערםטנט״ל הליין. זייער

 ניו דער אין קאמפאני״ קאוטש ״מאנהעטן די למשל, װי
 ״לינקאלן קאמפאני׳/ קאוטש ״קעפיטאל רי אדער געגנט, יארקער

 שאופערם אידישע די פוז אבער צאל די װ. אז. א. טראנםיט׳/
 30,000 ארום אמװייגיקםטנם העכערע. א פארהעלטניםמעםיק איז

 און באם־שאופערם טעקםי־קעבער, אלם באשעםטיקט זיינען אידן
גאראדזשעם. אין און טראק־דרײװערם

148



 אין פארטראטז אופן קענטיקן א אויף ניט זײנען אידן אויב
 אינטער־ און שטאטישע פארשײדענע די פון רירעקטארשאפט דער

 עלעװייטעדם טראלי־קארם, װי קאמוניקאציע־װענן, אורבאנישע
 איז עם פארטראטן. יא קאפיטאל אידישער איז םאבװיים, און

 מאשיניםטז קאנדוקטארן, אידישע צאל היפשע א פאראן אויך
 טראנס־ שטאטישע אידישע צאל .גרעםטע די מאטאר־לייט. און

 דער אויר» םפעציעל יארק, נױ אין זיך געפינען פארט־ארבעטער
 אלע אין יזיי מיר געפינען צאלן קלענערע אין ״בי־עם־טי״־ליניע.

 18 פון ערך אן אין לאנד, איבערן שטעט קלענערע און גרויםע
טויזנט.
 שװאך זייער אויך אידן זייגען אגגאציגךאערגנזגוריפ רער אין

 און פילאטן בנוגע םיי און פאבריקאציע בנוגע םיי פארטר־^טן,
 זײנען אינװעםטיר־געביט פינאנציעלן אויפן בלויז נאװיגאטארן.

 אזוי אינדוםטריע. דער מיט פארבונדן אידן רײכע גרופן ?ליינע
 דער מיט פארבודן בראדװתז זא\1ל<\\\ באנק־פירמע די איז

 אן זיך הויבן לעצטנם עירװעים״. װעםטערן ״טראםקאנינענטל
 אינזשענערן, און אװיאציע־מעכאניקער אירישע װײזן צו אפטער

 פלי־אינםטרוק־ און פליער מיליטערישע נאװיגאטארן, פילאטן,
מאם. ניט־באדייטנדיקער א אין אלץ נאך ^בער טארן,

 די .מיט פארבונדן אידן געפינען צו זעלטן זײער איז עם
 גאו, און מר^נורי? װי ?ארפאראציי^סי, ײנויליגץי גרויםע אנדערע

 אפילו אױםצומײדן איז טענדענץ די גיצלטס־אף. און נ\(\ל(\פא\
 פשוטע אפילו און ארבעטער קװאליפיצירטע אינזשענערן, אידישע

 אינדוםטריע דער אין מיר געפינען לאגע זעלבע די ארבעטער.
 געהילץ־אינדוםטריע. דער אין אויך װי מאשינען, שװערע פון

 פאר־ אידן זיינען אינװעםטיר־אופן פינאנציעלן א אויףז בצויז
אינדוםטריעס. דאזיקע די מיט בונדן

איגדוםטריעם כעמישע
 כעמישע גרויםע ז״ער די איז געפינען נישט קעגען מיר כאטש

 אידישע קיין דױפאנט־קאליבער, דעם פון למשל, װי פירמעם,
 .םפעציעל אינדוםטריען, כעמישע אין אידן אבער זיינען נעמען,

 צװיי אין פרעמדע. קײן גאנצן אין גיט צװייגן, געוױםע אין
 דירעק־ אידישע מיר געפינען מיליאנערן־פירמעם כעמישע ריזיקע

 ןשגל און קעמירןל״ ״אלייד דנור אי\ \i\\i א. אלפ\־ג\ד — ט^רן
 די אין שוין אלקאהאל״. ’אינדאםטריעל עם. ״ױ. דער אין .נאגט

 פיא־ אידישע מיר געפינען אינדוםטריע דער פון שטופן ערשטע
:ליםטע קורצע א איז ־*ט אוגטערנעמער. און פארשער נערן,

 פאברי־ דער אין פיאנער א ),1836—1910(\זא\־?פ פרירריך
צעלאלוז. פון קאציע

 דער פון אײגנטימער ),1859—1929( דושײלאבנו דגשאזעף
 כעמישער דזשײקאב דער פון און פארמאםים״ ״דזשײקאבם קייט

דזשארדזשיע. אטלאנטא, אין קאבאראטאריע

 ע^עקטרא־כעמישער ),1874—1932( ב^אליטל ו. זא\1פאלא
 קעמיקעיל ״אינטערנעשאנאי^ דער פון אייגגטימער און פארשער
האמפ.״.

אוי\ װטאגטף  לאבא־ כעמישער פון דירעקטאר ),1880—( ו
 כעמישער בארימטער דער פון װיצע־פרעזידענט און ראטאריע

איגק.". קאמפאני, ענד ״מערק פירמע

 דעם פון במקום־הויפט ),1884—( אץ5 \ז(\רט\ב<\רג גזירױ
 אר־ אינעם קרעע־כעמיע, פון שױדאנטװיקלונג דער אין אפטײא
צרגטזגגאװ. פון םענאיצ

 אין ביאכעטיע פון געהיצפם־פראפעםאר ),1884—(ללײ\ וגר
דזשאנם דעם בײ פאצקס־געזונט און היגיענע פאר ש(ל דער
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 בא־ די פון פרעזירענט לעצטגם און ;אונױוערזיטעט האפקינם
אבאראטאריעם״.‘? ״װי^םאן כעמישע רימטע

 און פלאנירער פילארעילפיע, פון ),1885—( אתשגוייץ העלרי
 פון ביי־פראדוקטן די קאנםערװירן װאם פאבריקן, פון בויער

ניזועץ. אין גיין ניט זאלן זײ אז ארטיקצען, פארשיידענע

̂(\נג ראמיואט לג\אפאלר  דערפינדער כעמיקער, ),1899—( מיא
 פון זון נאדאװםסי, יעאפאלד יונגן מיטן צוזאמען מוזיקער. און

 ״קארא־ דעם דערפונדן עד האט מוזיקער, אידישן בארימטן דעם
 פילם־ דער פאר פאטאנראפיע קאלירטער פון קראום״־פראצעם

 פארעפנט־ ה^ט קאמפ. קאדאק איםטמאן די װאם אינדוםטריע,
 קאדאק איםטמאן רער בײ פ^רשועם־כעמיקער ; 1935 אין לעכט

.1931 זינט ראטשעםטער, אין קאמפ.

אינדוםטריעם ראדיא און עלעקטריק די אין אידן
 אמ־ באשעפטיקט זײנען עלעקטריק־אינדוםטריע דער אין

 גאנצן איבערן ארבעטער אידישע טויזנט 20 ארום װײניקםטנם
 פארגלייך אין הינטערשטעליק גיט גאר פראפארציאנעא ?א;ד,

 שטאל, באנען, קוילן, װי גרונט־אינדוסטריעם, אנדערע מיט
 םטאק־האלטער, בלויז זיינען אידן אײניקע װאו װ., אז. א. אויק

 דערפינרער. און פיאנערן — געזען אויבן האבן מיר װי אדער
 מער אויך דערפאר םיר ה*בן עקעקטריק־אינדוםטריע דער אין

 כאראקטעריםטישע אייניקע זייגען אט דערפיגדער. און פיאגערן
:פערזאנען

 אלם געקומען אונגארן), אין (געבארן שסוײוביזרגטד לץאימ
 מאנו־ ״עלעקטראז די ארגאניזירט 1892 אין אמעריקע. אין קיגד

 אין .1924 יאר ביזן פרעזידענט איר איז און קא.״ פעקטשוריגג
 צװישן דערפינדונגען, 300 איבער ער מאכט יארן די פון משך

:זײנען װיכטיקםטע םאמע די װעלכע

 א (אפזונדערנדיקער, איגםולירנדיקער אן — ״עלעקטראז״
 זייער־ װאו דארט, אנגעװענדט װערט װאם םאטעריאל, מחיצ־)

 נידעריקער אדער הויכער פון שטראמען, אפט־װידערהאצנדיקע
 אינםוליכנריקע אדער אינםולאטארם םאדערן אנשטרענגונג,

 עלעק־ איבערשיקן אויוי אינםולאציע פון םיםטעם נייע א ;טײלן
 װאלטאזשן מעגלעכםט־העכםטע די פון שטראמען טרישע

 ״לופט־ פון דערפינדוגג זײן אױו* באזירט קראפט), (עלעקטרישע
 האט דערפינדונג דאזיקע די אינםולאט־^רן. איבערברעכנריקע״

 און װיםנשאפט עלעקטרישער דער אין געמאכט בארימט אים
 אויך דערםונדן ;עדיםאן״ אידישער ״דער װי פראפיעםיע,

קאמפאזיציעם. כעמישע אײניקע

 רער־ באךאינדוםטריע), װעגן אויבן (זע דיװנז פל?א\ צליאמ
 אייזנ־ פון באהייצונג פאר אפאראטן עלעקטרישע פון פינדער
 טעלעגראף־ און טעלעפאן־ די פאר אפאראטן עלעקטרישע באגען,

 עלעװײטארם, עלעקטרישע פאר קאנטראל־אפאראטן ;םיםטעמען
 פיא־ ;קאמפ״ עלעװײטאר ״אטים דער פון געװארן אפגעקויפט

 פון פרעזידענט געװען ;פילמען רעדנדיקע פון נער־דערפינדער
 דער פון און קאמפאניע״ טעלעפאן אטאמאטיה עם. ״ױ. דער

אטעריקע״. אװ קאמפאני ״אדיאסקאפ

דערפינ־ בארימטער ),1865—1923( מפײלפמץ פ. נוטאולנז
 פון פראפעםאר ;פאטענטן 200 איבער פון אײגנטימער און דער

 ױניאן־ אין עלעקטרא־פיזיקם פון און אינזשעגירינג עלעקטרישער
 דער םון אינזשענער הויפט־ראטגעבנדיקער דער ; אוניװערזיטעט

 רע־ האט װאם ערשטער, דער ; קאמפ.״ עלעקטריק ״דזשענעראל
 עפ?)כע־ געמאכט לאב־^ראטאריע; דער איז בליין דעם פראדוצירט
עלעק־ מאטעמאטיק, פיזי?, פון געביט אויפן בייטראגן מאכנדיקע
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 מכשה״. ״עלעלטרישער דער װי באװאוםט ;כעמיע און טריע
איד. האלבער א

םטײנמעץ פ. טשארלם
 ״איבער־ בארימטער דער פון דערפינדער לאגטושנגיט, פרי?■

 בא־ דעם פון מיטארבעטער און (םװיטש־װײװ) לױף־כװאליע״
גוצגזלא. ױסאלאנז דערפיגדער, און עלעקטרא־פיזיקער רימטן

געהילפם־פראפע־ ),1887—( גאלוסיפירגו וא\־גוא\ אלפרטך
 נױ פון קאלעדזש םיטי אין עלעקטריק־אינזשענירינג פון םאר
 הויפט פארשונגם־דעפארטמענט, פוגעם דירעלטאר ;יארק

 דער פון פארזיצער און װיצע־פרעזידענט אינזשענער, בראדקעםט
 בראד־ ״נעשאנאל דער בײ קאנםאלטאציע־אינזשענערן פון בארד

 פראמינענטע פארשיידענע אין באאמטער ; קאמפאניע״ קעםטינג
אויטאר. און דערפינדער ;געזעילשאפטן װיםנשאפטלעכע

 שטו־ לוקםעמבורג, אין געבארן ),1884—( גטר^גזבא? \ז\גא
 גרינדער .1904 אין אמעריקע אין נעקומען אױםלאנד. אין דירט

 זשורנאלן. וױםנשאפטלעכע און ראדיא־ פארשיידענע פון
 אמערי־ אװ אסאםיאיישאן ״װייערלע׳ם דער פון גרינדער

 די פון אויטאר ;אמעריקא״ אװ יג5 ״ראדיא דער פון און קא״
 אנ־ און ״,5א פאר ״ראדיא טעאעפאן״, ׳װייערלעם ״די :װערק
 דערמעגלעכט װאם פױיאפא\, דעם פון דערפינדער װערק. דערע

 היפ^א־ פון דערפינדער ;הענט זייערע דורך הערן צו טויבע די
 באנוצט װערט װאם װיםנשאפטםלייט, פאר מאשין א ביאפ^אגפ,

 נאך פון דערםינדער ;פערזאנען שלאפגדיקע אינםטרואירן צו
 דעפ װי טויבלעכע, און טויבע פאר מאשינען װיכטיקע ריי א

 צו טויבלעכע די דערמעגלעכט װאם אינסטרוםענט אן אפאפא\,
 מוזיקאלי־ א פגוא!\אגוא\, דעם ;צײן זײערע דורך בעםער הערן
 ״װאקואום־טוב״ ראדיא א באנוצט יװאם אינסטרומענט, שער

 דער־ פראקטישע אנדערע פיל און קלאעען, די ארױםצוברענגען
געברויך. אלגעמיינעם אין איצט זיינען װאם פיגדונגען,

 גע־ דערפיגדער, און אינזשענער ),1888—( רגביליטר גױליאפ
 קאמפ. עלעקטריק דוביליער די פון גריגדער יארק. נױ אין בארן

 רערפינדער ;אמעריקע און דײטשלאנד פױלן, ענגקאנד, אין
ארויםגעגומען האט ער װעלכע אויף אפאראטן, פארשײדענע פון

 איז דערפונד! אױםאאנד; אין און דא פאטענטן 300 איבער
 װערן װאם קאנדענםירער״, ״מיקא דוביליער די פאטענטירט

 ע^עק־ אגדערע און בראדקעםטינג־םטאנציעם, די אין געברױכט
 װאם קאנדעגםארם, אלע געצייכנט האט ער אפאראטן. טרישע
 װעלט־ דער פון משך ,אין ״עלאים״ די פון געװארן גענוצט זײנען

 קאנדענםאר־ דוביליער רײ א פון פרעזידענט .1914 אין מלחמה
אינםטיטוציעם. װיםנשאפטלעכע 5פיי פון און געזעלשאפטן

 קײן געקומען רוםלאנד, אין געבארן ),1891—( פאתאף וץד
̂ם אנגעהויבן יאר. נ״ן פון אין״ע׳צטער אמעריקע  שיק־אינגל אי

 יאר. 15 פון עלטער אין קאמפאניע״ קײבל ״קאמערשאצ דער פאר
 אן דורכגעמאכט ;עצעהטריק־אינזשענער א?ם שטודירט

̂ם אקעאן ארקטישן צום עקספעדיציע  דראט׳צאזער־ אי
 אין אינםטרוקטאר אן ער װערט 1912 אין טעלעגראםיםט;

 ראדיא־אינ־ הויפט דער שפעטער און ״מארקאני־אינםטיטוט״
 ״מאר־ דער אין הויפט־אינזשענער צום געהיצף און םפעקטאר

 קאר־ ״ראדיא דער מיט ער ארבעט 1919 פון קאמפאגיע״. קא:י
 גענעראל־ דער 1922 אין װערט און אמעריקא״ אװ פאריישאן

 קאר־ ריזיקער דער פון פרעזידענט ,1930 זינט און פארװאיטער
 א פון דירעקטאר און פרעזידענט אויך איז גזאר^אף פאראציע.

קאמפאניעם. ראדיא און עי^עקטרישע רײ גאנצער
 דער־ גרעסטע די פון אײנער ),1851—1930( בטולטטד טפיל

 אלוםטיקם. פון געביט דעם אויף» װע^ט דער אויף פינדער
 פאר־ האט װאם פי^דאפא\, פונעם דערפינדער דער איז בערלינער
ם פאילקאמט  דערפינדער דער ;טע^עפאן פונעם דעדפינדונג בע̂׳

 דער־ דער ;שטראם־טראנםפארמירער אוימאויפהעראעכן פונעם
 װאקם־קאמפאזי־ גראװירטער מצה־פ^אכער, דער פון פינדער

 מעגילעך האט װאם גראמאפאנען, די פאר פלאםטינקע, ציאנעלע
 אײנ־ אן דורך רעקארדם מייליאגען רעפראדוצירן צו געמאכט
פראצעם. מאליקן

בערלינער עםיל

 אפאראטן פארשיידעגע פון דערפיגדער דער איז .בטולטצר
 געשאפן אפילו האט ער ;שװאך־הערנדיקע און טויבע פאר

 אקום־ האבן טעאטערם מערםטע קאכציע־װענט. פאר ״אויערן״
 װאם פארטלען, און פרינציפן די לויט געבײדעם זייערע טירט

 געזאגט אים װעגן האט ריכטי? זײער אגטװיקלט. האט בערלינער
 .•!\יןא\ א. גױליאפ מר. פאטענט־קאטישאנער, צום געהילף דער

 א געלייגט דארט און דא האבן װאם דערפינדער, דא ״ם׳זיינען
האבן דא אבער ציװיליזאציע, דער פון געביידע דער אין ציגל
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 גאנצע א צוגעשטעאט אלײן האט װאם מאן, א זיך פאר מיר
װאנט.״

 דער פאר געשאפן דערפינדונגען זיינע מיט האט בערלינער
 איז איצט באשעפטיקן װאם אינדוםטריעם, מעכטיקע דרײ וועהט

 רעװאלו־ דעם װעגן מענטשן. מיליאן א איבער אליין אטעריקע
 שוין איז דערפינדונגען דאזיקע די םון כאראקטער ציאנידרנדיקן

 םאמע די ביז איז װאם שטימע, מענטשלעכע די אפגעדעדט.
 איז ארט, אין און צײט אין באגרענעצט געװען צ״טן לעצטע
 איבעתע־ .בװרלעט-רס■, און (\ויםאוס■ ב(\לפ, די דאגק א איצט,

ביידע. פון גרענעצן די שפרוגגעז
 באלײבטוע־ בארימטער ),1869—1939( מאר!ץפ ב ל\אמז

 ״איינגע־ דער מיט לאמפ דעם פון דערפינדער און איגזשעלער
 גאלדעגעם א באקומען האט ער װעלכן פאר ארקע׳/ שלאםענער

 אין װעלט־אויםשטעילוננ אינטערנאציאנאלער דער אויח מעדאל
 יגרויםן פארן ליכט־פלענער די צוגעגר״ט ; 1900 יאר אין פאריז,

 עדיסאן דער פאר ;יארק נױ אין םיטי־קאלעדזש פונעם האצ
 קאנגרעם־ דער פון פליגל נײעם דעם פאר ;באסטאן אין געביידע

 און ארמײ־ דארטיקן דעם פאר ;זואשיעטאן אין הייברערי
 עװענױ טער8 אויף פאםט־אפים גײעם דעם פאר ;פיאטךקלוב

 װאשינגטאן אין אוניװערזיטעט־קאוב דעם פאר ;יארק נױ אין
געביידעם. עפנטלעכע אנדערע אין און

אינדוםטריעם אנדערע פארשײדענע אין אידן די
נאדל־אינדוםטריעם

 אפילו צײט לעגנערע א זיינען װאם אינדוםטריעם, פאראן
 בא־ די צמשל, ■װי אינדוםטריעם, ״אידישע״ װי •געװארן באטראכט

 אינדוםטריע, דריטע די דאך איז דאם און הליידוננ־אינדוםטריע,
 אינ־ גיגאנטישע די פוז אויבנאן דעם אין פארנעם, איר לויט

 אר־ מיליאן א איבער באשעפטיקט ■זי אמערי?ע. אין דוםטריעם
 קלײדער־ אלע נאר ניט אײנשליםן זאלן מיר אויב בעטער,

 אויך נאר פרױען־קליידער, און מענער קינדער, פון ארבעטער,
 בעטראוב־ מילינערי, הוט־מאכער, קאפךמאכער, פאריער, אלע

 נעקװער־ארבע־ שוירטמײקערם, רעגגמאנטל־מאכעד, ארבעטער,
 העג?ער־ ?אלער־ארבעטער, שאל־ארבעטער, און םקארף־ טער,

 עמבראידערי־ארבעטער, הענטשקעם־מאכער, טשיף־מײקערם,
 אװעראל־ארבע־ (אייפראנם), שירצנמאכער זאקן, אונטערװעש,

 גיט־ און גארדינען) און (פארהאנגען דרייפערי־ארבעטער טער,
װ. אז. א. ארבעטער, (טריקאטאזש) גודם

 ^יי^װאל איז נאדל־אינדוםטריע די אז איז, אמת דער כאטש
|p געװען ניט  אין גראד אינדוםטריע. אויםשליסלעך־אידישע ״
 אידן די זײנען אינדוסטריע דער פון צװײגן צאל גרעםטער דער

 איז זײנען ״קאסטאם־טיילארם״ די פיאנערן. קײן געװען נישט
 דײטשע אוז איירישע ענגלישע, פון באשטאנען מערםטנם אנהויב

 אנהויב אין אנטשטייט אינדוסטריע מאםן־הלײדער די עלעמענטן.
 פאר אוניפארמעז מיט פארביגדוע אין האפךשטעט די אין

 1צאל גרויםע אין מיטאטאל געװען נויטיק זײנען װאם מאטראםן,
 אוים־ צײט דער מיט זיך האט דאם געװאנטן. זעלבע די פון און

 די פאליצײ־אוניפארמען. און מיליטער אויף אויך געברייטערט
 און באלטימאר יארק, נױ — האפן־צעגטערם גרויםע ערשטע

 צענ־ ערשטע די געװען גלײכצײטיק דעריבער זײנען — באםטאן
ח אינדוםטריע. מאםן־קיצײדער דער פאר טערם  איטא־ און אי

 אויך װען נאדל־אינדופטריע דער אין ארײן ערשט קומען ליענער
 מאםשטאב גרויםן א אויף* װערן צו אן הויבן קל״דער ציװייע

 דער אין אר״ז קומען שפעטער נאך מארק. פארן ארטיהל אן
 אין און גריכן ליטװינער, פעלקער, םצאוױשע ריי א אינדוםטריע

 שוין איצט זיינען פאקטיש נעגער. אויך יארן, לעצטע םאמע די
אינדוםטריע. דער אין פארטראטן נאציאגאיציטעטן 20 ארום

 צום אצץ, נאך זי איז אייגנטימער, די אבער שייך איז װאם
 אין פירמעם גרעםטע די אינדוםטריע. אידישע א טײל, גרעםט[

 און װאר^נז, אג\ ®ט-^גור הארגו, אידן די זײנען מענער־קלײדער
!ץלאויגג וינושװאצ-ר די שיקאגא, אין לץאימ

 פריתזא\, דושײ. פון פירמעם די און קלױולאגד, איז א\זפאןינו9
 האגארו די גאלדמיא\, ץױליאגז דזשים״), ״דר״ (די א!\(\תזא\
יארק. נױ אין !\ראופארר די און קלאדעג
דורכגע־ איגדוםטריע די איז פרויען־קילײדער־פאך דעם א'ן
 מענער־ דער אין זוי פראצעם, פארקערטן פונקט א כמעט גאנגען

 מעטאח רי ביםלעכוױיז פארװארפט װאם אינדוםטריע, קל״דער
קאנצענטריר־ גרויסע אין זיך הנוילט און דעצענטראליזאציע פון
 פרויען־ די פון אינדוםטריע דער אין אונטערנעמונגען. טע

 אזעלכע אויף אנצואװײזן געהאט אמאל האט װאם קליידער,
 די ,1םאדא^נו?י־פױװ< די װי ריזן־אונטערנעמונגען אידישע

 בםדרדיקעױ א פאר קומט אנדערע, און ורמס■!זא^פאל-יט■, דג־פגרןט
דעצעגטראילזאציע. פון ׳פראצעם

 באלעבאטים אפענע די אן נאך זיך זעען עם װיפיל אויףי אבער
 אויך איצט נאך זײ זײנען פרויעךקלײדעריאיגדוםטריע, רער פון
 אזעלכע פון רעדנדיק גיט שוין אירן, פראצענט 90 ביז 80 פון

 גזא!\פ װי דעצענטראליזירט, ניט זײנען װאם םירמעם, גרויםע
 קלײדער־ דעם אין אנדערע. און ״לערוטו־טאפס■" ־ \ױגע\,

 זעט ער װי גרעםער, נאך אנטײל אידישער דער איז אײנצל־האנדל
 אויםדריקלעך טראגן װאם פירמעם, םך א װייל אן, געװיינלעך זיך

 ברייענט ״לעין פירמע בארימטע די למשל, װי נעמען, ניט־אידישע
 יציװער־ מר. איז פרעזידעגט איר אידישע. אויך זײנען קאמפ.״,

מאונט־זוערנאן. פון מאז
m די בנוגע עם איז אבער אנדערש s 'r s דער 1אי ארב^נו^ר 

 דעצענטראליזאציע פון פראצעס דעם דורך קלײדער־אינדוםטריע.
 צענטערם גרויםע די פון ארוים גאנצן אין שעפער פיל זיך גאיטשן

 די װאו ישובים, און שטעט קלענערע אין זיך צעשפרייטן און
 פאר אפטמאל מײדלעך, ניט־אידישע פון געמאכט װערט ארבעט

 (און ארבעטער אידישע װאם ארבעט־לוין, דעם פון דריט־חקק א
 פילא־ באםטאז, יארק, גױ אין באקומען פלעגן גיט־אידישע)

שטעט. גרעםערע אנדערע און דעלפיע
 קאטאםטראפאלן מער א אויף פארגעקומען איז זעלבע דאם

 װאם יארק, נױ פון מענער־שוירט־איגדוסטריע דער מיט אופן
 םון לעבן אינעם ראלע היםטארישע םפעציעלע א געשפיצט האט

 דאקטוירים, איצטיקע די פון פיל אימיגראגטן. אידישע די
 אנגעהויבן האבן כלל־טוער און שרײבער אינזשענערן, יאיערם,

 אזעלכע, יארק. נױ אין שוירט־אינדוםטריע דער אין ארבעטן צו
ויל<\ר,1 לואינז און היל^יױנו ^זאוינז פארשטארבענע די װי למשל,

 איצט שוירטמאכער. יארן ״גרינע״ זייערע אין געװען זײנען .
 פאך דעם אין ארבעטער אידישע טויזנטער די פון זיינען אבער

 שוירט־שעפער די הוגדערט. עטלעכע בלויז יארק נױ אין געבייבן
הויפטזאכ־ און שטאטן, פארשײדענע אין צעװארפן איצט זײנען

 פון פרויען און טעכטער טויזנטער פענםילװייניע. אין קעך
 װידער און זואך. א דאלער פינףי פאר דארט ארבעטן מײגערס

 דעצעגטראצי־ גרויםער דאזיקער דער אויף קוקנדיק ניט אמאל,
 אילץ נאך שוירט־האגדל פונעם צענטער דעד אבער איז זאציע,

 מאנופעקטשורערם קאנטראקטארם, מערםטע די און יארק, גױ אין
אידן. אלץ נאך זיינען דזשאבערם און

זיי־ גאדל־אינדוםטריע דער פון צװײגן קלענערע אייניקע אין
 (שלאפראק) בעטראוב די לסישל, װי פיאנערן, געװען אידן נען

אידן, גריכישע פון געװארן אנטװיקלט איז װאם אינדוםטריע,
 אנגעהויבן איז װאם אינדוםטריע, (טריקאטאזש) ניטגודם די און

א\ פון געװארן תז קליװצאנד, אין )1855—1935( פוי
אהייא.
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 און פארהאנגען (גארדינען, דרייפערי״ און ״קוירטן די אויך
 אנט־ און אויפגעבויט הױפטזאכלעך איז אינדוםטריע פארטירן)

 דזשאבערם, טאנופעקטשורערם, די אידן. פון געװארז וױהלט
 דאזיקע די פון איינצל־העגדלער און פארקויפער קאנטראקטארם,

אידן. פראצענט 90 איבער אויך איצט נאך זײנען ארטיקלען
 ארום און אין באשעפטיקט זײנען װאם אידן, די פון צאל די

 ביז טויזנט 225 פון אפגעשאצט װערט נאדל־אינדוםטריעם, די
 איבערן אידן אלע פון פראצענט צען פון ערך אן טויזגט. 250

גאדל. דער אדום און פון יעבן לאנד
טעקםטיל־אינדוםטריע

 מזרח־ די אין טעקםטיל־אינדוםטריע דער פון ׳גרינדונג די
 צאל גרויםע ק״ן ארײנגעצויגן ניט פונדעםטװעגן האט שטאטן

ח,  דאם, און ארבעטער. אלם גיט און אונטערנעמער אלם ניט אי
 װאם אימיגראנטן, מאםן די צוױשן .וואם דעם, אויף לןוקגדיק ניט

 װי מזרח־שטעט, גרױםע אזעלכע באפעלקערן צו אנגעהויבן האבן
 צענד־ געװען זײנען פילאדעלפיע, און גוארק באםטאן, יארק, נױ

 דעם פון ראיאן, לאדזשער פון װעבער, אידישע טויזנטער ליקער
 פון אויםנאם דעם מיט דובראװנע. פון אויך װי ביאליסטאקער,

 אידישע טויזגט 2־3 איצט זיך געפינען עם װאו פעטערםאן,
 טעקם־ אידישע קליינע צענדליק עטלעכע און טעקםטיל־ארבעטער,

 אין זיינען זײד־אינדוסטריע, דער אין טיל־באלעבאטימלעך,
 פילא־ פון אויםנאם מיטן זײד־דיםטריסט, פענםילוױיניער דעם

 א בלױז און ארבעטער אידישע ק״ז נישטא גאנצן אין דעקפיע,
 אידישע אונטערנעמער. אידישע צאל קלײנע פארהעלטניםמעםיק

 װיכ־ םאמע די פראצענט. 15 ארום בלויז באטרעפן באלעבאטים
 דײגױד ,,ahstìh? uh גאלדסצזיגו הצמ, זײנען זײ פון טיקםטע

.ברארצרס■. ץגירוטד און ארײגמ\ך,9אע!\א\־ סיילסנז
 אידישע די פון צאל די איז טעקםטיל־צװײנן אנדערע די אין

 דער אין למשל, איז, אזוי װײניקער. פיל פיל, נאך ארבעטער
 ארבעטער אידישע קײן נישטא גאנצן אין כמעט װאל־אינדוםטריע

 צען ביז פינףי פון בלויז באטרעפן באלעבאטים אידישע די און
 פון .באכ\זא\ ל. :זייגען באדײטנדיקםטע םאמע די פראצענט.

 דער פון לי\\ײ נו. אפגוי\ װאוירםטעד״־פירמע, ״אוקםברידזש דער
r א\\ אלנ\\ און װאוירםטעד״־פיהמע, ״םטילװאטעד u n־™ 

גאלדפיט.
 קאטךאינ־ דער אין פארטראטן אידן זיינעז װײגיקער נאך
 אפװעזנ־ גאנצן אין כמעט זיינען ארבעטער אירישע — דוכטריע

 פינו* בלויז דערגר״כט באלעבאטים אידישע צאל די און דיק
ך5 די :זיינען זײ פון באדײטנדיקםטע םאמע די פראצעגט.  א\
unr’um סייגמיגוד קאראלײנע, גארט פון פאס־ילינו Rנױ־ פון ־ 
יאר?. גױ פון וײנו צריאנו און ארלינם,
* טעקם־ אין אוגטערנעמער אידישע פראצעגט גרעםטעד דעד

 פראצענט 16 באארבעטן זײ — וג\יא\ פון געביט אויפן איז טיל
 ״אינ־ פירמע די זיינען זײ פון גרעםטע די איגדוםטריע. דער פון

 צאל די קארפארײשאן״. ״םעלאניז די און רעיאן״ דאכטריעל
 אומבאדייטנ־ אן זייער רעיאן אין אוין־ איז ארבעטער אידישע

טעקסטיל־פךאד\סצינ\. דער מיט שייכות אין איז אלץ דאם דיקע.
 מיט האנדל און דיםטריבוציע דער ־<!בער שײך איז װאם

 גרוי־ א זייער פראצענט אידישער דער איז טעקםטיל־פראדוקטן
 אגענטן אלע פון פראצענט 50 פאר זיך מיט שטעלן אידן םער.

 יזײד־ די פון פראצענט 75 ;װאל־םחורות פון פארקויפער און
 אוגטער־ די אין ; קאטךםחורות די םון פראצענט75 און םחורות

 ביז 80 פון זיינען רעיאז, נוצן װאם קלײרער־פאכן, און װעש
אידן. פראצענט 90

שוך־אינדוםטריע
אינעם שץג־אי^וגפבװי^ דער צו אידן די פון בײטראג דער

 פראצענט 40 — היפשער גאנץ א איז באלעבאטים פון זינען
 •<!בער קאנטראלירן זיי פירמעם. אלע און באלעבאטים אלע פון

 די אז װײזט, דאם פראדוקציע. דער פון פראצענט 29 בלויז
 די װי קלענערע יעדנפאלם קלײנע, זיינען אונטערנעמער אידישע

 שוך־ דער אין ארבעטער אירישע רי פון צאל די ניט״אידישע.
 גרעםטע רי טויזגט. 30 ארום אין אפגעשאצט װערט איגדוםטריע

 מאםא־ די אין זײנען שיך־ארבעטער אידישע פון צענטערם
 און בראקטאן און לין באםטאן, פון שוך־צענטערם, טשוםעטסער

 אין טענדענץ א זיך באמערקט לעצטנם יארק. נױ ברוקלין, אין
צענטערם. מערערע אין זיך אױסצושפרײטן שוך־אינדוסטריע דעד

מעבל־אינדוםטריע
 פאר־ הויפטזאכלעך אידן זײנען מעבל־אינדוסטריע דער אין
 פוגעם אונםערשייד צװײג(אין ״א&האלםטערד״ דעם אין טראט;
 דער פון טייל דעם פון פראצענט 50 ארום האלץ־מעבל). ריינעם

 באלעבאטים. אידישע פון הענט די אין זיך געפיגט אינדוםטריע
 דעטו־'<!יט, אין ״ארטיםטיק״־פירמע די זיינען זיי פון גרעםטע די
 קאר־ ״ס. די און אנדזשעלעם לאס אין ״אגדזשעלום״־פירמע די

 ארבעטער אידישע די פון צאל די שי?אגא. אין פען״־פירמע
טויזגט. 6 ארום אין אפגעשאצט װערט אינדוםטריע דער אין

בוי־אינדוםטריע
 בוי־אונטער־ אידישע אז פאקט, װאויל־באװאוםטעד א איז עם
 א האבן װײטזיכטיקייט, און איניציאטױוע זײער מיט געםער,
 םאמע די פון טײלן גרויםע אויפגעבויט האבן און חלק היפשן

 די פון צאל די אז אמת, אייז עם אמעריקע. אין שטעט גרעםטע
 איבע־ קיין ניט איז בוי־איגדוסטריע דער אין ארבעטער אידישע

 באדײטנדיק זי גרײכט צווייגן א״ניקע אין כאטש גרויםע, ריק
לאנד. גאנצן איבערן אידן צאל דער פון פראפארציע דער איבער
 װערט בוי־אינדוםטריע דער אין ארבעטער אידישע צאל די

 ;50,000 ארום—קארפענטער : פאלגט װי אומגעפער אפנעשאצט
 ציגל־ און מויערער ; 50,000 ארום — (הויז־פארבער) פייגטערם

 ארום — פלאםטערערם ; 8,000 ארום — (בריקלייער) לייגער
 (דאך־ארבעטער) רופערם ; 4,000 ארום — פלאמבערם :״ 4,500

 (לייםט־ לעטהלער ; 3,500 ארום — (טינםמיטם) בלעכער און
 ארום — פארקעט־לייגער און דיל־ ; 2,500 ארום — קלאפער)

 (םטראק־ ארבעטער בוי־אײזן ; 2,000 ארום — גלעזער ; 2,000
 אפ־ װערט ארום און ארום .1,500 ארום — אייראן) טשורעל
 בוי־אינדוםטריע, דער אין ארבעטער אידישע צאל די געשאצט

 פיקםטשור־ און עלעקטריק 20,000 די אויך שוין ארײנגערעכגט
.150,000 ערך »ן אין ארבעסער,
 זיינען יארק נױ אין בוי־אונטערנעמער אידישע די צװישן
 בינג״ ענד ״בינג : פירמעם םאלגנדיקע די באװאוםט אממערםטן
 האטעלן װאלקנקראצער פון בויער בענקאװםקי), — (אריגינעל

 קאנ־ ״סטארעט די ;הײזער אפארטמענט ־שטאקיקע16 און
 פרעזי־ איז האראװיץ י. װעלכער פון קאמפאגי׳/ םטראקשאן

 אפארטמענט־ ריזיקע און אפים־בנינים גרויםע פון בויער רענט,
 אימי־ ברידער צװיי ראזיקע די ; בראדערם״ ״מיגםקאף ;הייזער
נױ אין הײזער הונדערטער אויפגעבויט האבן גראגטן
 הונדערטער און גאם טער90 דער ביז טער50 דער פון יארק,

w־u דער אין ה״זער גרויםע \r\ כאגין־ בראדערם״ ״טשײנין די) 
ט אין אפארטמענט־הייזער פון בויער ברידער), ל חן  גרויםע און ב

 װ. ענד מ. (ד. ״װאולינם״ די ,-יאר^ \יג אין אפים־געביידעס
 ;היי־םקולם און פאבליק־םקולם פון בויער בארימטע פירמע),

 דער און ד״טשער א ערשטער דער קאפלאן׳/ און ״הארטמאן
 טײלן גרויםע אויפגעבויט האבן — איד רוםישער א צװייטער

ײל און רירושגגאגר פון  ״קאראיעף״־ די ;יארק נױ אין גל^ו
;אײלאגו לא^ג אין הייזער טויזנטער אויפגעבויט האט פירמע
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 גרעםטע די אויפגעבויט — פאזנער״־פירמע און ״קעניאן די
 טייל װיכטיקער א ?ראגךהײבוס•, אין אפארטמענט־הייזער צאל
 אימעראנט, אן ),1877( מייםטער אייזעק ;י. נ. ברוקלין, פון

 אויפ־ באװיזן האט ,1893 אין אמעריקע אין געקומען איז װאם
 ״פרעזי־ ״װיקטאריא״, די װי האםעל־קייטן, אזעלכע צובויען
 לאנג־איילאנד אין אנטװיקלט און ״ריילי״ ״פלימוט״, דענט״,

װענעדיג״. ״אמעריקאנער אזױ־גערופענע די
 אלע אין כמעט אנװייזן געקאנט מעז װאלט זעלבע דאם

 פראנציםקא. סאן ביז שיקאגא פון לאגד, איבערן שטעט גרויסע
 אפט־ נאר קװארטאלן, גאנצע בלויז נישט אויפגעבויט האבן אידן
 בױ־אונטער־ אידישע די פון צאל די שטעט. גאנצע אויך מאל

 אפ־ װערט קלעגערע, און גרויםע לאנד, גאנצן איבערן נעמער
.800 אייער איז געשאצט

געטראנקען שארפע פון אינדוםטריע
 אין זיך געפינט ליקער־געשעפטן די פון פראצענט 50 כמעט

 די לאנד, אינעם ליקער־פירמע גרעםטע םאמע די הענט. אידישע
 דא־ מיליאן 50 :1934 אין (אומזא־ז דיםטילערם״ ״נעשאנאל

 ולייאל אידן דעם פארװאלטונג אקטױוער איר אין חאט לאר),
אוים־ ניט אבער װערט זי װיצע־&רעזידעגט. אלם (*.

 פירמע, גרעםטע צװייטע די אידן. פון לאנטראלירט שליםלעך
 קאנ־ איז דאלאר), מיליאן 40 :1934 אין (אומזאץ ״שענלי״
 פאר־ דער איז ןגהײלװץ א. גואגגצו כאטש .אידן, פון טראלירט

 ״םי־ פירמע, גרעםטע דריטע די פארװאלטונג. דער פון זיצער
 די פװא\.1.ברא ברידער די פון אייגנטום דאם איז. גראמם״,

 גאנצער דער פון העליפט גוטע א פראדוצירן פירמעם דרײ דאזיקע
 ״קאגטינענ־ מיליאנען־פירמע די אויך אבער ליקער־איגדוםטריע.

אידן. פון אראפ ביז אויבן פון פארװאלטעט װערט טאי״
 איז ליקער, פונעם האנדל הורטאװגעם דעם שייך איז װאם

 די הענט. אידישע אין נישט װײט װײט, יארק נױ אין אפיקו ער
 רעכנט, מען און אידישע קײן ניט ז״נען פירמעם גרעםטע סאמע

 פרא־ 25 װי װײניקער עטװאם באטרעפט חלק אידישער דער אז
 נאך חלק דער איז יארק נױ אויםער אז זין־, פארשטייט צענט.

 האנדל. ליקער־אימפארט דעם אין ללײן אויך איז ער קלעגער. פיל
גישטיקער. א גאר ער איז װיין־האנדצ היימישן דעם אין

 נישטא גאנצן איז װי כמעט זײנען ליקער־פראדוקציע דער אין
 צאק קלײנער א פון אויםנאם דעם מיט ארבעטער, אידישע ק״ן

 געפינען אבער אײנצל־האגדל דעם אין עקםפערטן. און כעמיקער
 אפגעשאצט װערט װאם בארטענדער, אידישע צאל היפשע א זיך
.3,000 ביז

טאבאק־אינדוםטריע
 אזויפיל אויף צייט לאנגע א שוין איז טאבאק־אױפלױף דער

 אין זיינען טאבאק־קויפער און איד דער אז הענט, אידישע אין
 גרעםטע פיר די פון דרײ םינאנימען. געװארן איגדוםטריע דער

 הוירש־ ״פרעד פירמע די אײנגעשלאסן ציגאר־פאבריקאנטן,
 פראצענט 15 ארום פראדוצירט װאם םיגאר׳/ דזשענעראצ הארנם

אידן. זיינ׳עז ציגאר־פראדוקציע, ;אנצער דער פון
ט אויפן  פאר־ אידן די ז״נען (פאפיראםן) םעארעטן םון געיי

 נאר אויך דאס און לארילארד, פ. פון פירמע דער אין טראטן
 װ. אוז י. פון באנק־פירמע דער דורך אופן פינאנציעלן א אוי^

 זיינען םיגאר־מאכער די צװישן ארבעטער אידישע זעליגמאן.
 די פארקלענערט אויך װערן ביםלעכװײז נישטא. װי גוט אזוי

 םך־הכל א זיך זיך האבן װאם ציגאר־מאכער, אידישן פון קאדרען
 דער טויזנטער. די אין געצײלט צוריק יאר צענדלי? דריי מיט

 ציגאר־אינדום־ די יזינט אנגעהויבן זיך האט פראצעם דאזיקער
גאנץ איז עם װערן. צו מעכאניזירט אנגעהויבן האט טריע

 בצייבז נישט אפילו שוין זאל ארום יאר עטלעכע אין אז מעגלעך,
ציגאר־מאבער. אידישע פון זכר ק״ן

פלײש־אינדוםטריע

איינע, דא בלויז איז פירמעם פלײש־פעקינג גרויםע די צװישן
 אידישע א איז װאם פינטלינג, גרויםן פונעם קלענסטע םאמע די

 איז װאם אבער װאויסי־פאװיליטי. דער צו באלאנגט זי פירמע.
 ליגט יארק, נױ אין םפעציעל האנדל, הורטאװגעם דעם שייך

 אפגעשאצט, װערט עם הענט. אידישע אין העלפט א װי מער ער
 פראצענט 10 ארום באטרעפט בכלל פלײש־האנדל כשר דער אז

 פראצענט 10 דאזיקע די פלייש־האנדל. הורטאװנעם גאנצן פונעם
 און פלײשן גערויכערטע מיט האנדל דעם אויףי אויך זיך באציט

װאורשטן.
 אר־ אידישע קיק ז״נען שיקאגא אין שלאכט־הײזער די אין
 גאנצן איבערן שוחטים אידישע פון צאל די נישטא. נעטער
 20 ארום טויזנט. איבער איז האנדל, כשרן דעם פאר לאנד,

 מיט אײנצל־האנדל דעם אין פארװיקלט זיינען אידן טויזנט
פלייש־פראדוקטן.

זשורנאלן און צײטונגען פון ארויםגעבער
זשור־ און צײטונגען פון געביט אויפן אידן פון איינםלופ דער

 ק-װאליטעט. אין װי קװאנטיטעט אין גרויס אזוי ניט איז נאלן
 איבערן צײטונג קאנםערװאטױוע איינפלוםר״כםטע םאמע די

 אידיש־דייטשער דער צו באלאנגט טיימם׳/ יארק נױ ״די לא;ד,
 דער פון אײגנטימער די אויך זײגען װאם אקם־פאמיליע,
 ״די צײטונג ליבעדאלע איזוי־גערופענע די טיימם״. ״טשאטאנוגא

 ךגט\אוךגט\ פוז אייגנטום דאם איצט איז פאוסט״ יארק נױ
 דער טינוט־דץ, וגר י. פון זי אפגעקויפט לעצטנס האט װאם ב^עך,

 ״קעמדן דעם פון און רעקארד״ ״פילאדעלפיע פון א״גנטימער
 אייגנטום דאם איז צ״טונגם־קײט דריטע א פאוםט״, און קוריער

 טא־ די איגל״, םטאר ״נוארק די פארמאגט װאם לא!ץ,1 פאגל פון
 ניום און העראלד ״דולוט דעם און טיימם״, ענד בלעיד לידא

 צייטונגם־ארויםגעבער גרויםער אידישער פערטער דער טריבױן״.
אל ^ג  פארמאגט װאם אײאװא, דאװענפארט, פון אךלג\ר פ. איז(\

 אטאמװא אוז דאװעגפארט װי שטעט אזעלכע איז צײטונגעז רײ א
 מיזורי, האניבאל, אין װיםקאנםיז, מעדיםאן, איז אייאװא, אין
שטעט. ?לענערע ריי א אין און נעבראםקא ליגקאלן, אין

 ״ìhas װאועם איז צײטונגם־מאגנאט אידישער װ־עםםער דער
m a, ״מארנינג יארק גױ אין צײטונגען זײנע אויםער האט װאם) 

 און מיאמי אין (״אינקװאירער״), פילאדעלפיע אין טעלעגראף״),
עען, 20 איבער נאך אהייא, מעםילאן, אין טו  פאר־ זואם צ״

 פארם״. רײםינג דײלי ״די — פערד־רײםעם מיט יזיך נעמען
 פילאדעלפיע אין צײטונגען זײנע פון אויםנאם דער מיט אבער

 די און ריכטונג רעפובליקאנער א מיט ערשטע די מיאמי, און
 ניט װיררןוניג קײן זיי האבן דעמא?ראטישער, א מיט צװײטע

לאנד. פון פאליטיק דער אויף
 די פון צירקולאציע די צוזאמענרעכענען װעלן מיר װען
 אנענבערגם, ארײנרעכענענדיק ניט צייטונגם־מאגנאטן, דאזיקע

 צי־ פאלגנדיקע זיך באקומען מין, באזונדער א פון זײנען װאם
 םטערן די ;489,871 פון צירקולאציע א—אקם־צײטועען די פעדן:

 ; 391,209 — פאופט״) יארק ״נױ דער מיט (צוזאמען צייטונגען
 ;לייענער 289,126 פון םך־הכל א — צײטוננען בלאלן פאול די
 גאנצן אין באטרעפט אדלער־צײטוגען די פון צירקולאציע די

 צייטונגם־ גרויםע פיר אלע דאזיקע די מיר פארגלײכן .198,610
 צוזאמען אלע אז זיך, באקומט למשל, הוירםטם, מיט פירמעם

 הוירםט־ די פון צירקולאציע פערט־חלק א װי מער עפעם האבן
א און פינף פון צירקולאציע א צוזאמען האבן װאם צײטונגען,
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.)1939 פון מלחמה דער פאר פון זיינען (ציפערן מיליאן. האלב
 אוים ניט גאר זיך צײטונגען ״אידישע״ די צײכענען אגב

 צײטונגען דאזיקע די פארקערט: םפעציפיש־אידישעם. קײן מיט
 ניט ושלום חם זײ זאל מען אז אנשטרענגונגעז, םפעציעלע מאכן
״ אז זײן, חושד  פאר־ פארשװײגן און צײטונגען אידישע זיינען ז

 דיםקרימינא־ פראילעמען, נייעם, אידישע וױכטיסע ברעכעריש
 ניט געהערן װאם צײטוגגען, בעת װ., אז. א. אידן, געגן ציעם

 אירישע געװיםע א אויפצוהויבן אמאל יא ■זיך דערלויבן אידן, צו
נייעם. אידישע שטיקל א םענםאציאנעל אויפש&ילן אדער פראגע,
 אין אגדערש. גאר לאגע די איז זשורנאלז צו באצוג אין

 :אידן פון אײגנטום דאם זשורנאלז ענגלישע פיר זײנען גאנצן
 פארלאג דעם מיט פארבונדן איז װ$ם מעגעזין׳/ ״פארטשון דער
 גרעם־ דער •װעלכן איז יארקער׳/ ״גױ דער ; האוז״ ״ראנדאם פון

 דער ;פלײטזגזאץ דאאץל איז אקציעם פון אײגנטימער טער
 פאר־ איז װאם ״עםקװײער״, רייכער דער און מעגעזין״ ״מערקורי

 קאײדער־ גרויםע אידישע די מיט אנאנפן זיינע דורך בונדן
 צו שוין מער אפשר האבן זשורנאלן דאזיקע די אבער פירמעפ.

 אידן. די פון לעבן דעם מיט װי פערםיע פון לעבן דעם מיט טאן
 דורכ־ 1935 אין האט װאם ״פארטשון׳/ דער איז אויםגאם אן

 אײ־ אין אידן די פון ראלע דער װעגן אונטערזוכוגג אן געפירט
פארעפגטלעכט. זיי און צװייגן עקאנאמישע ניקע

 זיינען אידן זינט יארהונדערט פערטל א ערך אן ילױז איז עם
 1915 יאר ביזן פארלעגער. ענגלישע באדייטנדיקע געװארן דא

 קיין אעעזען ניט גאגצן אין געשעפט דאזיקן דעם אין מען האט
 פארלאג־געשעפט דעם אין אעעזען זייער זיינען א־צט אידן.

 פריד׳/ ״קאװיםי ״װײקינג׳/ ״קנאפח׳/ שוםטער׳/ און ״םיימאן
האוז״. ״ראגדאם שוין־דערמאנטע די און

בוכבינדער און דרוקער

 בוך־דרוקעריי דער אין םײ פארטראטן גוט זייער ז״נען אידן
 אינדוםטריע, ״דזשאב״־דרוק דער אין װי גוט אזױ אינדוםטריע,

 שיקאגא און פילאדעלפיע יארק, נױ װי שטעט אזעלכע אין און
 דרוקער־ארבעטער אידישע גרעםטע. םאמע די אפשר זײ זיינען

 אלע אין און אמעריקע אין שטעט גרויםע אלע אין מען געפינט
 אוים־ דער מיט אמעריקע, אין פארטראטן זײנען װאם שפדאכן,

 גרעםטע די שפראכן. באלטישע און װײט־מזרחדיקע די פון נאם
 עעלישער דער אין אבער זיינען דרוקער־ארבעטער אידישע צאל
 אין געשאצט װערט צאל זייער שפראך. אידישער דער אין און

טויזגט. 28 ארום
 בוכבינדוניג־אינ־ דער אין פארטראטן גוט אויך זיינען אידן

 איבערן בוכבינדער־פירמעם גרעםטע צװײ םאמע די דוםטריע.
 ביינדערי״ בוק ״אמעריקאן די זײנען דאם אידישע. ז״נען לאנד

 ארבע־ אידישע צאל די בוכבינדונג־פירמע. װאולף״ ״ה. די און
טויזנט. 3 ארום אין אפגעשאצט װערט אינדוםטריע דער אין טער

(אדװערטײזינג) רעקלאמען־אינדוםטריע

 גרעםטע די פון זײגען אמעריקע איז רעקלאמען־געשעפטן די
 פון אומזאץ אן יארן םארשײדענע אין דערגרייכט האבן און

 דער אין גראד יזײנען אידן אבער דאלער. ביליאן א איבער
 פון פארטראטן, אמװ״ניקםטנם אינדוםטריע ״לייכטער״ דאזיקער

 אדװער־ גרויםע הונדערט צװ״ די פון פראצענט. דר״ ביז אײנם
 אידישע גרעםטע די אידישע. זעלם בלויז זײנען ט״זינג־א׳גענטורן

 ״לארד — נאמען ניט־אידישן א גראד האט אדװערט״זינג־פירמע
 פרעזידענט. איז לאםקער ד. אלבערט װעלכער אין טאמאם׳/ עגד
 הונדערט א ארום בלויז זיינען אגענטורן קלענערע 1,800 די פון

אידישע.
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ח די  טעאטער־ די אויפבויען אין חלק נרויםן א האבן אי
 טן19 פונעם אנהויב אינעם שוין אמעריקע. אין אינדופטריע
 אין טעאטערם געבויט אונטערנעמער אידישע האבן יארהונדערט

 אריבער־ צומאל האבן יזיי ;לאנד איבערן שטעט גרעםטע די
 ארטיםטן, בארימטע אײגציקע בלויז ניט אײראפע פון געבראכט

טרופעם. גאנצע אויך נאר
 לאנג ניט יגאר איז דאם און צייט, א געװען אפילו איז עם
 אײנ־ דער װען שובערטם, און ערלאנגערם די פון צײט די צוריק,

 אינדוםטריע. די פארכאפט האבן אידן אז געװען, איז דרוק
 אין יארק, נױ אין אפילו אװעקגעגאנגען. שוין זיינען צײטן די

 זיך שטראלן עם װאגען פון טעאטער, פונעם הויפט־שטאט דער
 װײט לאגע די איצט שוין איז בינע־מאגיםטראלן, אלע פאנאנדער

 יארלער נױ אקטױוע פון םטאטיםטי? גענויע א אזא. נישט
 און פירמעם ניט־אידישע 58 אויױ װייזט טעאטער־אייגנטימער

 מען קען !ץגץאלינוגןטי, אבער שייך איז װאם אידישע. 56 בלויז
 אידישער דער אין מאם גרעםערער א אין געפינען אלץ נאך זי

 דעם פון פיאגערן די געװען זײנען װאם די, םון אײנער גרופע.
 רײץגיך געװען איז אמעריקע, אין טעאטער ענגלישן בעפערן

 אמעריקאנער בעםערן צום בייטראג באשײדענער דער בטלאגזלא.
 און אליפ שװעםטער, צװײ די געמאכט האבן עם װאפ טעאטער,

 װאו פלײהאוז׳/ ״נײבארהוד דעם עטאבלירן מיט לגאיפא\, אײריץ
 פיל האט פיעםן, הויך־קװאליטאטױוע בלויז געשטעלט מ׳האט

טעאטער. אמעריקאנער פונעם מדרגה די אויפצוהויבן בייגעטראגן
 װעגן יארק, נױ אין טעאטער־פירמעם אידיש־ענגלישע 56 די
 פאר־ די איין גישט שליםז גערעדט, פריער האבן מיר װעלכע

 ״טעאטער־ דעם למשל, װי טעאטער־גרו&ן, בעםערע שײדענע
 די און ״טעאטער־ױניאן״ די ״גרופ־טעאטער״, דעם גילד׳/

 טײל גרעםטן צום פאלטיש באשטײען װאם םטײדזש׳/ ״לײבאר
 אינםטיטוציעס דאזיקע די נעמען מיר װען אידן. פון

 אין םיי — באלאנם אידישער דער איז אנבאטדאכט, אין אויך
 װיכטיקייט קאמערציעלער אין םײ און פרעםטיזש קװאליטאטױון

איבערװעגנדיק. אלץ נאך —

געשעפט און מואװי־אינדוםטריע

 געװיזן האבן װאם ערשטע, די פון געװען זײנען אידן
 זײער ״ניקל־שאום׳/ איצט־שוין־פארגעםענע די אין ״מואװים״

 מין אזא אנצוהויבן געפאדערט זיך האט קאפיטאל װ״גיק
 אדער ״לאפט״ לײדיקן א אויפזוכן מ׳יפלעגט טעאטער־געשעפט.

 פיאנע אלטע אן ארייננעמען בענקלעך, ביליקע אנשטעלן ״םטאר׳/
 בילדער״. ״װאנדלענדיקע די װײזן צו פארטיק געװען איז אלץ און
 אינװעםטירונגען קל״גע דאזיקע די װאם פראפיטן, גרויםע די

 געשעפט דאזיקן דעם צו צוגעצױגן האבן אריינגעבראכט, האבן
בעלגים. פיל אינדוםטריע דער צו דערגאך און

 דערפון, ארויםגעקומען נישט איז גוטם גרוים קיין אז אמת,
 דערציאוגגם־אינםטיטוציע, װיכטיקער דאזיקער דער צו װאם
 גענומען זיך האבן זײן, ג^וארפגו האבן ״מואװים״ די װאם

 קולטור. שום קײן אן און בילדונג שום קיין אז אפטמאל מענטשן,
 געקענט בכלל מ׳האט אויב אראפגעשלעפט, היפשלעך זי האבן זײ
 געהאט לכתחילה זיך האט זי װי נידעריקער, נאך אראפשלעפן זי

 אבער גלארי״. ״םלעפםטיק דער פון צייטן די אין איינגעשטעלט
 גרעםטער דער האט אינדוםטריע דער פון אגהויב םאמע אינעם

 געװארן פארזײט עפעם איז דא אז פארויםזאגן, לעלענט ניט חכם
אין װעט װאם קונםט, גרויםע א ארויםװאקםן זועט עם װאפ פון
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 קוצטור און צױױליזאציע די באאײנפצוםן מאם גרויםער גאר א
װעצט. דער פון און צאנד אונדזער פון

 װי,\זאר!\ץמ אזעצכע געקיניגט צאנג יארן דעריבער טאקע האבן
 ײ!\אר, אראלף גאלרװט, ס־ס־גז־ װײטיר, .ב. לץאינז (צעװע), לאגאי
 פאסנז. גױליאם און לא(ז!ץי רגט«ןגזי \,2ס-ג\לגצ־י לגאיפ ל(\װל, סארל
 םפעציעלן א ארױפגעלייגט האבן א״נפלום און געשמאק זײער

 טײצט יװאם מואװי־אינדוםטריע, אמערילאנער דער אויף שטעמפצ
 א״ראפײ־ פראגצױזישע, די פון ערגערן צום אידײאיש אוים זי

 םאװעטישע. די פון רעדנדיק ניט שוין מואװים, איש־ענגצישע
 יזײן, מודה מען מוז ניט, צי פארדינםט, זייער איז דאש צי אבער,

 העכער מואוױ־פראדוקציע אמעריקאנער די שטײט טעכניש אז
צאנד. אנדער איז עש וועילכן אין װי

 אױבנדערמאנטע די שוין האבן ,1940 פון אנהױב צום איצט,
 מואװי־קאמפאניעם. גרויםע די איבער מאנאפאצ דעם גיט אידן
 פוצ־ איצט זיינען הויפט־קאמפאניעם אכט די פון דריי בצויז

 ״װארנער די :זיינען דאש און הענט׳/ אידישע ״אין שטענדיק
 ״פאראמאונט״, די ״קאצאטביע״. און ״צאואים״, בראדערס״,

 געװים זײנען ״ױניװערםאצ״ די און םענטשורי״ ״טװענטיעט די
 קאמ־ צװיי איבעריקע די איז קאנטראצ. אידישן אונטער ניט

 איז ארטיםטם׳/ ״ױנײטעד די און ״אר־קײ־א״ די — פאניעש
״אידישער״. א טייצװײז אייגנטום און סאנטראצ דער

 קאנ־ אידן כאטש אז אונטערשטרײכן, אבער דא מוזן מיר
 זײ איבן געצט, זײער מיט ״מואוױם״ די ניט מער שוין טראצירן

 די פון ראך\^יי(\3 דער אויף איעפלץנז אן אוים אלין נאך אבער
 זײגען דירעקטארן די פון מערהייט די אז אמת, איז עם ביצדער.

 ניט זייגען דירעקטארן די אז איז, פאקט דער אבער :יט־אידן,
און (פראדױםערם), אויפפירער די נאר דעה־זאגער, אמתע די

ף א\טמ די ױ ? \ \ א פ י ײ  געהיצף־ אדעד אױפפירער »
 דא זײנעז זײ צװישן ,איך\. פגפצי(* אג\ אגױי זיינען אױפפירער

 פארגצײך אין שעמען צו װאם ניט זיך האבן װאם אזױנע,
 איז, עם יװי אויפפירער אױםגעצייכנטע אזעצכע מיט אפיצו
 םעגטשורי־פאקם׳/ ״טװענטיעט דער פון ואליג^, דא\־יל למשצ,
n אל(\?פאט־(\ר אדער p־H, גע־ ארטיםטם׳/ ״ױגײטעד די פון 

״ מיט זיך האט װים  פארשטארבענער דער פארגצייכן געקאנט ז
 ם^לתי!\, ד\ד אקטיװע יזייער איצט די און גוהאל.כ<\וג אגירגױ»
 ט\גלב(\\־ג פ. .ב. אעג<ן\־<\ר, רגװ־ ל^גזל ?אךל לגביבוש, אױתגזלז

\ץא\־לגו\־. דגשצל און

אינדוםטריעם קלענערע פארשײדענע
 דימענטן־ דער פון הויפט־צענטער דער וט)י<\{ג\ךאטר\נזנודי(\.

 זיך טראגט איירא&ע, אין געװען פריער איז ,װאם אינדוםטריע,
 ד״טשע די פון היצוי דער טיט יארס נױ אין אריבער צעצטגם

 קײן זײן נישט זאצ צענטער דער אז איז, אויםזיכט דער אידן.
 גרעסטן דעם געװים האבן צירוגג, אצם דימענטן, צײטװ״ציקער.
 דימענטן, רויע די אפיצו אבער אמעריקע. אין אפזאץ־מארל

 אויך דא האבן צװעקן, אינדוםטריעצע פאר באארבעט װערן װאם
 פאר־ גרויםע א איז מעטאצורגיע אמעריקאנער די צוקוגפט. א

 פציכטציעען, אידישע די דימענטן. אינדוםטריעצע פון ברויכערין
 זיכער, זײנען אינדוםטריע, ראזיקער דער מיט טאן צו האבן װאם

 קאנטרא־ װערט דימענטן די פון רוי־מאטעריאצ דער כאטש אז
 םפעציעצ גצויבז, צו גרונטן אצע זײ האבן לאנדאן, פון צירט

 די פיז צענטער דער װערן זאצ יאר? נױ אז מצחמה, דער צוציב
 דער פון ארבעטער צאצ די שטיינער. געשציפענע און געשניטענע

 טייצ גרעסטער דער װעצכע פון ,350 איבער איז אינרוםטריע
אידן. פון באשטײט

 פון פציכטציעען אידישע האלץ. אג\ שגורױ פג\ ואװ^לנויגז
אנטיקך אן קאציפארניע אין געשאפן צעצטנם האבן דײטשצאנד
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 פאר־ די אין קארק. פון און האצץ פון שטרוי, פון אינדוםטריע
 טיש־צודעקן — אנדערע צװישן אר״ן גײען ארטיקצען שײדענע
 משקה־װעגעצעך, (קאקטײצ־םעטם), געטראנק־םערװיזז (מעטם),

 נאשע־ פאר שאכטצעך קאצענדארן, ברעטער, דאמקע און שאך
 ״נאװעצטים״ אנדערע פארשײדענע און שװעבעלעך, פאר רייען,

 דאזיקער דער פון איניציאטארן די װערט. ?ינםטצערישן פון
פרוי. זיין און פאונז מיאקיס זײגען אינדוםטריע

געשעפטן אינשורענם און באנק
 די אנטיםעמיטן. די בײ אבן־טוב אן איז באגק־געשעפט דאם

 איינ־ דעם מאכן פרובירן װאריאציעם ז״ערע אצע אין פאשיםטן
 אז אויך, נאר אידן, ז״נען באנקירן אל(\ אז בצויז, נישט דרוק

 איראניע. טאפלטע א איז דאם .בא^יד\. וײןנו\ איו\ אל(\ נמיגוט■
 דערשטוינצעך־ א געשעפט דאזיקן איגעם יגראד האבן אידן

 פראפאגאנדע אלטייםעמיטישע די אבער פרא&ארציע, גידעריקע
 עקשנותדיק, און םיםטעמאטיש אזוי געװען זינען דעם אין איז
 מערםטע אז אײנדרוק, דעם אונטער זיינען אידן אפיצו אז

 ליגן באנל־געשעפט דעם פון טײצ גרעסטער חגד און באנקען
הענט. אידישע אין

 הויפט־ דאם יװאם איז, איראניע דער פון טײצ צװײטער דער
 אינטער־ דעם אויף אנגעשטעצט װערט אנטיםעמיטן די פון פײער

 נישט באנק־געשעפטן. אידישע די פון כאראקטער נאציאנאלן
 נאר צענדער, אנדערע אין און דייטשצאנד אין ;אציס די בצויז
 אין אגענטן באהאצטענע איצטיקע זײנע און פארד הענרי אויך

 זייגע און &עצי פראנט״, ״קריםטשען דער קאגצין, װי אמעריקע,
 אז נעהאמערט, כםדר האב; אנדערע, און העמדלעך״, ״זיצבערנע

 צו װעצט די עם טרייבן באנקירן אינטערגאציאנאלע אידישע די
? דעם װעגן אמת דער איז װאם מצחמ־.

 זייערע פון םומעם די צויט אפשאצן באנקען ײ מ׳זאל אויב
 ערשטן דעם נעשטאנען זײנען זײ װי הצואות, אויםצענדישע

 װעגן געמאכט האט ״פארטשון״ זשורנאצ דער װען ,1935 מערץ,
 דאם באקומען זיך יװעט אויםפארשונג, ספעציעלע א ענין דעם

 די האט הצואות, אויםצענדישע אצע די פון :בייצד פאצגנדיקע
 גענויער אדער פינפט־חצק, א כמעט ארױסגעגעבן י\־װ(ן3װארגא\־

 11,17 — סא^אליי באו!\ סייבוי ^צשאואל די ; פראצענט 19.87
 — פאךבס■ הפךיס•, גישײס■, ; 11.44 — רױ ירילא\ ; פראצענט

 .בא!?־ ;פראצענט 6.69 — באוס גארא^טיי די ; פראצענט 8.45
 —אןי3א\)י5 \זיגי\-מא\ לי און פראצענט, 6.18 — אװעוי^א־בלײך

 !\א\זפא;י עור !\\ה\־לא\ב פירמע אידישע די און פראצענט, 4.23
 צאוב קוהן, אז איז, אמת דער פראצענט. 2.88 גאנצן אין —

 אידישע הונדערט־פראצענטיקע קײן נישט אויך איז קאמ&אני ענד
 און װ״זמאן באװענײזער, װאלער, עצישא װי אזעלכע פירמע.

 ניט־אידן. ■ז״נען פירמע, דער פון מיטגצידער אקטיװע נאוצטאן,
 װאצט דורכאוים, ״אידיש״ געװען װאצט זי װען אפיצו אבער

 דעם פון פראצענט דריי װי װייליקער געמײנט אויך עס דאך
 בא־ די איז אנב באנק־האנדצ. אינטערנאציאנאלן אטעריקאנער

̂ר רזטיײ באנק־פירמע ״אידישע״ װאוםטע  אויך ו(\ליגװא\ גג. טי
 איצט ציגט פירמע דער איבער קאגטראצ דער ״ריין־איריש״. ניט
 אוירצ ניט־אידן די פון און שטראום פרעדעריק פון הענט די אין

ראנדאצן*. פראנםים און בײצי
 פאקטן די זיינען באנק־געשעפטן, הײמישע די שײך איז װאם

 םפע־ א װאם אויםפארשונג, אן אין דערשטוינלעך. גענוג אויך
 האט ברית״ ״בני אריז דעם פון אונטערזוכונג־קאמיטעט ציעלער

 ביז טויזנט 20 פון באפעצקערונגען מיט שטעט 50 אין געמאיט
י פי\\ 40 אי\ אז ארויםגעװיזן, זיך האט טויזנט, 600  ואוי!\(\ ו
so •טנן אײלאיס(\ !\ײ\ ױט\נוא איג לטטעט  די אין באןל. אױי

באנק־ באנקירן, אידישע 21 געװען זיינען שטעט 10 איבעריקע
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 געװען איז שטעט דאזיקע די אין באאמטע. און פארװאלטער
 האלט עם װי אט איז טויזנט. 250 פון באפעלקערוגג אירישע א

 םינאנימען. זיינען באנקיח און אידן אז באשולדיקונג, דער מיט
!באנקירן זיינען טויזנט 250 פון 21

 װעגן פונקט דער נעװארן ארויםגעבראכט איז קלארער נאך
 אויםשעפלעכער מער צװײטער, א אין באנקירן״ ״אידישע די

 ברית״ ״בני די פון קאמיטעט ספעציעלער א װאם אונטערזוכונג,
 פארײניק־ די פון שטעט גרעםטע 40 אין 1937 אין געמאכט האט

 און טויזנט 200 פון באפעלקערונגען טיט שטעט שטאטן, טע
 באפעלקערונג אלגעמײנער אן מיט שטעט דאזילע די אין העכער.

 פרא־ 13 ארום פאר זיך מיט שטעלן אידן װאו ,29,500,000 פון
 העכערע און באגקירן 18,800 דא זיינען ),3,375,000( צענט

 װייניקער עטװאם !560 — אידן זײ פון און בא:ק־באאמטע,
!באנקירן אלע פון פראצענט 3 װי

 אוים מאכט באפעלקערונג אידישע די װאו יארק, נױ אין
 יזײנען באפעלקערונג, אלגעמיינער דער פון פראצעגט 28 איבער

 ארום — אידן 300 װי וױיניקער באנקיר! 5,000 די צװישן דא
 באנל־ און באגלירן 1800 דא זיינען שיקאגא אין פראצענט. 6

 פרא־ 2.8 — אידן ז״נען זײ פון 50 װי װײניקער און באאמטע
 נאענט דארט דעתרייכט באפעללערונג אידישע די בשעת צענט,

 די אין אפילו אז מיר, זעען אופן אזא אויףי פראצענט. 10 פון
 אומבאדייטנריקע אן אידן שפילן שטעט אידישע גרנוםגוע צג\ײ
 אינסטי־ פינאנציעלע גרעםטע די באגק־געשעפטן. רי אין ראלע

 !/hahüaaja ataiassa( די װי; למשל, אזעלכע לאנד, איבערן טוציעם
 יאך(\ An AAH ?aha די \,îah’ An aah üaha נדיסוי îhahüiaja די

 גאראוגוי די און ,aajaahahìa ìhaaaaajaa די אװפ.,\t aaahaaa טיג־ר
axip. aaxaham,. אידישע. קײן ניט זײנען

 זײנען לאנד, גאנצן איבערן באנקירן 93,000 די צװישן
 פרא־ 0.6 ארום אוים מאכט דאם אידן. 600 װי וױיניקער

 בא־ אידישע די בעת פראצענט), אײן פון צענטל (זעקם צענט
 פראצענט. 4 ארום באטרעפט לאנד גאנצן איבערן פעלקערונג

 זעקם געהאט אפילו זואילטן אידן 1װע — װערטער אנדערע מיט
 זײ װאלטן האבן, זײ ■וויפיא באנקירן אזױפיל מאל האלב א און

גיט־אידן. די װי פראפארציע זעלבע די געהאט בלויז
 אמע־ אין גרופעם נאציאנאלע אגדערע אײניקע בײ איז אגב

 אידן, ביי װי קלענערע א נאך באנקירן פון פראפארציע די ריסע
 אפ־ גאגצן אין כמעט טעמים, פארשטענדלעכע צויציב איז, און

מזרח־אײראפייער. די בײ און נעגער די בײ װעזנדיק
 :זיינען יארק נױ אין באנקירן אידישע באקאנטםטע םאמע די

ujha .ai ìauìa קא.", באש ס. ״דזשיי. דער פון A)Hn 7aha״\iTHAA 
aaiâ ״־.abaa vaahasaaaïïa פרערעם״, ״צאזאר פון aaajaaaa פון 

ï־(mASAA די הא.", צאוב ,imp״ m, די און טייף־מ־^נו די 
 פון YmusAAran רA)AלגHAA — גטי!\אגא אין אמוילינו.9לײ\זא\־

 ל. vAAלAm און שיקאגא״ ,אװ באנק נעשאנאל ״פוירםט דער
aaaha\a\ü נע־ ״אמערי?אן דער פון יגבערג(\ר9ט\ גו. הגגרבגןרנג און 

 פךייגסוג(»־ פ. — ^AHלAÂליî אין קא.״, טר־^םט ענד באנק שאנאיצ
 1VAAVAH1— אבולאלנ(א אין קא.״. טר^םט ״קלױו^אנד דער פון

 פראד \HAj אין און גאראנטי״, טײטל ״אטילאנטא דער ה(\ל«וא\פון
 ״אנגלא־האליפארניא דער פון AA^HiAurns asciato — צינזסא

באגק׳/ נעשאנאל
ענגלאנד, אין אויך אז באמערקן, צו אינטערעםאגט איז אגב

 טרומח־קארט, זײער מיט כםדר פאכען מאז^י־פאשיםטן די װאו
 דורך קאלאניעם עעצישע א?ע און ענגלאנד פארשקלאפן אידן אז

 פאטער געטאן ערשט־א האט זעלבע דאם און — באנקען זײערע
 אײנ־ דער און צאל די איז — דזשאםטיס״ ״םאשיל אין קאג^ין

 150 די צװישן נישטיקע. א באנסירן אידישע די פון פלום
די פײװ׳/ ״ביג די םון נורא דעם באשטימען װאם דירעקטארן,
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 אידן. דריי בלויז זיך געפינען באנקען, ענגי^ישע גרעםטע פינױ
 באגק ׳מעכטיקםטער םאמע דער פון דירעסטארױם דעם אין און
 ענג־ אװ ״באנק דער אין אימפעריע, עגגלישער .גאנצער דער אין

\h ײ\5 ןישגוא a’h ?אנד״, סטאר׳/ ״די (זע איו. \ah ״
.)1938,23 נאװעמבער ?אנדאז,
 פארענטפערן צו כדי ניט פאקטן, אלע די װיםן דארפז מיר

 צו פארװאם גארנישט זיך האין מיר אנטיםעמיטן. די פאר זיך
 פרא־ גרעםערע א געגעבן װאלטן אידן װען אפילו פארענטפערן,

 אמערי־ אגדערע די אדער ענג^ענדער, די ווי באנקירן, פארציע
 קאפי־ אונטערן עלעמענטן עקאנאמישע און םאציאלע די קאנער.

 נאציא־ פארשײדעגע די פון םטרוקטור םאציאלע די װי טאיליזם,
 םיבה אנדער שום קײן פון באשטימט ניט װערן גרופן, נאלע

 באשולדיקט ניט הען פאלק קיין גופא. האפיטאליזם פונעם װי
 פאראורזאכט װערט װאם אנאטאמיע, םאציא^ער זיין פאר װעדן

אביעקטיװע. פון נאר סיבות, םוביעקטיװע פון ניט
 דעם צוליב בלויז ניט אויך פאקטן אלע די װיםן דארפן נןיר

 אונדזערע אין אז דערלאזן, צו ניט כדי נאר א׳מת, אבםטראקטן
 ליגנם באװאוםטזיגיקע די אננעמען זיך זאלן מוחות אײגענע

 צע־ ארײנטראגן פון ציל איר אויםער װאס רעאקציע, דער פון
 צװיי־ דער צו גרופע נאציאנאלער איין פון שגאה און טיילונג

 םון אפנעמען אוגדז, דעמאראליזירן צו אויםן אויך זי איז טער,
 זײערע צוריקשלײדערן פון בארעכטיקונג מאדאלישע די אונדז

 די װאם דעם, צוליב גראד אז פארשטײן, דארפן מיר אטאקעם.
 אימפעריאליםטישע הערשגדיקע די פון םופער־עקםפלואטאטארן

 פאראינטערע־ אזוי זיינען ״הונדערט־פראצענטיקע׳/ די נאציעם,
 אזוי זײ יזוכן זייערפאראזיטיזם, פון שפורן די באהאלטן צו םירט

 אלע ארויפצואװארפן װעמען אויף לעזאזל, שעיר א שטארק
 דער אין זײגען באנקען די םופער־פראפיטירער. די פון זיגד

 אין פאראזיסן גרעםטע די קאפיטאליזם פונעם שטופע איצטיקער
 דער פון הױפט־ז״לן די און װעלט דער פון עלאנאמיק דער

רעאקציע.
”saia( םגוא? üiajaai!A.\ די באהערשן אידן אז אײנדרוק, דער 
 איינגע־ אויך איז װערט־פאפירן, מיט האנדל דעם און בירזשעם

 אנטי־ םיםטעמאטישער דער דורך אונרז בײ געװארן פרעםט
 דער פון בןיטגלידער 1,375 די צװישן פראפאגאלדע. םעמיטישער

 18 אדער ,252 בלויז זיינען עקםטשיינדזש םטאק יאדקער נױ
 זיך געפינען װאם פירמעם, 637 די צװישן אידן. פראצענט,

 זיי־ ״עקםטשײנרזש״, דעם פון (דירעקטאריע) רייםטער דעם אין
 זיך האבן 39 און האלב־אידישע זיינען 24 ;אידישע 55 נען
א״נפלום. אידישן הערשנדיקן א אונטער געפונען 1936 אין

\,taa\2 :יזײנען אינװעםטיר־הײזער אידישע גרעםטע םאמע די
^AAA) \HAAA’7A)A .AA AAA) ."ASAA ,.H\! AAA) AA)1̂ ^  ,.HA! AAA) 1A

aaaiaajap , .p, \ביהאל(זא p  aaaj,. לײ(זא\ און aaja'aa• די 
p וילאג אינװעםטיר־פירמע ריזיקע  aaai am,. ניט בפירוש איז 

 פון איז גופא דילאן װאם דעם אויף קוקנדיק ניט אידישע, קײן
אפשטאמונג. אידישער

tas’apaap ajaajaaüja’h •. דעמא־ כלומרשט דאזילע די 
 זיינען געזעלשאפטן (קעגנז״טיקע) ״מױטשועל״ קראטישע
 זיי־ װאס אינװעםטיר־הייזער, מאנאפאליםטישע גרויםע פאקטיש

 מיר באגל־הײזער. גרעםטע רי מיט געבונדן און געקניפט נען
 אינ־ גרויםע צװײ פון שפיץ דער אין אידן צװײ בלויז געפיגען

 פרעזידענט דער ^,aajaaaaja .h ahaaaajaa — שורענס־לאמפאניעם
 \,pAיAAAל( .a י. און קאמפ.״ אשורענם ״קאנטיגענטאל דער פון

 אין קאמפ." אינשורעגם פאנד ״פייערמעגם דער פון .פרעזידענט
פראנציםקא. םאז

 פעלד ברײט א אינשורעגם־אגענטורן די זיינען דעדפאר
פאר אינשורעגם־אפיםעם, לאלאלע פון פארװאלטער אידישע פאר
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 גוטע א איז יארק נױ אין קאלעקטארן. און אגענטן םאליםיטארם,
 די הענט. אידישע אין באשעפטיקוע דאזיהער דער פון העלפט

 פראצענט 80 כמעט זיינען יאדק נױ אין בראוקערם אינשורענם
 יארק, נױ אין בראוקער־פירמעם גרעםטע פיר די כאטש אידן,
 קײן ניט זיינען מאםשטאב, נאציאנאלן א אויף האנדלען װאם

 ציען אידן טויזנט 25 ארום אז אפגעשאצט, װערט עם אידישע.
 גאך און יארק גױ איז אינשורענם־האגדל דעם פון הױנה זײער

לאנד. גאנצן איבערן טויזנט 25

 אמעױקע אין אידן די פון בײטראג דער
װיםנשאפט דער צו

װיםנשאפט מעדיצינישער דער פון געביט אויפן
 צו אמעריקע אין דאקטוירים ערשטע די פון בײטראג דער

 װערן, אפגעשאצט בלױז קען ישוב דעם פון אנטװיקלונג דער
 וויילד, א אין אז פאקט, דעם אנבאטראכט אין :עמט מען װען
 מער פיל געפארן לויערגדיקע די זיינען לאנד, אגטוױקלט גיט נאך
 זייגען זיי פיאנערן. די פון לעבן און געזוגט פארן אפטער און
 בא־ ניט נאך זײגען זיי ; קלימאט צום צוגעװאוינט גיט נאך

 חױת שעדלעכע און גראזן גיפטיקע פארשיידענע די מיט קאנט
 פון אנדערע זומפן, שריט אויף און טריט אויףי ;איגזעקטן און
 רוי, און שװער איז לעבן דאם ;מאלאריע מיט פארפעםטעט זײ
 דארף. מעגטש א װאם באקװעמלעכקײטן, מינימאלע שום קײן אן
 די פון איינע ,איז דאקטאר דעם פון ראלע די אז קלאר, איז עם

פיאגערן־צייט. ־עד אין װיכטיקםטע םאמע
זעלטנ־ א געװען דאקטױרים צײט יענער אין ז״נען נראר און

 יאר־ טן19 פונעם אנהױב אין װי שפעט אזױ שױז אפילו הײט.
 דר״ געװען בלױז שטאטן פארײניקטע די אין זיינען הונדערט

 הארװארד פון די זיי, פון צװײ בלױז און שולן, מעדיצינישע
 װעלכע געהאט האבן אוניװערזיטעט, פענםילװייניער פון די און
 אל- צװ״ בלױז געװען דעמאלט זיינען עס באדייטונג. אייז עם

 פראקטי־ געקענט האבן דאקטױרים װאו שפיטאלן, געמייגע
 געמוזט האבן זיך, פארפאלקאמען געװאלט האבן װאם רי, צירן.
 יג\\־(\ר איז אומשטענדן אזעלכע אונטער אײרא&ע. קײן פארן

 עם אינםטיטוציע. װיכטיקע א אן־און־פאר־זיך געװען דאקטאר
 ערשטע אלע פון נעמען די אנצוגעבן װיכטיק דעריבער איז

 אומ־ םאמע די אפילו וױיל אמעריקע, אין דאקטוירים אידישע
 יאר־ ערשטע די אין װיכטיק געװען זיינען באדײטנדיקםטע

הונדערטער.
 געװען זיינען אמעריקע אין דאקטוירים אידישע ערשטע די

 בלויז זײ װעגן װייםן מיר װאם אידן), (באהאלטענע מאראנען
 טרא־ אידישע אפהיטן איז געכאפט זיי מ׳האט װאם דעם, דורך

 אינקװיזיציע. דער פון געװארן געמשפט ■זײנען זיי און דיציעם
:זײנען זיי פון באהאנטםטע םאמע די

 אינקװי־ דער דורך געװארן פארברענט אלגגארצו, בגא\ רר.
.1582 ארום פערו, לימא, איז זיציע

 פראקטיצירט האט װעלכער בדאגאנזא, פון אלגגארא ור.
.1582 אין גורל זעלביקן דעם מיטגעט״לט האט פלאטא, לא אין

א װ. ד\־. אמעריקע אין געבארענער א סיילגגא, ו
 ז״ן אויםגעהויכט ;כירורג אויםגעצייכנטער אן געװען ),1592(

.1639 אין שײטערהויפן אויפן לעבן
 צפון־אמעריקאנער אויפן דאקטוירים אידישע ערשטע די פון

 אין לאמיבראגא יצלב רו. דערמאנען צו כדא• איז קאנטינענט
 די געהאנגען צײט געװיםע א איז אים איבער אויך מערילאגד.

״גאטם־לעםטערונג״. פאר טויט־שטראף פון געפאר
 איגקװיזיציע דער פון אגטלאפן ריבעירא, vüîîi שװ\אל ךר.

זיך באזעצט און ,1.733 אין דזשארדזשיע קיין פארטוגאל אין
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 פון פיל געראטעװעט האט ער װאו דזשארדזשיע, ,ïihwhb אין
עפידעמיעם. דארטיקע די פון אריבערגעקומענע די

 איז יארהונדערט טן18 דעם פון העלפט עדשטער דער אין
 פארטוגעזישער א סיקארי, ור. װירדזשיניע אין בארימט געװען

 האט ער אז געזאגט, עדות אים אויף האט רזשעפערםא] איד.
 אמעריקאנער דער אין (טאמייטא) טאמאטא די אײנגעפירט

 װערן פארפלאנצט בלויז טאמאטא די פלעגט אים ביז דיעטע.
 א װי באטראכט אבער זי מ׳האט פלאגץ. דעקאראטיװע א װי

ליבע״. פון ״עפל דער זי גערופן רערפאר און פלאנץ, גיפטיקע
 דער פון מיטגלידער־ליםט דער אין מיר געפיגען 1742

 דאקטוירים, צװײ יארק נױ אין קהילה שפאניש־פארטוגעזישער
1750 פון ליםט רער אויף ו\־. און ץגאגלט (\ליאגז רך.

 איז 1752 אין (לױויי). ל(\גױ דר. פון נאמען דער זיך געפיגט
 און אײגאןגז ו\־. יארק נױ קײן דייטשלאגד פון אגגעקומען

 ער אז צײטונגען, פארשײדענע די אין מאכן באקאנט געלאזט
 קראנקהייטן״. פארשײדענע פאר רפואות ״װאונדערלעכע האט
 יגוא, אלךךץ רר. יארק נױ אין באװאוםט געװען איז 1761 אין

 גע־ מיר און קאראלײנע, םאוט קיין אװעק דערנאך איז װעלכער
 א מעדיצין אין טעטיק געװען דארט איז 1772 אין אז פינען,

לטװי. \m דאקטאר, אידישער צװייטער
 געמאכט בארימט זיך האט פענםילװײניע, לא^אמגגצך, אין

 איז ער .1744 אין האמבורג פון געקומען !\א\יט\, יצײ? ײ•
 אומזיםט. זײ היילן פאר מאםן ארעמע די צװישן בארימט געװען

 פון צייט דער אין מעדיצין פראקטיצירט האט װירדזשיניע אין
ל<^ױ. יצח? רר. מלחמה רעװאלוציאנערער דער

 ,1786 יאר איגעם דירעקטארי, יארקער נױ ערשטער דער אין
 שמיגאל רר. און ?אגנו\ ■o\n־m:v ור. פון געמען די מיר געפינען
 טויב־ פון ״קראנקע פאר םפעציאליםט א װי אױראמל, (־נזאןל,)
 נױ דער פון ליםטע דער אין זיך געפינט 1795 אין קײט״.

 דזשאמײקא, אין געבארן לא^ג, inw הײמיא\ רר. קהילה יארקער
p ור. אויך װי i .^נױ אין בית־עולם אירישן אלטן אויפן גץאל 

א י. \גאלגו<\ר רר. פון קבר אויפן מצבה א זיך געפינט יארק  יי\ו
 עפידעמיע דער אין קראגקע די היילנדי? ,1798 אין געשטארבן

פייער. געלן פונעם
 מערי־ קאלאמביער פון גראדואירטער אידישעד ערשטער דער
 ור. געװען איז רעװאלוציע דער פאר קאלעדזש ציגישן

 ביםל א יארק. נױ אין דערנאך פראקטיצירט אײבראהט-\)ינז,
 יארק נױ אין איז יארהונדערט, טן19 פון אלהויב אין שפעטער,

 דער פון נרינדער די פון אײנער הארסי, יגאל ור. בארימט געװען
םאםייעטי״. מעדיקל קאוגטי יארק ״נױ

 יאר־ טן18 פונעם םוו» צום האבן קאראלײנע םאוט אין
 דאק־ אידישע פאלגגדיקע די מעדיצין פראקטיצירט הונדערט

 לץי ר\ר ור. ;טשארלםטאון אין װאתט-ואנז וגר ור. : טוירים
 גענעראל־ דער אלם געװארן באשטימט שפעטער ולי\\ײ.)!זײטרנו,

p ור. ;שטאט פונעם אפטײקער l \ ) i,\ אינעם געדינט
 שפע־ און ארמײ אמעריקאנער דער פון שפיטאל־דעפארטמענט

ט\1!\(\ אין דאקטאר אנגעזעענער אן טעד  קאראל״נע. סאוט יזו
p רר. בארימט געװען דזשארדזשיע אין איז 1810 אין \ n 

p p, אר־ מעדיצינישע אריגינעלע אן פארעפנטלעכט האט ער 
 אװ עפעקטם ענד פראפערטים די אװ ״אינװעםטיגײשאן בעט

פיזיק״. אינדיען אװ טריפאליאטא םפײירעא די

 דעם אין װיםנשאפט מעדיצינישער דער צו בײטרעגער
יארהונדערט טן20 און טן19

שפיטאלן אין און פריװאט פױאקטיצירער, אלגעמײנע
 ),1800—1843( ^ילז!\אנוא !זארגרא ליץױי.) ס־גז־ לטגגי דלייאל

אײנער דיאגלאסטיקער, יארקער נױ פראמינענטער און רעדאקטאר
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 מעדי־ דער פון םעקרעטאר ערשטער דער און גרינדער די פון
 װילאבי דע□ פון פרעזידענט שפעטער און אלאדעמיע, צינישער

קלױולאנד. אין פאקולטעט מעדיצינישן
 מענט׳ש־ ערשטע די ),1821—1875( ?\־א?א\ױג<\ר טר״זגו

 װין אין אויםגעפרובירט מ׳האט װעמען אויןז באשעפעניש לעכע
 די פון אײנער ;כלאראפארם פון אײגנשאפטן אנעסטעטישע די

 מעדי־ בעלװיו דער פון און האםפיטאל דײטשן דעם פון גרינדער
 ■װי געװארן באװאוםט שפעטער ;יארק נױ אין שול צינישער

פאטאלאגיםטן. און כירורגן פײאיקסטע די פון איינער
ת\ פעיאמ ״ r )1904—1822 י \n n n,( דער אין קאפיטאן א 

 הויפט אלם געדינט נ״װי, ױ־עם דער פון דינםט מעדיצינישער
 מעדיציני־ כירורג, ;כירורגיע פון און מעדיצין־בױרא דער פון

דירעקטאר. מעריצינישער און אינםפעקטאר שער
 הידרא־ פון פראפעםאר ),1840—1921( באךץך סיײגזא;

 און מעדיקער פון קאלעדזש איגעם (װאםער־היילונג) טעראפיע
 זיין אין פיאנער א און אונױוערזיםעט קאלאמביער פון כירורגן

פאך.
 קלינישער פון פראפעםאר ),1859—1925( בריל טדג\י\ ױינ\\
 אין כירורגן און מעדיקער םון קאלעדזש דעם אין מעדיצין

 װאם קראנקהײט, דער פון פארשער ; אוניװערזיטעט ?אלאמביער
קראנקה״ט״. ״בדילם נאמען, זיין איצט טראגט

 א געװען ; גראדנע אין געבארן ),1862—(• אײן\זאך\ גזאסנז
 ;בערלין אין עװאלד פראפעםאר מיט פארבוגדן צייט געװיםע
 געדערים־קראנקהייטן; און מאגך איבער אויטאריטעט אן געװארן

 פאםט־גרעדזשואײט יארקער נױ דעם אין געװארן אניעשטעלט
 פון דערפינדער פאך. זיין אין פראפעםאר אלם םקול מעדיקעל

 באנוצט איצט װערן װאם אפאראטן, און אינםטרומענטן נ״ע פיל
 פארעפנטלעכטע זיינע ;װעלט מעדיציגישער גאנצער דער אין

מאגךפאטאלאגיע. פון צװייגן אלע כמעט דעקן װערק מעדיצינישע
 פאטא־ פון פראפעםאר ),1863—1924( אײבראמינו אלבטרגו

 דעם פון פרעזידעגט ;מעדיצין־קאלעדזש קופער אין לאגיע
 געװארן באװאוםט ; פראנציםקא םאן אין פאליקליניק עמאגועל

 בא־ איז װאם מעדיצין, עלעקטראנישער פון איינפירער דער װי
 פאר־ די אין פראפעםיע מעדיצינישער דער פון געװארן קעמפט

 אויטארי־ פיל םון געװארן געשטיצט איז און שטאטן, אייניקטע
לעגדער. אנדערע און עגגלאנד אין טעטן

 נאװאקעין פון געברויך דעם אײנגעפירט איעהאוץ, אלפוטד
 מאלו־ כעמישע (געװיםע ״עםטערם״ אז אגטדעקט, און 1905 אין

 אן אוים איבן עםידס אראמאטישע אלע פון גרופירועען) קולארע
װירקונג. אנעםטעטישע

באקטעריא־ און פאטאלאג ),1874—1927( רא.בי\ אלבטוגו
 1899 פון דעלאװער שטאט אין העלט״ אװ ״בארד דער פאר האג
 און פאטאלאניע באקטעריאלאגיע, פון פראפעםאר ,1903 ביז

 באקעטריא־ ;פילאדעלפיע אוניװערזיטעט, טעמפל אין היגיענע
 דיאגנאםטיקער; בארימטער װאשינגטא;; שטאט דער פאר לאגיםט

 ענד ״פיזישענם פונעם קאקעגיע מעדיצינישער דער פון פארזיצער
 פארם ״האופ פוגעם דירעקטאר און האםפיטאל״ םוירדזשענם

םאניטארױם״. טובערקוצאזים
 דעם מיט פארבונדן ),1879—( !\א\«ט\ אײ^ט\גוײ\ אלפוטו
 װעגן ארבעט זײן פאר באװאוםט און אינםטיטוט ראקעפעלער

 ב?וט־ און הארץ דער פון פארמאקי^לאגיע און פיזיאלאגיע דער
צירקו^אציע.

 מעדי־ װעגן שרייבער ;פולערערזפו ),1889—( ײ\1פיט\ װאריגג
 מעדי?אל ראש אין געהיצפם־פראפעםאר ;פראבלעמען צינישע

 מעדיצינישן קאנםערװאטיװן דעם פון רעדאקטאר ;קאלעדזש
דער פון זשורנאל אפיציעלן דעם פון אוז ״היידזשיא״ זשורנא^
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 יארן צעצטע די אין געזעיצשאפט. מעדיצינישער אמעריקאנער
מעדיצין. םאציאליזירטע ער באקעמפט
 ״בארד דער פון פרעזידענט ),1890—( ע\גוךא\נז \\ײל אלגױ\

 פיז געהילפם־פראפעםאר ; ארקאנםא ראק, קיטל אין העלט״ אװ
ארקאנםא. פון אונױוערזיטעט דעם אין מעדיצין

 האלדז־ און אויער אױג, פון געביט אויפן אױפטוער
קראנקהײטן

^ ײן  םפעציא־ ערשטע די פון אײנער ),1796—1879(הטיג א
 בארימטער ;אויגן־קראנקהייטן איבעו אמעריקע אין קיםטן

 פון דערפילדער ;לעקטאר און שרייבער מעדיצינישער כירות,
 גרינדער די פון אײנער ;אינםטרומענטן כירור;ישע פארשײדענע

 פרעזידענט ;געזעלשאפט מעדיצינישער אמעריסאנער דער פון
 ;פילאדעלפיע אין גאטור־װיםנשאפטן פון אקאדעמיע רער פון

 מעדי־ אװ ״דזשוירנאל זשורנאל מעדיצינישן פונעם רעדאקטאר
זשורנאל״. ״העיזעם װי באװאוםט םײענםעם״, קאל

 פאר־ דער אין פיאנער א ),1801—1870( א\זט\5 י. י\זץטט
 אין מינעראלאגיע פון פראפעםאר ;אויער־קראגקהײטן פון שונג
 פונעם פרעזידעגט שפעטער ; אוגױוערזיטעט מערייאנדער דעם

 דעם גרינדן געהאלפן ;פאקולטעט כירורגישן און מעדיצינישן
אויער־קליניק. און אויג־

 כירורג בארימטער ),1813—1886( זא\1ליבטר ה. נושארלם
 װאשיגגטאן, אין צייט, זײן אין אויגן־פפעציאליםט גרעםטעד און
 כירורגישן פונעם פראפעםארן און גרינדער די פון איינער ;ק. ד.

 דער געװען ; אוניװערזיטעט דזשארדזשטאון דעם אין פאסולטעט
 אמעריקע אין ערשטער דער און װעלט דער אין כירורג דריטער

 (א םטראמביםמום פאר אפעראציע דערפאלגרײכע א מאנן צו
אויגן־קראנקהײט). געװיםע

 אמערי־ אין פיאנער א ),1833—1902( אט תטאגטף מיאוימ
 נױ איז לאריעאלאגיע פון פראפעםאר ;לארינגאלאגיע ?א;ער

 ױניאן־ארמײאישער דער אין מאיאר ;פאליקליניק יארקער
 אמערי־ דער פון גרינדער בירגער־קריג; פונעם משך אין דינםט
 דער פון אנטדעקער ;געזעלשאפט לאריעאלאגישער קאנער

 װי כירורגיע אין באװאוםט איצט איז װאם לארי^זמ־אפטראאיט,
אפעראציע. אשם

 לאריגגא־ פון פראפעםאר ),1836—1855( טלפבטרג לגאיםי
 פאקולטעט מעדיצינישן דעם אין האלדז־קראנקהײטן און לאגיע
 ערשטן דעם געגרינדעט ;אונױוערזיטעט יארקעד נױ פוגעם

 אמע־ אין םפעציאליטעט דאזיקער דער פאר קליניק עפנטלעכן
 בעםטע די לארינגאלאגיע, פון געשיכטע דער פון אויטאר ;ריקע

 די אין דערשינען איז װאם געגנשטאנד, רעם װעגן געשיכטע
 װיםנשאפטלעכע ריי א גרינדן געהאלפן ;שטאטן פארייניקטע

 ערשטער דער געװען ;זשורגאלן מעדיצינישע און געזעלשאפטן
געזעלשאפט. לארינגאלאגישער אמעריקאנער דער פון פרעזידענט

 פראפעםאר בארימטער ),1836—1902( פריוטסץאלר אהד\
 מעדיקער פון קאלעדזש דעם אין אויער־קראנקהײטן או; אוינ־ פון
 מעדיצינישן דעם פון פרעזידענט ;באלטימאר איז כירורגן און
 דעם שאפן געהאלפן ;מערילאנד אין פאקולטעט כירורגישן און

קאלעדזשעם. אמעריקאנער די פון פארבאנד
 פירנ־ א ),1838—1927( פאלימ־?א\זט\ מיילװא וט װפיײסאב

 און גרינדער די פון איינער ;אמעריקע אין לארינגאלאג דיקער
 ברוםט־ און האלדז פון קראנקהײטן די איבער פראםעםארן די פון

 פון פראפעםאר שפעטער ;פאליקליניק פילאדעלפיער אין קאםטן
 אײנער ;קאלעדזש מעדיקאל דזשעפערםאן אין לאריגגאלאניע

 לארינגא־ אמעריקאנער דער פון פדעזידענט און גרינדער די פון
װיםנ־ אנדערע אייניקע פון גרינדער א און געזעלשאפט לאגישער
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 און אױםגאבן, מעדיצינישע און געזעלשאםטן שאפטלעכע
אויטאר.

און אפטהאלמאלאגיםט ),1847—1925( גזעים יצװ?
 װיםנ־ די נאכגעפאלגט ;אויםגאבן מעדיצינישע פון רעדאקטאר
 דריי כמעט ;אויבן) (זע פאטער זיין פוז ארבעט שאפטלעכע

 אמע־ דער פון ביבליאטעקאר און םעקרעטאר געװען יאר צענדליק
 פענ־ דעם פון ׳פרעזידענט ;געזעלשאפט פילאזאפישער ריקאנער

ע, פון קאלעדזש םילװייניער  גענעראל־םעקרעטאר און צאךכירותי
 פואר־ איז װאם קאנגרעם, מעדיצינישן אינטערנאציאנאלן פונעם

.1876 אין געקומען
w !\ארל npאפטהאלמאלאגיםט יארקער נױ ),1857—( ־; 

 צו אנגעהױבן האט ■װאם ערשטער, דער װי באטראכט װערט
אויגן־א&עראציעם. אין אנעםטעטיק אלם קאקעיז מיט זיך באנוצן

 ;אויגן־ם&עציאציםט ; יארק נױ האלזבװרגנלד, רןטיגליגנו
 אװ דזשוירנאל ״אמעריקאן דעם פון רעדאקטאר און גרילדער

אפטהאלמאלאדזשי״.

 און נאז־ פון ■פראפעםאר ),1865—1927( לא\ב ײאלף װג\
 קאלעדזש, מעדיקאל סימם מעריאז אינעם האלדז־קראנקהייטן

 לואיםער סט. דעם םון מעדיצין־שול די געװארן דערנאך איז װאם
 מעדי־ דעם פון דין דער געװארן איז ער װאו אוניװערזיטעט,

רעדאקטאר. א און אויטאר אן אויך געװען ;פאקולטעט צינישן

 קינדער און פרויען געבורט, אין םפעציאליםטן
קראנקהײטן

u r a s אנגעזעענםטע די פון אײנער ),1830—1919(יאלץאבי 
 פון םאטער דער און קינדער־קראנקהײטן װעגן אויטאריטעטן
 םון פראפעםאר ערשטער דער ;פעדיאטריקם אםעריקאנער
 םעדי־ יאר?ער גױ דעם אין פריער — אמעריקע אין פעדיאטריקם

 אוניװערזיטעט, יארלער גױ דעם אין דערנאך קאלעדזש, קאל
 אוני- קאלאמביער איז פראפעם^ר קלינישער אויםצאז צום און

 און װיםנשאפטלעכע פירנדיקע די פון פרעזידענט ;װערזיטעט
 אויטאר אן װי אויך באװאוםט ;ארגאניזאציעס מעדיצינישע

מעדיצין. איבער

nunאנט־ ;קינדער־םפעציאליםט ),1858—1938( ב<\רג 1־ 
 אױטאריטעט אן און ״קלוב״־פים געירשנטע פון אורזאך די דעקט

 אפהאנדלונגען פיל פון אויטאר ;דיפטעריע און פאקן היילן אין
 האםפי־ םײניי ״מאונט מיטן פארבונדן םערום־טעראפיע; װעגן

 םון קאלעדזש אין פעדיאטרילם פון געהילפם־פראפעםאר ; טאל״
יאר?. נױ אין םוירדזשענם״ ענד ״םיזישענם

nvmערשטער דער געװען איז ),1858—1927( ?אפלי? ’־ 
 פארײניקטע די אין מילך־םטאנציעם םטעריליזירטע איינצושטעלן

 גע־ פעדיאטרישער אמעריקאנער דער פון פרעזידענט ;שטאטן
 אנטדעקער דער אלם דערפראפעםיע אין באװאוםט און זעלשאפט

 םימנים דיאגנאםטישע ערשטע די פון ״קאפליק־פלעקן״, די פון
מאזלען. בײ

 פעדיאט־ באװאוםטער ),1875—1933(\ז<\גז פאביא\ אלפדגלר
 פאר־ זיינע פאר באװאוםט פעדיאטריקם, פון פראפעםאר ריםט,

 (רא־ ריקעטם (םקוירװי), םקארבוט־קראנקהײט דער אין שונגען
שטראלן. אולטרא־װײאלעט כיטים).

 האם־ םיני מאונט פון פעדיאטריקער ),1877—( ט\י? ב<\לא
 דעם פון אנטדעקונג דער פאר באװאוםט ; יארק נױ אין פיטאל

 עמםינד^עכ־ אויםגעפינען אין באנוצט מען װאם ״שיק־טעםט״,
דיפטעריע. צו קייט

 בײן־םפעציאליםטן אוראלאגן, כירורגן, אמעריקאנער
אנדערע און

פראםע־ בארימטער א ),1853—1921( ראונואהאף תשאןנלף
 פון קראנקהײטן די אין כירורג־פיאגער און כירורגיע פון סאר
 אונױוערזי־ םינםינעטער אין פראפעםאר נירן, און גאל־בלאז דער
םינםינעטי. אין האס&יטאל אידישן פונעם דין און טעט

רעדאס־ אויטאר, מעדיצינישער ),1857—( ,ל™ י. לזאריסי
 פון שטאט־קאמיםיע יאר?ער נױ דער פון םעקרעטאר און ט*ר

 מעדיצינישער פון פראםעםאר ;אונטערזוכער מעדיצינישע
 עטיקם; פון פראפעםאר םקול, לא אלבאני דער אין ױריםפרודענץ

פום־קליניק. יארקער נױ פון פרעזירענט
 אין כירורגיע פון פראפעםאר ),1858—1932( \ר1\זײ װילי

 דער־ און םיםטאםקאפיע, אײנצופירן ערשטער דער ;יארק גױ
 א אעעװענדט ;אינםטרומענטן מעדיצינישע פיל פון פינדער

געשלעכט־ארגאנען. די פון אפעראציעם אין טעכניק נײע
 אין אוראלאגיע־םפעציאליםט ),1863—(• ?אליט<\ר גגװנואגג

 סיני״ ״מאונט און ריעם״ ״מײקל פון האםפיטאלם שיקאגער רי
 ״פיזיקל פון קאנגרעם אמעריקאנער דעם פון פרעזידענט און

טהעראפי״.
 װעמען כירורג, יארקער נױ ),1875—( ל\אמזא\ ויגזט\אור

 אײנצוםירן ערשטער דער געװען איז ער אז צוגעשריבן, װערט עם
 בלוט־ פון (םײטרײט־מעטאד) ציטראט־מעטאדע די באנוצן און

(טראנםפױזשאן). איבערגום
כירור־ אוראלאגישער פון פראפעסאר ),1879—( בױגטר לצא

 בא־ ;מעדיצין־שול ׳פאליקלינישער יארקער נױ דער אין גיע
אינםטרומעגטן. אוראלאגישע רײ א דערפינדן זײן פאר װאוםט

 און אוראלאג בארימטער ),1891—( ר\דלזאט\?י\ לנוײ ראל^
 געקוםען זוײם־רוםלאכד, מינםק, אין געבארן :ירן־םפעציאליסט.

 יארקער נױ אין מעדיצי[ שטודירט 1או 1906 אין אמעריקע אין
 אלם האםפיטאלן פארשײדענע ימיט פארבונדן ;אוניװערזיטעט

 אויףז אינםטרומענטן דערפונדן ;ציםטאםקאפיםט און אוראלאג
 אורין־ פון און נירן פון שט״גער אפעראציע אן אן ארויםנעמען

 דילאטא־םיםטא־אורעטרא־ מאדערנעם דעם דערפונדן קאגאל;
 מעדיצינישע פארשײדענע פאר פאך זיין װעגן געשריבן ;סק־^פ

זשורנאלן.

(הויט־םפעציאליםטן) דערמאטאלאגן אמעריקאנער
ראדיאלאגן און

 און הויט םון פראפעםאר ),1858—1919( ױינולגלר וןט\אג(\ף
 פארשיידענע אין דערמאטאלאגיע פון און קראנקהײטן װענערישע

 דער פון פרעזידענט ;שיקאגא אין אינםטיטוציעם מעדיציגישע
געזעלשאםט. דערמאטאלאנישער אמעריקאגער

די פוז אײנער ),1870—1934( לטאלז^רג װ®".
 פרא־ אמעריקע, אין םיפילאלאגיע און דערמאטאלאגיע אין פירער

 אמע־ דער פון פרעזידענט ;שולן מעדיצינישע רײ א אין םעםאר
 פארשער טיפער א געזעלשאפט; דערמאטאלאגישער ריקאנער

פאך־ביכער. מעדיצינישע פון אויטאר און
 געבארן ;ראריאלאג בארימטער ),1880—( .בא?י גץמס-אגג

 אמעריקע איז ;דײטשלאנד לײפציג, אין מעדיצין שטודירט און
 אין איצט װערט װאם דיאפראגם, די דערפונדן ; 1923 זינט
 מיט צוזאמען ; רענטגעגאגראםיע אין באנוצט װעלט גאנצער דער
 פאטא״ א מיט קאמערא א דערפונדן איינשטײן אלבערט דר.

 פאך־זשור־ מעדיצינישע אין מיטארבעטער ;אויג עלעקטרישן
נאלן.
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פםיכאלאגן און פםיכיאטערן נוראלאגן, אמעריקאנער
 נערװן־ און מוח פון פראפעםאר ),1858—( װאלונז בארןארר

 דער פון פרעזידענט ;פאליקליניק יארקער גױ אין קראנקהײטן
 יארקער גױ דער פון ׳געזעלשאםט, גוראלאגישער אמעריקאנער

 נורא־ איגטערנאציאגאלן רעם פון און װיםגשאפט פון אקאדעמיע
 באשרײבונ־ זײגע פאר באװאוםט פפעציעל ;קאנגרעם לאגישן

פאמיליע־משוגעת. געװיםער א פון גען
 באװאוםט יארק, גיו פון ),1865—1916( \זײגן1אפ<\ ױילז\

 דער װעגן און קינדער אומנארמאלע װעגן בייטראגן זיינע פאר
קינדער. אלע פון אנטװיקלונג גײםטיקער און פיזישער

i אײבוגןהגןגז in s\ בארימט־ די פון אײנער ),1874—( .לריל
 ;אױטאר און פרוידיאנער א אמעריקע, אין פםיכיאטערן םטע

 קא־ ביים פםיכיאטריק פון קליניק אינעם הויפט דער געװען
אוגיװערזיטעט. לאמביער

Hrnm\ און פסיכיאטער ),1876—1935( ארל<\\־ װאריװ 
 פאר־ פון הויפט ; קרימינאלאגיע פון פראפעםאר ;קרימינאלאג

 פונעם אויםבעםערער דער אינםטיטוציעם; מעדיציגישע שײדענע
דעטעקטאר״). (״ליי ליגנם פארצייכנט װאם אינםטרומענט,

פארמאקאלאגן און פיזיאלאגן אנזעריקאנער

 דעם פון הויפט ),1851—1920( ז<\לגוג<\ר1 רןשײצזגז ס־ג\צזיגג\ל
 ראקע־ אינעם פארמאהאלאגיע און פיזיאלאגיע פון דעפארטמענט

 אויטאר, פארשער, אריגינעלער אלם בארימט איגםטיטוט, פעלער
 פיזיאלאגישער אמעריקאנער דער פון פרעזידעגט און רעדאקטאר

ארגאניזאציעם. װיםנשאפטלעכע אגדערע און ;עזעלשאפט
 און פיזיאלאג װעלט־בארימטער ),1859—1924( לאןב .גט\אס

 קאלי־ איז שפעטער און שיקאגא אין פראפעםאר ;ביאלאג
 עקםפערימענ־ פון הויפט דערנאך און אוניװערזיטעט, פארניער

 רעדאקטאר, ;אינםטיטוט ראקעפעלער אין ביאלאגיע טאלער
 געמאכט ;ביאלאגיע צו כעמיע און פיזיק אנװענדן אין פיאנער

 פון רויגן די מיט עקםפערימענטן ביאלאגישע װיםנשאפטלעכע
װערק. וױםנשאפטלעכע פון אויטאר ; פיש

 פיזיאלאגיע פון פראפעםאר ),1874—( נס־לא«ג\ך
 פייאיקער ;לואים םט. אין אוניװערזיטעט װאשיעטאנער אי;

 פיזיאלאגישער אמעריקאנער דער פון פרעזידענט ;םארשער
אויטאר. און נעזעלשאפט
 פון פראפעםאר ),1874—( ל(\װע\-\זא\־ג\ םאלאמיא\ אוגוץר

 אונױוערזי־ װיםקאגםין אין טאקםאקאלאגיע און פארמאקאלאיגיע
 און געזעלשאםט פארטאקאלאגישער דער פון פרעזידענט ;טעט

 שטודירן אין פארשער אמעריקאגער פירנדיקםטע די פון איינער
םיפילים. הײלן אין מיטלען מעדיצינישע םארש״דענע

 אנאטאמען, פאטאלאגן, באקטעריאלאגן, בארימטע
היגיעניםטן און היםטאלאגן

פאטא־ גרעםטע די פון איינער ),1863—(>ל^מע(\ר3 זא\1נזײ
 לאבארא־ די פון דירעקטאר ;יארהוגדערט טן20 דעם אין לאגן

 פאר־ מעדיצינישער פאר איגסטיטוט ראקעפעלער אין טאריעם
 װיםנשאפטלעכע פארשײרענע אין פארשער אריגינעלער ;שונג

צוױיגן.
 אימונאלאג, באװאוםטער ),1868—( לא^־טזסיײגגװ־ !ץאול

 אינםטי־ ראקעפעלער מיטן פארבונדן ביאלאג; און יאקטעריאלאג
ט;  ;1930 אין מעדיצין פאר גאבעל־פרייז פון געװינער טו

 פאר־ די קלאםיפיצירן אין אגטדעקונגען זײנע פאר בארימט
בלוט. מענטשלעכן פון טיפן שײדענע

 פון םארשער בארימטער ),1869—( ראג^יאץ וגט. מיילנ\א\
א ;פראגן היגיענישע איבער אויטאר און פארהיטונגם־מעדיצין
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 פון לאבאראטאריע היגיענישער רער פון דירעהטאר צ״ט נעװיםע
 פארהיטונגם־ פון פראפעסאר ;װאשינגטאן אין רעגירוע דער

אוגיװערזיטעט. הארװארדער אין היגיענע און מעדיצי;

פלעקםנער םײמאן דר.

״ױ. דער מיט פארבונדן ),1875—1929( גאלר^צדגצד י\נג\-
 פון שטודױם אינעם דירעקטאר אלם םערװים׳/ העלט פאבליק יעם.

 דער אין פיאנערן־ױערק ז״ן פאר באװאוסט שפײז־נארונג;
פעלאגרא־קראנקהײט. דער פון פארשונג
ד  פאטאלאױע פון געהייפם־פראפעםאר ),1880—( מיאוט ו\

 מאנ־ בײם לאבאראטאריעם די פון דירעלטאר ;קאלאמביע איז
 נרינט־ זײנע פאר באװאוםט ;יארק נױ אין האםפיטאל טעפיאר

גלענד״. ״טאיראיד װעג; פארשוגגען לעכע
 דער מיט פארבונדן געװען ),1886—1932( טאפירא ל\איגז

 געזונט־ אינטערגאציאגאלער זײער אין פאנדירוע ראקעפעיער
 ךער פון דירעקטאר אלם זיך פפעציאליזירט אפטיילהע,
 א געװען ;קראגקה״ט ״הוק־װארעם״ דער פון אפטיילונג

 אגדערע און ריקא קאםטא פון רעגירונגען די פאר יאטגעבער
 מיטגליד א דערגאך געװארן ;לעגדער צענטראי־אמעריהאנישע

 דער געדינט און געזונט־קאמיםיע אינטערנאציאנאלער רער פון
סיאמ■. פון רעגירונג

א\ב\  באק־ פון געהילפם־פראפעםאר ),1887—( !\א\ז\ לעא\ ו
 רי פון דירעקטאר ; אונױוערזיטעט מישיגענער אין טעריאקאגיע

 אוניװער־ מישיגענער בײם האםפיטאל דעם אין לאבאראטאריעם
 דעם פון געזונט־דעפארטמענט דעם פאר אימונאלאג ;זיטעט

 םיפי־ רעם פארפאלקאמען פאר באװאוםט ;שטאט מישיגענעד
קאהךטעםט״. ״דער נאמען דעם אוגטער באקאנט לים־פרואװ,

יארק, נױ איז נעװראלאגיע פון פראפעםאר נזא?<\ל,
 ״דע־ משוגעת דער פאר אינםולין מיט באהאנדלונג די אלטדעקט

פרעקאקם״. מענטיא
 נױ אונױוערזיטעט, קאלאמביער פון ),—?—( ג־אבאי י. י.
 עפאבע־מאכנדיקער אן מיט ארויםגעקומען לעצטנם איז יארק,

 װאם װעלט, דער ,אויףז מאטעריע ברעקעלע יעדעם אז אנטדעקונג,
 די ראדיא־כװאליעם. ארוים זיך פון לאזט זיין, ניט זאל עם

 כעמיע, און פיזיק פאר בלויז ניט װיכטיק איז אלטדעקונג דאזיקע
 הויט־ און ?אנםער פון היילונג דער אין מעדיציז פאר אויך גאר

 טעלע־ פון פראבלעם דער צו צוגאנג גײעם א ניט און קראגקהײטן
 םאר־ די ימעםטן צו אזוי װי מעטאדע א אויך דערפונדן פאטיע.

 אמערי־ דער פון געװארן באלוינט ראדיא־כװאליעם. שיידענע
טן30 דעם װיםנשאפט, פון פראגרעם פאר געזעלשאפט קאנער
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 געװארן אװעקגעשטעלט און $1,000 מיט ,1939 דעצעמבער,
אנטדעקער. גרעםטע די מיט צוזאמען

תי  ),1940 (םעב. אנטדעקט שיקאגא, פון לפװטפןט, נזי
 הײר און טיװצלט־ פיראמץ דאקטױרים אידישע די מיט צוזאמען

 םארבײטן זאל װאם םערום, נייעם א (נעכעלעס), ̂ױסגולגונג ריך
 די (טראגספוזיע). בלוט־איבערגיםונגען בשעת בלוט מענטשלעך
 װאם שװער־םארװאונדעטע, ראטעװען צו צו זאגט אנטדעקונג

בלוט. מיט אפגעגאנגען זײנען
 אויםגע־ 1940 פון מאנאטן פיר ערשטע די יזיך האבן בכלל

 גע־ מעדיצינישן אויפן אנטדעקונגען גרויםע רײ א מיט צייכנט
 און ד^קטוירים אידישע װעלכע צװישן אמעריקע, אין ביט

פלאץ. װיכטיקן זײער א פארגעמען װיםנשאפטםלייט אנדערע
 דרײ אױבנדערמאנטע די פון אנטדעקונג גרויםער דער אויםער

 גלוט־איבערגום, פון געביט אויפן דאקטוירים שי?אגער אידישע
 און אגטדעקער אידישע פאלגנדיקע די דא מיר פארצײכענען

:פארשער
רענטגענאלאגיסט, יארלער נױ באװאוםטער א גזגוגו־הױש, י.
 מעג־ װעט װאם אנטדעקונג, אן פעברואר םוף אין געמאכט האט
 שטיק, א םענט א״ן פאר עקם־רעי־בילדער געמען צו מאכן לען־
 די פאר היוניענע־פראבלעם די רעװאלוציאניזיח דעם מיט און

 די דערלױבן ניט זיך קאנען װאם מאםן, הארעפאשגע מיליאגע!
בילדער. עקס־רעי טייערע

 האםפיטאל םיני מאונט פון נעװראלאגיםט ץץצ^נזלטר, ס. י.
 הײ־ די אנטדעקט אוניװערזיטעט, ק*<לאמביע אין פראפעםאר און

 ״גערין־קראנק־ די נאמען אונטערן באװאוםט פאדאליז, פון ילוע
״אי״. װיטאמין מיט באהאנדלונג דורך הייט׳/

 און קלארק־אונױוערזיטעט פון פראפעםאר גיי^גנז, גריגארי
 אנט־ צוזאמען האבן װאםאר־קאלעדזש, פון טיא^ירא הצר^ערגו

 אן בהמות, און חױת בײ רעפראדוקציע פון מעטאדן נייע דעקט
 דורך אויך אוז זאל׳דװאםער פון איינשפריצונגען דורך זכר, דעם

 פארמערונג דאזיקער דער דורך אײז־װאםער. מיט באהאנדלוע א
גקבות. באויז ארוים קומען

לײפטר, גױליאגז נ\<טאררושי\, לגאימ \\ײמיא\, גואװאגז המראלך
 אין האםפיטאל םיני מאונט פונעם אלע בג\<\ר, דושאררוש און
 אוני־ קאלאמביער פון 1לי מ. בושארלװ מיט צוזאמען י^רק נױ

 אויםצוהײלן אזוי װי מעטארע א אנטדעקט האבן װערזיטעט,
 גערויערט האט װאם זאך, א — טעג 5 פון משך אין םיפילים

באהאנדלונג. יאר צוױי אדום איצט ביז
 געװען איז אמעריקע אין דאקטוירים אידישע פון צאל די

 דזשײרןאב דר. פון אפשאצונג דער לויט ,1936 פון אנהויב צום
 ״הרופא זשורגאל העברײאישן מעדיצינישן אינעם גאלדבערג, א.

 די אין זיך געפינט צאל גרעםטע די און ,16,078 ארום העברי״,
 אלע פון פראצענט 47 איבער אליין יארק נױ (אין מזרח־שטאטן

אמעריקע). אין דאקטױרים אידישע
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 1904 איז ; אוקראיגע אין געבארן ),1866—(גאגזבעוג װט\\ז
 אוני־ מישיגען דעם אין כעמיע ארגאנישער פון פראפעסאר שוין

 מינען־ עם. ױ. דער פאר כעמיקער באראטנדיקער ;װערזיטעט
 כעמי־ אמעריקאגער דער פון פרעזידענט ;1917־18 אין בױרא

 כעמישן דעם אין פיאנער אלם בארימט און געזעלשאפט, שער
 דעם מיט געװארן באלוינט ;ראדיקאלן״ ״פרײע פון שטודױם

 אין געזעלשאפט כעמישער אמעריקאנער דער פון ניקאל־מעדאל
 טשענד־ טיטן און ,1925 אין װילארד־גיבם־מעדאל דעם ; 1914

 כעמישע םארשײדענע פאר געשריבן ; 1927 אין לער־מעדאל
זשורנאלן.

כעמי־ באװאוםטער ),1869—( ל(\\\ט ניגואראר א\זר\ ^טבגנז
 אנגע־ דער אינםטיטוט; ראקעפעלער פון מיטגליד א און קער

 כעמיע ארגאנישע אגװענרן אין פארשער אמעריקאנער זעענםטער
פר^בלעמען. ביאלאגישע צו

 פון פראפעםאר ),1872—( װ^ונול ב(טג\ריסנו לא^איגןנו
 און פיזיאלאגישן פונעם פארזיצער ;כעמיע פיזי*!לאגישער

 דער פון מיטגליד א און פאקולטעט פיזיאלאגיש־כעמישן פונעם
 װיםנ־ ;אונױוערזיטעט יעיל אינעם ק;אמיםיע פארװאלטנדיקער

 פארשונ־ זײנע פאר באװאוסט אויטאר, רעדאקטאר, שאפטלעכעד
גארונג. און שפייז פון פראבלעמען איז און ביאכעמיע אין גען

 פון מיטגליד כעמיקער, ),1883—( דושײלאבגז א. װאלבוצר
 ביי־ פארשײדענע זיינע פאר בארימט ;אינםטיטוט ראקעפעלער

 ם-פע־ כעמיע, ארגאנישער אין און כעמיע־טעראפיע אין טראגן
 און אלקאליזירער, ארםעניקאלם, הארץ־םטימולירונגען, אין ציעל

אנדערע.
 לאבא־ די איז דירעקטאר ),1884—( ראיצינז ט. וגשארוןש

 כעמא־ פון פראפעסאר און הױט־פארשונגען פון ראטאריעס
 פאר בארימט ; אוניװערזיטעט פענםילװייניער דעם אין טעראפיע

ארםעניקאלם. װעגן װערק און פארשועען זײנע
 פון פראפעםאר בארימטער ),1887—( ג?אפיע\ 1רגט\ײ?א

 װעלכער אוניװערזיטעט ?ארנעל אין םפעקטראסקאפיע כעמישער
 אין ״87״ עלעמענט כעמישן פונעם אנװעזנה״ט די געפונען האט
״םאמארקאיט״. מינעראל דעפ

1887—1926( wh\ì,( װי באװאוםט י^רק, נױ פון 
״אינטערארװין״. אדער ״אינטארװין״ פון אגטדעקער דער

^ עדגגט או ט  פון געהילםם־פראםעםאר ),1892—( ?אה\ דו
 בארימט ; אוניװערזיטעט הארװארד אין בעמיע פיזיאלאגישער

לעבער־עקםטראקטן. אין ארבעט זיין פאר
 פראפעם^ר בארימטער ),1867—1930(? טנויגליץ דןשץליגני

 כעמי־ פון דילעיזטאר ;אונױוערזיטעט שיקאגעד אין כעמיע פון
 און פארשונגם־געזעלשאפטן כעמישע פון לאבאראטאריעם, שע

 רעגירוננם־ דעם פון ^פט״לונג דער ביי עקםפערט םפעציעלער א
 װיכטיקע ר״ א פון אויטאר ;פאללם־געזוגט פאר דעפארטמענט

 איבער און מעדיצין איבער אנאליזן, כעמישע איבער ביכער
נאטור־װיםנשאפט.

געװארן בארימט ; כעמיקער דערפינדער, אײזיס
 מיט קאםפאני״ םאלפער ״טעקםאם דער פאר ארבעט זײן מיט

שװעבל. פון געביט אין מעטאד װיכטיקן נײעם א אנטדעקן

אםטראנאמען און מאטעמאםיקער פיזיקער,

w וגשײװנו n u m פון זון א ),1814—1897( גזילץ^לזגונור 
 פון צוגאב־נאמען דעם אנגעגומען האט װאם וגשאוטף, אברגזנז

 װירדזשיניע אין מאטעמאטיק פון פראפעםאר ;םילװעסטער
 פון אײנער ; האפקינם דזשאנם אין שפעטער און אוניװערזיטעט

 ״אמעריקאן דעם פון רעדאקטאר ערשטער און גרינדער די
 געא־ םון פר־<!פעם*!ר שפעטער ; מאטעמאטיקם״ אװ דזשוירנאל

 צייט זיין אין עגגלאנד. אוניװערזיטעט, אקםפארד אין מעטריע
 :װאונדער־מענטש א פאר געהאלטן םילװעםטערן מען האט

 געװעץ אויך ער איז אנטדעקונגען מאטעמאטישע זײנע אויםעד
 אונטערן באװאוםט געװען ;דיכטער א און געזעץ םון לעגער א

םילװעםטער״. גרויםער ״דער :אמען
 ;מישיגען קאלאמאזו, פוז ?),—1882( איגראצל עדגארר
 פרענקלין דער אין זיך באטײליקט ;געאגראו» און אםטראנאם

 אוים־ האט װאם גרילי, װ. א. גענעראל אונטערן עקספעדיציע בעי
 אויף געשטארבן איז און ים־ברעג, גרינלענדישן דעם געפארשט

געגנטן. ארקטישע די איז עקםפעדיציע דאזיקער דער
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 מאטעמאטי־ בארימטער ),1852—1938( פרע^לט פאגיא\
 איז (פרעגקא) פאמיליע ;זשורנאליםט און עקאנאמיםט קער,

 מאטע־ פון פראפעםאר ; 1856 אין אונגארן פון אריבערגעקומען
 פון פלאץ אויפן אונױוערזיטעט האפקינם דזשאנפ אין מאטיק

 סדים־ קריםטין, א פרױ, זיין איז אגב םילװעםטער״. ״גרויםן דעם
 פון פראפעםארשע און מאטעמאטיקער א געװען אויך לצד, בוי\

 האט פרענקלין פאביאן קאלאמביע. אין מאטעמאטיק און לא;יק
 רעדאק־ א געװארן און פראפעסור די איבערגעלאזט 1895 איז

 אויםגע־ זיך ער ה*ט שפעטער צײטונגען, טעגלעכע פון טאר
 מיטן פארבונדן געװען און עקאנאמיק פון געביט אויפן צייכנט

 ביכער זיינע פון פיגף* קאלאמביע. פון פאקולטעט עסאגאמישן
 קאנםערװא־ א — טענדענץ די פראג;. םאציאלע איבער זיינען
טױוע.

םײקעלםאן אלבערט

 ),1852—1931( (מיכעלםאן) גזײ!\(\לנזא\ אברהמ אלפצוגו
 דײטשלאנד, אין געבארן ;װעלט־פיזיקער גרעםטע די פון איינער

 דער אין שטודירט ;איגגל ױנגער אלם אמעדיקע אין נעקומען
 אין געװארן, שפעטער איז און אנאפאלים אין פלאטךאקאדעמיע

 םפע־ ; כעמיע און םיזיק פון פראפעםאר אקאדעמיע, זעלבער דער
 און ליכט פון שנעלס״ט די פארשן אויו» זיך :עװידמעט ציעל
 ער איז חשבוגות מאטעמאטישע געניאלע יזיינע םון איינעם דורך

 186,213 איז ליכט פון שנעלקײט די אז שלום, צום געקומען
 דעם אויםגעפלאםטערט האט ארבעט זײן םעקונדע. א אין מייל
 דערפינדער ;רעלאטױויטעט פון טעאריע איינשטײגם פאר װעג

 מיט ״אינטערפעראמעטער״, אינםטרומענט אםטראנאמישן פונעם
 ערשטן צום מעגלעכקייט די באקומען האבן אפטראנאמען װעלכן

 ״אויםגע־ שטערן. די פון דיאמעטער דעם אויםצומעםטן מאל
 אונױוערזי־ שיקאגער איגעם פיזיקם פון פראפעםאר״ צייכנטער

 גע־ ;פראנקרײך און ד״טשלאגד אין גאםט־פראפעםאר און טעט
 גע־ באלוינט .1907 אין פיזיק פאר נאבעל־פרײז רעם װאונען

 פרי״- ״גרענד מיטן ; 1889 איז רומפארד־מעדאל דעם מיט װארן
 דעם ;1900 אין װעלט־אױםשטעלונג פאריזער דער פון מעדאל

 ״קאפלי״- דעם ;1904 אין רוים אין ״מאטענטשי״־מעדאל
 לאנ־ אין געזעלשאפט אקאדעמישער קעניגלעכער דער פון מעראל

 דעם ; 1912 אין ״עליאט־קרעםאז״־מעדאל דעם ; 1907 אין דאז
נאציאנאלער דער פון פרעזידענט ; 1916 אין ״דרייפער״־מעדאל

175

 גרעםטע די אין ערךמיטגליד און וױםנשאפטן פון אקאדעמיע
װעלט. דער אין אקאדעמיעם װיםנשאפטלעכע

 פראפעםאר ),1865—1932( (יאקאבי) דגג»א!\אבי האראלר
 גרינדער ;אונױוערזיטעט קאלאמביער אין אםטדאנאמיע אין
 מאטעמאטישער דער םון ארגאן ערשטן דעם פון רעדאהטאר און

 אםטראנאמישע איבער געשריבן פיל ; pi*!’ נױ אין געזעלשאפט
געגנשטאנדן.

 בארימטער דער פון דירעקטאר ),1871—( של^ױגגמר
 שפע־ און היױוען נױ אין אבםערװאטאריע יעיל אםטראנאמישער

 אםטרא־ פון רעדאקטאר ; דרום־אפריקע יאהאנעםבורג, אין טער
 אמערי־ דער פון פרעזידענט געװעזענער און אויםגאבן נאמישע

געזעלשאפט. אםטראנאםישער לואנער
ט אלבג\ול\  דער דײטשלאנד. אין געבארן ),1879—( איעטגוי

 איצטיקער דער פון מאטעמאטיקער און פיזיקער בארימטםטער
 יאר־ צװאגציקםטן דעם םון נױטאן ״דער װי באקאגט צייט,

 פאטא־עלעקטרישע פון טעאריע די אנטװיקלט הונדערט״.
 שפע־ און רעלאטױױטעט, פון טעאריע םפעציעלע די ;עפעקטן

 רעװאלוציאניזירנדיקע װעלט־בארימטע אלגעמײגע זײן טער
 — דימענםיע פערטע א אנטדעקט ; רעלאטיװיטעט וועגן טעאריע
ברייט לענג, פון דימענםיעם באקאנטע דרײ די צו — ״צײט״

אײנשטײן אלבערט

 פרא־ מאכט, דער צו קומען היטלערם ביז 1914 זינט הויך. און
 אוניװערזי־ בערלינער אין מאטעמאטיק און פיזי? פון םעפאר

 און שפאניע םראנסרײך, ענגלאנד, אין גאפט־פראפעםאר ;טעט
 ׳פרינסטאנער אין פראפעםאר לעצטנם שטאטן. פארייגיקטע די אין

 גע־ באלוינט לעבן. גאנצן אויםן אנגעשטעלט אוניװערזיטעט,
 ״קא&לי״- ימיטן ; 1922 אין פיזיק אין נאבעל־פרײז מיטן װארן

 אינסטיטוט״- ״פרענקלין מיט; ; 1925 אין ענגלאנד אין מעדאל
.1935 אין פילאדעלפיע אין מעדאל
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 םיזיקער־מאטעמאטיקער ),1883—( שנ\ײ\3<\ נואפ\נז א\ל3
 טעכנא־ פון אינםטיטוט קאליפאױניער אינעם פראפעםאר און

 זיינע פון משך אין אײנשטײנען מיט פארבוגדן געװען ;לאגיע
קאליפארניע. אין פארשונגען
Hxn\>a\ פריער מאטעמאטיקער; בארימטער ),1885—( \ץנ\יל 
 פרא־ איצט אוניװערזיטעט, געטינגער דייטשן אינעם פראםעםאר

 פארשונגען פאר איגםטיטוט דעם אין מאטעמאטי? פון פעםאר
פרינםטאן. אין װיםנשאפט העכערער פון

rv )—1890 י!\ג\זיאל a u n,( מאטעמאטיק פון פראפעםאר 
 פאר־ ;יארק נױ אין אלחנן יצחק פון ישיבה־קאלעדזש דעם אין

מאטעמאטיקא״. ״םקריפטא פון רעד־אקטאר און שער
 און מאטעמאטיקער בארימטער ),1894—( ־wvn {ארבעץגו

 מאטע־ פון אינםטיטוט מאםאטשוםעטםער דעם אין פראפעםאר
 אדער ״קאלקולום״, פון פארם נייער א פון אנטדעקער ;מאטיק

 פארם די אויסרעכענען מ׳קען װעלכן דורך דיפערע״ציאל־חשבון,
 כאאטישן א אין זיך געפינען װאם געגנשטאנדן, פון איגהאלט און

 װערן אנגעװענדט קאנען צײט דער מיט װעט װאם און צושטאגד
 מאכן און פלי־מאשינען פון טעכניק און װיםנשאפט דער אין

איצט. ביז װי ׳זיכערער פיל אוױאציע
 אין מאטעמאטיק פון פראפעםאר געניאלער ךאגלאװ, תשצס־י

 בא־ װערט ; מאםאטשוםעטם פון איגםטיטוט טעכנאלאנישן דעם
הימל. מאטעמאטישן דער אויף שטערן נײעם א פאר טראכט

 אוני־ שיקאגער אין פיזיק פון פראפעםאר \,ntn3 דושײגזס
 נױטראנען; פון שטודױם צום בײטרעגער װיכטיקער ; װערזיטעט

דײטשלאנד. אין פיזיק פאר נאבל־פרײז דעם געװאונען 1925 אין
 אנגעװענדט ;פיזיקער שיקאגער בארימטער זא\,1פרי אײרא

 שװערע די פון מהות דעם דערקלערן צו אויףז טעאריע איינשטײגם
עלעקטראנען.

 אנטראפאלאגן פארשער, געאגראפישע ארכעאלאגן,
אנדערע און

ר3ט\ נזאלא\זא\ ^ שיםם־ ),1774—1820( י
 זעגל־ מיט האט װעלכער ים־קענער, און געאגראוז האפיטאן,

 צװײ געװאו־ז, אײנגעפירט נאך איז דאמף־שיו* די איידער שיפן,
ערד־קוגל. גאנצן דעם ארומגערײזט מאל

 רייזע־ בארימטער ),1832.—1881( גזעיג אױראטל אײגא?
 די אין ע?םפעדיציעם עטלעכע אנגעפירט האט װאם פארשער,
כירורג. און מעדיקער אויך ;געגגטן פאלאדע

 פונעם קאמאנדיר א און אדמיראל ),1848—( װארי^ם אךאלף
 עט־ אנגעםירט ;שטאטן פארײניקטע די פון פלאט אטלאנטישן

 דעם אין און אטלאגטישן דעם אין עקםפעדיציעם װיכטיקע לעכע
אקעאן. פאםיפישן

 בארימטן דעם פרן זון ),1853—1907( <\רי\3הײל א^וטזפלא
 אן ;הײלפערין מיכל געלערנטן, און אבאליציאניםט אידישן

 פאלעאנטאלאגיע, און געאלאגיע פון געביטן די אויף אויטאריטעט
 עקזעקוטױו־ ;פאלעאנטאלאגיע און געאלאניע פון פראפעסאר

 שפע־ און גאטור־װיםנשאפטן פון אקאדעמיע דער בײ קוראטאר
 אינעם געאלאגיע פון פראפעסאר און מוזיי פונעם דירעקטאר טער

 עקם־ ריי א אנגעפירט ;פילאדעלפיע אין אינםטיטוט װאגנער
 אנט־ װערטפולע אין פרוכטבאר געװען יזיינען װאם פעדיציעם,

אינפארמאציע. װיםנשאפטלעכער און דעקונגען
 אנטראפאלאג, װעלט־בארימטער ),1858—( גואאו דא\-ץ3

 פון פרעזידענט ;אונױוערזיטעט קאלאמביער פון פראפעםאר
 פון און געזעלשאפט אנטראפאלאגישער אמעריקאנישער דער

 ;קערפערשאפטן װיםנשאפטלעכע װיכטיקע אנדערע פארשײדענע
 זיינען פארשונגען זײנע צװישן עקםפעדיציעם. ריי א אנגעפירט

שבט־ דער םון אנטװיקלונג די :ציװיי פאלגנריקע די בארימט

 אויס־ זיין צװײטנם, און איגדיאנער, אמעריקאנער די בײ קולטור
 קינ־ זײערע פון און אימיגראנטן פון קאפ־שיידלעז די מעםטן

 בא־ האט ער לאנד. אין דא געװארן געבארן זײנען װאם דער,
 לויט ניט באשטימט װערט קאפ־שײד פונעם מאם די אז װיזן,
 צװייטער דער אז באװיזן, ;םביבה דער לויט נאר ראםע, דער

 קאפ־ ברײטן דעם אמעריקע אין שוין פארלירט דור אידישער
 קאפ־שײדל. לעגגלעכן אמעריקאנער דעם אן נעמט און שיידל

 ראםךטעאריע די צעשמעטערן װיםנשאפטלעך געהאלפן האט דאם
פאשיםטן. די פון

 אוים־ עטלעכע מיט אנגעפירט ),1874—( (\ר3לא\ בערגזאלר
 פון קוראטאר ;כיגע און מזרח־אזיע אין פארש־עקםפעדיציעם

 אין גאטור־געשיכטע פון מוזײ פילד דעם אין אנטראפאלאגיע
 אינעם אנטיק־אפט״ל כינעזישן דעם פון ערךקוראטאר ; שיקאגא

 מארשאל דער פון קאפיטאן ;שיקאגא אין אינםטיטוט״ ״ארט
כינע. אין עקםפעדיציע פילד

ו3נגא (ח־ץארר  אין דײטשלאנד אין געבארן ),1884—1939( י
 בארימטער ;אידן ליטװישע אײגגעװאנדערטע פון פאמיליע א

 פראפעםאר פון תלמיד ;ש&ראך־פארשער און אנטראפאלאג
 די איז פילאלאגיע און אנטראפאלאגיע פון פראפעםאר ;באאז

 און שיקאגע, און פענסיל׳װייניע ?אליפארניע, פון אוניװערזיטעטן
 ;אוניװערזיטעט יעיל פון פראפעסאר טויט זיין ביז 1931 זינט

 װיםנ־ םאציאלע פון דעפארטמענט נ״עם דעם פון פארזיצער
 קולטורעלער מיט אפגעגעבן זיך האט װאם יעיל, אין שאפטן

 אינדיאנער אמעריקאנער די פון פארשער א ;אנטראפאלאגיע
 איריגטצר רנור \A3 א\יך ארט«ןר3 א ;קולטורן און שפראכן

 פון געזעלשאפט פילאלאגישער דער פון פרעזידענט ,-\־אג3ט\
אמעריקע.

 רוס־ אין געבארן ),1880—( גאלרנו^ױין<\ר אלט^נגאןרעו
 אנטראפא־ בארימטער ;אמעריקע אין קינד אלם געקומען לאנד,

 אוניװעחי־ די אין פראפעםאר ;פםיכאלאג און םאציאלאג לאג,
 דער אין אויך װי ארעגאן, און װאשיגגטאן קאלאמביע, פון טעטן
 נױ אין םקול״ ״רענד און ריסוירטש״ םאשעל אװ םקול ״נױ

 צװישן װערק, װיםנשאםטלעכע ריי א פון אויטאר ;יארק
 ״אוירלי ״טאטעמיזם״; :זיינען בארימטםטע םאמע די װעלכע

 טשײגדזשיננ ״אור ;ל״וי״ איגדיען ״אמעריקאן םיװיליזיישאן״;
 םאשל די אװ פראםפעהטם ענד היםטארי מאראליטי״;

 און ענציקלאפעדיםט רעדאקטאר, אנדערע. און ;םײענםעם״
געזעלשאפטן. װיםנשאפטלעכע פארשײדענע פון מיטגליד

 םעמיטישע פון פראפעםאר ),1902—( עיפײגנור א. אפרים
 פון ארכעאלאג און אונױוערזיטעט פעגםילװײניער אינעם קולטורן

 גאנצער א אין זיך באטײליקט ; אוניװערזיטעט פוגעם מוזײ דעם
 און צפון־מעםאפאטאמיע אין עקםפעדיציעם ארכעאלאגישע רײ

מזרח־אזיע.

אריענטאליםטן

m גזארינז s u mעםטרייכישן אין געבארן ),1855—1928( ־ 
 םאנם־ םון פראפעםאר ; 1867 אין אמעריקע אין געקומעז פוילן,
 װאו אוניװערזיטעט, האפקינם דזשאנם אין פילאלאגיע און קריט

 אין ב״טראגן פיל ז״נע צװישן ;נעלערנט אלײן פריער האט ער
 דער װעגן ביכער זײנע באװאוםט םפעציעל זיינען אריענטאלאגיע

 גרויםער אינדיאנער; אזיאטישע די פון געזעצן און רעליגיע
 די ״װעדאם״, די פון איבערזעצער און םאנםקריט פון קענער
מזרח. פוגעם תורות הייליקע אלטע

 גע־ פוילן, אין געבארן ),1861—1921( יאנדס־ראץג װארים
 פון פראפעםאר קינד; םינוי־יארי? אלם אמעריקע אין קומען

 ;פענםילװייניע פון אונױוערזיטעט אינעם שפראכן םעמיטישע
אין םפעציאליםט ;רעליגיע װעגן פארשונגען אין אויטאריטעט
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 פון רעליגיע ״די װערק זײן רעליגיע. פון געשיכטע באבילאנישער
 עטלעכע אין ארויםנעגאנגעז איז אםיריער״ און באבילאגער די

 אויך פארעפנטלעכט ;רײטש אין און ענגליש אין אויפלאגעם
װערק. אריענטאלישע אנדערע

גע־ ),1862—193(? גאגװזטיל גיאךײשא דזטזײגזנז רינגגטארך
 ער איז יאר, 25 פון עילטער אין ,1887 אין ;ענגלאנד אין ב^רן
 אין שפראכן םעמיטישע פון פראפעם^ר באשטימט געװען שוין

 אריענטאלישן דעם פון הויפט דער אוניװערזיטעט, קאלאמביער
 ־1909 פון ;פאבליק־לײברערי יארקער נױ דער פון דעפארטמענט

 ארכעאלאגיזג פון שול אמעריקאנער רער מיט אנגעפירט 1910
 אמערי־ דער פון וױצע־פרעזידענט 1904 זיגט ;ירושלים אין

 די פון איינער ;געזעלשאפט היםטארישער אידישער קאנער
 ז״ן האט װ$ם װיםנשאפטםלײט, אמעריקאגער־אידישע װייניקע

 הים־ אידישער ענינים. אידישע פאר אפגעגעבן צייט פרײע גאנצע
 און ענצײןלאפעדיע אידישער דער פון מיטארבעטער טאריקער,

 ;ענציקלאפעריעם דײטשע און אמעריקאנער אגדערע רײ א פון
 געזעלשאפטלעכע און װיםנשאפטלעכע פארשיירעגע פון אויטאר

ציוניזם. װעגן םפעציעל װערק,
 ; אוקראינע אין געב^רן ),1877—1922(פויךלאןךטר יט\ראל
 םעמי־ טעאלאגישן אידישן אין אריענטאלאגיע פון פראפעםאר

 אין ״אידן זיי צװישן װערק, פארשײדענע פון אויטאר :אר;
 ״גע־ דובנאװם פון איבערזעצער ;רוםלאנד״ אין און פוילן

 און דײטש אין רוםלאנד״ אין און פױלז אין אידן די פון שיכטע
 קאמיטע דיםטריבױשאן דזשאינט דער פון שליח ;ענגליש איז
 װען ,1922 אין אומרוען רי פון צ״ט דער אין אוקראינע קײן
 קאגטר־רעװאלוציא־ באגדיטישע פון געװארן דערהרגעט איז ער

נעדן.

ן פ א ז א ל י פ

 געקומען מינסק, אין געבארז ),vrnp\ )—1880 רפאל זא\־ינ\1
 פילאזאפיע פון פראפעםאר 1912 זינט קינד. אלם אמעריקע אין
 אוני־ הארװארד און שיקאגא ה^פקינם, דזשאנם קאלאמביע, —

 פילא־ אויפן בייטרעגער ;אויטאר און רעדאקטאר ;װערזיטעטן
 עקזעקוטױו־ ;ענציקלאפעדיעם פארש״דענע אין געביט זאפישן

 און געזעלשאפט פילאזאפישער אמעריקאנער דער פון מיטגליד
װיצע־פרעזידענט. צייט געװיםע א

 גע־ דײטשלאנד, אין געבארן ),1882,—( \אלט\2 לזאיר \זא\־אנו
 פםיכאלאג; און פילאזאף ;אמעריקע אין ױגגערהײט קומען

פםיכאלאגיע. און פילאזאפיע איבער ביכער פיל פון אויטאר
 אין פילאז^פיע פון פראפעםאר ),1896—( טוװא\ אױו\\י\
 םילא־זאפישע ר״ א פון אויטאר ;אוניװערזיטעט קאלאמביער

 אין װערק פלאטאם פון רעדאקטאר דער װי באקאנט ;ביכער
ענגליש,

ן ט ס י ם א נ א ק ע

 בורזשו־ בארימטער ),1861—1939( וטליגוזא\ א. ר. טרגױ\
 פון ראטגעבער ;שטייערן איבער עקםפערט ; עקאטאמיםט אזער

 דער פאר ראטגעבער ;עגינים עקאנאמישע איז רעגירועען
 פיל פון אויטאר ;פעאנםן און עקאנאמיק װעגן פעלקער־ליג

 דאקומענטן און ביכער פון קאלעקציאנער בארימטער ביכער;
 עקא־ פרן פראפעםאר לאנג־יאריקער ; ענינים עקאנ^מישע איעבר
אונױוערזיטעט. קאלאמביער 1אי נ^מיע

 עקאנא־ בורזשואזער ),1.871—( האל^רצגי ה. רגט\ײ?אב
 אוגי־ האפקיגם דזשאגם אין עקואנאמיע פון פראפעסאר ;מיםט

שטײער־ די אײנצושטעלן געװארן באשטימט ;װערזיטעט
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 פרעזידענט פון געװארן באשטימט ;ריהא פארטא אין סיםטעם
 ארגא־ ; ריקא פארטא פון (קאםירער) טרעזשורער אלס מעקינלי

 איינגעפירט און טרעזשורי־דעפארטמענט נאציאנאלן דעם גיזירט
 װי באקאנט איז װאם שטײערן־םיםטעם, גײע א אינדזל אויפן

 םפע־ רוזװעלטם טעאהאר פרעזידענט ; ״האלענדער־געזעץ״ דער
 פארטראטן האט ער װאו דאמינגא, םאן קיין קאמיש^נער ציעלעד

 פינאנציעלער ;פינאנםירן אמעריקאנער פון אינטערעםן די
 אוים־ און בורר ; רעפובלי? דאמיגיקאנישער דער פון ראטגעבער

 פון אויטאר ;םכםוכים פינאנציעלע פארשײדענע פון גלייכער
 זײן איבער בארימט ;װערק פינאנציעלע און עהאנ^מישע םיל

ריקארדא. דוד עקאגאמיםט דעם װעגן ארבעט

דערפינדער פארשײדענע

oììhtì■ ארטיםט פילאדעלפיע, פון ),1833—1918( ראו^גואל 
 כר^- איינגעפירט ערשטער רער האט װעלכער ליטאגראפער, און

 קונםט־קריצונג פון מעטאדע נײע א ר\1רס־רפ\ און מאליטאגראפיע
גלאז. אריףי

 דערפינדער, פילאדעלפיע, פון ),1845—1931( ?יאי איןיואך
 פאר־ אויח דערפיגדונגען 200 איבער קרעדיט זײז צו האט װאס

געביטן. שיידענע
u אלװטלזאןרפר )v n \nפיל־ א יארק, נױ פון ?),—1922( ־ 

 אים צו װערט עם ;געביטן פארשײדענע אויף דערפינדער פאכער
 די דערפינדן צו ערשטער דער געװען איז ער אז צוגעשריבן,

רעכן־מאשין. אויטאמאטישע
w )1933—1878 ס■, הטופאץ n,( דער־ א יארק, גױ פון 

 רעראק־ ;צאן־מעדיצין אין טיטלען פראקטישע רײ א פון פינדער
ריםױרטש״. ״דענטאל ■זשורנאל פונעם טאר

.דערפינ־ טעקםאם, פון ),1880—( דאגטלבואל װאלגוטו לטא\
 מאשינען פארשײדענע און ״םל״ד־רולם״ פון םאגנעטאם, פון דעד
 ;רולם״ ״םלייד פון אויטאר ;חשבונות מאטעמאטישע פון

ביכער. אגדערע און קאלקולײש^נם״ ליין ״טראנסמישאן
 םיביר, אין געבארן ),1894—( וגטאגטפא װאו?א אנ\אל1א

 די פון טעכניק די שטודירט ; 1923 אין אמעריקע אין געקומען
 זאגוא\,1פאג\א דעם פון דערפינדער ;האלױואוד אין ״מואװים״

 דער פאד באקומען ;פאטאגראפיע רעװאלוציאניזירט האט װאם
 װאם םיגדיקאט, א פון דאלאר מיליאן א דערפינדונג דאזיקער

םארגענטאו. הענרי דורך געװארן ארגאגיזירט איז
 גע־ םעראמיק, אין פארשער ),1897—( ?א\יט\ otiti גױליאגז

 (פא־- םעראמיקם פון לערער ; 1931 אין דייטשלאנד פון קומען
 אוכי־ קאליפארניער פון אפטײל אן אין טעפערײ) און צעל״

 אנ־ גײע פאר מכשירים םפעציעלע פון פאבריצירער ; װערזיטעט
 עקספעריציעס פוז פירער ; איגדוםטריע אין פיזיק פון װענדומען

 און )1932( מיין אין חמהם, ליקוי פולשטעגדיקע די פארשן צו
).1934( פאםיפיק אין דרום־ימים די אין

דערציאונג און בילדונג אין אידן די פון ראלע די

 םארײניקטע די אין בילדוננ־אינםטיטוציעס העכערע צאל די
 זייעד געװען איז יאדהונדערט טן19 פון אגהויב ביזן שטאטן

 בילדונג־אינםטיטוציעם װיכטיקע װייניקער ^דער מער קלײן.
 יעיל, הארװארד, :מזרח־געגנטן די אין ,6 בלויז געװען זײגען

 און קאלעדזש פרענקלין אוניװערזיטעט, פעגםילװײניעי בראון,
קאלאמביע.

 דירעקט געװען איז װאם איר, אײנציקער און ערשטער דער
 יא־- טן18 אין אונױוערזיטעט הארװארד דעם מיט פארבונדן
דער געװען ער איז בכלל מיאליס■, יהגחז געװען איז הוגדערט
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 אוניװערזי־ אמעריקאגער אן גראדואירט האט װאם איד, ערשטער
 זעלבן אין העברייאיש פון פראפעםאר געװען איז מאנים טעט.

גראמאטיק. העברייאישע א פאדפאםט האט און אוניװערזיטעט,
 מיט פארבונדן איז עם נאמען װעמעם איד, צװייטער דער

 פאטריאט רעװאלוציאנערער דער הגויג, מייכל װלטה איז הארװארד,
 טזגרה שפעטער״בארימטן דעם îפו פעטער א און באםט^ן, פוז

 אוניװערזיטעט דעם פינאנציעל געשטיצט כסדר האט העיז ניורא.
 חשובםטע די םון רײםטער דעם אין זיר געפינט נאמען זיין און

מנדבים.
 פאר־ שוין זיינען קאנעטיקוט אין קאלעדזש יעיל דעם מיט

 םײ און מנדבים אלם םיי געמען, אידישע צאל גרעםערע א בונדן
 די נארװאק, פון פאמיליע אײוא^ז די — גראדואירטע אלס

 פון פאמיליע די אויר װי היױוען, נױ פון פאמיליע ^עגוא
ריג\<ן\־א. ראר\־יג<\.ו

 אן געגומען האבן ראוד־אײלאנד פון קאלעדזש בדאון אינעם
 צוױשן קאראליינע. םאוט םון װי װייט אזוי אפילו אידן אינטערעס

 ישראר פון נעמען די מיר געפינעז 1770 יאר איגעם מנדבים די
 דער לערא. װט\\ז און גזארגי VTvn לאוארגגז, װיכאל רושאגגןף,

 אוניװערזיטעט פארן יאר יענעם אין בײגעשטײערט האט לעצטער
צייט. יענער פאר םומע היפשע א פונט, 20 אײלאנד ראוד אין

 פאר אקאדעמיע דער פאר ביישטײערער ערשטע די צװישז
 געפינען װירדזשעיע, ריטשמאנד, אין װיםנשאפטן און קונםט

אײזאק״. און ״האהען פון פירמע אידישע די מיר
 נױ אין קאלעדזש קינגם דעם פון רעגענטן־קאמיםיע דער אין

 פון םוףי צום איז, אוגיװערזיטעט) קאלאמביער (איצט יארק
 רב־ יארלער גױ דער געװארן באשטימט יאדהוגדערט, טן18

 איז זעלבער דער (םײקםאם). גזטייגטמגז װט־ווטגז muni פאטריאט
.1815 יאר ביזן קאלאמביע פון (נאמן) טראםטי א געװען אויך

 ראוד אין ביבליאטעק רעדװאוד דער פון גרינדער די צװישן
 אהר\ ברודער זײן לא^עו, װט\ה אידן די מיר געפינען אײלאנד
^ג: לאפצו, W י ìjum האט לאפעז אהרן ריגונורא. ימסג־ און 

 די גרינדן צו םומע גרעםערע א צװאה זיין אין איבערגעלאזט
ליעםטער־אקאדעמיע.

 קלאסן אײנשטעלן פון בײשפיל זײער מיט אידז האבן בכלל
 ™ליט\, געלערנט רעליגיע אויםער מ׳האט װאו שולז, די ארום

 בייגע־ פיל לימודים, װעלטלעכע אנדערע אייניקע און יש1א3ט\
 אוניװערםאלע אן אמעריקע איז עטאבליו־ז פון געדאנק צום טראגן

 געייט אויפן דערגרייכט פיל האבן װאם די, צװישן שול־םיםטעם.
 איז זונטיק־שול, אידי׳טע ער׳עטע די אמעריקע אין גריגדן פון

פון װאפג\י און פילאדלעפיע, איז גואץ געװען

 גע^טריבן אלײן האט װאם קאראליינע, םאוט טשארלםטאן,
שולן. אידישע פאר הימנען אידישע פארשײדענע פון טעקםטן

 אונטער־ ניט אויך מען דארו» דערציאונג םון געביט אויפן
 אגגעשריבן האט װאם ליסיצר, רב פונעם ארבעט די שאצן

 גע־ און קינדער־׳טולן פאר טעקםט־ביכער רײ א איבערזעצט און
 װאם אמעריקע, אין צײט׳טריפט אידי׳טע ערשטע די גרינדעט

 אקםידעגט׳/ ״די — יאר 25 פון משך אין כםדר דערשינעז איז
 דערציאונג־פראבלעמען. פאר פלאץ פיל אפגעגעבן האט װאם

 אויך זיינען געביט דערציערי׳מן אויפן אויפטואונגען זײנע צװישן
 האט ער רבנים. פאר קאלעדזש א אוז פארלאג אידי׳טער א —

 אין בילדונג־געזעל׳טאפט אידישע די 1848 אין געגרינדעט אויך
פילאדעלפיע.

 פאר םפעציעל פרויען, פאר בילדונג פון געביט אויפן
 װאם װײער, וײגו\ ט־ליי דערגרײכט פיל האט בילדונג, העכערער

 צו טעטיקײט עקשנותדיקע אן אנגעפירט צייט לענגערע א האט
 דעם אמעריקע, אין פרויעךקאלעדזש ערשטן דעם גרינדן

 פרעזידענט בארימטן רעם פון נאמען אויפן ?אלצרגש, בארןארו
 באר־ פראפעםאר דאזיקער דער אוניװערזיטעט. קאלאמביער פון

 װעגן רעדן פאר געװארן אויםגעלאכט צײט ז״ן אין איז נארד
 גע־ ניט איז עם װאם קאלעדזש, אזא פון נויטװענדיקײט דער

 אוניװערזיטעט, קאלאמביער דעם פון פרעזידענט דעם לוגגען
 בארנארד דער פרוי. אידישער ענערגישער דער געלונגען דאך אין

.1889 אין געװארן געגרינדעט איז קאלעדזש
 אין בילדועם־טוער און דערציער גרעםטע די פון אײנער

 פל^םוװר אײבר(\ץז(\מ דר. איז דור לעצטן אינעם אמעריקע
)—I860.( פארענדיקט האט ער װי דעם נאך ,1908 אין שוין 

 אין און הארװארד אין האפקינם, דזשאנם אין שטודױמם זײנע
 יגעװארן באשטימט ער איז אוניװערזיטעטן, אויםלענדישע רײ א

 אװ אדװענםמענט פאר פאנד ״קארנעגי דעם פאר עקםפערט אלם
שיע״.  א&געגעבן זיך האט ער װאם יאר, 20 די פון משך אין טיט

 װעגן שטודױם גריגטלעכן א געמאכט ער האט פאנד, דעם מיט
 מעדיצינישע די װעגן םפעציעל שול־םיםטעם, אמעריקאנער דער

 װעלט דער אויף» געמאכט האבן אײנדרוק גרויםן א הויך־שולן.
 אנגעשטעלט 1928 אין מעדיצין־שולן. די װעגן ביכער צװײ זײנע

 זײן פון פאױװאלטער אלם ראקעפעלער אלטן פונעם נעװארן
 םלעקםנער האט 1930 אין בארד״. עדױקיישאן ״דזשעגעראל

 אוגיװערזי־ די װעגן ״ױנױוערםיטים״, בוך זיין פארעפנטלעכט
 ביז דײטשלאנד. אין און ענגלאנד אין אמעריקע, אין טעטן

 פארװאלטעט פלעלםנער אײברעהעם דר. האט 1933 נאװעמבער
 פרינס־ אין םטאדי״ אדװענםד פאד ״אינסטיטוט דעם מיט אויך
״אײנשטיין־איםטיטוט״. דער װי באקאנט איז װאם טאן,

אמעױקע אץ פרײהײטם-קעמפער אידישע
oam nm■ אןר^וס \5הײלי ר<\נז v s פויגזאן. דוט\(\!\ אג\ ם־יגל \*אל דײוטראװיסיטי, נזאל גז^ורלנזאג, ײילפויר

 איז װעלט, דער אין לאנד ערשטע דאם געװען איז אמעריקע
 א געשאפן זיך יארן ערשטע די אין שויז האבן אידן די װעלכן

 רעכט, מענטשלעכע פאר און פרײהייט פאר קאמוי פון טראדיציע
 װאס פעדעם, אפט־איבערגעריםענע די געשפונען װייטער און

 די פון בר־כוכבא, פון עפאכעם די מיט פארבונדן זײ האבן
מאקאבייער. און םיקאדיער־זעלאטן

 פון מאראנעז געװען ז״גען אמעריקע אין אידן ערשטע די
 אונטער־ אן געפירט האבן זײ פון פיל פארטוגאל. און שפאניע
 גרײט געװען שטענדיק זײנען און טעטיקײט רעלעיעזע ערדישע

מארטירער־ די אין יםורים און פײניקועען מיט באצאלן צו
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 פאר אל״ן, לעבן 1מיט אפילו און אינקװיזיציע, דער פון קעלערן
טראדיציעם. רעלעיעזע זייערע

 קעמפער אידישער ערשטער דער לעװי, אשר
צפון־אמעריקע אין

 ישובים אידישע די פון פיאנערן די צװישן באגעגענען מיר
 זײערע אויף באשטײען װאם אידן, העלדישע צפון־אמעריקע אין

 אין במעט געװען זײנען אידן װען צייט, דער אין :אך רעכט
 לױוײ) (אםער לנװױ אשר קצב דער האבן אזוי רעכטלאז. גאנצן

דעם אין פראטעםטירט העפטיק באךםייװגזאז ימסב םוחר דער און
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 (איצט נײ־אמםטערדאם אין ישוב אידישן פון )1656( יאר דריטן
אומגלײכהײט. עלעמענטארער אן קעגן יארק) נױ

 ארום בידגער־װאך דער מיט פארבינדונג אין עם איז געװען
 אן פאר מורא אוים געהאלטן מ׳האט װאם שטאט־מויער, דעם

 יעדער אעדיאנער. די פון און ענגלענדער די פון איבערפאל
 שטײן צו צײט צו צייט פון פארפליכטעט געװען איז בירגער

 דעמאלט האבן װאם אידן, 24 די צו געחומען איז עס װען װאך.
 יעדער אז באשלאםן, שטאט־טאטעם די האבן געװאױנט, דארט

 באשטייערט זאל 60 און 16 פון יארן די צװישן זכר אידישער
 דער אויף שטיין אנשטאט םטױוערם, 65 מיט מאנאטלעך װערן
װאך.

 אזא האבן ל(\\ץי, אטזר און באתןיװמאץ אויבן־דערמאגטע, די
 זיי אראפשלינגעז. געקאנט ניט דיסקרימיגאציע און באלײדיקונג

 ל<\ןגי, אט\ר ספעציעל שריפטלעך, און מינדלען־ געקעמפט, האבז
 ער װי שנעל אזוי קאמוי נײעם א אנגעהויבן גלייך האט װאם
 ערשטן דעם ער ה**ט געװאונען און ערשטן. דעם געװאונען האט

 אמםטערדאם, פון קאספאניע״ אינדיע ״װעםט דער דורך געפעכט
 פון באלעבאס םולשטענדיקער דער געװען איז װאם האלאנד,

ישוב. נײ־האלענדישן נאנצן דעם
 בירגער־ םאר קאמףי א פירן צו אנגעהויבז האט לנ\ג\י אטיר

 זיינע םאר קאמף צום אנגעגורט געװען שטענדיק איז ער רעכט.
 פאר־ און געקרױודעטן יעדן פון רעכט די פאר און רעכט אייגענע
 אידישער אפיציעלער דער כמעט דערנאך־ װערט לעװי פאלגטן.

 געריכטן די אין אים זעען מיר פארשטייער. און אהװאקאט
 פאר־ קעגן רעכטלאזיקײט, קעגן באלײדיקונגען, קעגן קעמפנדיק

עװלות. אנדערע שיידעגע
«ו דארף* םפק שום אן  דער װי װערן, באטראכט לװװי »

 צפון־אמעריקאנער די אין םרײהייטם־קעמפער אידישער ערשטער
 בירגער־ זיך פאר דערװארבן םוח כל סוח האט װאם קאלאניעם,

 אידישער שפעטערדיקער דער פאר באדן דעם צוגעגרײט און רעכט
 נע־ םארװירקלעכט בכלל איז זי װיפיל אויח גלייכבארעכטיקוע

לעב;. אין װארן

 אמעריקאנער דער אין אידן די פון אנטײל דער
רעװאלוציע

 \-ffiK װען צײט, דער זינט יארהונדערט פולער א איז אװעק
 פרײ־ און רעכט מער פאר געקעמפט שטייגער ױי\ אױףי האט ל<\\\י
 דורכ־ צײט דער דורך האבן קאלאניעם אמעריקאנער די הײט.

 פון געביטן אלע אויףי אגטװיקלוגגם־פראצעם הי&שן א געמאכט
 פארבינדונגען, עקאגאמישע די און פראדוציר־כחות די לעבן.
 זיך האבן אנטװיקלט, האבן קאלאניםטן אמעריקאנער די װאם

 געזעצן, פרעמד־קעגיגלעכע פון נעץ א דורך דורכרײםן געמוזט
 ענגלישע די פון אינטערעםן די אין געװארן געמאכט זיינען װאם

 האט רעװאלוציע א בלויז םוחרים. און פאבריקאנטז באנקירן,
 װעג אינעם געשטאנען זײנען װאם צוימעז, די אפראמען געקא:ט

אנטװיקלונג. װ״טערדיקער א פון
 דער ערב פון צײט דער אין אמעריקע אין אידן מערסטע די

 אײניקלעך און קינדער אידן, נזפװישנ\ געװען זײנען רעװאלוציע
 מארטירער־טראדיציעם; זײערע מיט אנגעזאפט און מאו־אנען, פון
 קעניגן, די םון און קירכע דער פון טיראנײ די געהאיםט האבן זײ

 יפאר־ און (שפאניע לאנד ז״ער םון פארטריבן זײ האבן װאם
טמאל).

 פאר רײףי יװי מער געװען דעריבער זיינען אידן םפרדישע די
 טאקע, מיר זעען רעװאלוציע. אמעריקאגער דער פון אידייען די
 ארבעטנ־ די פון רעדנדיק ניט שוין םודורים, אידישע אלע כםעט אז

 עטלעכע פון אויםנאם דער מיט צייט, יענער םון עלעמענטן, ריקע
 די מיט פארבונדן געשעפטלעך געיװען זײנען װאם געצײלטע,
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 םאלידאריש געװען זײנען ענגלענדער, צי אמעריקאנער טאריס,
פאטריאטן. רעװאלוציאנערע אמעריקאנער איבעריקע די מיט

 איז עם װען ,1765 אין רעװאלוציע, דער פאר יאר צען שוין
 םון םחורות ק״ן אימפארטירן צו ניט אגיטאציע די אננעגאנגען

 געװאגט פילאדעלפיע פון םוחרים אידישע נײן האבן ענגלאגד,
 ניט־אימפארטיר־ היםטארישער דער אויף זיך אונטעדצושרײבן

 נאך מען קאן דאקומענט איגטערעםאנטן דעם רעזאלוציע.
 1770 אין פילאדעלפיע. אין האל, קארפענטער אין זען איצט

 שרייבץ װאם יארק, גױ אין םוחרים אידישע זעקם ימיר געפינען
 ״ניט־אימפאר־ װעגן באשלום דעם דורכצופירן רוף א אונטער

 זיך געפינט אונטערגעשריבענע די צװישן ענגלאנד. פון טירן״
 גױ פונעם ברודער א (םייקםאם), םעישעם יצחק נאמען דעד

אויך אלײן איז װעלכער מטיישצנד, גוטיגגז רב יארקער
פאטריאט. רעװאלוציאנערער א געױען

 םײ און מאטױון מאטעריעלע צוליב םיי אז מיר, זעען אזוי
 מערםטנם אידן אמעריקאגער די זײנען אידעאלאגישע, צוליב
 װאונדער, קיין ניט רעריבער איז עם רעװאלוציע. דער פאר געװען

 אין צײט, יענער פון באפעלקערוע אידישע קלײנע זײעד די װאם
 קא־ 13 אלע איבער צעװארפן נפשות, טויזלט דרײ ארום גאנצן

 פארהעלטניםמעסי? א געשיפילט פונדעםטװעגן האט לאגיעם,
אמעריקע. פון באפרייאונגם־קאמף דעם אין ראלע היפשע

 היםטאריקער אמעריקאנער, אײניקע און אידישע, אלע כמעט
 קאראלײנע, םאוט מטיאךלגדנוא^, אין אז כלל, בדרך דערמאגען

 צייט, יענער אין ישובים אידישע גרעםטע פינףי די פון אײנער
 כמעט איז װאם קאמפאגיע, מיליטערישע א ארגאניזירט זיך האט

 םפע־ האבז זאל זײ צװישן אידן. פון באשטאנען אויםשליםלעך
ï י. יג\?ב אויפמערקזאמקײט געצויגן ציעל î \h\î,\ פון נעקומען 

 גענעראלן די אונטער געקעמפט האט װאם ,1773 איז דײטשלאנד
לױ?אל\. און װא\לג\רי

 פון ^גוא־^אװילינו אידיש־אטעאיםטישער אלטער אײ\ פון
 ארמײ רעװאלוציאנערער דער אין געװען גייד יזיינען קאנעטיקוט,

שלמה. און יעקב װיליאם, אברהם, —
 אוים־ צװיי זיך האבן -־פא\זילי(\0פוא^!\ בארימטער דער םון

 — ארמײ רעװאלוציאנערער קאנטיגענטאלער דער איז געצייכנט
דעם געהאט האט װאם אפיצער, אן גזאלינזבץרי רגר

 בעגעדיקט פון פראצעם דעם אין װערן צו פארמישט אומגליק
 און אומשולדיק, םולשטענדיק געװארן געפונען איז און ארנאלד,

 ;מיםיעם וויכטיקע זײער מיט געװארן פארטרויט דערנאך איז
פג־אן^סי. קרוב, זײן און

 אוים זיך צייכנט פילאדעלפיע, אין בגטי־פאגזיליצ דער םון
 אין אםיצער און פילאדעלפיע, אין געבוירענער א שלמיה

 צום דערהויבן שפעטער װערט ער מיליציע. פענםילװײניער דער
 פון ׳פענםיאנירט טויט זיין ביז און לײטעגאגט־קאלאנעל פון ראנג
רעגירונג. דער

באטא־ פענםילװ״ניער טן6 דעם אין זיך דערדינט לגאיגז
 טראנםפערירט 1777 יאנואר אין קאפיטאן. פון ראנג צום ליאן
 מערץ טן12 דעם און צוגאב־רענימענט הארטלעים קאלאנעל אי:

 געװאנטקײט און דיגםט אויסגעצײכנטער פאר דערהויבן װידער
מאיאר־ראננ. צום

 מיאגעגז פיליפ דאקטאר, אידישער פילאדעלפיער אגדער אן
 דער אן רעװאלוציע דער פון אנהייב אין אן זיך שליםט ראנוצל,

 םעפטעמבער, אין אים געפינען מיר און ארמיי פאטריאטישער
 װירדזשינער טן2 פונעם ׳געהילףי־כירורג אלם דינםט אין ,1777

 שטורעם־ היםטארישער דער אין זיך באטײליקט װאם רעגימענט,
גץאלי־גיארךן®. םון שלאכט

 .בױ^זט שפילט פרייהייטם־קעמפער אלם ראלע םפעציעלע א
otihi, זיך לאזט װאם פראנקרײך, בארדא, אין געבארענער א
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 רעװאלוציאנערע די העלפן צו װאלונטיר אלם אמעריקע קיין
 ער פארשרייבט פילאדעלפיע, אין אן קומט ער װי גלייך ארמיי.

 דער בעת ׳פולאםקי גענעראל אונטערן דינט ;ארמײ דער אין זיך
 מאיאר פון ראנג דעם דערגרײכט ;םאץץא^א פון באלאגערונג

 שלאכט־ אויפן אויפפירונג העלדישער אױםערגעװיינלעכער פאר
 פון שלאכט דער אין ש&עטער זיך יאטײליקט ;פעלד
 צום דערהויבן ; 1780 אויגוסט, טן16 דעם קאראלײנע, םאוט
 אונ־ איז לאפאיעטן אונטער מאיאר און שטאב־אפיצער פון אמט
 איז און שלאכטן רײ א אין זיך באטייליקט ;װאשינגטאנען טער

רעװאלוציע. דער פון םװי צום ביז אקטױו
r\ אין ru m v v,\ געװען צײט יעגער אין זיינען עם װאו 

 אין גלײך סאג«װ\ יטיסב אוים זיך צײכנט אידן, געצײלטע בלויז
 םקװאדראן א ארגאניזירן דורך רעװאלוציע דער פון אנהויב

 אן אים אגשליםן און קאונטי קאמבערלאנד אין קאװאלעריע
 ערשטע די אין זיך באטײליקט ;מיליציע װירדזשיניער דער

 שפעטער, יאר פינף» אים פון הערן מיר און ,1776 אין קאמפן
 שלאכט בארימטער דער אין קאפיטאן אלם זיך באטײליקט ער אז

 קארט־ ״גילפארד די זוי באװאוםט ,1781 מערץ, טן15 פונעם
 מיט ארום מאנאטן עטלעכע אין אן זיך שליםט ;האוז״־שלאכט

 בא־ און ,van און ראפאיטיס■ פון ארמייען די אן קאװאלעדיע ז״ן
מנואט, פון שלאכט דער אין זיך טײליקט ש^ז  ױלי, טן16 דעם דג

 רעװא־ דער פון םוףי ביזן ארמיי דער אין פארבלייבט און ,1781
מלחמה. לוציאנערער

 מיליציע- דעם אין מיר באגעגענעז קאראלײנע נארט אין
 פאר־ ״א איז ער אז אײןא!\נז, ןןאלאןעל פון גאמען דעם רעקארד

 קעמדען, אין שלאכט דער בײ געװארן געפאנגען װאונדעטער
 אויםגעטױשט ;1780 אויגוסט, טן16 דעם קאראלײנע, סאוט

״.1781 ױלי, אין געפאנגענעם ענגלישן אן פאר אים
 זײערע פארצײכנט שארףי אידן צװײ האבן רןשאדוגשיגן איז
 איז ערשטער דער מלחמה. רעװאלוציאנערער דער אין געמען

ו  געפאנגען האבן ענגלענדער די װעמען םאלדאט, א צמע\אל, ח
 אינפארמאציע. געװיםע ארויסצוגעבן אים אויוי זיך אגגעזעצט און
 האט ער נאר נםױן, דעם אויםגעהאלטן עמנואל האט בלויז ניט

 ארמײ־ זײן אין זיך אומצוקערן און אנטלויפן צו באזויזן אויך
 גאװערנאר אלם געװארן דערוױייצט ער איז 1801 אין א&טייא.

 איז שטאט דעם אין קאונטי עמנואל די און דזשארדזשיע, פון
 דריקן היםטאריקער (אייניקע נאמען. זײן אויף גערופן טאקע
איד.) א געװען איז עמנואל צי צװייפל, א אוים

 \ז\־ולי איד, רעװאלוציאנערער דזשארדזשיער צוױיטער דער
 פון נט)־נענעראא8(&ראװי קאמיםאר דער געװען איז שצפגואל,

 איז ער רעיװאלוציע. דער פון משך אין ארמײען דארטיקע די
 און געפאנגענשאפט אין ענגלענדער די צו אריינגעפאלן אבער

 טמפגזאל, ט^פנול זון, ױנגער זיין געװארן. באהאנדצט ברוטאל
 צו געהילףי א?ם געװארן באשטימט יאר 15 פון עלטער איז איז
 פאטער זײן זוען דינםט זײן פארגעזעצט האט ער און פאטער זײן
געפאנגען. געװען שוין איז

 קאפי־ אידישע די פון נעמען די אויך מיר באגעגענען אזוי
^.ב און א\aלa^ A?a' טאנען a י i ,געדינט האבן װאם לאװאבוא 

אל ;דעקאלב גענעראל דעם אונטער  באלטימאר, פון ליגגײ ™י
 וןררבי גזגזלגאל ;לאפאיעט גענערא^ אונטער געדינט האט װאם
אגזט, אגזר\ ;מאריאן גענערא? אונטער געדינט נח,  װאם ב^װפי

 רעגימענט טן5 דעם אין אונטער־אפיצער אן װי אנגעהויבן האט
 יאר דר״ האט און ,1777 יאנואר, טן1 דעם קאנעטיקוט, פון

רעגימעגט־אדױטאנט. פון ראנג דעם געהאט שויז שפעטער
 רעװאלוציאנערער דער פון רעקארדם צאצ גרויםע א אבער

ניט קיינמאל ורעילן מיר און נענאנגען פארלארן ז״נען מלחמה
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 מלחמה דער אין קעמפער אידישע די פון צאל פולע די װיםן
ענגלאנד. םון אומאפהענגיקייט דער פאר

 רעװא^וציע דער פון פיגור אידישע קאאירפוצםטע םאמע די
 רעװא?וציאנערער דער נואלטאראר, פךא^םיפ םפק שום אן איז

װאגנו!ץאראלייטצ. אין קעמפער און פירער
 עם װען יאר, צװיי ילאנד אין געװען בלויז איז נגאלטאדאר

 שוין איז נאמען זײן אבער וציע,5רעװא די אנגעהויבן זיך האט
 שוין אים געפינען מיר קאראילײנע. םאוט אין באװאוסט געװען
 דעם טשארלםטאון אין פארזאמלט קאגגרעם, פראװינציעצן אויפן

 םימפאטיע זיין אוים דריקט קאנגרעם דער .1775 יאנואר, טן11
 און באםטאן אין ארויםטרעטונגען דעװאלוציאנערע די מיט

 די פון א״נעם אין אױםגעקליבן װערט נזאלאאואר פראומיפ
 אלהג\,5 װי פיגורן היםטארישע אזעצכע מיט צוזאמען קאמיטיעטן

 רעװאלוציאנערע די דורכצופירן ?גידסלא^ד, און װ\ר ר,1\זװװא
קאנגרעם. דעם פון באשלוסן
ײ  קריגט ער .װאו קאנגרעם, צװייטן אויפן אויך אים זעען מ

̂ם באפולמעכטיקונג, די  פאפיר־ אזן5ארויםצו דריי, פון אײנער אי
 די באצאלן צו כדי פוגט, טויזנט 120 פון װערט אינעם נעלט

 דעם װעגן ,1776 י,5ױ טן1 דעם װיםן ^אזט סאלװאדאר ארםיי.
 (אויפגעהעצט אינדיאנער קאנטר־רעװא^וציאנערע די פון אנפאל

 א דורך לאראלײןװ, נזאגנו פון גרענעצן די אוין» עגגיצאנד) פון
ל 28 פון געצאף בליץ־שנעלן  װיליאמ־ מאיאר פון ילאגער צום מי

םאן.
 אינ־ און טארים באנדעם מיט ש^אכטן די פון אײנער אין
 עםענעקע, לעבן פארטאג, ,1776 אויגוםט, טן1 דעם דיאנעי,

קויצ. א פון ער פאלט

 רעװאלוציאנערער דער אין אידן פון פארדינםטן אנדערע
מלחמה

 אויםן אננעװיזן לאנג שוין האבן היםטאריקער אײניקע
 געבראכט האבן װאס פאקטארן, עטלעכע די פון אײנער אז פאקט,
 רעװאלוציא־ דער אין םארלירן זאלן ענגלענדער די אז דערצו,
 טראנספארט ענגלישער דער װאם געװען, איז מלחמה, נערער

 היימישע די פון װײטקײט דער צוליב געװארן דישארגאניזירט איז
 געהאט האבן זײ װאם אטאלעם, כםדרדיקע די צוליב און באזעס

 די שיפן. אמעריקאנער פריװאט־באװאפנטע די פון אויסצושטיין
 משך אין האבן גערופן, זײ מ׳האט װי ״פרױואטירס׳/ דאזיקע

 שיפן ענגלישע 600 פארניכטעט אדער פארכאפט מלחמה דער פון
 דאלער מיליאן 18 פון װערט דעם אין געװער און פראוױאגט מיט
יארן. יענע אין םומע קאלאםאלע א —

 ק״ן געװען ניט יזיינען ״פרױואטירם״ די אז אמת, א־ז עם
 פון װערן רײך פלעגן זײ רעװאלוציאנערן. הונדערט־פראצעגטיקע

 געלט, באר אויך אפטמאצ און םחורות און שיפן פארקויפטע די
 יארן שפעטערדיקע די אין האט דאם פארכאפן. פלעגן זיי װאם

זיי. צו גאגצן אין געהערט מלחמה דער פון
ױ\ \זא.ב\ ״^ריגגאגוירגז" 5דאוי!\ די אגױש\ ^ א  א ?ילגו1ג

 קאנגרעם־ דער פון מאנוםקרי&ט־ארכױו אינעם ראלגו. ™ימע
 פרױוא-12 פון געמען די זיך געפינען װאשינגטאן אין ביבליאטעק

 בשותפות אידן רײ א פארבונדן ז״נען עם װעלכע מיט טיר־שיפן
״ פון װיכטיקםטע םאמע די צװישן ניט־אידן. מיט  די זײנען ז

 ,vai\ װילל מיטיגז לװגגי, מיטה מיאו^, אידן פילאדעלפיער
 דעם פון ברודער א (םעישעס), מיײלסיאמ י\זי\1.ל און גראץ װיבאל

^ איז אגב נוײ!\נזאם■. גזצןדװנז גרשגגז רב, יארקער נױ ב א.  ר
 רעװאלוציע, דער פון פינאגץ־מיניםטער פאלטישער דער !זאךינו,
 און ’Y\a7 ןןלטה מיט פריװאטיר־געשעפטן די אין שותף* א געװען

•BaìHTi יצװ!\ מיט
מלחמה די דורכפירן דאם דערמעגלעכן צו בייטראג היפשן א
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 און ביישטייערוגגען גערן דורך געמאכט אויך אידן די האבן
 פאלן געוױסע אין ביישטײערער, גרויסע גאר די צװישן הלואות.

 געװען זײנען מאל, אײן מיט דאלער טויזנט 15 װי הויך אזוי
 רײך זיינען װאם פאדריאדטשיקעם, און ״פריװאטירם״ מערםטנם

 אזעלכע, געװען אויך זײנען עם אבער מלחמדו. דעד פון געװארן
 רעװאלוציאנערער דער םומעם גרעםערע אויםגעליען האבן װאם

 פאר־ געװען ױפי דירעקט זײנען זײ װען צייט, דער אין רעגירונג
 פענ־ פון ליץץײ אהך\ :למשל װי מלחמה, דער אין אינטערעםירט

 ראל־ פון הארגו יטס.ב דזשארדזשיע, פון גזיןינו פיליפ םילװײניע.
 פילאדעלפיע, פון לײ$ו«ז טיגזןאל און לי\\ײ הטתזא\ טימאר,
אנדערע. פיל און װירדזשיניע, פון לײגז\ שװט\\

 געביט דעם אויף אױפטוער אידישער גרעםטער סאפע דער
 װײגז איד, פױלישער דער אייז רעװאלוציע די פינאנםירן פון

 אין פארדינסטן גרויםע געהאט בכלל האט װעלכער מאלאײאץ,
רעװאלוציע.• דער

םאייאמאן חײם

 װען לאנד, אין יאר דריי געװען בלויז איז םאלאםאן חײם
 פארמשפט און יארק נױ איז ארעסטירט אים האבן עניגיצענדער די

 רורכפירן געפרואװט האבן זאל ער אז בלבול, אויפן טויט צום
 אונטערצוצינדן װאשינגטאן געיעראל פון באפעל כלומרשטן א

 זיך געפיגען װאם אמוניציע־לאגערן, די און פלאט עגגלישן דעם
 אומ־ זײן באװײזן צו געילונגען אבער איז אים יארק. נױ אין

 טויט. פון אויםגעקויפט אים האט גאלד םומע גרויםע א און שולד
 זײן צוליב םאלאמאן, איז ׳געפאנגעגשאפט זײן פון צײט דער אין

 און עגגלענדער די צװישן איבערזעצער דער שפראכן־לעגטשאפט,
 דאס און קריגם־געפאגגעגע, האלענדישע און פראנצױזישע די

 גע־ װיכטיקע פיל אנטלױפן העלפן צו מעגלעכקייט די אים גיט
 אגט־ צו אויך געלינגט אליין אים ביז רעװאלוציאנערן, פאלגענע

 דער פאר פינאנצן שאפן אין אקטיװ זין באטייליקז צו און לױפן
רעגירונג. רעװאלוציאנערער

 די ארױםגעהאלפן פינאנציעל םאלאמאן האט דעם אויםער
 אזעל־ אמעריקע, אין צײט יענער פון מלוכה־מענטשן װיכטיקםטע

m דגשאגטף .בלאלר, גיטאראד לי, ארס-גר למשל, װי, כע n\sn,\ 
 גטלט־ דאוואלף, טתזא^ד מיטרגזטר, פי. רגגטאץ װטו־יגזאץ, װגטײװנז

v ואל ls 'n, און סנוגי.בט\ פא\ גטלטראל סלטיר, סיני• ג^טראל 
אגדערע.

שקלאפערײ אפצושאפן קעמפער אידישע

 מיטן דעם ארום פרײהײטם־קאמח װיכטיקםטער דער אבער
רער מיט פארביגדונג אין צעװיקלט זיך האט יארהונדערט פון
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 באװעגונג) (אבאליציאניםטישע שקלאפערײ אפצושאפן באװעגונג
 די זיר צו צוגעשמידט האט װאם בירגער־קרייג, דעם מיט אוז

 פאר־ גאניז איז עס װעצט. גאנצער דער פון אויפמערקזאמקײט
 נאציאנאלע אנדערע װי פונקט זיינעז, אידן די אז שטענדלעך,
 םאציאלער ז״ער לויט פראגע דער אין צעט״לט געװען עלעמענטן,
 און צייט, גאנצע די שארפער א געװען איז לאמף דער גרופירונג.

 אבאליציא־ דער איז אויםגעטײלט זיך האבן װאם אידן, צאל די
 פון זײט דער אויף בירגער־קריג אין און באװעגונג ניםטישער
 אריםטאקראטיע, פעאדאלער און שקלאפער״ לעגן אוז פרייה״ט

אימפאזאנטע. גאנץ א זעז, װעלן מיר װי איז,
 האט קאמח אידעאלאגישן דאזיקן דעם פון טייל געװיםער א

 שקלא־ ביבל די םאגקציאנירט :פראגע דער ארום געפירט זיך
 די אין איז פראגע דאזיקער דער ארום גיט? אדער פערײ

 אנט־ ניט־אידישע, די אין װי פונקט קריתן, אידישע דעליגיעזע
קאמו». היציקער א שטאנען
 אויםגעהאלטנסטער םאמע דער איז קרייזן רבנישע די םון

 רבנים, די קע׳גן און שהלאפערײ קעגן לעמפער מוטיקסטער און
 באלטי־ דער םפק, שום אן שקלאפערײ, םאללציאנירט האבן װאס

 א פארגומען האט ער איעהאר\. ו\ר רר. רעפארם־רב, מארער
 אויפן קוקנדיק ניט — דאם שקלאפערײ. קעגן פאזיציע שארפע
 פאר־ דער אין געװען גראד זײנען טעמפל זיין איז װאם פאקט,

 אין אפן, האט ער שקלאפערײ. פון אנהעגגער אײניקע װאלטוגג
 גע־ ״םיני׳/ זשורנאצ אידיש־דייטשן זײן אין אויך און טעמפל,

 פירן אפילו זאל דאם װען שקלאפעריי, פון אפשאפונג די פרײדיקט
שטאטן. פארײניקטע די פון פאדאגדערפאל א צו

ראפאל, ור. יארק, נױ אין רב רעאקציאנערעד געװיםער א װען
 דערקלעדונג, דער מיט ארויםנעקוטען 1859 פון אנהויב אין איז
 איינהארן איז שהלאפערײ, סאנקציאנירט ייבל אידישע די אז

 איבער־ זיינע פון פײער גאנצן מיטן אים קעגן ארויםגעטראטן
צײגוגגען.

 יענער אין געשפילט האבן װאם רבנים, אנדערע די צװישן
 קעגן קאמוי אין זיך געשטעלט און ראלע פראגרעסיװע א צײט

 א״זאקם אײוא(\ם■. װ. גטװגאל רב דער זיך געפינט שקלאפערײ,
 זײן אין שקלאפערײ פון אינםטיטוציע דער קעגן געקעמפט האט

 רב, יארקער נױ דער אױך האט אזוי מעםענדזשער״. ״די צײטוננ
 םימ־ זײנע געלעגנהײטן פיל בײ אויםגעדריקט גיעג, דר. רא.באי

 װאלן די אין געארבעט און אבאליציאניםטן די מיט פאטיעם
 ראבאי איז אזוי קאנדידאט. אנטי־שקלאפערײ דעם פאר 1856 פון
 אין אבאליציאניםט אן װי ארויסגעטראטן אפט אויך אײולטר \־ר.

דעמאקראט״. יארק ״נױ צײטוננ דער
 געפירט װארטי גזאבאגוא רר. רב דער האט פילאדעלפיע אין

 נישט שקלאפעריי, קעגן פראפאגאנדע עפנטלעכע אן שול זײז אין
 פרובירן אפילו פלעגן װ$ם רעאקציאנערן, אײגיקע אויף קוקגדיק

רעדן. אים לאזן צו נישט
^טלגטל־ .ב. דר. רבנים די אסטױו געװען זײנען שילאגא אין

 דעם געפירט האט ערשטער דער אדלטר. לי.בװא\ רר. און ניאל
 שטאטם־ ״אילינאי דײטשער דער אין &ען ז״ז מיט קאמו»

 אבאליציאניםטישע געהאלטן האט צװײטער דעױ ;צייטונ:״
 גע־ פארעפנטלעכט דערנאך זיינען װאם שול, זיין אין לעקציעם

רעדעס׳/ ״פינױ גאמען דעם אונטער זאמלונג א אין װארן

שליכטן פארשיידענע פון אבאליציאניםטן אידישע
 באװעגונג אבאליציאניםטישע די איז אבער, הויפטזאכלעך

 פאר־ פון נאר רבנים, פון ניט נעװארן אננעפירט אידן די צװישז
 מלוכה־ לערער, ױריםטן, שרייבער, —■ שיכטן אנדעדע שײדענע
 ארבעטנדיקע אײנפאכע פון און סוחרים פראגרעםיװע מענטשן,

יאר־ לעצטן דעם פון יארן ־ער40 די אין נאך פאלקם־מעגטשן.
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 ריכ־ אבאליציאניםטישן שטרענגן אזא מיר באגעגענען הונדערט
 גע־ דער פריער (דזשאעיקימםאן), יאאליװגזאץ י. פיליפ װי טער

 אין דרום־דיסטריקט דעם פון דיםטריקט־אטוירני ױ.־עם. הילוי
 שקלאפן־ אלע פארמשפט אומברחמנותדיק האט װאם יארק, נױ

 צװיי־ א פייער. פאר װי געציטערט אים פאר האבן זײ הענדלער.
um יארק, נױ אין ריכטער אידישער טער vwan,אויך איז ־ 

שקלאפערײ. קעגן קעמפער ענערגישער אן װי באקאנט געװען
 דער אין אקטיװ זײער געװען איז יארן פופציקער פריע די אין

 ־.va געזעלשאפט אבאליציאניםטישער דײטשער און אסעריקאנער
 אויםגעטיילט םפעציעל זיך האט ער איד. דײטשער א אר,1לא

 מאי, טן11 דעם יארק, נױ איז מיטינג אנטי־שקלאפן רעם אויױ
1853.

 גריױ \ןילאל שיקאגא אין אן פירט ,1853 יאר, זעאבן אינעם
 מאסן־ ערשטער דער שסלאפעריי. קעגן מאםךאקציע א .בגיגו

 געװארן אפגעהאלטן איז װאם שפראך, דייטשער דער אין מיטיננ
 פארטײ רעפובליקאנער נײ־געגריגדעטער דער פאד שיקאגא אין
 גערופךגעװארן איז באװעגונג, אבאליציאניםטישער דער פאר און

 אונטער־ זיינען un אונטערן ״שטאטם־צייטונג״. דער דורך
 ״nnHV לי\ס1י לאץ.ב, אךאלף שױיר(«־, פון נעכזען די געשריבן

 ניט איז לעצטער דער בלױז ,- \umH\i און \זײער לעא^אלר נואל,
איד. קיין

 טעטיק געװען שיקאגא אין זיינען אידן ניט־דייטשע די צװישן
 מיט־ א צײט יענער אין מאלאװא\, ivKvns שטאט־באאמטע, די

n און שטאט־ראט, שיקאגער פון גליד im n ,\םיטי־קלױרק ?א\ז 
 צו װאשינגטאן קיין געפארן איז לינקאלן רעת שיקאגא. פון

 שטאטן, פארײניקטע די פון פרעזידענט פון שטעלע די פארגעמען
 װעלכן אויח בילד א איבערגעגעבן קאהן זעלבער דער אים האט

 פארײניקטע די פון פאן נאציאנאלע די אויםגעמאלן געװען ס׳איז
 צו אים גיבן װאס פסוקים, העברײאישע פאםנדיקע און שטאטן

ארבעט. דער מיט װײטער אגצוגײן מוט
 שקלא־ קעגן קאמו* אינעם אקטיװ געװען איז קליװלאנד אין

 ״דעמא־ צייטוננ דייטשער דער אין מיארגגיץ טירװארר רר. פעריי
קראט׳/
 גע- האט קאמן^ דאזיקז דעם אין ראלע באדײטנדיקע א גאר
 דייטשלאנד, פון אימיגראנט אױ־ישער א ,invas װאריץ שפילט

 גע־ האט ער .1856 זיגט טיזורי אין טעטיק געװען אייז װאם
 הארץ םאמע דעם אין צייטונג אבאליציאניםטישע אן גרינדעמ

 מיט באראטן זיך האט ער װי נאכדעם שקלאפעריי, דער פון
'im בו<\אדאר װי אבאליציאגיםטן די פון פירער אזעלכע

 נומער ערשטער דער אנדערע. און גנ\\־ינןא\ גגיליאגז פיליפנז, דעל
 ערשטן דעם דערשינען איז פאסט׳/ קענזעם ״די צייטוננ, דער םון

 און ענגליש אין — רעדאקציע פינערם אונטער ,1859 יאנואר,
דייטש. אין

 בירגער־קריג דער אױםגעבראכן ם׳האט װי שגעל אזוי און
 דער מיט אויך קעמפן צו גרײט איז ער אז געוויזן, פינער האט
 פון געװען איז ער איבערצײגוגנען. זיינע פאר האנט אין ביקם

ױניאן־ארמיי. דער אן זיך אנצושליםן עדשטע די
 זיינען װאם אידן, רײ א נאך כןיר געפינען פינערן אויםער

 באפריי־ דעמאלטיקער דער אין גרענעץ־שטאטן די אין אקטיװ
 דעם פון רעדאקטאר דער גוווױיגי, װי אידן אונגם־באװעגונג.

v װ. ;אדװערטייזער״ ״װעםטערן i a; אױיואר mu, דרײ אלע 
 פון הארץ דעם אין קענטאקי, לואיזװיל, אין לואים. םט. פון

 פעטער דער רנומעייץ, .1 לגאינן דג־. טעטיק געװען איז שקלאפעריי,
 געװעזענער און ױריםט אידישן אמעריקאנער בארימטן דעם פון

 איז דעמביץ בראנדײס. ד. לואים םופרים־קארט, פון מיטגליד
 װאם קאנװענשאן, שיקאיגער דער צו דעלעגאט א געװען אויך
פרעזידענט. פאר לינקאלן נאמינירט האט

 אידישע די צװישן פערזענלעכקײט אויםערנעװײנלעכע אן
 »מו\,1\זײל װיבל איד פוילישער דער געװען איז אבאליציאניםטן

 היילפערן .1865 אין אמערי?ע קײז אריבערגעקומען איז װאם
 יאר אינעם רוםיש־פוילן, פעטריהאװ, אין געװארן געבארן איז

 פייאיקייטן גרויםע ארויםגעװיזן מיכל האט ױנג זייער .1832
 םאר־ שנעל יזײער באהערשט האט ער לערנען. צו דורשט א און

 1843 אין זיר האבן היילפערנם די װען און שפראבן, שיידענע
 אויםערגעװײגלעך אן איז ער האט צפון־אונגארן, אין באזעצט
 אונגארישע פולשטענדיק־פרעמדע די באהערשט צײס שנעלער
 דער אין לידער און ארטיקלען רײ א שרייבן גענומען און שפראך

פרעסע. אונגארישער

הײלפערן מיכל

שטורעם־ רעװאלוציאנערע די אנגעקומען זיינען שנעל ז״ער
 האגט ארבעט היילפערן מיכל ױנגער דער און אונגארן, אין טע:
 רעװא־ די אין קאשוט. ל. פירער רעװאלוציאנערן מיטן האנט אין

 דער אין אמט אן היילפערן מיכל פארנעמט טעג לוציאנערע
 שנעל אזוי אבער מיניםטערױם. דעם פון בױרא ליטערארישער

 פון הילף דער מיט געװארן דערשטיקט איז רעװאלוציע די װי
 פון לויפן געמוזט הייל&ערן האט קאזאקן, צארישע רוסישע די

אמעריקע. אין אניגעקומען עגדלעך איז ער ביז לאנד, צו לאגד
 אומשטעגדן, גייע די צו שגעל זיך אדאפטירט היילפערן

 ארײן זיך װארפט און לאגע, פאליטיש־ער דער אין זיך אריעכטירט
 באהויפט, ער שקלאפעריי. קעגן קאמף אינעם לעבן און לײב מיט

 קאמו» זעלבער דער אן גײט אונגארן, אין װי אמעריקע, אין אז
 געװארן ער איז אויפגעברויזט מענטשן. דעם פון רעכט די פאר
 האט ראפאל, דר. רב, רעאקציאנערער שויךדערמאנטער דער װען

 בארעכטיקט געזעץ ״מאראלן״ ביבלישן דעם פון גרונט אױפן
 צע־ א מיט אים קעגן ארויםנעטראטן איז ער שקלאפערײ.

 יארק ״נױ ליבעראלער דעמאלט דער אין ארטיקל שמעטערנדיקן
 לאנדאנער דער געװעז איז מארקם קארל װעלכער אין טריבױן׳/

 האט ,1859 יאנואר םוף ארטיקל, דאזיקע דאם קאדעםפאגדענט.
 רושם. גװאלדיקן א בכלל לאנד אין און אידן צװישן נעמאכט

 איז שקלאפערײ אז פאקטן, היםטארישע מיט באװיזן האט ער
 פונעם ט״ל ק״ן געװען ניט יארן הונדערטער פון משך איז שוין

לעבן. אידישן
 רײ א אין זיך באטײליקן צו אויםגעקומען איז הײלפערנען

 טיפער זײן אויםער ארויםגעװיזן האט ער װאו לןאמפן, ביטערע
 פארגעזעצט האט ער ;מוט אויםערגעװיינלעכן אן אויך ערודיציע

פארשיידענע אוי״ בירגער־קריג, דעם נאך אפילו קאמח זײן
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 קאפיטל װיכטיק באזונדער א איז דאם אבער געביטן. אנדערע
אמערילע. פון געשיכטע אידישער דער אין

הים־ פארגעשריטענע פיל לויט זיינען, עם װאו אין
 קעגן פאר־שלאכטן ערשטע די פארגעקומען פאלטיש טאריקער,

 דער געװען אבאליציאניםטז די פון אנפירער דער איז שקלאפעריי,
 דזשאן נעגער־באפרייאונג, פאר קעמפער אומפארגעםלעכער

 ארגאניזירט זײנען ?אמאנדע ז״ן אונטער זין. זײנע און בראון,
 כולי־ פרא־שקלאפן די באקעמפן צו גרו&עם באװאפגטע געװארן
 און פרײהײט־ליבנדיקע אלע טעראריזירט האבן װאם גאנען,

 זיך האבן גרו&עם דאזיקע די איז עלעמענטן. אכטי־שקלאפערישע
 האנט איז האנט געארבעט האבן װאם אידן, דריי געפונען אויך
 ;פוילן פון אימיגראגט אן גױי^ר, נ\<\אראד — בראון דזשאן מיט

 װין. פוז .צדאורי אג\נזגו און ;בעהמעןי פון .בטוװטיאמיט, ימסג
 פון זון א באנדי, געװען איז זײ פון אקטױוםטער םאמע דער

\yax\ באןךי. טעז^גאל.
 פראװיאנט צוגעשטעלט פרײוױליק האט גױיועד בועאךאר

 מארשירט, האבן װאם מאן, 65 פון שיסער־גרו&עם צװײ פאר
 האבן װאס באנדעס, די קעגן קאמאנדע, בראונם דזשאן אונסער

 פרא־ די פון אנפירער די לארצמז. שטאט רי טעדאריזירט
 זײערע און אידן דרײ די געװארנט וזאבן עצעמענטן שקלאפערישע

 אז קאלאניםטן, פרײ־שטאטלערישע אנדערע אויך װי פאמיליעס,
 געװען נישט דאם איז פאקטיש אפרעכענען. זיי מיט זיך וועאן זײ

 פאר־ געגאנגען זיינען װעלכע די אלע םטראשוגאק. א בלויז
 בא־ טייעד דערפאר האבז לאדעגם פון אײנװאוינער די טיידיקן
 די אונטערגעצונדן פארמם, זייערע פאגראמירט מ׳האט צאלט.
 האבן זײ אינװענטאר. דעם צונערויבט שטאלן, די און הייזער

 געשעפט. זיין פארברענט און פארם װײנערם פאגראמירט אויך
בראונען. דזשאן כא&ן געװאלט זײ האבן אבער עיקר דער

 אריבער שוין איז שקלאפךהאלטער די קעגן קאמף דער װען
 געלעבט. נישט מער זין •זיינע און בראון דזשאן שוין האבן לאנד,
 געלעבט. נישט מער זין יזײע און בראון דזשאן שוין האבן לאנר,
 אגפאל באװאוםטן ז״ן נאך געװארן הינגעריכטעט איז דזשאן

 געװארן. געהרגעט דארט זיינען זין זיינע און פערי הארפיעתז אױף
 אבאליציאגיםטן די איפגעשטעלט. ניט זיך האט אבעד ארבעט זיין
 נאכפאלגער אגדערע און חבדים אידישע דרײ בראונם דזשאן און

 אין אר״ן דרײ אלע זיינען זײ ;האמח זײן פארגעזעצט האבן
 בירגער־הריג. דער אויםגעבראכן ם׳האט װי שנעל אזוי ארמײ דעי

 דער םון םארדזשענט ערשטער דער געװען איז .בא^די אג^זגו
 קענזעם, אין קאװאלעריע פינפטער דער אין ״קעי׳/ קאמפאני

רעגימענט. זיין פון שלאכט יעדער אין באטייליקט זיך האט און
 צפון־ די און דרום־שטאטן די צװישז בירגער־לריג דער
 פאר־ זיך האט נעגער־שקלאפעריי פון פראגע דער צוליב שטאטן

 רעאקציע, און פראגרעם צוױשן קאמו* טיטאגישן א אין װאנדלט
 צױוילי־ נאגצער דער פון אויפמערקזאמקייט די געצויגן האט װאם

 אמע־ איז גרופן גאציאנאילע פארש״דענע אלע װעילט. זירטער
̂ק זייער בײגעטראגן האבן רי?ע  אפצואװישן געראנגל דעם צו חי
 װי אזוי און אמעריקע. אין שקלאפערײ פון שאנד־פלעק דעם
 זײער דערפילט אידן די דא אויך האבן פאלן, אגדערע אלע אין

 שיצאכטן די אין באטײליקט זיך האבן אידן 6,000 איבער פי^יכט.
 אין אידן צאל דער צויט ױניאן־ארמייען. די פון זײט דער אויף

 געװען ניט געװים איז װאם צײט, יענער איז צפון־שטאטן די
 גרויםער א זײער דאם איז טויזנט, צװאנציק און הונדערט מעריװי

 אגדערע פון װי גרעםערער, א נאך פראפארציאנעל פראצענט,
גרופן. נאציאנאלע

 זיך האבן אמערילע פון געשיכטע דער אין מאל ערשטן צום
 פראפארציאנעל־ דער מיט בלויז נישט אויםגעצײכגט אידן די

פון צאל דער מיט קװאליטעט, דער מיט אויך גאר צאל, גרויםער
191

 רעגימעגט־קאמאנ־ געגעראלן, װי ארמ״, דער אין פירער הויכע
m סי. ר. געגעראל, אידישער איין אנדערע. און דירן n\ פון 

 ערשטער דער אין געװארן פארװאונדעט שװער איז יארק, נױ
 פרעזידענט בעת װאשינגטאן, אין געשטארבן איז און שלאכט
 .בלגװ־ לטא^אלר גנ״עךאל בעט. זיין בײ געשטאנען איז לינקאלן

 פון שלאכט דער אין געװארן פארװאונדעט געפערלעך איז גצרג
 ג^<\־ קריפל. א לעבן גאנצן אויפן פארבליבן איז און אןט-יני־אגז

 מיליטערישע זיין אנגעהױבן האט ^גןפלגגו ו(\ו(\וי?9 ראל־וזאיאד
 פון רעגימענט טן79 דעם אין םאלדאט פשוטער א ,װי קאריערע

 זיין פאר טריט נאך טריט געװארן דערהויבן איז און אינדיאנא
 האט ער ביז פינקטלעכקייט, און העלדישקײט אוי־םגעצייכנטער

 דערגאנגעז איז איד א װעלכן צו אמט העכםטן דעם דערגרײכט
 — גענעראלן אידישע צװיי אנדערע די בירגער־קריג. דעם איץ

 נױ פון מײיג\ך גגיליאם און שי?אגא פון גזאלאװא\ מ. (\תץאךר
 צוליב דערהויבונגען שנעלע דורכגעמאכט אױך־ האבן — יארק

לײםטונגען. אױםעריעװײנלעכע זייערע
 אפילו אויםצורעכעגעז באגרענעצט צו דא איז פלאץ דאם

 מיט אויםגעצײכנט זיך האבן װאם אידן, די פון טײל קלײנעם א
 קעגן קאמף אין בירגער־?ריג, דעם אין העלדישקײטן זײערע

 צװיי די צװישן אז דערמאנען, בלויז לאמיר נענער־שקיאפעריי.
 די צװישן געװארן אויםגעטיילט זיינען .װאם מעדאלן, טויזנט

 זיך געפינען אויםגעצײכנט, מיפװאיצל זיך האבז װאם םאלדאטן,
:אידן זיבן פאלננדיקע די אויך

 װאם ״עקםפרעם״, שיוי די ראטעװען פאר ליג\ײ, ב. בױוויט
 אברהגז ;באפעלן מיליטערישע װיכטיקע געפירט האט
 שלאכט דער אין שונא פון פײער דעם דורך זיך דורכרײםן פאר
 פאר א.בראװססי, רץר ; 1864 ױלי, טן30 דעם מײן, דער פון

 װילם־ און טעגעםי, שיילאװ, פון שלאכטן די אין העלדישקייט
 העלדישקײט װאגגדיקער פאר הג\ל(\ר, הצליוי ;מיםיםי׳פי בורג,

 פאר גרעװאלך, אברהגז ;טשענםלארװיל פון שלאכט דער אין
 שלאכט דער אין שונא דעם פון ?ארפום־שטאב דעם שםורמען

 םאר־ איז ,1864 נאװעמבער, טן30 דעם טענעםי, פדענקליז, בײ
m ;שונא פון פאן די כאפן v* ,אויםעדגעװײנלעכער פאר גא^ן 

 באסומען אויך האט מעדאל א שלאכטפעלד; אויפן העלדישקי־ט
גז. ל(ןאפאלד [ץארפיגי̂ל

 דגרטינו גגיליאמי אויםגעצײכנט ■זיך האט פלאט אינעם
 עט־ די פון איינער ;״מאניטאר״ ?ריגם־שי^ דער פון (דוירםט)

 שלאכט היםטארישער דער נאך איבערגעבליבן זײנען װאם לעכע,
״מערימאק׳/ דער און ״מאניטאר״ דער צװישן

 אומצאליקע נײע אױה העמפער אידישע
שלאבטפעלדער

 באמת איצט ערשט טרעט בירגער-קריג, פוגעם פאזע דער ״נאך
 — פאזע." רעװאלוציאנערער א אין שטאטן פארײניקטע די ארייז
 די אין בירגער-קריג ״דער :עגגעלם פרידריך און מארקם קארל

ט (ענגליש, שטאטן." פארייניקטע ״ .)277 ז

גרעם־ דער ;געענדיקט ענדלעך זיך האט בירגער־קריג דער
 יאר־ טן19 דעם פון צוזאמענשטוים םאציאלער באװאפנטער טער

 די פון מפלה דער דורך געװארן אויפגעל״זט איז הונדערט
 אויףי שטריק לעצטע די צעפליקט װערן עם שקלאפן־האלטער.

 אן זיך ה״בט עם קא&יטאליזם. זואקםנדיקן פוגעם ארעמם די
געשיכטע. דער פון װעט־לויו* נײער א

 בא־ דער מיט און הינטערגרונט אין בירגער־קריג דעם מיט
 אפ ניט זין־ שטעלט ש?לאפן, מיליאן םיר ארום פון פרײאונג

 רעכט ערשט זיך הייבט ער :פארקערט פרײהײטם־קאמן*. דער
טעמפ שנעלערן א אין אװעק גײט עם פאנאנדערצופלאקערן. אן
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 פון װעלט די באםרײען צו געראנגל שװערער און לאנגער דער
 טויזנטער און טויזנטער ארײן ציט װאם לױן־שקלאפעריי,

 אויףזי װאפן, נייע מיט מאםן־מענטשן, מענטשן, נייע קעמפער,
שלאכטפעלדער. נײע

נאכט־הימל, עגדלאזער טונקעלער, דער נישט שוין איז עם
 גאנצע שטערן. אײנצירןער אן אויױ בליצט דארט און דא װאו

 און ארוים װאלקנם געדיכטע פון זיך אנטפלעק; שטערן־וזעעלען
 פערםפעקטיװן, און האפעגונגען פון שימער נייעם א צעפינקלען

 אויםגעצויגענעם אן אויףי העלדישקייטן. און װאגונגען פון
 צו־ מערםטנם שוין העילדן די פון נעמען די װערן שלאכטפעלד

טיפ. נ״עם א פון קעמפער — כלל־באגרי[? 1איי איז זאמעעעגאםן
 זיך ה״בט יארהונדערט פאריקן פון יארן אכציקער די אי.ן

 אימיגראנטן. אידישע פון פלייץ גרעסטער דער אמעריקע אין אן
 םאציאלע גרויםע פאר קומען לענדער מזרח־אייראפײאישע די איז

 רעװא־ די לעשן פרובירן הערשער צארישע די איבערשיכטונגען.
 נײע אנטשטײען עם בלוט. אידיש מיט פונקען לוציאנערע

 זיך נעמען עם אויםנאם־געזעצן. פון אנטיםעמיטיזם, פון פארמען
 רוםלאנד, אין ישובים אידישע פון פלאםטן ■שװערע רירן

 אריבער קומען און רומעניע עםטרײך, פוילן, ליטע, אוקראיגע,
 ארעמקײט באדנלאזיק״ט, נגישות, פאנראמען, פון געיאגט אהער,

 מ\\<\נ\־ ענגערע נאך די אין אריינצופאלן כדי געבואמ, עעע און
umm,די אין עקםפלואטאציע, פון אפגרונטז טיפםטע די אין ־ 

 שמוץ, פון פאםטקעם אין געלזוכט, און שװינדזוכט פון נעגל
פייער. פון ענגשאפט, פון

 דער אין אויםשמעלצן אן זיך הויבט איד טיפ נייער א
 אין אפילו אימיגריר־כװאליע. שוימיקער דריטער דער פון לאװע

 אפקלאנג אן זיך הערט אריםטאקראטן םפרדישע די פון רײען די
 לאוארץגי טעזא װי פר״הײטם־גײםט, אזא ארוים זיך רוקט עם און

 ד־ געפלאגטע, און געיאגטע די רופט װאם ),1849—1887(
 אין לאנד. דאט ירשענען און קומען צו מאםן ארעמע ברייטע

 אויםגע־ דורך פאראײביקט איז .וואם סאנעט, בארימטן איר
 פרײהײט־םטאטוע דער פון פונדאמענט בײם בראנז :אסענעם

 מיטן פרוי מעכטיקער דער װעגן זי זיגגט האפן, יארקער גױ אין
- ליפן פארמאכטע מיט רופט װאס האנט, אין פאקל

!יחום מיטן האלטן לעגדער, אלטע זיך, קאנט איר א, . . ״.
בלוט-פארלאפענע, מיט מידע, איי׳רע בעםעך מיר גיט
ברעג, איבערגעפילטן אייער פון אפפאל הילפלאזן דעם

;רוחות פון װי געטריבן מאסן, זיך־טוליענדיקע די
' היימלאזע, די מיר שיקט שטורעם-געטראפעגע ®ין י

״ לאמפ מיין מיט כ׳על און "1װעג דעם באלייכטן ז

 אידישע לאגדן צען־טויזנטער די אין און טויזנטער די אין
 גאנצע ;אן קומען גרופעם גאנצע רוםלאנד. פון אימיגראנטן

 ״עם־עולם׳/ פון קאראװאן רער איבער. זיך פלאגצן שטעטלעך
 ברענגט װילנע, און קיעװ אין םאציאליםטן אידישע ױנגע די פון

 די און ארײ^ץאגג װ. װי פרייהייטם־קעמפער, אזעלכע זיך מיט
 ױנגער, דער אן קומט עם ?אפפיט■. א. און װ. ברירער צװיי

 פאר ברוםט גליענדיקער א מיט (ןךצלשנואנו ר\ו דיכטעד בלאםער
 עס געזעלשאפט. מענטשלעכער גליקלעכער א פאר פרײהייט,

 װאם בארלז^י, יגצראל פון טיפ אידעאלער דער זיך אגטפלעקט
 אר־ אן און שנײדער־ארבעטער א אינטעליגענט אן פון װערט

מאםן. איםט־םײדער געדיכטע די פון װעקער און גאניזירער
 איינ־ גרויסן א אויםצואיבן אגגעהויבן שוין האט לאנד אין

איז װאם בדגצמ־צגצל ציגארמאכער, אידישער דער פלום
 שטרעבונגען םאציאליםטישע ױעע, מיט ענגלאנד, פון נעקומען

 צו דערנאך כדי קליינגעלט, אויח ביםלעכװײז דא זיי צעביטן און
אװ פעדעריישאן אמעריקאז די ארגאניזאציע, ז״ן פון מאכן
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 פון אפילו צומאל און קאנםערװאטיזם, פון פעםטונג א לײבאר,
ארבעטערשאפט. ארגאניזירטער דער פון רײען די אין רעאלציע,

 די פארזען צו טעות היםטארישער א געװען אבער װאלט עם
 הילקװיט, מ. גאמפערט, ם. װי אזעלכע, פון פארדינםטן גרויםע

 און יאגאװםקי ש. לאנדאז, מאייר קאהאן, אב. בערגער, יװיקטאר
 אלגע־ און אירישער דער פון פאזע ו\דט\גו<\ר דער אין אנידערע,

 זײ װאם דעם צוליב אמעריקע, אין ארבעטער־באװעגונג מיינער
 און װעגן א&ארטוגיםטישע אויף געלאזט שפעטער זיך האבן

 און הײליק פאר באטראכט פריער האין זיי װאם אלץ, פארראטן
 איצטיקע די פון פיל זייגען יארן רײ א פון משך אין טײער.

 בא־ האבז װאם כוחות, פר״הייטלעכע געװען דאך ״געװעזענע״
 גאנצע דאם בכלל גאר םביבח, אידישע ױנגע די בלויז ניט װירקט

לעבן. אמעריקאנער
 טרײד־ דער פון פיאנעדן די באלאנגען קאטעגאריע יער אין

 ־ער,80 די אין באװעגונג, םאציאלייםטישער און ױגיאניםטישער
 פיר לעצטע די אין און יארהונדערט פאריקן פון יארן ־ער90

 ארבעטער־ ערלעכע װי אננעהויבן האבן װאם יאר, צענדליק
 און פירער. לערער, אינםטיטוציעם, װיכטיקע פון בויער טוער,

 אזעל־ ;םעקרעטארן און רעדאקטארן שר״בער, פראפאגאנדיסטן,
 באדאנעם, י. אינגערמאן, דר. :אל^־בית) (לויטן לששל יװי, כע,

 דוד גאלדמאז, עמא בערקמאן, אלעלםאנדער באראנדעס, *וםף
 װ״נשטײז, ב. הילמאן, םידני הורװיטש, אײזיק יצחק דובינםקי,

 ליעפין, א. זוםמאן, פיטער זאלאטאראװ, הלל דר. װלאדעק, ב.
 נ. דר. םאלוצקי, ב. י. מעריםאן, א. י. מעץ, סאל מילער, לואי

 ב. פארענבערג, ק. דר. עדלין, װ. םלאבאדין, הענרי םירקין,
 קראנץ, פיליפ צבױן, ב. פעסקין, ש. דר. פיין, מאקם פײגענבוים,

 שלאם־ י. שיפליאקאװ, י. מ. ראזענפעלד, מארים ראזענבערג, אב.
אנדערע. און שפייער אכ. דר. שנ״דערמאן, ראוז בערג,

 ״אפ־ אנגעהויבן זיך האבן אויבן־דערמאנטע די פון מערםטנם
 םאציאלער זײער געעגדערט זיך האט עם וױ :אכדעם, צוקילן״

 געװארן און שאפ פון ארויםגעריםן זיך האבן זיי װען ;מצב
 דערפאלגרייכע אינזשענערן, לערער, לאיערם, דאקטױרים,

 גע־ הויכע מיט ױניאן־בױראקראטן אדער צײטונגם־מענטשן,
 צו געהערט ״איבערגעקוליעטע״ צאל װײט־גרעםטע די האלטן.

 זיינען װאם אזעלכע, אדער ״ארויפגעארבעטע׳/ פון גרופע דער
 אינ־ אדער באלעבאטים קאנסערװאטיװע אן אפהענגיק געװארן

סטיטוציעם.
 שײנען קאנסטעלאציע״ ״פארכמארעטער אזא צװישן פון
 אויםגעפרובירטע און אויםגעהאלטעגע יענע העלער נאך ארוים

 באװירקט דורות צװײ־דריי פון משך אין האבן װאם קעמפער,
 און געדאנקען רעװאלוציאנערע און פרײהײטלעכע זייערע מיט

 ארבעטער־ אמעריקאנער דער פון טײלן בארייטגדיקע האנדלונגען
 אמטער, איזראעל :?־בית)1אל (לויטן למשל װי, אזעלכע שאפט,

 ביטלמאן, א. ביזנא, אב. בורגין, ה. בודין, ל. באװשאװער, ױםף
 װאירטים, ראוז גאלד, מײקל גאלד, בען בראדםקי, דזשאזעף

 כץ, משה זאקם, ש. א. װינטשעװםקי, מארים װיינער, װיליאם
 פאםטאר ראוז עפשטײן, שכנא םיגל, דוד מרמר, ק. טילך, יעקב

 צענדליקע און שייפער יעקב (שיקאגא), קנאפגאגל דר. םטאוקם,
 צו בייגצטראגן אופן יענעם אדער דעם אויח האבן װאם אנדערע,

 אמעריקאנער רער פון רעװאלוציאניזירונג און אנטװיקלונג דער
ארבעטער־באװעגונג. און פראגרעםיװער

 פרײהייטלעכע אזעלכע פארנעמען ארט באזונדערן א גאר
 ראובן אלגין, מ. :אלף־בית) (לויטן למשל װי קולטור־קעמפער,

 אויסער האבן, װאם זשיטלאװסקי, חײם דר. גארדין, יעקב בריינין,
 אין בלויז ניט און קולטור, אידישע די רעװאלוציאניזירט אלץ,

 איינ־ און װירקונג זײן איז אלגי^<\\, גז. שײך איז זואס אכעריקע.
ער װעלט. אידישער דער פון גרענעצן די אריבער װײט פלום
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 די אויך באוױרקט יארהונדערט פערטל א פון משך א אין האט
 ארבעטער־ רעװאיצוציאנערע גאנצע די און קױלטור אמעריקאנער

באװעגוגג.
 פאלקם־ און ארבעטער אידישע װאם בייטראג, דער איז בבלל

 אין ארבעטער־באװעגוע דער צו צוגעטראגן האבן אינטעאיגעגטן
 בכבודיקן א פארנעמט און פארנעם קאלאםאלן א פון אמעריסע,

גרופעם. נאציאנאלע אגדערע די צוױשן פצאץ
 האבן אריבערגעלומענע און אידן אמעריקאנער־געבארענע די

 ארבע־ פארשיידענע די באוױרקט און באטײליקט •זיך בלויז גיט
 בא־ אויך זיך האבן גאר ארגאניזאציעם, .פראגרעםיװע און טער

 גע־ זיינעז װאם אידן, די אויםער גרינדונג. זייער אין טײציקט
 אר־ ארבעטער אידישע אויםגעשפראכענע םון גרינרער די װען

 אדער ױניאן־לאקאלן, אידישן פארשיידענע די וױ גאגיזאציעם,
 אידן זיינעז װײגבערנ), י. עפשטיין, (אב. ארבעטער־רינג פון

 אװ פעדערײשאן אמעריקאן דער פון גרינדער די צװישן געװען
 םאציא־ דער פון בויער די צװישן ;נאמפערם) (םעמועיצ יצײבאר

 ;הילקװיט) מארים און בערגער (װיקטאר יפארטײ ליםטישער
 גארמענט ליידים אינטערנעשאנאל דער פון בויער די צװישן

 פון בויער די צװישן ;באראנדעם) (דייטש, ױניאז װאיוקערם
 פא־ י. הילמאן, (םידני װאירקערם ?לאדינג אטאלגאמייטעד דעד

 דער פון בויער די צװישן ;װ.) אז. א. ראזענבלום פ. טאװםקי,
 וױינ־ מ. הוראװיטש, נ, ביטעצמאן, (א. פארטיי קאטוניםטישער

 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונעם בויער די צװישן ;םטאון)
 צװישן ;.פאלאק) נ. ש״פער, נ. םיג׳צ, דוד זאלצמאן, (ר. ארדן

דובינםקי). ד. הילמאן, (םידני םי־איי־א דער פון בויער ערשטע די
 די האבן ■װארט־םירער און אמאנייזירער באויז ניט אבער

 אמעריקע. איז ארבעטער־באװעגונג דער צו בייגעטראנן אידן
 צו־ אידן אויך האבן נאציאנאאיטעטן אנדערע אלע מיט גצײך

 קאמףי רעװאלוציאנערן דעם פאר מארטירער און העלדן געשטעלט
ארבעטער־קצאם. פוגעם
 םימםעס, הערי זײערע געהאט האבן ארבעטער אידישע די
 ױניאן־ צװײ (די נאװיקם און רובינס ז״ערע יארקם, דזשאו

 פאר 1915 אין געװארן דערמארדעט זיינען װאם ארגאניזאטארז,
 נױ־ אין האלענדער־פירמע דער פון שאפ דעם ארגאניזירן
לאנגערם. מארים זייערע און דזשױרזי)

 םרײהײטס־ אידישע פון טיפ נײםטער דער
אמעריקע אין קעמפער

 ארױס־ בולט אזוי איז װאם ?עמפער, אידישער טיפ נייער דער
 אר־ מאדערנער דער אין יארצענדליקן לעצטע די אין געלומען

 דראמאטישן העכםטן זײן דערגרייכט האט בעטער־באזועגונג,
 די איז — שפאגיע אין קאמו» היםטארישן דעם אין אויםדרוק

.1936—1938 יארן
 די מיט צוזאמען געצויגן, זיך זײ האבן הונדערטער די אין
 נאציא־ אמעריקאגער אנדערע פון ?ינדער בראװםטע און יעסטע

 אנדזשע־ לאם פון סעאטיל, און פראנציםקא סאן פון גרופן, נאלע
 פיטם־ קיצױוצאנד, דעטראיט, און שיקאגא פון דענװער, און לעם

באיצטימאר. און פיצאדעלפיע פון יאםטאן, און י^רק נױ. בוריג,
 און שאפ פון שטעטל, פון און שטאט פון געקומען זיינען זײ

 שפיטאל פון אקאדעמיע, דער פון און קאי^עדזש פון םטאר, פון
 די פון און פיקעט־^ײן דער פוז לאבאראטאריע, דער פון און
א.־&ראיעקטן. פ. װ.

 אין געקעמפט האבן װאם בריגאדעם, אינטערנאצי^נאצע די
 װעצט־ דער אין געשאפן האבן ות,5חי םראנקאם קעגן ש&אניע

געװארן. געהערט ניט קיינמאצ נאך איז װאם עפיק, אן געשיכטע
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 גרעסטע די אין און רום. אייביקן מיט באדעקט זיך האבן זײ
^  אינטערנאציא־ די אין ?אמפאניעם מייליטערישע נאציאנאלע צ

 האין װאם אידן, געװען זײנען אל(\, אי\ נמי(\נו בריגאדעם, ינאלע
 נאבלםטע און העכםטע םאמע מיטידי אפטטאיי אויםגעצײכנט, זיך

אויםצייכענונגען.
 באטװינצעם העלדישע די אויףז בילויז ניט זיך באציט דאם און

 זײנען עם דאמבראװםקי־באטאציאן. פויק!ישז בארימטן דעם פון
 זיינען עם װי גרופע, רץװ(\ל-יש(\ר קציינער דער צװישן אידן געײעז
 דעם אין ; בריגאדע ^ראןצגױישטר גרויםער דער צװישן געװען

 אםי^ו און ט-\-גליט\\ דעם אין װי טעלמאךבאטאליאן, דײגוט\
 (ןמבורײכי־ די אויך גאריבא?די־באטא?יאן. יש\1אינ\אליט אינעם

 טזגױי־ האל^רישט•,. בצלגישע■, יץגאמלאץױגטטי, .בגלגאוישע, שט/
 נוטץי־ און !ץגבאויט\ג\ רגןציישטי, ארװ<\גיט\<\,1 ®\גג\ךיג»ע, צאריגטנו,

 אויףי פאלק, דעם פון קינידער געהאט זיך צװישן האבן גרופן ליע\צ
 פאר־ אזוי אייז ער אז בלבול, װיםטן דעם געמאכט מ׳האט װעלכן

 האנאר, פון געפיל דעם נישט גאנצן אין האט ער אז געלטעװעט,
העלדן־מוט. אוז װאגונג פון אױפאפערונג, פון

 ^אלטינזגגי^מר די װי גרופע אזא אין אז זיך, פארשט״ט עם
צאל. גרעםטע די פארגעשטעלט זיך מיט אידן האבן

באטאליאנען, אמעריקאנער די אז פא?ט, א אבער איז עס
 טיטאנישן פוגעם מאמענטן עט^עכע אין געשפילט האבן װאם

 .בוױ לאראמיא, בײ לסשל, זוי, ׳רא?ע אנטשיידנדילע אן קאמף
 געהאט ה^בן (\.ברא, און ?אנ\פ<\ גוטרגטל, .במלנושיפוע, ̂גצפוס־,

 באזונדערע אנדערע איז עם װעלכע װי זיך, צװישן אידן מער
 אי־ די פון צאצ די איז צייטן געװיםע אין און נאציאנאליטעט,

 מעק־פאפ און ?ינקאיצן־װאשינגטאן די אין פרייװי^יקע דישע
 אמעריקאנער אנדערע די מיט צוזאמען באטאליאנען, (קאנאדער)

 איבער אפייצו געװען באטערי׳/ בראון ״דזשאן די לכזשל װי גרופן,
פראצענט. צװאנציק און פיגף

 פון אײניקע פון טאטן רי פארצײכענען בלויז מיר .װעילן דא
 פון שטאף פונעם מוםטער א װי אונדז דינען װאים העיצדן, די

ױגנט. אונדזער ״געמאכט״ איז עם װעלכן

 קאמף אין געפאלן איז װאם אמעריקאנער, ערשטער דער
לײדער. בען איד, א געװען איז פרײהײט, שפאניעם פאר

 אנטקעגנ־ האט װאם העלדן, אידישע די פון ערשטער דער
 די געעפנט האט און שפאניע אין לעבן שיינעם זיין געטראגן
 געװען צײט ■זעלבער דער איז איז קברים, הייליקע שורה ערשטע

 אן לאמו*, דארטיקן איגעם פאלן צו אמינורי^א^נור ערשטער דער
 לײ־ .ב<ן\ — געבורט דורכן נישט אויםקלייב, דורך אמעריקאנער

un.אויםפירצעכער אים אויףז אפשטעלן זיך מיר׳ן ־:
 אין ,1901 אקטאבער, אין געװארן געבארן איז לײדער בען

 אנדערהאלבן פון עלטער אין שױן און בנ«זארא.בי(\, ?ישיןצץץ,
 אין און פאגראם, קישענעװער ערשטן דעם דורכגעמאכט יאר

 זכרון לײר(\רפ אין צװײטן. דעם ,1905 אין יאר, 4 פון עלטער
 עטלעכע ווען שרעקונגם־טעג יענע פון שוידער דער געבליבן איז

 די און געװארן דערמארדעט זיינעז פאמיליע דער פון פרײנט
 פר״נט, קריםטצעכן א דורך געװארן געראטעװעט זײנען איידערם

אפגעהיט. און באהאלטן זיי האט װאם
 נױ־יארקער דער אויף דערצויגן זיך האט װאם בענין, ביי

 קװא־ א באקומעז האט װאם טאטן, א פון געשפ״זט איםט־םײד,
 איז ציגל, אלטע פון מארטאר דעם אפירעכן פאר שעה א דער
 דעגע־ אלטער, דער צו האם א געװארן אנטװיקלט פרי גאנץ שוין

 פון פארם יעדער צו און קלאםן־הערשאפט צו יװעלט, נערירטער
אונטערדריקונג.

אבער האי־םקול, אין געגאנגען פלייסיק, געלערנט זיך האט ער
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פן צו כדי גאכט, ביי געארבעט  דורכצוקומען. פאמיליע דער הע̂י
 האפן־ די איבער מעטאלן שװערע מיט האנט־טראק א נעשטופט

םטריט. װעםט םון שטעלן
 לא״ איז נאך האט ער זשורנאליזם. געענדיקט האט בען

 װארעמע און בויגיקע א האט ער אז געװיזן, לעדזש־יזשורנאל
 געפילט 1927 אין צייטונגען. פארשיידענע אין געארבעט פען.
 און םאװעטן, די פון לאנד דאם באזוכן צו דראנג דעם זיך־ אין

 ער םטודענטן־גרופע. א מיט צוזאמען פארנדיק עס דורכגעפירט
 פארצײכענונגם־בוך, דיקן א מיט דארט פון צוריקגעקומען איז

 אוטבאגרענעצטער אן מיט און פאטאגראפיעם הונדערטער מיט
 פויע־ און ארבעטער די בויען עם װאם װעלט, נייער דער צו ליבע
סאװעטךפארבאנד. פון רים

 ענדערדנגען צו םענםיטי-װ געװען שטןגנדי? איז לײד<«־ .ב<ן\
 רעפארטער אלם פליען. געלערנט זיך ער האט ג״עםן. צו און

פלי־מאשין. א מיט רירעװדיקער זײן קענען ער װעט
 ערשטע די צוױשן איז לײדער בען אז זיך, ם׳פארשטײט

 װען און גילד״ ,,ניוםפײפער ױניאן שרײבער דער פון מיטגלידער
 ״לאנג דער אין שרייבער־םטרייק ערשטער דער אויס ם׳ברעכט
 שילד גרויםע א אויםגעמאלן יזיך ער האט פרעם׳/ אײלענד
 און עראפלאן זײן אויח זי אנגעהאנגען גילד!״, די ״דזשאין

 ארויםגעבערם דעם איבער נידעריק אים מיט אראפגעלאזט זיך
.דאך . .

 אלע פון שרײבער די ױניאניזירן געהאלפן ער האט אזוי
”i געפ^ריגז איז ער װאם דעם, דורך הוירםט־צײטועען P מיל־ 

 געבראכט און נױם״ ״װיםלאנםין די פי?עטן ,1936 אין װא?י,
זיג. שנעלן א צו םטרײ? דעם

 דראמא־ דער נאכדעם גלײך אױםגעבראכן ם׳האט װען און
 רעפובלי?אנער לאיאליםטישע די און שפאניע אין sאמףp טישער

 לײוגגו ב<\\ שוין האט היאו* אין גענױטי?ט זיך האט רעגירונג
שלאפן. גע?ענט נישט

 שוין איז ער שפאניע. אין שוין ער איז םעפטעמבער אין
 עראפלאן. טראגם&ארט לאקהעד־וװעגא ריזילז s פון פילאט דער
 םאמע די שונא, פונעם רייען די איבער אפט טראנםפאדטירט ער

 אין שלוחים. װיכטי?ע גענעראלן, געװער, — זאכן מיטי?םטע
 אפט־ װערט מאשין זײז װאו אטא?עם, שטורמישע ביטערםטע די

 פראכט זײן פונדעםטװעגן ער ברענגט ^יילן, פון צעלעכערט מאל
 דא־ דעם אויף אז געװאוםט, האבז אלע פלאץ. באשטימטן צום
פארלאזן. פולשטעגדי? זיך מעץ קען בען זי?ן

 דעם אין אריין ,1937 פעברואר, אין שוין ער .איז אזוי
 צו גיט מאדריד איבער ארומנעציר?לט ;?רײז עמפערpלופט־

 שטאט. רויטע די באמבארדירן צו ארשונעזpלופט־ די רערל^זז
זײ. נאכגעיאגט זײ, געטריבן
 ארונטערגע־ מאל ערשטן צום ער האט פעברואר טן17 דעם

מאדריד. איבער ערא&לאן שונאס א ?נא?ט
 אראפ־ איז ער װען דערציילט, דעם װענן האט ער װי אט

:נע?ומען

 געזען ניט איך האב ארוגטערגעקומען איז ״ה״נ?ל" דעי־ ״װען
 פאלן געזען האב איך פילאט. דעם ניט און עראפלאן דעם ניט פאלן
פאשיזם..." דעם

 אמאל נאך אויםגע?ומען ניט שוין איז ליידערז בען אבער
 טן19 דעם — ארום טעג צװײ אין זיג. אזא איבערצוחזרן

 גרעםערע א נאך אויםגעבראכן מאדריד איבער איז — פעברואר
 עראפ־ 90 באט״לי?ט זיך האבן עס װעלכער אין לופט־שלאכט,

 פיל, אזוי מאל צװײ כמעט ,57 און לאיאליםטישע 33 — לאנען
 ארונטער־ זיינען עראפלאנען לאיאליסטישע פיר פאשיםטישע.

געװאו־ז. געשאםן
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 האבן ?וילן די לײו(\ר. ב(\\ געװען איז זײ פון אײנעם אין
 װאלט לאנדן. גע&רואװט נאך האט ער פום. א צעריםן אים
 װאלט פאראשוט, מיטן ארויםגעש&רונגען נאר געטאז, ניט עם ער
 ראטעװען געװאלט *בער ער האט געבליבן. לעבן אפשר נ^ך ער
 זאך דער פאר איז זי וױכטי? װי געװאוםט האט ער מאשין. די

 אראפגעלאזן זיך האט ער רעגירונג. לאיאליםטישער דער פון
 בלוט־ גרויםן פון '<!בער לופט־פעלד, דעם פון דיכטונג דער אין

פלאמען. אין אראפגע?ראכט און געחלשט פארלוםט
 פלי־מא־ 15 פאשיםטן די גע?'<:םט אבער האט שלאכט יענע

געװארן. געראטעװעט איז מאדריד און שינען
 הוגדערטער עלע?טריפיצירט װי האט טויט העלדישער זײן

 אמערי?ע. אין ױגגט באװאוםטזיני?ער דער פון הונדערטער און
 װאס פרײוױלי?ע, נייע 2,800 איבער פארנומען האבן ^רט זיין

.1938 און 1937 פון משך אין אדיבערגע?ומען זיינען

 פלאץ א פארנעמען װעט װאם איד, אמעריקאנער ױנגער א
קאמןן שפאנישן פונעם געשיכטע דער אין

 שריט אויף און טריט אויףז זיך האבן װאם די, פון אײנער
 פאראנט־ פון לײטער אויפן געשטיגן זיינען און אויםגעצײכנט
 דער רא\־א\, דײװ געװען איז אריענטאציע אוז װארטלעכ?ייט

 עמפערp א פון מוםטער א געװען איז װאם ?אמוניםט, ױנגער
 פ״ער דעם אין און שפאניע ?ײן אװע? איז ער אײדער נאך
 אומפארגלייכלעכן אן אין געװארן אויםגעשמידט שלאבטן פון

פירער.
 דער געװען דיםטרי?ט פיטםבורגער אין איז וארא\ וײץױר

 פי־ טרייד־ױניאז א און ?אטוניםטן ױנגע די פוז ארנאניזאטאר
 הויכע זײנע מענטשן. טויזנטער פון געאכטעט און געליבט רער,

 פיל צו זיינען שפאגיע איז אנגעשלאגן האט ער װאם פונ?טן,
 זיך מיר װעלן דא. האבן מיר .װאם פלאץ, באגרענעצטן דעם פאר

:צװײ אויףי אפשטעלן בלויז
 האבן כוחות לאיאליםטישע די װאם אפענםיװע, דער איז
 לינ?אלן- דער איז אראגאן, אין בטלבושינוצ ?עגן געפירט

 בריגאדע, אינטערנאציאנאלע טע15 גאנצע די װי באטאליאן,
 550 פון זיינען אלײן לינ?אלנצעם די בלוט. מיט אפגעגאנגען

 ?אמיםאר דער איז דא און הונדערט א מיט ?וים געבליבן
 שװער־פארװאונ־ א געפאלן נעלםאז, םטיזו בריגאדע, דער םון

 שונא דער &לא*ז. זײז פארנומען גלייך האט דאראן דעטעד.
 פון כוחות די יזיינען עם שװאך װי װיםן ניט אופן בשום טאר

 די איצט נעמען פון פראגע א געװען איז עם אנגרייפער. די
ניט. ?יינמאל אדער שטאט, םטראטעגישע באפעםטי?טע

 ארוים־ דעמאלט האט ואדא\ װאם אריענטאציע, און מוט די
 עם מעגטשן. הײפל א מיט שלאכט יעגע געװאונען האט געװיזן

 רעכענענ־ ניט ע,pאטא די כםדר אנצוהאלטן נויטי? געװען איז
 דער פון םװי צום פארלוםטז. שװערע שום ?ײן מיט זיך דיל

 לינ־ טויט־מידע ■זיינע מיט דאראן נאך האט שלאכט דאזי?ער
 300 אויך פאזיציעם די אויםער שונא פונעם גענומען ?אלנצעם

געפאננענע.
 דאראנם פארבלײבן ,װעט היםטארישער און געװאגטער נאך

 ?אטאם־ דעם פון צייט דער אין 1938 פון פריליגג אין האנדלוע
 גע־ האבן ארמייען לאיאליםטישע די װאס צורי?טריט, טראפישן

 פונעם אטא?עם די ס־טץ־־גגצל. פון עװא?ואירונג דער נאך מאכט
 א פון ?אגצענטרירונג א זײטן. אלע פון גע?וטען זײנען שוגא

 געמאכט אוממעגלעך פשוט האט ארטילעריע ם«רװיםטנדי?ער
 הונ־ מיט ארמײ מאטאריזירטע א װידערשטאנד. איז עס װעלכן

 דעם אויםפלאנ?עז אייז אין געהאלטן כםדר האט טאג?ען דערטער
 האט לויפנדי?, צוגע?ומען זיינען זײ װאו חיל. לאיאליםטישן

פון װעגן. די אפגעשניטן און פארכאפט פריער שוגא דער שוין
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 טויזנ־ מיט געדונערט אװיאציע פאשיםטישע די האט הויך דעד
 איז גאנצע װאכן באמבעם. אויפרײםנדיקע און גראנאטן טער

 צו ארמיי לאיאליםטישער לייכט־באװאפנטער דער אויםגעקומען
 דע־ די אנדערער. דער נאך פאזיציע אײן אויפגעבן און ויפן5י

 אױםגעקוקט, שױן ם׳האט אלגעמיין. געװען איז מאראליזאציע
 טרײבן כםדר שוין װעט מלחמה־מאשין פאשיםטישע די אז

 צושפארן זיי װעט זי ביז ארמייען לאיאליםטישע די זיך פאד
ים. צום

 הױפט־קא־ די דארא\ באקומט bbbr? צו צוקומענדיק אבער
 מיט און בריגאדע טער15 אינטערנאציאנאלער דער איבער מאנדע

 א״ן װאונדער און שרעק אלעמענם צו ער באשטימט מאן 500
 א עפענען און געלאוי דעם אפצושטעלז מאל אלע פאר מאל

 דײװ גוטער דער אנדערש, ניט געמיינט, מ׳האט קאגטר־אטאקע.
 אייז קיין פארלירן ניט לאזט וא\־א\ אבער זינען. פון אראפ איז

 האלב־טויטע אויםגעמוטשעטע, 500 די ארײן װארפט ער מינוט.
 מאל הונדערט שונא א קעגן םאלדאטן דעמאראליזירטע און

״ אין ארײן בלאזט ער דיםציפלינירטער. און שטארקער  גייעם א ז
 געלעגנ־ א געבן מויזן מיר לױפן. ניט מיר טארן װײטער אטעם.

 א אױו* זיך פארפעםטיקן צו ארםיי־טײלן פאדערשטע די הײט
פאזיציעם... פארנעמען און ליניע נײער

טאנ־ די ■געװארן. צוריקגעשליידערט איז קאנטר־אטאקע די
 אמע־ לייכט־באװאפנטע די פון רייען די אין ארײן זיך ר״םן קען

 קאנטר־אטאקע. נייע א גלייך פארארדגט אבער דאראן ריקאנער.
 פעםט האט דאראן אבער צוריקגעשלײדערט, װידער װערט זי

 כדי טעג, עטלעכע שונא דעם דא אפהאלטן מוז עד :באשלאםן
 לאיאלים־ דער פון איבערגעבליבן איז עם װאם דאם ראטעװען צו

אראגאן. אין ארמײ טישער
 מיט ער האט צייט טעג דרײ !געלונגען אים איז עם און

 אזא אויױ און קאנטר־אטאקיוט און מאנעװרירט הייפעלען־ זייגע
 דער דערמעגלעכט און קאםפע בײ פאשיסטן די אפגעהאלטן אופן

גאנדעםא. לעבן זיך פארפעםטי?ן צו ארמײ לאיאליםטישער
 גאנדעסא אז •זיך, דערװאוסט שפעטער האט ראראן װען

 פאר־ חיל זײן מיט ער האט שונא, פונעם ארומנערינגלט װערט
 פינצטערער א אין דורכגעריםן זיך און באטעא־םעלטאר דעם לאזן

 עברא־ פונעם ריכטונג דער אין שונא פונעם רײען די דורך גאכט
 אריבער־ געדארפט זײ האבן וױלאבא־וװעג זוכנדיק.דעם טייך.

 פינצטער דער אין און פעלדזן־בערגלעך פארשיידענע קלעטערן
 עטלעכע אויףי צעש&אלטן אפטײל אײן זיך האט איילעניש און

אנדערע. די פון איינע אװעקגעבלאנדזשעט און גרופעם
 צװישן לײט, 35 ארום עפעס געבליבן זייגען דאראנען מיט

 דער מערימען, און ברענדט, לעמב, אייװען, ײי אזעלכע אויך ז״
 זײ בריגאדע. טער15 דער םון הויפט־קאמאנדיר פריערדיקער

 םוח כל םוףי און װענ דעם געטאפט פינצטער דער ןיא האבן
 שונאם אינעם פארקראכן מערימאן מיט צוזאמען דאראן איז

 ארויםצורוקן באװיזן נאך האבן גרופע דער פון אייניקע לאגער.
 װאם שאםן, א&געפײערטע די געהערט טאלע האבן זײ און זיך

 לינ־ באליבטע צװײ די פון לעבנם די צו סוףי א געמאכט האפן
AHTiMBu און וארא\ — קאלן־פירער

 לינקאלן פון קאמאנדיר לעצטער דער װאולף, מילטאן
באטאליאן

 ־יארי-21 זעקם־פוםיקער, איבער דער ג\אגר\>, \זילגיא\ װען
 דורכגעמאכט שוין האט ברוקילין, פון מאשיךביקם־שיםער קער

B פון שלאכטן די בײ היץ שרפהדיקע די \m vu ברענענ־ די און 
 די צװישן מען האט גונו\־\<\ר, אויח אגגריר דעם בײ קעלט דיקע

 װאולפן הויכן דעם אין אז געװאוםט, לינקאלךשלאכט־ל״ט
ערטער, געפערלעכע אלע אין געװען איז ער פירער. א װאקםט
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 פלעגט ער פאזיציעס. פאראנטװארטלעכםטע יי אויול שטענדיק
 ג\ג\\ און געדארפט אים מ׳האט גגאג אויםװאקםן, אמאל מיט

געדארפט. אים מ׳האט
אראגאן, פונעם בהלה און צורי?טריט געפערלעכן דעם אין

 רײגץ װעלכע מיט ,500 די צװישן געװען סאגרף װילנוא\ איז
 ׳װאם קאנטר־אטאקעם, פעריע די דורכגעפירט עם האט רארא\

 אר־ לאיאליםטישע אראגאנער די געראטעװעט צײטװײליק האבן
ער װען טויט, פון װײט האר א געװען ער איז אין מײ.
 און לאיאליסטישן א פאי־ טאנס איטאליענישן אן אנגענומען האט
ארויפגעש&רועען. אים אריףז איז

 װען מינוט, לעצטער דער ביז געװען ער איז דאראנען מיט
 גע־ האט דאראן און צעשײדט פינצטער דער אין זיך הארן זײ

 מיטאמאל האט װירנואז מערימאן. מיט צוזאמען טויט ■זײז פוגען
 איז ער אז און אליין אײנער זין־ גראבלט ער אז דערשפירט,

 קוםט א אין באהאלטן זיך האט ער טעריטאריע. שוגאס אינעם
 באהעל־ זיין פון צוקוקנדיק מעת־לעת, פיר אפגעלעגן אזוי און

 מױ און איטאליענישע די אים לעבן דורך גייען עם װי טעניש,
םאלדאטן. רישע

 אויםגעפארשט באהעלטעגיש זײן פון האט ער װי נאכדעם,
 איבער־ טײך, צום אװעקגעלאזט בײנאכט זיך ער האט געגנט, די

 זײן א&געזוכט צוריק און rbibbjb לעבן עברא די געשװאומען
 װאם װאולףז, מילטאן איז )1938( ױלי טן25 דעם באטאליאן.

 געװארן אנפארטרויט קאפיטאן־ראנג, דעם באקומען שוין האט
 שלאכט־ די שיפלעך אין אריבערצופירן אויפגאבע דער מיט
 דער־ האט און עברא דער איבער באטאליאן לינקאלן פונעם לײט

 װאם עברא־אפענםיװע, בארימטע די דורכנעפירט פאלגרײך
 פא־ די פון פלענער די צעשטערט מאנאטז עטלעכע אויף האט

*װאלענציע. און בארצעלאנא נעמען צו שיםטן
 יאנואר, אין יארק נױ לןײן אומגעקערט זיך האט זואולף

לײב. אויפן װאונד שום קײן אן ,1939

אידן אמעריקאנער ױנגע אנפירנדיקע אנדערע
 יארק נױ פון נאדל־ארבעטער טויזנטער לאגר^װ. .ביל

 מאן ױנגן דעם געהאט ליב און געקענט גוט פריער :אך האבז
 גע־ און געפירט געראטן, געלערנט, זײ האט װאם האר, גראע מיט

 אמעריסאנער דער געװארן לאורענם איז שפאניע אין האלפן.
 בריגאדע, אינטערנאציאנאלער דער פון באזע דער פון קאמיםאר

 םאראגטװארט־ העכםטער דער מיט מיםיע ז״ן אויסגעפילט און
 שפא־ די צװישן איבערגעגעבנקײט. און ערנםטקייט לעכקייט,

 דערשטוי־ אים װעגן אום גײען װעטעראנען אמעריקאנער נישע
 דער נאך שפאניע פארלאזן האט לאורענם לעגע:דעם. נענדיקע
 צו אמעריקע איבער ארומגעפארן און פוענטעם פון שלאכט

פאלק. שפאנישן פארן הילף די אינםפירירן
לייט, ױנגע אידישע װײניקע די פון אײנע .bb’b; װג»א\

 װען שטאל־אינדוםטריע. דער מיט פארבונדן געװען זײנען װאם
 איבערגעלאזן ער האט שפאניע פון רו^ דעם דעדהערט האט ער
 אװעק און שטאל־ארבעטער די פון ארגאניזירער אלם אמט זײן
 פארן באשטימט דזשאן װערט ,1937 ױני, אין פליכט. זײן טאן

 אק־ ארום דרום־פראנט. אויפן קאמיםאר עגגליש־אמעריקאנער
 קאמי־ אדױטאנט פון אמט צום דערהויבן זיך ער האט טאבער

 לא\־ .גויל פארנומען שפעטער און בריגאדע גאנצער דער פון םאר
bbbabi .װיכטיקע זײער אנדערע פארנומען שפעטער פלאץ 
שפאגיע. אין פאםטנם

 האט װאם טראק־דראיװער, ־יאריקער23 דער \.RBלB̂ג נזאגל
 אראגאגער דעם ביז שלאכטן װיכטיקע אלע אין אויםגעצײכנט זיך

 פון נאכפאלגער לאגישן דעם פאר געמאכט אים האט אעריױ,
איז ער װען מעק־פאפם, די פון קאמיםאר דער דאלעט, דזשאן
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שלאכטן. אראגאנער די פוז שטופע ביטערםטער דער איז געפאלן
 ױנגער מוםטערהאפטער א קװאט), (ישראל \sh\a דגשארדגט

 יארק, נױ אין םטודענטן־ױניאן אמערי?אנער דער פון פירער
 אין פרינציפנפעםטקייט און מוט זײן מער נאך באװיזן ער האט

 איז ער װי דעם, נאך מאנאטן זעקם איז שפאניע. פון קאמפן די
 געפינען ־,o־oxn=\־(\v פון שלאכט דער בײ געװארן פארװאונדעט

 לעצטע די אין מערימאן און דאראן דיױו מיט צוזאמע; אים מיר
 אר״נ־ זיינען העלדן אומפארגעםלעכע צװײ די אײדער מינוטן,
 נעיטם פון אפגעשניטן ארײן. הענט די אין שונא צום כעפאלז
 לופט־באמ־ און פייער ארטילערישז פון פארהאנג א דורך נרופע
 דעמאלט איז װאם דער צו גרופע ז״ז געפירט ער האט בעם,

 באטבארדירט כסדר און פאשיםטן די פון געװארן פארפלייצט
 דעם דורכשװימען פרובירט האבן װאם ניין, די פון געװארן.

 צו נעלועען צװײ נאך און זואטן בילויז איז טײך, שטראמיקן
 צו געװארן דערהויבן זײט. צװײטער דער אויף ישלום קומען

 ברי־ לינקאלז דער אין קאמפאני עדשטער דער פון קאמיםאר
גאדע.

 אר־ פארא״ניקטע די פון ארגאניזאטאר דער ךא\ג. גזאץל
 ,5000 פון מיטגלידערשאפט א מיט נױ־יארק, אין בעטער־סלובן

 פארװאונדעט םאלדאט, פשוטער א װי שפאניע, קיין געקומען איז
 אגפאר־ דערנאן־ איז און ברונעטע פון שלאכט דער אין נעװאדן

 די פון ענינים די פון פארװאלטונג דער מיט געװארן טרויט
אלבצצ^סיװ. אין פרײוױליקע אמעריקאנער

 אומגליק־ דעם בעת געלא^, פונעם טענ שרעקלעכע די אין
 ראץ\ האט קאטאלאניע, קײן אראגאז פון צוריקטריט לעכן

 .איבערגע־ די אן אנגעשלאםן זיך ־אט װאם גרופע, א געפירט
 זאל?אלנן1 הױפט־קאמאנדיר פארװאונדעטן דעם פון בליבע:ע
 שונאם דורכן געװארז פארטריבן זײנען זײ בעת און רא^באר,

 אין 200 ארום לייט, ז״נע מיט ראוז האט גאװ<\סא, פון פייער
 עטלעכע מיט בארג־פאזיציע א אויו» זיך פארפעםטיקט צאל,

 האלט־גראנאטז. און אינפאנטעריע־ביקםן מאשין־ביקםן, לײכטע
 עם לאנג ■װי אויױ איינצוהאלטן געװען איז אויפגאבע זייער
 זאל ארמײ לאיאליםטישע די כדי שונא, דעם זײן מעגלעך װעט
 נײע א פארנעמען און צוריקציען קענען אומגעשטערט זיך

 אויםגעמוטשעטע הייפל דאזיקע דאס און פאדטיידיקונג־ליגיע.
 מיט פים, די אויח האלטן געקענט קוים זיך האבן װאם שאטנפ,

 א אויח אפגעהאלטן באמת האט געװער, נישטיק ביםל דעם
 װאס א־טיי, פאשיםטישע זיגרייכע טאטאריזירטע, די טאג גאנצן
 מאטאריזירטע און טאגקען מיט געטראגן שטורמיש זיך האט

 באמבע־עראפ^אנען הונדערטער מיט און אוגטן פון הארטאטן
 װאגנדיקן דאראונז וײגג איבערגעחזרט האט ראגו אויבן. פון

שורה גלאררײכע א נאך צונעשריבן און ביי פארמעםט
געראנגל. שפאנישן פונעם עפיק דער איז

 דער בײ )1938( אויגוםט אין געפאלן םוףי כל םוף איז ער
עברא־שצאכט.

 װאם קליװלאנד, פון העלד ױנגער דער
 קאלטבלוטיקײט און מוט זײן פארצירן צו ניט באװי-זן האט

 איאליפטישע‘1 13 נאן־ טיט ער, װען מאמענט, דינם אין אפילו
 באװיזן האט קופער געפאנגען. געװארן גענומען ז״נען לעמפער,

 אמעריקא־ דר״צן אנדערע די און זין־ ראטעװעז צו בלויז ניט
 מיט לאגער לאיאליםטישן אין צוריקצוקומען אוין נאר ;ער,

 מיט האט ער װאס געפאנגענע, פאשיםטישע 208 פוץ מתגה א
פארנארט. אײנפאק קלוגע

 אי־ ױנגע פון קײט גאלדענע די כסדר זיך ציט אזוי און
 אמעריקאגער זייערע איבערגעצאזט האבן װאם קעמפער, דישע

 זיך און געליבטע און פרויעז טעטיקײטן, פאמיליעם, היימען,
האבן זײ יװאו ברינאדעם, אינטערנאציאנאלע די אן אוגעשלאםן

 טאטן העלדישע גרעםטע די אין איבערגעשטיגן אנדערע די אײגע
דערהויבוגגען. און

 פאר־ אײניקע װערן אויםגעט״לט באזונדער דא נאר זאלן
מוםטערן. ש״דנארטיקע

 לוםט־פליער, אידיש־אמעריקאנער דער ואוװארי\, דגשאץ
 איז ער בעת גערעדט, און געשריבןו פיל מ׳האט װעמען װעגן

 פא־ זײן װען אריין, ים אין פלי־מאשין זיין מיט ארונטעתעפאלן
 םפעק־ א באגײן צו כדי געראנגלט, אים מיט זיך האט םאזשיר
 שפאניע אין מאנאטן 13 געװען איז זעלבםטמארד, טאקועלן

 לופט־װעגן שפאנישע די דורכגעשניטן באש״דן און שטיל און
 דער בעת ארמײ, לאיאליםטישער דער פון מיםיעם װיכטיקע מיט

 אין קל״ן און שװאך געװען גאך איז לופט־פלאט לאיאליםטישער
 היטלער און מוםאליני ■װאם לופט־אדמאדע, דער מיט םאדגלײך

צוגעשיקט. ־אבן
 אז געזאגט, נעלםאן םטױו האט אים װעגן .בלא!\. פאגל

 פרא־ ■װי העלדיש, אזוי פונקט געשלאגן זיך האבן אינטעליגענטן
 װעלט־אנ־ העראאישע די אנגענומען האבן זײ װען לעטאריער,

 ארויס־ זיך ער האט קראנקער, א פראלעטאריאט. פולעם שויאונג
 אװעק װידער איז און האםפיטאל מיליטערישן פונעם געגנבעט

 אי־ האט קויל פאשיםטישע א װאו בװלנושיבוט, אין פראנט צום
לעבז. ױנג זײן בערגעהאקט

 האס־ אמעריקאנער אלע פון קאמיםאר א ז״ן צו מגוא\\. אל.
 אויםצײ־ און קאםטילירא און װילאפאז טאראנקאן, אין פיטאלן

 איז פאראנטװארטלעכקײט, אויםעױגעװיינלעכער מיט זיך כענען
 גרינגן צו ״א האט ער אז אויםגעקומען, קעמפער דאזיקן דעם פאר

 דער מיט שלאכטפעלד אויפן םוף כל םוף אװעק איז ער דזשאב״.
 װעט האספיטאל אין צוריקקומען װעל איך אויב :פארזיכערונג

פאציענט. אלם נאר קאמיםאר, אלם זײן ניט עם
 בראנזװילער מערקװירדיקע דריי די אן דערמאנט נאמען דער
— םטאון ברידער

געהעמפט, זײ האבן דרײ אלע האי(הײמאן). און דזשא םעם,
 פאר־ האט ״האי״ און געפאלז ז״נען דזשאו און םעם ל״בן. װי

װייטער. קאמף יזייער געזעצט
 אויפן ברידערלעך אידישע אײנציקע די געװען ניט זײנען זײ

 מ׳האט קאמפם־גרופן. אמעריקאלער די אין פראנט שפאנישן
א\ צגױי די יװעגן גערעדט פיל לינקאלךבחורים די צװישן אוו  ג

.u n n iאויםגע־ זיך האט ערשטער דער לעא. און דזשאו — ־ 
 מיט אויםנעקומען איז לעא\ כאראמא. ב״ קאמף דעם אין צייכנט

 חנר פון צייט דער אין פעלזן־בערגל א האלטן צו חברים עטלעכע
 גע־ אמוניציע װ״ניק גאר מיט האבן זײ אראגאן־לויףי־בהלה.

 פאר־ דעם פון פנים אין פאזיציע די אײגצוהאלטן זיך ראנגלט
 האט ג^אגלף װילל\א\ ארטילעריע־פייער. פאשיםטישן װיםטנדיקן

 און אמוניציע יז״ צו צוצושיקן פארזוכן פארשײדענע געטאכט
 פלע־ אלע צעשטערט האט פײער שונאם דעם אבער פראװיאגט,

 זיך און געפאלז זיינען בערגל פונעם פארטיידיקער אלע און נער
אונטערגעגעבן. ניט

״ צי טיפן־קעמפער. די געװען זייגען דאם  געװען זײנען ז
 פראפעםיא־ אדער םטודעגטן, געװען זיינען יזיי צי ארבעטער,

 ך(\\-י װי לאנדרי־ארבעטער, א הארעפאשניק, ארעמער אן נאלן.
 װי פאריער א \ rmv\us !זאךימי יװי אקאונטענט אן צי טזאפירא,

 ^ךאגןסיגזאװצר, װאסם װי (לאיער) אדװאקאט אן צי יינ\לי\ וזארימ
 ^א\-יא־ לא di גױלאלג™« ביי שלאכט דער אין געפאלן איז װאם

 ערשט־ אז צי פאול, םט. פון ?גװסו.בראץ\ װי בארבער א ,-ךא
ל װי אינזשענער גראדואירטער ץ  װילעדזש, גריניטש פון מייגל ^

 טעלעפאן־ ציענדיק עברא, דע פוענטעם בײ געפאלן אייז װאם
מאשין־ביקםן. פון פײער אונטערן דראטן
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 גאםךקינדער צװײ גגאלאך, רוטטגזי און װװאו$וי\ א.ב.
 יארק׳ נױ אין װיציאמםבורג־דיםטריקט ארעמםטן דעם םון

 מע?־ קאנאדישע די צװישן פארצ פאפוצערםטע דאם זיינען
 אלע אין ;שצאכטן אצע אין געזען צוזאמעז זײ מ׳האט פאפם.

”i געװען גיט איז עם ריקצוגן. און פאראױםמארשן p װיכ־ אײן 
 בחורים צװיי דאזיקע די װאו מעק־פאפם, די פון א?ציע טיקע
 די ביי אחרױת פוצער מיט גענומען אגטייצ ק״ן האבן ניט זאצן

אומשטענדן. שװערםטע
 אוים־ שפאניע אין קעמפער אידישע די זיך האבן ספ־עציעצ

 זײ צװישן געװען איז דיםציפצין־ברוך אװויץת. מיט געצײכנט
 קײן יגעװען ניט זינען דעם אין איז .ווידער און ■זעצטנהייט. א

 אר־ דעם און אינטעציגענט דעם צװישן אונטערשייד גרויםער
 VAATB אומדערמידצעכער דער געװען איז דאס צי — בעטער
 טער15 דער פון בוצעטיז דעם ארױםגעגעבן האט .װאם ךאל^,

 צי אומשטענדן, פיינצעכםטע די אונטער בריגאדע אמעריקאגער
 אפגעגעבן האט װאם גןאסטי^ןץ, ואגו נוירם די געװען איז דאם
 ראטעװען צו כדי געכט, און טעג אירע מאגאטן פון משך אין

 באטא־ צינקאצן פונעם קאמאנדיר פארװאונדעטן העצדישן דעם
 העבריי־ נױ־יארקער דער געװען איז דאם צי וטנורא. פיל יציאן,

 שוצ אידישער דער פון צערער דער צי כץ, חײם צערער אישער
 שנײדער פונעם זון דער טשארצי צי ;בראמבערג א. ארדן ביים
 סעם, צי צאם־אנדזשעצעם, פון פגיתזטל, ארדן־מיטגציד און

 איז װאם צעװענדזשער, צ. ראבאי קאצאמבוםער פונעם זון דער
םע&טעמבער. אין בעצטשיטע בײ געפאצן

 אמע־ אידישע העצדישע די פון ציםט טייצװײזע א איז דאם
 זײ־ װאם דערמאנטע, שוין די אויםער פרײװיציקע, ריקאנער

 צענדציק עטצעכע װעגן ש&אניע. אין שצאכטן די אין געפאצן גען
 אין גורצ זײער װעגן רעקארדם קיין נישטא איז פרײוױציקע

 ער־ אומצוטריטבארע אין געפאצן מםתמא זיינען זיי שפאניע.
 פא־ די פון געפאנגענע אצם געװארן דערמארדעט אדער טער,

שיסטן.

 שפאניע אין העלדן אידיש־אמעריקאנער
געבים מעדיצינישן אויפן

 קרבנות אמתע און עקשנות העצדנטאטן, קצעגערע קײן ניט
 מעדיצינישן אויפן געקעמפט האבן װאם די, געבראבט האבן
 טױזנטער פון גצידער און צעבנם די געראטעװעט און םעצד

 אידן, אמעריקאנער די פאר כבוד גרויםער א איז עם קעמפער.
 מעדיציגישן און כירורגישן דעם פון הױפט־אנפירער די װאס

 אוירװינג דר. און בארם?י ק. דר. — אידן נעװען זיינען אפטייצ
 75 איבער זייגען מעדיקער און כירורגן 29 פון זואם און בוש,

 פון נוירםעם די צװישן אפיצו אידן. געװען — 22. — פראצענט
 געװען נוירםעם אידישע פוז פראצענט דער אויך איז אמעריקע

 אי־ געװען 30 זײנען נוירםעם אמעריקאנער 49 פון ! 60 איבער
דישע.

ב. א. צויטן
 כאראמא־ דער אין געפאצן ניױיארק, אבואװאװיץ, הװומיא;

.1937 מאי, טן12 רעם שצאכט,
מערץ, בעצטשיטע, בײ געפאצן יארק, נױ זא\1הג\ר

1938.
ר ױו .1937 ױצי, ברונעטע, אין געפאצן נױ־יארק, אוי^\, «

.1937 ױצי, ברונעטע, אין געפאצן נױ־יארק, אגירבאך, יץװף
םעפטעמבער, עברא, בײ געפאצן נױ־יארק, ^ארגזסי, אב.

1938.
.1938 אויגוםט, עברא, בײ געפאצן נױ־יארק, בארמ?י, .בע\

 פוענטעם, ביי געפאצן מאם., װאוםטער, גיאגבליװ, וושגליגמ
.1937 אקטאבער,
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 אין עברא, בײ געפאצן נױ־יארק, באואואוױגוש, תטזײװגז
.1938 ױצי,

 אויגוםט, עברא, בײ געפאצן נױ־יארק, .בער^טיגוײג מװנז
1938.

םעפטעמ־ טיפום, פון געפאצן קצױוצאנד, בטג־סאןױץ, װאיר
.1937 בער,

א\ ט  .1937 ױצי, ברוגעטע, בײ געפאצן ?אנאדע, בלגגז, װ
 .1938 ױצי, עברא, ביי געפאצן נױ־יארק, גאוגז, װשאררגש

 אפריצ, גאנדעםא, ביי געפאצן קאגעטיקוט, גאלךבלאנו, װאו^װ
י.1938

םעפטעמ־ בעצטשיטע, בײ געפאצן ניױיארק, גאנזליג לץאינז
.1937 בער,

ר, הצוװאץ ^ל  פעב־ טערועצ, בײ געפאצן ניױיארק, גויו
.1938 רואר,

 באמבאר־ דער אין געפאצן יארק, נױ גךיןשגוײ\, רגט\ײ?אב
.1937 ױני, אין אצמעירא, םון דירונג

ברונעטע, בײ געפאצן נױ־יארק, נױ־ראשעצ, גראנזא, רױאל
T .1937 ױצי, אין

צינ־ פונעם ?אמיםיאנער אוזייא, יאנגםטאן, דאלװר, וגט\אג
.1937 אסטאבער, אין פערענטעם ביי געפאצן יאטאליאן, קאלן

 אמע־ צעצטער דער ניױיארק, (יאבצאװ) דוט\אבאלאװ װאךנוי\
 עברא־שצאכט, דער בײ שפאניע, אין געפאצן איז װאם ריקאנער,

.1938 אקטאבער,
 פוענטעם, ביי געפאצן מאםאטשוםעטם, דגשײ^אבװ, לגגנזסיער

.1937 אקטאבער,
 סעפ־ בעצטשיטע, ב״ געפאצן ניױיארק, ה^רלער, !זאקנז
.1937 טעמבער,
םעפטעמ־ בעצטשיטע, בײ געפאצן יאר?, גױ הגגװער, ח\וי

.1937 בער,
 .1938 ױצי, עברא, בײ געפאצן נױ־יארק, י\\אץל\> וײממ\
 .1937 ױצי, ברונעטע, בײ געפאצן נױ־יארק, ןןאלװאג רגטי\
 אפריצ, באטעא, בײ געפאצן דעטראיט, גגאלטנויגוש, װאי^

1938.
» תגי  ױצי, עברא, דער בײ געפאצן גױ־יארק, ץ\יןטשאץ{\, אגי

1938.
 .1937 ױצי, ברונעטע, בײ נעפאצן נױ־יארק, י\ץײנ\ דן^ײ^אב

ױני, קארדאװא, ביי געפאצן קצױוצאנד, \\ײ(זמיא\, הג\ורי
1937.

 .1938 אויגוםט, עברא, בײ געפאצן נױ־יארק, גגטציראוף, פאול
פעברואר, כאראמא, ביי געפאצן נױ־יארק, גוארגאג^ לטא\

T .1937
מערץ, בעצטשיטע, בײ געפאצן נױ־יארק, בויגטר, וץואלף

1938. ’
 פעברואר, כאראמא, בײ געפאצן נױ־יארק, סישא^אגו, נזטנן

1938.
 .1938 םעפטעמבער, גאנדעםא, בײ געפאצן (?) יא^גז י.

 פעברואר, כאראמא, בײ געפאצן נױ־יארק, יטלי\, מיאריס■
1937.

 צ״טענאנט, און קאמפאני־קאמאנדיר גױ־יארק, לא^אגג, א\זר\
 םעפטעמ־ האםפיטאצ, אין געשטארבן עברא, בײ פארװאונדעט

.1938 בער,
^ טי  םעפטעמ־ בעצטשיטע, בײ געפאצן מישיגאן, לאך, דו

.1937 בער,
א?טאבער, פוענטעם, ביי געפאצן נױ־יארק, לטגגי?, לײאוטל

1937.
u \מערץ, בעצטשיטע, בײ געפאצן נױ־יארק, לאטזטר, ציץ
1938.
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)לטגױ\ \זט\־י ?  אױגוםט, קװיגטא, פון שלאכט אין געפאלן (
1937.

 פעברואר, כאראמא, בײ געפאלן (?) לאזאטנזסי חיטיאװוש
1937.

 לע־ ל. ראבאי פון (זון א. קאלאמבום, לטטטצ־רושטר, נגטגז
 אין געפאלן היםטארילער), אידישער און אויטאר װענדזשער,
.1937 םעפטעמבער, בעלטשיטע,
 געפאלן מאם., װאוםטער, איד) (ליטזױשער מיאג\\־!\א *װנואך■

.1938 פעברואר, טערועל, ביי
 םעפ־ בעלטשיטע, ב״ געפאלן נױ־יארק, -,,!זאלאץגגז? הטראלד

.1937 טעמבער,
פעברואר, טערועל, בײ געפאלן נױ־יארק, גזאס־טל, מיטט־י

1937.
מערץ, בעלטשיטע, בײ געפאלן נױ־יארק, יזאורטלא\ױץ1 לטא

1938. '
 .1938 ױלי, עברא, בײ געפאלן נױ־יארק, וזאט־טלפלאגו, פיליפ

 פעברואר, כאראמא, ביי געפאלן נױ־יארק, ^יאוגוטל, בלטזט
1937.

 .1938 ױלי, עברא, בײ געפאלן נױ־יארק, \זאמ!\אגױץ, אפרהבו
 דעם געפאלן נױ־יארק, ברײטאךביטש, !זטס־טלנזאג גױלפוטד

.1938 ױלי, אין עברא־שלאכט, דער פון טאג ערשטן
.1937 יוילי, ברונעטע, בײ געפאלן נױ־יארק, לטגזא\, דײטטד

 ױלי, ברונעטע, ביי געפאלן םאן־פראנציסקא, ליטפטלר, א.ב.
1937.

 .1937 ױלי, ברוגעטע, בײ געפאלן (?) (זאספאוגזסי \זט\־י
ױלי, ברונעטע, ביי געפאלן נױ־יארק, נגאלטגאג, הטרבטרנו

1937.
ױלי, ברונעטע, בײ געפאלז י., נ. םיראקױז, מאמיאץ, אב•

1938.
פעברו־ כאראמא, בײ געפאלן נױ־יארק, נזנט־אטטט־, \טט\א\

.1937 אר,
אקטאבער, פוענטעם, בײ געפאלן גױ־יארק, סייגטל, פאגל

'l937
אקטאבער, פוענטעם, בײ געפאלן פילאדעלפיע, נמטזטאט, ד.
1937.

̂ג־י  .1938 ױלי, עברא, בײ געפאלן י., נ. ברוקלין, ייט, גזג
מערץ, בעלטשיטע, בײ געפאלן נױ־יארק, טפשגויט, הטתזא\

1938.
 .1938 ױלי, עברא, בײ געפאלן נױ־יארק, טפטזגייט, װאגטנז
 .1938 אויגוםט, עברא, בײ געפאלן םיאטל, פטלטר, רטטאג

 .1938 טערועל, בײ געפאלן נױ־יארק, ייטילוא\3 טלפא\1
 .1938 ױלי, עברא, בײ געפאלן נױ־יארק, פטטגאלר, אױוגגטג

ױלי, ברונעטע, בײ געפאלן קלױולאנד, פרידגזא\, לא\־בוא\
1937.

םעפטעמבער, עברא, בײ געפאלן נױ־יארק, פ\־טזא\, רגנטטס
1938.

 אק־ פוענטעם, בײ געפאלן י., נ. ברוקיליז, פאוןטפ, איטי^
.1937 טאבער,

 פוענטעס, בײ געפאלן נױ־יארק, פאפגוטול-א?, ןאלטט.) וןיאל
.1937 אקטאבער,

 מערץ, בעלטשיטע, בײ געפאלן נױ־יארק, פטרטזאץ, \זטדי
1938.

מערץ, בעלטשיטע, ב״ געפאלן גיױיארק, לא\,9?א גואמיאנז
1938'.

 אקטאבער, פוענטעם, בײ געפאלן ניױיארק, ?אפילאג גזטפ
1937.

2 0 5

w pvs ,אקטא־ פוענטעם, ביי געפאלן נױ־יארק, !ץאפלטלז^י 
.1937 בער,

 אקטא־ פוענטעם, בײ געפאלן ניױיארק, !ץאפטמטו, \ט\1לײ
.1937 יער,

 .1937 פעברואר, כאראמא, ביי געפאלז נױ־יארק, ?אה^ג אב•
 אין געקעמפט מאל צװײ נױ־יארק, (קובאן) >זי\פט\ ווטיאג

 .1938 ױלי, עברא, דער בײ געפאלן און צוריקגעקומען שפאגיע,
א&ריל, קארדאװא, בײ געפאלן יארק, נױ ׳?גפט\־\זא\ אײויס

1937.
םעפטעמבער, עברא, בײ געפאלן נױ־יארק, סאלט\, דוגטי\

1938.
 .1937 פעברואר, כאראמע, בײ געפאלן (?) ?טץ רוט\א\

 באטא־ פון קאמיםאר פאליטישער יאר?, גױ סינו, אגירײטג
.1938 אפריל, באטעא, בײ געפאלז ליאן,

 יאנואר, טערועל, ביי געפאלן ניױיארק, סלײפמיאץ, לאגרטלנז
1938.

 םעפטעמבער, עברא, בײ געפאלן יארק, נױ ^טסיגטד, אוגוט\י
1938.

אקטאבער, פוענטעם, כײ געפאלן ניױיארק, סוטוגטל, פאוי
1937.

 .1937 ױלי, ברוגעטע, בײ געפאלן נױ־יארק, ראפטט, םימיאו
 פעב־ כאראמע, בײ געפאלן נױ־יארק, ראוטןגץאל, װט\ץלי\פ

.1937 רואר,
 עםטראמאדורא, בײ געפאלן נױ־יארק, ואוטונוהאל, לטא\
.1938 פעברואר,

מער׳ז, גאנדעםא, בײ געפאלן נױ־יארק, ראגטחטנגיט, רגגטאג
1938.

תי  םעפ־ עברא, בײ געפאלן אהייא, ?ענטאן, ואוטושלזיט, נזי
.1938 טעמבער,

 פעב־ כאראמע, ביי געפאלן נױ־יארק, ואפאפארגו, גזילג\א\
.1937 רואר,

ו, אךןאלו י  .1938 ױלי, עברא, אין געפאלן נױ־יארק, ו
 מערץ, בעלטשיטע, בײ געפאלן נױ־יאר?, ויניטװאץ, מיאךיט

1938.’
ױ ט ײ  בעל־ ביי געפאלן דזשוירזי, נױ פעטערם?!ן, דײנ\, ו

.1938 מערץ, טשיטע,
 אפריל, קארדאװא, ביי געפאלן נױ־יאר?, ט\א»טו, נוטאראר

1937. ’
 בעלטשיטע, בײ געפאלן ק., ד. װאשינגטאן, שאםגואס, בויר\י

.1937 םעפטעמעבר,
 פעברואר, כאראמע, בײ געפאלן נױ־יארק, שאפירא, ד\ר

1937.
 טיםום און װאונדן פון געשטארבן נױ־יארק, שטארץ, אפרגזם

.1937 םעפטעמבער, בעלטשיטע, בײ
 .1937 ױלי, ברוגעטע, בײ געפאלן :ױ־יארק, טץלץ, גגיליאפ

 אקטאבער, פוענטעם, בײ נעפאלן שיקאגא, גטילטג, ױיגו\
1937.

 אקטאבער, פוענטעם, ביי געפאלן נױ־יארק, טזיפפיאן, חשט?
1937.

 .1937 אקטאבער, פוענטעם, בײ געפאלן (?) שיפלטר ראבטרגו
 םעפ־ עברא, בײ געפאלן נױ־יארק, גטלטןילגטר, גזטופטופ

.1938 טעמבער,
 ברונעטע בײ געװארן פארװאוגדעט ניױיארק, שטטנוטר, ו\.בי\

.1937 אויגוםט, האם&יטאל, אין געשטארבן או;
 אקטא־ פוענטעם, בײ געפאלן׳ נױ־יארק, שרט^ל, אטיראר

.1937 בער,
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לאגדסמאנשאפט־ אידשעו דעו פון אגהײב
iïuïtiiq ״“יאא י • אין

 אין אונדז ביי פעלקערשאפטן אײנגעװאנדערטע אלע צװישן
 אין אוים זיך צײכנט .װאם אײנציקער, דער איד דער איז לאנד

 לאגדםמאג־ צאל גרויםער דער מיט לעבן געזעלשאפטלעך ז״ן
 געבורט־ זײן פון נאמען דעם טראגן װאם שאפטן־ארגאניזאציעם,

 דער גראד אז פאראדאקם, א װי קלינגט עם שטעטל. אדער שטאט
 שיידן קאנען ניט יזיך זאל לאנדלאזעו/ דער הײמלאזער, דער איד,
 לאנד גײעם אין הײם־שטאט אלטער זיין פון נאמען דעם מיט
 ארגאני־ היגע זײן זאל למשל, פאלאק, אימיגראנטישער דער און

געפינען שטעטל. היימיש זיין גאך נאמען קיין געבן ניט זאציע

ראנטש א. י.

 לאנדםמאנשאפטן אידישע ביאליםטאקער 30 ארום דעריבער זיך
 מאנהעטן (אין צענטרען אייגענע צװיי מיט אליין, יארק נױ אין
 א מיט מושב־זקנים, ביאליםטאקער א מיט בריסיליז), אין און

 ניט איז דאך און א. א. פארײן, ציגל־לײגערם ביאליםםא?ער
 קראקאװער, אדער ביאליםטאקער, פוילישער איין קיין פאראן
פארײן. װארשעװער אדער

 םאםײעטי פראםקוראװער א צי למשל, פראגע, גרויםע א ם׳איז
 בענקשאפט אויס געגעבן נאמען א אזוי זיך האט יארק נױ אין

 די מיט פארבונדן איז ־וואם פראסקוראװ, נאמען דעם נאך
 רוםלאנד. פאר־םאװעטישער דער פון פ^גראמעז בלוטיקםטע
 גענױטיקט זיך האבן פראםקוראװ פון קרבנות די װ״ל פאדקעדט.

 גע־ פאריין פראםקוראװער א איז דארט, הילף באלדיקער אין
 דאס איז אנדערש שי?א־א. אדער יארק, נױ אין געװארן גרינדעט

 װאס אוקראינער, די אימיגראנטן. ניט־אידישע בײ געװען אבער
 א ;עגרינדעט דא האבן יאן־, פוילישז אונטערן געשמאכט האבן

 ניט גאר לאנדםלײט, זייערע העלפז צו נעגנט־פאריין בוקאװינער
 די אז האבן, זינען אין דארף מע פאריינען. שטאטישע קײן

אדער שטאטישע א אומעטום כמעט איז באפעלקערונג אידישע
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 זיינען אימיגראנטן ניט־אידישע מערםטע די בעת שטעטלשע,
לאנד־ישובים. און דערפלעך פון אהער געקומען

 רעליגיעזע און פאליטישע באשטימטע םיבות, עקאנאמישע
 געבורט פארן הױפט־פאקטארן די געװען זיינען צייט־געשעענישן

 לאנדםמאנשאפטן דײטשע די אויב לאנדםמאנשאפטן. די פון
 קולטור־ און םפארט מיט מערםטנם זיך פארגעמען יארק נױ אין

 יזייערע מיט אוים זיך צ״כענען טשעכן די אויב פארוױילועען,
 נאציאנאלע די טראכט, נאציאנאלער דער װאו ״םאקאל״־קלובן,

 אידישע די אבער זיינען ראלע, דעקאראטיװע א שפילן קאלירן
 אין לעבן אידישן פון טײל איגטעגראלער אן לאנדםמאנשאפטץ

הײם. אלטער דער פון און אמעריקע
 זײנע פון דערמאנונג א איז אידן פארן לאנדםמאנשאפט די

 אימי־ ערשטע זיינע פון הילפם־ארגאניזאציע א קינדער־יארן,
 ז״נע איז װעגד־פונקט א פאלן םך א אין טריט, גראנטישע

 פון אנהייב דער איז לאנםמאנשאפט־פארייז דער יארן. עלטערע
ח מזרח־אײראפײאישן פון געשיכטע דער אמעריקע. אין אי

 גיט־ מזרח־אײראפײאישער דער אז איגטערעםאגט, ם׳איז
 הילפלאזער, א אהער ,נעקומען איז װ$ס אימיגראנט, אידישער

 און געגנט זיין פון לאנדמאנשאפט אידישע א אויםזוכן פלעגט
װארט. אייגן אן נאך און הילף נאך איר צו זוענדן זין־

 קינםטלערישע א פאראן איז ליטעראטור היגער אוגדזער אין
 לאנדםמאנ־ דער פון ראלע דער פון באלעבוגג און אפשפיגלונג

 מאזעם״, ״אנקל אין אש שלום יארן. נײנציקער די אין שאפט
 זײן אין בערקאוױטש ד. י. טענצערין׳/ ״די אין אפאטאשו י.

 יעגער פון מוםטערן בולטע געשילדערט האבן ״לאנדםלײט״
 זײן געקאנט ניט האבן עם און פאראן ניט זײנען עס עפ^כע.

 דאן װ״ל צייטן, פריערדיקע פון דאקומענטן קינםטלערישע ק״ן
 ניט ליטעראטור אידישע אמעריקאנישע קײן נאך מיר האבן

געהאט.
 םואװעניר־זשורנאלז, פארש״דענע די פארדאנקען איזיצו עם

 זייערע צו ױביל״ען, זײערע צו ארוים גיבן םאםײעטים די װאם
 אינטערע־ םך א זיך דערװיםן מיר װאם באנקעטן, און בעלער
 אר־ טיפ דעם פון שטײגער־לעבן דעם װעגן איינצלהײטן םאנטע

 דעם איז ארײן דאר^ ליטעראטור סארט אט־דער גאניזאציע.
 מא־ דער יװערמ באדויערן צום פאלקלאר. אידישן אמעריקאנער

 אפט און קאנםטיטוציעם און םואװענירם די פארפאלן. טעריאל
 זײ דורך פאלקלאריםט. פארן אוצר אן יזייגען פראטאקאל־ביכער

 געזעל־ אידישן איגערלעכן פון אײגצלהײטן דערגיין מיר קאנעז
יארהונדערט. לעצטן פון לעבן שאפטלעכז

 דאם אילוםטרירן צו ביישפילן צװײ ברענגען דא װעל איך
 ערשטער דער מיט טאן צו האט בייש&יל איין אויבנדערמאנטע.

 די װען לאנדםמאנשאפטן, די אין אמעריקאניזאציע־שטרעמונג
 אראפ־ געװאלט גלײך האבן אויםגעגרינטע איגגאגצן גיט נאך

 אלטער דער מיט פארבונדן געװען איז װאם אלץ זיך פון װארפן
 מיט טאז צו שוין האט װידער, בייש&יל, צװייטער דעד הײם.

 זייעד ארוים גיבן .וױ<;ם לאנדםלײט, פולשטענדיק־אמעריקאניזירטע
גראד זיך װילן זיי נאר ענגליש, אויףי בלויז םאםייעטי־בולעטין

208



 פון נאמען שװער־ארויםגערעדטן עכט־פוילישן, מיטן שיידן ניט
ארגאגיזאציע. זייער

 איז װאם אשמאגער, די פון םואװעגיר־זשורנאל דעם אין
 דערצײלט םאםײעטי, דער פון ױביליי ־יאריקן45 צום ארױם

:באקםט) (װיליאם מירלם 5רחי װעלפקע

 מיט בוך גאגצען א אגשרייבען געקאנט װאלט איך . . . ״
 א געװען איז באראגדעם יאזעף ײעז פאראיין... פון עפיזאדען

 אז אנגעפיהרט האט ער װאם קאמף דעם און פאראיין פון מעמבער
 ״אטע- אוין= בראדערס״ ״אשמינער פון נאמען דעם בײטען זאל מע

 פראווי- פון אראפגעבראנט מיך האט מען װי און בראדערם״, ריקען
 זיין באקעמפען זאל איך אז געװאוינט, דאן האב איך װאו דענם,

פארשלאנ״"

 פאסירט האט עם װאם דעם, װעגן זיך דערצײלט דאם און
 אינ־ עם וואם זען, מיר וועילן איצט צוריק. יאר 50 כמעט מיט

 אין םאםייעטי אמעריקאניזירטער אן פון מיטגלידער טערעשירט
.1937 י*ר

 ״מאנאםטער־ דער פון נױם״ ״&ראגרעםױו בולעטין דעם אין
 אין דעבאטע א אן גײט ,1937 פון בראדערם״ יאנג זשיםקא
 דעם אויםמעקן מיר ״זאלן :טעמע דער אויףי ■נומערן עטלעכע

 די םאםײעטי?״ אוגדזער פון ״מאנאםטעדזשיםקא״ נאמען
 די איבערגעבן ד;א לאמיר היץ. גרוים מיט אן גײט דעבאטע

 צדדים. בײדע פון הױפט־ארגומענטן
:צד לאיאלער דער ה:א.ט װארט דאם

 דער שטערט נאמען דער אז איז, בײטן פאר טענה די ״אויב
 דעם אט אן גיבן ױאם די אז עם, קומט װי דאן װאוקם, םאםייעטים
 גע- און םאםייעטי דער אין אנגעשלאםז דאך זיך האבן ארגומענט

 דען נאמען דער האט מיטגלידער? פראמינענטםטע אירע װארן
 אנשליםן זיך זאלן ױנגעלייט אמעריקאנער-געבארענע אז געשטערט,

 םימבאל דער ײייז נאטען דער גארניט. 1 גײן אקטיװ? װערן און
 ביי- דערינערונגען. אויף לעבט נאמען דער ױגנט. אוגדזער פון

 שטעטל דאם װערט סאםײעטי, דער פון מיטיננ א װאוינענדיק
 װערט דארט טייכל דאם ;זכרון מיין אין אפגעפרישט אמאל װידער

 אז דאך, איז פאקט דער אויגן. די פאר לעבעדיק אויפםנ״ מיר
 אן זיך שליםן און נאמעץ מיטן ניט זיך שעמען קינדער אוגדזערע

 נאמען מיטן זיך מיר זאלן פארװאס-זשע םאםייעטי. אונידזער אין
 דארף דאם זיידעם? און טאטעם פון זכרונות די אפמעקן ? שעמען

דערלאזן." ניט מען

:צד דעבעלירנדיקער דער ענטפערט דעם אויוי

 צו- מען דארף ״מאנאםטערזשיםקא״ װארט דאם ״ארויסנעמען
פאראן איז :פרעגן איך װיל כל קודם אורזאכן. עטלעכע ליב

 נאמען מיטן זאלן מיר אז בארעכטיקט, װאם גרונט ם׳איז װעלכער
 שטעטל פון נאמען דעם צי ? שטאלצירן שטעטל אונדזער פון

 פריי- איבערגעלאזט אוגדזערם שטעטל דאם דען האט ? פאראייביקן
 פארגעטערן, אנערקענען, עם זאלן מיר אז דערינערונגען, לעכע

? פארה״ליקן
1 ״ניין
מעגלעכ־ ם׳איז װעלכע געגעבן אוגדז ;עבורט-שטעטל דאם ״האט

 ס׳איז װעלכן אוין* צי קולטורעל, עקאנאמיש, געניסן צו ק״טן
? געביט אנדער

״I ״ניין

 מזרח־ ערשטער דער פון ;אנהייב דעם װעגן דערגײן ימיר װיצן
 אים מיר דארפן לאנד, אין דא לאגדםמאנ׳טאפט אײראפײאישער

ם׳/ און חברות רי צװישן זוכן  איג־ רעליגיעזע די צװישן ״אנשי
 געװען בלויז ניט איז קאנגרענײשאן די שול, די װײל םטיטוציעם,

 פארזאמלונג־&לאץ, א בית־הכנםת, א נאר דאװנען, צום &לא*ן א
 אויםגע־ זיך מעז ה;אט דא אינטערעםן. אײגענע פאר קלוב א

 שטעטל, פון דערהאלטן האט מע װאם ברױױנייעם, מיט טוישט
אין לאגע אייגענער דער װעגן עצות געהאלטן זיך מען האט דא
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 דעו אין איבערגעלאזטע די םון לאגע דעד װעגן און לאנד נ״עם
הײם. אלטער
 היס־ אידישע אמעריקאנישע ״די וואם באדויערן, צו איז עם

 האט יזי װאם בענדער 35 די אין האט געזעלשאםט״ טארישע
 אויןז הויפטזאכלעך קאנצענטרירט זיך איצט, ביז ארויםנעגעבן
 פון אימיגראציע אידישער דער װעגן מאטעריאלן געשיכטלעכע

װיכטיקסטן דעם און ישובים אומבאד״טנדיקע און פארװארפענע

ױ אין איםט-םייד דער אויף מושב-זקנים ביאליםטאקער דער יארק נ

 מזרה־אײראפײאישע די פון מאםן־אימיגראציע דער ישוב, היגן
אויפמערקזא־מקייט. װײניק זײער געשענקט זי האט אידן,

 צו געטאן נעם א זיך מען האט יאר יפאר לעצטע די ערשט
 אין דא אידן מזרח־אײראפייאישע די פון געשיכטע ־י שטודירן

 די איװא, דער פון אמאפטײל דער פון יארביכער די לאנד.
דן׳/ ״פוילישע אלמאנאכן  שאצקי, י. דר. פון פארשונגען די אי

 יארק׳/ נױ פון לאנדםמאנשאפטז אידישע ״די בוך דאם און
 אנה״ב דעם פארשטיין און פאנאנדערקלײבן זיך אונדז העלפז

מאםן־אײנװאנדערונג. אידישער גרעםטער דער פון
 בא־ אידישע די זיך האט יארהונדערט א פון משך אין

 פרא־ 700 איבער אויף פארגרעםערט לאנד אין דא פעלקערונג
 אן ׳געװען שטאטן פארײניקטע די אין זיינען 1825 אין צענט.

 ארום דערגרײכט צאל זײער האט 1935 אין אידן. 6,000 ערך
 1825 צװישן הויפט־אימיגראציע די מיליאן. האלב א און פיר
 1880 פון אוץ ד״טשלאנד פון אהער געשטראמט האט 1880 און
 איז עם לענדער. מזרח־אײרא&ײאישע די פון ,1925 ביז

 דעם פון דאטע די ,1848 פאר אז אנצונעמען, טעות א אבער
 אידן די האבן איינװאנדערונג, דײטשער גרעםערער א פון אנהייב

 די װען געשפילט. ניט ראלע געזעלשאפטלעכע קיין דא פוילן פון
אמתדיק, װערן געשריבן יװעט אמעריקע אין אידן פון געשיכט/ן
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 װעט ישוב, היגן פון שיכט באדייטנדיקפטן דעם צו ביטוצ אן
 אויך נאר אירן, דײטשע די בצױז ניט אז ארויםװייזן, דאן זיך
 פוגדא־ דעם געצײגט דא האבן אײנװאנדערער רוםיש־פױצישע די

צעבן. אידישן בציענדיקן און פארצוױיגטן נייעם דעם פאר מענט
 אידן פויצישן פון נאמען דעם דערמאנען צו גענוג איז עם

 האט װאם םאצאמאן, חײם רעװאצוציע, אמעריקאנער דער פון
 .1772 אין רעװאצוציע, דער פאר נאך אהער אייעעװאנדערט

 פון גרינדונג דער פון אגה״ב אין גאר שױן אז באוױיזט, דאם
 געצעבט אידן מזרח־אײרא&ײאישע האבן שטאטן פארײניקטע די

 ח״ם האט בי^ויז ניט צאגד. פון ■װאויצזײז פארן געקעמפט און
 ער איז בצויז ניט רעװאצוציע, די פינאנםירן געהאצפן פאצאמאן

 מאצ עטצעכע ענגצאנד קעגן טעטיקײט רעװאצוציאנערער זייז פאר
 ער נאר טויט, צום געװארן פארמשפט און געװארן ארעםטירט

 פיצאדעצפיע, פון ענינים אידישע אין טעטיה געװען אויך איז
 זײן פאר יאר א ,1784 אין ׳געװאוינט. געהאט האט ער װאו

 זיצן דאם יאר, 45 פון עצטער אין געשטארבן איז (ער טויט
 ח״ם איז נעזונט), זײן רואינירט האט תפיםה אין מאצ דרײ

 פון אנשטאלט װאויצטעטיקן א פון קאםיר דער געװען פאצאמאן
 ״מקוה קהיצה אידישער דער אין אקטױו געװען איז ער און שטאט

פיצאדעצפיע. אין ישראצ״
 פויציש־ א עקזיםטירט האבן יארק נױ איז שוין זאצ 1808 אין
 ערשטער דער נאך אז אוים, זוייזט עם תצמוד־תורה. אידישע

 ערשטע די אעעהויבן זיך האט 1772 אין פויצן פון צעטײצוננ
 אײנ־ צװייטע די אמעריקע. קיין אידן פויצישע פון איינװאנדערונג

 אין נא&אצעאן פון פאצז דעם נאך פארגעלומען איז װאנדערונג
 װאנדערונ־ ■געװאגטע צוםעציקע, געװען אבער זײנען דאם .1815

 אין אײנגעפירט האט רעגירונג רוםישע די װען ,1845 נאך גען.
 א אנגעהויבן זיך האט מיציטער־דינםט, ־יאריקע25 פויצן

שטאטן. די אין אימיגראציע אידישע גרעםערע
 די איז פארגעקומען זיינען װאם שפאצטונגען, אפטע די םון
 פון גרינדונג דער װעגן באגריח א מיר באקומען שויצן, אידישע

 געהומען זיינען אידן דייטשע די .װען קהיצות. רוםיש־&ויצישע
 די פון םנאביזם דעם פארטראנן געקאגט ניט זײ האבן אהער

 אײגװאנדערער ערשטע די מױחםים, די — אידן פארטוגעזישע
 א״גענע געגרינדעט אידן, דײטשע די זײ, האבן — צאנד אין דא

ח פויצישע די װען קוויצות.  אין דא פארמערט זיך האבן אי
 אידן, דייטשע די יאהודים, די קעגן רעװאצטירט זײ האבן צאנד,
שטויסצ. פון אויבערשטן פארן געהאצטן דא זיך האבן װאם

 יארק נױ אין האט יארהונדערט נ״נצנטן פון אנהייב אין
 נויט־ העצפן צו פרויען־ארגאניזאציע אידישע א עקזיםטירט

 סא־ בענעװאצענט היברו ״פימעיצ געהייםן האט זי באדערפטיקע.
 צו אגענטור אן עקזיםטירט אויך האט צײט יעגער אין םייעטי״.

 העצפן צו געזעצשאפט א אויך און ארבעטצאזע אידישע העצפן
 געװארן, פעםטגעשטעצט איז עם צאנד. אויפן באזעצן זיך אידן

 באפעצחערונג אידישער דער פון פראצענט 20 און 10 ציװישן אז
 צו אנגעקומען איז 1858—1848 יארן די אין יארק נױ אין

 פון אפגעריםן זיך אידן דייטשע די האבן 1844 אין שוין צדקה.
 קאנטרא־ געװען איז װאם םאםייעטי״, בענעװאצענט ״היברו דער

 ״דזש׳וירמען רי געגרינדעט און אידן, פארטונעזישע פון צירט
 אוינטערשטראכן דעם מיט און םאםייעטי״ בענעװאצענט היברו

ארגאניזאציע. זײער פוז צאגדםמאנשאפט־כאראקטער דעפ
 דײטשישע מיט דאװנען געקאנט ניט האבן אידן פויצישע

 דאם און ש&אצטונגען פארגעקומען ז״גען שוצ, אײן אין אידן
 די פון צאנדםמאנשאפט־כאראקטער דעם ארויםגעבראכט האט

 אין האבן אידן דייטשישע םך א געמיינדעם. נײ־געגרינדעטע
 קאראצײגא, םאוט טשארצםטאן, ק״ן אויםגעװאנדערט 1815
אידי־ דער צװישן האנדצם־שטאט. א װי געבציט דאן האט װאם
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 אנגעהויבן אויך זיך האבן טשארצםטאן אין באפעצקערונג שער
 אידן פויצישע די זיך האבן 1832 אין אידן. פויצישע באמערקן

 אײגענע אן געגרינדעט און רעםארם־שוצ דער פון א&געשפאצטן
 פויצישע א עקיזיםטירט םיגםינעטי אין האט 1819 אין שוצ.
 אויםשציםצעך צוזאמענגעשטעצט געװען ניט אבער איז יװאם שול,

אידן. פויצישע פון
 קאצי־ קײן מערב, צו דראנג דער אנגעהויבן זיך ם׳האט װען
 1850 אין אים. פון אפגעשטאנען ניט אויך אידן זיינען פארגיע,

 אין געמיינדעם. אידישע צװיי געװען פראנציםקא םאן אין זײנען
אידן. פויצישע הונדערט ארום געװען זיינען זיי

 האבן צאנד פון זשורנאצן עעציש־אידישע דעמאצטיקע די
 די צו באציען צו זיך װי פראגע דער פצא־ז פך א געװידמעט

 רוסיש־פויצן. פון אידן פארפאלגטע די צו און ניי־אנגעקומענע
 א^זירטעגו, פון רעדאקטאר דער פיצאדעצפיע, פון ציסער יצחק
 א זײער געהאט האט ,1869 ביז 1843 פון דערשיגען איז װאם

 םעריע א אפגעדרוקט האט ער פראגע. דער צו באציאונג װארעמע
 אנגעקומען געהאט איז װאם ציציענטאל, מאסם דר. פון ארטיקלען

 געשיצדערט דאקטאר דער האט םעריע דער אין .1845 אין אהער
אידן. רוםיש־פויצישע די פון צאגע טדויעריקע די

 1847 אין אז פעםטגעשטעצט, האט ציםער רעדאקטאר דער
 איין :זײ צוױשן קהיצות, אידישע 10 פארמאגט יארק ינױ האט

שע.4 און דייטשישע 3 האצענדישע, איין פארטוגעזישע, פויצי
 געװארץ ארגאניזירט קענטאקי, צואיװיצ, אין איז 1851 אין

m יטראל בי\ז קהיצה די s, ,\א באקומען האט .וואם פץיר 
 קהיצה דער װעגן ימיר װייםן פאקטן ימער םטייט. פון טשארטער

 געװארן געגרינדעט איז װאס יארק, נױ אין אידן פויצישע פון
 א מיט מיטגצידער 12 פון באשטאנען איז זי .1852 ױני אין
 האט עס םעקרעטאר. דער געװארן איז װאם צעכעגאװצע, פון רב

 זוי שפאצטונג, א פארגעקומען איז עם און געדויערט צאנג ניט
 גע־ האבן אידן, 16 אפגעשפאצטענע, די געװען. איז מנהג דער

 נאמען דעם געטראגן האט ,װאם מנין, באזונדערן א מאכט
חי^וה. פץילישמ
 \\\זררט\ ביגז דער עקזיםטירט יארק נױ אין האט 1853 איז

 חסידים־ א געװען דא שוין איז 1860 ארום און פ\יל\ ילידי
שטיבצ.
 שטאט־צאנדם־ קיין ניט געװען אצץ דאם זיינען זעען, מיר װי

 אנט־ איז 1862 אין ערשט היימצאנד־קהיצות. נאר מאגשאפטן,
 אידן. פויצישע פון שטאט־צאנדםמאנשאפט ערשטע די שטאנען

 גערוםן זיך האט װאם חברה, קאצװאריער די געװען איז דאם
m in צאנדםצײט קאצװאריער לאלװאריטו. יטראל בי\ז ?ריט\א 
 באשום ישראצ פון װאוינונג דער אין צוזאמענגעקומען זיך זיינען
 שוצ אייגענע אן געגרינדעט האבן און םטריט באיארד 105 אויף
 אצם צאנדםצ״ט קאצװאריער 30 מיט םטריט, באיארד 3 אויח

 קײן געװען ניט איז װאם איד, פויצישער אײן בצויז מיטגצידער.
 יװערן, צו אר״גגענומען פריװיצעגיע די געהאט האט קאצװאריער,

 צוציב מנין. אין ״צוי״ אײנצילער דער געװען איז ער װײצ
 שטיינער, מיט געװארן באװארפן אפט איז שוצ די װאם דעם,
 היינט־צו־טאג דארט. פון ארויםקצייבן געדארפט זיך מען האט
n איצט זיך רופט װאם צאנדםמאנשאפט, קאצװאריער די האט i 

 אר־ פון באשט״ען װאם מיטגצידער, 160 ?אלוץאריצר, ישראל
געשעפטצײט. און בעטער

 א אן זיך הייבט 1863 פון אויפשטאנד פויצישן נאכן
 עם אמעריקע. סײן אידן פויצישע פון עמיגראציע שטארקערע

 אין גובערניע. שעדציצער מעזריטש, פון אידן םך א אהער קומען
 רומעניע. און ציטע דער פון אידן קומען אהער אן ה״בן 1870

גױלליצ. אץ\ סייעיגןר אוט\י די דא זיך גרינדעט 1873 איז
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 י♦ נ. ,1885 מאלאדעצגע, אנשי חברה-קדישא פון פגקס פון שארבלאט
יארק״.) נױ פון לאנדכמאנשאפטן ״אידישע בוך פון (ארויסגענומען

 ™זוי?י ץזכמןגז בי\ז דער פון םואװעניר־זשורנאל דעם אין
ײ1א \ז\\־ה ג\  צום 1923 אין ארוים איז .װאס גױלל־א, אג\ י™־1טי

 פאלגנדיקע דאם זיך דערצײלט שול, דער םון ױבל ־יאריקן50
:גרינדונג דער װעגן

 און םייגיער אגשי שוהל די האט גישיבטע װאונדעריארע ״א
 צוזאמענגעקליבען זיינען װאם פאקטען לויט דערצעהלען, צו װילגא

 געגרינדעט איז זי דאם פרעזידענטען. ערשטע די פון געװארען
 מארקעט אין רום קליינע א אין צוריק יאהר 50 מיט געװארען

 ארטאדאקםישע שעהנסטע די פון א״נע יעצט איז און םטריט,
םייד. איםט דער אין שוהלען

 איז װאם צייט דער אין .1873 יאהר אין געװען איז ״דאם
 שוהל ארטאדאקםישע םטריקט א געפינען צו געװען שװער זעהר דאן
 שוין האט איהר װען וױ״ט. שבת אמװײניגםטעגס דאװנען צום
 דיייטשע פון מעהרםטענם געװען דאם איז שוהל, א געפוגע; יא

 הבתים בעלי עטליכע צוזאמעגגענומען זיך האבען דאן יהודים.
סטריט, מארקעט 11 אין לאװנער מר. געװיםען א ביי סייניע, פון
 ארטאדאקםישע א אין פעראײניגען צו זיך בעשלאםען האבען און

 זייער האלטען און קומען צוזאמען קענען זיך זאלען' זיי געמייגדע,
 אלטער דער אין װי שטייגער איידישען א אויף גאטעם-דיענםט

כײניע." אין היים

 גע־ יארק נױ אין לאנדםלייט קאלישער די האבן 1869 אין
 נאמען דעם געטראגז אויך האט װאם חברה, קאלישער די גרינדעט

2 1 3

 זיינען קאצישער די אז אזוי נזאנזײ^טיי. (\פינ\1(\1 האליטעו
 אונטערשטיצונג־פאר״ן לאנדםמאנשאפט ערשטעד דער פאקטיש

׳טטאט. א פון נאמען אויפן
 זײנען גובערניע םואװאלקער אין הונגער גרויםן דעם צוליב

 געגרינדעט באלד דא און םואװאלק פון אידן צאל א געקומען אהער
שט בית־המדרש א  בית־ דער ).1870( גז\אגגאל!\ שי1א ישואל װ

 בראדװיי. איםט 5 אויף צייט לאנגע א געפונען זיך האט מדר׳ט
 אטטי אוזת י1ל קהילה די געװארן ארגאניזירט דא איז 1871 אין

אל, א^  גע־ איז 1872 אין נובערניע. םואװאלקער פון װאוי
 1875 אין אחייגו. אגגתז \ן.ב\־\ז ולאגץ<\ר1 די נעװארן גרינדעט

אח  די ארגאניזירט יארק גױ אין לאנדסלייט פלאנםקער די ה
n\ni\>3aivH\ װבדה nwiw מ  א געװען איז ד־<!ם מיפלאןנז?. או

 פאקט, דער בענעפיטן. און בית־עולם א מיט דאװגען, צום שול
 בא־ ■,oiBTnjgvjirK גערוםן שוין זיך האט אדנאניזאציע די װאם

 פריערדיקער א פון געשפאלטן מםתם זיך האט זי אז װייזט,
 באלד דעם צוליב מעגלעך איז װאם ארגאניזאציע, פלאגםקער

אונטערגעגאנגען.
 אירישע ערשטע די צװישן געװען איז קראקא שטאט די

 דארט שוין האט 1876 אין פילאדעלפיע. אין לאנדסמאנשאפטן
 אין זיך ה^ט װאם אל!\ימ■, בי\ז װבוה !ץרא^אגג^ר די עקזיםטירט

צפיט\ל1בצ דער מיט פארײגיקט ארום יאר פאד א
 עקזיםטירט 1867 אין שוין האט יארק נױ אין אויך גזאמײעגוי.

אחיגז 1אג\ך\ שול די
 געגרינדעט ה^בן פון כבוד דער געהער קאלישער די צו אויב

 אבער מוז אונטערשטיצונג־פאריין, לאנדסמאנשאפט ערשטן דעם
 האבן מיר -װי װארשעװער. די מיט װערן געטיילט כבוד דער

 דער פון ארויםגעװאקםן פאר״ן קאלישער דער איז געזען,
 אוגטערשטיצונג װארשעװער א פון גרינדן דאם חברה. קאלישער

 אופן. לאנדמאנשאפטלעכן עכט אן אויף צוגעגאנגען איז פאריין
 אויך שפעטער יארן מיט זײנען פארײנען ענלעכע הוגדערטער

 א פראםט. און פשוט געװען ם׳איז געווארן. געגרינדעט אזוי
 ברית א אויו» צוזאמענגעקומען זיך זיינען װארשעװער גרופע

 םעברואר הויז, אין דארט טאקע און לאנדסמאן א ז״ערן פון
{?\h\־ü דער גע׳װארן געגרינדעט איז ,1870 טן,3 דעם

רגטס־יצטג  אזוי נזאנזײצנוי! •oihsmì ןס-̂י י(\!\ב בױ פאריט אטג̂ו
 געשעפטלײט געװען זײנען גריגדער די פון צאל גרעםטע די װי

 איינ־ גיכן אין האבן זײ אז איגטערעםאנט, איז װארשע, פון נאך
 האבן דאס שפראך. ענגלישער דער אין מיטינגען זײערע געפירט

 דאם ״דײטשן״... די מיט אפרעכענען געװאלט אוים, װייזט זיך, זײ
 נאך עקזיםטירט פאריין דער אז איז, דערביי אינטערעםאנטםטע

 15 װעלכע פון מיטגלידער, 180 פארמאגט ער היינט־צו־טאג.
 ניט־ פראצענט 10 און אמעריקאנער־געבארענע זײנען פראצענט

!אידיש אויף געפירט װערן מיטינגען די לאנדסלײט.
 יארק, נױ אין צײטונגען אידישע די דורך בלעטערט מע אז

 פארשטעלונג געגויע א מען באקומט ,1880 יאר פון אנהײבנדיק
 טיר לאגדםמאנשאפט־לעבן. שפעטערדיקן פון באזע דער װעגן
 אין דערשינען זיינען זיי װי נאטיצן, צאל א איבערגעבן דא װעלן

 װערן אויםלייג דער און שפראך די צײטונגען. דעמאלטיקע די
אפגעהיט. פינקטלעך

 ,1880 טן,6 דעם אקטאבער פון גאזעטטען״ ״ױדישע די אין
:מיר לייענען

פלראיין. יטיראל נפבטי ״גטײ
 םפרי די אויף תכשיטים פיר איזט דאפאן צװעק ערשטער ״דער

 װירד דאן און װילקאװישק, ישראל שבטי חברה די פאז תורות
 מיטטען װיר װערדען. פערװענדעט צװעק אגדער איין אויך עם

 אוהר זיבען נאך האלב אום מאנהאט אין זוגטאג ערשטען יעדען
אבענדס.

פער- דעם צו אנצושליםען זיך פערלאנגט עם פרויא ״װעלכע
214



 שוהל אין רום, מיטינג אונזער בעזוכען געפעליגםט װירד א״ן,
סענט• 50 נור קאםטעט א״נקויפם^עלד סטר. לודלאװ 48

םעקר• גאלדאװםקי, ב. פרעזידעגט, קליין, ב.
שאטצמייםטערין." לאגדאן, שרה מיסים

 נאװעמבער פאליקםצײטונג״, ״ױדישע יארקער נױ דער אין
:מיר לייענען ,1886 ,12

גע־ האבען מיר אז לאנדםלייטע, אונזערע מודיע זײנען ״מיר
 בעטען אלזא םערה״ער. א;שי גאמען דעם מיט חברה א גרינדעט

 אין מעלדען זיך זאל אונז צו אנשליםען זיך װיל עם װער מיר,
 געלד אהן אריין נעהמען מיר לעװין. צוא םטריט ארטשארד 31

לייטע. ארדעגטלעכע זײנען םערהײער אז װ״םען, מיר װײל
םנירהײןור.'' אנטײ וזברה

 דער פון אידיש דעם באמערקן צו אינטערעםאנט איז עם
 בא־ די און יאר פאר א גאנצן אין נאטיץ. אױבנגעבראכטער

 איז ■מע געביטן. זיך האט יהודימש?ייט אויףי קוק דער ציאונג,
אידיש. מער דעמאקראטיש, מער געװארן

 בייט 1881 נאך מאםן־אימיגראציע דער פון אנהייב מיטן
 עם זייערער. אינהאלט דער נאטיצן, די פון טאן דער אויך זיך

 פון ברויט, פון פראבלעמען פראבלעמען, נרויםע ארױף שוױמען
קאמףי.

 ימיטן אין שטאט־לאנדםמאנשאםטן די פון אויפבלי דעם .װעגן
 ב. שרייבט יארהונדערט לעצטן פון יארן אכציקער די

:רױוקין
װיכ־ א פאר װאם פארצושטעלן זיך שװער גאר איצט איז ״עס

 די אין געשפילט האבן שטאט-לאנדסטאנשאפטן די ראלע טיקע
 אינםטיטוציעם רעמלערע די איידער אימיגראציע, פון יארן ערשטע

״ איינגעשטעלט. זיך האבן אימיגראגט מיטן האנדלען פאר  זײנען ז
 ז״נען זיי ׳האיאם׳. דער אװ־חים, הננםת פאר םטאנציעם די געװעז
 גע- האבן װאם פאמיליע-צענטערם, די זאמל-פלעצער, די געװען
 דער אין אײנבירגערן און אײנהײמישן זיך גרינעם דעם האלפן
 םביבה דער פון ארויסגעשלאגעגער אן מדינה. פרעמדער :ײער,

 אן דא, גרינער דער װאלט איינגעװארצלט, געװען איז ער װאו
 געװאו־ז פארפאלן באדינגונגען, און לאנד שפראך, פון קענטעניש

 לאגדם־ די מענטשן, היימישע חברה די גיט װען אריין, הפקר אין
 ארויסגעהאלפן, אויפגענומען, באגעגנט, אים האט װאם מאנשאפט,

 א אין הויז, א אין אריינגעפירט טריט, ערשטע ז״גע מיט געפירט
לעבנם-באדיגגוגגען. בײע די אין אים ארײנגעפירט בכלל און שאפ

 די הילן=• גיכער פאר םטאנציע די געװען איז לאנדםמאגשאפט די
 און אײראפע צװישן בריק די געװעז איז לאנדםמאנשאפט

אמעריקע."

 לאנדס־ א פון גרינדוע די נאכפאלגן לוינען זיך װעט עם
 צײט חודש א פון משך אין זיך האט עם װי זען און מאנשאפט

פרצוף. איר אויםגעפורעמט
 ױדישע יארקער ״גױ דער אין איז ,1887 יאנואר, טן21 דעם

:מעלדוגג פאלגגדיקע דערשינען פאיקםצ״טוננ

פערא״ן. ״פיגםקער
פובליקום, מערטהע דאם אויפמערקזאם היערמיט מאכען ״װיר

 אונזערע אום פעראיין, פינםקער א ■געגריגדעיט האבען װיר דאם
 עמי- ארימע די אונד אונטערשטיטצען צו מאטעריעל לאגדםלײטע

 אונד 1 יעדן פערזאמלונגען העלפען. צו מעגליכען ;אך ;ראנטען
פלאר." טאפ םט. קעטרין 20 אין -שבת3

 גע־ פארײן דער זיך האט נאטיץ, דעם פון זען צו ם׳איז װי
 ?ר?ע קייז װעגן ניט זיך רעדט דא אויפגאבן. םאציאלע שטעלט

 ניי־אגגעקומענע די נארשטיצן זיך, פאר קראנקךבענעפיטן אדער
פינםק. פון

 שפעטער, װאך א פאר״ן, זעלבן פון נאטיץ צװײטן א אין
 מאםנפאר־ גרויםער א װעגן שױן זיך רעדט ,1887 ,28 יאנואר

 פינםקער דען ״פאן געװארן א״עערופן איז װאם זאמלונג,
פר״טאג אם געזעלשאפט, אוגטערשטיצונגם !!מייגדאצ-יא!
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 בעט מע און די״ עװענױ 95 אין םעגרואר טן4 דעם אבענדס
 ער־ ״העפלעכםט קאנטרי דער אין .װאוינען װאם פינסקער אלע
 ציל אונזער אום װירקען, צו צוזאמען אונז מיט װײטען פון זוכט

ערר״כען." צו
 נעפינען פארזאמלונג אפגעהאלטענער דער װעגן באריכט א

 .1887 ,11 פעברואר פאלקםצייטונג״, ״ױדישע דער אין מיר
 װיכטיקע א שפילט לאנדםמאגשאפט די אז שוין, מען זעט דא

גאם. אידישער דעד אויףי קלאסנקאמף פארשארפטן אין דאלע

 האבען א״זענבערג פארזיטצענדער אונד ראיעװםקי רעדנער ״די
 די אויפגעפאדערט געשילדערט, ;עזעלשאפט דער פון צװעק דעם

 די ארויסר״םען אוגד אנצושליםען, געזעלשאפט דער זיך ארבײטער
 קלאםע, קאפיטאליםטישער דער העגט די פון װאהלטעטיקײט

 געזעלשאפט די סקעבם. פאר עמיגראנטען גרינע די מאכען װעלכע
 ארבײטער דער פליכט די עם איז דארום ארבייטער. פון באשט״ט

 אונטער- ארב״טער זאלען ארב״טער נור אונטערשטיטצען. צו זי
שטיטצען!״

 שטיק א איבער אונדז גיבן שורות ציטירטע נאר־װאם די
 דא ארבעטער־באװענונג אידישער דער פון געשיכטע אידישע

 דעם פון אויםגענוצט שוין װערט לאנדםמאנשאפט די לאנד. אין
 םקעב־אגענטור. א װי לאנדסמאז, דעם באלעבאם, םװעט־שאפ

 קרובים די שטעטל פון אראפברעעען געהאלפן ניט דען ער האט
 יעדן שאפ זײן אין אריין ניט ער נעמט ארבעטער? זיינע פון

 ברײטער דער מיט ניט דען ער גיט ? גרינעם יעדן לאנדסמאן,
? אים צו קומט מע װען שול, דער פאר האנט

 קלאםנ־ פון אנהייב־עפאכע יענער װעגן לאנגער ל. שרײבט
:םאםײעטי דער אין קאמף

 ארבעטער זייערע אויף- באלעבאטים די פון איינפלום ״דער
״ ערלויבען דורך  א דורך אדער שאפ, אין פרייהייט רעליגיעזע ז

 די אין שבת געבן ;עלאזט זיד האבן באלעבאטים די װאם שלישי,
 באלע־ די און ארבעטער די אלע, זיי װאו לאנדםמאנשאפט-שותלן,

 גלאנצענדיקע מיט באלעבאטים די — געװען מתפלל האבן באטים,
 װעלכע פיאנערן, די געשטערט פיל האט דאם — צילינדער-היט

באװעגו:;." ארבעטער אח־ישע די געבויט האבן

 אג־ גופא םאםײעטי לאנדםמאנשאפט דער אין זיך האט דאן
 םקעבם. מיטגלידער קעגן און באלעבאם קעגן קאמף דער געהויבן

 אנקל מאזעם״. ״אנקל זײן אין באשריבן דאם האט אש שלום
 זיך זאל מע כדי לאנדםמאן־םענטימענט דעם אוים נוצט מאזעם

 קענן קאמף פון שעה די װען נאר ױניאן, א אין ארגאנייזירן ניט
 אפילו שקלאױ דער זיך ארגאניזירט דאן שלאגט, עקםפלואטאטאר

דאװנען. בײם קאנדםמאנשאפט־אנשי, דער אין
 די פון קאנםטיטוציעם םך א אין דערפאר געפינען מיר

 ניט טארן םקעפם ?ײן אז דעם, װעגן פונקט א יאגדםמאנשאפטן
םאםײעטי. דער פון מיטגלידער קײן פארבלײבן

 לאנדםמאנשאפט. די פארלאזט עלעמענט באלעבאטישער דער
 דארט ניטא. פלא־ז קיין אים פאר ■מער איז אנשי דער אין אפילו

 ארעמקייט. די הערשט דארט אידיש, מען רעדט אנשי דער אין
 ער װעלכער אין םביבה, די אן ניט שוין שטײט באלעבאם דעם
 כאטש רעדן, ניט אידיש קײן שוין וױל ער דערצױגן. זיך האט
אויםצולערנען. זיך באװיזן ניט ער האט שפראך אנדער ק״ן

 דערשיינט ,1889 ,7 פעברואר טאגעבלאט׳/ ״ײדישעם אין
 ארויפ־ דעם פאר כאראקטעריםטיש איז װאם נאטיץ, פאלגנדיקער

:באלעבאם געארבעטן

י. ג. אין שוהל װארשויער ״איינע
ױ אין װאנען װעלכע ױדען אגצאהל ״איינע  האבען יאר?, נ

 האבען אוגד אפגעהאלטען, ױניאן קופער אין פארזאמלונג איי:ע
 יעקב בני נאמען דען אונטער געמ״נדע נײע א״גע באשלאםען

 װי בויען. צו שוהל אײג,ענע אייגע אוגד גרינדען, צו װארטיויניר
״ װאלען הערען צו איזט עם פאלען אוים פרעידיגער א״גען אויך ז
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 שפראכע פאדנישער אין איהנען װירד װעלכער לאםען, קאמען
פרעדיקען.״

 דער פון עלעמענטן באילעבאטישע די אז קיצאר, איז עם
 געהאט ניט פלאץ קײן מער האבן לאנדםמאנשאפט װאושעװער

לאגדםלײט. פראלעטארישע זייערע צװישן
 די פון גרינדונג־&עריאד דעם אין אז פאקט, א איז עם

 געװען פארײנען םך א ז״נען לאנדםמאנשאפט־םאםײעטים
 האבן םאםייעטי דער אין ה״ ד. פאך־ארגאניזאציעם, פאקטיש

 לאנדםלייט ערשטע די װען פאך. בן5זע< פון לאנדםלייט באיאנגט
 צו גענומען זיך האבן און געקומען אהער זיינען שטעטל פון

 קרובים אראפגעבראכטע זײערע זיי האבן מלאכה, געוױםער א
בער דער בײ ארײנגענומען  אז צייט, שוין איז עם ארבעט. זע̂י

 צוזאמענ־ עקאנאמישן דעם אויםפארשן טאן :עם א זיך זאל טע
 די און אימיגראנטן מזרח־אייראפײאישע ערשטע די פון שטעל
דערפון. םיבות

 אין טאן צו גריבל א זיך געװען צײט אויך שוין װאלט עם
ח, האבן פארװאס לאנדםמאנשאפטן. די אין שפראך ענין  אי
 דער אין רומעניע, אין פויאן, אין היים, דער אין האבן װאם

 אין ״שפרעכן״ אנגעהויבן אידיש, קערנדיקן א גערעדט ליטע,
 צעלעכערטן און לעכערלעכז דעם לאנדםמאנשאפטן די

 זייערע םאםײעטים די נאך דרוקן ט^כ הייגטיקן ביזן ? ״דאהטש״
 פארקריפלטן דעם אין דאקומענטן אנדערע און קאנםטיטוציעם

לשון.
האראדיט־ די פון ?אנםטיטוציע געדרוקטע א מיר פאד ליגט

 געווארן געגרינדעט איז װאם ארגאניזאציע אן בראוערמ, צגנר
 אויםגאבע אויםגעבעםערטע ״דריטע די איך לײען .1900 יאר אין
 ענלעכע פון ריינער דא שפראך די איז ".1930 דזשולײ פון

אז ,1 ארטיקל פון 4 פוגקט אבער זאגט קאנכטיטוציעם.

 פעראיין פון פערהאנדלונגען ג.עשעפטם אלע און ביכער אלע ״די
(זשארגאנישע)." אידישעשפראכע ר״ן אין װערען געפיהרט מוזען

 אין נאך פארײן פון פירער די האבן אוים, װײזט עפ װי
 נאר ש&ראך, א איז אידיש אז אנערקענען, געװאלט גיט 1930

שפראכע״. ״זשארגאגישע א
 בולטן א קאנםטיטוציעם די דאגק א מיר באקרמען בכיל

 הונדערטער די פון לעבן געזעלשאפטלעכן דעם רוענן באגריןז
 נאך באלאגגען און באלאגגט האבן װאם מיטגלידער, טויזנטעד

םאםײעטים. די אין הײגט
 אינערלעכן מיטן געענטער זיך באקאנט מע װען טיילמאל,

 צאנדסמאנשאפטן, הונדערטער און הונדערטער די פון פרצוף
 דער פון געביטן ניט סך קײן זיך האבן זײ אז מען דערפילט

 װעלט־ די צוריק. יאר 50 איבער ימיט גרינדונג זייער פון צייט
 גאר װעלטן, אויפגעבויט און געמאכט חרוב האבן געשעענישן

 זייערע פון פונ?טן די בײ אלץ נאך זיך האלטן םאםײעטים די
 דער נ^ך באלד געװארן געשריבן זײנען װאם קאנםטיטוציעם,

גרינדונג.
 נאך ביישפיל א װי ברענגען צו אינטערעםאנט זײן װעט עם

 הארא־ די פון קאנםטיטוציע אויבנדערמאנטער דער פון פונקט א
 אוים־ דריטער דער אין זיך געפינט װאם .בראוצום, דיטצטו

.1930 פון אויפלאגע געבעםערטער

 בעלאנגט ער און איז אונפערהייראט װעלנער מיטגליד א ״װען
 ער איז הייראטען געהט ער אז יאהר, 1 אלם מער פעראיין צום

 זעלבער דער װעז ,$5 פון פרעזעגט א און קאמיטע א צו בערעכטיגט
 קאמיטע א צו בערעכטיגט ער איז יאהר, 3 אלם מעהר בעלאנגט

 יאהר 6 אלם מעהר בעלאנגט ער װען און ,$10 פון פרעזעגט א און
 אויך .$15 פון פרעזענט א און קאמיטע א צו בערעכטיגט ער איז
לאדעט מעמבער דער און ה״ראטען ^עהט טאכטער מעמבערם א װען
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 פעראײן צום בעלאנגט מעמבער דער אויב איז פערא״ן, דעם אייז
 פרעזעגט א און קאמיטע א צו בערעכטיגט ער איז יאהר 1 אלם מעהר

 מעהר פעראיין צום בעלאגגט ער װען מעמבער זעלבער דער .$5 פון
 פרעזענט א און קאמיטע א צו בערעכטיגט ער איז יאהר 10 אלם
 פעראײן דיזען אין יאהר 1 בעלאנגט װאש מעמבער א װען .$10 פון
 קאמיטע א צו בערעכטיגט ער איז ה״ראטען ג,עהט ער װען איז
."$5 פון פרעעזנט א און

 טשיקאװע זיין איך, גלויב װעט, ארדן פון מיטגלידער די פאר
 האבן לאגדםמאנשאפטן די פ^דערונגען א פאר װאם לײענען צו

 זײער אין אנשליםן געװאלט זיך האבן װאם די, צו געשטעלט
ארגאניזאציע.

 דער פון פונקטן צװײ ציטירן דא איך 5.װע ביישפיצ א װי
T דער פון קאנםטיטוציע ü r ip יאןג mim ,!גע־ איז װאם אמס■־ 

 אמאליקן אין שטעטל א איז (קאגין .1892 אין געװארן גרינדעט
גובערניע.) קאלישער רוםיש־פוילן,

 געזוגדע גײםטיג אוגד קערפערליך אנטבארער יעדער .1 ״פונקט
 איזט, געבארען עלטערן רוםס-פאלנישע פאן לעדיג, דער איזראעליט

 איבער- ניט גאך טע30 דאם אונד ערר״כט לעבענםיאהר טע21 דאם
 װאהנט שטאט היעזיגער אין מאנאטע 6 בערייטם האט, געשריטטען

 דיעזער קאן איזט, שטאנדע אים ערנעהרען צו אנשטענדיג זיך אונד
װערדען. פארגעשלאגען מיטגליעד אלס ג־עזעלשאפט
 שפראכע ד״טשער אין זאללען פערהאנדלונגען די .3 ״פוגקט

 זיך געשטאטטעט ברודער יעדען עס איזט יעדאך װערדען, ו.עפיהרט
בעדיעגען." צו שפראכע ענגלישער דער אויך

 חברות און אנשים 9 זיך געפינען םטריט העגרי אויף הויז דעם אין
יארק״) גױ אין לאנדםמאנשאפטן ״אידישע בוך פון (ארויםגענומען
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 אידן פוילישע די בלױז באשולדיקן ניט ^בער דארו? מע
 א פון קאנםטיטוציע א מיר פאר ליגט ש&דאך־קללה. דער איז

 ״דייטש״. איר מיט בארימען אויך זיך קאן װאם שול, רוטעגישער
 געזעטצצע אונד ״קאנםטיטוציאן דער פון 1 פונקט ,3 אדטילןל

 (גע־ גאציא\״1ג\־(1?\א וגמיװױש־אןזערי^אױשגט \(\\sum דער פון
:לויטעט )1885 גרינדעט

 רעליגיאן מאזאאישען דער אלט, יאהרע 16 איבער נואן ״יעדער
 מאזאאישען גאך אונד לעגאל פערהייראטעט, פאלם אונד אנגעהערענד

איזט, כאראלטער אונבאשאלטענען גוטען פאן אונד געטרויט ריטום
זייז•" קאגגרעגאציאן דיעזער מיטגליעד א״ן קאן

 צולונפט א פאר װאם פארויםזאגן ניט הײנט־צו־טאג לאן מען
 לאנד. אין דא לאגדםמאגשאפט־באװעגונג דער פאר שטײט ?נם

 פארויםזען געלאנט ניט צוריל יאר 70 ימיט האט מע װי פוגקט
 פאקט, א אמגר איז עם באװעגונג. דער פון װאוקם גרויפן דעם

 א עפענען אײראפע אין געשעעגישן טראגישע לעצטע די אז
װאנדער־לעבן. אידישן איז עפאכע נײע

 דערװייל זײנען לאנד אין אונדז ביי טויערן די כאטש און
 זיך גרייטן א״גװאנדערוננ, אידישער גרויםער א פאר פארשלאםן

 לאנדםלײט, זײערע אויפצונעמען לאנדםמאגשאפטן םך א ^בער
גיהנום. דארטיקן פון ארויםראטעװען זיך לאגען װאם

 פארצושלאגן פארײן ^שעװיװרטיר דער למשל, זיך, גרײט אט
:לאנםטיטוציע יזיין צו אמענדמענט פאלגנדיקן

 ביז פליכטלוגע זאלן ,1940 טן,31 דעם דעצעמבער ביז ״דאם
 אונזער אין טעמבערס אלם װערען גענומען אריין אלט יאהר 50

 װעט באארד עלזעלוטמו די װעלכע ג.עלט א״נטריט מיט סאם״עטי
 װעלעז מעמבערם אזעלכע לעיס. יעדער אין םוממע די בעשליםען

בעגעפיטן." אייניגע צוא בערעכטיגט זיין נאר

 אידישער דער אין לעצטגם דערשײנען ■װאם ,נאטיצן פון
 גרינדן צו געמאכט װערן פארזוכן אז אוים, מען געפינט פרעםע,

 ברענג איך װאס נאטיצן, צװיי די פון לאנדםמאנשאםטן. נײע
 אומפארטייאיש־ װעגן זיך רעדט עם אז זען, צו איז װײטער, דא

 באזים, מאדערגעם און פראגרעםיװן ללוב,.װעגן םאשל װעגן קייט,
ױגנט. די צוציעז װעגן

 (ליעװער לאנדםלײט לאראםטישעװער אלע צו אויפרוף ״אן
גובערגיע).

 לאגדםלײט גרופע א אייך צו שרייבט אויפרוף ז־עם ״פרײנט!
אלע פאראיינעען צו צװעל דעם מיט ארגאניזירט זיך האט װעלכע

 ארגאניזאציע, געמיינשאפטלעכער א אין לאנדםלײט קאראםטישעװער
 אהז איז עם קלוב. סאשעל קאראםטישעװער רופען זיך װעט װאם

ױ ארום פון לאנדםלייט אלע אז צװייפעל, ״ז װעלען יארק נ  בא־ ז
 זיין ניט װעט עם ארג,אניזאציע. װיכטיגער אזא פאר ג״םטערט

״ן װעט עם פארבינדוגגען, פארט״ שום ק״ן  דאנדם- פון קלאב א ז
 פער־ א״ערע װאם אוים ניט מאנט עס לאנדשל״ט. פאר און לייט

, ניט זאלען איבערצ״גונגען זענליכע ״ן  איהר אז מיר האפען ז
 דעם אין פיאגערען די פון זײן און פאראינטערעםירען זיך װעט

 פון באגײםטערונג דער אין איבערצײגט זײענדיכ קלאב. םאשעל
 פון מיטיגגען די בייגעװאוינט האבען װעלכע לאנדםל״ט מאגנע

 לאנדםלײט פון קלאב אזא שוין האבען װעלכע לאגדםל״ט שיקאגער
 פ«ר מאםמיטינג ערשטען דעם רופען צו באשלאםען מיר האבען

 אין האל דעם אין בייטאג, אזײשער 1 יאנואר, טען21 דעם זונטאג,
םטריטם. ערשטע און האוםטאן בעטװין עװענװ, םעקאנד 15

לאמיטןי." אראגדועיןןמגןגט די אנטונג, מיט

לאגדםל״ט. קאלניבעלאטער די פון מיטיגג ״ה״נט
 ארומ- לאגג שוין זיך האבעז לאט־םלײט אוגזערע פון ״א״ניגע

 אוגזער פאר םאםייעטי א ארגאניזירען פון געדאגק מיט׳ן ;עטדאגען
 אויף מעהר װערען געבויט זאל װאם םאם״עטי א דור, איגגערען

באזים. פראגרעםױוען און מאדערנעם א
 פון קאמיטע א געגרינדעט זיך האט צװעק דעם פאר ״און

פארשטעהז, און פיהלען קאמיטע, די מיר, דור. אינגערען אונזער
 זיד ײעלען װאלטעז װאם לאנדםלײיט סך א פאראן זײנען עם אז

 שויז עקזיםטירט עם נאטש און םאםייעטי. אזא אין ארגאניזירען
 איגגערער דער אז אבער, מיר װ״סען םאם״עטי, קאלניבעלאטער א

 דעם אין ארײנפאםען ניט זיך קענען לאנדםלײט אונזערע פון דור
 על- אונזער פון םאם״עטי דער פון פיהרונג דער אין און לעבען
 לאנדס־ אוגזערע פון םך א אז פיהלעז, קאמיטע די מיר דור. טערען

״ז װעלען ל״ט  אנשליםעז זיך און באלאנגעז צו צופרידען זעהר ז
 מעהר א אוי^ בעפאר, געזאגט װי ג.עפיהרט, םאס״עטי א אין

װעג. פראגרעםיװען און מאדערנעם
אויף׳ מיטינג א מיר רופען פרײנד, װערטהע צװעק, דעם ״פאר

 1535 קאפאטעריא, האפמאנ׳ס אין נאכמיטאג, אזײגער 2 הייגט,
ברוקלין." עװענױ, פיטקין

צוריק, יאר 70 מיט לאנרםמאנ׳טאפט־פארײן ערשטן דעם פון
 אימי־ דער פילט טאג, הײנטיקן ביזן ״אנשי״ ער׳עטער דער פון

 אין באשטייט פונדאמענט געזעלשאפטלעכער זײן אז גראנט,
 אבער זיך זוענדט עם כלל. פון טייל א יז״ן אין ארגאגיזאציע,

 לעבט. ער װעלכער אין צײט דער צו צו&אםן זיך אים אין
 אין װאגן, היימישער א װי שטעלן, בלייבן ער װעט אנדערש

גרוב.

ארדן פון שטאט-קאמיטעט קליװלאנדער
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 ארבעטעו אידישעו דעו פון געשיכטע קווצע
שטאטן פאואיעיקסע ךי אין באװעגונג

בורגין ה.

אײנלײטונג
 אנ־ זיך האט אמעדיקע אין ארבעטער־באװעגונג אידישע די

 די אין מאםן־איינװאנדערונג רוםיש־אידישער דער מיט געהויבן
יארהונדערט. פאריקן פון יארן ־ער80

 פון אויםשליםלעך כמעט אײנװאנדערוע די זיך האט געצויגן
 היםטאריש זיך האט עס װאו מערב־רוםלאנד, אין תחום אידישן

 לופט־מענטשן, קליין־הענדלער, פון אידנטום א אױםגעארבעט
 א מיט מלמדים, בע^י־מלאכות, מענדלס, מנחם פרנםה־זשעדנע

 גענאםן עטװאס שוין האבן װאם עלעמענטן, פראצענט געװיםן
 םאציאליםטישע מאדערנע די פון אפילו און השכילה דער פון

געראנ־ע;.
 ארבע־ ריזיקן א געפונען איםיגראציע די האט אמעריקע אין

טראדיציעם רעװאאוציאנערע גילארר״כע װעםעם טער־קלאם,

בורגין ה.

 (װי בורזשואזישקייט״ פון ״מיםט־באת א אונטער געאעגן זײנען
 קליינבירגערלעכע פון און אױםגעדריקט), זיך האט עגגעלם
 אן פראלעטאריאט א געטראפן האט זי ;אילוזיעם און השגות

 שיװאכן א מיט פארטיי, רעװאלוציאנערער אמעריקאנישער אן
 פרעמד־געבארענע צו פאראורטילן מיט און טרײד־ױגיאניזם

טעאריעם. און מענטשן
 םערטל א קרוב פון ישוב אידישן א געפונען דא זי האט אויך
 און דײטשע געװען זיינען 200,000 ארום װעלבע םון מיליאן,

 גוט־איינגעפונדעװעטע וױיגיקער אדער מער אידן, אונגארישע
 האבן גערופן, זיי האט מען װי ״יאהודים״, אט־די אמעריקע. אין
זיי. פאר געטאן װאס װײניק ״אםט־ױדן״, די מיט געשעמט זיך

 זײערע איז עקםפלואטירן צו זײ גערן געװען זײ זײנען דערפאר
סיגארךשעפער. און סאײדער־

 אידישע די געפורעמט עם האבן אומשטענדן אלע אט־די
אמעריקע. אין ארבעטער־באװעגונג

מאםן-אײנװאגדערונג אידישע די
 פלענן יארהונדערט פאריקן פון יארן ־ער70 די אין שוין

 מאסן־ די אבער רוםלאנד. פון עמיגרירן אידן צאצ היפשע
 מחמת יארן, ־ער80 די אנפאנג אעעהױבן זיר האט עמיגראציע

דרום־רוםילאנד. אין פאגראמעז אידישע די
 אידישע דורכשניטלעכע די האט 1899—1881 יארן די אין

 יאר*); א 20,000 ארום באטראפן רוםצאנד פון אימיגראציע
 א 26,000 ארום — לענדער אלע פון אימיגדאציע אידישע די

 יערלעכע דורבשניטלעכע די האט 1918 ביז 1900 פון יאר.
.80,000 יאטראפן אימיגראציע אידישע

 פרײער פון פעריאד דעם פאר אײנװאנדערונג גאנצע די
 פראצענט 75 מיליאן. צוױי ארום באטראפן האט אימיגראציע

 אינ־ די ארום און אין באזעצט זיך האבן אימיגראציע דער פון
 פילא- שיקאגא, יארק, נױ איז — לאנד פון צענטערם דוםטריעלע

װ. אז. א. פיטםבורג דעלפיע,
 אידישע די אז ?לאר, איז געזאגט, האבן מיר װאם דעם, םון

 אויף? אגגעװיזן געװען הינזיכטן אלע איז איז אײנװאנדערונג
 אין װעג איר געטאפט ■זינען ג״סטיקן אין זי האט זעלבםט. זיך

 װערן הינגעריםן דא פלעגן אימיגראנטן די און פינצטער. דער
 גע־ אנארכיזם, פון — אײגיקע :באװעגונגען פארשײדענע פון

 (רע־ פאזיטױויזם פון — אנדערע ;מאםט יאהאן פון פריידיקט
 אנ־ נאך ;פרעי װ. פון געפריידיקט מענטשן־י^יבע), פון ציגיע
װ. אז. א. קו^טור עטישער אדלערם פעייקם פון — חגרע

 פון גענאשט רוםצאנד אין שוין האבן כע5װע יעניקע, די
 םאציאליסטישע געגרינדעט דא האבן געדאנקען, םאציאציסטישע

 ערד־ארבעט די ביישפיל, צום אט, קאמונעם. און קאיצ^גיעם
 פ. פון געגרינדעט ארעגאן, שטאט אין ״ניי־אדעם״ קאמונע
 די ;םרעי װ. אויבנדערמאנטן פון און אדעם) (פון קאפלאן
 אירע צװישן ;יארק) נױ םטריט, עםעסם 16 (אין קאמונע װי^נער

 מענא?ער, הארקאװי, אלעקםאנדער געװען זיינען מיטגלידער
װ״ אז. א. שװאב ברידער די שפיז,

 א געװען זיינען קאלאניעם און קאמונעם אלע די אבער
 אויםגעניכטערט באלד יזיך האבן אימיגראגט! די און דורכפא^,

אילוזיעם. אוטאפיםטישע זייערע פון

עקאנאמיע אידישע די
 געגאנגען היים, דער אין װי איז, אימיגראגט אידישער דער

די װי אזוי שטאט־אײנװאױנער. א געװארן און שטאט אין

 אימיגראציע אידישע ״די מאנאגראפיע: דזשאזעפס דר• זע *)
ענגליש), (אין שטאטן״ פאראייניקטע די אין

221222



 װאונ־ קייז איז שטאם, קליינבירגערלעכן א פון געװען איז מאםע
 געװארן דא זײנען אימיגראנטן צאל היפשע א װאם ניט, דער

גל. ד. א. קלייךהענדלער פעדלער,
 פארשיידענע די איז געגאנגען זײנען װיחגר, אידן, צאל א

 עם װעלכע פון ארגאניזירער, אדער בויער אלם אינדוםטריען
 לענאנטיעװם די ראזאװם, די םארנאװם, רי ארױםיעקומען זיײען

שטודירז. אװעק צ״ט דער מיט פצעגן איעערע די גל. ד. א.
 אין ארבעטער־מאםע. אן געװארן איז מאםע גרויםע די אבער

 פארײניק־ די פון ליםט א װעגן מיר דערצײלן קאפיטל שפעטערן א
 אין פאכן, 104 געפינען מיר װאו געװערקשאפטן, אידישע טע

 ארגאני־ געמען )1914 (אין זיינען ארבעטער אידישע די װעלכע
 אין פארטראטן זײנען אידן אז זעז, צו איז ליםט דער פון זירט.

 די צוױשן הויפט־געציע. דער איז נאדל די װאו פאכן, אלערליי
 ״אידישע אנגערופן פאכן דאזיקע די װערן ארבעטער אידישע

 נאדל־ די אין ארבעטער פראצענט 90 ביז 75 פון ,װײל טריידם״,
אידן. געװען יארן פריערדי?ע די אין יזײנען פאבן

טרײדם״ ״אידישע

 גאר ניט באשאפן אמעריקע אין האט אימעראציע אידישע די
 נאדל־מאנו־ אידישן א אויך נאר נאדל־ארבעטער, אידישן א

 קאםט־ קײז באנױצט ניט האט שנײדערײ װארים פעקטשורער.
 צאל א אין איינטײלן זיך לאזט ארבעט די און מאשינען, בארע

 גע־ װײגיק פאדערט זײ פון יעדע װאם אפעראציעם, א״נפאכע
 ה״מישן דעם געגעבן זייט, אײן פון האט, דאם שולטקײט.
 גוט אזוי ׳װ. אז. א. ישיבה־בחור מלמד, םטודענט, באלעגאלע,

 ■מעגלעכקייט א אימיגראנטן, די פון קינדער און פרויען די װי
 אימי־ פארן עם איז זייט״ אנדער דער פון און ;ארבעט קריגז צו

 א אויוי זיך ארויפצוארבעטן שװער איבעריק געװען ניט גראנט
 װ. אז. א. םרויען־קליידער ביישפיל, צום אויבעיהעטדער, פון שאפ
 גיי־מא־ ״זינגער״ פאר א געפאדערט נאר זיך האבז שא-פ אזא פאר

 דער װאם מכשירים, אנדערע און פרעס־אײזז א שער, א שינען,
 אויםצוצאלן. אויף קריגן פלעגט ״מאנופעקטשורער״ האלב־נרינער

 צוױי־ פון קװארטיר א אין אױפנעהאלטן זיך האט גופא שאפ דער
 מערםטנם, איז, מאנופעסטשורער דאזיקער דער דריי־צימערלעך.

 גע־ האט װאם אזעלכער, הייםט, דאם קאנטראקטאר, א געװען
 אפט אים םלעגט װעלכער פאברילאנט, גרויםן א פאר ארבעט

 דאלער פאר און מאטעריאלן מכשירים, מיט אפילו באזארגן
 מאנופעקטשורער פון שאפ גרויםער דער לעבנם־הוצאות. אויף*
 קאנ־ דעם ; שאפ (אינעװ״ניק) ״אינםייד״ גערופן זיך האט גופא

 פון דרויםן שאפ, (דרויםנדיקער) ״אוטםײד״ — שאפ טראקטארם
פאבריק. עכטער דער

 גרויםע עפענען פלעגן קאנטראקטארם ארויפגעארבעטע די
 ז״ הייםט, דאם ״דזשאבערם״, װערן אדער ק^יידער־פאבריהן,

 צוצושטע^ן אויףי הא^ם״ילערם) (די ״אגולניקעם״ די װערן פילענן
 װאם מאגאזיגען, די צו ״ריטײצערם׳/ די צו םחורה פארטיקע
באפעיצקערונג. דער צו ק^יידער די פארקויפן

 20 ערשטע די איז געװאקםן. איז קיציידער־אינדוםטריע די
 קאפי־ אר״נגעלײגטער דער איז אימיגראציע אידישער פון יאר
 נאדל־ דער פון (מעגער־קלײדער) צװײג אײן פון בלויז טאל

 שעפער צאל די און געװארן, פארטאפלט װי מער אינדוםטריע
 אבער צײט זעלבער דער צו נעװארן. פארפינפאכט כמעט —
 כמעט געװארן שאפ א אין ארבעטער צאל דורכשניטלעכע די איז

 פאר־ איז שאפ איין אין קאפיטאל דער און קלענער, מאל 4
אנ־ מיט העלפט.*) א אויח (דורכשניטלעך) געװארן קלענערט

.1924 ױני-ױלי, פון ״טאג״ אין ארטיקלען פארענבערגס זע *)

 נאדל־ דער יפיז צװײג דאזיקער דער בשעת :װערטער דערע
 גופא שעפער די זײנען אויםגעװאקיםן, שטארק איז אינדוסטריע

 שאפ קל״גער ?אנטראקטארם דעם הייםט, דאם קלענער, געװארן
 מאנופעקטשורערם דעם ארױםגעשטופט מאם ־.רויםער א אין האט

שאפ. גרויםן
יםטעםDטוױ•ן־, די

 א ״אן געװען איז װעלכער אימיגראנט, ״.גרינער״ דעד
 ער װאו שאפ, לאנדםמאנם אין געגאנגען גערנער איז שפראך״,

 געװען איז ״באם״ דער םביבה. הײמישער א אין נעפילט זיך האט
 דער שטעטל. היימישן דעם פון זעלטן ניט מענטש, אײגענער אן

 בײ געגעםן צוזאמען, געארבעט האבן אדבעטער די און באם
 מיט זיך געטיילט נדרי׳/ ״כל א בײדע געזוגגען טיש, אײן

 דער אין געשיאפן װאלד, שטעטלשן דעם װעגן דערינערונגען
 װען געאמפערט, איבעריק ניט זיך האט מען ״רומקע׳/ זעלבער

 אר־ שטיקל איבעריק אן אונטערגעװארפן אמאל האט באם דער
 לאנדםמאנם דעם אונטערהעלפן דאך מען דארױ בן־בית אלם בעט.

 די אויו» מ?פיד אזוי ניט מען איז דערבײ אויך. פלניתטע
 די צעבליט זיך האט שנ״דער־גאם אידישער דער אויףי קעםט.

 שוין האט ארבעטער אמעריקאנישער דער װערכע שװיץ־םיםטעם,
באקעמפט. געהאט

 ארבעטער-ארגאניזאציעס ערשטע די
גאס אידישער דער אויה

 אמערי־ ?יין געפונען ניט דא האט אימיגראציע אידישע די
 ארבע־ םאציאליםטישע די באװעגונג. פאציאליםטישע קאנישע

 איז געפונען, יא דא האט זי װעצכע ■),פ ^ (ם• פארטײ טער
 פרעמד־שפראכיקע, אלם דייטשן. פון מערםטנם, באשטאנען,

 אמעריקאנישע די דורכצודרינגען באװיזן ניט דײטשן די האב!
 קלאםךקאמוי.*) פון נױטװענדיקײט דער מיט ארבעטער־מאםע

 מארקםים־ דער מיט דורכגעדרונגען געװען ניט זײ זיינען אגב,
 אלעקםאנדער בײשפיצ, צום םעװיטש, סערגעי לערע. טישער
 און פאלקם־צײטוע״) יארקער ״נױ דײטשער דער (פון יאגאס

 לאםאליאני־ א געפריידיקט שפעטער יארן מיט נאך האבן אנדערע
 און לאמוי פארלאמענטארישן אויפן (באזירט םאציאליזם זירטן

.פון װערן פינאנםירט װעלן װעלכע פראדוציר־קאאפעראטיװן, . . 
ביםמארקן).

 און גרופעם געװען שוין זײנען אמעריקע אין אויב אבער
 איז םאציאליזם, פון גערעדט הפחות לכל האט מען װאו פלעצער,

 םאציא־ םון אויםנאם דער (מיט גאם אידישער דער אויוי נאך
 אידן, אונגארישע און גאלײצישע די צװישן יחידים ליכטישע

 םאציאליםטישער א פון געװען ניט סימן קײן ביישפיל) צום
 פיאנערן נעװען ז״נען אידן אריבערגעקומענע די באװעגוגנ.

 באװעגונג טרײד־ױניאניםטישער און םאציאליםטישער דער פון
אמעריקע. אין אידן צװישן
 האבן אימיגראנטן אידישע די װאם ארגאניזאציע, ערשטע די

 ״פראפאגאנדע־ אזוי־גערופענער דער געװעז איז באשאפן, דא
 צו צװעק םיטן ,1882 ױלי, טן7 דעם ארגאניזירט פאריין׳/

פראפאגאנדע. םאציאליםטישע פארשפדײטן
 אידישע אנדערע דערשינען ביםלעכװײז זײנען שפעטער

 װענ דעם געטאפט האט ארבעטער אידישער רער :פארײנען
ארבעטער־באװעגוע. אירישער א פאר

פ.) א. (א. ארבעטער־פארײן אידישער דער
 געװארן ארגאניזירט איז ,1885 אפריל, טן19 דעם עגדלעך,

פלאנ־ שוין יזיך האט װעלכער פאר״ן, ארבעטער אידישער דער

װישנעװעצקי. פרוי און שליטער זארגע, צו ברױו ענגעלםעס זע *)

2 2 4 2 2 3



 כל קודם באװעגוננ. s פון באשאפונג דער פאר גענומען םעםיר
 א פאר פאנד א שאפן צו אויפגאבע די געשטעלט זיך ער האט

 געװען באשערט ניט—אבער צייטונג. םאציאליםטישער אידישער
 םאציאלים־ אידישע א באשאפן צו פארײן ארבעטער אידישן דעם

 אגגעהויבן האבן צייט יעגער צו װאם דעם, מחמת צייטונג, טישע
 ארויםגעגעבן צײטונגען, סאציאליםטישע אידישע דערשיינען צו

 יװעלכע בײשפיל, צום צײט״, ״נײע (די פערזאנען פריװאטע פון
 אי־ יארקער נױ ״די און ;װאכן עטלעכע פאר עקזיכטירט האט

 יארן). לענגערע געהאט שוין האט װעלכע פאלקם־צייטונג״, דישע
 געארבעט פאריין ארבעטער אידישער דער האט אבער דעדפאר

געביטן. אנדערע פיל אויףי
 ארבעטער אידישער דער האט ,1886 אין בײשפיל, צום אט,
 די אין מערםטנם — ױניאנס אידישע רײ א ארגאניזירט פארײן

נאדל־טרײדם.
 פארײן ארבעטער אידישער דער האט צײט זעלבער דער צו

 שװײדסיםטעם דער קעגן קאמו» װירקזאמען ביטערן א אעעפירט
 ארגאניזירט ער האט צװעק דעם פאר טרײדם״. ״אידישע די אין
 לעגים־ די אז מיטגעװירקט, האט און ליג״ ״אגטי־םװעטיע אן

 א. שװיץ־שעפער, קעגן געזעץ א פאםן זאל אלבאני אין לאטור
גל. ד.

 אר־ אידישע די נאך האבן פארײן ארבעטער אידישן ביזן
 םטרײק. א װי קאמפם־מיטל, אזא פון געװאוםט ניט כמעט בעטער

 ערשטן צום 1885 אין האט ביישפיל, צום קלאוקמאכער, די בײ
 האט באם א :צופאל א דורך נאר סטרײק א אויםגעבראכן מאל

 ארבעטער איבעריקע די האבן פאטש, א ארבעטער אן געיעבן
שאפ. פון ארוים זיינען און פראטעםטירט

 מיט געלערנט אלזא, האט, פארײן ארבעטער אידישער דער
 און ארבעטער־קאמח. פון אלוײבית דעם ארבעטער אידישע די

 אויםגעבראכן 1886 אין האבן װאם סטרייקם, םדרה דער אין
 געװען שוין זײנען שטעט, אינדוםטריעלע פארשײדענע די אין

 אר־ אידישן פון אנגעפירט ארבעטער, אידישע פון םטרײקם
פארײן. בעטער

 באטײליקט פאר״ן ארבעטער אידישער דער זיך האט אויך
 אין און ארבעטם־טאג. ־שטונדי?ן8 אז פאד באװעגונג דער אין

 (די בראשור אידישע א ארױםנעלאזן ער האט 1885 אקטאבער
 ־8 אן פון װיכטיקייט דער װעגן בראשור) אידישע ערשטע

שיען.) י. :(םארפאםער ארבעטם־טאנ. שטונדיקן

יארק נױ אין מעיאר־קאמפײן דזשארדזש הענרי

 די מיט צוזאמען פ., ל. ם. די יארק נױ אין האט 1886 אין
 טעאריע דזשארדזשעם הענרי אנהענגערפון די און טרײד־ױניאנם

 ארבעטער־פארטײ פארייני?טע א געגרינדעט טעקם׳/ ״םינגל א פון
 נאמינירט האט יװעצכע פ.), ל. י.—פארטי״ לייבאר (״ױנייטעד

יארק. נױ אין מעיאר אוי^ קאנדידאט פאר דזשארדזשן הענרי
 ארבעטער אידישער דער זיך האט ?אמפאניע אט־דער אין
 מיט־ נ\אציאליגזנויט\ט■ פון ארגאניזאציע אן אילם באטײליקט םארײן

 נזאציא־ װארט דאם אונטערשטרײכן צו איז װיכטיק און גלידער.
 מאל ערשטע דאם זיך האט פ. ל. ם. די װאם דערפאר, לינ\נ\יט\<\

 ניט האט זי אמת, קאמפאניע. פאיציטישער א אין באטייליקט
 קאנדיראט דער און קאנדידאט, א״גענעם קײן אדויםגעשטעאט

 פון ארגאניזאציעם, צװיי נאך פון נאמען אין ארויסגעטראטן איז
 אײגענע אירע קאמפאניע דער אין פארםאלגט האט יעדע װעלכע
 קעגן פראטעםט דער פארײניקט האט דרײ א^ע זײ אבער צװעקן,

 ניט־ דער פאר אנארכיםטן שיקאגער די פון פאראורטײמנג דער
 היימארקעט־ אזוי־גערופענער דער אין שולד דערװיזענער

טראגעדיע.
אידישן איז האבן פארײן ארבעטער אידישן דעם אויםער

 אויך געארבעט קאנדידאטור דזשארדזשעם הענרי פאר קװארטאל
ארגאניזאציעם. אידישע אנדערע צאא א

 האט ער אבער געװארן, דערװ״לט ניט איז דזשארדזש הענרי
 א געװען צײטן יענע אין איז װאם שטימען, 68,000 געצויגן

צאא. גרויםע זײער
 פאר־ קאמפאניע דער נאך האבן טעקםערם״ ״סינגיל די װען

 סעיפ־ אין פ. ל. ם. די האט פארטי״, לײבאר ״ױנײטעד די כאפט
 און פראגרעםיװע פון קאנפערענין א אײנבארופן ,1887 טעמבער,

 א פאר דערק^ערט זיך האט װעלכע ארבעטער־ארגאניזאציעם,
 ״פראגרעםיװ די — פארטײ נײער א פרן פארטײ־קאנפערענץ

 פ. ל. פ. די האט אבער װאלן די אויוי &.). ל. (פ. פארטי״ צייבאר
שטימען. צאצ קלײנע ז״ער א געקראגן

יארק נױ אין קאמפאניע םאציאליםטישע ערשטע די
 ארוים־ &. ל. ם. די שוין איז 1888 פון קאמפאניע דער אין

 אי־ די פאן. םאציאיציםטישער אײגענער, איר אונטער געטראטן
 מאל ערשטן צום קאמפאניע דער איז זײנען סאציאליםטן דישע

 פלעגן זײ װעלכע (אויף גאםן־פארזאמלונגען אויףי ארויםגעטראטץ
 אירישע און בויאנעם אידישע פון צרות געברענטע אויםשטײן

פאליטישנס).
פארײן. ארבעטער אידישן צום צוריקקערן זיך צאמיר :אר
 טריידם׳/ ״אידישע די אין קריזים א געװעז איז 1886 סוף
 בא־ דער אין שטילשטאנד א שוין זיך באמערקט 1887 אנפאנג
 ז״נען ױניאנס אידישע די ארבעטער. אידישע די צװישן װעגוננ

 שלעכט פארײן אויפן האבן גאך דערצו געװארן. אפגעשװאכט
 און פארטי״ לײבאר ״ױנייטעד דער אין שפאלטוע די נעװירקט

 ארגאניזאציעם פראגרעםיװע פארשײדענע די אין שפאלטוננען די
 פארײן ארבעטער אידישער דער איז קװארטאל. א־דישן אין

אפגעשטארבן. ביכלעכװייז
 פון זען צו איז געװארן שוין איז ארבעט זײן שװאך װי

 מיטגלידער), 3,000 (מיט ױניאנם שטארקע 14 די פון װאם דעם,
 די אין ארגאניזירט האט פאר״ן ארבעטער אידישער דער װאס
 איינע קייז 1887 םון מיטן אין שוין האט ,1886-1885 יארן
עקזיםטירט. ניט מער

שיקאגא אין הײמארקעט־טראגעדיע די

 די געװען איז םאר״ן פארן אבער קלאפ שטארקםטער דער
שיקאגא. אין היימארקעט־טראגעדיע אויבז־דערמאנטע

 העצע־ דער פון רעזולטאט דער געװען איז טדאגעדיע די
 דער צו באצוג אין פרעםע קאפיטאליםטישער דער פון קאמפאגיע
 אויפגעבראכט ארבעטם־טאג. ־שטונדיקן8 אן פאר באװעגוננ

 ־שטונדיקן8 אן פאר דעמאנםטראציע מאי ערשטער דער ?עגן
 בא־ ,1886 מאי, טן4 דעם פאליצײ שיקאגער די איז ארבעטם־טאג,

 דאם הײמארקעט־פלאץ. אויםן מאם־מיטינג פרידלעכז א פאלן
 מיט ברוטאליטעט, דער קעגן פראטעםט־מיטינג א געװען איז

 מאם־ א באהאגדלט םריער טאג א מיט האט פאליצײ די װעלכער
 הארװעםטער מעקארמיק דער פון םטריילערם די פון מיטיננ

 האט עם זוער געפלאצט. באמבע א האט פלוצלונג קאמפאניע.
 די אבער גיט. הױם עד נאך מעז וױים באמבע, די געװארפן

 האבן װ. אז. א. דײעזעם הוירםטם, די קאגלינם, דעמאלטיקע
 ״אנארכיםטן״ די קעגן ״פרעמדע״, די קעגן געבושעװעט אזוי

 פראמינענטע פיל ארעםטירט האט פאליצ״ די אז גל., ד. א.
 אין אויסגעבראכן האבן פראטעםטן שטורעמדיקע אנארכיםטן,

 אםילו איז יארק גױ אין קאמפאניע דזשארדזש הענרי די לאנד.
 סאציאליםטן יארקער נױ די פון פראטעםט א געװען אייגנטלעך

 זיבן זײנען דאך שיקאגא. אין ארעסטן די קעגן ױניאניםטן אוז
טויט. צום געזוארן פאראורטיילט איעםטירטע די םון
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 דער אויף» דערפילט פלוצלונג זיך האט א&הענטיקײט אן
בפרט. פאריין ארבעטער אידישן אין און בכלל, ארבעטןזר־גאם

 צװישן רײםערײען פארקומען אגב, שוין, פלעגן פאר״ן אין
 דער זיך האט ,1887 ױלי, אין אנארכיםטן. און םאציאליסטן

אױםגעלײזט. פארײן
 פארענדיקט פארײן ארבעטער אירישן פון אונטערגאנג מיטן

 אידישער דער אין פעריאד ראמאנטישער אזוי־צו־זאגן דער זיך
אמעריקע. איז ארבעטער־באװעגונג

אנארכיםטן און סאציאליםטן צװישן קאמה דער
 װאם דעם, מיט כאראקטעריזירן מען קען פעריאד צװייטן רעם

 רעװאלוציאנערע א שוין זוכט ארבעטער־באװעגונג אידישע די
 אין טאקטיק. און סטראטעגיע איר באשטימען צו אויףי טעאריע

 אנארכיםטן, און םאציאליםטן ז״נען טעאריע א פון זוכעניש דער
 די װיפיל אויףי צוזאמענשטױם, א צו געקומען נאטירלעכערװײז,

 פון ״צעברעכונג״ דער אויןש האםענונגען אלע אייגן אנארכיםטן
 פאר־ דעם קעגז זיינען קלאםךקאמן?, דעם אונטערשאצן שטאט,

 רבים לאחרי פון ׳פרינציפ דעם אפ .װארפן כןאמח, לאמענטארישן
אפגאט. «ין א (יחיד) אינדיוױדואום פון מאכן און להטות

 אנארכיסטן, די זיך פלעגן פראקטיק דער אין איבערי?נם,
 : קאמפראמים א דערלויבן םאציאליםטן, די מיט קאגקװענץ אוים

 אפ־ די אין זיך באטייליקן ױניאנס, די אין ארבעטן פלעגן זײ
 מעריםאן, דר. (װי מאגכע און מאיאריטעט דער לויט שטימועען

שטים־?עםטל. דעם מאכן מתיר אפילו פלעונן ביישפיל) צום
 נאך האט ארבעטער־קװארטאל אין װען יארן, ערשטע די אין

 אינדױױדואליםטישער דער האט טיפ, מענדל מנחם דער געהערשט
 ־ער90 די ארום צוציאוגג־קראפט. בעםערע א געהאט אנארכיזם

 רוםיש־ דער פון צחאטעגשטעל סאציאלער דער יװען אבער,
 שוין איז אנדערער, אן געװען שױן איז אײנװאגדערוע אידישער

 די אויפצונעמען מםוגל װײניקער געװארן גאס אידישע די
װעלט־אנשויאונג. אנארכיםטישע

ױניאן־פארבאנדן נאציאנאלע צװײ די
ל.״) (״נ. לײבאר אװ נײםם די

 צוױי 'געטראפן דא האט מאםן־איטיגראציע אידישע די
 און לייבאר״ אװ ״נײטם די : ױניאנם פון פארבאנדז גאציאנאלע

ל.). אװ פ. (א. לייבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאן די
 א געװעז איז ,1869 אין געגרינדעט לײבאר״, אװ ״נײטם די

 באאײנפלוםט פיל־וױנציק ארבעטער־ארדן, צעגטראליזירטער
 װעלכע אירגענד פון פרעמד און אידעאל םאציאליסטישן פון

ארבעטער. ניט־געשולטע קעגן דיםקרימינאציעס
 לײבאר״ אװ ״נייטם די איז יארן ־ער80 ערשטע די איז

 פון יאר אין ,1886 ברויזנדיקן דעם אין און געװאקםן, שטענדיק
 היי־ דער פון און דזשארדזש־באװעגונג זזענרי דער פון םטר״קם,

 מיטגלידער. 600,000 געציילט שוין זי האט מארקעט־טראגעדיע,
זינקען. צו אן לייבאר״ אװ ״נייטם די שוין הויבט 1886 נאך

ל.) אװ פ. (א. לייבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאן די

 לויזער, א געװען איז ,1881 אין דערשינען ל., אװ פ. א. די
 ארבעטער (װאו פאך־ױגיאנם פון פארבאנד ניט־צענטראליזירטער

 באזונדערער א אין ארגאניזירט זיינען פאך א פון צװײג יעדן פון
ױניאן).
 אנ־ מיר װעלן ל. אװ פ. א. דער פון יםודות אנדערע די פון

 ״רײן ױניאניזם״, םימפל ענד. ״&ױר :פאצגנדע די אויף װייזן
טעטיקייט פאליטישער פון ריין *— ױניאניזם״ איינפאכער און
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 זיך פארבינדט ױניאן א װעלכער לויט םיםטעם״, ״קאנטראקטינג
 ״אן ;טערמין באשטימטן א אויף» באס מיטן קאנטראקט א דורך

 מיטן דורכקומען ;ארבעטם־טאג״ ערלעכן אן פאר לוין ערליעכער
 קעגנער־ ;םטרייקם אויםמיידן און אופן פרידלעכן א אויף באס

 צום און באװעגונגען ראדיקאלע צו אײגװאנדערונג, צו שאפט
 פון באשטראפונג און פר״נט פון באלוינונג קיאסן־קאמף;

גל. ד. א. פײנט,
 ל. אװ פ. א. דער פון יסודות די זיינעז זען, צו איז עם װי

 בא־ בעםער גוט־אפ, ז״נען װעלכע ארבעטער, צו צוגע&אםט
 ארומ־ אפט אזרי ניט גאר זיך דארפן װאם ארבעטער, — צאלט
קאפיטאל. מיט רייםן

 ניט־אידישע און אידישע צװישן אוגטערשײד דער
ארבעטער

 אידישע פאר א געהאט יא עפעם האט לײבאר״ אװ ״נײטם די
 ניט זאך קײז אבער האט ל. אװ פ. א. די ױניאניס. שניידערשע

 פלעגן עם אויב און ארבעטער. אידישע די אתאניזירן צו געטאן
 צו געװען דאם איז ױניאנס, אידישע װערן געגרינדעט פארט

 אידי־ דער פון אנארכיםטן) די (און םאציאליםטן די פארראנקען
 דער אין אונטערשײד דער געצעגן איז פרט דעם אין גאס. שער

 אמע־ אין ארבעטער־באװעגונג אלגעמיינער דער פון אנטוױקלונג
 אויףז בשעת :אריעטער־באװעגונג אירישער דער פון און ריקע
 אנגעפאנגען ױניאן־באװעגונג די זין האט גאם ״גויאישער״ דער

 די גאם אידישער דער אויף* איז םאציאליםטישע, די װי פריער
 ױניאן־ דער פון קװאטערין די געװעז באװעגונג םאציאליםטישע

 זײן מערםטנם, פלעגן, ױניאנם פון ארגאניזירער די באװעגונג.
 צייט, יענער פון פירער סאציאליםטישע די אינטעליגענטישע, די
 איז דאס װ. אז. א. קאהאז מילער, בײשפיל, צום זאמעטקין, װי

 מעלה די אבער ;מעלה א ױניאךבאװעגונג אידישער דער פאד
 א געװען איז װעלכער װידערשפרוך, א אנטהאלטז זיך אין האט

 דער פון אײנםלום צו־שטארקער דער נעמלעך, חםרון, גרויםער
 באהאװנט װייניק נעװען דערצו גאך איז װעלכע אינטעליגענץ,

 דעם באלײכטן געקענט גיט האט און םאציאליזם הלכות אי;
ליכט. מארקםיםטישער דער מיט ארבעטער אירישן פון װעג

 םאציא־ אידישער דער פון אײנפלום צו־שטארקער דער האט
 אפטע צו :פאלגן צװיי צו געבראכט אינטעליגענ׳ז ליםטישער

 פון אויםהאדעװאונג דער צו און באװעגוגג דער אין צאגקערײען
פארפירער. געלבלעך־סאציאליםטישע פון קאםטע א

ג.) א. .e( געװערקשאפטץ אידישע פארײניקטע די

 אר־ ארבעטער־פאריין אידישן פון זײנען װאם ױכיאנם, די פון
 גע־ 1888 אין ז״נען קװארטאל, אידישן אין געװארן גאניזירט

 — ױניאן שריפטזעצער די און ױניאן כאריםטן די בלויז בליבן
 מיט־ 75 . . . נאר געװען ױגיאנם ביידע די אין איז צוזאמעז
 מיטל בעםטער דער אז אײנגעזען, האבן םאציאליםטן די גלידער.

 אז מאכן, צו איז לעבן בײם ױגיאנס אידישע די אויפצוהאיטן
 ;אגדערע די אײנע זיך שטיצן און געבן אכטונג זאלן ױניאנם די

 קערפערשאפט צענטראלער א דורך נאר מעגלעך איז דאם אז און
 דעמאלטיקע די שטייגער, א װי ױניאנם, פון דעלעגאטן פון

געװערקשאפטן. דײטשע פאר״ניקטע
 םאציאליםטן אידישע די האבן ,1888 אקטאבער, טן9 דעם

 ל. .D דער פון ברענטש טן17 און טן8 יארלער נױ די פון
 געגרינדעט געװערקשאפטן, דייטשע פארײניקטע די מיט צוזאמען

 אזעלכע זיינען שפעטער געװערקשאפטן. אידישע פארײניקטע די
 אגדערע איז אויך דערשינען געװערקשאפטן אידישע פארײניקטע

שטעט.
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 פארײניקטע יארקער) (נױ די פון יארן גלענצנדםטע די
 .ווען י^רן, ערשטע יזײערע געװען זיינען געװערקשאפטן אירישע

 קײן נאך האבן לײבאר״ אװ ״נײטם די און ל. אװ פ. א. רי
 די פאר זײ זיינען באדן. אידישן אין געשלאגן ניט װארצלעז

 האבן אגר, פארבאנד. אײנציקער דער געװען ױניאנס אידישע
 צו־ האבן, זיי פיזיאנאמיע. גייסטיקע געוױםע א געהאט דאן זײ

 אין א&ארטוניםטן די קעגן געקעמפט דעליאן, דעניעל מיט זאמען
 בױראקראטיע דער קעגן און באװעגוגנ סאציאליםטישער דער
 דער 1אי בײשפיל) צום ,װאירקערם, גארמענט ױנײטעד די (פון

 נאר זײ זייגעז אבער יאר 30 לעצטע די פאר ױניאן־באװעגוע.
 אחוץ רעדל־פירער. רעאקציאנערע פון הענט די אין געצייג א

 איבערי? קײן ניט צײט צו צײט פון זײ אין באלעבאטעװען ועם,
 דער אין פאל דער געװען איז דאם װי רעדל־פירער, זויבערע

 זײער און ?אזימירםקי. און לייבאװײו פון עפאכע טרויעריקער
 מעכאניש: נעװערקשאפטן אידישע פארייניקטע די טוען ארבעט

 פאר קיך א מיט אדער געלט־זאמלונג מיט םטרייק א שטיצן זײ
 אבער פעלט זיי גל. ד. א. שאפ־סטרײק א םעטלען םטרייקערם,

 ארגאני־ קעמפנדיקע א ױניאן דער פון מאכן צו פײאיקייט די
מיטגלידער. די פאר קאמו*־שול א אין זי פארװאנדלען צו זאציע,

 געװערקשאפטן אידישע פארייניקטע די איצט דינען דערפאר
 װעלכע גל., ד. א. ארבעטער־ריננ דעם ״פארװערםם׳/ דעם טרײ
 אײנפלום געזונטן איבעריק קײן ניט זײער אוים זיי דורך איבן
ױניאנם. די אױף

 געװערקשאפטן אידישע פארײניקטע די האבן אנגעהויבן
 פון אנפאנג צום ױניאגם. צװײ מיט 1888 איז טעטי?״ט יזייער
 104 װי װײניקער ניט געצײלט שױן זיי האבן װעלט־מלחמה דער

 װי מער װעלכע פון מיטגלידער), 200,000 איבער (מיט ױניאנם
שנײדער־פאכן. די פון געװען זיינען העלפט א

װ.) ג. (י. װאירקערם״ גארמענט ״ױנײטעד די
 געװערק־ אידישע פאר״ניקטע די האבן ,1891 אפריל, אין
 שניידער פון פארבאנד נאציאנאלן א ארגאניזירן געדואלפ! שאפטן

 ךי װאירקערם. גארמענט ױנייטעד די — מעגער־קליידער פון
 .װאירקערם גארמענט ױנייטעד די איז חדשים עטלעכע ערשטע
 אפילו זיך האט און השפעה םאציאליםםישער דער אונטער געװען

 לייבאר םענטראל ראדיקאלער דעמאלטיקער דער אן אעעשלאםן
 דעם האבן אבער ביםלעכװייז יארק). נױ (איז פעדערײשאן

 פארכאפט װאירקערם גארמעגט ױנייטעד דער איבער סאנטדאל
 אין אריינגעשלעפט זי האבן װעלכע ע^עמענטן, קאנםערװאטױוע

ל. אװ פ. א. דער
 געװערקשאפטן אידישע פאר״ני?טע די זײגען אז דאן פון

 גארמענט ױנײטעד די און אלגעמ״ן) אין םאציאקיםטן די (און
מעסערם. אויף װי געװען װאירקערם

 װאירקערם גארמענט ױנייטעד דער מיט זײנען מעסערס אויף
 שנײדער־ױניאנם די שניידער־ױניאנם. אידישע די אויך געװען
 גאר־ ױנייטעד די אז רעכט, מיט און ק^אגן, שטענדיק זיך פלעגן
 זייערע אפט םעטלט און יזיי פארנאכלעםיקט װאירקערס מענט

 •װאירקערם, גארמענט ױגייטעד די װיםן. זיי־ער אז םטר״קס
 דער־ שנײדער־ױניאנם אידישע די אז קלאגן, זיך פילעגט װידער,

 איז צייט די צי פריער, באטראכטנדיק גיט םטרייקם אפט קלערן
 דעריבער פלעגט זי און ניט. אדער םטרײק א פאר פאםיק

םטרײק־בענעפיטם. אויףי געלס אויםצוגעבן זשאלעװען
 די אומארגאניזירט. בלייבז שנײדער מאםז פלעגן דערוױיל

 אינ־ װ״ניק איבערהויפט זיך האט װאירקערם גארמעגט ױנייטעד
 גאנצע איר שענקען פלעגט זי און שניידער, די מיט טערעםירט

 ארבעטער די װאו אװעראל־מייקערס, די צו אויםמערקזאמקײט
װעלכע מיידלעך, און ױנגעלײט פארמערשע מערםטנם זיינען
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 דעם, (מחמת ױניאן די אוז דױם די אפצוהיטן װי נאר װײםן
 מקפיד, ארבעטער אלם יזײנען אװעראלם פון געברויכער די װאם

 ױניאן־ פון געװארן געמאכט איז קויפן, זײ װאם םהורה, די צי
אדבעטער).

 נאטירלעך, זיך, פלעגן געװערקשאפטן אידישע פאר״ניקטע די
 טאמער שנײדער־ױניאנם. געקריװדעטע די פאר אנגעמען

 ױניאן, א אויםשליםן װאירקערם גארמענט ױנ״טעד די פלעגט
 אלס ארײננעמען געװערקשאפטן אידישע פארײגיקטע די זי םלעגן

ױניאן. אומאפהענגיקע אן
 ארויםהעלפן פלעגן געװערקשאפטן אידישע פארײניקטע די

 ארבעטלאזיקײט. פון און םטרײק א פון צייט דער אין םטרייקערם
 אר־ הונגעריקע פאר קיכן ארגאניזירן שטיצע, זאמלען פלעגן זײ

גל. ד. א. קאנפערענצן אראנזשירן בעטער,
 די אין געװערקשאפטן אידישע פארייניקטע די פלעגן אויך

 אינ־ צװייטן פון קאערעםן די צו דעלעגאטן שיקן יארן ערשטע
 זײער איז 1889 אין קאגגרעם ערשטן אויפן טערנאציאנאל.

 דריטן און )1891 צװײטן(אין אויפן מילער; ל. געװען דעלעגאט
קאהאן. אב. — )1893 (אין

יארו -ער90 די אין נאדל-פאכן די אין סטרײקם די
 אידישע די פון לאגע דער אויף אנגעװייזז שוין האבן מיר

 ערגעי אלץ געװארן איז לאגע די יארן. ־ער80 די אין ארבעטער
 אין איז קאפיטאל פון דרוק דער װעלכער אין מאם, דער אין
 אימ&עריא־ פון װאוקם מיטן צוזאמעגהאנג (אין יארן ־ער90 די

 האט דעם, אויםעי שװערער. אלץ געװארן אלגעמײן אין ליזם)
 אימיגראציע־ דער געװירקט שלעכט טרײדם״ ״אידישע די אויף

 טויזנטער נ״ע אלץ ברעננען יערלעך פלעגט װעלכער שטראם,
״העגט״. ניט־געשולטע

אימיגראציע נײע די

 צאל פארגרעםערטע די האט אבער זייט אגדער דער פון
 בעםערן א צוגעשסעלט און באד־ז ברײטערן א באשאפן ״הענט״

ױניאךבאװעגוע. דער פאר אדגאניזאציע־מאטעריאל
 געװען זײנען יארן ־ער90 די פון אײנװאגדערונג דער אין

 ענגלאנד, אין פארבראכט צײט געװיםע א שוין האבן װאם פיל,
 הויפט די ױניאניזם. פון שול א דורכגעמאכט שוין האבן זײ װאו

 פון געװען ־ער,80 די איז װי אפילו, איז אימיגראנטן־מאםע
 רוםלאנד אין שוין איז יארן ־ער90 די אין אבער רוסלאנד.

 דארטן ־ער:80 די אין װי אנדערם אן געװעז לעבן דאם גופא
 אמע־ קיין פראלעטאריער. אידישער א באװיזן שוין זין־ האט
 לופט־מענטשן, בטלנישע דורכוים ניט געגאנגען שוין זײנען ריקע

 אינדױוידואלים־ בורזשוא־אנארכיםטישער, א מיט דורכגעדרונגען
 און פראלעטאריער, שיכטן היפשע אויך נאר פסיכאלאניע, טישעד

ארבעטער־ארגאניזאציע. אן פון געװאוםט שוין האבן זײ פון פיל
 ארבעטער אידישע די פארװאם אונדז, דערקלערט אלץ דאם

 עם םטרײרןם. פיל אזוי אנגעפירט יארן ־ער90 די אין האב|
 האבן ניט זאל װאם ױניאן, אידישע אײן קײז געװען ניט איז
 דערקלערט דאם גענעראל־סטרײק. א דורכגעפירט יארן יענע אין

 נאציאנאלער א דערשינען שוין איז 1891 איז װאם אויך, אונדז
 (ױכײטעד מענער־קלײדער פון אינדוםטריע דער אין פארבאנד
װאירקערם). גאדמענט

 װאירקערם גארמענט לײדים ״אינטערנעשאנאל די
י.) װ. ג. ל. (א. ױניאן״

 איז יארצענדליק יענעם איז װאם אונדז, עם דערקלערט אויך
 אינדוםטריע דער אין פארבאנד נאציאנאלער א אויך דערשינען

גארמענט לײדים איגטערנעשאנאל די — פרױעךקליידער פון
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 ױני, אין געװאח ארגאניזירט איז װעלכע ױניאן, װאירקערם
 דער איז אעעשלאםז אויך זיך האט י. װ. ג. ל. א. די .1900

ל. אװ פ. א.
 פאר־ נאציאנאלע צװיי דאזיקע די פון דערשיינונג דער מיט

 ארגאגיזירטע די שױן איז נאדל־ארבעטער פון ױניאנס פון באנדן
 אמעריקאנישער דער פון טייל א געװארן ארבעטערשאפט אידישע

ל. אװ פ. א. דער אין ארגאניזירט ארבעטערשאפט,

פארטײ-ארגאנען אידישע ערשטע די
 ־ער90 די אין שוין זיך האט ארבעטער־באװעגונג אירישע די

 םוף און ארגאן. איעענעם אן אן באגיין געקאנט ניט יארן
 פארטײ־טאג א פארגעקומען יארק נױ אין איז ,1889 דעצעמבער,

 ארגאני־ אנארכיםטישע און םאציאליםטישע פון (קאנװענשאן)
 װעגן פראגע די פארהאנדלען צו שטעט פארשײדענע פון זאציעם

ארבעטער־צייטונג. אידישער א
 ארויםגעזאגט אנארכיםטן די זיך האבן פארטײ־טאג אויפן

 זײ מען האט דעם, .מחמת צײטונג. אוםפארטייאישער אן פאר
 םאציא־ דער לאקשן״. ״פארעװע געגעבן נאמען א שפאם אױף

 פארטײאישער א פאר געשטאנען איז אבער צד ליםטישער
צייטונג.
 צװײ אויףז געשפאלטן דעריבער זיך האט פארטיי־טאג דער

 באשלאםן האט צװײ די פון יעדער באזונדערע-יפארטיי־טאגן.
אנארכיםטן די :צייטונג װעכנטלעכע א״גענע אן ארויםצוגעבן

 ״די — םאציאליםטן די ;שטימע״ ארבעטער פרײע ״די —
ארבעטער־צייטונג״.

שטימע״ ארבעטער ״פרײע די
 ױלי, טן4 דעם דערשינען איז שטימע״ ארבעטער ״פרייע די
 אםם׳ן״ שטימע ארבעטער ״פרייע די זי האט ארױםגעגעבן .1890

 ארגאז אפיציעלער ״דער :געשטאנען איז קעפל איר אויף און
 דער אמעריקע״. פון ארגאניזאציעם ארבעטער אידישע 32 פון

 אומפארטייאישע אן איז זי אז ז״ן, געזאלט האט איינדרוק
 מדינות״. צװאנציק און זיבן ״הונרערט אין אגערקענט צייטוגג,

 שטימע ארבעטער ״פרײע די האט װעגן אומפארטייאישקייט פון
 אנארכים־ אן — רעדאקטארן צװיי אנגעשטעלט אפילו אםם׳ן״

הורװיטש). אײזיק (יצחק םאציאל־דעמאקראטישן א און טישן
 פאר־ האט שטימע״ ארבעטער ״פרייע די װאם פראגראם, די

 פאר זיך פאםט עם װי צעשזואומענע, א געװען איז עפנטלעכט,
 אן פאר ארויםװייזן זיך װיל װאם צייטונג, פארטייאישער א

אומפארטייאישער.
 יארן ־ער90 די אין שוין איז ארבעטער־מאםע אידישע די
איינפלום אנארכיםטישער דער און פראלעטאריזירט, מער געװען

 לאגע פינאנציעלע די איז ־ער.80 די אין װי שװאפער, פיל —
 אומזיכערער. אלץ געװארן שטימע״ ארבעטער ״פרייע דער םון
 זוידער דא אוגטערגיין, דא צייטוגג די פלעגט 1892 מערץ פון און

 יאנאװםקים אין שוין אבער נאך, לעבט צייטוגג די אויפלעבן.
״פארװערטם״. צום בײלאגע מין א געװען זי איז צײטן

צײטונג״ ״ארבעטער די
 .1890 מערץ, טן7 דעם דערשינען איז ״ארבעטער־צײטונג״ די

 רעדאקטאר אםםן״. ״ארבעטער־צײטונג אן זי האט ארויםגעגעבן
ע דער פון  (ראמ־ קראנץ פי^יפ געװען צייט קורצע א איז צײטו

קאהאן. אב. — אים נאך ברא),
 געדרוקט און קראנץ םייליפ פון אויםגעארבעט פראגראם, די

 פי׳צ געװען איז ״ארבעטער־צײטונג״, דער פון נומער ערשטן אין
שטימע״. ארבעטער ״פר״ע דער פון פראגראם די װי ק^ארער,

 צום אט, פעצערן. טעארעטישע פון פרײ מנװען ניט אבער איז זי
. . זײנען ״מיר װאס אויםרעכענענדיק, בײשפיל,  םאציאליםטן, .

 יצויטעט פראגרעםיםטן׳/ אינטערנאציאנאליםטן, רעװאלוציאנערן,
 פאר־ . . . װיל מיר, זיינען ״עװאלוציאגיםטז פראגראם: די

 ״פױר א איז דאם ביםלעכװייז״... זאנדערן פלוצלונג, ניט װעדטם
 אויף קוק ניט־מארקםיםטישער אפארטוניםטישער, םימפל״ ענד
באװעגוגג. םאציאליםטישער דער

 ניט מישן מיר װײל מיר, זײנען ״דעמאקראטן :װײטער און
 פאלקם־שטאט..." צוקונפטיקן מיטן קלאםן־שטאט דעם צוזאמען

 געזעל־ קאמוניםטישער צוקונפטיקער דער אין אז הייסן, זאל דאפ
. נאך װעט שאפט . שטאט. א עקזיםטירן .

״צוקונפט״ די און בלאט״ ״אבענד דער
 צייטונג ״ארבעטער די האט ,1894 אקטאבער, טן14 דעם
 ״אבענד־ טעגלעכז א אויך ארויםצוגעבן אנגעהויבן אםם׳ן״
רעדאקטאר. אלם קראנצן מיט בלאט״.
 םאציאיים־ אידישע די שוין זיך האט ,1892 אין פריער, נאך

 ״די זשורנאל, מאנאטלעכן א מיט אויך באזארגט באװעגונג טישע
 געװען, ניט איז אבער זיין, געזאלט האט װעלכע צוקונפט׳/

 צו־ ״די איז געװארן ארויםגעגעבן זשורגאל. װיםנשאפטלעכער א
 פאר־ געװען זיינען עם װעלכער אין קערפערשאפט, א פון קונפט״
 ארגאני־ םאציאליםטישע פארש״דענע דעלעגאטן) (דורך טראטן

 דעם נאך קראגץ, פיליפ פריער געװען איז רעדאקטאר זאציעם.
 אונטערגאנג ביזן רעדאקטאר געבליבן איז װעלכער קאהאן, אב.
 צוקונפט״ ״די איז שפעטער יאר 5 מיט .1897 אין זשורגאל, פון

 זי װערט יאר 25־20 לעצטע די המתים. תחית אויפגעשטאנען
״פארװערטס״־אםאםיאיישאן. דער פון ארויםגעגעבן

״ פון פארטײ־טאגן. 9 אפגעהאלטן האבן םאציאליםטן די ז
 דער געװען )1889 דעצעמבער, ענדע (פון ערשטער דער איז

 די צװישן שפאלטונג די פארגעקומען איז עם װאו צוזאםענפאר,
 דע־ ענדע (פון לעצטער דער ; אנארכיםטן די און םאציאליסטן

 פארגעקומע! איז עם זואו צוזאמענפאר, דער — )1895 צעמבער,
גופא. םאציאליפטן די צװישן שפאלטונג ערשטע די

אויםשלים־ כמעט געװען זיינען פארטײ־טאגן דריי לעצטע די
 דער צו געפירט האבן װאם מחלוקותן, די מיט פארנוימען לעך

 זיינען זײ אז זאגן, מען קען מחלוקותן די װעגן אויך שפאלטונג.
 אונטערשײדן טעארעטישע די װיפיל אויף פלאץ, אין געװען
 די פאר .װארים הויך. פרינציפיעלער א אויף געשטאנען זײנען

 געשטאנען איז םאציאליםטן אידישע) די נאר ניט (און אידישע
 אויפ־ די געצויגן שוין האט עננעלם װעלכער אויף פראבלעם, א

 :געמלעך םאציאליםטן, אמעריקאנישע די פון מערקזאמקייט
 די אין דאם האבן םאציאליםטן די אר.ב(\ג\נ\ר־מיאגז\. וי ?ךיג\

 :יוניאנם די אין ליניע זייער באשטימען געװאלט יארן ־ער90
 א אדער םאציאליזם, צו פירט װאם ליניע, א זיין זאל דאם צי

 ױניאנם די אין זאלן םאציאליםטן צי ;רעפאדמען פון װעג
דרויםן״. ״פון אדער אינעװייניק״, פון ״בויערן

 מיט געװארן צונויפגעפלאכטן ליידער, זיינען, מחלוקותן די
 ניט שײכות קיין גאר האבן װאם קנאה, און שנאה פון עלעמעגטן

פרינציפן. צו געהאט

 אװ ״נײטם די צו פ. ל. ם. דער פון פארהעלטענישן די
ל. אװ פ. א. דער צו און לײבאר״

פארבאנד, נאציאנאלער װאקםנדיקער א אלם ל., אװ פ. א. די
 אויפמערקזאמקייט די זיך צו נעצויגן אנפאנג פוז גאר שוין האט

 ל. אװ פ. א. דער פון צוזאמעגפארן די אויף .a ל. ם. דער פון
 דורכ־ םאציאליםטן די דאם פלענן 1888 און 1886 ,1884 אין

ערשט פייערונג. מאי ערשטער דער װעגן רעזאלוציעם די פירן
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 ק»מף» א פארגעקומעו שױן איז 1890 פון קאגװענשאן דער אויוי
 ארויס־ אנטזאגט 1889 אין זיך האט גאטפערם װאם דעם, מחמת
 יארק נױ אין ױניאן־פארבאנד נייעם א צו טשארטער א צוגעבן

 — פעדעריישאן״ לייבאר ״םענטראצ אויבךדערמאנטע די —
 צוױשן באצאעט, האט פעדעראציע דער צו װאם גרונט, אויפן

 האט קאנװענשאן די פ. ל. ם. די אויך ארגאניזאציעם, אנדערע
האנדצונג. גאמפערםעם גוטגעהייםן

 צו םימפאטיעם אירע אריבערגעטראגן דאן האט פ. ל. ם. די
 געקראגן באלד האט זי .װעיצכע אויח צייבאר״, אװ ״נייטם דער

 םאציאליםטן די זיינען איינפצוםרייך אזוי אייגפצום. שטארקן א
ףז זייער מיט אז ארדן, אין געװארן  אייגגעגעבן זיך עם האט ה̂י

 (פרעזירענט װאירקמען״ ״מאםטער פון אמט צום דערװײצן צו
 פאר־ האט װעצכער םאװערין, דזש. לייבאר״) אװ ״נײטם דער פון

 פאר םעניעל צוםיען םאציאליםט דעם באשטימען צו שפראכן
 אזו נייטם די אװ ״דזשוירנאצ ארגאן ארדנם פון רעדאקטאר

לייבאר״.
 איז גאר װארט, געהאצטן ניט נאר גיט אבער האט םאװערין

 דער קעגן אטאקע אן מיט ארױםגעטראטן אפילו 1895 אין
 אין צייבאר״ אװ ״נײטם דער פון צוזאמעגפאר דער און פ. ל. ם.

 פ״ ל. ם. דער פון פירער דעם צוגעצאזז ניט שוין האט יאר זעלבן
 נומער אםעמבצי ״דיםטריקט פון דעלעגאט אלם דעציאן, דעניעצ

 אפ־ זיך האט פ. ל. ס. די אז נעװען, איז רעזוצטאט דער ".49
 פון שוין איז װעצכע צײבאר׳/ אװ ״נייטם דער פון :עטרייםלט

געזונקען. שנעצער אלץ אן דאן

 אנהענגער די צװישן ױניאנם אידישע די אין רײםערײען
לײבאר״ אװ ״נײטם די און ל. אװ פ. א. דער פון

 די צו שטעלונג םאציאליםטישער דער פון ענדערועען די אט
 רייסע־ גרויםע פאראורזאכט האין ױניאן־פארבאנדן נאציאנאלע

 זיך האבן טרייו־ם אידישע מאנכע אין ױניאנם. די אין רייען
 אנגעגאנגען איז ?אמף דער ױניאנם. אפאזיציאנעלע ארגאניזירט

 גיט .װײט װארים ארגאניזאציעם, םאציאליםטישע די אין אויך
 װאם טאקטיק, א גוטגעהייםן האבן םאציאליםטן אידישע אלע

 איין אין ױניאנם (אפאזיציאגעלע ״דואצ־ױגיאניזם״ צו פירט
 װען אומצופרידנהייט, זייער געװאקםז איז איבערהויפט פאך).

 טרײד ״םאשעליםט א פון פלאן זיין פארװירקצעכט האט דעליאן
אצייענם״. ילײבער ענד

א.) ל. ט. (ם. אלייענם״ לײבאר ענד טרײד ״םאשעליםט די

 עקזיםטירנדיקע די צו אפאזיציע אן געװען איז א. ל. ט. ם. די
 די און לייבאר״ אװ ״נײטם די — ױגיאנם די פון פארבאנדן

 דע־ ענדע א. ל. ט. ם. די זיך האט געגרינדעט ל. אװ פ. א.
 אז דערקצערט, ארבעטער די צו מאניפעםט איר .1895 צעמבער

 ניט האבן צײבאר״ אװ ״נײטם און ל. אװ פ. א. אלט־מאדישע די
 דער פאר נאר קעמפן זײ װאם דערפאר, דערפאלג קיין געהאט

 קירצערע שכירות, (העכערע קאפיטאליםטן די פון אפשװאכונג
 ער און קאפיטאליזם. דעם איבערלאזנדיק גל), ד. א. ארבעט־צײט

 נופא קאפיטאליזם דעם אונטערגראבן צו אויפרוף א! מיט שליםט
. פון היילףי דער מיט . שטים־קאםטן. .

 צו שריט א געװען איז א. ל. ט. ם. דער פון גרינדוע די
 ארבע־ םאציאליםטישע פון •<.פזונדערונג דער צו םעקטאנטסטװע,

 שריט א — פארבאגדן נאציאנאלע עקזיםטירנדיקע די פון טעד
״ פון מאכן צו םעקטע. א ז

 פאר־ א מיטגלידער די פון געפאדערט ־אט א. ל. ט. ם. די
 ;פארטײ סאפיטאליםטישער קײן פאר שטימען צו ניט פליכטונג

אבער ?אמף, עקאנאמישן פון נױטװענדיקײט די אגערקענט האט
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 פארלאמענטאריש! דעם געשטעצט זי האט עקאנאמישן פון העכער
?אמו».

 געגנער די און אנהענגער די צװישן רײםערײען
״אלײענם״ דער פון

 די האט ױניאן־צייט און םאציאליםטן אײניקע בײ בשעת
 זײנען התפעצות, אדויםגערופן ״אצייענס״ דער פון דערשײנונג

 אנטריםטעט — אנטריםטעט שטאר? נעװען פא־קערט, אנדעדע,
 זײנען רײםעד״ען אוז םעקטאנטםטװע. פון דואצ־ױניאניזם, פון

 קציינצעבע האבן רייםערייען די אין אומפארמײדצעך. געװען
 מיצער, ל. ראלע אנגעזעענע אן געשפילט אויך געפיצן פערזענצעכע

 באםטאנער פון (רעדאקטאר װינטשעװםקי ם. קאהאן, אב.
 אידישער רער פון פירער אנדערע און ■זאמעטקין מ. "),אמת״

 דע־ פון קעגנער פערזענצעכע געװען זיינען ארבעטעד־באװעגונג
 פארטײ־דיםציפלין פון פאדערוגג פאנאטישער זיין פאר ציאנע!,

 דער פאר אויך און פרעםע, דער איבער פארטיי־קאנטראצ און
 אין געװאונען שנעצ אזוי האט ער װאם אױטאריטעט, און ראצע

לאנד. אין באװעגונג םאציאליסטישער רעד
 אנגעשצאםן זיך האט אםם׳ן״ צייטוגג ״ארבעטער רי נאר װי

 רעדאק־ ז״ן פון רעזיגנירט קאהאן אב. האט ״אצ״ענם״, דער אן
 קאהאן װי אזוי ?ראנץ. פ. געװארן איז רעדאקטאר און טאר־אםט,

 צע־ זיך האט ״צוקונפט׳/ דער איז רעדאלטאר געבליבן איז
 דער און צײטונג״ ״ארבעטער דער צװישן פאצעמיק א פלאקערט

 װאם פאצעמיק, די פארשטארקט זיך האט אויך ״צוהונפט״.
 פריער פון שוין ״אמת״ באסטאנער זײן אין האט װינטשעװםקי

בצאט״. ״אבענד דעם קעגן אנגעפירט
 םאר־ דעם צוליב אויך צרדים די זיך האבז ארומגעריםן

 ״ארבעטער־ פון און ״ארבעטער־צייטונג״ דער פון װאקטונג־יאט
 די אז אנגעװיזן, האבן קעגנער די אצגעמ״ן. אין אםם׳ן״ צײטונג

 אוים פארװאלטוע־ראט דורכן איבט אםם׳ן ״ארבעטער־צײטונג״
 פארייניק- די אויף איר דורך און צ״טונג דער אויו* אײנפצום אן
 םאציאליםטישער אידישער דעד אויף געװערקשאפטן, אידישע טע

 אויפגעהאלטן — אורחא אגב — אלע זיך האבז װעצכע סעקציע,
 פלעגן קעגנער די םטריט). דעצענםי 91( צייםעאום צײבאר אין

 לײ־ איבערן ״קאמאנדעװעט פארװאצטונג־ראט דער אז טענהן,
 פאר־ פארװאצטונג־ראט דעם האט קאהאן אב. צייםעאום״. באר

 צארדם די װאו צאררם׳/ אװ ״האוז ענגצישער דעד מיט גצײכט
פאלק. פון דערװײצטע ק״ן ניט זיינען
 אין קריםטאציזירט ביםצעכװײז זיך האבן ר״םער״ען די

 אויף װען און אפאזיציע. די און לאיאצע די :ריכטונכען צװײ
 לאיאלע די האבן אםם׳ן ״ארבעטער־צייטוגג״ דער פון ,־ואלז די

 פון ארויםגעטראטן אפאזיציע די איז מאיאריטעט, א באקומען
 אידישע די צו אויפרו^ אן פארעפנטצעכט און אםאםיאיישאן דער

 ארוים־ זייער פון אורזאכן די װעגן פ. ל. ם. דער פון מיטגצידער
 דעם דערשינען איז זידצערייען, מיט פוצ אויפרוף, דער טריט.

 אפאזיציא־ 52 פון אונטערשריפטן די מיט ,1897 יאגואר, טן15
 אויםגערעכנט האט אפאזיציע די װאם באשוצדיקונגען, די גערן.

 פ. פון געװארן אפגעל״קנט שטעל אויפן זײנען אויפרוף, אין
שװײג. א געמאכט האט אפאזיציע די אבער קראגצן,

״פארװערטם״ פון גרינדונג די
 אר־ שטעט אנדערע אין און יארק גױ אין האט אפאזיציע די

 א שאפן צו (קלובן) פרעם־פארײנען םאציאליםטישע גאניזירט
״פארװערטם״. דער נאמען אונטערן ארגאן נייעם א פאר פאנד

 ״פאר־ דער רערשיגען שוין איז ,1897 אפריצ, טן22 דעם
װערטם״.

געװארן ארויםגעגעבן ״פארװערטם״ דער איז אנפאנג פון
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 םארטראטן, געװען זיינען עם .װעלכער אין קערפערשאפט, א פון
 אבער ארבעטער־ארגאניזאציעם. םארשיידענע דעלעגאטן, דורך

 די צוליב קערפערשאפט, די זיך האט ארום צייט קורצער א אין
 ״פארװערטם״- דער אין פארװאנדלט געזעץ, פון פאדערונגען

 (דאם טאג הײנטיקן ביזן נאך עקזיםטירט װאם אםאםיאיישאן,
לאררם״). אװ ״האוז א אין הייםט,

 צוליב קאהאן. אב. געװען איז ״פארװערטם״ פון רעדאקטאר
 איז שפעטער יאר 5 ׳מיט רעזיגנירט. ער האט טעמים פערזעגלעכע

 עלטערט ער װעלכן אויף רעדאטקאר־אמט, צום צוריקגעקומען ער
הױם. עד נאך זיך

ע רי ש טי א ר ק א מ ע ד אל- צי א ם. ם ײ( ט ר א .)s ד. פ

א.) ד. (ם. אמעריקע פון סאציאל־דעמאקראטיע די
 דער פון דערװײטערט ימער אלץ זיך האט אפאזיציע די

 אויםגעשלאםן •זיינען א&אזיציאנערן די פון אייניקע &. ל. ם.
 אוים־ אליין זיך האבן אנדערע ; &. ל. ם. דער פון געװארן

געשלאםן.
 צוקונפטיקער דער דעבם, ױדזשין האט צײט יענער ארום

 פארטײ נייע א שיקאגא אין ארגאניזירט פירער, םאציאליסטישער
 ד. (ם. אמעריקע פון םאציאל־דעמאקראטיע די נאמען אוגטערן

 אין װאם פארטיי, רייךאוטאפיםטישע א געװען איז דאם א.).
 װי אויםדרוקז, אזעלכע אפילו געפעלט האבן פראגראם איר

גל• ד. א. ״לױךארבעטער״ ״קילאםן־קאמף״,
פארטיי, א געװען פאקטיש איז אפאזיציע די װי אזױ

א. ד. ם. דער אן אנגעשלאםן יזיך זי האט
 אויםגעבראכן באלד האט דערװארטן, געקענט האט מען װי

 זיך האט עס א. ד. ם. דער און &. ל. ם. דעד צװישן קאמף א
 ױניאנם, אפאזיציאנעלע מיט געשיכטע א אנגעפאעען װידער

װ. אז. א. באשולדיקונגען קעגנזייטיקע מיט

 םאציאל־דעמאקראטישער דער פון גרינדונג די
פ.) ד. (ם. פארטײ

 דער אין שפאלטונג א פארגעקומעז שוין איז 1898 אין
 דעלע־ טייל אײן :שיקאגא אין צוזאמענפאר איר אויך» א. ר. ם.

 דער בשעת פראגראם, פאליטישע א פארגעלײגט חאט גאטן
 קאמו* פאליטישן פון פראגראם א אנשטאט האט טײל אנדערער

 װי דעם, נאך קאלאניזאציע־פלאן. אוטאיפיםטישן אן פארגעל״גט
 פראגראם, פאליטישע די נידערגעשטימט האט מאיאריטעט די

 זיינען עס װעלכע צװישן דעלעגאטן, 37 פון מינאריטעט די האט
 פארלאזז א״ א. בערגער װיקטאר דעבם, ױדזשין אויך געװען

 קאנפערענץ, באזונדערע א אפגעהאקיטן און צוזאמעגפאר דעם
 נאמען אונטערן פארטיי נייע א אלם פראקלאמירט זיך האט װאם

פ.). ד. (ם. פארטיי םאציאל־דעמאקראטישע די
 כאראלטער א געטראנן שוין האט 1898 פון קאמפאגיע די

 דער אין פ. ד. ם. דער און פ. ל. ם. דער צװישן קאנקורעגץ פון
 אידישע מאנכע זיך פלעגן קאנקורענץ דאזיקער דער פון התפעלות

 װעצט. דער אויח קאפיטאליזם א דא איז עם אז פארגעפן, רעדנער
 פון פירער אידישע אגדערע און לאנדאן מאיר באראנדעם, י.

 דזשויר־ יארק ״נױ הוירםטס אז אזוי, גערעדט האבן פ. ד. ם. דער
 ער װי פוגקט רעדעם, זײערע פון פיננער די לעקן פלעגט נאל״

.פון איצט פיננער לעקטידי . רעדע. א דובינסקים .
 דער מיט געבליבן ז״נען וועלכע מיטגלידער, די צװישי

 דער אויף קרום גע?וקט האבן װאם פיל, געװען זײנען פ., ל. ם.
 אומצופרידנ־ םון פונקען די האבן צייט לעגגערע א ״אל״ענם״.

 אויטגע־ פייער דאם האט ענדלעך פ. ל. ם. דער אין געטליעט הײט
בראכן.
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 די :פראגן צװײ איבער אויםגעבראכן האט קאמד דער
שטייערן. אומדירעקטע און ״אלײענם״

 פאלקם־ יארקער ״נױ דײטשע די זיך האט לײט־ארטיקל א אין
 ״אצייענם״, די גרינדן צו אנשטאט אז אויםגעדריקט, צ״טונג״

 די געלאזט בעםער װאלט פ. ל. ם. די װען געװען, גלייכער װאקט
 א. רער פון ױניאנם די אין בל״בן ארבעטער סאציאליםטישע

״ ל., אװ פ. איגעװײניק״. פון ״בויערן דארטן זאלן ז
 פיפל״, ״די ל. ם. דער פון ארגאן עגגלישער דער האט

 ״פאלקם־צײטונג״ די אז אטאקע, אן מיט געענטפערט דעם אויף
פארטײ. דער פון טאקטיק אגגענומעגע די אונטער גראבט
 שטײערן פון באדייטונג די געװען איז פראגע צװײטע די

,7 מערץ פון ל״ט־ארטיקל אין ארבעטער. פארן (טעקםעס)

דעליאן דעניעל

 ארבעטער, די אויפמערקזאם ״פאלקם־צײטונג״ רי מאכט ,1899
 שפאניש־ פון הוצאות רי דעקן צו אויףי שטײער דער כאטש אז

 אר.בג\גו(\ו, ךי vah לאמנג נו?םנודא א\ איז קריג אמעריקאנישן
 דעמא־ די פון פארפירן לאזן ניט ארבעטער די אבער זיך דארפן

צינז״.(*) דעם אפצושאפן פארשפרעכן װעלבע קראטן,
 ״די אין ארטיקל אן זוכט אבער צייט זעלבער דער ארום

 ארבעטער פארן עם איז מארקםן ילויט אז דערװייזן, צו פיפל״
 הויכע יזײנען לעבגם־מיטלען אויוי שטייערן צי ניט, חילוק קייו

 מער, ניט װי םײ קריגט ארבעטער דער װארים נידעריקע, אדער
 איז (דאם לעבן. ■ז״ן דערהאלטן צו אויר האבן מוז ער װיפיל

 אומ־ אז עם, הייםט ב.) ה.—געזעיז׳/ ״אײזערנער לאםאלם גאד
לאסגו. ט־!\נןנוךא ?יי\ גיינו זײנען שטייערן דירעקטע
 די צװישן דעבאטע א אנגעפאנגען פרעםע דער אין זיך האט

 דער אין פיפל״ ״די פון און ״פאלקם־צײטונג דער פון אנהעעער
 קראניז פ. פײגענבוים, ב. אויך באטייליקט זיך האבן דעבאטע

פ. ל. ם. דער פון מיטגלידער אידישע אנדערע און
דער פון דערקלערונג א אפגעדרוקט פיפל״ ״די האט ענדלעך

ען שט״ערן אומדירעקטע אז שטאנדפוגקט, דער *)  לאםט א זיינ
טן א״גקלאגג אין איז ארבעטער, די אויף  ערשטן פון שטאנדפונקט מי

 קאנ- זשעגעװער פון רעזאלוציע די איגטערנאציא:אל. םאציאליםטישן
ט: )1886( גרעס טע ט לוי ט און דירעקטע ״ני  שט״ערן אומדירעקטע ני
 עם װען דאך, ארבעטער-קלאם. פון עמאנצי&אציע די ברענגען װעלן

ט ט״ן ארבעטער די דארפן אויםװאל, אן פאר שט״  דירעקטע פאר ש
ען שט״ערן אומדירעקטע אז עם, הייסט שטייערן." ײג לאסט. א יא ז
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 ארום װי הױת אז .,a ל. ם. דער פון עקזעקוטמוע נאציאנאלער
 פארטיי, דער פון ״שונאים זיך גרופירן ״פאלקם־צײטונג״ דער

 װעט ׳גל. ד. א. בראצענטניקעם טעלם־רעפארמערם, קלײנביתער,
 עלע־ שעדלעכע דאזיקע די פון באפרייען מוזן פארטײ די זיך

מענטן.״
 אריינגע־ פארטײ, גאגצע די אױפגערודערט האט ?אמוי דער

 א אויוי האט װעלכע מיטגלידערשאפט, אידישע די אויך רעכנט
 ״צו רעזאלוציע א אנגענומען יארק) נױ (אין מאםךפארזאמלונג

 רק פירט װאם . . . אומטאלעראנץ פון גייםט צים םווי א מאכן
פארטיי." דער אין שפאלטועען צו

שפאלטונג די
 אין עקזעקוטױוע, נאציאגאלער נײער א פאר װאלן די אויו»

 :צװײען 1אי צעש&אלטן ענדלעך &. ל. ם. די זיך האט ,1899 ױלי,
 א און דעליאנען, צו געטרײ געבליבן איז װאם לאיאלער, א אין

 ״פאלקם־צייטונג״ דער פון אנהענגער די װי ״רעװאלוציאנערער״,
 גע־ זײ האט דעציאן .װי ״קענגערום״, אדער גערוםן, זין־ האבן
 ל. .D גערופן זיך האט פארטײען צװײ די םון יעדע רופן.
 נאציאנאלן איר עקזעקוטיװע, נאציאנאלע איר געהאט האט יעדע

 דע־ :ארגאן אידישן איר פיפל״, ״די ארגאז איר םעקרעטאר,
 ״קעג־ די און בלאט״ ״אבענד דעם פארכאפט האט צד ליאנם

 ״פאלקם־ אידישע א ארויםגעבן אנגעהויבן באלד האבן נערום״
צײטונג״.

 םאציאליסטישער דער פון גדינדונג די
ם.פארטײ פ.) (

 םאציאליםטישע דר״ געװען אלזא, שוין, זייגען לאנד אין
 די אין ;ױניאנס פון פארבאנדן נאציאנאלע דרײ פארטייען,

 םאצאי־ פארשיידעגע די פון אנהענגער געװען זיינען נופא ױניאגם
 איבערהויפט גרויס, געװען איז כאאם דער פארטײען. ליםטישע

 פאר־ צװײ אויך געװעז זײנען עם װאו גאס, אידישער דער אויױ
ױניאנס. אידישע פ*ז באנדן

פארײניקונגם־טענדענץ די
 פארלויף אין זײנען געװערקשאפטן אידישע םארײניקטע די

 האבן 1898 אין שוין און געװארן, אפגעשװאכט מחלוקותן די פון
 צו זיך האבן באלד ״אלייענם״. דער פון צוריקגעצױגן זיך זײ
 דער צוליב זיך האבן װאם ױניאנם, די צוריקקערז גענומען זײ

 פאר האט ׳וױדער, דאם, יזיי. פון א&געשפאלטן געהאט ״אלייענם״
 א מעגלעך געמאכט געװערקשאפטן אידישע פארײניקטע די

צענטראל־פארבאנד. אפאזיציאנעלן מיטז פאדײניקוע
 די אויך פארגעקומען איז שוין, װייםן מיר װי ,1900 אין

 אינדום־ פרויעךקליידער דער אין ױניאנם אלע פון פארייניקונג
י. װ. .ג ל. א. דער פון גרינדוגג די און טריע

 די אין אויך דערפילט זיך האט פארייניקועם־גייםט דער
 פארביםנ־ די מענער־קלײדער. פון אינדוםטריע דער אין ױניאנם

 פארשיידעגע די צװישן עקזיסטירט אהער ביז האט װאם קייט,
 דער אונטער פארשװאונדז ביםלעכװײז איז שנײדער־ױניאגם,

.1899 ױלי, אין שניידער־םטרײק גרויסן פון (טיילװייז) וױרקוע
״אבענד־בלאט״, פון אטאקעם די טראץ זיך, האבן 1900 אין

 שניידער־ רײ א אנגעשלאםן ■װאירקערם גארמענט ױנייטעד דער אן
 ניט גאר קיינמאל םריער האבן װאם אזעלכע, אפילו ױניאנם,

איר. צו באלאננט
1900 פון קאמפאניע די

 פרעזידענט־קאמפאניע די אונטערגערוקט זיך האט דעריוױיל
איינ־ זײנען (״?ענגערום״) פ. ל. ם. די און פ. ד. ם. די .1900 םון
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 קאנדי־ געמיינזאמע נאמיגירט האבן און פשרה א אויף» געגאנגען
 הארי־ און ;פרעזידענט פאר פ., ד. ם. דער פון דעבםן, :דאטן

װיצע־פרעזידענט. פאר פ., ל. ם. דער פון מאנען,
 םאציא־ די :דערפאלג מיט געקרױנט זיך האט קאמפאניע די

 קעגן — שטימען 94,000 געצויגן האבן קאנדידאטן ליםטישע
געקראגן. האט פ. ל. ם. דעליאנם װאם שטימען, 33,405 די

 דער צו מיטגעהאלפן פיל האט קאמפאניע געמײנזאמע די
 באװעגונג. םאציאליםטישער דער אין אײניקײט פון אײגפידונג

 ארגאניזאציעם סאציאליםטישע אלע האבן ,1901 ױלי, ענדע
 ה^ט זועלכע קאנפערענץ, א אפגעהאלטן פ.) ל. ם. דעליאנם (אחױן

 פון פארטײ םאציאליםטישע די — פארטײ נײע א פראקלאמירט
פ.). (ם. אמעריקע

פ. ל. ם. דער פון שיקזאל װײטערער דער

 ראלע קײן געשפילט ניט מער שוין האט &. ל. ס. דעליאנם
 ״ארבעטער־צײטונג״ די אריעטער־באװעגונג. אידישער דער אין
 אבער יאר, פאר א עקזיםטירט גאך האבן בלאט״ ״אבענד דער און
 אר־ אידישע די אויף געהאט ניט װירקונג קײן שוין האבן זײ

 צייט קורצע א פ. ל. ם. די האט 1900 פון מיטן אין בעטער.
 האט װעלכע ארבעטער״), צייטונג(״דער אידישע א ארויםגעגעבן

געהאט. ניט אײנפלוס קייז אויך
 מיט־ אידישע פראמינענטע װייניקער אדער מער אלע כמעט

 זיך האבן װאם יעגיקע, די &. ל. ם. דער פון אװעק זייגעז נלידער
 א., א. פינםקי ד. שלאםבערג, י. ווי פארװאלגערט, דארטן נ׳אך

םאציאליםטן. צױגיםטן.ווי מער געװען שוין זיינען
 ניט געציילט יארן גוטע די אין האט װעלכע ״אלייענם״, די

 די װי פונקט ביםלעכװײז, איז מיטגלידער, 20,000 װי מער
 ױניאן, אידישע אײנציקע כמעט די שנײ. װי צעגאננען &., ל. ם.

 ״פראגרעםיזו (די איר צו געטרײ געבליבן סוף ביזן איז װאם
אויפגעלײזט. ,1901 דעצעמבער, אין זיך האט ױניאן״), טיילארם
 דאם פארלארן פ. ל. ם. די שוין האט צוריק יאר עטלעכע מיט

 א װי מער ניט לאגג שוין איז זי באלאט. אויפן זיין צו רעכט
 אמעריקאנישן פון :אמען ״אין נאך רעדט זי אויב און םעקטע.

 אנט־ און םאװעטן־פארבאנד דעם שימפט פראלעטאריאט׳/
 אז נאר, דאם װייזט פאדערונגען, באלדיקע פון הױם עד זיך זאגט
 פריערדיקע די פון פארגעםן ניט גארנישט האבן חםידים אירע
צײט. נײער דער פון געלערנט גיט גארנישט און צײטן

דעליאנען פון אפשאצונג קורצע א

םעקטאנטי־ זײן צוליב טעותן. גרויםע נעמאכט האט דעליאן
 ק״ן געװאונען ניט גאר ניט ער האט אומבויגיזאמקײט שער

 האט נאר ארבעטער־באװעגונג, אלגעמ״נעד דער אויף איעפלוכ
 ארבע־ אידישער דער אויף אײנפלום גרויםן זײן פארלארן אויך

 צו אײנגעגעבן ניט רעריבער אים זיך האט עם טער־באװעגונג.
 ם. א. דער פון איינפלום אונטערן ארונטערפאלן םון זי פאיהיטן

 האט ער :פארדינםטן גרויםע אויך געהאט אבער האט ער ל. אװ
 ער — הויפטזאך די און ל״ אװ פ. א. דער קעגן געקעמפט טאקע
 דיםציפלינירטער, א פון נויטװענדיקייט די פארשטאנען האט

 דאזיקע די פאר און פארטײ. רעװאלוציאגערער א״נהײטלעכער
אנדענק. זײן געערט לענין האט פארדיגםטן

 מיט לעבנם־קאריערע איר אנגעהויבן האט װעלכע פ., ם. די
 אלץ יארן פון פארלוין» אין איז מיטגלידער, טויזנטער אײניקע

 מיט־ 115,000 געצײלט שוין זי האט 1912 אין :געװאלםן
 האט יאר יענעם פון פרעזידענט־קאמפאניע דער אין און גלידער,

שטימעץ. 897,000 געצויגן דעבם ױדזשין קאנדידאט איר
פארגעקומען, גיט &. ם. דער אין זײנען רײםערייען קיינע
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 ראדי־ די צוױשן עקזיםטירט האבן מײנונג־פארשיידנהייטן כאטש
אפארטוניםטישע. די און םיטגלידער קאלערע

 אינע־ פון ״בויערן פון באדן אויפן געשטאנען איז פארטיי די
 פלאטאנישער. א נאר געװען איז ״בױערן״ דאם כאטש וױיניק״,

 דער פון קאנװענשאנם די אוירי פצעגן םאציאליםטן װען צייטן, די
 פאריבער, ^אנג שױן זיינען גאמפערםיזם, קעגן קעמפן ל. אװ פ. א.

 מערערע זײן אנװעזגד פלעגן קאנװענשאן יעדער אויר כאטש
דעלעיאטן־םאציאליםטן.

 פעלד, פארלאמענטארישז מיטן באנוגנט זיך האט פ. ס. די
 װיייזנ־’— גאמפערםן צו געביט עקאנאמישן דעם איבערלאזנדיק

 קאמח עקאנאמישער דער אז ניט, פארשטײט זי אז רערמיט, דיק
קאמןל. פאליטישער א אויך איז

פ׳/ דעם צו טרײ  דער פון עקזעקוטױוע די האט ״פרעצי
 (װי אגיטאציע־בױרא אידישער דער פארװערט 1908 אין פ. ם.

 אין און ױניאנם. די אין זיך מישן צו זען) וױיטער עם װעלן מיר
 דער פון פירער טעארעטישער דעמאלטיקער דעד האט 1912

 גע־ ״פרינציפ״ דעם פון גרונט אויפן םפארגא, דזשאז פ., ם.
 פארטײ. דער פון אױםגעשלאםן.װערן זאל הײװאוד אז פאדעדט,

 פארטײ־ אז דערקלערונג, לענינם מיט ״פרינציפ״ דעם פארגלייכט
 אזוי טרייד־ױניאנס, אין באטײליקן זיך מוזן מיטנלידער

 דער צו ברייװ זיין (זע ארגאניזאציעם קאאפעראטױוע אין װי גוט
אמעריקע). פון פראפאגאנחדליג םאציאליםטישער

 גע־ ביםל א זיך עם האט אלגעמייז אין פ. ם. דער איז אויב
 ארבעטער־ אידישער דער אויף געװען שטיל אבער איז רודערט,

 א מיטינגען, פ. ם. :געװען דארטן איז זיך, דאכט אלץ, גאם.
 מיט געװערקשאפטן אידישע פארייניקטע א ״פאדװערטס״,

 גאגצע.אידישע די באװעגונג. געפעלט האט עס אבער ױגיאנס.
 ארגאניזם. אפגעצערטן אן פון לאגע דער אין געװען איז באװעגונו.

 ענער־ זיך האבן ױניאניסטן און םאציאליםטן אידישע די װארים
 זײנען שפאלטונגען. די אין באטײליקט ניט־אידישע, די װי גישער,

געװען. אפהענטילן מער זײ
 מיטגלידער די פלעגן ברענטש־מיטיעען םאציאליםטישע אויףי

 פארגעםן. כמעט געװען איז מאי ערשטער דער אבלים. װי זיצן
 .ווארט א ״פארװערטם״ אין געזוכט ״גרינער״ א װאלט אומזיםט

!פײערונג מאי ערשטער רער װעגן

ױניאנם אידישע די אין לאגע די
ױניאנם. אידישע די אין לאגע די געװען איז היימלעכער ניט

 זײנען יארן, ־ער1900 ערשטע די אין ביישפיל, צום יארק, נױ אין
 בלויז איז זײ פון נאדל־ארבעטער. אידישע 200,000 ארום געװען

ארגאניזירט. געװען מינאריטעט א
:יאנאװםלי זיך קלאגט

אמאליקע די פון איבערבלייבעכץ אן זיך געפינט װאו ניט ״ױאו
האט װאם עטװאם, פון שאטנם װי מער ניט זיינען זיי ױניאנט.

קערפערשאפטן..." אמת־לעבעדיקע װירקלעך װי עקזיפטירט, אמאל

 די ענדע אנגעפאנגען זיך האט װאם סטרײק־כװאליע, די
 ערשטע די פון פארלויף אין אויך אנגעהאלטן האט יארן, ־ער90

 געווען, ניט ז״נען זײ שװאך װי ױגיאנם, אידישע די ־ער.1900
 אדער םטר״ק א דערקלערן דאגערשטיק און טאנטיק אלע פלעגן

 םטרײקם אפטע די אין שולדיק אז זיך, פארשטײט עם באיקאט. א
 אלטע די װארים שעפער. די אין לאגע ביטערע די געװען איז

 אין שעפער ״אוטםײד״ די און שװיץ־שעפער די װי איבלען,
 פלעגט אויך ליקװידירט. געװען ניט וױיט גאך זיינען אלגעמיין,

 זיך ארגאניזירן צו רעכט דעם פאר םטרייקן צו אויםקומען נאך
 געװאויגט ארבעטער אידישער דער שוין איז אגב, װ. אז. א.

ז״נען באדערפענישן זיינע לעבן. בעםערן עטװאם אן צו געװארן
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 צוםרידגגעשטעלט װאלט אים װאם דאם, און ;געװארן גרעםער
 צופרידנ־ געקענט ניט שוין אים האט פריער, 15־10 יאר א מיט

 אין אז צוגעבן, אבער מוז מען יארן. ־ער1900 די אין שטעלן
 מיר װי אויך, אפגעשפיגלט זיך האט םטרייקם פון אםטקײט דעי

 פירערשאפט געהעריקער א איז מאגגל דער זען, װייטער עם װעלן
מאםע. דיפציפלינירטער א און

אגיטאציע־דיםטריקט ערשטער דער

 אויפ־ װי קאנפערענצן, פאררופן,װערן פלעגן הװארטאל אין
 נױ אין ױניאן־באװעגונג. די און םאציאליםטישע די צולעבן

 ארגאניזירט ארבעטער־גאם אידישער דער אויףי זיך האט יאר?
 אויפ־ דער מיט אגיטאציע־דיםטריקט״ ״ערשטער םפעציעלער א

פארװערטם. װאגן״ דעם טאן צו שטופ ״א גאבע
 ;א אײנבארופן 1906 אנפאננ האט אגיטאציע־דיםטריקט דער

 רינג ארבעטער ארגאניזאציעם, סאציאליםטישע פון קאגפערענץ
 קאנפערענץ די האט כל ?ודם װ. אז. א. ױניאנס ברענטשעם,

 פון אורזאך די באשטימען צו דיאגנאז ריכטיקן א מאכן געװאלט
 די אז געזאגט, האט אײנער באװעגונג. דער אין שטילקייט דער

 מיטן אײנער מעםערם אויףי זיינען ״גדולים״ די װאם איז, אורזאך
 — ארגאנייזאציע בונדיםטישער א פון — צװײטער א אנדערן.;

 פון מיטגלידער אידישע די פאר ״בונד״ מין א געפאדערט האט
 אטאקירט און באשולדיקט האבן אבער מערםטע די פ. ם. דער
 אב. צעשפילט. לײדנשאפטן די זיך האבן דא ״פארװערטם״. דעם

 שטונדן־ גערעדט ער האט — געטראפן געפילט זיך האט לאהאן
דיאגנאז. א אן אםיצו נעװען, װי געבליבן איז עם און לאנג.״

 קװארטאל דעם אויפגערודערט האבן געשעענישן גרויםע דרײ
־ער.1900 די איז

1905 פון רעװאלוציע רוםישע די
 די אין און קרײזן די אין געװעז אבער איז לעבעדיק זייער

 רעװאלוציא־ דער צו שײכות א געהאט האבן װאם ארגאניזאציעם,
* רוםלאנד. םון באװעגונג נערער

 אלץ קאלאניע אידישער דער אין איז ־ער90 לעצטע די זינט
 םאציאל־ —רוםלאנד פון עמיגראנטז פאליטישע צאל די געװאקםז

 — םאציאליםטן־רעװאלוציאגערן בונדיםטן, רעמאקראטן,
 בונ־ באװיזן זיך האבן שטאט יעדער איז בוגדיםטן. מערםטנם,
ד׳/ װעגן לעקציעם אראנזשירן פלעגן װאם גרופן, דיםטישע  ״בונ

ד׳/ פארן שטיצע זאמלען יאװעגונג; הײמישער דעד װעגן  ״בונ
 פראטעםט־םאר־ איינרופן ליטעראטור, בונדיםטישע םארשפר״טן

װ. אז. א. נװאלד־טאטן צארישע די קעגן זאמלונגען
 די אויך געטאן ענלעכעם האבן מאםשטאב קלענערן א אויףי
 םאציאל־דעמאקראטן. און סאציאליםטן־רעװאלוציאנערן אידישע

 דא זיך האט באװעגונג רעװאלוציאגערער רוםישער דער מיט
 מען עולם. אידיש־אמעריקאנישער ברײטער א אויך אינטערעסירט

 אלגעמײן אין עולם ראדיקאלער אמעריקאנישער דער אז זאגן, קען
 פיל־םיל רעװאלוציע רוםישער דער מיט אינטערעםירט זיך האט
ארבעטער־באװעגונג. אמעריקאנישער דער מיט װי מער,

 קומען נאכאנאנד פלעגץ — רוםלאנד פון — שלאכטפעלד פון
 רעװאלוציאנערע פארשײדענע פון דעלענאטן פראמינענטע אהער

 קבלת גרויםארטיקן א קריגן דא פלעגט זײ פון יעדער פארטייען.
 געהילפס־ און לאנדםמאנשאפטן צאל די אויך. געלט און פגים

 און געװאקםן איז רעװאלוציע רוםישער דער פאר ארגאניזאציעם
 זיך האבן בארג־אראפ, אװעק איז רעװאלוציע די װען שפעטער,

 ברענטשעס אין פארװאנדלט ארגאניזאציעם דאזיקע די פון פיל
ריגג. ארבעטער פון

נאטיר־ איז, אימיגראציע רוסלענדישער דער פון צופלום דער
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 באװעגונג, היגער דער פאר געװינס באדײטנדיקער א געװען לעך,
 זשיטלאװסקי, דר. קרעפטן. איינפלוםרײכע צוקריגן פלעגט װעלכע

 היפ^ן א — איצט אויך האט און — געהאט האט ביישפיל, צום
 קולטורעלן אין מע־םטנם מאםן, אידישע געװיםע אויף איינפלום
 געהאט צוםלום דער האט גראד געװיםן א ביז אבער הינזיכט.

 די אפציען פלעגט ער װיפיל אויױ באדײטוגג, נעגאטיװע א אויך
באװעגונג. היגער דער פון עולם ברײטן פון אויפמערקזאמקייט

זשיטלאװםקי חײם דר.

װארלד״ די אװ װאירקערם ״אינדאםטריעל די
װ.) װ. (א.

 די :אמעריסאנישע זייגען געשעענישן צװײ איבעריקע די
 װי ״אינדאםטריאלניקעם׳/ (אדער װ. װ. א. דער פון דעישיינונג

 דער פאר קאמו» דער און קװארטאל), 1יא זרופ זיי פרענט מען
 ז״נען דרײ די פעטיבאן. און הייװאוד מאיער, פון יאפרייאונג

 מעטאל־ פון פעדעראציע מערבדיקער דער פון פירער די געװען
 װ. : פארקירצט מײנערם״, אװ פעדערײשאן (״װעםטערן גרעבער

מ.). פ.
ארגאני־ פארבאנד, נאציאנאלער א געװען איז װ. װ. א. די

 ?עגנזאץ אין יוניאניזם. אינדוםטריעלן פון פרינציפ אויפן זירט
 ׳װ. װ. א. די פאדערט ל., אװ פ. א. דער פון פאך־ױניאניזם ;יום

 די פאר ױגיאן גרויםע אײן זיין זאל אינדוםטריע יעדער אין אז
 ניט־געשולטע — אינדוםטריע דער פון צװייגן אלע פון ארבעטער

געשולטע. מיט צוגלײך
,1905 אין שיקאגא, אין געװארן װ. װ. א. די איז געגרינדעט

 אנדערע, צװישן זיך, האבן עם װעלכער איז קאנפערענץ, א אויח
 אקארשט־דער־ דער דעליאן, דעניעל דעבם, ױדזשין באטײליקט

 דער פון נשמה די געװען איז װעלכער היױואוד, װ. מאנטער
קאנפערענץ.

ארבעטער־גאם אידישער דער אויןש װ. װ. א. די
— גאם אידישער דער אויו* באװיזן זיך .האט װ װ. א. די

 לײדים־ בארבער, בעקער, קלאוק־מאכער, קעפ־מאכער, די בײ
 װ. װ. א. פון טרעגער אידישע די צװישן װ, אז. א. װײםט־מאכער

 אידי־ דער אין פערזענלעכקײטן גוט־באקאנטע די געווען זײנען
 און דארנבלום, װישניאק, םאלאװיאװ, :ױניאן־באװעגונג שער

 פא&ו־ טרױעריקע א דערװארבן שפעטער זיך האבן װעלכע צװיי״
 אױבנדער־ דער :מעשים רעאקציאנערע זײערע מיט לאריטעט
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 קאמוניםסן־פרעםע־ צוקונפטיקער דער און קאזימירםקי מאנטער
זיגמאן מארים י״ װ. ג. ל. א. דער פון פרעזידענט רישער

 דער אױױ װ. וג א. די האבן אבער דערפאלג .גרויםן קײז
 עולם דער װאם דערפאר, אײנפאך געהאט, ניט גאם אידישער

 דער פלעגט אגב, דואל־ױניאניזם. פאד געציטערט שוין האט
״ פלעגט ער װאם דעם, מיט װ. װ. א. די שטיקן ״פארװערטם״  ז

 אידישע די האבן נאך דערצו פובליםיטי. שום קײן געבן גיט
 דער קעגן םקעבעריי מיט באנארישט זיך װ. װ. א. פון■ פירער

ױניאן. קאפן־מאכערם
 גע־ כענוג אינדאסטריאלניקעם די מיט זיך האט דודעדן אבער

 פון קריזים־צייט דער ייז — קװארטאל אידישן אין רודערט
 פארײניקטע די מיט צוזאמען זיך באםײליקנדיק :1908־1907

 דער אין קריזים־קאנפערעגצן, די אין געװערקשאפטן אידישע
 דאזיקע די פון מאנכע האבן ארבעטלאזע, די שטיצן צו ארבעט
 די אױפגעגעבן א.) א. םאלאװיאװ קאזימירםקי, (זיגמאן, פירער

װ. װ. א.
 פון גאװערנאר דער איז ,1905 דעצעמבער, טן30 דעם

 א פון נעװארן אויפגעריםן םטויגענבערג, אײדאהא, שטאט
 מעטאל־גרעבער די װעלכע קעגז קופער־מאגנאטן, די באמבע.

 האבן מלחמה, ביטערע א אנגעפירט דעם פאר צײט קורצע א האבן
 מ״זפ.׳װ. די אונטערצוגראבן געלעגנהײט דער מיט באגוצט זיך

 ארטשארד הערי אויםװאורףי אן פון הילף דער מיט זיי האבן
 גע־ אונטערגעװארפן איז באמבע די אז קלאנג, א א־ויםגעלאזן

 היװואוך — מ. פ. װ. דער פון פירער די פון באפעל אויפן װארן
אנדערע. און

 צװײ זײגע און ה״װאוד זײגען קלאנג דעם פון גרונט אויפן
 ארוים־ דארטן פוץ און קאלאראדא אין געװארן ארעםטירט הברים

 האט מען װאו איידאהא, איז געװארן פארשלעפט און נעגנבעט
מארד. פון קלאגע דער אויוי געמשפט זײ

הײװאוד װיליאם

 איבעראל לאגד. גאנצע דאם אויפגערודערט האט בלבול דער
 פראטעםט־פאר־ פראטעםט־דעמאגםטראציעם, אנגעגאגגען זײנען

 ארבעטער־ אידישע די אויך װ. אז. א. םטרײקם זאמלונגען,
 :באװעגוע דער אין אנטײל טיכטיקן א גענומען האט באװעגונג

 א״נ־ זײ האבן װ, אז. א. שיקאגא פילאדעלפיע, יארק, נױ אין
 מאםן־פאר־ אראגזשירט שטיצע, געזאמלט קאנפערענצן, בארופן

גל. ד. א. זאמלונגען
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 גע־ האט ב^וט־בלבו^ דעם קעגן באװעגונג שטארקע די אט
 ?עבנםאענג^עכער אדער טױט־שטראף פון חײװאודן ראטעװעט

געפענגעניש.
 און װ. װ. א. די פון דערשייטנג די רעװאצוציע, רוםישע די

 געהאט האבן היױואודז פון באפרײאונג דער פאר באװעגונג די
 — ארבעטער־באװעטנג אידישער דער אויףי ווירקונג גרויםע א
 םטרייקם גרויםע די אין ן5פי געילאזט זיך האט װעלכע װירקונג, א

ש&עטער. יאר פאר א מיט

 אידישן אין באװעגונג סאאפעראטיװע די
הװארטאל

 פון צײט גאנצע די עגן5פ אוגטערנעמונגען קאאפעראטױוע
 איצט נאך װערן און װערן געגרינדעט אמעריקע אין ישוב אידישן

 װי באװעגונג, קאאפעראטװוע שטענדיקע קיין אבער געגרינדעט.
 ארבע־ אידישע די זיך עם האט בײשפיל, צום ױניאךבאװעגוע, די

 אינ־ פון אויםנאם דער מיט—אויפצובויען אײנגעגעבן ניט טעד
 פון םעקציע אידישע רינג, (ארבעטער שװעגם־קאאפעראטיװז

װ.). אז. א. ארדן ארבעטער אינטערגאציאנאילן
 אדער באװעגונג קאאפעראטיװע די באשאפן צו פארזוכן

 צוױשן זייגען אונטערנעמונגען קאאפעראטיװע דויערהאפטע
 פון מאמעגטן געװיםע אין געװארן געמאכט ארבעטער אידישע

ארבעטער־באװעגונג. אידישער דער
 אנפאנג און ־ער80 די םוף געװען איז אזא מאמענט אייז

 צװישן מצחמה פארצוױיפאטער דער פון ברען אין יארן, ־ער90
 באדן דער אז פילגדיק, םאציאיליםטן. די און אנארכיםטן די

 אידישע די האבן פים, זייערע אונטער פון ארוים זיך גליטשט
 צו באװעגונג קאאפעראטיװער א דורך געהאפט אנארכיםטן
גאם. אידישער דער אויף זיך יאפעםטי?ן

 איז — צעבציט זיך האבן װאם לואאסעראטיװן, יז״ערע אבער
געפא^ן. קורצן אין זיינען — בײשפייצ צום פי^אדע^פיע,

װעא־ פון עפאכע, דער אין געװען איז מאמענט צװייטער דער
 איז דאם .1910—1900 יארצענדציה איז איצט, רעדן מיר כער

 האט װאם מרה־שחורה, דער אין װען ־ער,1900 אנפאנג געװען
 יארצענדליק פאריקן אין ארבעטער אידישע די ביי געשאפן זיך

 האבן רײםערייען, אוז צאנקערייעז די פון רעזו^טאט א אלים
 פון אײנער טעטיק״ט־פע^דער. נײע געזוכט ארבעטער מאנבע

 םאמע די באװעגונג. קאא&עראטװוע די געװען איז פעלדער די
 דאם באװעגונג. קאאפעראטױוער א פאר גינםטיק געװען איז צײט
 םאציא^יםטישער דער אין רעװייזיאניזם פון עפאכע די געװען איז

 עדוארד אן אנגעכאפט זיך האבן םאציאיציםטן מאנכע װען װעלט,
 ניט, גאר איז ענד־צייצ(םאציאיליזם) דער אז טעאריע, בערנשטײנם

פארבעםערונגען. פאר באװעגוננ די איז הויפט־זאך די אז און
 קאאפעראטױוע א אויםגעװאקםן איז צײט יענער אין איצזא,
 פארשײדענע אין ארבעטער־גאס אידישער דער אויף באװעגונג

שטעט.
 אנ־ לאנג ניט באװעגונג די האט אבער מ$ל דאם אויך
 פרעםע םאציאליםטישע די װאם דערפאר, טײצװײז — געהאלטן

 אינטערע־ װייניק זיך האט ״פארװערטם״) דער (הויפטזאכלעך
״קילייגיקייטן״. אזעלכע מיט סירט

ג.) ק. (נ. געזעלשאפט קאאפעראטיװע יארקער נױ די
 קאאפערא־ אידישע די ימיטלען ״פארצװײפלטע״ א פאר װאם

 ״פארװערטם׳/ אין פוביליםיטי קריגן צו אננעמען עגן5פי טױון
 געזעיצ־ קאאפעראטױוער יארקער נױ דער פון טרל פון זען צו איז

םטריט. גרענד 313 אין שאפט
געזעצשאפט קאאפעראטיזוער יארקער נױ דער פון פירער די

 גיצים, מנקר, דירעקטאר! די םילםטאן, םארװאלטעד דער —
 גאייכגי^טיק״ט דער פון אנטריםטעט — א. א. קאהן אל:עקם איער5

 דער אן זיך אנצושליםן באשלאםן האבן ״פארװערטם׳/ פון
 אינעװייניק״. פון דארטן ״בויערן צו כדי ״פארװערטם״־אםם׳ן

 קיין מיט גיט — קאהן א^עקם דאם איז אל:זא, ,1905 ענדע
 דער אין ארייגגעטראטן מז? מיט — ענטוזיאזם גרױםן איבעריק

 שוין מען האט 1906 פון יזומער אין און ;״פארװערטם״־אםם׳ן
 געמאכט געזע^שאפט קאאפעראטיװער יארקער נױ דער אויף

 קאהן איצעקם שטילער ארנטלעכער, דער אמת״... דײן ״ברוך
 גע־ זיך אםימיצירט, בים^עכװײז ״פארװערטם״ אין זיך האט

בן פון פארװאלטער געװארן דארטן, עצטערט  ״פארװערטם״ זע̂י
 םאר־ צו כדי ״רעד־בעיטער״, א^ם ארוים אפי^ו שוין טרעט און

קאהאנען... אב. טיידי?ן
 געװען איז בויאונג קאאפעראטיװער פון מאמענט דריטער א

 טרײדם אידישע די אין םטרײקם גרויםע די פון פעריאד דער
 צױניםטיש־ די ב״ איבערהױפט ׳פ. ם. דער ביי ).1914—1909(

 אן געװארן קאאפעראטױון זײנען םאציאציםטן, געשטימטע
פראגע. אקטועלע
 םקול רענד אין צוזאמענפאר א אויף* שוין איז 1909 עגדע

 קאאפעראטױוע נאציאנאאע א געװארן פראקצאמירט יארק) (נױ
 זיך האבן ליג דער פון םירקיז) (דר. םירער יארקער נױ די ליג.
 קאאפעראטױוע אין ארײגגעװארפן פלײם אזא מיט 1910 אין

 אין אז ״ביזנעםמעםיקײט׳/ אזא... מיט און אונטערנעםונגען
.^יג די שויז זיך האט 1914 . אויפגעל״זט. .

 פאר באדייטונג גרויםע קײן װי ם״ האבן פארזוכן א^ע די
 די 5װײ האבן, געקענט ניט ארבעטער־באװעגוע אידישער דער

 פראדוקציע־קאאפערא־ <ןיין ניט געװען זיינען אונטערנעמונגעז
 םאציאצים־ ערשטער דער — אורחא אגב — װעאכער פאר טױון,

 פארברויך־ נאר ארויםגעזאגט, זיך האט אינטערנאציאנא? טישער
אוגטערנעמועען.

ױנג אדבעטער דער
 1892 אין װעלט דער אויוי דערשינען איז רינג ארבעטער דעד

 פייל פון אײגע געװען איז ראם פאר״ן. רינג ארבעטער 1א אלם
 אויףי זיך פילעבן װאם ארגאניזאציעם, ארבעטער אידישע אנדערע

 ארבעטער דעם גאס. אידישער דער אויף באװײיזן צײט קורצער א
 ער װען צײט, א דערלעבן צו געװען באשערט אבער איז רינג
 ארבע־ נאציאנאלער א פון רא^ע א שפילן צו אנגעפאנגעז האט

טער־ארגאניזאציע.
 ארבעטער אידישע גרופע א האבן פארייז דעם געגרינדעט

 גע־ צאנקערײען פון עפאכע דער אין האבן װאם זײ, פון אייניקע
 ריכטועען. קעמפנדיקע פרייפון אטמאםפערע, פדײנטלעכע א זוכט
 געװיםן א ביז מען קען גרופע דאזיקער דער פוז כאראקטער װעין
 דאם גאצדרײך. מ. פארזיצער, ערשטן איר ^ויט אורטײילן גראד

 הײמישער א פראלעטאריער, מייליטאנטישער א געװען איז
 געדינט אמעריקע קײן קומען זײן פאר האט װעלכער קירזשנער,

קאמונע. דערפאריזער פון גװארדיע נאציאנאלער רויטער דער אין
 האט 1900 אין לאנגזאם. כאטש געװאקםן, איז פארײן דער

 פראגרעםױוער א מיט ארז־ן אן א?ם ארגאניזירט שוין זיך ער
 צװישן האט, קאנםטיטוציע דער צו ארײנפיר דער קאנםטיטוציע.

 ױגיאן דער צו באלאנגען מוז מיטגיליד א אז געלויטעט, אנדערעס,
 פאר שטײט װאם פארטײ, א פאר נאר שטימען און פאך זיין פון

פרױואט־אײגנטום. פון אפשאפונג דער
 די פון מיטן אין װאקםן צו אנגעהויבן ארדן דער האט שנע^

 מאםן־ רוםישער דער פון װירקוגג דער אונטער — ־ער1900
צייט. יענער פון א״נװאנדערוע
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 העלפן רינג ארבעטער דער פלעגט פרינצי&ן, זײנע צו טריי
 אין יזיך באטײליקן און םטרײקערם שטיצן פרעםע, ראדיקאלע די

ארבעטער־קװארטאל. אידישן אין מאםן־אונטערנעמונגע! אלע

רינג ארבעטער אינדעפענדענט דער
 אינ־ אן אז פאדערט, מאםאטשוםעטם שטאט פון געזעץ דאם

 (אײנ־ רײטם״ ״םראטוירנעל אײנפירן זאל שורענם־געזעלשאפט
 אר־ דער װי אזוי מיטגליד). דעם פון עלטער לױטן צאלונגען

 ניט ער האט םיםטעם, אזא געהאט ניט נאך האט רינג בעטער
 דער האט מאםאטשוסעטם. אין טשארטער קײן קריגן געקענט

ע ארבעטער פון צוזאמענפאר  די אז באשלאםן, 1907 אין רי
 באזונדערן א ארויםגעמען זאלן ברענטשעם מאםאטשוסעטם

 מאסאטשוםעטם אין איז אופן אזא אויף זיך. פאר טשארטער
רינג״. ארבעטער ״אינדעפענדענט אז דערשינען

 פירן גענומען באלד אבער זיך האט ״אינדע&ענדענט״ דער
 אויך ברענטשעם ארגאניזירן שוין פלעגט ער :קאנקורענט א װי

 גע־ רינג ארבעטער דער דעריבער האט שטאטן. אנדערע אין
 גאמען אונטערן אפאזיציע־ארדן אן מאםאטשוםעטס אין גרינדעט

ליג״. לייבאר ״די

״ױנגע״ די און ״אלטע״ די

 ״װײנטרויב־ די פאםירט רינג ארבעטער אין האט 1913 אין
 מיט האבן ״ױנגע״ אזױ־גערופענע די זועלכער פאר אפערע׳/

 געװען איז װײנטרויב : פירערשאפט ״אלטע״ די געטאדל׳ט רעכט
 צו פארגאכלעםיקט ״אלטע״ די האבן מענטש׳/ ״אייגעגער אן

 געפעלט האט קאםע דער אין — און פינאנםן די קאנטראלירן
דאלער... טויזנט עטלעכע

 אנגע- איז ״אלטע״ די קעגן ״ױנגע״ די םון באװעגונג די
.1916—1912 יארז די אין גאגגען
 איינגע־ יארקער נױ די געװען זײנען דאם — ״אלטע״ די

 געהאט שוין האבן װעלכע קאך־לעפלעך, און באאמטע זעםעגע
 א געהאט אפילו האבן יזיי ארדן.*) אין דעה א אויף ״חזקה״ א

 זיך פלעגן אייגגעזעםענע די ״זקנים״. פון קאקום געהײמען
 נייעםן. קעגן ?ריטיק, קעגן זיך שטעלן קאנםערװאטיװ, אויפפירן

 װעל- ״פארװערטם״, דעם זייט זײער אויף געהאט זײ האבז אגב,
פובליםיטי. נויטיקע די געבן זיי פלעגט כער

 געװען שוין איז ״אלטע״ די קעגן ״ױנגע״ די פון קאמןי דער
דענמארק״. אין צעפוילט איז ״עטװאם אז םימפטאם, א

 אנ־ ״לינקע״ די ש&עטער האבן צעפוילטקײט דער קעגן און
אן. הױם עד נאך גײט װאם קאמוי, סיםטעמאטישן זײער געהויבן

רינג ארבעטער אין דיפערענציאציע די
 אר־ אידישע די זיך האט אקטאבער־רעװאלוציע דער זיגט

 און ״רעכטם״ אױף דיפערענצירט מער אלץ בעטער־מאםע
 נעמערקט זיך האט דיפערענצירונג פון פראצעם דער ״ליגקם״.

 פעדע־ םאציאיליםטישער אידישער דער אין ״פארװערטם׳/ אין
 האט דיפערענציאציע די װאו רינג, ארבעטער אין אויך ראציע,

 אנגעהויבן םריער שוין געזען, אקארשט עם האבן מיר װי זיך,
״ױנגע״. און ״אלטע״ אויףי טײלונג דער מיט

 ״רעכטע״ די האבן 1920 איז קאנװענשאן נוארקער דער אויףי
 אויבן־דערמאנטן דעם פארװאםערן לאנדאנעץ מאיר געהאלפן

רינג ארבעטער פון מיטגציד א אז קאנסטיטוציע, דער פון פונקט

״פירער״, די טאג. ה״נטיקן ביזן אן זײ האלטן ״חזלה״ די *}
 פירן װ״ אז. א• דינערשט״ן, ברידער די װײנבערג, גוסקין, װי

 נאך גוםקין; איז גיישפיל, צום פרעזידענט, גרענדע. די שטענדיק
 װייגבערג, — אים נאך גוםקין; — אים נאך װ״גבערג; — אים

װ. אז. א.
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 און פאך זײן פון ױניאן דער צו באלאננען צו פארפליכטעט איז
 אפשאפוגג דער פאר קעמפט װאם פארטיי, א פאר גאר שטימען צו

&רױואט־אײגנטום. פון
 די האבן 1921 אין קאנװענשאן באםטאנער דער אויף
 אמענד־ אז נידערגעשטימט מאיאריטעט קלײנער א מיט ״רעכטע״

 צײטשריפטן די אויך אינדארםירן זאל קאנװענשאן די אז םענט,
״לינקע״. די םון

 די שוין האבן 1922 פון נאמינאציע־קאנפערענץ דער אויףי
 קרעדענשל־ דער צו ניט ״לינקן״ אייז קיין דערלאזן ניט ״רעכטע״
 טא־ דער אויר און צײלער־קאמיטע. דער צו ניט און קאמיטע
 געקעמפט ביטער ״צינקע״ די האבן )1922( קאנװענשאן ראנטער

 און םאװעטן־רוםלאנד װעגן רעזאלוציעם שענדלעכע די קעגן
 די ארגאן אידישן איר מיט יפארטי״ ״װאירקערם דער װעגן

״פרייהייט״.
 אײנ־ ״ליניקע״ די האבץ קאנװענשאן טאראנטער דער נאך
 געמאכט קלאר האט װעלכע פראטעסט־קאנװענשאן, א בארופן

 און ארבעטער־קלאם צום פארראט טאראגטער דעם מאםן די פאר
 דער אויו» אקציאנם־קאמיטע״. ״לינקע ־ער15 א דערװיילט האט

 ״רעכטע״ די פון פירערשאפט די האט פראטעםט־קאגװענשאן
 :געזעצן״ ״נירעמבערגער ריי א פון פאםונג דער מיט געענטפערט

 אר־ װעלכער אירגענד צו װערן צוגעלאזן ניט זאל ״לינקער״ קיין
 אוים־ זאלן ״לינקע״ װידערשפעגיקע ;ריננ ארבעטער אין בעט

 לארדזש׳/ עט ״מעמבערם װערן געמאכט אדער װערן געשלאםן
גל. ד. א.

לאנ־ מאיר שוין זיך האט 1925 פון קאנװענשאן דער אויף
 איז װעלכער אלגינען, מ. אטאקיר! צו ברוטאל דערלויבט דאן

 ״װאירקערם דער פון נאמען אין קאנװענשאן די באגריסן נעקומען
״פרײהײט״. דער פון און פארטי״
 גע־ ניט ״רעכטע״ די האבן ״לינקע״ די צו שנאה זייער אין

קינדער־שולן. די אויך שאנעװעט

קינדער־שולן די

 אר־ אידישער דער אין איז צוריק יאר 30 איבער מיט שוין
 קינדער־ •ײעגז פראגע די געװארן אויםגעהויבן בעטער־פרעםע

 פלאנצט פאבליק־םקול די אז געװארן, אנגעװיזן איז עם שולן.
 בורזשו־ רער פון פארהערלעכונג א נשמה קיגדם דעם אין א״ן

 אויך פאראורטיילז. בורזשואזע אלערלײ און װעלט־פירונג אזער
 פון לעבן פון זואכעדיק״ט דער אויוי געװארן אנגעװיזן איז

 יאלקע א װי פארגעניגנם, אזעצכע פון װייט איז עם :קיבד אידיש
 ״דריי־קרוצן״. א און פורים־שפיל א פון חנובה־דריידל, א און

 םא־ אידישע דערשינען 1915־1914 אין ז״נען פאליאטױו א אלם
 איםט־בראדװײ). און בראנזװיל (אין םאנדיי־םקולם ציאליםטישע

גענוג. געװען גיט אבער איז דאם
 אויף באשטאנען זײנען װעלכע ״ױנגע׳/ די געװען זייגע! דאם

 פון לייזונג די זיך אויף נעמען זאל רינג ארבעטער דער אז דעם,
 אזעלכע קעגן געװעז זיינען ״אלטע״ די אבער פראבלעם. דער

״נײעםן״.
 גע־ געזען יזיך האט 1916 פון קאנװעגשאן די װען און

 מעמ־ אונדזערע ״אויפצופאדערן רעזאלוציע א פאסן צו צװאועען
 און שולן אידישע םאציאליםטישע די אין אנצושליםן זיך בערם

״ װאו דארט, אזעלכע אויםבויען העלפן צו  פאר־ נאך זיינען ז
 בודזשעט קײן באװיליקט ניט אבער זי האט — ניטא..."*) לויפיק

שולן. אזעלכע פאר

 בא- פראטערנאלער דער פון געשיכטע דער ״צו זאלצמאנם ר. *)
.184-183 זײטן װעגונג״,
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 וױלן דעם קעגן דאם אי —1918 פון קאניװענשאן די ערשט
 איז װעלכער בודזשעט, א באשטימט האט — ״אלטע״ די פון

 מאיארי־ גרויסער א פון געװארן גוטגעהייםז רעפערענדום אויפן
טעט.

 בױראקראטיע די האט ״לינקע׳/ די קעגן קריי׳ךצוג איר אין
 די אין אויך געפאר״ ״ליגקע די פארזען ניט רינג ארבעטער פון

 פארװאלטונ־ די אין פצעגן דאן ביז שולן. די פון פארװאלטונגעז
 און לערער די שילער, די פון עלטערן די פארטראטן זײן געז

 ביורא־ די האט שול־געגנט. פון ברענטשעם די פון מיטגלידער
 א פון פארװאלטונג די אז ״אוקאז״, אן ארױםגעגעבן קראטיע

 ריע ארבעטער אלגעמײנער אן אויף װערן דערװײלט זאל שול
 אייגענע דערװײלן קעגען זאלן ״רעכטע״ די (כדי קאנפערענץ
 גאנצער דער (פון שול־פארװאלטונגען 17 זוען און ״באיעם״).

 דעם אויםצופאלגן אנטזאגט זיך האבן יארק) נױ אין 24 פון צאל
אויםגעשלאםן... בױראקראטיע די זײ האט ״אוקאז״,

 צענט־ א אין ארנאניזירט זיך האבן שולן אױםגעשלאםענע די
 ארבעטער־ אידישע אומפארטײאישע די — קערפערשאפט ראלער

 שולן אעעשלאםן זיך האבן עס װעלכער אין — קינדער־שולן
שטעט. אנדערע פון אויך

 1929 אק ״קינדערלאנד״ קעמפ אין שולךצוזאמענפאר צום
 קינדער־שולן ארבעטער אידישע אומפארטײאישע די שוין האבן

קינדער. 3,000 מיט שולן 57 געציילט
 אנטשײדן צו געװארן איינבארופן איז צוזאמענפאר אט־דער

 אײן שולן. די פון אומפארטייאישקײט דער װעגן פראגע די
 אונד זיין דארפן קינדער־שולן די אז געװען, אייז שטאנדפונקט

 שול אין דארף נשמה קינדם דעם :כמשכעו פשוטו פארטײאיש
 װעלכע אירגענד פון ריין ברעט, ריין א ראזא״, ״טאבולא א בלײבן

 אביעק־ אן נאר געבן שול די זאל ובכן נייגונגען. פארטײאישע
 אוים־ באװעגונג. דער אין ריכטוגגען װעגן באקאנטשאםט טױוע

 אויםװאקםן. װעלז זײ װען שפעטער, זײ װעלן ריכטונג א קלייבן
 פון טעאריע די אז געהאלטן, האט שטאנדפונקט צװייטער דער

 גאם, די םקול, די װארים פאלש. דודכוים איז ראזא״ ״טאבולא
 דעריבער איז פרי. זייער נשמה קינדם אױפן װירקן מואװים די

 די צו געגךםם א אלס דינען זאל קינדער־שול די אז נויטיק,
קינד. אויפן איינפלוםן בורזשואזע

 גרויםער א מיט זיך האט ״קינדערלאנד״־צוזאםענפאר דער
שטאנד&ונ׳קט. צװײטן אויפן געשטעלם מאיאריטעט

 גאליקן ז״ער אוים גיםן רינג ארבעטער פוז ״רעכטע״ די
 רעזאלוציעם אין פלעגן זיי אויב םאוועטן־פארבאנד. אויפן כעם

 דערבײ זײ פלעגן םאװעטן־פארבאנד, פון אגערקענונג די פאדערן
 פון פארפאלגונג דער פאר םאװעטךפארבאנד דעם םארדאמען

עם). הײםט קאנטר־רעװאלוציאנערן, (די שעדיקער אירע
פארשלאג, הילמאנם םידני צוריקגעװיזן האבן ״רעכטע״ די

ע דער אין נעמען אנטײל זאל רינג ארבעטעד דער אז או  א פון בוי
 צו אויףי קארפארײשאז אינדוםטריעלער רוסיש־אמעריקאנישער

 אינ־ מענער־קליידער א םאװעטן־פארבאנד אין אנטװיקלען
דוםטריע.

 אלע ״לינקע״ די אויף» איבערגעלאזן האבן ״רעכטע״ די
 (״טעקםײ־ רעכט אלע זײ ביי אװעלגענומען און פעאנץ־פליכטז

 אפילו אנטזאגט זיך האבן זיי רע&רעזענטײשאן״). װיטהאוט שאן
 באטייליקן צו רעכט דאם מינאריטעט ״לינקער״ דער באװיליקן צו

 ;צאל זײער צו פראפארציאנעל ארדן םון ארבעט דער אין זיך
 ברעגטשעם ״לינקע״ באזארגן צו אנטזאגט זיך זײ האבן אויך
לעקטארן. ״לינקע״ מיט

פריינד״ ״דער — רינג ארבעטער פון ארגאן אפיציעלער דער
 פון געװארן אפגעזאגט איז ביילין ב. י. װי דעם, נאך איז —

כאנינם, די פון הענט די אין איבערגעגאנגען רעדאלטאר־אמט,
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 אנטי־רעװאלוציא־ פשוטז א אין פארװאנדלט אים האבן װעלכע
אדגאן. נערן

 ״לינקע״ די פון טעטיקײט די װעלכער אין מאס, דער אין
 די האבן שטארקער, אלץ געװארן איז יזולטור־געביט אויפן

 איינ־ ״לינקן״ דעם באזייטיקן צו מעגלעכעם אלץ געטאן ״רעכטע״
בפרט. קינדער־שולן די און בכלל קולטור־אגשטאלטן די אין פלוס

ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון גרינדונג די
א.) א• (א•

 געגרינדעט ,1930 מערץ, אין דעריבער, האבן ״לינקע״ די
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם — ארדן נײעם א

.״ : לויטעט פרינציפךדערקלערונג די .  אנער־ ארדן דער .
 בלויז לאגע זייער פארבעםערן גיט קענען ארבעטער די אז לעגט,
.זעלבסט־הילף* ארגאניזירז דורך .  א פאר אויך קעמפן מוזן זײ .

 האבנדיק פארזיכערונג... םאציאלער פון סיםטעם פולשטענדיקער
 אלע פון קאמפן .די . . ער שטיצט . . . אױפגאבע םפעציעלע א

 ארבעטער־קלאם, פון ארגאניזאציעם עקאנאמישע אוז פאליטישע
קלאסן־שטאנד&ונקט.״ אויפן שטייען וױ<«ם

 1930 אין מיטגלידער אידישע 5,000 פון ארגאגיזאציע אן פון
 165 פון ארגאניזאציע אן צו אויםגעװאקםן א. א. א. דער איז

 נאך איז אידישע די װעלכע פון שפראך־םעקציעם, 14 אין טויזנט
 קינדער־םעקציע א ארדן דער האט אויך גרעםטע. די םארלויפיק

ױגנט־םעסציע. א און
קולטור־טעטיקײט

 פאר־ מיט טעטיקײט זיין ניט באנרענעצט א. א. א. דער
 שטיצט בײשפיל, צום םעקציע, אידישע די זיכערונגם־ארבעט.

 האט ; ״איקאר״ דעם און אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן דעם
 אראג־ ;״איקוף״ דעם און ״ארטעף*״ דעם אויפבויען געהאלפן

 שוץ ■זײן אוגטער גענומען ה^ט ;פארומם און לעקציעם זשירט
 שולן די זיינען שוץ זייז אונטער װ. אז. א. קינדער־שולן די

 ארבע־ אינטערנאציאנאלז פון גרינדונג דער גאך יאלד אריבער
 שולז־צוזאמענפאר פילאדעלפיער דער װען ,1930 אין ארדן טער
א. א. א. אין אנצושליםן זיך באשלאםן האט

פאר־ מערערע געמאכט םעקציע אידישע די האט דעם, אויםער
 אנטיםעמיטיזם. קעגן קאמן^ אין ארבעט פארײגיקטער פאר זוכן
 גע־ לײענער דער װעט בוך אויבן־דערמאנטן זאלצמאנם ר. אין

ן ע נ י  מיטן בריװ־אויםטויש אינטערעםאנטן העכםט א דעם װעגן פ
 מיטן און ארבעטעריקאמיטעט אידישן דעם מיט קאנגרעם, אידישן

רינג. ארבעטער
 געװענדעט םעקציע די זיך האט בײש&יל, צום רינג, ארב. צום

 װעגן פארשלאגז מיט װ. אז. א. 1937 ,1936 ,1935 ,1933 אין
 קאמף איגשורענם, שולן, די צו באצוג אין ארבעט פארײניקטער

 די װאס שולד, איר ניט איז עם און װ. אז. א. פאשיזם קעגן
ארבעט. פארײניקטער פון װײכן ארגאניזאציעם דאזיקע

שע די ע אידי ש טי ם אלי צי א א. ם ע( צי א ר ע ד ע פ.) ם. פ
 םאציא־ אידישע די איז יארן ־ער90 אנפאנג און ־ער80 םוףי

 זי :זיך פאר װעלטעלע א געװען אלץ נאך באװעגונג ליםטישע
 יער־ א&האלטן פלעגט ;לעבן אײגענעם איר מיט געלעבט האט
 צו צװעק מיטן פארבאנדן ארגאניזירן און פארטײ־טאגן לעכע

 גוט אזוי יארל, גױ אין ארבעטער־באװעגונג אידישע די פארייניקן
לאנד. גאנצן אין װי

 אימי־ אידישער דער פון דורות .װי אבער, מאם דער אין
 װערן שװאכער אלץ פלעגט אמעריקאניזירט, זיך האבן נראציע

פארטיי־טאגן. אידישע פון נויטװענדיקייט די
האבן פילאדעלפיע, שיקאגא, יארק, נױ װי שטעט, גרויםע די
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 פארטײ־טאגן. אין גענויטיקט שטאר? אזױ ניט פריער אויך זיך
 װאו שטעט, קלענערע די אין לאגע די געװען אבער איז אנרערש

 צופרידג־ אויוי קרעםטן אינטעליגענטע וױיגיק געװען זיינען עם
ארבעטער. אידישע די פון באדערפענישן גײסטיקע די צושטעלן

אין :פראבלעם די לייזן געפרואװט אפילו האט .b ם. די
 םעק־ נאציאנאלן א אנגעשטעלט זי האט בײשפיל, צום ,1904

 רעדנער־טור א געמאכט האט װעלכער (פייגענבוימען), רעמאי־
 זיך האט יארק נױ פון איםט־ם״ד דער אויף* לאנד; איבערן
 1907 אנפאע ; אניטאציאנס־דיסטריקט״ ״ערשטער דער באװיזז

 מאנאט יעדן באשלאסן &. ם, דער פון עקזעקוטיװע די האט
 וױיטער אבער גל., ד. א. םלוג־בלעטלעך אידישע ארויםצולאח

געגאנגען. ניט פ. ם. די איז פארזוכן װי
 באװעגונג א געגנט אידישן אין אגגעגאעען איז דעריבער

ארגאניזאציע. סאציאליסטישער אידישער םפעציעלער א פאר
 דעם פאר .1902 אין ■יטויז אגגעהויבן זיך האט באװעגונג די
 איי־ אויף קאנפערענצן. לאקאלע װערן אראנזשירט פלעגן צװעק

 אר־ איז יארק), (נױ 1903 אין קאנפערענצן, אזעלכע פון נער
 אורחא, אגב װעלכער, פון אגיטאציע־בױרא, אן געװארן גאגיזירט

 ,1907 אין קאגפערענץ איר אויוי געהערט. גיט גאר האט קיינער
 די איז שטעט, אגדערע 7 אויך פארטראטן געװען זײנען עם װאו
 אגי־ אידישער א אין געװארן פארװאנדלט בױרא יארקער נױ

 פארײניק־ די םון פארטייען םאציאליםטישע די פון טאציע־בױרא
 די אז נעװארן, באשלאםן איז דערביי קאנאדע. און שטאטן טע

ױניאגם. די פון ארבעט דער אין באטייליקן זיך זאל בױרא
 שטעל אויםן עלעמענטן בוגדיםטישע די האבן יארק ניו אין
 זיך זאלן פארטיי־ברענטשעם אידישע די אז אגיטירן, גענומען
 יארק נױ פון פארטיי־עקזעקוטױוע די בױרא. דער אן אנשליםן

 געהאלטן ניט האט זי װייל פאדערונג, די אפגעזאגט אבער האט
 װעגן פוגקט דער אז דערקלערט, זי האט אגב, בױרא. אזא פון

.איז ױניאנם די אין ארבעט . &. ם. דער פון טאקטיק דער קעגן .
 םאציאלים־ פיל אנגעקליבן לאנד איז זיך האבן 1908 ארום

 רוםישע פוילישע, פינישע, — רוסלאנד פון פליכטלינגען טישע
 אריינ־ ,װעג אנדעד קײן אײנגעזען ניט האט פ. ס. די װ. אז. א.

 נאציא־ ז״ערע אנערקענעז צו װי פרעמד־שפראכיקע, ד״ צוציען
 אגי־ אידישע די אויך אגערקענט שױן זי ה־אט בױראם. נאלע

טאציע־בױרא.
האט מען װי װײניקער אויםטאן בױרא די פלעגט םך־הכל אין

 זיך זי האט 1908 פון צוזאמענפאר אויפן דערװארט. איר פון
 װעל־ ״פארװערטם״, דער איז דעם אין שולדיק אז פאדענטפערט,

פובליםיטי. גענוג ניט איר גיט כער
 געגעבן ניט אלץ נאר איר האט ״פארװערםם״ דער װי אזוי

 צװ״- א ארויםגעבן אנגעהויבן שפעטער זי האט פובליםיטי, קיק
םאציאליםט״. ״אידישער װעכנטלעכן

 צו־ אויפן װען געענרערט, זיך האט בױרא דער פון לאגע די
 אידישער א איז פארװאנדלט זיך זי האט 1912 פון זאמענפאר

 : פ^לגט װי געװען איז חילוק דער פעדעראציע. םאציאליםטישער
 זײן דוקא געמוזט ניט האט בױרא דער פון מיטגליד א בשעת

 װאם פערזאן, די שוין פלעגט פ., ם. דער פון טיטגליד א אויך
 פעדע־ םאציאליםטישער אידישער דער אן אנשליםן זיך פלעגט
פארטײ. דער פון מיטגליד א אויך װערן ממילא ראציע,

װעלט״ ״נײע די
 אידישע פארײניקטע די און רינג ארבעטער דער װי פוגקט

 סאציאליםטישער אידישער רער אויך זין־ האט געװערקשאפטן,
 ערשטער איר בראדװיי... איםט 175 אין ארײנגעקליבן פארבאנד

 ״אידישער פון רעדאקטאר אויך געװען איז (םאלוצקי) םעקרעטאד
 פאר־ שפעטער אורחא, אגב זיך, האט װעלכער שאציאליםט״,

 װעלט״ גײע ״די װעלט״. נײע ״די צײטוננ דער אין װאנדלט
 אידי־ דער אין ש&אלטונג צװײטער רער בייז אדויםגעגאנגען איז

 און װעלט״ נײע ״די װען פעדעראציע, םאציאליםטישער שער
 (דער פעדעראציע קאמוניםטישער אידישער דער פון ארגאן דער

 װעלט־ ״נ״ע צייטונג דער אין געװארן פארײניקט זיינען ״עמעם״)
 ביזן עקזיםטירט האט װידער, ■װעלט־עמעם״, ״נײע די עמעם״.

 דער־ צו אנגעהויבן האט ״פרײהייט״ די װען ,1922 אפריל, טן2
שיינען.

 און פעדעראציע םאציאליםטישע אידישע די
״פארװערטם״ דער

 דער אין פארליבט שטארק געװען ניט איז ״פארװערטם״ דער
 בא־ איבעריק געװען ניט איז פעדעראציע די ;פעדעראציע

 ניט ק״נמאל זי איז אפן כאטש ״פארװערטס״, פארן גײםטערט
 געמיינ־ א אחוץ װארים ״פארװערטם״. קעגן ארויסגעטראטן

געמײנשאפט־ געהאט בײדע זײ האבן זיך, איבער דאך שאפטלעכן

ארדן פון דיסטריקט-קאמיטעט דזשוירזיער גיו
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 אידײאישע די הױפט־זאך, די און זיך. בײ מיטארבעטער לעכע
 סאציאליס־ אידישער דער און ״פארװערטס״ פון פארװאנדשאפט

 אין אײנפארשטאנען געװען זײנעץ װעלכע פעדעראציע, טישער
 צו באצוג אין :מלחמה־צייט דער פון פראגן ברענענדיקע אלע
 ; מלחמה דער םון באדײטונג ריכטיקער דער פון אפשאצוגג דער

 די אין םאציאליםטן די פון אויפפירונג דער צו צימערװאלד, צו
 ״פרײנט־ פון פרט דעם אין אויך ;לענדער מלחמה־פירנדיקע

 איינגע־ אפילו האט (קאהאן דײטשלאנד צו נײטראליטעט״ לעכער
 — ענדלעך — און קארעםפאנדענט). אלם שיידעמאנען לאדן

 ארײנטריט אמעריקעם פון אפשאצונג התפעלותדיקער דער אין
 אלע פון חוב װעגן געדרשנט האט קאהאן :מלחמה דער אין

 געמײנשאפטלעכער דער אין פײער דעם ״לעשן צו טענענטס
 ג/גרעדט האט װעלט״ ״נייע דער פון רעדאקטאר דער און הויז״,

 גע־ אידישע פאר״ניקטע די געלויבט און פאטריאטיזם װעגן
 צו פײנען מאקס דערלויבט האבן זײ װאם דערפאר, װערקשאפטן

באנדס... ליבערטי פארקױפן
 175 אין געהערשט האט אײנםארשטאנדיקײט רירנדיקע א
 קאהאנעז, און םאלוצקין צװישן הױפטזאכלעך בראדוױי... איםט

 ״פאר־ פון שװעל דער אויףי אורחא, אגב אים, פלעגט װעלכער
ארויפלאזן. ניט ורטים״’־*

 פעחג־ םאציאליםטישער אידישער דער פון פירערשאפט די
 עגא״) ״אלטער זיין און רעדאקטאר דעם דא מיינען (מיר ראציע

 די אויףי זיר האט זי װען אז םקאגדאליזירט, אזוי זיך האט
 גענומען ,1919 אפריל, איז װעלט״, ״נייע דער פון שפאלטן
 די אין אנגעקוקט אלע יזיך האבז פליגל׳/ ״לינקן צום חנפענען

אפשמייםן.*) אלײן זיך געהייםן דאך האט דאם :אױגן
 מאיאריטעט די זיך האט ״פירערשאפט״, דער פון פארפירט

 אנטזאגט ש&עטער חדשים עטלעכע מיט פעדעראציע דער פון
 :געשען איז װאונדער א אוז פליגל״.. ״לינקז אן זיך אגצושליפן

 םאציא־ אידישע די און ״םארװערטם״ דער זינט מאל, ערשטן צום
 האט דאך, אײן אונטער געזעםן זיינען פעדעראציע ליםטישע

 שטעלונג״ רעװאלוציאנערע ״אמת די באגריםט װארעם קאהאן
פעדעראציע... םאציאליסטישער אידישער דער פוז

 פ., ם. דער אין געבליבן זײנען װאס מאיאריטעט, דער אין
 האבן װעלכע עלעמענטן, ראדיקאל־געשטימטע פיל געװען זיי־נען

 זיך האבן יזײ קאמפלימענט. קאהאנם פון פריקרע געפילט זיך
 ״רעכטע״ די װאו פ., ם. דער אין הײמיש :עפילט ניט מער םתם

אומגעשטערט. געבושעװעט שוין האבן
 קעמלם דעם צעבראכן האט װאס שטרויעלע, לעצטע דאם

 פארטײדיקונג־ רעװיזיאניםטישע הילקװיטם געװען איז רוקן,
 אםעמ־ דער פון סאציאליםטן אויםגעשלאסענע 5 די פאד רעדע

 סאציאליס־ אידישער דער פון עקזעקוטױוע די אלבאני. אין בלי
 פאר־ א ארויםגעלאזן שטעל אויפן האט פעדעראציע טישער

פ. ס. דער קעגן דאמונגם־דערהלערונג

 דער פון דערקלערונג דער צו באציאונג קאהאנם
פעדעראציע םאציאליםטישער אידישער

 אייראפע, פון צוריק געקומען דעמאלט איז װעלכער קאהא;,
 פון שריט דעם פוז הארץ דאס צופיל אפגעגעםן ניט זיך האט
 און פ. ם. דער צו פעדעראציע םאציאליםטישער אידישער דער
 אונטערגעשריבן האבן װאם מיטארבעטער, די װיםן געלאזט האט

 בלייבן ניט מער קענען יזײ אז דעזאלוציע, אויבךדערמאנטע די
״פארװערטם״. אין

 א אײנבארופן האט פעדעראציע דער פון עקזעקוטױוע די
פון .באציאונגעז װייטערדיקע די װעגן קאנפערענץ םפעציעלע
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.1919 מאי, טן9 פון קאמף״ ״דער זע *)

 און &. ם. דער מיט פעדעראציע םאציאליםטישער אידישער דעי
 װעגן פארטײ קאמוניםטישער דער מיט פארהאנדלונגען די װעגן

פארײניקוע.

פארטי״ ״װאירקערם די
 די געװען אורחא, אגב איז, װעלכע — קאנפערענץ דער אויףי

 פעדע־ םאציאליםטישער אידישער דער פון קאנפערענץ לעצםע
 ״רעכטע״ די :געשפאלטן פעדעראציע די זיך האט — ראציע

 פאר־ זיך האט פ., ם. דער מיט געבליבן איז ■װעלכע מינאריטעט,
 .װעכנט־ א מיט פארבאנד םאציאליםטישן אידישן א אין װאגרלט

 האט מאיאריטעט ״לינלע״ די ;ארגאן איר אלם ״װעקער״ לעבן
 נײע א געגרינדעט פארטײ לאמוניםטישער דער מיט בשותפות

 פון קאנטראל דעם אונטער פארטי׳/ ״װאירקערם די — פארטײ
 דער פון פעדעראציע אידישע די ׳פארטײ. קאמוניםטישער דער

 גענומען ,1922 אפריל, טן2 דעם האט פארטי״ ״װאירקערם
״פרײהײט״. די ארויםנעבן

 אלע װי גוט אזוי פעדעראציע, אידישע די איז שפעטער
 פארטי״, ״װאירקערם דער פון פעדעראציעם נאציאנאלע אנדערע

 איבער־ זיינען פונקציעם אירע און פארשװאונדן, גאנצן אין
 צענטראלן בײם בױרא אידישער דער פון געװארן גענומען

פארטי׳/ ״װאירקערס דער פון קאטיטעט
פארבאנד, םאציאליםטישן אידישן דעם אנבאלאגגט װאם

 ״פאר־ דער פון עגא״ ״אלטער אן װי מער גיט אייגנטלעך ער איז
 אר־ פון מאשין ״רעכטער״ דער פון און אםאםיא״שאן װערטם״

 ארבעטער װעגן געזאגט האבן מיר װאם דאם, און רינג. בעטער
 ״פארװערטם״, װעגן זאגן װעלן מיר װאם דאם װי נוט אזוי רינג,

פארבאנד. אויפן אויך דעריבער זיך באציט

פ.) ד. (ם. פעדעראציע םאציאל־דעמאקראטישע די
 םאציאלים־ אידישן דעם און פ. מ. דער װעגן פארענדיקן צו

 דער װעגן װערטער פאר א זאגן נאר מיר װעלן פארבאט־ טישן
 זיך האבן מאל דאם .1936 אין פ., ם. דער אין שפאלטוע נייער

 װעלכע פאר שעבערעכטע, ״רעכטע״ די אפגעשפאלטן איר פון
 אפגע־ די רעװאלוציאנער. צו געיװען שוין איז פ. ם. די אפילו

 םאציאל־דעמאקראטי־ א אין ארגאגיזירט זיך האבן שפאלטענע
 הויפטזאכלעך באשטייט פ. ד. ם. דאזיקע די פעדעראציע. שער

 פידער־ בױראקראטישער דער פון ״פארװערטם״־אםם׳ז, דער פון
 געװערקשאפטן, דיפארײניקטעאידישע ריע, ארבעטער פון שאפט

 לעצטער איר אויףי װ. אז. א. ױניאנם די איז בױראקראטיע די
 פאזי־ פ. ד. ם. די זיך דערקלערט ,1940 אפריל אין קאגװענשאן,

 רוזװעלטם פרעזידענט פאר קריטיקירן) צו... רעכט (מיטן טיװ
פאליטיק.

טרײדם״ ״אידישע די אין םטױיקם גרויםע די
 ־ער1900 די אין געשעענישן אויבן־באשריבענע די אונטער

 און אויםגעװאקםן. גייםטיק ארבעטערשאפט אידישע די איז יארן
 אידישע יעדע פאנגט 1908־1907 פון קריזים נאכן יארן די אין

געגעראל־םטרײק. א פאר קרעפטן זאמלען צו ױניאן
 פאר־ 1913—1909 יארן די אין זײנען געגעראל־םטרײלם

 רעק־ די בעקער־ארבעטער, די בײ יארק) נױ (אין געקומען
 קלאוק־ די פענטם־מאכער, די לײדים־װײםט־מאכער, די שניידער,
 שניידער־ גרויםע װ. אז. א. שנ״דער די פאריערם, די מאכער,

 פילא־ באםטאן, שיסאגא, אין פארגעקומען אויך זײנען םטרייקם
װ. אז. א. דעלםיע

 א אפילו געבן צו ניט ל״דער, אונדז, דערלויבט פלאץ דאם
 אפ־ זיך -װעלן מיר םטרײקם. די פוז יעדן װעגן באגרי^ קורצן

— איבעריקע די אנבאלאעט װאם אײניקע. אויוי נאר שטעלן
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 קורצן א געבן נאר מיר װעלן — אלגעמײן אין םטרײקם אלע
םך־הכל.

 ענדיקן ״פארװערטם״ אין זיך פלעגט גענעראל־םטרייק יעדער
אמת. פון יװײט נעװען אבער איז דאם זיג״. ״גרויםן א מיט

געענדיקט, ױניאן־״פירער״ די האבן בעקער־םטרייק דעם
 גענעראל־ דער געםטרייקט... נאך ־אבן בעקער״ען פיל װע,־

 ״דער־ אזא געװען איז 1909 אין רעק־שניידער די פון םטרײק
 דעיקלערן וױדער געמוזט שניידער די האבן 1910 איז אז פאלג׳/

גענעראל־םטרײק. א
 ליידים־װײםט־מאכער 20,000 די םון געגעראל־םטרײק דער

 געענדיקט, פאר געװארן דערקלערט אפיציעל איז 1910*1909 אין
 םטרייקערם) צאל גרעםטער דער (מיט שעיפער גרעםטע די װען

 װאם דעם, אין באשטאגען איז ״זיג״ דער געםטרײקט. נאך חאבן
 באסעם די . . . פון הילו» דער מיט גאמפערם האט 1912 אין

 ארײנצוציען כדי גענעראל־םטרײק, ״געפײקטן״ א ארויםגערופן
ױגיאן. דער אין ארבעטער אמערילאנישע די און איטאליענישע די

 א געװען איז פענטם־מאכער די פון גענעראל־סטרײק דעי
 ניט האבן פירער די :געװען ניט איז ארבעט קײן אבער ״זיג״,

 זאלן באםעם די אז דערלאזן, צו ניט מיטלען קיין אנגענומע!
שטעט... אנדערע אין ארבעט די פאנאנדערשיקן

 1909 ױלי אין זיינען יארק נױ פון קלאוקמאכער 70,000 די
 ״קלאוזד־ פארן הױפטזאכלעך גענעראל־םטרײק א אין ארוים
 און לאנדאן) (מאיר לאיער איר מיט י. װ. ג. ל. א. די שאפ׳/

 די ;באםעס די נאכגעבן געװאלט האבן ״פארװערטם״ דער
 שויבן. ברעכן . . . ״פארװערטם״ צום געלאפן זײנען םטדײקער

 האט סעפטעמבער אין און געװארן, פארגעזעצט איז םטר״ק דער
 א װעגן פונקט א אז אבער ״זיג״, א מיט געענדיקט זיך ער

ױגיאן־שאפ.
 בײ ארבעטער 10,000 די פון שניידער־םטרייק גרויםער דער

 דער פאד )1911*1910( שיקאגא אין מארקם און שאפנער הארט,
 גאדמענט ױג״טעד דער פון איז ױניאן־שאפ א פון פאדערוע

 און שעפער אנדערע אין װען געװארן, צוריקגעצויגן װאירקערם
 די און אנגעגאעען. םטרײק דער נאך איז שטעט אנדערע אין

נאכגעגעבן. ל־יגי באםעם די האבן ױניאן־שאפ א פון פאדערונג
 קלאוק־ די פון גענעראל־םטרײק אויבז־דערמאנטן דעם װעגן

 אין שנײדער־םטרײק גרויםן דעם װעגן און יארק נױ אין מאכער
װערטער. פאר היפשע א זאגן צו נויטיק אייז שיקאגא
 ״פרא־ א מיט געענדיקט זיך האט םטרייק קלאוקמאכער דער
 דער און אסאםיאײשאן באםעם דער פון (קאנטראקט) טאקאל״

 באװארע־ צו װי פונקטן, געװען ז״נען ״פראטאקאל״ אין ױניאן.
. פון איגדוםטריע די נען .  א פון *1היל דער מיט םטרײקם .

 ציו״ פון און ״ארביטרײשאן״־קאמיטע אן ״גריװענם״־קאמיטע,
 איר פאר האט ױניאן די צדדים. צװײ די פון ללוירקם״ ״טשיזי
 ער האט הורװיטשן. אײזיק יצחק אנגעשטעלט קלוירק״ ״טשיח
 באסעם. די פון אויגן די אין לייטזעליקײט געפונען ניט אבער

 פון העזה דער קעגן געװארן אויפגעבראכט זײנען ארבעטער די
 פאר אגשטעלן זאל ױניאן די װעמען דעה, א זאגן צו באםעם די

 באארד דזשאינט בױראקראטישע די אבער קלוירק״. ״טשיױ איר
 צוזאמען לאנדאז, מאיר לאיער איר װי גוט אזוי ױניאן, דער פון

 א. י. אז דעם, אויוי באשטאנען זיינען ״פארװערטם׳/ מיטן
אװעקגײן... זאל הורװיטש

ױניאן״ װאירקערם קלאדינג ״אמאלגאמײטעד די
 דערקלערט װאירקערם נארמענט ױגײטעד די האט געזאגט, װי

 װען פארענדיקט, פאר שיקאגא אין שנײדער־םטרײק גדויםן דעם
 האבן מארקם) און שאםנער הארט, (אחױז שעפער אנדערע די אין

 פאנאנ־ האבן שעפער דאזיקע די געםטרייקט. ארבעטער די נאך
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 האט דעם דורן־ און שטעט, אנדערע אין ארבעט די דערגעשיקט
 די געגנטן. אנדערע איבער אויך פארש&רייט סטד״ק דער זיך

 קעגן געװען אויפגעבראכט איז שנײדער־װעלט אידישע גאנצע
 כמה פון שוין האט עם װאו װאירקערם, גארמענט ױגייטעד דער
ריקערט. טש. פרעזידענט פון ״מאשין״ די געהערשט יארן

 פאר־ פילאדעלפיע אין דעריבער איז ,1911 מאי, טן12 דעם
 בא- איז עם װאו שניידער־ױניאנם, פון צוזאמענפאר א געקומען

 ארגאניזירן צו שנ״דער־קאונםיל א ארגאניזירן צו געװארן שלאפן
 װאיר־ גארמענט ױנייטעד די לאנד. נאנצן איבערן שניידער די

 נױ איז אגצושטעלז געװארן געצװאונגען דעריבער איז לוערם
 א פייץ, (מאקם ארגאנייזער אן נאך שװ״צערן, ב. אחױן יארק,

 ארגאנייזערם די האבן ארבעט זייער ״פארװערטם״). אין מחותן
 פון גענעראל־םטרײק א מיט )1912 דעצעמבער (אין אננעהויבן

יארק. נױ אין ארבעטער 75,000
 אלץ זיך האבן באםעם די און װאכן 10 אװעק זײנען עם װען

 .װאם געװאלט חברותא זײן און ריקערט האט בויגן, געלאוט ניט
 װעלכער ״שניידערוקעם״, די פון םטרײק פון װערן &טור גיכער

 האבן ארבעטער די םטרײק־בענעפיט. פיל אזוי ארײן שלינגט
 מאקס געסטראשעט ״פארװערטם״, דעם באלאגערט רעװאלטירט,

פײנען...
 די געעגדיקט. םטרײק דער זיך האט ,1913 מערץ, טן8 דעם

 אין נאר אבער נאכגענעבן, עטװאם האבן םאגוםעקטשורערם
ארבעט־צײט. און שכירות פון באצוג
 גענעראל־שלאכט א צו געגרײט זיך האבן שנײדער־ױניאנם די

 װאירקערם גארמענט ױנייטעד דער פון קאנװענשאן דער אויף
 און װעג דעם פארלאפן זײ ריקערט איז .1914 אקטאבער, אי;

 דער איז װאם יארק, גױ אין ניט קאמוענשאן די באשטימט
 נעשװיל, אין העט־װייט נאר שנײדער־ארבעטער, די פון צענטער
 דער־ פארט זיך האבן שנײדער־דעלעגאטן די װען און טענעסי.
צוגעלאזן. ניט זײ ריקערט האט נעשװיל, קײן שלעפט

 אן א&געהאלטן שטעל אויפן שגײדער־דעלעגאטן די האבן
 ריכ־ פארן דערללערט זיך האט װעלכער צוזאמענפאר, אײגעגעם

 און װאירלערם גארמענט ױנײטעד דער פון צוזאמענפאר טיקן
 פרע־ פאר הילמאן םידני :באאמטע נאציאנאלע דערוױילט האט

גענעראל־םעקרעטאר. פאר שלאםבערג י. און זידענט
 װאיר־ גארמענט ױנײטעד ג״ע די האט 1914 דעצעמבער אין
 אפ־ ױניאן״, ט״לארם ״דזשוירנימען דער מיט צוזאמען קערט,

 זיך האט װעלכע קאנװענשאן, געמײנשאפטלעכע א געהאלטן
 קלאדינג ״אמאלגאמײטעד אן פון צוזאמענפאר א פאר דערקלערט
ױניאן״. װאיר־ערס

 י. װ. ק. א. די אנערקענט ניט לאנג יארן האט ל. אװ פ. א. די
 ארײנגענומען אמאלגאמײטעד די איז יארן ־ער1930 די אין ערשט

 איז שפעטער יאר פאר א מיט ל. אװ פ. א. דער אין געװארן
 דער פון פארבאנדן נאציאנאלע אנדערע מיט צוזאמען אבער, זי

ל. אװ פ. א. דער פון געװארן אויםגעשלאסן א. אײ. םי.
 םטרײקם גרויםע די פון קאפיטל דעם פארענדיקן װעלן מיר

מיטן

פאריערס די פון גענעראל־םטרײק

 געמאכט רק פוטער־ארבעטער די האבן יארן ־ער80 די זינט
ױניאן. דויערהאפטיקע א אויפצובויען פארזוכן
 האט װעלכע ױניאן, א ארגאניזירט זייזוידער האבן 1912 אין

 אר־ 9,000 פיז גענעראל־םטרייק א דערקלערט יאר זעלבן איז
 צאל נאנצער דער פון פראצענט 90 פון הײםט, דאם בעטעד,

 געװען 7,500 זיינען צאל דער (פון יארק. נױ אין פאריערם
אי־דישע.)
אבער דערפאלג, ט־ױםער א געװען איז גענעדאל־םטרייק דער
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 דערפאלג דער געבראכט. ניט נאך ער האט ״קלאוזד־שאפ״ קיין
 שטעט אגדערע פון אויך פאריערם די באװעגט האט יאר? נױ אין
 אר־ פאריערם די שױן האבן 1913 אין און זיך. ארגאניזירן צו

 די אװ ױגיאן ׳װאירסערם פאר ״אינטערנעשאנאל די גאגיזירט
 די שױן זיך האט 1914 אין קענעדע״. ענד םטײטם ױנייטעד
אויך. ״קלאוזד־שאפ״ א צו עגדלעך, רערשלאגן, יוניאן פאריערם

 גענגםטערס. פון געיליטן פיל אבער האט ױניאן פאריערס די
 געװארן, געבארן ניט נאך זײנען ״לינקע״ די װען ,1915 אין שױן
 אז, *), ״פארװערטם״ אין געקלאגט ױניאן־פירער א זיך האט

 פון הילן* דער אן באגיין ניט ױניאן די נאך זיך קען ליירער,
 האבן, זועלכע ״לינקע״, די געװען אבער זיינען דאם גענגםטערם.

 די פון פוטער־ארבעטער רי באפר״ט 1933 אין ענדלעך,
״גוראם׳/ די און ״צעפקעם״

םטרײקם גרויםע די פון פועל־ױצא דער

 נאענטער א געװארן גאמפערם איז םטרייקם דאזיקע די אין
ױגיאנס. אידישע די מיט מחותן
 שטארקן נאדל־ארבעטער די געהאלפן האבן םטר״קט די
 די און אמלאגאמײטעד די געבראכט האבז און יוניאגם זײערע

װעלט. דער אריףי ױגיאן װאירקערם פאר אינטערגעשאנאל
 הע־ און ארבעט־שטונדן קירצערע געבראכט זײ האבן אויך

שכירות. כערע
 דער פון אויםנאם דער (מיט געבראכט כיט אבער האבן זיי

 די פון באזייטיקונג קייז שאפ״, ״?לאוזד קייז ױניאז) פאריערם
 געעם־ און ״אוטםייד״־שעפער פייער־פאםטקעם, פון מגפות

טעריזם.
 פון םיסטעם א גאם אידישער דער אויוי געבראכט האבן זײ

 די — ארבעט און קאפיטאל צװישן באציאועען קעגנזײטיקע
 (רער פרעםע קאפיטאליםטישע די װעלכע פדאטאקאל־םיםטעם,

 די און ױניאן־בױראסראטיע די ארײנגערעכנט), ״פארװערטם״
 םטאביליזירן צו מיטל :ייעם א אלם באזונגען האבן באפעם

 װעלכע אבער זעלבםט, אינרוםטריע די און ארבעט־צײט שכידות,
 שעד־ אפילו נאר םטאביליזירגדיק, ניט און גיי ניט נאר ניט איז

 נעזען דאם האבן מיר (װי באםעם די גיט זי וױפיל אויוי לעד,
 אין זיך מישן צו מעגלעכקײט א הורװיטשן) א. י. מיט פאל אין
ױניאן. דער פון אנגעלעגנהײטן די

 איז םטרײקם, די פון געװאונען הדעות לבל האט עם װער
 ױגיאנם, אידישע די זײגען זײ דורך װארים ל. אװ פ. א. די דאם

 פון קר״ז אין אר״נגעטראטן טיר, אפעגער אן דורך זוי פונקט
 גע־ באפעםטיקט איז זײ דורך און איינפלום, גאםפערסיםטישן

 פראטאקאלן, פון עפאכע די קאנטראקטינג־םיםטעם, די װארן
 די מיט ױניאן־בױראסראטן די פון מיטארבעטערשאפט פון

באםעס.
 ניט מער שוין זיך גריבלען אגארכיםטן און םאציאליםטן

 אײנפלום איבער ניט מער שוין זיך רייםן זיי ;פרינציפן אין
 —גאמפערםיםטישער א שוין איז אײנפצום דער : ױגיאנם רי אין
&. ס. דער פון אפיילו שוין אנערקענט איינפלום, א;

 דער בײ געװען פ. ם. די שוין איז געפאנגענשאפט אזא איי
 האט הילקװיט מ. פירער םאציאליםטישער דער אז ל., אװ פ. א.

 אינטערנאציאנאל סאציאליםטישן פון קאנגרעםן די אויף שוין
 געקעמפט )1910 און 1907 קאפענהאגען(אין און שטוטגארט אין

. . פאד  שװארצער און אזיאטישער דער פון באשרענ?ונג דער .
אמעריקע. t״p אישיגראציע
,1912 אין &. ם. די האט װייניק, געװען דאם איז טאניער

 טן22 פון ״פארװערטם״ אין ארטיקל קאהגם איזידאר זע *)
.1915 יאנואר,
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 טויזנט, 115 פון מיטגלידערשאפט א דערגױיכט שויז האט זי װען
 הײװאודן פארפאלגט בײטש, גאמפערםעם אונטער װי פונקט

םאבאטאזש...*) פון אנעדקענוע זיין פאר
 הויפט־ די געװען איז גאמ&ערםיזם אט־דעם באקעמפן צו

 װעקכע לע״, עדױסײשאנאל ״טרײד־ױניאן דער פון אויפגאבע
שפעטער. יאר עטלעכע מיט דערשינען איז

 דער כדי :אר מלחמה־יאר!. די צו צוגעקומען זיינען מיר
 אין ריכטונגען רי װעגן באגריןי בעםערן א האבן זא<צ לייענער

 מלחשה, פון פעריאד דעם אין ארבעטער־באװעגונג אידישער דעד
 א דא געבן און א&האנדלונג אונדזער אוגטערברעכן מיר װעלן

״פארװערטם״. װעגן באגריו?

״פארװעדטם״ דער
 דער זיך האט אמעריקע, אין אויפגעקומענע איע װי פונקט

 דחקות. פון אגגעיציטן גענוג יארן ױגגע די אין ״פארװערטם״
 פון הלואות :לעבעדיק פון און טויט פון שלעפן ער פלעגט

 ״קענגערום״; די פון װעקםלען ;רינג ארבעטער פון ברענטש טן•1
״&ושקעם״. אנדערע פון און מאםקן־בעלער ״פארװערטם״ פון

 אנגעהויבן ״פארװערטם״ דער האט זיך ארויפארבעטן
 ״פארװערטם״, אין פיטשורם די דאגק א—1903־1902 אין ערשט

 דער פון װאוקם דעם דאנק א באהויפטעט; קאהאן אב. װי
 יפה מ. פארװאלטער דעמאלטיקער דער װי אימיגראציע, אידישער

פארזיכערן. פהעגט
 א פון ניט ארגאן אן אלם ״פארװערטם״ דער איז נעקוטען

 יארן־ ;פארטײ א צו אפאזיציע אן פון נאר פ), ל. (ם. פארטיי
 די װען אפילו הײפעלע, א פון ארגאן דער געבליבן ער איז לאע

 דער פון טײל אפיציעלער אן געװען שוין איז אפאזיציע ראזיקע
 פובליםיטי גענוג פאדט״ דער צו געשאנקען ניט קײגמאל ;פ. ם.

 ״ראטעװעט״ יאר 18 לעצטע די פאר און אױפמערקזאמקייט. אוז
געפאר. ״רויטער״ דער פון זי ער

 קעגן פראטעםט אלם ״םארװערטם״ דער איז געװארן געבארן
 מאנא־ דעם באקעמפן צו שליחות דער מיט לארדם׳/ אװ ״האוז א

 דע־ 91 אין ל״םעאום לייבאר קבצנישן דעמאלטיקן אויפן פאל
 איז איל״ן ער .וױ גענומען, לאנג ניט האט עם ;םטריט לענםי

 (״פארװערטם״- לארדם״ אװ ״האוז א פון ארגאן דער געװארן
 צו ?עגנער די באקעמפן צו איצט אייז שליחות זיין און אםם׳ן),

 אי־ פארײנייןטע רינג, קארטעצ(ארבעטער רײכן אויפן הזקה זיין
 175 אין װ.) אז. א. אםם׳ן ״פארװערטם״ געװערקשאפטן, דישע
בראדװײ. איםט

םאציא־ פאר נדבות בעטן אמאל פלעגט ״םארװערטם״ דער
םאציאליזם. קעגן םומען אוים ער טײלט היינט ; ליזם

 זועגן געקימערט ניט קיינמאל זיך האט ״פארװערטם״ דער
 זיך ער פארמעםט איצט ;ױגנט דער װעגן און קינרעד־שולן

 איר אויףי און ױגנט אמעריקאנער פרייהייט־ליבנדיקער דער אויף
ױגנט־קאערעם.

.״ :קאהאן זיך קלאגט 1884 אין . . דעבאטיר איך װען . . . 
. כלי ליידיקע א בין איך אז זיך, איך דערמאן .  נאר לערנען, .
מען..." מוז לעדנען

 מיט ״דעבאטע״ זײן אויף שפעטער, יאר 20 מיט אבער
 אזוי זיך ער האט אלייענס״, ״עדױקיישאנאל איז זשיטלאװפקין

 פאר האט ער אז קלאר, געװען איז יעדן פאר אז םקאנראליזירט,
מארקםיזם. װעגן געלערנט ניט גארנישט יאר 20 די

דער איז אז זיך, ער חסרנט שפעטער נאך יאר 12־10 מיט

ױ אין ארבעטער-באװעגוגג אידישע ״די פינקעלשט״נם זע י)  נ
.1934 נאװעמבער, טן4 פון ״טאג״ אין יארק״,
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 זײן . . . פטארם פאבריקן, ״די װעלן געזעלשאפט צוקונפטיקער
ט װי אזײ  אז אוים, אלזא, קומט, עם פאםט־אפיסעם...״ די ה״נ

קאמוניזם... שטיק א איז שטאט־םאציאליזם
 מארק־ װעגן געילערנט ניט גארנישט אלץ נאר האט קאהאן

םיזם.
 טא געלערנט, ניט גארנישט האט קאהאן אויב :זיך פרעגט

 װעמעז כלי״ ״ליידיקע א פון ״פארװערטם״ דער קען אזוי ו־וי
? אויםלערנען איז עפ

 הלכות אין ניט קיינעם טאקע לערנט ער אז תירױז, דער איז
 פון שימפער, פון דור א אגגעפלאדיעט גאר האט ער םאציאליזם.

 פראלעטאריער א װאם אלץ, פון באשמוצער פון פאדלױמדער,
הײליק. האלטן דארףי

דערקלערונג דעבםעם

 דער האט 1918 איז ״פארװערטם״־עטיק. פון םעמפל א איצט
״נױ־ א פון געשפרעך כלומרשטן א איבערגעדרוקט ״פארװערטם״

דעבס װיקטאר ױדזשין

 דראענדיקער א פון דרוק אונטערן רעבם;: מיט רעפארטער אפיל״
 ער אז דערקלערט, האבן דעבם זאל מײנונג געזעלשאפטלעכער

 פאדערן װאם (״םאציאליםטן״), יעגיקע די אן אן זיר שליםט
 םט. די ענדערן צו כדי ם. דער פון קאנװעגשאן נייע א

 אז הײםן, זאל דאם מלחמה... דער קעגן רעזאלוציע לואיםער
 קעגן שטעלונג רעװאלוציאנערער זײן אױף חרטה האט דעבם

טלחמה. דער
באריכט, רעפארטערם פון דערװאוםט זיך האט ער נאר װי

 אפגעדרוקט ,1918 ױלי, טן4 פון קאל״ יארק ״נױ אין דעבם האט
 א פאר טאקע איז ער אז צו, גיט ער אפלײקענוגג. שארפע א

 רעזא־ לואיםער םט. די ענדערן צו אויף קאנװענשאן םפעציעלער
 פארשארפן, צו נאר פאטריאטישער, זי מאכן צו ניט אבער לױציע,

רעװאלוציאנערער. זי מאכן צו

 זיך איך האב — דעבס שרייבט — צוריק יארן מיט . .
 זיך װאלט איך װעלכער אין מלחמה, איינציקע די אז אויםגעדריקט,

 פון אויםבויטער די קעגן ארבעטער פון מלחמה א איז פארשריבז,
. װעלט דער . הױם..." עד שטעלונג מ״ן איז דאם .
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 זיך האט ? טעות תיקון א געמאכט ״פארװערטם״ רער האט
 רע־ לעװיז, ד. ס. װען מער: נאך ניין. אנטשולדיסט? קאהאן
 דעבםעם ״פארװערטס״ צום צוגעשיקט האט נוארקער, א מא?ט

געדרוקט... ניט קאהאן זי האט קאל׳/ יארק ״נױ איז דערקלערוננ

מלהמה־פעריאד דער

 יארן די אין ארבעטער־באװעגונג אידישער דער איז לאגע די
 פארזעצונג א געװען זינען עקאנאמישן אין איז 1917—1914

 פון הערן רק זיך לאזט עס .1914—1909 םון עפאכע דער פון
 ״&ראטא־ שאפ״, ״פרעפערענשעל גענעראל־פטרײקם, םטרײקם,

 ליידים־ זעלבע די בײ אלץ און גל. ד. א. ״אוטםײד־שאפ״ קאל׳/
גל. ד. א. שנײדער קלאוקאכער, װײםט־מייקערם,

 40,000 זיך גרײטן בײשפיל, צום ,1915 דעצעמבער 1אי
 דער . . . פאר גענעראל־םטר״ק א צו יארק ניו אין שנײדער

 קאנטראקטימ־םיםטעם דער קעגן ױגיאן, דעד פון או.ער?עו.ונג
גל. ד. א.

מלחמה... דער פאר פון צייטן די פון שפראך באקאנטע די
 גענעראל־ א צו זיך נרײטן דרעם־מײקערם טשילדרען די

 באפעםטיקט זיך זיי האבן צוריק יאר דריי מיט ? װאםי םטרייק.
 אויף שװארץ איז עס װאו אפמאך, אן דורך באפעפ די קענן
 געבליבן טאקע איז שװארץ אזוי. און אזוי אט געשטאנען װײם
 איבער־ ביםלעפװײז באםעם רי האבן פאקטיש אבעױ װײם, אויף

 ״סקרעפ א װי מער ניט געװארן איז ער ביז א&מאך, דעם נעטראטן
 ניט מוט קיין ױניאן די האט צייט גאנצע די און פײפער׳/ אװ

באםעם. רי פון ארבעט צעשטערנדיקע די אפצושטעלן געהאט
 בײ און קלאוקמאכער די בײ זיך רודערט ,1916 יאגואר, אין

 פילאדעלפיע, יארק, נױ פון דרעםמאכער און װייםט ל״דים די
 גענעראל־םטר״ק א זיך פארטיקט עם און נוארק, און באםטאן

 איז, װאם םראגע, א — ױניאן־שאפ ״&רעפערענשעל״ א פאר
.1911־1910 אין שויז געװארן געםעטלט כמעט זיך, דאכט

 און עקאנאמישע געװען זיינען עם אז זיך, פארשטײט עם
 עם, קומט װי ? דאר אבער סטרייקם. פאר אורזאכן פאליטישע

 אנ־ גאר מלחמה־יארן די אין דארפן ארבעטער אידישע די אז
״ דאם פון פאנגען ? נ
*) : ביזנא אב. ביי מיר געפיגען ענטפער אן

. דער — ער שר״בט — אונדז פעלט עם . . .״ . פון תמצית .
רע- פון געפיל פאראנטװארטלעכקייטן. און פליכטן דעמאקראטישע

װערן פארװירקלעכונג, ממשותדיקע צו אבער קומט מיר, האבן װאלט
ארבעטער דער איז םטרייק נאכן פאראליזירט: כוחות אונדזערע

הגחה..." א באם דעם מאכן צו שטיל דער אין פארייט

 אויב _ טעות א אבער האט ער גערעכט. איז ביזנא אי.
 אר־ אויפן שולד די ארויוי װארפט ער בשוגג. איז במזיד, ניט

 אז ״פירער״, די אויוי פינגער מיטן אנצודײטן אנשטאט בעטער,
 ארער ארבעטער פון װיםן דעם אן באם מיטן פשרות מאכן זײ

 אנדערע בײ בשעת באםעם, אייניקע מיט פטר״ק א םעטלען
 ביים פעלט םטרײק נאכן אז ;אן םטרייק דער נאך גײט באסעם

 זאל באם דער אז דערלאזן, צו ניט פליכט מאראלישע די ״פירעד״
 אװ ״םקרעפ א אין פראטאקאל דעם פארװאנדלען ביםלעבװייז

װ. אז. א. פייפער״־,
 אײנגע־ געװעז ניט יארן״ ״גוטע די אין אפילו איז פ. פ. די
 ניט איז עולם דער מיטגלידער. אירע פון הערצער די אין באקן

 אויפ־ לאנדאנם מאיר און בערגערם װיקטאר פון אנטציקט געװען
עקזעקו־ דער פון אויםשליםונג היױואודם קאגגרעם. איז פירוננ

 נאװעמבער, טן12 פון ״פארװערטם״ אין ארטיקל ביזנאס זע *)
1916.
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 אין .a .D דער פון ראלע פאםיװע די ס. דער פון טױוע
 םטרייק־כװאליעם די אין און )1908־1907( לריזים פון צ״ט דער
 די אז געװיזן, קלאר האט אלין דאם — יארן פאר־מלחמה די אין
ל. אװ פ. א. זײן בײ און גאמפערםן ביי גלות אין איז &. ם.

 די שיידעמאנם, די פון פארראט פון רעכטפארטיקונג די
 ארבע־ דער פון פירערשאפט דער מצד פלעכאגאװם די און געדם

 פירער די קעגן צארן״ פון ״טרױבן באשאפן האט טער־באװעגוננ
 פוז פירער די װאם אישו, מילך״ ״ביליקע די און פ. ס. דער פון

 האבן ■װעלטן .װען פאדערגרונט, צום גערוקט האבן פ. ם. דער
 פלעגט װערן, געבויט אין װעלטן און װערן חרוב אין געהאלטן

שמייכל• פאראכטנדיקן א באאבאכטער ב״ ארויםרופן
 קװארטאל, אידישער דער געלרימט זיך האט איבערהויפט

 ״געקיקט״ פ. ם. דער פון ״האניק־חודש״ איז שוין האט װעלכער
פירער• זיינע און ״פארװערטם״ אויפן בלע״ז) (קריטיקירט

 לאנדאן, מאיר פעדעראציע, םאציאליםטישע אידישע די
מלחמה דער װעגן הילקװיט און קאהאן

 אגגע־ האט צוזאמענפאר לואיםער םט. דער נאר װי ,1917 אין
 מלחמה, דער אין ארײנטריט אמעריקעם קעגן רעזאלוציע די גומען
 פארטיי די פ. ם. דער אין געטאן לאז א מאםע אידישע די זיך האט
געװאהםן. שנעל צ״ט געװיםער א פון פארלױף אין איז

 פעדעראציע םאציאליםטישע אידישע די ״פארװערטם״, דער
 דער קעגן אפן געװען זיינען לאנדאן קאנגרעסמאן אויך און

 אידי־ דער פון איינבארופן קאנפערענץ, םפעציעלע א מלהמה.
 אנ־ מער׳ז טן16 דעם האט פעדעראציע, םאציאליםטישער שער

 קעגן — אפילו פארעװע א — ר/נזאלוציע ליטװאקם א. גענומען
מלחמה. דער

 מלחמה דער קעגן געבורטשעט רק האט ״פארװערטם״ דער
 גע־ האט בױרלםאן פאםטמײםטער ביז ״דרעפט׳/ דעם קעגן און

 דער האט שטעל אויפן קאהאנען... מיט װערטער״ ״פאר א רערט
 האט לאנדאן מאיר בורטשעריי. זײן אויפגעמןבן ״םארװערטם״

 בודזשעט־פראגע. דער אין ״נײן״ געשטימט ניט סאנגרעם אין שוין
 װאם ארבעטער, די פאר געהאט מורא האט ער װי אזוי אבער
 אויףי — ״פרעזענט״ : געשטימט ער האט דערװײלט, אים האבן

 םפעציעלער דער אױף קוקורעקו״. ני מע, ני בע, ני : אידיש
 פעדעראציע םאציאליםטישער אידישער דער פון קאנװענשאן

 רעד־ די פון געמאכט חוזק א. א. װלאדעק םאלוצקי, שוין האבן
 מײלער זײערע פון מלחמה. דער קעגן גערעדט האבן װאם נער,

פערל. פאטריאטישע געשאטן שױן זיך האבן
 היל־ און קאהאן אויך ה^בן קאנפערענץ םפעציעלער א אויף

)װי (נאך געמאכט קלאר קװיט  תמצית דער שטעלונג. זײער !
 דער אין אז זיך, ס׳פארשטייט :געװען איז רעדע קאהאגם פון

 איז זאך די קאפיטאליםטן. פאראינטערעםירט זיינען מלחמח
 אײנגעהילט הויז, א צו געגליכן איצט איז װעלט די :די אבער

 א״נװאויגער אלע מוזן ברעגט, הויז א װען און ;פלאמען אין
 ״לעשן :לאני? פון ניט שוין רעדן (מיר פײער... דעם לעשן גיין

 קומט קאהאנען ביי ;מלחמה די אפשטעלן הײםט פײער״ דעם
 דער אין גײן מען דארף פײער דעם לעשן צו אז אוים, גאר

מלחמה.)
 א בין איך :אזוי אומגעפער געזאגט האט װידער, הילפװיט,

 לעקטאר א לאיער, א אמעריקאנער, אז רוס, א םאציאליםט, א איר,
 אינ־ יםארט אייןי איך האב לאיער אלס װ. אז. א. װ., אז. א.

 — םאציאליםט א אלם םארט, אנדער אן — איד אלם טערעסן,
 ניט גאר עם איז זעט, איר .װי װ. אז. א. םארט אנדער אן נאך
 א פו ליניע די דערקלערן צו דיר־ניט, מיר־ניט, לײכט, אזוי

אויפפירונג... טענטשנם
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 ם^ציאל־ צװישן מאנעװרירט פשוט דא האט הילקװיט
 אים אויףי האט אומזיםט ניט רעכט־צענטריזם. און פאטריאטיזם

לאיער... א איז ער : געזאגט הײװאוד װ.

 ארבעטער־ אידישער דער אין דערפאלגן פאליטישע
באװעטנג

 םאציאלים־ אידישע די זיך האט אבער צייט זעלבער דער צו
 מאיר איז 1914 אין גחמה. שטיקל א צו דערלעבט גאם טישע

 די ה$בז 1915 אין ;קאערעםמאן נעװארן דערװ״לט לאגדאן
 אין ;אםעמבלימאן אן אויך דערװ״לט םאציאליםטן אידישע

 אםעמבלילײט 10 — 1917 אין ; אםעמבלילײט צװײ — 1916
 םאציא־ דער האט דעם, אויםער ריכטער; מוניציפאלן אײן און

 נעצויגן הילקװיט) (מ. י^רק נױ אין מעיאר־קאנדידאט ליםטישער
 5 געװארז דערװײלט זיינעז 1919 אין שטימען. 150,000 ארום

״ צװישן אםעמבלילייט, ״ זיינען אלע װאלדםאן. אויך ז  אויס־ ז
״רויטע״... אלס אםעמבלי דער פון געװארן נעשלאםן

פליגל״ ״לינקעד דער
 קאגװענשאן לואיסער םט. דער ביז איז ״לינקיזם״ דער אויב

 פאר־ פון םומע ניט־לאארדינירטע און פארמלאזע א געװען
 ביםלעכװייז 1918 אין שוין ער האט אומצופרידנה״טן, שיירענע

 װייניקעד אדער מער א מיט פארמען ארגאניזירטע אנגענומען
פדאגראם.*) באשטימטער

 לאנ־ פון װירקונג שעדלעכער דער אונטער פאםירט האט דאם
 פון אגיטאציע דער פון קאנגרעס, אין ארויסטרעטונגען דאנם

 הילק־ פון ;באנדס״ ״ליבערטי פאר םאלוצקי און &ײן לאגדאן,
 אויפ־ דער םון ;מעיאר־קאמפאגיע איפארטוניםטישער װיטם

 — און יארק נױ אין אלדערםען םאציאליםטישע די פון פירונג
 אקטאבעד־ דער פאר באגײםטערונג דער פון — הויפטזאכלעך

רעװאלוציע.
 ארבעטער אידישע ״לינקע״ די שוין האבן 1919 אנהויב

 איז װעלכער קאמח״, ״דער ׳זשורנאל, אייגענעם אז ארויםגעגעבן
 איז פעדעראציע אידישער דער פון ארגאן רער געװארן שפעטער

פליגל׳/ ״לינקן פון
 דעד אויו* געווען פליגל״ ״ליגקער דער שוין איז שטארק אזוי

 װעלט״ ״נייע דער פון עגא״ ״אלטער דער אז גאם, אידישעי
 אדרפא איז ער אז ״לינקע״, די צו חנדלעך מאכן שוין פלעגט

 פארן לאנג שוין זיך ער האלט גענומען גרונט אין אז ואדרבא,
 געפאדעדט אים פון קאמף״ ״דער ה*ט לינקע״. די פון ״שגירל

 אויפן ניט זיך דריי לצרינו?״ אם אתה ״הלנו :ענטפער אן
 פליגל׳/ ״לינקן אן אנשליסן זיך װעםטו קלאר: זאג קארעק.

? ניט אדער
 :ע־ מאשיז ״רעכטע״ די שוין האט 1919 פון פריליננ אין

פ. ם, דער אין ״פוירדזשעם״ מאכט

קאונםיל־באװעגונג די

 קאונ־ א אנגעגאנגען 1919 אין שוין איז נאדל־פאכן די אין
 די אין פארװאלטונג דעמאקראטישער א פאר — םיל־באװעגוע

 דער פון ״פראװעם״ די פון באשרענקװג דער פאר און ױניאנכ
 האט װעלכע קאונםיל־םיםטעם, די בױראקראטיע. ױניאניםטישער

אינדום־ אײן אין ױניאן ״איין פון פרינציפ אויפן באזירט זיך

קאמוניזם״. צו פליגל לינקן ״פון ביטעלמאגס א. זע *)
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 בײ עקזיםטירט אומלעגאל) אדער (לעגאל שוין האט *), טריע״
 דזשעקעט טשילדרען װײםט־מאכער, קלאוקמאבער, ״לינקע״ די

װ. אז. א. מײקערם
 די איננארירט אנפאנג פוז האבז ױגיאךפירער ״רעכטע״ די

 זיך ענדלעך און זין־ געבייזערט דעם נאך ?אונםיל־באװעגונג,
. מיט באנוצט שוין .  האט װידער, ״פארװערטם״, דער שמוץ. .
 אפילו :פארשװײגן פון מעטאדע אלטער זײן מיט באנוצט זיך
 כאטש קריגן, צו שװער געװען איז מיטיננ א װעגן אנאנם אן

באצשעװיזם. פון ״פארכאפט״ געװען נאך קאהאן איז אפיציעל
 אנגעגאנגען איז ״לינקם״ און ״רעכטם״ צװישז קאמןז דער

 און 1920 ,1919 פון פארלויח איז ױניאנם ״אידישע״ אלע אין
 שוין געזאגט, זוי האט, װעלכע &., ם. דער אין אויך װייטער;

״פוירדזשעם״. געמאכט 1919 אין
 ״לינקן פון ױני־קאנפערענץ קאנםטיטוציאנעלער רער נאך

 אידישער דער פון ״לינק־פלעלער״ אידישע די זיך האבן "5םאיג<
 פעדע־ אידישער א אין ארגאניזירט פעדעראציע םאציאליםטישער

 דער פוז גרינדונג דער גאך איז װעלכע פליגל״, ״לינקן פון ראציע
 די געװארן ,1919 םעפטעמבער אין פארטיי, קאמוניםטישער

פארטיי. קאמוניסטישער דער פון פעדעראציע אידישע

 דער נאך ארבעטער-באװעגונג אידישע די
מלהמה

אימיגראציע געגן גזירות
 װעלט־מלחמה די װאם ענדערונגען, טיפםטע די פון איינע

 דער םון באשרענקונג די געװען איז אמערילע, אין געבראכט האט
 בא־ זיך האבן אימיגראציע פרײער פון שונאים די אימיגראציע.

 געבראכט, זיך מיט האט טלחמה די װאם שאװיניזם, מיטן נוצט
 גזירות רײ א שטאטן פארײניקטע די אויח ארויפגעצװאוגגען און

 (אריינרעכענענדיק מלחמה־יארן פינף די אין אימיגראציע. קעגן
.1,173,000 אימיגרירט האבז )1919 אייך

,1925 אין באקומען אימיגראציע די האט קלאפ ;רעםטן דעם
 ״קװאטעם״ די געװארן. אײנגעפירט זיינען ״קװאטעם״ די װעז

 קלענער. נאך געװארן זיי זיינען שפעטער און קלייז, געװע! זײגען
 נאר איז עם אז אזא, געװען איז װעלט דער אין לאגע די און

 —אײרא&ע פון עמיגרירן צו םוף, ים ?ריעת א װי געװארן, שװער
 אױםגעפילט. ניט װערן קװאטעם קלײנע די אפילו אז שװער, אזוי
 אויפ־ אמעריקע האט מלחמה דער זינט אז איז, פועל־ױצא דער

 מאםן אידישע גערודפטע די פאר מקלט עיר אלם דינעז צו געהערט
אידן. פאר גיהנום א איז אייראפע װעז איצט, אפילו —

 ניט װערט באפעלקערונג אידישע די װי יאר, 25 איבער שוין
 איז דור אידישער נײער דער אימיגראציע. דורך פארגרעםערט

 פאר פון דורות, אלטע די ;אמעריקאגישער אן דורכוים שוין
 גע־ (מיר אמעריקאניזירט. שרין זיך האבן װעלט־מלחמה, דער

 ״אמעריקאניזירט״ און ״אמעריקאגישער״ װערטער די ברויכן
 אפהענגיק אזוי ניט שוין איז מאםע אידישע די אז זינען, דעם אין
דוקא.) טריידם״ ״אידישע די פון

 נאדל־ די אין זיך פארגרעםערט זײט, אנדערער דער פון
 ■װעלכער אין מאם, דער אין — עלעמענט ניט־אידישער דער פאכן

 פון נאד^־איגדוםטריען די פון ״עמיגראציע״ די• פאר קומט עם
 צענט־ די אין מזרח־שטאטן די פון שטעטלעך, קאיינע אין שטעט

 געגנטן, פארמערשע די אין הײםט, עם — מערב־שטאטן און ראל
קײן פון ניט װײםן םיידאעך אוץ בחורים פארמערשע די װאו

 פון ״קאמף״ אין ליאפםאן רחל מלכה פון ארטיקלען די זע *)
, טן4 לי .1919 ױ
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 נאציא־ א געװארן איצט שוין איז ״עמיגראציע״ די ױניאגם.
 זארגט ביישפיל, צום יארק, נױ פראבלעם. אמעריקאנישע נאלע
 זיך האבן נאדל־שעפער גרויסע די װאס שטארק, זייער שוין

 די פון און עװענױ םינפטער דער פון ארויםגעצויגן ביסלעכװײז
געגנטן. ארימיקע
 ארבעטער־ די אז איז, ארויםצוברענגען אויםן מיריזיינען װאם

 עם אמעריקאנישע. אן שטארק שוין איז אידן צװישן באװעגונג
 א פון רעדז צו ניט זינען 1ק״ איבערהויפט פ״לײכט שוין האט

 דער אז נאן־ בפדט ארבעטער־באװעגונג, אידישער דורכױם
 װארשיינ־ איז נאדל־אינדוםטריע דער אין קאפיטאל״ ״אידישער

 גרוי־ דער װאם דעם, מחמת — אידישער קײן ניט אויך שוין לעך
 פון קאנטראלירט שוין װערן דזשאבער דער און פאבריקאנט םער

 די פון אייגנטימער די פון מאגנאטן, האוז״ ״מייל־ארדער די
 װאל־ קאנצענטרירטן פון קאנטראלירט ה., ד. — םטארם טשײן

קאפיטאל. סטריט
 קאפיטלעך װייטערדיקע די אין שוין מיר װעלן דעריבער און

 ארבעטער־ אידישער דער אין ענדערוננען די באהאנדלען גיט
אהער. ביז װי באריכות, אזוי באװעגונג

פייגיל נײע — צײטן נײע

 די פאר האט ארבעטערשאפט אידישער דער פון פולם דער
 פולם מיטן א״נקלאנג אין און טאקט אין געשלאגן יאר 20 ?עצטע

 גאנצער דער פון קאמףי פון ריטם מיטן לאנד, איז לעבן פון
 אינהאלט דער שטאטן. פארײניקטע די פון מאםע הארעפאשנער

 זיך פלעגט ארבעטער אידישע די פון קאמף פוז פארם די און
 דער אין ענדערונגען די מיט איינקלאע אין ענדערן, שטענדיק

באװעגונג. אלגעמיינער
 יארן די אין בייש&יל, צום פליגל׳/ ״לינקן פון צײט יער אין

 אומגעקוקט װײניק עולם דער זיך האט פאםירונגען, גרויםע פון
 אדער םיאך״ ״ביציקע װי פראבלעמען װאכעדיקע אזעלכע אויף
 אין ערגעץ קאר־אנגעשטעלטע צענדליק עטלעכע פוז םטרײק דער

 דער־ מען האט קאנדוקטארם םטרייקנדיקע די בראנזװיל. אידישן
 ראדי־ !רעװאלוציע םאציאליםטישע א פאדערט : פשוט קלערט
 אויפן אומגעקוקט ניט אפילו זיך האבן ארבעטער־טוער קאלע

 באשעפטיקן צו ניט ם׳לוינט : טרייד־ױניאניזם גאמפערםיםטישן
״קלײניקײטן״. אזעלכע פיט זיך

 געמאזלט, און געפאקט דאן האבן ארבעטער פראגרעםיװע די
 אבער לענין לינקיזם״. פון ״קינדער־קראנקה״ט די דורכגעמאכט

 אידישע פראגרעםיװע קראנקהייט. דער םון אויםגעהיילט זיי האט
 ״טרײד־ױניאן דער פון פירערשאפט דער אונטער האבן, ארבעטער

 אריינ־ אויוי געארבעט פלײםיק ל.), ע. י. (ט. ליג״ עדױק״שאנאל
 אין דוקא און ױנ-יאנם, די אין מעטאדן פראגרעםױוע צוברענגען

 :בײשפיל צום .װי ל., אװ פ. א. דער פון טרײד־ױניאנם די
 מיטגלידער די צו באאמטע באצאלטע פון פאראנטװארטלעכקײט

 דזשאיגט דער פון באשטימט װערן זיי װען אפילו ױניאן, דער פון
 פון װערן דערװ״לט זאיל קאנװענשאן א צו דעלעגאט א ;באדד

 זאלן שאפ־קאמיטעם ;מיטגליד א איז ער װעלכז פון לאקאל, א
 אין פאך פון צװייג איין פאר לאקאל איין דערװײלטע; ז״ן
 א ;״ריקאל״ און רעפערענדום אויח רעכט דאם ;שטאט איין

װ. אז. א. יאר, צװיי מער.ווי ניט אמט אין שטײן זאל באאמטער
 די געקומען איז יארן, ־ער20 ערשטע די אין דעם, נאך

 אװעקצונעמען באצװעקט האט װאם קאפיטאל, פון אפענםױױג
 און מלחמה־הנחות די פארמערם די פון און אדבעטער די פון

 פאלמערם די פון היםטעריע מארד־פאטריאטישע די אנצוהאלטן
 קאמו־ די םאװעטן־פארבאנד, קעגן (הױפטזאכלעך לאםקס די און

דעמאקראטיע). און ניםטן
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 ארױםגערוקט פאדערגרונט אין דעריבער האבן ״לינקע״ די
 די צװײען אײניקייט אינטימעד מער א פון נױטװענדיקײט די

 מיט־ פאליטישער פון און ױניאנס פארשיידענע פון ארבעטער
 שיכטז פראגרעםױוע אנדערע און פארמערם מיט ארבעטערשאפט

 דער געװאקםן דאן איז יוניאנס די אין באפעלקערונג. דער פון
 פאר און פארט״ פארמער־לײבאר א פאר פארײניקונג, פאר קאמף

םאװעט־רוםלאנד. פוז אנערקענונג דער
 אמאל״ די דערפאלגרייך. מער־װ״ניקער געװען איז קאמױ דער

 די און טיילארם דזשוירנימען די י., װ. ג. ל. א. די גאמײטעד,
 האבן קאפךמאכער די פון און פאריערם די פון אינטעתעשאנאל

 עם פאדײניקונג. װעגן פראגע די אויפגעגומען 1923 אין טאקע
 דער צו באצוג אין מיינונגם־פארשײדנהײטן געװען נאר זיינען

 אמאלגאמייטעד, די אייניקייט. פון פארמע ארגאגיזאציאנעלער
 אמאלגאמירן, צו שטעל אויפן פארגעלײגט ־אט בײשפיל, צום

 נאדל־אינ־ גרױםער אײן אין נאדל־ױניאגם אלע צונױפשמעלצן
 בױרא־ צו גענויגט (מער אבער אנדערע ;ינניאן דוםטריע
 פאר געקעמפט האבן דזשאבם) צאל גרעםערער א צו און קראטיזם

 די צוױשן פארשטענדיקונג א פאר הייםט, דאם ״עלײענם״, אן
 געמיינזאמער פאר נאדל־ױניאנם די פון פארבאנדן פארשײדענע

 אן געװארן. באשלאםן ל״דער, עם, איז אזױ און אקציע.
 פון עקזעקוטױוע אן מיט געװארן, ארגאגיזירט איז ״עלייענם״

 ק״נער און פונסציאנירט ניט האט ״עלייענם״ די אבער *),5
װעלט. דער פון אװעק איז זי יװי ניט גערעגקט
 ר.וף דער אויך געװען איז דערפאלגרײך װ״גיקער אדער מער

 האבן יארן ־ער20 ערשטע די :פארטיי פארמער־לײבאר א צו
 פאליטי־ געמיינזאמער פאר באװעגונג שטארקע א בײגעװאוינט

גל. ד. א. פארמערם ארבעטער, פון אקציע שער
 פאר אגיטאציע די האט םאװעט־רוםלאנד, אנבאלאעט װאם

 ארױםצוטרעטן בארא םענאטאר באװעגט הפהות לכל אנערקענוע
 ארגאגיזירונג דער פאר גענומען זיך האט הילמא! אז דעם, צו

 אינדאםטריעל אמעריקאן ״ראשיען אזוי־גערופענער דער פון
 באשטעטיקט האבן נאדל־פארבאנדן אלע אז און קארפאר״שאן׳/

 םאװעט־ פון אנערקענונג װעגן רעזאלוציעס פריערדיקע זײערע
װ. אז. א. רוםלאנד,

איז (װעלכע ״קולירזש־פראספעריטי״ פון עפאכע דער איז

.1923-1922 יער-בוק׳/ לייבאר ״אמעריקאן זע *)

 פון טעאריע לאװםטאגיםטישער דער פאר גיגםטיק אזוי געװען
 ביי־ צום מיינערם, די (װי ױניאנם ריי א װען ״אויםנאמיקײט״),

 די ראטעװען ״צו קאמו* פארצװײפלטן א געפירט האבן שפיל)
 ״אידישע״ די אין אויך םטר״קם אויםגעבראכן האבן ױגיאנס׳/

 ביישפיל, צום ,1926 אין האבן יארק נױ איז און אינדוםטריען,
 פוטער־ארבעטער טויזנט 12 קלאוסמאכער, 35,000 געםטר״קט

װ. אז. א.
פראנטן צװײ אויןז קאמף א

 מילי־ אידישע די פאר יארן ביטערע געװען זיינען דאם
 פראנטן: צװײ אויף געקעמפט דאן האבן זיי ארבעטער. טאנטישע

 ג. ל. א. דער פון בױראקראטיע דער קעגן און באםעם די קעגז
 אמאלגאמײ־ דער פון אינטערנעשאנאל, פאריערם דער פוז י., װ.

 געװארן אנגעפירט נאר ם׳איז װאו איבעראל, פון—װ. אז. א. טעד
״לינקע״. די קעגן קרײץ־צוג א

 גײםט מיטן איינקלאגג אין געװען איז קרײץ־צוג אט־דער
 ריכטיקן איר ארויםגעװיזן דאן האט װעלכע ל., אװ פ. א. דער פון

 קעגן־םטרײק פארברעכערישער איר צוליב פרצוף. רעאקציאנערן
 אינדום־ ריי א אין פאזיציעם אירע פארלארן זי האט טאקטיל

 עטלעכע מיט װאו בײשיפיל, צום שטאל־אינדוםטריע, די װי טריען,
 א ארגאניזירן צו אײנגעגעבן שוין זיך עם האט דעם פאר יאר

 זיך האט זי װאו אינדוםטריען, די אין און ארנעטער. צאל געװיםע
 פארברעכערישער איר קעגן קעמפער די פלעגן געהאלטן, נאך

װערן. פארטריבן און פאריאגט מאםנװייז טאקטיק
 טעקםטיל־ די אין מ״נערם, די בײ פאםירט עם האט אזוי
 קלאוק־ די (צװישן גאדל־פאכן די איז איבערהויפט און ױניאנם
 פלאץ דער װ). אז. א. שנײדער פאריערם, דרעםמאכער, מאכער,

 ״רעכטן״ פון ייישפילן ברענגען צו ניט לײדער, אונדז, דערלויבט
 דער אין אז זאגן, נאר זועלן מיר נאדל־פאכן. די אין טעראר

 רעגו־ א אנגעגאנגען 1926 אין איז אינטערנעשאנאל פאריערם
 כעבראכט אגיטאציע די האט אויך ; דעם װעגן רעזאלוציע א מיט

 איינערלעכע די צוליב אז זאגן, צו איבעריל איז עם מלחמה. לערע
 האבן און געװארן אפגעשטעלט גאדל־ױניאנם די זײנען קאמפן

טרייד. איבערן קאנטראל זייער פארלארן

ױניאנס אומאפהענגיקע
״קולידזש־ פון יארן די איז זיינעז ״פוירדזשעם״ די אלזא,

ארדן פון שטאט-קאמיטעט פיטס־ורגער
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 נאדל־פאכן די אין מײנערם, די בײ פארגעקומען פראםפעריטי״
 אויםער אױםגעשלאםענע. מאםן געװעז שוין זײנען עם װ. אז. א.

 די און ניט־ארגאכיזירט, געװען סתם מאםן גרויםע זיינען דעם,
געקימערט. ניט זײ װעגן זיך האט ל. אװ פ. א.

 אנגע־ דאן ״לינקע״ די האבן אומשטענדן אזעלכע אונטער
 דער פאר און ױניאנם, אומאפהעעיקע פון טאקטיק די גומען

 אויפ־ זײער ״לינקע״. אידישע די אויך גענומעז זיך האבן בױאונג
 זיג־ די יװאו ױניאנס, די צעברעכן צו ניט — געװען איז גאבע
 די פון ױניאנס ארגאניזירן צו נאר געװעלטיקט, האבז מאנם

 און אמאלגאמײטעד י., װ. ג. ל. א. דער פון אויםגעשלאםענע
 ניט־ארגאני־ די פון װי גוט אזוי איגטערגעשאנאל, פאריערם דער

 פונקציא־ שוין האט ,1928 דעצעמבער, אין און ארבעטער. זירטע
 װאיר־ ״נידל־טרײדס די ױניאן, איגדוםטריעלע ״לינקע״ א נירס
 האס ױניאן אינדוםטריעלע אט־די ױניאן״. אינדאכטריעל קערם

דעמאנםטראציעם. פאראדןיאון םטרייקס, ריי א דורכגעפירט
 ,1933 איז אנגעפאנגען זיך האבן װאם םטרײק־כװאליעם, די

 אלגע־ דער פון און דיל ״נױ פון טײלװײז וױרקונג דער (אונטער
 אװ פ. א. די לאגע. גייע א באשאפן האבן אויפלעיונג), מיינער

 קעמפנ־ די פון אטאקעם די וױדערשטײן מער געקאגט ניט האט ל.
 קאונ־ די פון דעמאנםטראציעם די און סטרײקס די מאפן. דיקע
 פראגרעםױון א אויפגעװעקט האבן ארבעטלאזע די פון םיקם

 װידערגעבורט־גײםט א ״רענעםאנס׳/ מין א אדגאגיזאציע־גייםט.
 װירער זין־ האבן מאםן גרויםע ױניאנם. די אין געקומען איז

 פון קאנװענשאגם די אויף ל. איװ פ. א. דער אין ארײעעגאםן
 איגדוםטריעלן פון גערעדט שוין מען האט ל. אװ פ. א. דער

גל. ד. א. אומארגאניזירטע די ארגאניזירן פון ױגיאניזם,

ל. אװ פ. א. דער אין אויפלעבונג
 איז, געהעריק װי זיך, האט ״לינקע״ די פון טאקטיק די און
 ױניאנם, אומאפהענגיקע די אויפגעבנדיק געענדערט. וױדער
 פ. א. די אין צוריקגעקערט מאםנװ״ז ״לע?ע" די זיך האבן

 ל. א. דער אין ״לינקע׳/ אידישע פון פאל אין — ױניאנם ל. אװ
 אמאלגא־ דער אין אינטערנעשאנאל, פאריערם דער אין י., װ. ג.

װ. אז. א. מײטעד
 אר־ ױניאךפארבאנדן רײ א זיך האבן ־ער30 די מיטן אין

צו־ גלײך זיינען עם ײעלכער צו ״םי־אײ־א״, דער אין גאניזירס

 אפילו נאדל־טרייד. פון פארבאנדן אלע כמעט אויך געשטאנען
 האבן הוירםט און קאגלין אז אזוי, געענדערט, זיך האט דובינפקי

״קאמוניםט״. צוגאמעז מיטן באערט אים

פ ו ל ש

 און בכלל ארבעטער־קלאם אמעריקאנישער דער שטייט איצט
 פון בהלה א פון דרוק אונטערן בפרט ארבעטער אידישער דעד

 מש&טים םפעציעלע פון פארפאלגונגען, פון מכשפה־זוכעריי,
 די בהלה דער פון לײדן איבערהויפט ארבעטער־פירער. פון

זידל־װארט. א געװארן איז ״?אמוניםט״ און ארבעםער. ״לינקע״
 זיי אז ״רעכטע״, די איצט געװארן זייגען געמיין אזוי און
 ״קאמו־ די קעגן העצן צו אויף מיטלען אלערליי מיט זיך באנוצן

 די װאלדמאנם, די קאהאנם, אלעקםאנדער די כאנינם, די ניםטז״.
 זיינעז אלע — הילמאנם די און שלאםבערגם די דובינפקים,

 קעלבערגער אין זײ זיינען אלע רויט־פרעםערײ. פון ״פארכאפט״
מאנערהײמען. און הואװערן פאר הת&עלות

 &א- די גאלדם, די שטייען פאריערם די פון שפיץ דער איז
 בעםערע אויםגע?עמפט 1939 יאר איין אין האבץ װעלכע טאשעם,

 דאלער טויזנט 60 קרוב שכירות, העכערע ארבעט־באדינגועען,
 פרא־ הונדערט שאפ־םטרייקם, 277 אין דערפאלגן ״בעק־פעיי/

װ. אז. א. ארגאניזאציע צענטיקע
 מאמענט איצטיקן אין איז ארבעטער־באװעגונג אידישע די

 — באװעגונגען קעגנזעצלעכע צװײ אין צעשפאלטן ;אנצן אין
 האנט אביעקטיװ גײען ״רעכטע״ די ״לינקע״. און ״רעפטע״ אין
 זואלם, מעטיװ די ד״עזעם, די קאגלינם, די מיט האנמ אי;

 לאנד. פון עלעמענטן רעאקציאנערםטע די מיט — האל טעמע:י
 פון עלעמענטן &ראנרעםױוע די מיט גײען װידער, ״לינקע״, די

 אמע־ פון טראדיציעם קעמפערישע די טײער האלטן װעלכע לאנד,
 דער פון פרינציפן די װי גוט אזוי ארבעטער־קלאם, ריקאנישן

 קאנםטיטוציע דער פון און אומאפהענגיקייט פון דעקלאראציע
 מאםן־טעטי־ ברײטע א אן פירן זײ שטאטן. פארייניקטע די פון

 אויך פעלד. קולטורעלז און עקאנאמישן פאליטישן, אויפן קײט
 אויפ־ זײן אין פאלקם־קאמיטעט אידישן לעם טיכטיק זיי שטיצן
 אנטי־ קעגן קאמף צום מאםן אידישע די מאביליזירן צו גאבע

םעמיטיזם.
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כץ משה • מלחמות וועלט־ צװײ צװישן אזן וי
. i

 פערטל א פאר פראבלעמען אידישע
יארהונדערט

 אימפעריאליסטישער ערשטער דער צװישן פעריאד דער
 אימפעריאליםטישער צװײטער דער און 1918—1914 פ*ן טלחמה

 אריינ־ האט ,1939 פון םון» אין אנגעהױבן זיך האט װאם מלהמה,
 איבער לאגע אידישער דער אין עגדערונגען גװאלדיקע געטראגן

 שטעלוננ גאגצע די געענדערט ראדיקאל האט און װעלט דער גאר
פראגע״. ״אידישער דער פון

װעלט־מלהמה ערשטער דער פון צוזאגן

 —1914 פון װעלט־מלחמה אימפעריאליםטישע ערשטע די
 ״צו מלחמה א געװען פארזיכערט, אונדז מ׳האט װי איז, 1918
דעם מיט הםכם אין דעמאקראטיע״. פאר זיכער װעלט די מאכן

כץ משה

 מלחמה־ פאר לאזוגגען דעמאקראטישע די פון מיסברויכן דאזיקן
 און ענגלאנד רײ ערשטער דער (אין עליים די האבן צװעקז

 די באפרייען צו זיג, זײער פון פאל אין צוגעזאגט, פראגקרייך)
 שמאבטן װאם לענדער, און פעלקער קליינע אונטערדריקטע

 און עםטרײך דייטשלאנד, פון — הערשאפט פרעמדער א אונטער
 די באפרײען צו צוגעזאגט האט דייטשלאנד ; נאטירלעך טערקײ,

 װאס קאלאניעם, און מינדערה״טן גאציאנאלע פעלהער, קליינע
 און רוםלאנד פון — הערשאפט פרעמדער דער אונטער שמאכטן

רוםלאנד, צארישע דאם אפילו און נאטירלעך.*) עליים, די פון

 העכםטע דייטשע די װאם אויפרוף, איגטערעםאנטער דער איז אט *)
: אידן די צו ארויםגעלאזן 1915 אנהויב אין האט קאמאנדע

!פוילן אין אידן די ״צו
 רעגי- מיטל־אײראפײאישע גרויםע די פון ארמײען העלדישע ״די
פוילן. קיין אריין זיינען עםטרייך, און דײטשלאנד רו:־.עז,

 געצװאונגען האט ארמייען אונדזערע פון מארש טעכטיקער ״דער
אנטלויפן. צו ועגירונג רוסישע דעםפאטישע די
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 ״ברידער־ די גלייכהייט צוגעזאגט האט רעגירונג, ניקאליים צאר
 ׳זיך פארשטײט די, צו — פאליאקן די צו פרײהײט און אידן״

 עםטרייכישער און דײטשער דער אונטער געפונען זיך האבן װאם
ה/נרשאפט.

 די צוגעזאנט זי האט ענגלאנד, םפעציעל ש״ך איז װאם
 בא־ עם האבן אמעריקע און איםאליע פראנקרייך, או; — אירן

 ״נאציא־ א װי װ״ניקער ניט באקומען װעלן זיי אז — שטעטיקט
 אגב, האט, ענגלאנד װעלכע פאלעכטינע, אין היים״ נאלע

 צו־ נלײכצײטיק זי האט זי הגם פארנומען, ניט נאך דעמאלט
אראבער. די פאר מלוכה א אלם אויך געזאגט

 דעם נאך אױםגעלאזט זיך האט צוזאגן אלע די פון װאם
 און ענגלאנד באקאנט. גוט איז 1918 יאר אין עלײם די פון זיג

 די פון ״באפרײט״ האבן און װארט געהאלטן חאבן פראנקרײך
 און טעדקײ עםטרײך, דייטשלאנד, פון איםפעריעם צעבראכעגע

 מעגלעך נאר ם׳איז וױפיל פעלקער, און לענדער פיל אזוי רוםלאנד
 צוגענומען פשוט זײ האבן דייטשלאנד פון קאלאניעם די געװען.

 פאר־ זײ האבז פעלקער און לענדער ״באפרײטע״ די און זיך פאר
 צו געזוכט האבן זיי װעלכע דורך אינםטרומענטן, אין װאנדלט

 ניט און םאװעטךפארבאנד םאציאליםטישן דעם צעשמעטערן
 ד״טש־ פון רעפובליקן דעמאקראטישע די קאפ א אויפהויבן לאזן

 לענ־ ״באפרײטע״ די מלחמה. דער נאך פון עסטרייך און לא:ד
 ״פאר־ די און פינלאנד, עםטאניע, לאטװיע, ליטע, פוילן, ז־ער,

 אונטער זײנען ױגאםלאוױע און רומעגיע לענדער, אייניקטע״
 און ענגלישע די פון קאנטראל און פירערשאפט געניטער דער

 געװארן באנקירן און מיליטאדיםטן דיפלאםאטן, פראנצויזישע
 זיינען זײ װען פריער, אײדער רעאקציאנעדער אוטפאױגלײכלעך

 זײנען זיי געװארן. ״פארײגיקט״ און ״באפרײט״ ניט נאך
 װאם אייראפע, אין לע:דער רעאלציאנערםטע די געװארן פא־טיש

 רעאקציאנערע פון רשות אין געװארן איבערגעגעבן ז״נען
 אט־די פון ריי גאנצע א גענגם. פאשיםטישע טערא־יםטישע,

 פארװאנדלט ז״נען ױגאםלאװיע און רומעניע פוילן, װי ?ענדער,
 פארכאפט האבן װאם לענדער, אימפעריאליסטישע אין געװארן

 זײנען און געלאזן נאר זיך האט עם װאם שכנים, זייערע ב״
 נאציאנאלע ריי א איבער הערשער ברוטאלע געװארן אליין

מינרערהײטן.
 אין האבן עליים די װאם צוזאגן, גרויםע די שייך איז װאם

 אוים־ דעם פון זיך האט אידן, די געמאכט קריג פון צייט דער
:אט־װאס געלאזן
 צו אידן די צוגעזאגט טאקע האט באלפור־דעקלאראציע די
 די און ; פאלעםטינע אין הײם״ ״נאציאגאלע א בויען יזײ העלפן

 װערםייל, אין געװארן אונטערגעשריבן זײנען װאם טראקטאטן,
 ״באפרייטע״ די אין אידן די פאר ״פארזיכערט״ טאקע האבן

 פולע ממש בפועל נאר גלײכהײט, פארמעלע די נאד ניט לענדער
נאציאנאלער פון פארמען געװיםע אפילו און נלייבבארעכטיקוע

גלײכע פרייהייט: און רענט א״ך ברענגען פאגען ״אונדזערע
 אומגע- ארבעטן צו פרייהייט גלויבן, פארן פרייהייט בירגער-רעכט,

 אין לעבן קולטורעלן און עקאנאמישן פון צװײגז אלע אין שטערט
גייסט. א״ער

 מאםקא- אייזערנעם דעם אונטער געפלאגט זיך איר האט לאנג ״צו
יאך. װיטישן
רעגירוגג פרעמדע בארבארישע די א״ך, צו מיר קומען פר״נט ״װי
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 צוזאגן אעע די פון אבער זיך האט אדיםגעא^זז אויטאגאטיע.
טייך. בלוטיקער א טראקטאטן און

 באלפור־דעללא־ רער צוליב גראד זיך האבן פאלעםטינע אין
 צוזאמענשטױםן בלוטיקע אומאויפהערלעכע אנגעהויבן ראציע

 אידז״ די און אראבער די צװישן בירגער־קריג פאקטישער א און
 טער?ישן רעאלציאגערן דעם אונטער אפילו פריער, האבן װאס

 ן5&וי אין בשלום. זיך צוױשן געלעבט יארהונדערטער רעזשים,
 מיטן אנגעהויבן אידן די פון ״פולבארעכטיקונג״ די זיך האט

 אומאױפהער־ מיט און 1919 פון פאגראם לעמבערגער בארימטן
 זײנעז װאס קולטור־דיםקרימינאציעם, און עקאנאמישע לעכע
 דאם ;אומדערטרעגלעכער און שטארקער געװארן װײטער זואם

 און לאטװיע ליטע, אין און .רומעניע. איז געװען איז זעלביקע
 ביםלעכוױיז אויטאנאמיע״ ״נאציאנאילע אידישע די איז עםטאגיע
 אנטיטעמיטישע ם&עציעלע רײ לאנגער א אויף געװארן פארביטן

באפעלקערונג. אידישער דער קעגן דיםקרימינאציעם
 און דעמאקראטישע די פון אױםגעלאזן זיך האט דאם אט

 פארקערפערט זײנען װאם זיגער, די פון צוזאגן פרייהייטלעכע
 מען זייערע. אפמאכן אנדערע און װערםאלער די אין געװארן

 געזיגט מלחמה דער אין װאלטן עם װען אז צוגעבן, בלויז דארף*
 דײטשלאנד ױנקערישע װילהעלמישע, דאם נאר עליים, די גיט
 ״באפרייטע״ די פון לאגע די װאלט ארױםהעלפער, זיינע מיט

 האר א אויו* געװען ניט אידן די פון םפעציעל און פעלקער
 די פון באהאנדלונג ברוטאלע די איז דעם אויףי עדות בעםער.

 זײ בעת ערטער, אנדערע און אוקראינע ציםע, פוייצן, אין אידן
 געװארן פארגומעז מלחמה ערשטער דער פון צייט דער אין ז״נען

ארמייען. דייטשע די פון

 אויםגעלאזן צוזאכן די זיך האבן פארװאם
גארנישט? מיט

 געקאנט גיט גאר זיך אנדערש עם האט גענומען גרונט אין און
 ניט דעמאיט װאלט עם אימפעריאליסטן די פון װער אױםלאזן,

 זיינען װאם פערזאגען, די פון ניט יגעװען איז שולד די געזיגט.
 ניט און מלוכות דאזיקע די פון ש&יץ איז געשטאנען דעמאלט

 נע־ זיך האט עם פראגראמען. פאליטישע הײמישע ז״ערע פון
 געװען איז ׳װעלט־מלחמה ערשטע די װאם דעם, װעגן האנדלט

 װעלט די מאכן ״צו ימלחמה ?יין ניט פר״הייט־מלחמה, קיין ניט
 נאר פארם, איז עם װעלכער א אין דעמאקראטיע״ פאר זיכער

װ^ריא־ צ\ױי פג\ זלװ\ז\ז1 (\ריאליגזנויש<ן3ז1אי רגיבגוךיטגן א  אי
איינטײילן פרידלעך געקאנט ניט זיך האבן װאם לאגטר\, ליגזנויטצ

 אימפעריאציםטישע געפירט האבן מלחמה די װעלט. דער מיט
 װעגן געטראכט אלץ װי װײניקער האבן װאם רויבער־מלוכות,

 אײנגענומען האבן זײ װאם לענדער, די אין םײ דעמא?ראטיע
 מער: זאגן קאן מען היים. דער אין זיך בײ םײ ״באפרײט׳/ און
 מלוכות, קאפיטאליםטישע געפירט האבן װעלט־מלחמה ערשטע די

ד האב\ ױי אז צושטאנד, אזא צו דערגאנגען שוין זײנען װאם  א
 א געװארן איז זי װ״ל דעװא^ואנויט■, פאר הא.ב\ «גרא געהץיב\

 קראנק־געװארענעם און איבערגעפרעםענעם דעם פאד שטערונג
 רעװאלוציעם. קומענדיקע פאר הילףי מעגלעכע א און קאפיטאליזם

 כדי מלחמה, די אויםגענוצט דעריבער האבן אימפעריאליםטן די
 דעמאקראטישע די מעגלעך נאר ם׳איז װיפיל אויח באגרענעצן צו

 אנדערע די ש״ך איז װאם היים. דער אין זיך בײ אנטװיקמנג
״ פון זיינען װאם ״באפדײטע׳/ די קענדער,  האבן אפגעהאנגען, ז

 טערארים־ רעאקציאנערע, ערגםטע, םאמע די געשטיצט דארטן זײ
 פילםודםקים, די און מאנערה״מם די גענגם, פאשיםטישע טישע,

 בעםטע די זײן װעלן גענגם דאזיקע די אז געהאפט, האבן זיי װײל
 בא־ רעװאלוציאנערער דער קעגן הענקער און טורמע־װעכטער

װעגוננ.
גע־ מורא האבן זיגער, אימ&עריאליםטישע די זיי, אויב און

 בײ םײ הײם, דער אין זיך בײ םיי דעמאקראטיע םאר האט
 װי מער ניט געװען עם איז מלוכות, אונטערטעגיקע זייערע

 פא־ פון גאראנטיעם די אן ״פארגעםן״ זאלן זײ אז נאטירלעך,
 האבן זײ װאס גאייבהייט, נאציאנאלער און פרײהײט ?יטישער

 ברעץ אין מינדערהײט־פעלקער אנדערע און אידן די צוגעזאגט
 האלט! געװאלט װאלטן זיי װען אפילו נצחון. פון און מלחמה פון
״ װאלטן זײערע, צוזאגן דאזיקע די  װאדים געקאנט, ניט אויך ז
 גאציא־ און פרײהײט פאליטישע זיין געמאלט געקאנט האט װי

 שפור יעדער װאו לענדער, אין מינדערהייטן פאר :לײבחייט נאלע
 װאו און ג(\ג\אר\ א\יפג(\\-ןא\־צלמ■ פאךץינז איז רעמאקראטיע פון
 קײן ניט געהאט :יט האבן אלײן מערהײט־פעצקער ארטיקע די

! גלײכהײט קײן ניט און םר״הײט

םאװעטן־פארבאנד אין אידן־פראגע דער פון לײזונג די
 ערשטער דער נאך זיך האט לאנד אײנציק און אײן אין באריז

 אלע פון לאגע די םײ גוטן צום געענדערט ראדיקאל װעקט־מלחמה
 דעם פון לאגע די םײ מינדערהײט־פעלקער, אונטערדריקטע

 אויך און םאװעטךפארבאנד. אין געװען איז דאם פאלק. אידישן
נאטירלעך. װי מער ניט נעװען עם איז רא

דער דורך סאװעטן־פארבאנד דער זיך האט זײט אײן פון

אוים. איז
 פונדא־ פעםטע אוין* געבויט ײערן זאל אידן פאר רעכט גלייבע ״ד<
מענטן.

 פאר־ חניפהדיקע דורך אפנארן מאל, םך א װי ניט, א״ך ״לאזט
־שפרעכונגען.

 רעכט גלייכע די צוגעזאגט צאר דער 1905 אין א״ך גיט האט ״צי
 מאגי- העכםטן דעם געגעבן דערויף ניט ער האט צי אוי אידן די פאר

? פעשט
 האט מען װאם חוב, דאזיקן דעם אפגעצאלט אײך ער האט ״װי

װעלט? גאנצער דער פאר ;ענומען זיך אויף
 מאםן אידישע די טרײבט מען וואם ארויםטרייבן, דאם ״גדדענקט

I מקומות איינגעזעםענע זײערע פון
 חוג־ פיל און שעדלעץ ביאליםטאק, האמעל, קישינעװ, ״געדענקט

1 פאגראמען בלוטיקע אנדערע דערטער
 באר־ דער פון ארבעט די און ב״לים-פראצעם, דעם ״געדענקט

 בלוט- פון ליכ.ן שרעקלעכן דעם פארשפרייטן צו רעגירונג בארישער
!אידן ביי געברויך

 האט ער װאם װארט, מאנארכיש זײן געהאלטן צאר דער האט ״אזוי
I קלעם דער אין זייעגדיק געגעבן

סיבה די איז דאם אט — !קלעם א אין װידער איצט איז ״ער

!פארשפרעכונגען זיינע פון
 קרעפטן, אלע צוזאמעגצוגעמען איצט איז חוב ה״ליקער ״א״ער

בזזפרייאוגג. דער ביי מיטצוארבעטן
 אײערע קהלות, אייערע דור, ױנגער אייער :פאלקס-קרעפטן ״אלע

 דער בײ מיטצוארבעטן מאן, אײן װי שטעלן זיך םוזן — חבױת
זאן־. ה״ליקער
 אײער פאקטן, דורך באװייזן, װעט איר אז דערװארטן, ״מיר

»יבערגענ״עבנקייט. אייער און פארשטאנד
אונ־ פון קאמענדאנטן די צו בטחון גרעםטן דעם מיט זיך ״װעגדט

אייך. צו נאענט זײנען װאם ערטער די אין מיליטער דזער
באצאלט. גוט און באלד װערן ליפערונגען סארטן ״אלע

 צו און שונא דעם גאגצן אין באצװינגען צו װעג דעם ״באהיט
גערענטיקייט! און פרײה״ט פון נצחון דעם ברעגגען

 דײטשע פארבינדעטע די פון לײטונג אבערע ״די
ארמײען.״ עםטרײך־אונגארישע און

 דער געשטערט ניט האט אידן די צו אויפרוף דאזיקער דער אז
 און ליטע פוילן, אקופירטע די אין קאטאנדע מיליטערישער דייטשער
 אנטיםעמיטיזם פון פארטען ערג.םטע די פראקטיצירן צו אוקראנע
זעלבםטפארשטענדלעך... איז פאגראמען), בלויז (אויםער
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 האט אוז ארויםגעריםן אקטאבער־רעװאלוציע םאציאליפטישעד
 רויבער־ אימפעריאליםטישע די םון קרײז דעם קעגן געשטעלט זיך

 פאליטיק נאציאנאל־קאלאניאלער גאנצער זײער אנטקעגן מלוכות,
 מינדערהײט־ און שװאכערע אוגטערדרילן און בארױבן פון

 ־3H מאג\(\נו\־פא\־בא^ך אי\ איג זײט, אגדער דעד פון פעלקעד.
או\ גזאװצ דט־ג־ גגװגא\־\ גפטאפגו  («ץפפילןא־ ןאציא^אלצר פאר ב

 די און !ץלאפךע^נזפילגאנואצייגן .די— ו(\רװ^ץוג31א\ א\\ גץאציע
 די מיט צוזאמען קלאםן עלםפלואטאטארישע די פון הערשאפט

 הערשנדיקער דער פארשװאונדן ם׳איז װאו דארטן, גופא. לןלאםן
 לוײן זײז געקאנט ניט האט דארטן קלאס, אונטערדדיקערישער

 אונטערדריקטע װעגן און פאלל הערשנדיקן ק״ן זועגן רײד
פעלקער.*)

2.
מלחמות צוױי צוױשן פעױאדן צוױי

 אימפעריא־ ערשטער דער צװישן צייט־אפשניט גאנצן דעם
 ,1939 אוז 1918 צװישן צוױיטער, דער און מלחמה ליפטישער

 צװ״ אויח לאגע אידישער דער פון פרט אין צעט״קן מען קאן
 אימ־ דער פון םוף* דעם פון — פעריאד ערשטער דער פעריא״ן.

 ביז הײםט דאם ,1930 יאר דעם ביז מלחמה פעריאליםטישער
 רע־ נאך־מלחמהדיקער קאפיסאליםטישער דער פון סראך דעם

 צװײטער דער פראםפעריטי. און םטאביליזאציע קאנםטרולציע,
 דעם פון אנהויב דעם פון יאר, צען לעצטע די פארנעמט פעריאד

 די טאג. הײנטיקן ביז קריזים קא&יטאליםטישן אלגעמײנעם
 א געװען זײנען ,1929 םוף ביז 1918 םוף* פון יאר, 11 ערשטע

יאר. 10 לעצטע די צו צוגרייטונג
 פון רויבער־פרידן דער אז אנגעװיזן, פדיער האבן מיר
 האט און דעמאקראטיע שום קײן איינגעפירט ניט האט װערםאל

 האט ער װי פונקט אידן, די ברענגען געקאנט ניט אופן בשום
 פא־ קײן מינדערהייט־פעליןער, אנדערע די געבראכט גיט עם

 א דא איז פוגדעםטװעגן פרײיה״ט. נאציאנאלע און ליטישע
 נאכן יאר צענדליק ערשטן דעם צװישן אונטערשײד נעװיסער

 אוים־ דעם פאר יאר צעגדליק צװייטן דעם און שלום פון שליםן
מלחמה. אימפעריאליםטישער נײער דער פון נרוך

 קאפי־ פון פעריאד א געװען איז יאר צענדליק ערשטער דער
 דאם ? געמיינט עם האט זואם רעלאנסטרולציע. טאליםטישעד

 זיג־ די מלוכות, גרופע אײן װען צייט, דער אין אז געמייגט, האט
 פארדײען מיט פארנומען שטארל געװען זיינען עליים, רייכע
 בא־ די מלוכות, גרופע צװייטע א איז מלחמה־רױב, גרויםן זײער

 װאונדן שרעקלעכע די פארהיילן מיט פארנומען געװען זינטע,
 באנקראט, נאך־מלחמהדיקז דעם און מלחםה־פארלוםטן די פון

 צוריקנעװינען מיט און װירטשאפט יזייער צוריק־אױפשטעלן מיט
מערק. פארלארענע די

 די בײ ארויםגערופן האט רעקאגםטרוקציע פון פעריאד דער
 געגאיגען זיינען געשעפטן די פראםפעריטי. פון כװאליע א עליים

 אלעמען פאר נעללעקט האט ביזנעם געגוג, געװען איז ארבעט גוט,
 דיםקרימינירן צו אורזאכן םפעציעצע קײן געװען ניט ם׳זיינען און

 אויף אידן. די קעגן ניט אויך און איז, עם װעמען אנטקעגן
 ריםקרימינאציעם, איז עם װעלכע געפיצט זיך ם׳האבן װיפיל
נאר עקאנאמישע, אדער פאיציטישע, קיין ניט געװען עם זיינען

 אלגעמ״גע עטלעכע די מיט בלויז צופרידן זיך ׳טטעלן מיר *)
 אין אידז ״די ארבעט םפעציעלער דער אין װייל באמערקוגגען,

 אפשאצונג פולערע א געפינען לײענער דער װעט םאװעטן-פארבאנד״
םאװעטן-פארבאנד• אין לעבן אידישן דעם װעגן
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 גאנצן אין גיט נאך דער פון רעזולטאט אלם פםיכאלאגישע, גיכער
 קינםטלעך־ דער פון קריג־שאװיניזם, פון כװאליע איינגעלײגטער

 צו ״פרעמדע״, צו אומצוטרוי און פײגטשאפט אויפגעבלאזענער
 אנדערש־אויםזעענ־ אנדערש־רעדנדיקע, אנדערש־דענקענדיסע,

 דער־ ניט אמת, נאך, האבן דיםקרימינאציעם דאזיקע די דילע.
 אנטיםעמיטיזם מיליטאנטישן אפענעם, פון שטופע די גרײכט

 אבער — אמעריקע פראנקרייך, ענגלאנד, װי לענדער אזעלכע אין
 פון געשפײזט זיך האט װאם טשאד, שטילער א געױען זײנען זײ

 אינםטיטו־ דעמאקראטישע די פון אפשװאכוע אלגעמיינער דעי
 דער פון צײט דער דורך געװאוינהײטן דעמאקראטישע און ציעם

איר. נאך באלד און מלהמה

 קאפיטאליםטישע די איז עםטרייך אין און ד״טשלאגד אין
 1או אויפברויזן רעװאלוציאנערע דורך געגאנגען רעקאנםטרוקציע

 אין קאפיטאליזם דער האט זייט אײן פון קריזיםן. פאליטישע
 געריםן זיך האט און באלעבאטישקייט גאנצע זײן באגייט זײ

 צוליב אים האבן עם — מערק פארלארענע די צוריקצוגעװינעז
 אידן. קעגן דיםקרימינאציעם םפעציעלע קיין געלוינט ניט דעם

 מײנונג עפנטלעבער ליבעראלער דער צו אפעלירט כםדר האט ער
 אויףז האבן טראקטאטן װערםאלער די װאם קייטן, שװערע די קעגן
 העזה די געהאט ניט דעריבער האט ער און ארויפגעלײגט, אים

 א־דישער היימישער דער אויח קײטן איז עם װעלכע ארויפצולײגן
 דײטשער דער איז אבער זײט אנדער דער פון באפעלקערונג.

 די דורך בלוט מיט אפגעגאעען קאפיטאליזם עםטרייכישער און
 צו רעפאראציעם און קאנטריבוציעם ריזיקע די פון צאלונגען

 עקםפלוא־ צו אלזײטיק געשטרעבט דעריבער האט ער זיגער. די
 מארק הײמישן צוגענגלעכן אםנזערםטן דעם אלץ פאד פריעד טירן
 קאנקורענטן. ״פרעמדע״ מעגלעכע אלע אים פון באזײטיקן צו און

 דראענ־ אלץ געװארן און געװאקםן לאנד אין איז גל״כצייםיק
 האבן פאקטארן אלע די — באװעגונג רעװאלוציאנערע די דיקעד

 שאװי־ און רעאקציע פון ארעמם די אין בורזשואזיע די געטריבן
 האט װאם אנטיםעמיטיזם, אן פאר באדן דעם צוגעגרייט און גיזם
 אלץ פילן לאזן גענומען עםטרײך אין און דייטשלאגד אין זיך

 פון פארם די אנגענומען ניס נאך האט ער הגם מער, און מער
באגרענעצונג־געזעצן. אגטי־אידישע אפענע

 ״באפרײטע״ אזוי־גערופענע די געװען זײנען גרופע דריטע א
 צורעכענען קאן מעז װעלכע צו לאטװיע, ליטע, פוילן, לענדער,

 נאך זײנען לענדער אלע דאזיקע די אונגארן. און רומעניע אויך
 א אין ארײנגעפאלן באפרייאונג זײער נאך און מלחמה דער

 דייטש־ רוםלאגד, פון לאלאניעם אלם דורות־לאנג, לאגע. מארנער
 נאציאנאלער זייער װעגן געטרױמט ז״ האבן עםטרייך, לאגד,

 נאך האבן זײ װען אבער ׳זעלבםטשטענדיקײט. און באפרייאונג
 זיינען זעלבםטשטעגדיקייט ז״ער געװאונען ענדלעך מלחמ־ דעד
 עקאנאמישע שװערע ז״ער רײ א אויםגעװאקםן פלוצלונג זײ פאר

 פון קאלאניעס געװען זיינען זיי װי לאע, אזוי פראבלעמען.
 אלם געדינט זיי מלוכות דאזיקע די יהאבן מלוכות, גרעםערע

 איגדוםטריעלע און אגריסולטורעלע זײערע פאר מערק גרויםע
 זיך האט בורזשואזיע יזייער װאו פלעצער, אלס איז פרארוקטן

 בא־ די האבן אבער מלחמה דער נאך אויםשפר״טן. געקאנט
 פריער־- זײערע פארלארן מלוכות ״זעלבםטשטעגדיקע״ פרײטע

 זײנען מלוכה־הוצאות און בארערפענישן זייערע בעת מערק, דיקע
אױסנעװאקםן. שנעל זײער
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פראגע אידישע די ״געלײזט״ האט פוילן װי

פוילן. ״באפרײטע״ דאם װי מלוכה אזא למשל, מיר, נעמען
 צעטיילט געװען פױלן איז װעלט־מלחמה ערשטער דער םאר

 רוםלאגד װי אזוי דײטשלאנד. און עםטרייך רוםלאנד, צוױשן
 פון אינדוםטריע די האט אפגעשטאנען, אינדוסטריעל געװען איז

 אומבא־ כמעט גרויםן, א רוםלאנד אין געהאט רוםיש־פױלן
 מיט אפגעטיילט געװען ניט איר פון איז װאם מארק, גרעגעצטן

 רוםיש־פױלן אז דערצו, געבראכט האט דאם גרענעצן. שום קיין
 פראגרעםיװםטע און פארמעגלעכםטע די פון א״נער זײן זאל

 דערפוילישער פון זין די אויב רוםלאנד. אמאליקן דעם פון טיילן
 רע־ גענוג געפונען ניט אפילו האבן שליאכטע און בורזשואזיע

 איז פוילן, נאציאנאל־אונטערדריקטן דעם אין גירונג־שטעלעם
 און צױױלע װערן צו מעגלעכקייט די אפן געװען זיי פאר אבער

רוםלאגד. גרויםן גאנצן דעם איבער באאמטע מיליטערישע
 געדינט האט רוםלאנד אגריקולטורעלע דאם װי פונקט און

 רוםיש־ פון האנדל און אינדוםטריע דער פאר מארק גרויםער אים
 גע־ דייטשלאנד הױך־איגדוםטריאליזירטע דאם האט אזוי פוילן,
 אגריקול־ דעם פון פראדולטן די פאר מארק גרייטער אלם דינט

 גרויםע פױלישע די און דייטש־פױלן פון (פאזגען) פויזען טורעלן
 אונ־ געפילט עקאגאמיש זיך האבן שליאכטע קליינע און פריצים

לאנע. באקװעמער זײער א אין הערשאפט דייטשער דער טער
 געהאט ניט אמת, האט, עםטרײכיש־פױלן, אדער גאליציע,

 גרעםטער דער דייטש־פױלן. פון און קרוין־פוילן פון מעלות די
 אינדוםטריעל םיי אגריקולטורעל, םײ געװען איז גאליציע טייל
 אגריקול־ און אינדוםטריעלע די איידער אנטװיקלט װייניקער פיל

 פאר מארק א געװען גיכער איז און עםטרייך םון טײלן טװעלע
 האט דערפאר אבער פארקערט. איידער פראדולטן, עםטרײכישע

 גרויםע אנדער אן נעהאט שטאגדפונקט פוילישן פון נאליציע
 ױרידיש זיינען פאליאקן די װאו ׳פלאץ, א געװען ם׳איז :מעלה

 פאזיציע דאזיקע די נאציע. הערשגדיקע די געװען פאקטיש און
 שליאכט; פוילישער דער םון נאר (אײגנטלעך פאליאקן רי פון
 פארזיכערט זיי פאר האט בורזשואזיע) איר פון שיכט דינעם און

 דעריבער זיי האבן פאזיציעם, עקאנאמישע פרױױלעגירטע אויך
 אידישער דער פארגיגען צו ניט אורזאכן קיין יעהאט ניט

 יהאט יענע װאם פאזיציעם, עלאגאמישע די האנדלם־בורזשואזיע
פארנומען.

״באפרײאונג״ דער נאך נעװארן לאגע די איז אגדערש גאגץ
 פארײניקונג דער און װעלט־מלחמה ערשטער דער נאך פוילן פון
 און — נאציאנאלער א״ן אין טײלן געװעזענע דרײ אירע פון

 איז פויצן מלוכה. — אימפעריאליםטישער אן אגהויב פון שוין
 אייגעגער אן מיט גלייך׳/ לייטן ״מיט מלוכה א געװארן טאקע

 קאלאניעם אנגערויבטע אפילו און באאמטע ארמיי, רעגירונג,
 אויבער־ ליטע, פון טײלן מערב־אוקראינע, (מערב־וױיםרוםלאנד,

 שפילן צו מענלעכקײט די באקומען האט זי װ.). אז. א. שלעזיע
 אגט־ געמוזט דעם צוליב האט אוז גרויםמאכט א פון ראלע די

 געבן איר זאל װאם װירטשאפט, געהעריקע א זיך ביי װיהלען
 א וועלכע מיט הוצאות, גרויםע די דעקן צו מעגלעכקייט די

 דער אין אבער פארבונדן. איז גרויםמאכט א פון פאזיציע
 גרענעצן הויכע מיט אפגעצאמט זיך זי האט צײט זעלביקער

 די פארלארן האט און עםטרייך און דייטשלאנד רוםלאנד, פון
 און אינדוםטריע אגריקולטור, איר װעלכע צו מערק, גרויםע
יאר. 125 פון משך א איז צוגעפאםט געװען פריער זיינען האנדל
 פאליטיש און עקאנאמיש אפשפיגלען געמוזט עם זיך האט װי

 די ? פוילן גייעם דעם אין באציאונגען איגערלעכע די אויף
 דער פון טײל גרויםן א פארארעמט און צעשטערט האט מלחמה

איבערלאזן געמוזט דעם צוליב האט װאם שליאכטע, פוילישער
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 האבן פויערים די (װײל לאנד־באזיצער גדויםע די פאר ערד איר
 די אין אריבער איז זי ערד). קויפן צו װאם מיט געהאט ניט

 באפעםטיקט צײטן אלטע פון שוין זיך האט עס װאו שטעט,
 פראפעםיאנאלן םוחרים, פון מיטלשםאנד פויליש־אידישער א

 פארארעמ־ דער פון זין די װען אנהויב, פון בעל־מלאכות. און
 ביי אמטן צאל גרויםע א געפונען זיך פאר האבן שליאכטע טער
 אמת, זיך, האבן זײ :דערלײדן צו געװען נאך איז מלוכה, דער

 ״האנד־ אידישן דעם צו פאראכטונג פריצישער מיט באצויגן
 זײנע פארנעמען צו געאיילט גיט זיך האבן זיי אבער ליאזש׳/

 שליאכ־ דער פון פארארעמונג די װען שפעטער, אבער פאזיציעס.
 שטעט פוילישע די אין עמיגראציע איר אנגעהאלטן, האט טע
 ארייננעמען געקאגט ניט האבן טלוכה־אמטן די און געװאקסן איז

 קנאהדיקע װארפן אנגעהויבן זי האט טעכטער, און זין אירע אלע
 די אויף — פריער באשעפטיקונגען. אידישע די אויףי בליקן

 דאק־ די פון פראפעםיאנאלן, די פון פאזיציעם בעםער־באצאלטע
 שפע־ װ. אז. א. פארמאצעװטן אינזשעגערן, אדװאקאטן, טוירים,

 און אינדוםטריע דער אין פאזיציעם אידישע די אוירי — טער
 פאזיציעם אידישע אלע אויף — ענדלעך איז פינאנצן. די אין
 גרויםע די מיט אנהויבנדיק ארבעט, אין אפילו און האנדל אין

 די מארק־שטעלעבלעך, קלײנע די מיט ענדיקנדיק און געשעפטן
 אינדוםט־ די אין ארבעטן קװאליפיצירטע די און ״סטראגאנעם׳/

אונטערגעמונגען. ריעלע
אנטיםעמיטיזם. װאקםנדיקער א געװען איז רעזולטאט דער

 ״גלײכ־ די בנונע געביט םאציאלן אויפן דיםקרימינאציעם פון
 דער פון זײ אויםשליםן פולע (דאם אידן פוילישע בארעכטיקטע״
 איז באאמטן־קלאם) מלופהשן דעם פון און קאסטע מיליטערישער

 דיםקרימי־ עקאנאמישע און פאליטישע צו איבערגעגאנגען מען
 געזעל־ א צו אונטערדריקונגען, און באגרענעצונגען נאציעם,

 אידישער פון מלוכה־באיקאט פאקטישן א צו באיקאט, שאפטלעכן
 אפן־ אן צו און פאגראמען בלוטיקע צו האנדל, און ארנעט

 פון װערן צו פטור גאנצן אין גאר שטרעבונג אױםגעדריקטער
 פאלעםטיני׳/ ״דא אויםצואװאנדערן זיי צװינגען דודך אידן די

טראגן. זײ װעלן פים זײערע װאוהין אדער
 פאר־ איז ענדערונגען, ארטיקע געװיםע מיט זעלביקע, דאס
 אין עםטרייך, אין אוגגארן, אין רומעניע, אין אויך געקומען

 װאו לענדער, ״באפרײטע״ אנדערע אין און לאטװיע אין ליטע,
 אויפן אנװאקםן גענומען האט בורזשואזיע ״גאציאנאלע״ נײע א

םעלד. קאפיטאליםטישן פארקלענערטז

 אלגעמײנעט דעם פון צײט אין אידךפראגע די
קריזים קאפיטאליםטישן

 ערשטן דעם אין שטימונגען אנטיםעמיטישע די אבער
 זיינען װעלט־מלחמה אימפעריאליםטישער דער נאך יאר צענדליק

 באװיזן זיך האבן ״יאגעדקעם״ די ״בלימעלעך״. בלוייז געװען
 1929 סווי צװישן יארצענרליק, צװייטן דעם אין צעבליט און
.1939 םוףי און

 געװען איז דאם ? יארצענדליק א פאר געװען עם איז װאם
 פון קריזים אלװעלטלעכן אלגעמיינעם, דעם פון פעריאד דער

 1929 םוױ אעעהויבן זיך האט װאם קריזים, א — קאפיטאליזם
טאג. ׳הײנטיקן ביז פארענדיקט ניט אײגנטלעך זיך האט און

 אנגעהויבן זיך האט קאפיטאליזם פון קריזים אלנעמיינער דער
 קאפיטאליםטישער דער פון רינגען אפגעשװאכטע מער די אין

 אין אריבער שנעל אייז און דײטשלאנד, און עםטרײך אין קײט,
 שטאטן, פארײניקטע די און ענגלאנד אין ריגגען, שטארקםטע די

 קאפי־ אנדערע די פון טײל גרעםטן דעם װעג אויפן פארכאפנדיק
 קאפיטאליזם פון קריזים דאזיקער דער לענדער. טאליםטישער

װאם דעם מיט קריזיםן פריערדיקע די פון אנדערש געװען איז
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 אלע פארכאפט האט ער ה. ד. אלגמגזיטמר, אן געװען איז ער
 האט ער װאם דעם, מיט אויך און לענדער, קאפיטאליםטישע

 פינאנץ, און אינדוםטריע די נאר ניט רואינירט און געטראפן
אגריקולטור. די אויך נאר

 גע־ זיך האבן אינדוםטריען קראכן, גענומען האבן באנקען
 צעגד־ געװארן, רואינירט זיינען פארמער די אפשטעלן, נומען
 אויף געװארן ארױםגעװארפן ז״נען ארבעטלאזע מיליאנען ליקער

 די אייעעלאפן, יזיך זיינען מארקן אינערלעכע די גאםן, די
 קאנ־ פרעמדע פון א&צאמען גענומען זיך האבן אױםערלעכע

 אין מיטלקלאם רער צוימען, שטעכל־דראטיקע דורך קורענטן
 דערפילט האט אינטעליגענץ פראםעםיאנעלער ז״ן מיט איינעם

 דערפילט זיך האט קאפיטאליזם גאנצער דער אונטער, גייט ער אז
באגקראט.

 אויף װארפן צו אן זיך הויבט קאפיטאליזם קראנקער דעד
 ער װעלכן פאר אסנרונס, דעם פון רעטוגג א זוכנדיק זייטן, אלע
 מיטלען, אלע אויםפרובירן אן הויבט ער געװארן. געשטעלט איז
 אװאגטורים־ רעאקציאנערע, (פארשײדענע רפואות באבםקע פון

 פאר קומט 1931 (אין בלוט־אפעראציעס ביז פלעגער) טישע
 געעפנט זיך מיט האט װאם כיגע, אין יאפאן פון אנפאל דער

 שנעל װארפט ער װעלט). דער אויו» מלחמות םעריע נייע די
 דער־ שטאלצע זיינע אלע שױי זינקענדיקער דער פון ארוים

 און ליבעראליזם דעם — יארהונדערט טן19 דעם פון גרייכונגען
 עקאנאמי־ דער מיט איינעם אין פרײהייטן ציװילע אלע הומאניזם,

 פון פאו־מען ברוטאלםטע די מיט זיך פארבינדט ער פרייהייט. שער
 פארבינדוגג דער פון אוז רעאקציע פאליטישער און עקאנאמישער

 ־un װעלט, דער פון מאנםטער נײםטער דער געבארן װערט
גלגגל. היגילערמזנוישטיר גיט ,אט פאשטמ

גלגול פאשיםטישער דער
 אפג\ו<\ רי אלם געװארן כאראקטעריזירט איז פאשיזם דער

 פטא^ץ־ פט ל\\1ג\לג\מוגצ ערגסיגו̂ג רי פיט די!\גואגו\ר גונט־ארינזטיישגן
יגואל.9!\א

 ער װאם דעם, אין באשטייט פאשיזם פון גרונט־שטריך דער
 צעװילדעװעטער א פון טלחמה א אױף וזלחװה, אויף געבויט איז

 פון פאר״ניקונג א איז ער אלעמען. און אלץ קעגן מינדעדהײט
 פאליטי־ עקאנאמישער, דער פון — רעאקציע פון פארמען אלע

 מילי־ און שאװיגיזם עקםטרעמען פון אינטעלעקטועלער, שער,
 מיט פאשיזם דער צעמענטירט רעאקציע מינים אלע די טאריזם.

אנטיםעמיטיזם. פון פארמען קאניבאלי׳טםטע די םון הילף דער
 קודם־כל נעמט װירקט, ער װאו לאנד יעדן אין פאשיזם, דער

 ער רעאקציע. שאװיגיםטי׳טער ברוטאלער א םון פארם די אן
 װעלט דער פון םמעטענע די איז פאלק ״זיין״ אז דערקלערט,

 אטאקירט, ער זואם ׳די ם&עציעל פעלקער, איבעריקע אלע און
 קלאסן־ דעם קעגן זײ. טראגט ערד די װאס װערט ניט זײנען

 ״ראםן־ דעם ארוים ער רו?ט דערשטיקן, צו זוכט ער װאם קאמף,
 די און טעאריעם װילדםטע די דעם צוליב שאפט ער קאמף״.

 1מאס די צו אפיל דעמאגאגישן זיין אין פראקטיק. ברוטאלםטע
 גע־ איז װאם אינטערעם, און צוטרוי דעם אויםצונוצן ער זוכט

 אידעא־ םאציאליסטישער דער צו ימאםן די בײ געװארן שאפן
 פאשיזם דער יארהונדערט. פערטל דרײ פון משך אין לאגיע
 שלאגװערטער, ״םאציאליםטישע״ פארקריפלטע אויח אויך כאפט
 ״םאציאליזם״, פון פארם אײן מיט בלויז זיך באנוצט ער אבער

 באצ״כגט לאנג שוין איז װעלכער אנטיםעמיטיזם, דעם מיט
 פאר־ צו זוכנדיק גאראנים״. פון ״םאציאליזם דער אלם געװארן
 כלומרשטן א דורן־ מאםן הארעפאשגע די פון אויגן די בלענדן
 דעם פאר פאשיזם דער שטעלט עקםפלואטאטארן, די קעגן קאמף*

מאכט און אידישץ, א דערהוי&ט אלם קלאם עקםפלואטאטארישן

 עקםפלוא־ זיינען אידן״ ״אלע אז אויםפיר, דעם תיכױ דערפון
 צוליב װערן באזייטיקט און עקםפראפריאירט מוזן װאם טאטארן,

 מיטלשטאנד, דעם בארואיקן צו כדי פאלק. פון װאוילזײן דעם
 םײ קריזים, קאפיטאליםטישן דעם דורך םיי צעריבן װערט װאם
 אויו» שטאט פאשיםטישן דעם פון הוצאות גװאלדיקע די דורך

 אידן װאם פאקט, דעם אוים פאשיזם דער נוצט באװאפענונגען,
 שטאטישן דעם אין פלאץ באדייטנדיקן א געװיינלעך פארנעטען

 א פארנעמט מיטלשטאנד דער װאם ריכטיקער, — מיטלשטאגד
 מיט זיך נעמט פאשיזם דער אידן. די צװישן פלאץ גרויםן

 ארוים זוארפט ער מיטלשטאגד^ אידישן דעם פארניבטן אימפעט
 פרא־ די פון פארמיטלונג, פון ארבעט, פון האנדל, פון אידן די

 פלאץ צײטװײליק דעם דורך מאכט און אמטן, די פון פעםיעם,
 ״הערשנדיקן״ דעם פון מיטלשטאנד־עלעמעגטן געװיםע פאר

פאלק.
 צוליבן װ״ל אז געדענקען, צו װיכטיק אויך איז דערבײ
 רעװא־ דער םון אנװאוקם אן פארגעקומען איז קריזים װאקםנדיקן

 קאפיטאליםטישע פארשיידענע די אין באװעגונג לוציאנערער
 אויפן זיך אויף גענומען האט פאשיזם דער װייל און לעניער,

 ראטע־ צו כדי דערשטיקן, צו באװעגונג אט־די אופן ברוטאלםטן
 אוים־ געהאפט האט מען װייל אויך און קאפיטאליזם, דעם װען
 צו כדי — דײטשישן תנם םפעציעל — פאשיזם דעם נוצן

 באקומען פאשיזם דער יהאט — םאװעטן־פארבאנד דעם אטאקירן
 רײ גאגצער א פון שטיצע אקטועלע די אפילו און ברכה די

רײ. ערשטער דער אין ענגלאנד פון לענדער, ״דעמאקראטישע״
 עטד פון קליקעם פינאנץ־קא&יטאליםטישע הערשגדיקע די
 גל״כ־ זיך האבן שטאטן פארײניקטע די און פראנקרייך לאנד,

 םײ אנטיםעמיטיזם פון אויםשפרײטונג דער צו צוגעקוהט גילטיק
 און דייטשלאנד װי לענדער, אפן־פאשיםטישע אזעלכע אין

 אונגארן, פוילן, װי לענדער פאשיזירטע אזעלכע פון םיי איטאליע,
 פון עמעצער װען זעלטן לענדער. קלענערע רײ א און רומעניע

 ״ניט־אפיציעלז״ פרומען א מיט דעם אויף רעאגירט האט זיי
 די אויך איז דאם פארפליכטעט. ניט גאר צו האט װאם ?רעכי{,

 קליקעם, פיגאדךקאפיטאליםטישע זעלביקע די פארװאם אויזאך,
 ט״ל גרעםטן דעם אין אדער פולשטענדיק קאנטראלירן װאם

 םלוכות, בורזשואז־דעמאקראטישע די אין רעגירונג־מאכט די
 גע־ שטילערהײט האבן נאר געשטערט, ניט :אר ניט האבן

 פארשײדענע פון פארשפר״טונג דער איצט ביז העלפן און האלפן
 אין אנטיםעמיטיזם און ראםן־דיםקרימינאציעם פון פארמען

 אנטיםעמיטיזם דער :װײםן זײ װארים לענדער. אײגעיע זייערע
 דער איז ער פאשיזם. פון באגלײטער און פארלויפער דער איז

 רעאקציאנערע אלע צוזאמען קלעפט װאם צעמענט, בלוטיקער
מכה. פאשיםטישער גרויםער איין אין געשװירן

3.

 ערשטער דער פאר פראבלעמען אידישע
װעלט-מלחמה

 פאר פראבלעמען אידישע די באשטאנען ז״גען װאם אין
װעלט־מלחמה? ערשטער דער

 מינדערהײט־ א פאר אומעטום זיך מיט שטעלן אידן די
 באזונדערע א צװ״פל שום אן זי איז זײט איין פון װאם גרופע,

 עקא־ פארגאנגענהײט, אייגנארטיקער אן מיט גרופע :אציאנאלע
 אידישע די װעלכער אין קולטור, און סטרוקטור נאמישער

 פארבונדן, איר מיט איז װאם ליטעראטור, נאגצע די און רעליגיע
 זיינען אבער זײט אנדער דער פון ;ראלע היפשע א נאך שפילט

 פונק־ עקאנאמישע זייערע לויט לעבן, ארט זײער לויט אידן די
מערהייט־ דער אין אריינפאםונג־פײאיקײט זײער לויט און ציעס
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 פון טײל ארגאנישער אן לעבן אלגעמײנעם דעם אין און קולטור
 ארױםגעריםן קאן װאם טײל א — געזעלשאפט ארומיקער דער

גװאלד. מיט באויז גאנצן דעם פון װערן ארױםגעשטױםן אדער
 באשטימטע ארויםגערופן האט לאגע דאזיקע די װיפיל אויח

״ זיינען פדאבלעמען,  פאר און געזעלשאפט ארומיקער דער פאר ז
כאראקטער. פארשיידעגעם גאנץ א פון געװען אידן די

 געגאנגען נאך איז קאפיטאליזם ױגגער דער װען צייט דער איז
 אײן אין געהאלטן זיך האבן מערק זיינע װען באידארוין*,

 גאנצע די פארװאנרלען צו געהאפט האט ער און אויםברייטערן
 צוימען אינעװײגיסםטע אן מארק, דויכױםיקן א״ן אין װעלט

 רעשטן די אין הויפט־שונא זײן געזען ער האט שטערונגען, און
 באגרענעצונגען, די אין פעאדאליזם, מיטלאלטערלעכן דעם פון

 פא־ דעם אויףי ארויפגעלייגט האט ארדענונג פריצישע די זואם
 אין לענדער. די פון קולטור־לעבן און עקאגאמישן ליטישן,

 דעמא־ און ליבעראל געװען קאפיטאליזם דער איז צײט יענער
 לאזוגגען דעמאקראטישע מיט באנוצט זיך האט ער קראטיש.

 רעכט פאליטישע די פון אױםברײטערונג דער מיט אפילו און
 אוים־ גרינטלעכער הילףי זײער מיט כדי פאלקם־מאםן, די פון

 נאבל־ די פון פרױוילעגיעם געירשגטע שטערנדיקע די לוארצלען
?ירך. דער פון און גןלאםן
 בנוגע קאפיטאליזם פדצבילוטיקן ױנגן, דעם פון פדאגראם די

 אונטער־ אלע, װי מענטש א זײ :געװען דעריבער איז אידן
 אין געזעלשאפט ארומיקער דער פון װײניקער װאם זיך שייד

 מער װאם זיך זאג ;באדערפענישן מנהגים, שפראך, אויםזען,
 מיט צונויו* ענגער מאם זיך גים און באזונדערקייט דײן פון אפ

 דו אז פארגעםן, גערן װעט זי און מערה״ט, ארומיקער דער
װעלט. דער אויוי געװען איז עם װען ביסט

 דאזיקע די אן אמלײכטםטן נעמען װאם די אז יזיך, םארשטייט
 אוים זיך מישן זיך, אםימילירן װאם פראבלעם, דער פון לייזונג

 זיי אז ז״ן, חושד ניט אפילו זאל מען כדי אוים, זיך שמדן און
 עלעמעגטן, אידישע רי זײנען אידן, געװען איז עם װען זיינען
 קאיפיטאליזם, פון פראנט־רײען די צו אמנאענטםטן שטײען װאם
. יגואליגזנו\.9!\א אױישװ די הײםט דאפ

 טראדיציאנעל געװען נאך זייגען זיי װען אלץ, פון פריער
 פאר זײ האבן געזעלשאפט, אידישער דער מיט צונויפגעבונדן

ױ א ״זײ פון כלל דעם געשאפן זיך  א און הויז אין זיך ביי »
a\mm,\ דעי־ שפעטער, דרויםן״. איז ארויס גײםט דו װען 

 אנ־ זײ האבן מאםן, אידישע די פון מער אלץ זיך וױיטערנדיק
 שפראך, אין קולטור־אםיםילאציע פון פרינציפ דעם גענומען
 פארראטן פולשטענדיקן ביזן אױפפירונג, און אויםזען בילדונג,

 זײ פלעגן ענדלעך און קולטור. אידישער דער פון פארגעםן און
 דורך גל״ך״ מענטשן ״מיט װערן צו שטרעבוע זייער קרוינען

 שמד, דורך אידן, מיט באציאונגען אלע איבעררײםן פולשטענדיק
 נייע םון אננעמען דאם אזוי ניט באצייכנט זײ בײ האט װאם

 ■שטענדיק אויף איבעררייםן דאם װי איבערצייגונגעץ, רעליגיעזע
פאלק. אידישן מיטן פארבינדונגען אלע

אפבליאקעװען נעמט ליבעראליזם דער װען
 פון פעריאד דעמאקראטישער און ליבעראלער דער אבער

 בלויז אייגנטלעך לאנג. זייער גיט געדויערט האט קאפיטאליזם
 פון טרוים דער יארהונדערט. טן19 דעם פון פערטל לעצטן ביזן
 דורכויםיקן א״ן אין װעלט די פארװאנדלען צו קאפיטאליזם דעם

 קאנ־ גל״כע מיט און צוימען, אינעװ״ניקםטע שום אן מארק
 אונטערנעמער, קאפיטאליםטישן יעדן פאר קורענץ־מעגלעכקייטן

 שנעלע די געװארן. פארװירקלעכט ניט קיינמאל אייגנטלעך איז
 גע־ האט װעלט דער איבער קאפיטאליזם פון אויםשפרײטונג

אײן איז װערן צו פארװאגדלט אנשטאט אז דערצו, בראכט
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 ?אנ־ פרייער א דורך רעגירט װערט װאם מארק, דורכויםיקן
 איינציקע אויףי װערן צעריםן װעלט־מארק דער זאל קורענץ,

 ?אפי־ גרויםע די פון געװארן פארכאפט זײנען װאם שטי?ער,
 גרויםע די דורך גופא מלוכות די אין און מלוכות, טאליםטישע

 אלע פון קאגקורענץ די אפצוטויטן שטרעבן װאם מאנאפאליםטן,
גרופעם. קאפיטאליםטישע שװאכערע

 און איבערגענומען האט ?אפיטאל מאנא&אליםטישער דער
 דער פון פרױוילעגיעם די פון םך א זיך פאר באפעםטיקט

 אויך ער האט גלײכצײטיק אריםטאקראטיע. פריצישער פעאדאיער
 איז זײ פון אייגער און געשמאקן. פעאדאלע םך א איבערגענומען

 גרוים־ דער אנטיםעמיטיזם. פאר געשמאק נייער א געװען
 אין אירן קעגן דיםקרימינירן אנגעהויבן צוערשט האט קאפיטאל

 גענומען אים האט דאם װען שפעטער, םביבה. אײגענער ז״ז
 דיםקרימינאציעם די אויםברײטערן גענומען עד האט לוינען,

 געביט. פאליטישן אויפן אויך און עקאנאמישן אויפן א־דן קעגן
 דער װען װעלט־מלחמה, ערשטער דער פון צײט דער צו און

 איז בארג־אראפ, קײקלען גענומען שוין זיך האט קאפיטאליזם
 אין געװארן פארשפרײט מער און מער אליז אנטיםעמיטיזם דער

 און עקאנאמישער פון מיטל אלס לענדער קאפיטאליםטישע די
 ט״ל איק אויפהעצן קינםטלעך פון דיםקרימינאציע, פאייטישער

 אײן רואינירן פון און אנדערן רעם ?עגן באפעלקערונג דער פון
 דעם טײל, צולײטן דעם לטובת כלומרשט אידישן, דעם טייע,

?ריםטלעכן.
 אײן פון בורזשואזיע? אידישע די דערויו* ענטפערט װאם

 ארײנצוכאפן זיך, אסימילירן צו דראנג ט\נ\אר!\(ן\־\ א מיט ז״ט
 און אידישקײט איר .נאהאלנװ דורך פרױוילעגירטע די צװישן זיך

 אמעריקאנישקײט פראנצױזישקײט, דייטשישקײט, איר באטאניען
 פאר־ אםימילאציע קולטורעלער בלויז פון פלאץ דעם װ. אז. א.

 װאס שמד, אפענער דער אפטער און אפטער אלץ שוין געמט
 דעם פון פארטײדיקער און ארויםהעלפער אן פאר קירך די מאכט

 בורזשואזיע אידישע די דערגײט אפט זײער און אידן. מיז דאזיקן
אנטיםעמיטיזם. דעם שטיצן ביז אפילו
 פארקערט, װערט, בורזשואזיע אידישער דער פון ט״ל א

 מין א בויען אן הויבט זי צױניםטיש. אידיש־נאציאנאליםטיש,
 ק^נען צו ארום אזוי כדי מלוכהשאפט, אידישער פון ערזאץ

 םון ראלע, אנפירנדיקע די לעבן געזעלשאפטלעכן אין !{!נהאלטן
ארויס. זי שטופט בורזשואזיע קריםטלעכע די װעלכער
 זײן אין םפעציעל — נאציאנאליזם אידישער דאזיקער דער

 רעזער־ דער און קװאל דער געװארן איז — פארם צױניםטישער
 קולטורעלער און עקאנאמישער פאליטישער, מין יעדן פון װאואר

 בא־ ״אויםערלעכע״ ז״נע אין געביט. אידישן אויפן רעאקציע
 פוילישן דעם מיט פאשיזם, איטאליענישן דעם מיט צונויפלעבן

 פריינטלעך זיך זוכט און אימפעריאליזם בריטישן דעם פון
 פוײלשן דעם מיט פאשיזם, איטאליענישן דעם מיט צונויפלעבן
 נאר ם׳איז װי לאנג אזוי דויטלעריזם מיטן אפילו און שאװיניזם

 אלגעמײנעם דעם אין דערצו. מעגלעכקייט מינדםטע א פאראן
 און קראפט רעאקציאנערע אלם ארוים ער טרעט לעבן פאליטיש;
 יעדער פון אונטערשטופער אדער פארביגדעטער אקטױוער

 דאזיקער רער שטײט לעבן אידישן אינעם קליקע. רעאקציאנערער
 אידישער דער קעגן קאמו^ פון רײ ערשטער דער אין נאציאיאליזם

 קעגן קאמוניזם, קעגן םאציאליזם, קעגן ש&ראך, און קולטרר
 דאם װאם — אייניקײט״ ״נאציאנאלער פאר און קלאםן־קאמף

 פון פאליטיק דער פון אונטערשטיצונג דער אין אײגיקײט מיינט
רעאקציע. בורזשואזער אידישער דער

פראבלעמען אידישע די פון לייזונג פראלעטארישע די
פראב־ די אויוי פראלעטאריאט אידישער דער ענטפערט װי
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 פון לאגע געענדערטע די װאם לעבן, אידישן דעם פון לעמען
? געשטעלט אים פאר האט װעלט דער אין אידן די

 ײזן5י צו געזוכט ניט קײנמאל האט ארבעטער אירישער דער
 פאר־ באהאלטן, דורך אםימילאציע, דורך פראבלעמען אידישע די

 דורך ניט אװראי און אפשטאם, זיין אויםבייטן אדער לייהענען
שטיק. אנטיםעמיטישע פארשײדענע און שמד

 אויףי און מאסע ברייטער יזיין אין — ארבעטער אידישער דער
 ניט זוכט און געזוכט ניט אויך האט — אופן אתאניזירטן אן
 און נאציאגאליזם אידישן א דורך פראבלעמען זיינע ל.ײזן צו

 דער האט װעלט־מלחמה ערשטער דער פאר אמת, שאװיגיזם.
 םעפא־ און נאציאנאליזם אידישז פון פראגראם זײן מיט ״בונד״
 ארבעטער אידישע די צװישן ראלע געװיםע א געשפילט ראטיזם

 אירישע צװישן אויך דעם דורך און — רוסלאנד צארישן פון
 אהטאבער־רעװא־ די אבער לענדער. אנדערע אין אימיגראנטן

 נאציאנאליס־ דער פון װארצלען די אוגטערגעשניטן האט לוציע
 באנק־ דער און ארבעטער, אידישע די צװישן באװעמנג טישער

 אויטאנאמיע, נאציאנאלער פון פארמען פארשיידענע די פון ראט
 באקומען פארמעל װעלט־מלחמה דער נאך האבן אירן די װאם

 עםטאניע), לאטוױע, ליטע, אין (םפעציעל לענדער עטלעכע אין
 בונדי־ דער פון פאלשקײט די ארויםגעװיזן באשיינפערלעו האט
 האט ״בונד״ דער אויב אידעאלאגיע. נאציאנאליםטישער שער
 נײער דער ביז ליטע ארן פױלן אין איז עם װי עקזיםטירט נאך

 דער דאנק א בלױז געװען עם איז מלחמה, אייראפײאישער
 װאם און לענדער דאזיקע די אין געהערשט האט װאם רעאקציע,

 ארגאגיזירן צו אפן ארבעטער אידישע די דערלאזן ניט האט
אידעאלאגיע. רעװאלוציאנערער זייער ארום זיך

 די געהאט האבן ארבעטער אידישע די ■װאו דארטן אבער
 פאר־ זײ האבן זיך, ארגאניזירן צו פריי מעגלעכקייט מינדםטע

 און ״בונד״ פון םעפאראטיזם נאציאנאליםטישן דעם װארפן
 און פאליטישע זײערע פאר זיך ארנאניזיח צו געזוכט האבן

 בשותפותדיקע אין און האנט אין האנט קאמפן עקאנאמישע
 פול־ די ארבעטער. ניט־אידישע ארומיקע די טיט ארגאגיזאציעם

 פראגעם אידישע אלע פון אידן־פראגע, דער פון לײזונג שטענדיקע
 אקטאבער־ דער דורך םאװעטן־פארבאנד איז פראבלעמען און

 אידעאלאגישער דער שטוים מעכטיקן א געגעבן האט רעװאלוציע
 דעם אויםער אויך ארבעטער אידישע די פון זעלבםט־באשטימונג
םאװעטן־פארבאנד.

 דורך פראגע אידישער דער פון לייזונג דער פון פארם אט־די
 עלע־ ׳פראגרעםיװע די מיט צוזאמענארבעט פוישטענדיקער דער

 אוגטערדריקטע די פון םפעציעל און אנדעדע, אלע פון מענטן
 באדײטנ־ זיך געפינען עס װאו לעגדער, אלע אין איז פעלקער,

 שטרעבן עם װעלכן צו ציל דער געװארן םאםן, אידישע דיקע
 ניט ארבעטער־מאםן. אידישע באװאוםטזיניקע די אומעטום

 די פון זיך אפקערן ניט זיך, באהאלטן ניט זיך, פארלײקענען
 ניט יז״ט אנדער דער פון און — מאםן הארעפאשנע אײגענע
 מאםן, הארעפאשנע פראגרעםױוע ארומיקע די פון זיך אפטײלן

 אתה־ רעאקציאנערן פאנטאםטישן, קיין אין ארייגפאלן ניט
 דער פון לייזונג דער פון פארם די איז דאם — בחרתנואיזם

 און װעלט־מלחמה ערשטער דער נאך איז װאם פראגע, אידישער
 טיפיש געװארן רעװאלוציע םאװעטישער דער פון זיג דעם נאך
מאםן. אידישע פראנרעםיװע די פאר כאראקטעריםטיש און

 די פאר זיך האט שטעלונג דאזיקער דער מיט הםכם אין
 פראגרעםױוע די צװישן דערהויפט יאר, צענדליק פאר לעצטע

 גע־ הארעפאשניקעם, און ארבעטער אידישע לעק־געשטימטע און
 אידישער דער צו באציאונג אקטױוע און פאזיטױוע די שטארקט

 שפראך. דאזיקער דער אין קולטור מאדערנער דער און שפראך
אידישע די זײגען לענדער קאפיטאליםטישע ריי גאגצער א אין
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 די געװארן ארגאניזאציעם פראגרעםיװע ז״ערע און ארבעטער
 די און שפראך אידישער דער פון רעכט די פאר פארקעמפער

 ?ולטור־ אידישע קינדער־ש^ן, אידישע פון שטיצעד און בויער
 דרא־ ארגאניזאציעם, מוזיקאלישע געזאנג־פארײנען, אנשטאלטן,

 פראלעטארישע אידישע און טעאטערם און פארײנען מאטישע
 גע־ 1937 םווי אין איז ארבעט דאזיקע די שרײבער־גרופעם.

(אל־ דעם פון ארגאניזאציע דער דורך געװארן קרוינט
 אידישן ערשטן אויפן קולטור־פארבאגד) אידישער װעקטלעכער

פאריז. איז ?ולטור־האערעש
 די פון קאמח דעם פון פארמען װיכטיקע זײער די פון אײנע

 רעכט אידישע די פאר הארעפאשני?עם און ארבעטער אידישע
 אויםגעשפרא־ זייער געװעז איז װערדע אידישער דער פאר און

 אנטיםעמי־ דעם באגלײטער, יזיין און פאשיזם קעגן קאמף כענער
 אנגעשטויםן. אים אויף» זיר האבן זיי װאו פלאץ, יעדן אין טיזם,

 געםונען קאמף דאזיקער דער האט אויםדרוק העלדישםטן דעם
 דוארעפאש־ אידישע טויזגטער װען ,1939—1936 יארן די אין

 פון עםטרײך, און בעלגיע פרן פוילן, און אמעריקע פון נילעם
 אנגעשלאםן זיך האבן פאלעםטינע פון אפילו און פראנקרײך

 די געהאלפן האט װאם בריגאדע, אינטערנאציאנאלער רער אן
 זײנע קעגן און פראנקאן קעגן קאמוי זייער אין מאםן שפאגישע

מוםאליני. און היטלער אונטערשטיצער, פאשיםטישע
 אין פאשיזם, קעגן ארבעטער אידישע די פון קאמףי דער אז

 פראלע־ א געטראגן האט מאםן, אידישע די פון איגטערעםן די
 אידישע די װאם דערפון, יזען מען קאן קלאםן־כאראקטער טארישן

 אידישע רעאקציאנערע פארבונדענע איר מיט די און בורזשואזיע
 דער ס׳איז אויםדרוק טיפישער װעמעם — םאציאל־דעמאקראטיע

 \ג\ג\2 אנטשײדן געװען זייגען — ״פארװערטם״ אמעריקאנער
 די מיט הסכם אין פאשיזם. קעגן קאמוי מיליטאגטישן דעם

 סאפיטאליםטישן דעם םון טיילן באד״טנדיקע פון שטימונגען
 געװיםע געהאט אפילו בורזשואזיע אידישע די האט בכלל, קלאם

 רעװאלוציעם. קעבן טיטל א צו װי פאשיזם, צום םימפאטיעם
 צוליב אפן, צו םימפאטיעם די ארויסװײזן קאנענדיק ניט אבער

 פו; פארם נאצישער דער פון אנטיסעמיטיזם מערדערלעכן דעם
 ארגאניזאציעפ אירע דורך בורזשואזיע אידישע די ־אט פאשיזם,

 אידישע די פון קאמףי דעם אפשװאכן געפרואװט כםדר פדעםע און
 קאמו* דאזיקער דער אז דערקלערנדי?, פאשיזם, קעגן ארבעטער

 אידענטיפיצירן גיט טאר מען אז און ז^ך״ ״אידישע קײן ניט איז
אנטיםעמיטיזם. מיטן פאשיזם דעם

4.

אידן די פון לאגע די און צאל די
װעלט? גאנצער דער אויף» פאראז איצט זיינען אידן װיפיל

 װאם פארפאלגונגען, און צרות גרויםע די אויףי געקוקט ניט
 אין לענדער פארשײדענע אין אויםצוטראגן געהאט האבן אידן
 צאל(באזונדערם יזײער זיך האלט יארהוגדערטן, לאנגע פוז משך
 דעם ביי פארגרעםעו־ז. אײן איז יארהונדערט) טז19 דעם זיגט

 מיליאן 17 איבער פאלק אידישע דאם ציילט מאמענט איצטיקן
 פאליאקן צאל די איידער װײניקער, פיל ניט איז דאם טענטשן.

 איינװאוינער צאל גאנצע די אײדער מער און מיליאן) 19 (ארום
אינאײנעם. לענדער באלטישע און םקאנדינאװישע אלע פון

 אידישע דאם לעבט פעלקער דערמאנטע די צו אבער להיפוך
 נאציאנאלע אלם צעשפרייט איז און לאנד אײן איז ניט פאלק

 ניט אפשר װעט עם לענדער. פארשײדענע איבער מינדערהײט
 מאמענט איצטיקן דעם ביי איז עם אז זאגן, צו איבערטדיבן זײן

 î״p האבן ניט זאל װאם װעלט, דער אויף מלוכה א״ן קײן גיטא
ישוב. אידישן א כאטש אדער מינדערהײט־באפעלקערוע, אידישע
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 איז אמעריקע אין אזיע, אין און אייראפע אין לעבן איךן
 פאר־ און םאשיםטן די הגם אױםטראליע. אין און אפריקע אין

 אידן די פארשטעלן &רואװן אנטיםעמיטן מינים אנדערע שײדענע
 דער פון טײא א װאם דעם, צוליב פאלק״ ״אזיאטיש אן אלם

 גע־ דער פון װי (פונקט געשיכטע אידישער פארצייטיקער
 איז פעללער) אייראפײאישע אנדערע אלע כמעט פון שיכטע

 טייצ װייט־גרעםטער דער אבער לעבט אזיע, אין דורכגעגאנגען
 איז אײראפע• אין מיליאן) 10 (ארום פאלק אידישן דעם פון
 אײראפע, איז אידן די פון טייל גרעםטער דער לעבט נאר ניט
״ װאו ל גרעםטער דער גאר דור־דורות, פון זיך געפינען ז  פיז טי

 װאם אידן אלע און אזיע אין איצט זיך געפינען װאם אידן, די
 דרום־אפריקע דרום־אמעריקע, צפון־אמערילע, אין זיך געפינען

 ס׳רוב אייראפע, פון אהין געקומעז זיינען — אױםטראליע און
יארהונדערט. לעצטן דעם פון משך אין

 יעדן אין 5װיפי און אידן איצט לעבן לענדער כע5װע* איז
לאנד?

 אין פאלקם־צי^ונג ז״ן דורך פירט לאנד יעדער ניט װי אזוי
 װערט ילענדער א?ע איז גיט און צ״ט זעלבער דער און איין

 האבן איינװאוינער, די פון אפשטאמונג נאציאגאלע די פארצייכנט
יעדן אין אידן די פון םטאטיםטיק גענויע גאנץ ק״ן ניט מיר

 ז״נען דעם, װעגן װײםן מיר װאם ציפערן, אלע באזונדער. לאנד
 יענעם אדער דעם אין קאנען זײ און אויםגערעכנטע, בערכדיקע,

 װערן װאם די װי גרעםער, אדער לילענער, עטװאם זײן ילאנד
 גרויסער א אין זיך געפינען אידן די אבער װי אזוי אנגעגעבן.

 אדער איין, איז טעותן די אז אנגעמען, מען קאן לענדער, צאל
 באקומען מיר און אױס, זיך גלייכן ריכטונג צװייטער דער איז

.5צא ריכטיקע די אומגעפער
 װעלט גאנצער דער אויףז אידן צאל די איז 1930 יאר אין

 פאר־ דעם אין װי אזוי מיי^יאן. 16 ארום אין געװארן אפגעשאצט
 גרױםע די פון אויםנאם מיטן זיינען, יארצענחליק גאנגעגעם

 דייטשלאנד אין אידן מי^יאז פערטל דרײ די פון מאטערנישן
 פארגעקומען ניט פוילז, אין מלחמה דער פון און עםטר״ך, און
ן װאם קאטאםטראפעם, גרויםע ישיין ^  דעם פארקלענערן שטארק ז

 אנ־ מען קאן באפעלקערוגג, אידישער דער פון װאולם נארמאלן
 צו־ נאטירלעכער דער איז יארצענדליל דעם אין אז נעמען,
 װעלט דער גאר איבער באפעלקערונג אידישער דער פון װאוקם
 די פאר פראצענט האלב א און 6( מייציאן א וױיניקםטנם געװעז

 א זייער איז דאם װאם יאר, א פראצעגט 0.65 אדער יאר, צעז
מי^יאן. 17 איבער ביז איצט דערגרײכט און צואװאוקם), לל״נער
געלעבט האבן אידז צא? דאזיקער דער םון

VH
 אויסגערעבנט

1940 יאר צום
פראצענט

אידן
 גאנצע די

באפעללןערוגג אידן צאל ציילונג פון יאר ד ג א ל

5.4 29,018,187 1,574,428 1926 —
 :םאװעטן־פארבאנד

----------------אוקראינע
5,000,000 ■i 8.2 4,983,240 407,059 1926 — ----------װײם־רוםלאנד

0.7 82,045,623 588,843 1926 — — צענטראל־רוםלאנד
1,300,000 10.4 32,132,936 2,829,456 1921 — —----------------פוילן

950,000 4.8 18,057,074 834,3*44 1919 — —-----------רומעגיע
475,000 0.9 62,410,619 564,379 1925 ---------------- דײטשלאנד
700,000 5.9 8,683,740 473,310 1920 --------------------אונגאדן
150,000 2.4 14,726,158 356,830 1930 — ----------טשעכאםקאװאקיע

3.5 6,534,481 230,000 1923 —----------------עםטר״ך
300,000 0.5 41,834,923 200,000 1931 ------------------- פראנקר״ך
225,000 7.6 2,028,971 155,126 1923 -----------------------?יסע
150,000 1.7 7,920,388 115,233 1920 ------------------------האלאנד
90,000 1.3 6,204,684 80,000 1928 • --------------------גריכנלאגד
80,000 0.5 13,930,918 64,221 1921 ------------------ױגאםלאוױע

400,000 0.7 46,189,445 320,000 1931 -----------------------ענגקאמ־
75,000 0.7 8,092,004 60,000 1930 ---------------------בע^גיע
40,000 0.1 41,230,047 54,121 1931 ------r — — איטא^יע
65.000 5.1 1,040,669 53,133 1927 -------------------- טערלײ
60,000 0.8 5,478,741 46,431 1926 ------------------בולגאריע

110,000 4.9 1,900,045 93,741 1930 --------------------לאטוױע
250,000 — 237,964 ------ — -------- לענדער אנדערע

10,420,000 9,338,619 ------ --- ------------וזבל םך

2832 8 4



r u \)אוי

 אויסגערעכנט
1940 יאר צום

פראצענט
אידן

 גאנצע די
באפעלקערונג אידן צאל צײלונג פון יאר ד ג א ל

475,000 16.9 1,035,154 175,006 1931 ------------------פאי׳עםטינע
125,000 3.0 3,300,000 100,100 1932 — _ איראס _ _ _ _ —

50,000 0.4 9,000,000 40,000 1929 — —--------(פערםיע) איראן
40,000 0.9 2,687,280 25,000 1929 ------------------------ םיריע
35,000 3.0 1,000,000 30,000 1930 — ---------— (תימן) יעמען
35,000 0.2 12,607,601 28,739 1927 — _ — טערקײ אזיאטישע
50,000 — 352,837,778 30,000 1931 ----------------------אינדיע

175,000 0.4 30,980,865 109,851 1926 — םאװעט־רוסלאנד אזיאטישע
25,000 0.2 12,000,000 20,000 1924 -----------------אפגאניסטאן

100,000 — — 29,458 1930 — —--------לענדער אנדערע

1,110,000 588,154 אזיע אין אידן הכל םך

vh א^וי^נו

 אויסגערעכנט
1940 יאר צום

 פראצענט
ידן א

 גאנצע די
באפעלקערונג אידן צאל צ״לוגג פון יאר ד נ א ל

135,000 1.4 5,057,000 120,000 1931 — --------------(פר.) מאראקא
28,000 1.8 1,100,000 26,000 1931 — — — (שפאנ,.) מאראקא

105,000 1.4 6,553,457 90,000 1931 — ---------- - (פר.) אלזשיד
86,000 0.9 8,013,000 71,816 1926 — ---------(בר.) דרום־אפריקע
75,000 0.4 14,177,864 63,550 1927 — -----------------------עגיפטן
70,000 2.7 2,417,000 66,000 1931 -----------------(פר.) טונים
45,000 6.1 705,187 43,000 1931 — — — — (איט.) טריפאלי
75,000 — 50,000 ------------ לענדער אנדערע

599,000 530,366 ------ אפריקע אין אידן הכל םך

 אויםגערעכנט
1940 יאר צום

פראצעגט
אידן

 גאגצע די
באפעלקערונג אידן צאל ציילונג פון יאר ד :א ל

4,566,800 3.5 122,745,046 4,228,529 1930 ------ - שטאטן םאראײניקטע
200,000 1.5 10,374,196 155,606 1931 ------— _ — קאנאדע

25,000 0.1 16,404,030 16,000 1930 ------ -----------------מעקםיקא
10,000 1930 -------------------------— קובא

150 1929 -----------------------דזשאמײקע
1,250 1930 ---------------------פארטא־ריקא

200 1930 -------------אינדזלען װירדזשין
25 1930 —---------------------פאנאמא
636 1930 — — — — לענדער אנדערע

4,412,451 ------ אמעדיקע צפון אין 5הכ םך

16,000
200

1,500
250
250

2,000

4,812,000
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ïï?'־u iw om  VH
 אויסגערעכנט

1940 יאר צום
פראצענט

אידן
 גאנצע די

באפעלקערונג אידן צאל צײלוגג פון יאר ד :א ל
250,000 2.1 11,658,000 200,000 1928 -----------ארגענטינע
45,000 0.1 40,273,000 30,000 1928 — ------- --------------בראזיל

3,500 0.2 4,287,445 2,000 1930 --------------ט׳טילי
1,786 1931 -----------------------------גיאגא

750 1930 -----------------------קאלאמביע
400 1928 ------------------------פאראטואי

300 1927 ------------------------------פערו
5,000 1929 ----------------— — אוראגװאי

882 1926 — — —---------װענעצועלא
640 --------------------------לענו־ער אנדערע

241,758 ------ דרום־אמעריקע אין הכל םך

1,903,0830.3

2.500
1,000

500
1,000

10,000
1.500
1,000

317,000

v h אגינזגגראליגו
אידן 40,000 -------------------------אויםטראליע

vh \t צאל גאגגע די h \)ג\גורגו־גוײל\ אל
 האבן 1940 יאר אנהויב צום אז רעכענען, מען קאן צוזאמען

:אידן געפונען װעלט־סײלן פארשײדענע די אין זיך
10,420,000 -------------------— אייראפע אין
1,110,000 -------------------------— אזיע אין
599,000 ---------------------— אפריקע אין
4,812,000 ------------------צפון־אמעריקע אין
317,000 ------------------דרום־אמעריקע אין
40,000 — — — — — אויםטראליע אין

17,298,000 -------------------------הכל םך

 פארגעקומען זיינען יאר 6־5 לעצטע די פדן פארלוױ» אין
 פון באשטאנד דעם אין ענדערונגען באדײטנדיקע יזייער אייגיקע

לענדער. רײ א אין באפעלקערונג אידישער דער
 צום באפעלקערוגג אידישע די איז ד1װאגג(\בו\־פאר.בא אין
 צואװאוקם גאטירלעכן דעם דורך אויםגעװאקםן 1940 אנהויב

 םוו» צום ז״נען דעם צו טויזנט. 200 מיט מיליאן 3 ארום ביז
 מערב־ פון אנשליסונג דער פוילן, פון צעפאלן דעם דורך ,1939

 דעם און מזרח־גאליציע און מערב־אוקראינע װײםרוםלאנד,
 צו־ פוילן, פון טײל נאצישן פון אריבערגעקומעגע שטראם גרויםן

 דער אידן. מיליאן 2 ארום נאך םאװעטן־פארבאנד אין געסומען
 5 איבעד גאנצן אין דעריבער איצט ציילט םאװעטן־פארבאנד

 אידישן גרעםטן דעם אופן אזא אויף באזיצט און אידן מיליאן
 ערשטן דעם פרט דעם אין פארנעטענדיק װעלט, דער אין ישוב

שטאטן. פארײניקטע די פארגומען פריער ם׳האבן װעלכן פלאץ,
 גרעסטער דער געװען 1939 םעפטעמבער ביז ם׳איז װאו \יל\,9

 דער פון צעפאלוע דער נאך איז אייראפע, אין צעגטער אידישער
 אידישער גרעםטער דער פארבליבן אלץ נאך מלוכה פױלישער

 פון אייראפע. אין לענדער קאפיטאליםטישע די צװישן צענטער
 דער פאר געפונען דארטן זיך האבן װאם אידן, 3,300,000

 און פארבליבן איצט דארטן זיינען מלחמה, פויליש־דייטשער
 1 ארום הערשאפט נאצישער דער אוגטער געמאטערט װערן

טויזנט. 300 מיט מיליאן
 היטלערם פון יאר דעם ,1933 יאר פארן האט רײסישלאס־

 פון באפעלקערונג אידישע א פארמאגט מאכט, דער צו קומעז
פארמאגט האט עםטרייך און איינװאוינער, טויזנט 600 איבער
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 אלם עםטרײך האט 1938 אנהויב אין אידן. טויזנט 275 אדום
 קאמ־ דער פון און עקזיםטירן, צו אױפגעהערט לאגד באזונדער
 דייטש־ אין טויזנט 875 פון באפעלקערונג אידישער בינירטער

 געװאדן פארטריבן גװאלד מיט זיינען עםטרייך אין און לאנד
 400 ארום אויםצואװאנדערן געװארן געצװאונגען זײנען און

 זײנען עםטרײך) מיט (צוזאמען דײטשלאנד אין אידן. טויזנט
 ״וזאצבע די אחוץ — אידן טויזנט 475 ארום פארבליבן איצט
 אידישן צום ניט געהערן װעלכע אידן״, ״טײלװײזע און אידן״
 זייער צוליב אידן פאר רעכענען נאצים די װאם אבער פאלק,

״ראםן־פאליטיק״.
 געװען 1938 יאר פון מיטן ביזן זײנען נוט\טבאמלאץ\אסי<\ אין

 טשעכאסלאװאקיע איז איצט אידן. טויזגט 400 ביז 380 ארום
 טשעכיע פון אידן צאל גרויםע א ניטא. מער מלוכה אלס

 נאצישעד דער אונטער זיך געפינט װאם מערן), און (בעהמען
 בא־ א אויםצואיװאנדערן. געװען געצװאונגען זיינען הערשאפט,
 צו אריבער זײנען טשעכאסלאװאקיע פון אידן צאל דייטנריקע

 װאם טשעכאםלאװאקיע, פון טײלן די מיט צוזאמען אונגארן
 םלא־ אין און בעהמען אין .1938 םוף פארנומען האט אונגארן
 דעם אונטער מלוכה באזונדערע א געװארן איז װאפ װאקיע,
 ארום פארבליבן 1940 אנהויב צום זיינען קאנטראל, נאצישן

אידן. טויזנט 150
is w h\ בא־ אידישע א געהאט 1938 פון םװי צום האט 
 צעטײלונג דער נאך אבער טויזנט. 500 איבער פון פעלקערונג

 פון טײלן פארנומעז האט אונגארן װען טשעכאםלאװאקיע, פון
 בא־ א מיט קארפאטא־אוקראיגע און םלאװאקיע פון טשעכיע,

 אונ־ אין אידן צאל די איז באםעלקערונג, אידישער דײטנדיקער
טויזנט. 700 ביז אױםגעװאקםן גארן

 בא־ אידישע א געהאט 1939 יאר פון מיטן אין האט לינוצ
 װען פוילן, פון צעפאלונג דער גאך טויזנט. 185 פון פעלקעדונג

 שטאט די ליטע צו איבערגעגעבן האט סאװעטךפארבאנד דער
 אז רעכענען, מען קאן דיםטריקט, װילנער ארומיקז מיטן װילנע

 נאצי־ פון פליטים די מיט (צוזאמען איצט זיך געפינען ליטע אין
אידן. טויזנט 240 ביז 225 פון פוילן)
 יאר צען לעצטע די פאר צײגט צואװאוקם באדײטנדיקן א

 און האלאנד ענגלאגד, פראנ-?ר״ך, אין באפעלקערונג אידישע די
 נאטירלעכן א פון רעזולטאט קיין ניט אבער איז דאם בעלגיע.

 זועלכער באפעלקערונג, אידישער ארטיקער דער פון צואװאוקם
 צו־ איצטיקער דער אפגעשטעלט. לאנג דארטן שוין זיך האט

 פליטים אידישע די פון חשבון אויפן געװען דערהויפט איז װאוקם
קאנען פליטים אידישע דאזיקע די לענרער. פאשיםטישע די פון
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 פראנקרײן־, פון איינװאױנער צײטװײליקע אלם װערן באטראכט
לענדער. אגדערע און עגגלאנד

 יאר צענדליק פארגאנגענעם דעם פאר האט פאלמנןסיןע
 באװיזן )1938 און 1933 צוױשן יאר פיו» די פאר (אײגנטלעך

 אימיגראציע אידישער דער פון צענטער אלם װאוקם גרויםן א
 טשע־ רומעניע, פון אויך טײלװייז און דייטשלאנד און פוילן פו;

 געװארן באװירקט יזיינען װאם לענדער, אנדערע און כאסלאװאקיע
 ■פאלעם־ אין אידן צאל די װען ,1931 יאר דעם זינט פאשיזם. פון

 1940 יאר פון אנהויב צום זי איז טויזנט, 175 געװען איז טיגע
 טויזנט 300 אויף אימיגראציע דער דורך געװארן פארגרעםערט

 דער — טויזנט 475 ארום פון צאל די איצט דערגדײבט און
קאנטינענט. אזיאטישן אויפן ישוב אידישער גרעםטער

 באדײטנדיק זיך האט יארצענדליק פארגאנגענעם דעם אין
 ציילט װעלכע ,dv<: איז באפעלקערונג אידישע די פארגרעםערט

ח. טויזגט 80 ביז אנגאבן אייניקע לויט איצט  גרויםער דער אי
 5 לעצטע די אין איז כינע אין אידן צאל דער פון צואװאוקם

 געצװאונגענער דער פון חשבון אויפן געגאגגען גאגצן אין יאר
 טשעכאםלאװאקיע נאצי־דייטשלאנד, פון עמיגראציע אידישער

עםטרייך. און
 שוין האט אידן דארטיקע צאל קליינע די װאו איגואליטי, אין

 געגאנגען לאנגזאם אפילו איז און װאקסן אױפגעהערט לאנג
 די זיך האט הייראטן, געמישטע צאל נרויםער דער צוליב צוריק

 פאר־ שטארק 1939־1938 יאר! די אין באפעלקערוע אידישע
 און אידן ״פרעמדע״ אויףי גירוש דירעקטן דעם צוליב יןלעגערט

 פאשיםטישע איטאליענישע די װאם געזעצן״, ״נירעמבערגער די
 נאצי־רעגירונג דײטשער דער פון מוםטער לויטן האט רעגירונג

אידן. איטאליענישע די קעגן אייעעפירט
 אין אידן צאל דער פון װאוקם בארײטגדיקער בערך דער

 איז לענדער דרום־אמעריקאנישע רײ א אין און .אױמנוראליט
 עמי־ אידישע די פון חשבון אויפן הוי&טזאכלעך םארגעקומען

 גע־ פארטריבן זיינעז װאם די, פון און ליטע פוילן, פון גראנטן
.1939 און 1933 צװישן לענדער נאציש־באהערשטע די פון װארן

 און גרעםערע װאם דעם, אויףי נעקוקט ניט םונדעםטװעגן,
ן זיך געפינען ישובים אידישע קלענעוע י  פאר־ 60 װײניקםטנם א
 בשום עם מײגט װעלט־טיילן, אלע אין און לענדער שײדענע

ן די אז — זאגן צו אנגענומען אפט ם׳איז װי — ניט אופן ד י א

 שום קײן ניט האבן זײ אז און צעשפרייט״ און ״צעזײט זיינען
 םאװעטךפארבאנד אין אז דערמאנען, צו ;ענוג ם׳איז צענטערן.

 פארײניקטע די אין ;אידן מיליאן 5 איבער איצט זיך געפינען
 א — רומעניע אין מיליאז, האלבן א מיט 4 איבער — שטאטן
אונגארן אין מיליאן, אנדעױהאלבז — נאצי־פוילן אין נזיליאן,

 האלבער א כמעט פאלעסטינע אין און מיליאן פערטל דרײ —
 13 איבער זיך געפינען עם, הייםט צענטערן, 6 אין בלויז מיליאן.
 אידישער גאנצער דער פון פינפטלעך 4 ארום אדער אידן, מיליאן

 דאזיקע די אין :מער נאך װעלט. דער גאר פון באפעלקערונג
 זײ :שטויב״ װי ״צעדיט ניט אויך אידן די זיינען לענדער אלע
 פון שטעט אלע אין ניט דערבײ און שטעט די אין ם׳רוב לעבן

 זייער א בילדן זיי װאו געגנטן, באשטימטע אין נאר לענדער, די
 ארטיקער דער פון טײל — vbot־u דעם זעלטן ניט — גרויסן

באפעלקערונג.
 צע־ די באדײטנדיק פארקלענערט װאם מאמענט, צוױיטער א

 אידן טייל גרעםטער דער װאם דאם, איז אידן, די פון ש&ר״טקייט
 אין זיך געפינען אײראפע אין ישובים אידישע גרעםטע די און

 צװישן מזרח־איירא&ע, פון לענדער די אין פאם, באשטימטן איין
 — װייםל מזרח, פון — דגיעפער צפון, פון — ים באלטישן דעם
 געביט, דאזיקז דעם אין דרום. פון — דונאי און מערב פון

 ליטע, םאװעטן־פארבאנד, פון גרענעצן די זיך טרעפן עם װאו
 מיליאן האלבן א מיט 8 װאוינעז אוגגארן, און רומעגיע פוילן,

 באפעלקערונג אידישער גאנצער דער פון העלפט א ארום — אידן
װעלט. דער אויף

5.

פאלק אידישן דעם פון קולטור-כאראקטער דער
 די דערקענט מען װעלכע לויט םימנים, ערשטע די פון אייגער

 פאר איז עס ש&ראך. זײן איז פאלק, א פון איינהייטלעכקײט
 דייטש, רעדס דײטש א אז זאך, זעלבפטפארשטענדלעכע א יעדן

גארװעגיער א פויליש, — פאליאק א עעליש, — ענגלעגדער אן
 רעדן שפראן־ א פאר װאם אויףז אבער װ. אז. א. נארװעניש, —

? אידן
 פיל אזוי אוױי רעדן אידן אז איז, אײגדרוק ערשטער דער

 צעטל א איז אט באװאוינען. זיי לענדער װיפיל שפראבן,
ח װעלכע מיט שפראכן, י :זיך באנוצן און באנוצט זיך האבן א

ג930 יאר ג900 או י
הונדערט פון הונדערט פון i n s i l i

רעדן אידן רעדנדיקע צאל רעח אידן רעדנדיקע צאל
42.7 6,800,000 60.6 7,000,000 ע מ ך -------------------------------------------------------------------------------- אי

5.7 900,000 10.8 1,250,000 -----------------------------------------------------------דײטש
23.3 3,700,000 9.5 1,100,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 r : V*

3.1 500,000 5.2 600,000 --------------------------------------------------------אוגגאריש
5.0 800,000 0.9 100,000 — ------------------------------------------------------רוםיש
6.3 1,000,000 1.8 200,000 -----------------------------------------------------------פויליש
1.6 250,000 0.9 100,000 װ. אז. א. בולגאריש טשעכיש, װי שפראכן, םלאװישע אנדערע
1.9 300,000 3.0 350,000 -------------------------------אידיש) (שפאגיאלישער לאדינא
0.3 50,000 — — —----------------------------- — (ארגענטינע) שפאניש
3.8 600,000 2.2 250,000 -------------------------------------------אראביש און טערקיש
1.9 300,000 1.3 150,000 --------------------------------------- — — — פראנצויזיש
1.0 165,000 0.1 20,000 -------------------------------------------------------העברײאיש
0.8 125,000 0.9 110,000 ------------------—----------- — —-------------האלענדיש
1.9 300,000 — ---------------------------------------------------------רומעניש
0.3 50,000 0.3 40,000 ----------------------------------------------------איטאליעגיש
0.4 63,000 2.5 280,000 _---------שפראכן אנדערע _ _-------------------------■

100.00 15,903,000 100.00 11,550,000 — —-------------------------------------— — םך־הבל
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 װאם אידן, די אז טאבעלע, דאזיקער דער לויט אוים ?ומט עס
 װײניקםטנם רעדן לענדער, פארשײדעגע פיל אזוי אין װאוינען

 אויך. ריכטיק עצם אין איז דאם און שפראכן. צענדליק פאר א
 לאנד, יעדן אין באפעלקערונג ארטיקער דער פון טייל א זײענדירן

 און װירטשאפטלעכן ארטיקן דעם אין אקטי,װ זיך באטייליקנדי?
 לאנד־שפראך. דער אין רעדן קענען אירן די \nn לעבן, קולטורעלן

 זיך אנטװיקלען אידן די מער װאם מער: זאגן אפילו קאן מען
 פון װענט די פאלז עם מער יװאם לאנד, איז עם װעלכן א אין
 א״נגע־ געװען זיינען אידן װעלכע אין געטאם, פארצײטיקע די

 באפעל־ ארומיקער דער פון אפגעטיילט און זיך צװישן שלאםן
 דער מיט זיך באנוצן צו אױםלערנען זיי מוזן מער אלץ קערוע,

 א מיט װי שכנים, זייערע פון שפראך דער מיט לאנד־שפראך,
 רער־ דערמיט מוטער־שפראך. קײן ניט אםילו אויב היימישער,

 מיט שפראכן, פון םטאטיםטיק דער אין װאם געװים, זיך קלערט
 א אנגעגעבן 1930 יאר אין װערט זיך באגוצן אידן װעלכע

 זיך באנוצן זואם איין, פראצענט) 57.3( פראצענט גרעםערער
 װי װייגיקער װען ,1900 יאר אין איידער שפאכן, פרעמדע מיט
ח פראצענט 40 שפראכן. ניט־אידישע גערעדט האבן אי

 אנ־ ניט אופן בשום מען דארף אבער זייט אנדער דער פון
 גע־ זײן אז פאלקם־ציילונג, א בעת אן גיט איד א װען אז נעמען,
 מײנט רומעגיש אדער פויליש רוםיש, ענגליש, איז שפראך רעדטע

 שייכות קײן ניט גאר האט אדער ניט פארשטייט ער אז עם,
 די לענדער ם׳רוב אין װאקםט װייטער װאס אמת, אידיש. מיט
 דערצי־ אידישע שום קיין באקומען ניט האבן װאם אידן, צאל

 אידישער דער פון איפגעריםן אן קינדה״ט םון זײנען אונג,
 קאנען װאם און באנוצט, האבן עלטערן זייעדע װאם שפראך,
 פון אידיש. קייז פארשטיין ניט אםילו און רעדן ניט דערםאר

 פאלן רײ א אין אז צוױיפל, אויםער איז אבער זײט אנדער דער
 ניט עעליש, רומעניש, פויליש, אלם שפראך יזייער אז אידן גיבן

 זײ וױיל נאר אידיש, מיט ניט זיך באנוצן זײ װייל דערפאר,
 לאנד־שפראך די אנצוגעבן בעםער זײ זיך לױנט עם אז רעכענען,

מוטער־שפראך. זײער אלם
 פראצענט 42.7 בלױז אויב אפילו אז זאגן, מען קאן בכלל

 יאר אין געזוארן געצײלט זיינען װאם אידן, מיליאן 16 די פון
 די איז אידיש, מוטער־שפראך זייער אלם אנגעגעבן האבן ,1930

 גרע־ פיל א אידיש, מיט זיך באנוצן װאם אידן, צאל פאקטישע
 םאװעטן־פאר־ פון אידן די װי ישובים, אידישע אזעלכע םערע.
 אונ־ טײלװייז רומעניע, עםטאניע, לאטװיע, ליטע, פוילן, .באנד,

 מעקםיקא, קאנאדע, שטאטן, פארײניקטע די עםטרייך, און .גארן
 די און פאלעםטינע דרום־אפריקע, קובא, ארגענטינע, .בראזיל,

 דענמארק, בעלגיע, פראגקר״ך, ענגלאנד, אין אידן .אימגירירטע
דמו גצביבו ■mn גט־הגןרג לענדער אנדערע און .אויםטראליע

 פאד־ גערעדט, כלל אלם װערט איריש װאו שפראך, איוישטר
קולטור־לעבן. אין באנוצט און שטאנען

 גיט זיך באנוצט אידן טײל גרעםטער דער .וואו לענדער, די צו
 אזעלכע צורעכעגען מען דארןז אידיש, קײן ניט פארשטײט און

 אינדיע, תימן, םיריע, בולגאריע, גריכנלאנד, טערקײ, װי לענדער,
 קל״נע אזעלכע נאך און איטאליע מאראקא, אלזשיר, טריפאלי,

 דעם פון מינדערהײט קלײנע א לעבט עם װאו צענטערן, אידיש־ע
 איבערטרייבונג קיין זײן ניט דעריבער װעט עם פאלק. אידישן

 װייט־גרעםטער דער צונויף זיך רעדט אידיש אויף אז זאגן, צו
 דריטל, צװײ פון װ״ניקער ניט — װעלט דער גאר םון אידן טײל

מיליאן. 12 און 11 צװישן אדער

6.
? אידן זיך באשעפטיקן װאס מיט

 גרעסערע אין לעבט אידן ם׳רוב װאו פלעצער, די װי פונקט
 זיך, צװישן באנוצן אידן ם׳רוב װעלכע שפראכן, די און מאםן

 עקאנאמישע באזונדערע א אויך ראראקטעריםטיש אירן פאר איז
 לענדער טייל גרעםטן דעם אין זיך, פארשטײט םטרוקטור.

 פארנעמען פרינציפיעל אידן זיך ?אנען פאשיםטישע) די (אויםער
 אויך זיך פארנעמען עם װעלכע מיט באשעפטיקונג, יעדער מיט

 באשעפטיקונג יעדער אין מען קאן זיכער און ניט־אידן. די
 דער אין פאזיציעם פרױוילעגירטע םאמע די אין אפשר (אויםער

 לענדער) דעמאקראטישע די אין אפילו ארמיי דער איז און מלוכה
 זיך צײכעגען זואם אזעלכע, אפילו אידן, צאל געװיםע א געפינען

 װען פונדעםטװעגן, געביטן. דאזיקע די אין אוים שטארק זייער
 צאל גרעםטער דער אין אידן ט״ל גרעםטן דעם װעגן רעדט מען

 זײנען םאװעטךפארבאנד) פון אויםנאם מיטן גאר (אפשר לענדער
 גייען אידן װעלכע אין באשעפטיקונגען, צאל געװיםע א פאראן
אגדערע. איז עם זועלכע אין איידער גיכער,

 און באשעפטיקונגען געװיםע גיבן אידן װאם פארצוג, דער
 אז אזא, איז באשעפטיקוגגען, ד^זיקע די פון צװייגן א״נצלנע

 מינדערהײט קלײנע א זיינעז װאם אידן, אז $פט, פאםירט עם
 באשעפטיקונ־ און פאכן געװיםע אין מערהײט א בילדן לאנד, אין

 די צװישן מערהײט א זײ בילדן לענדער אײגיקע אין גען.
 און דאקטוירים צװישן — אנדערע אין שניידער, און פעדלער

 דימענט־שלײפער די צװישן — װידער אנדערע אין אדװאקאטן,
 דעם צװישן — לענדער רײ א אין און דיםענט־הענדלער או;

שטעט. די אין באלמעלאכעם די צװישן און האנדלם־קלאס
 אידן מיטזועלכע באשעםטיקונגען, די פון בײשפיל א איז $ט

 לענדער, אין דערב״ — לענדער פארשײדעגע אין זיך םארנעמען
 אײגענער יזייער לויט זיך צװישן שטארק זיך אונטערשײדן װאם

םטרוקטור: עקאנאמישער
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 פיגקט־ און גענויע קײן ניט װ״ט איז טאבעצע דאזיקע די
 פארפירעריש. דירעקט אפיצו זי איז פרטים אײניקע אין צעכע.
 װערט )1926 יאר פארן ערשט (אמת, םאװעטךפארבאנד װעגן

װל מיט באשעפטיקט זיינען דארטן אז אנגעגעבן,  פרא־ 27.3 הא
 ״הענד־ אט־די פון טייצ װײט־גרעםטער דער בעת — אידן צענט
 אין אח קאאפעראטױויז די אין אוגעשנונורנו(! נעװען זיינען צער״

 דאם הענדצער. פרױואטע קײן ניט און מצוכה־געשעפטן די
 :םאװעטךפארבאנד אין פראפעםיעם״ ״פרײע די מיט זעצביקע

 מיטל■ רייכערן דעם פון מיטגצידער קיין געװען ניט זײנען דאס
 װאם מענטשן, נאר ?ענדער, קאפיטאציסטישע די אין װי שטאנד,

 דער אין אייז עם װאם דאם, מצוכה. דער בײ געארבעט האבן
 אידן די פון אנטײצ דער געװארן דורכגעצאזן שורה םאװעטישער

 גרויםע זײער א גראד שפיצן זיי .װאו ארמײ, רויטער דער אין
 אידן. סאװעטישע די װעגן ביצד פאציטיש־פאצש א שאפט ראצע,
 פון שורות אצע די אין מערקן זיך צאזט :ענומען בכצצ אבער

 באשעפטיקוננען אידישע די פון ציפערן די אין טאבעצע, דער
 אויםגע־ װ״ניקער אדער מער זעצביקע די צענדער, אצע אין

 בא־ באשטימטע אין זיך קאנצענטרירן צו טענדענץ שפראכענע
 אנדערע באשטימטע אויםצומיידן און פאכן און שעפטיקונגען

באשעפטייןוגגען. און פאכן
 גרונט אויפן האבן טעארעטיקער נאציאנאציםטישע אידישע

 אידן צאצ דער פון ״גיט־פראפארציאנעצקײט״ דאזיקער דער פון
 טעאריעם שאפן געפרואװט צװייגן װירטשאפטצעכע געװיםע אין

 עקאנאמיק״. ״אידישער דער פון ״אומנארמאצקײט״ דער װעגן
 געשאפן זייט זײער פון האבן ״טעארעטיקער״ פאשיםטישע

 ״פאראזיטישע״ די טיט בצויז זיך פארנעמען אידן אז טעאריעם,
 פאראזיטן דעריבער ז״נען און באשעפטיקועען, ״גרינגערע״ און
אנצייגער. און

אג־ קצייגעם אדער גרויםן, דעם אין אז אבער, איז אמת דער
 צענדער, די פון װירטשאפט־צװייגן געװיםע אין אידן פון טייצ
 אב־ אדער אומנארמאצקײט, שום ק״ן ניטא איז יצעבן, זײ װאו

 באפעצקערוע שטאטישע א אז נאטיו־צער, איז עם נארמאצהייט.
 אריינ־ צייכטער זיך און גיין גערן מער זאצ זיינען) אידן די (װי

 פרייע האנדצ, װי באשעפטיקועען, טיפיש־שטאטישע אין פאסן
 באפעל־ א בעת װ., אז. א. אינדוםטריעם צײכטע פראפעםיעם,

 גע־ דורות־צאנג האט װאם און דארף פון שטאמט װאם קערונג,
 אריינ־ צײכטער זיך זאצ ערד, דער פון רוױוארג טיטן טאן צו האט
 זיך געפינען װאם אינדוםטריען, און באשעפטיקונגען אין פאסן

 האבן גיט אנהויב צום דארף מען .װאו און שטעט די אויםער
 זאל מען אויב נעשמא?. און צוגרײטונג םפעציעאע קײן

 אידן״ צאצ גרויםע ״צו א װאם אומנארמא?, ם׳איז אז אננעמען,
 גע־ מען װאיצט צ״ן, ארוים רייםן און קיצ״ד^עך און הויזן נייען

 ״צו א װאם ״אומגארטאיצ׳/ װײניקער ניט פאר רעכענען דארפט
ייגן הוי^ן, איז אייזן קארטאפ^, גראבן גיט־אידן״ צאיל גרויםע  ̂י
באנען. טרײבן און רעלםן

 פאשיםטישע די זיך, פארשטײט האבן, זין װײניקער נאך
 די פון ״פאראזיטישקייט״ דער װעגן געשרייעז דעמאגאנישע

 שיך און מאנטיצען און הויזן נייען באשעפטיקונגעז. ״אידישע״
 די אקערן איידער באשעפטי?ונג, נױטי?ע ניט־װייניקער א איז

 מעגטשז הײ׳צז ;אויטאמאביצן מאכן און שטאא שמעצצן ערד,
 נוצצעך װײגיקער ניט זיכער איז געריכט איז זײ פארטיידײןן און

 .וואם פאציםצײט, אצם דינען אדער םאצדאטן מושטירן א״דער
 פרױואטער דער אויב אפיצו און טורמע. אין מעגטשן שצעפן
 פארמיט־ פריװאטער פון פארמען פארשײדענע די און האנדצ
 זייגען ארדענוגנ, םאציאציםטישער א אונטער פארשװינדן צערײ

אומפארמײדצעך־ אן רעזשים קאפיטאציםטישן א אונטער זײ

 אן װירטשאםט־םיםטעם, בורזשואזער דער פון טייצ נויטיקער
באױין. ניט זיך ?אן מען װעלכן

באפעצקע־ שטאטישע קריםטצעכע די אויך אז איז, אמת דער
 די אקערן צו װייץ, און קארטאפצ זײען צו ניט זיך אייצט רונג
 זיך זוכט זי נאר — חזירים און בהמות פאשען צו און ערד

 באשעפטיקועען, ״צייכטערע״ און בעםער־באצאצטע אין ארט אן
 צוגרײטונג. און קענטענישן געשמאקן, םפעציעצע פאדערן װאם
 נאציא־ אנדערע פון צעבן צום צוקוקן זיך װעצן מיר װעז און

 מער־ נאציאנאצע פרעמדע צװישן צעבן װאם מינדערהייטן, נאצע
 מינדערהײטן, איטיגרירטע זיינעז דאם ׳װען םפעציעצ, — חייטן

 א. כינעזער םקאנדעאװיער, איטאציענער, ארמעניער, גריכן, װי
 בא־ שטרעבן, זײ אויך אז באמערהן, צײכט מיר װעצן װ., אז.

 אין זיך האנצענטרירן צו אוטבאװאוםטזיניק, אדער װאוםטזיניק
 (רעםטא־ װירטשאפט־צװײגן און באשעפטיקונגען באשטימטע

 בוי־ארבעטז), באקצײדונג־אינדוםטריע, שפײז־האנדצ, ראנען,
 גריכישע, ״טיפיש״ אין פארװאנדצט צ״ט דער מיט װערן װאם

באשעפטיסונגען. כינעזישע אדער איטאציענישע
 זײן ניט זאצ אידן צאצ די סצײן װי אדער גדוים װי אבער

 :זאך איין קצאר אבער איז װירטשאפט־צװײגן באשטימטע אין
 םפעציפיש־ קיין ניט עצם זײער אין יזיינען צווייגן דאזיקע די

 בא־ גאןצער דער פון באדערפענישן די באזארגז זײ אידישע,
 גאנצער דער פון טייצ נאטירצעכער א זײנען זיי פעצקערוכג,
 זײ מיט זיך באשעפטיקן אידןיװאם די צאנד. פון װירטשאפט

 אצגעמיינעם דעם אין פונקציע נויטיקע און װיכטיקע א דערפיצן
צעבן. װירטשאפטצעכן

7.

לענדער אײנצלנע אץ לאגע אידישע די
 נויטיק איז בכצצ צאגע אידישע די כאראקטעריזירן צו כדי

 רײ א אין אידן די פון צאגע דער אויוי גענויער זיך אפצושטעקן
 נאציא־ אידישע מינים פארשײדענע די הגם צענדער. באזונדערע

 פארצושטעצן יזוכן מין) צױגיםטישן דעם פון (םפעציעצ גאציםטן
 שצעכט פון צייט גאנצע די גײט װאם אזא, אצם צאגע אידישע די

 אויפן פאצק אידישע גאנצע דאם שטעצט װאס און ערגערן צום
 אטתן דער אין צאגע די איז אונטערגאנג, גװאצדזאמען פון שװעצ
 אין פארקערט. גראד ם׳איז אז זאגן, קאן מען אזא. ניט װײט

 םאװעטן־פארבאנד אין װעצט, דער אין ישובים צװיי גרעםטע די
 10 ארום צוזאמען צ״צן װאם שטאטן, פארייגי?טע די אין אוז

 — פאצק אידישן דעם פון טייצ גרעםטך דעם — אידן מיציאן
 אידישן פוז אונטערגאנג קײן װעגן זײן ניט רײד קיין אפיצו קאן

 פאר־ םפעציעצער ק״ן װעגן רעדן גיט אויך קאן מען פאצק.
 אמערי?ע, פון צענדער אצע אין צאגע אידישער דער פון ערגערוע

 דירעקטן א אויםטראציע. און דרום־אפריקע אזיע, םערב־אײראפע,
 צאגע אידישע די האט פארערגערונג פון ריכטונג דער אין קער

 דירעקט־פאשים־ די אין בצויז יאר 7־6 צעצטע רי פאר אנגענומען
 באװירקט פאציטיש װערן װאם צענדער, די אין און לעמ־ער טישע

םאשיזם. פון
 פאר־ א — צאגע אידישער דער פון פארערגערונג גרעםטע די

 פאר־ גװאצדזאמע א באװאוםטזיניק באצװעקט װאם ערגערונג,
 זינט פארגעקומע! איז ישוב, אידישן גאנצן דעם פון ניכטוננ

.1933 יאנואר, טן30 דעם מאכט, דער צו קומען היטצערם

עםטרײך אין און דײטשלאנד אין

 דעם פון אנטיםעמיטיזם איז צענדער צװײ דאזיקע די אין
זיינען װאם מינים, אצע פון ריכטי?ער, — מין שרעקצעכםטן
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 א אין געװארן פארגעשלאגן אדער פראקטיצירט איז עם װען
 איז און יאר טויזנט צװיי לעצטע די פאר צײט איז עם וועלכער

 דער פון אקם פירנדיקע די געװארן לא:ד, איז עפ וועאכן א
 צװעקן דעמאגאגישע צוליב אויםנוצגדיק פאליטיק. נאצישער

 איז דײטשלאנד אין אידן טײל גרעםטער דער װאם פאקט, דעם
 מיטלשטאנד בעםער־באזארגטן צום געהערט האט עםטרײך אין
 גרויםן א פארנומען האט ער אז אםימילירט, אזוי געװען איז און

 דיפלאמיר־ די צװישן און לעגדער די פון קולטור־לעבן אין פלאץ
 אן פאר געשטעלט זיך נאצי־רעגירונג די האט פראפעםיעם, טע

 גאנצער דער פון װערן צו פטור אויפגאבע דירעקטער און אפענער
 עקא־ פון אירן אלע אפשניידן דורך באפעלקערונג אידישער
 סאציאלן יעדן פון און לעבן פאליטישן און קולטורעלן נאמישן,

 גיט־אידישער ארטיקער דער מיט פארקער פערזענלעכן און
באפעלקערוננ.

 באגרינדעט אידן קעגן פארפאלגועען די זיינען ״טעארעטיש״
 ״ראםן־ ארישער געװיםנלאז־עם־הארצישער דער אוין־» געװארן

 דער צו כלומרשט געהערן דייטשן די װעלכער לויט טעאריע״,
 דער צו געהערן אירן די טון ראסע ״ארישער״ ״העכערער״,

 העכערע. די פארדארבט װאם ראםע, ״םעמיטישער״ ״נידעריקער״,
 פארפאלגונ־ אומגעהערטע די פון צװעק דער איז אבער פראקטיש

 דער פון ״ריינקײט״ כלומרשטע די אפהיטן דאם אזוי ניט גען
 אײן גװאלד מיט פארניכטן צו נאר ראםע׳/ ״ארישער כלומרשטער

 מאכז צו כדי מיטלשטאגד, דײטשן דעם פון אידישן) (דעם טייל
 מיטל־ זעלבילן דעם פון טײלן (״ארישע״) איבעריקע די אויוי

 דעם מלחמות, און קריזיםן צװישן צעריבן װערט װאפ שטאנד,
 צו אים זוכט און אים װעגן זארגט מלוכה די אז אײנדרוק,
 באפעל־ אידישער דער קעגן װערן צװעק דעם צוליב ראטעװעז.

 פיז אויך לעצטגם (און עםטר״ך און דייטשלאנד פון קערונג
 נאצים) די פון פארכאפט איז װאם פױלן, טײל דעם און טשעכיע

 אלע געזעצן דיםחרימינירנדיקע פון פארם דער ןיא אגועװענדט
 קעגן דיםקרימינאציע פון פירמ™ אלע און פארפאלמנגען מינים

 איז עם װען זײנען װאם אידן, קעגן םפעציעל און טינדערהייטן,
 די :געװארן פראקטיצירט ארער צוגעטראכט איז עם װאו און

 די געטא, מיטלאלטערלעכע די און (תחום) ״טשערטא״ צאדישע
 דער גירושים, שפאנישע פארצײטיקע די און פאגדאמען צארישע

 פרא־ און קירכן־געזעצן מיטלאלטערלעכע די באיקאט, פוילישער
 ?עגן געזעצן ״דזשים־קראו״ אמעריקאנישע די אידן, קעגן יעקטן

 אײננטום, אידישן פון קאנפיםקאציע פון פארמען די נעגערם,
 און קעגיגן מיטלאלטערלעכע די פראקטיצירן פלעגן עם װאם

 צו ביז באיקאט םאציאלן פון פארמען אלע רױבער־באראנען,
 געלער דער און קרעציסע קעגן געזעצן אזיאטישע פארצ״טיקע די

 אנ־ װערט אלץ דאם — געטאם מיטלאלטערלעכע די פון לאטע
 די קעגן ברוטאלקײט גרעםטער דער מיט און מיטאמאל געװענדט

 דער אונטער זיך געפינען צו אומגלי? דעם האבן ,װאם אידן,
 ראםן־ ״נירעמבערגער אזױ־גערופענע די הערשאפט. נאצישער
 יאר אין דורכגעפירט האט נאצי־רעגירונג די װאם געזעצן׳/

 בא־ און באגרענעצונגען אלע די פוז םך־הכל א זײנען ,1937
 אײנ־ געקאנט איז עם װען נאר האבן װאם אידן, קעגן ?ײדיקונגען

 און אנטיםעמיט צעױשעטן א פון פאנטאזיע דער פאלן
פאגראמשטשיק.

 אידן־פרעסערישער דער יפון זײטן שװערםטע די פון אײנע
 זי זואם דעם, אין באשטײט היטלער־רעגירונג דער פון פאליטיק

 מיט אידז דײטשע די פון קעפ די אויף אראפגעלאיזן זיך האט
 פםיכאלאגישער פריערדיקער א אן בארג, פאלנדיקער א װי אמאל,

 זײער אין געװען זיינען דײטשלאנד אין אידן די צוגרײטונג.
 משך אין זיך האבן און אםימילירט שטארק מערהײט גרעםטער

דײטשן, אלם מער פיל געפילט יארהונדערט לעצטן דעם פון

 נאצישע די פון בארג גאנצער דער װען און אידן, אלם אײדער
 זיי זיך האט געזעצלאזיקײט קאגיבאלישער און ״ראםן־געזעצ;״

 צו קאטאםטראפע, א געװען עם איז ?עפ, די אויף אראפגעלאזן
 אנטקעגן און צוגעגרײט געװען ניט אופן בשום זײנען זײ װעלכער
 װידער־ קײן אויםגעארבעט ניט פריער זיך בײ האבן זײ װעלכער
שטאגד.

 געשטעלט ״פרינציפיעל״ האבן געזעצן די;ירעמבערגער אויב
 די האט געזעץ, אויםערן עםטרייך און דײטשלאנד פון אידן די

 1אי אויםדרוק קלארםטן איר געפונען אידן די פון לאגע דאזיקע
 .1938 יאר אין געװארן רורכגעפירט זיינען װאם ״געזעצן״, די

 די פארבאטן האט ,1938 ױלי, טן6 פון זיי, פון ערשטער דעד
 שטאטישער מיט האנדלען צו האנדל, צוליב ארומצופארן אידן
 זיך פארגעמען אײגנטום, אומבאװעגלעכן מיט פארװאלטן ערר,
 אידישע אינפארמאציע. קאמערציעלער מיט און פינאנצן מיט

 פראק־ מיט זיך פארנעמען צו געװארן פארבאטן איז דאקטױרים
 יאגואר, טן1 דעם נאך .1938 אקטאבער, טן1 דעם נאך טיק

 דענטיםטן אידישע פראקטיצירן צו געװארן פארבאטן איז ,1939
 פארבאטן איז ,1938 דעצעמבער, טן1 :אכן װעטערינאריער. און

אדװאקאטן. אידישע אלע פראקטיק איז עם װעלכע געװארן
 אראפגעלאזן רציחה נאצישע די זיך האט םפעציעל אבער

 גרינשפאן, בחורל, פויליש־אידישער דער ווי נאכדעם, אידן אויף
 דעם פאריז אין דערשאםן 1938 נאװעמבער אנהויב אין האט

 נאך ראט. פאם קאנםולאט, נאצישן דארטיקן דעם פון באאמטז
 טייל גרעםטן דעם אויף פאגראם שוידערלעכן אלגעמײנעם דעם
 ,1938 נאװעמבער, טן11 און טז10 דעם דײטשלאנד, אין אידן
נאװעמבער, טן23 רעם ארויםגעגעבן נאצי־רעגירונג די האט

 ד״טשע די בײ אפגענומען האבן װאם רעקרעטן, ריי א ,1938
 עם װעלכן א פון םימן יעדן ארבעטן, צו מעגלעכקייט יעדע אידן
 ארויפ־ האט און באפעלקערונג ארומיקער דער מיט פארקער איז

 פאר מארק ביריא\ א פון שטראף א אידן דײטשע די אויו» נעלײגט
 האבן אידן דײטשע די װי אזוי ראטן. פאם אין שאם גרינשפאגם

 אריינ־ געקאנט ניט אופן בשום מזומן אין מארק ביליאן סײן
 מיטל א אלם געװארן אויםגענוצט שטראױ דאזיקע די איז טראגן,

 אונ־ און אײגנטום פארמעגן, מין יעדן צעשטערן צו ענדגילטיק
 דײטשע די פון הענט די אין פארבליבן נאך איז װאפ טערנעמוננ,

באנדיטערײען. היטלעריםטישע די פון יארן אלע די גאך אידן
 טײל ארגאנישער אן איז אנטיםעמיטיזם ברוטאלער אט־דער

 זוכן זײ און פאליטיק, נאצישער פאשיםטישער גאנצער דער פון
 אויף אויך ארויפצװינגען און פארשפרייט] עקםפארטירן, צו אים

 מיר, זעען אזוי גרייכן. הענט זייערע נאר װאו לענדער, אנדערע
 איז װאם עםטרײך, אין זײנען געזעצן ״נירעמבערגער״ די אז

 געװארן דורכגעפירט נאצי־דײםשלאנד, פיז געווארן פארכאפט
 פארמען, ברוטאלע מער םיל אין און טערמיז קירצערן א אין

 פאר־ איז זעלביקע דאם גופא. דייטשלאנד אין אפילו איידער
 ד״טשע די װאו םלאװאקיע, און טשעכיע אין אויך געסומען

 ״נירעמבערג־ רײ א דורכצופירן געצװאונגען האט נאצי־רעגירונג
 דאזיקע די באהערשט אפיציעל האט זי אײדער גאך געזעצז״,
 זײ־ רעגירונג בערלינער דער פון .װירקונג דער אונטער לעגדער.

 אויך געװארן דורכגעפירט אידן קעגז ראםן־געזעצן רײ א נעז
 דער אויף איז איטאליע אין און רומעניע, און אונגארן אין

 אגגע־ ברוטאלקײט םפעציעלער גאנץ א מיט אידן צאל קלײנער
״ראםךגעזעצגעבונג״. נאצישע גאגצע די געװארן װענדט
 פאר־ האבן זיי װי נאכדעם פוילן, אין נאצים די פון ראלע די
םעפטעמבער פון מלחמה דער אין אידן טײל גרעפטן דעם נומען
 זיך װעלן מיר װעלכן אויףי קאפיטל, באזונדער א איז ,1939

פאר באשאפן צו באװיזן האבן נאצים די אפשטעלן. שפעטער
2 9 52 9 6



 אונטערדריקונ־ פארפאלגוננען, פון גיהנום א פוילן אין אירז די
 פארגל״ו קײן גיט זיך צו האט װאם באלײדיקוננען, און גען
געשיכטע. מענטשלעכער דער אין

איטאליע אין לאגע אידישע די
 די פאר שוין האט איטאליע אין ישוב אידישער דער
 אין ראלע קײן געשפילט ניט יאר הונרערט דדײ־פיר לעצטע
 פון אײנער געװען ישוב דער איז צאל דער לויט לעבן. אידישן

 זועלט־מלחמה, ערשטער דער נאך אפילו איז און קלענםטע די
 גרעםער געװען גיט הויך, גרעםטע זײן דערגרייכט האט על װען
 ),1931 פון צענזום דעם לויט 47,825( נפשות טויז:ט 50 א פון

 פון אידן איינגעװאנדערטע טויזנט 10 ארום אריינגערעכגט שוין
 דער איז קולטורעל לענדער. אנדערע און דײטשלאנד עםטרייך,
 אז אסימיצירט, שטארק אזוי געװען איטאליע אין ישוב אידישער

 שום קיין כמעט אנגעהאלטן ניט פאקטיש לאגג שוין האט ער
ח די מיט פארבינדונגען  עקאנאמיש לעגדער. אנדערע פון אי

 ישוב איטאליעניש־אידישן דעם פון טייל גרעםטער דער געהערט
 פון באפעלקערונג שטאטישע די בכלל װי גרופעם, זעלביקע די צו

 מלאכה), (קלײנע אינדוםטריע אין פראצענט 25 ארום : איטאליע
 (אייעעשלאםן פראפעםיעם ליבעראלע די אין פראצענט 21.6

 אין פראצענט 45.7 ארמיי־רינםט), און באאמטנטום לערערײ,
 אין פראצענט 8 און ארעמםטן) און קלענסטן דעם האגדל(ם׳דוב

אגריקולטור. טיילװײז און ערד־באזיין שטאטישן
 אידן איטאליענישע די פון ״פרעמדקײט״ דער ש״ך איז װאם

 באקאנטן דעם פון באהויפטונג די כאראקטעריםטיש איז נופא,
 ראט, םעםיל אידגטום, מערב־אײראפייאישן פון היםטאריקער

ױ\ א־גואליטױשט די ״בלױו אז  א ארויםשטעלן קאנען אלײ\ א
 אן אין טאג היינטיקן בײ פארטרעטן צו פרעטענזיע באגרינדעטע

 װאם באפעלקערונג־עלעמענט, א פארם ניט־געענדערטער עצם
 די אײדער נאך לאנד אין רעכט בירגערלעכע יזיינע געהאט האט

 איטאליענישע די געפאלן.״ איז אימ&עריע רוימישע פארצײטיקע
 אין לעבן אומאונטערבראכענעם אן אויךי אנצייגן קאנען אידן

 פאר נאך יאר, הונדערט 21 ארום שוין דויערט װאם איטאליע,
מאקאבייער. די פון צײט דער

 אידן איטאליענישע די פון נאענטקײט גרויםער דער צוליב
 קול־ שפראך, געשיכטע, אין באפעלקערונג ארומיקער דער מיט
 גע־ דארטן זיינען װ., אז. א. לאגע עקאנאמישער אויםזען, טור,

 פאד־ זייער געװען ניט־אידן און אידן צװישן התונות מישטע
 װאו לאנד, קאטױליש א איז איטאליע װי אזוי און שפרייט;

 האבן פאמיליע, דער איבער דעה גרויםע זייער א האט קירך די
 אידן זײן צו אויפגעהערט ה״ראטן געמישטע די פון קינדער די

רעליגיע. זײער לויט אפילו
 איטאליענישע די פון אםימילירטקייט די צאל,און קלײנע די

 איז איטאליע אין װי אזוי אז אײנדרוק, דעם געשאפן האט אידן
 איטא־ דער אױך װעט אידךפראגע, כןיין געװען ניט קײנמאל

 װאו דארטן פראגע אזא שאפן פרובירן ניט פאשיזם ליעגישער
 איטאליענישער דער באדן. קײן ניטא פאקטיש איר פאר ס׳איז

 קיין שאפן צו ניט אורזאכן םפעציעלע געהאט נאך האט פאשיזם
 אזוי האט אורזאכן ארטיקע רײ א צוליב װײל אידן־פראגע,

 •װידערשטאנד איז עם װעלכן א געבן צו אנשטאט אז פאםירט,
 איטא־ צאל גרויםע א האט אנטשטײאונג, יזײן בײ פאשיזם דעם

 פאר־ אין ראלע אלטיזוע זײער א געשפילט גראד אידן ליענישע
 און מיליטעריש פאליטיש, איטאליע איבער נצחון ז״ן זיכערן

 ניט אויב צעגדליקער, די אין אנרופן קען מען אידעאלאגיש.
 אין ראלע פירנדיקע א געשפילט האבן װאם אידן הונדערטער,

פאשיזם. איטאליעגישן
האט מוםאליני װאם װאוגדער, קיין ניט דעריבער איז עם

 מעג־ די געלײקנט קאטעגאריש פאשיזם פון יארן ערשטע די אין
 איטאליע״ אין ״טיר :איטאליע אין אנטיםעמיטיזם פון לעכק״ט

 לעכערלעך, פאר עם ״האלטן —1927 אין דער?צערט ער האט —
 פרואװט דײטשלאנד אין אנטיםעמיטיזם דער אז זעען, מיר װען
 א VH אלגויגזטװיפויןװ פאשיזם. פון חשבון אויפן צעבליען זיך

 קלעפן אנטיםעמיטיזם און פאשיזם בארבאריגטי. ^רארגקנו
זיך.״ צװישן ניט זיך

 גע־ גרוגט דעם אויר» האבן טוער צױניםטישע פארשיידענע
 אז לעגענדע, די באפעםטיקן און פארשפרײטן א״ן אין האלטן

 אנטי־ ניט שניט מוםאלינים פון פאשיזם דער איז נאר ניט
 און אידן־פריינטלעך גאר פארקערט, איז, ער אז נאר םעמיטיש,

 חײם צױנייזם. אין פאראינטערעםירט שטארק יעדנפאלם איז
 פארשטארבענע־ דער און צױגיזם, פון פירער דער ײייצםאן,

 גחום אקציאנם־לאמיטעט, צױניםטישן דעם פוז פרעזידענט
 זיך האבן מוםאלינין, צו װיזיטן אפטע געמאכט האבן םאקאלאװ,

 אפנעגעבן אים האבן און פלענער זייערע באראטן.װעגן אים מיט
 לענדער. אגדערע און פאלעםטינע אין לאגע דער װעגן באדיכטן

 פאשיםטיש־ דער פון פירער דער זשאבאטינםלי, װלאדימיר
 צױניס־ ״נײע אדער (רעװיזיאניםטן, ארגאניזאציע צױניםטישער

 און רוים אין געכטיקן און טאגן פלעגט ארגאכיזאציע״), טישע
 מינוט. לעצטער רער ביז פאשיםטן די מיט מיטגעארבעט האט
 צױניםטישער דער פון פארטרעטער דער גאלדמאן, נחום און

 ״אל־ דעם פון אנפירער דער און פעלקער־ליג דער בײ אגענטור
 מוםאלינין צו געפארן אפילו אייז לאנגרעם״, אידישן װעלטצעכן

 אירישן אצװעלטלעכן אן פון צוגױפרופן דעם װעגן באראטן זיך
 מוםאלעים װעגן װעלט דער אנגעזאגט האט און קאגגרעם
דערויףי. ״הכשר״

 אין מאבט דער צו געקומעז איז היטלעריזם דעי זיגט אבער
 אומגעהויערער אוז װאוקם שגעלן זיין מיט האט און דײטשלאנד

 צװײטן אויפן פאשיזם איטאליענישן דעם אפגערוקט ברוטאלל״ט
 מלחמה דער נאך איז איטאליע זינט םפעציעל און — ארט
 עקא־ ביטערן א אין ארײעעפאלן שפאניע און עטיאפיע קעגן

 די אפציען געװען נויטי? ם׳איז װעלכן פון קריזים, נאמישן
 כפרה־ א זײ צואװארפן דורך מאםן די פון אויפמערקזאמקײט

 אנטיםעמי־ פאשיםטישער דער זיך האט דעמאלט זינט — הינדל
 איז און פארשטארקן. מער אלין נענומען איטאליע אין טיזם

 מוםאלינין, און היטלערן צװישן באראטונג א נאך ,1938 אנהויב
 באשלאםן, האט מוםאליני װען מאמענט, א געקומען ענדלעך איז
 מיטן אוז אמאל מיט איטאליע אין אײנצופירן זיך לוינט אים אז

 װאס אידן, קעגן ראםן־געזעצן ״גירעמבערגער״ די פאק גאנצן
אנגעװענדט. און צוגעטראכט אים פאר פריער האט היטלער
. ״געלערנטע״ איטאליענישע גרופע א האט 1938 ױלי אין . . 

 אונטער־ געשעמט אפילו לכתחילה זיך האבן װאם זאאלאגן,
 װעל־ איז דעקלאראציע, א ארןיםגעגעבן נעמעז, ז״ערע צושרייבן

 אז ״אנטדעקונג״, רער אין באשטײט פונקט ערשטער דער כער
 אונטער־ ראםעם^װאם טענטשלעכע פאראן גערעדט בכלל ס׳זײנען

 מאכן דעם פון םימנים. פארש״דענע לויט זיך צװישן זיך שיידן
 שטעלט פאלק איטאליעגישע דאס אז אויםפיר, דעם תיכף זײ

 פונקט איז װאם ראםע, ״ריינע״ באזונדערע א פאר זיך מיט
 רעם אט פון און דייטשן. די װי ״אריש׳/ און ״נארדיש״ אזוי

״ קומען אויספיר  ניט באלאנגען אירן די אז שלוס, פײנעם צום ז
 ״םעמיטישער״, דער צו נאר ״ראסע״, איטאליענישער דער צו

 איטא־ די מיט אוים ױגו כלל אלם זיך מישן אידן די הגם אז און
 זיי װען פאלן, די אבער זײנען ליגן), א איז דאם (װאם ליענער

 ״ראםן־ריינ־ דער פאר געפאר שרעקלעכע א אוים, יא זיך מישן
פאלק. איטאליענישן דעם פון קײט״
גע־ פארעפגטלעכט איז ״ראםךטעאריע״ איטאליענישע די
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 טן16 דעם מארגן, אויױ שוין און ,1938 ױאי, טן15 דעם װארן
 נאצי־ דער טובה א געטאן רעגירונג איטאליענישע די האט ױלץ,
 און דייטשע די פון אײגנטום דאם קאנפיםקירט האט און שער

 ילאנד. אין ארײנגעלאזן פריער האט זי װעאכע אידן, עםטרייכישע
 ארױםגעשיקט רעגירונג איטאליענישע די האט יויצי טן22 דעם
 יואי טז27 דעם קארעםפאנדענטן. אידישע עטי^עכע צאנד פון

 רעזיג־ צו געצװאונגען אדער עמטער זײערע פון אפגעזאגט װערן
 אײנגע־ מיצוכה־אנגעשטעלטע, אידישע איטא^יעגישע רײ א נירן

 טן3 דעם ארקעםטער. מ^ובהשן דעם פון מיטגלידער שיאםן
 אוים־ אר״נצונעמען פארבאט א ארױםגעגעבן װערט אויגוםט

 אונױוערזי־ איטאציענישע די אין םטודענטן אידישע אענדישע
 װאם דעקרעט, א ארױםגעגעבן װערט אויגוםט טן21 דעם טעטן.
?ערער־פראפעםיע. דער פון אידן די אוים שייםט
 דיםקרימי־ נייע און נייע טאג יעדן כמעט זיך שיטן אזוי און
 אייגעם אין דיסקרימינאציעם אצע די ביז אידן, קעגן נאציעם

 װערן ״געזעצן״ אגטי־אידישע ברוטאלע נייע מאםע א טיט
 אנטי־ םפעציע^ן א אין ,1938 נאװעמבער, טן17 דעם פאר״ניקט
אידן״. קעגן ״םטאטוט םעמיטישן

 געװארן דורכגעפירט איז דעקרעט באנדיטישער דאזיקער דער
 אגגעזעענםטע די םון פיצ אז ברוטאיצקייט, און שנעיצקייט אזא מיט

 פארצװײםלונג אוים יזיינען אינטעלעקטואצן יע:ישע5אידיש־איטא
 (װאם אידן ״פרעמדע״ זעצבםטמארד. באגאעען פראטעםט און

״ פון אייניקע  יארן) צענדליקער איטאיליע אין געקיעבט האבן ז
 אזא מיט איטאיציע פון געװארן ארויםגעטריבן ?,גילייכצייט זײנען

״ פון 5פי אז אכזרױת, בילוטיקעד  די אין אומגעקומען זיינען ז
 געטריבן זײ מ׳האט װעיצכע איבער בערג, אילפישע די םון שנייען

נעכט. די דורך
 אי־ אין אידן היים^ דעם פון פארפאצגונג דער מיט אבער

 אוים־ באנוגנט. ניט פאשייזם איטאליענישער דער זיך האט טאליע
 ארגאניזאציעס פאשיםטישע די מיט פארבינדונגען זיינע נוצגדיק

 די איז עמיגראציע איטאיציענישער פי^־מי^יאניקער דער פון
 איטא^יעני- דער האט ארגעגטינע, אין און שטאטן פארייגיקטע

 פראפא־■ אנטיםעמיטישע אן אנצופירן אעעהױבן פאשיזם שער
 געטרײ פרט דעם אין אויך האט און אמעריקע אין אויך גא:דע

 דאזיקע די אויב און נאצים, די פון בײשפיצ דעם נאכגעטאן
 איטאי^יענישע די צװישן געהאט ניט האט פראפאגאנדע פארםטטע

 דער־ ״געהעריקן״ דעם שטאטן פארײניקטע די אין איטיגראנטן
 איטא^יענישן דעם םון ש(לר די חילילה, ניט, געװען עם איז פאלג,

 װאם ק,5פא איטאציענישע דאם װאם דעם, צוקיב נאר פאשיזם,
 איז עם װאם געװאוםט גיט גופא איטאציע אין קײנמאל האט

 אימי־ אמערי?אנישער דער אין אויך האט אנטיםעמיטיזם, אזוינם
^ גראציע, כ  דעם און ״שבל״ דעם אויפגענומען ניט נערעדט, ב
אנטיםעמיטייזם. פון ״ױשד״

טשעכאםלאװאקיע אין אידן די
 עםטר״כישן דײטשן, דעם (נאך ישוב אידישער פערטער א

 גאנצן דעם זיך אויף דערפיצט האט װאם איטאיליענישן), און
 דער געװען איז הערשאפט, פאשיםטישער דער פון אומג^יק

טשעכאםצאזואקישער.
 מילוכה באזונדערע א׳לם איז װעלכע טשעכאםלאװאקיע, אין

 אונ־ און עםטרייך פון טײצן געװעזענע פון געווארן געגרינדעט
 םטאטיםטיק אםיציעלער דער לויט זיך האבן ,1919 אין גארן

 מײנט דאם אידן. 252,887 געפונען ,1939 יאנואר, טן1 דעם פון
 אין אידן צאל גאנצע די געװען טאקע איז דאם אז גיט, אבער

 אםימי־ די פון םך א האבן זייט אײן פון װײצ טשעכאםלאװאקיע,
 פעילקער־ די נאציאנא^יטעט זײער אילם אנגענעבן אידן לירטע
טשעכישע, •— געװאוינט האבן יז״ װעאכער צװישן שאפט
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 יעדע האט ז״ט, אנדערער דער פון און ;דייטשישע בעמישע,
 געקעמפט האבן װאם מינדערהייטן, נאציאנא^ע די פון אײנע

 געװא^ט טשעכאם^אװאקיע, פאר־היטצער דער אין זיך צװישן
 צענד־ צוגערעכנט — און גרוים, איר מיט איינדרוק דעם מאכן

^ אז אזוי, חשבון. זייער צו אידן טויזנטער ליקער כ  מען קאן ב
 איז װאם טשעכאםצאװאהיע, גאנ׳ז אין אידן צאצ די אז רעכענען,

 צעטילונג דער פאר האט ,356,000 ארום געװען 1930 יאר אין
 פון פארניכטונג שפעטערדיקער דער און 1938 אקטאבער אין

 375,000 ביז דערגרייכט דארטן מי^וכה, ס5א< טשעכאםלאװאקיע
מער. נאך אפשר און

 האט רעפוב^יק טשעכאסצאװאסישע די װען צײט, דער איז
 אין אידן די אז צעגענדע, א פארשפרייט געװען איז עקזיםטירט,

 גאר קאן בעםער װאם גוט, אזוי זיך לעבט טשעכאם^אװאקיע
 װי מער, ניט געװען אמתן דער אין אבער איז דאם זיין. ניט

 גרונט. שװאכן נאנץ א געהאט זיך אונטער האט װאם לעגענדע, א
 געקוקט ניט טשעכאםלאװאקיע, אין אידן די האבן לסשל, אזוי,
 פאר־ קו^טור־צושטאנד, הויכן און ^אגע עקאגאמישער זייער אויף

 עפנט־ טשעכאםלאװאקישן דעם אין ארט קצײגעם א זײער נומען
 באצויגן זיי צו זיך האט מען יצעבן. פאיליטישן און עכן5י

 גרענעץ, געװיםער א ביז נאר — אבער געדולדיק, טאלעראנט,
 דער איז פאזיציעם די אויף פרעטענדירן ניט זאלן זײ אז בתנאי,
 פארכאפט האט בורזשואזיע ט־שצניגטע ױנגע די װאם מלוכ־,

זיך. פאר
 קאפיטא^יםטישע ױנגע א געװען איז טשעכאםלאװאקיע

 אגרי־ באדײטנדיקער א אינדוםטריע, גרויםער א מיט מלוכה,
 אינער־ פארצװייגטן א און רײכטימער נאטיר^עכע גרויםע קו^טור,

 אין לאגע םפעציעלער דער צואיב האנדל. אויםערילעכן און קעכן
 אלגע־ דער האט געפונען, זיך האט טשעכאםלאװאקיע וועלכער
 יארן ־ער30 די פון אנהויב אין קאפיטאציזם פון קריזים מיינער

 אנטיםעמיטיזם, שטיצער דער בארירט. שטארק זייער ניט זי
לן םארשיידעגע די אין עקזיםטירט האט װאם  טשעכא־ פון טי

 אונגארישער און עםטרײכישער דער פון ירושה אלם םצאװאקיע
 פיאן. געלאזן ניט שטארק צו דעריבער זיך האט פארגאנגענהייט,

 געזעי^שאפט^עך־םאציאלן מיטן מער באגרענעצט זיך האט ער
אנדערע. מיט אײדער געכיט,

 פארמעןי װיצדםטע די װען ,1938—1933 יארן די צװישן
 פאר־ װירקונג היטלערם אונטער זיך האבן אנטישעמיטיזם פוז

 רומעניע, פוי^ן, אין אויך נאר דייטשלאנד, אין נאד ניט שפרייט
 זיך האט טשעכאסלאװאקיע װעיצכע מיט עםטרייך, און אונגארן

 טשעכאםלאװאקיע ^יבערא׳ל־קאפיטא^יםטישע די איז געגיענעצט,
 און פארטריבענע די פאר מקום־מ?לט :אטירלעכער דער געװארן

 זי האט דעריבער לענדער. ארומיקע די פון אידן אנטצאפענע
 ^ענדער אנטיםעמיטיש־פאשיםטישע די פון הינטערגרונט אויפן

 אידן טויזנטער הונדערטער פון אויגן די אין אויסזען אגגעהויבן
גן־עדן. אמתער אן װי

 פון טשעכאםלאװאקיע אין זיך האבן נאטיר^עך, אמבעםטן,
 פיגאנ־ די םפעציעל און גבירים, אידישע די געפילט מינכען פאר

 עקאנאמישן אין רא^ע באדייטנדיקע א געשפילט האבן װאם םירן,
 געשפילט אירן די האבן ראלע גרויםע א מלוכה. דער פון לעבן

 אידישן אין געשפיילט האט האנדל דער ריכטיקער, — האנדל אין
 זײנען אידן טשעכאםלאװאקישע די פון פדאצענט 45.3 :ילעבן

 פארגצייך אין פארמיט^עריי און האנד? אין פארנומען געװען
באפעצסערונג. ארומיקער דער פון פראצענט 7.4 די מיט

 אידן די זײנען טשעכאםלאװאקיע פון אגריקוילטור דער אין
 װאו קארפאטא־רוםיע, אין אחוץ פארטראטן, שװאך זייער געװען

 הויך אזוי אגריקולטור אין פארנומען געװען 1930 אין זיינעז עם
באפע^קערונג. אידישער דער פון פראצענט 21.4 װי
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 געװען זיינען אינדוםטריע טשעכאםלאװאקישער דער אין
 אידן ׳פראצענט 1.5 און 1921 איז אידן פראצענט 1.8 פארגומען

 3.6 נעװען זיינען פראפעםיעם פרייע די אין און ,1930 אין
.1930 אין פראצענט 3.3 און 1921 אין אידן פראצענט

 טשעכאםלאװאקיע אין איז אנטיםעמיטיזם אפיציװרגור קײן
 אידן די קעגן ■זײנען באגרענעצוע־געזעצן שום קיק געװען, ניט
 פארשטענדלעך, דעריבער איז עס געװארן. ארויםגעגעבן ניט

 טשעכישן פארן נאר ניט געװען איז עם אומגליק אן פאר װאם
 פון פארראט מינכענער דער װען אידן, די פאר אויך :אר פאלק,

 היטלערם אין איבערגעגעבן האט דאלאדיע און טשעמבערליין
 םודעטן־לאנד, דאם טשעכאםלאװאקיע, פון קאפ דעם פריער הענט

 375 זייערע מיט צוזאמען םלאװאקיע, און טשעכיע גאנץ דערנאך
אידן. טויזנט

 טשעכא־ פון צעטײלונג דער פון רעזולטאטן די פון איינער
 ארום ישוב. אידישן דעם פון צעפאלונג רי געװען איז םלאװאקיע

 קארפאטא־רוםיע מיט צוזאמען אריבער זיינען אידן טויזנט 150
 זײנען טויזנט 125 ארום אונגארן. צו םלאװאקיע פון טײלן און

 נאציש־באהערשטער ״זעלבםטשטענריקער״ דער אין פארבליבן
 םודעטן די מיט איינעם אין .זיינען טויזנט 20 ארום םלאװאקיע,

 טויזנט 75 ארום בלויז און נאצי־דײטשלאגד אונטער אריבער
 געװעזענער דער אין מעהרן, און בעהמען אין פאדבליבן זיינען

 לאנד דאס װי נאכדעם אידן, טויזגט 75 די אט און טשעכיע.
 באלד אומאפיציעל (פריער גאצים די פון געװארן באהערשט איז
 ),1939 מער׳ז, טן15 דעם אפיציעל, רערנאך און ״מינכען׳/ נאך

 פון בעכער פארםמטן פולן דעם אויםטרינקען געמוזט עם האבן
אידן־פרעםערײ. נאצישער רער

 ניט איצט ביז נאן־ אײגגטלעך טשעכיע אין זיינען פארמעל
 געזעצן ״נירעטבערגער״ די אידן די בנוגע געװארן אײנגעפירט

 זיינען אבער פאקטיש פארנעם. פולן זײער אין יעדנפאלם —
 אז אויך םלאװאקיע) אין אידן די אויך (און אידן טשעכישע די
 אויםער געװארן געשטעלט געזעצן ״נירעמבערגער״ םפעציעלע די

 גיט מיר װײםן אידן די מיט אפגעטאן װערט דארטן װאם געזעץ.
 אנטלויפן זואם אידן, טוי־זנטער די װעגן אבער הערן מיר גענוי,

 אויו» דונאי אויפן זיך מאטערן און אומלעגאל טשעכיע פון
 זיך. צו ארײן ניט לאזן לענדער שכגישע די װעלכע בארזשעם,

 און מעהרן פון קהלות אידישע גאנצע װעגן אםט הערן מיר
 פארשיקן און פארטרײבן ארעםטירן, נאצים די װעלכע בערומען,

 לייכט זיך קאן מען און רעזערװאציע״, ״לובלינער זייער אין
 דעם, פון טײל קליינער זייער א בלויז איז דאס אז זיין, משער
פאר. קומט דארטן װאם

דאלאדיע, און טשעמבערליין פון פארראט מינכענער דער
 און װעלט דער אויו» אומגליקן פיל אזוי םארשאפט האט װאם

 פאר טויט־קלאפ א געװען איז טשעכאםלאװאקיע, פאר םפעציעל
 רואיקער, דער ישוב. אידישן טשעכאםלאװאקישן :אנצן דעם

 טשעכא־ אין אינדזל״ ״אידישער ־טויזנט־קעפיקער400 כמעט
 רעשט־ די און געװארן צעשטויבט און צעשטערט איז םלאװאקיע

 אומ־ ■זייער אין זײנען פארבליבן, ד^רטן זייגען װאם אידן, לעך
 דייטשלאנד, פון אידן די מיט געװארן ״אויםגעגלייכט״ גליק

איטאליע. און עםטרייך

8.

ישוב פױליש־אידישן דעם פון חורבן דער
 די פון אײנער געװען איז ישוב אידיש־פוילישער דער
 װעלט. דער אין בכלל און א״ראפע אין גרעםטע די און עלטםטע

 בויען געהאלםן אירן די האבן יארן הוגדערטער פיל פון משך אין
און האנדל, און אינדוםטריעז פוילישע די שטעט, פוילישע די

 האבן יארהונדערט טן19 דעם פון העלפט צװײטער דער זינט
 קולטור־לעבן, פוילישע דאם בויען אין באטײליקט אקטיװ זיך זיי

 קונםט. פלאםטישער און ליטעראטור װיםנשאפט, פון נעביט אויפן
 דער גאר איבער פאלק אידישן דעם פון לעבן אינעװײניקםטן איז

 קאלא־ א געשפילט שטענדיק אידנטום פוילישע דאם האט װעלט
 אידישער רעליגיעזער דער פון געביט אויפן סײ דאלע, םאלע

 װעלטלעכער מאדערנער, דער פון געביט אויפן םיי קולטור,
קולטור. אידישער
 דער פון רעזולטאט אלם איז װאם פוילן, ״מאדערנע״ דאם

 עקזיםטירט האט ,1919 אין געװארן געגרינדעט װעלט־מלחמה
 װעלט־ אימפעריאליםטישער ערשטער דער צװישן יאד, 20 פוגקט

 און ״באפרײט״ איז פוילן װען צװײטער. דער אוז מלחמה
 רעאקציאנערע אירע האבן ,1919 יאר אין געװארן ״פארײניקט״

 זיך האט עם נאר װאם שכנים ארומיקע די בײ אננעכאפט פירער
מערב־אוקראינע, מערב־װײםרוםלאנד, :זײ צװישן געלאזן.

 אין דײטשלאנד. פון טײלן ליטע, פון טײלן מזרדו־גאליציע,
 אויך אריינבאקומען פוילן האט געביטן דאזילע די מיט אײנעם

 אלם באקאנט געװען פריער זיינען װאם אידן, מיליאן 1V2 ארום
 אז. א. גאליציאגער אידן, רוסישע אידן, אוקדאינער ליטװאקעם,

 זיך האבן װאם אידן, מיליאן אגדערהאלבן די מיט צוזאמען װ.
 האט קרויךפוילן, אין געפונען רעזשים צארישן דעם אונטער נאך
 דר״ ארום פון באםעלקערוגג א באקומען פוילן מאדערנע ד^ס

 פון צאל די דערנרייכט 1939 םמ* צום האבן װאם אידן, מיליאן
טויזנט. 300 מיט מיליאן 3 איבער

 די װאם רעגירונג, פוילישע צײטװײליקע ערשטע די שוין
 האט ,1918 יאר פון מיטן אין פאריז אין געגרינדעט האבן עלײם

 אלע פון פאליטיק די באשטימט האט און טאז דעם גענעבן
 רע־ צײטװײליקע ערשטע די רענירונגען. פוילישע װײטערדיקע

 לױבא־ די פון געװארן צוזאמעעעשטעלט איז פוילן פון גיררגג
 אלטע די פון — ראדזױוילם די און פאטאצקים די מירםקים,
 רעאקציאנערע גרעםטע די פון דינאםטיעם, פריצישע פעאדאלע

 געהאט, מורא אלין פאר מער האבן װאם פוילן, פון לאנד־באזיצער
 ברענגען ניט זאל פוילן פראגרעםױון א פון אויפלעבונג די אז
 דעריבער האבן זיי מאיאנטקעם. זייערע פון צעטײלונג דער צו

 אין פוילן פארװאגדלעז צו געקאנט נאר האב, זיי װאם געטאן
 האט װאם זאך, א — רעאקציע און פינצטערניש פון פעםטונג א

 עליים, זיגרייכע די פון פלענער רי מיט געשטימט פולשטענדיק
 װערן ד*ל יפוילן אז געװאלט, האבן װאם פראנקר״ך, און ענגלאגד

 םא־ םאציאליםטישן דעם פון םיי זײט אין מעםער שארפער א
דייטשלאגד. דעמאקראטישן דעם םון םיי װעטן־פארבאנד,

 רעגירונגען פוילישע כלומרשט־םאציאליסטישע ערשטע רי
 דער נאך געקומען זיינען װאס פירערשאפט, פילםודםסים אונטער

 גע־ געטריי זײנען רעגירונג, פריצישער צײטװײליקער ערשטער
 זײער פריצים. די פון םיי עלײם, די פון םײ שפאן אין גאנגעז

 געװען גענומען גרונט איז זיי בײ איז סאציאליזם כלומרשטער
 שאװיניזם. פוילישן צעױשעטן א פאר אויסרײד אן זוי מער ניט
 באפרייאוגג דער אין גיט לעבגם־אױפגאבע זײער געזעז האיץ זײ
 אימ־ גרויםער א פון באפעסטיקוגג דער אין נאר מאםן, די פון

 הײמישער שטארקער, א מיט מלוכה פוילישער פעריאליםטישער
בורזשואזיע.

 צ־יט גאגצע די ם׳האט װעלכע פון באדינגוגגען, אזעלכע בײ
 בא־ פוילישע גאגצע די געליטן מער און מער אלץ און שטארק

 איז מינדערהייטן, נאציאנאלע ארטיקע אלע און פעלקערוגי
 פוילן פון באפעלקערונג אירישע די אז זעלבפטפארשטענדלעך,

 איבערטריבן זיין ניט װעט עם ליידן. שטארק זייער געמוזט האט
 אנטשטאנען זײנען װאם מלוכות, נײע די צװישן אז זאגן, צו

װעלט־מלחמה, ערשטער דער פון רעזולטאט אלם אײראפע אין
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 אגטי־ די פון רעאקציאנערםטע, די פון אײגע געװען פויאן אייז
 פאשיזם פון פארמען פארשײדענע װאו די, פון און םעמיטישםטע

 האבן זײ איידער נ*ך נצחונות גרעםטע די *:פגעהאלטן האבן
 די מיט האלערם די דײטשלאנד. אין און איטאליע אין געזיגט

 זײנען פילםודטשיקעם די מיט פילםודםלים די האלערטשיקעם,
 מיט מוםאליני א״דער פריער פױלן אין מאכט דער צו געלומען

 ברוינע זיינע מיט היטלער און העמדלעך שיװארצע זײנע
העמד^עך.

 די אויח אנגעװיזן ארבעט דער פון אנהויב אין האבן מיר
 אגגעשטויםן זיך ם׳האט װעלכע אויף שטערונגען גרויםע

 בורזשואזיע פוילישער נאציאנאלער נ״ער, א פון אנטוױקלונג די
 קאפי־ דער װען צ״ט, א אין פוילן פון ״באפרייאונג״ דער נאך

 אונטער־ אין געהאלטן שוין האט װעלט דער גאר איבער טאליזם
 אוים־ װאו געהאט ניט האט קאפיטאליזם דערפוילישער און פוילן

 פון לאגע די אײדער שװערער אומפארגלײכלעך זיך. צושפרײטן
 פוילישן דעם פון לאגע די געװען איז בורזשואזיע פױאישער דער

 ציינו ן5פױ פון אױפשטעלוגג דער נאך האט װעלכער פיױגןת׳גגם,
 פאר מערק פריערדיקע די פארלארן האט און ערד ק״ן באקומעז

 אויםצו־ מעגלעכקײט די אפילו אח פראדולטן און ארבעט זײן
 גע־ האט דאם מצחמה. דער פאר װי צאלן, אזעלכע אין װאנדערן

 צו פױערטום, דעם פון פארארעמונג שרעקלעמנר א צו בראכט
 פוילישן אינערלעכז דעם פון פאדקלענערונג אוטגעהויערער אן

 דער פון ר״ען די אין קאגקורענץ פארביטערטער א צו און מארק
 דאזיקע די פראםעםיעם. פרייע און האנדל אינדוםטריע, פױלישער

 געװארן פארערגערט נאך דערצו איז װאם פוילן, פון לאגע שװערע
 י^רן די צװישן קאפיטאליזם פון קריזים אלגעמײנעם דעם דורך
 דירעק־ דער דורך געװארן פארםמט כםדר איז און 1939—1929

 פויילן אין געשאפן האט פאשיזם, דייטשן דעם פון װירקונג טער
 אנטי־ און פאשיסטישער װייטױיענדיקער זײער א פאר באדן א

 לאזוע באליבטער דער איז אידן די בנוגע פא^יטיק. םעמיטישער
 קײן — ״אידן געװארן קרייזז פױלישע הערשנדיקע די פון

 טאקע דערצו און ״םימפאטיע״ א דעם דורך (און פאלעםטינע!"
 שייך איז װאם צױגיזם). מיטן צוזאמענארבעט קעגנזײטיקע א

ק פראקטישער דער  פױלישע פארשיידעגע די פון אידן־פ^יטי
 אוים־ יזיך זי האט קרײזן, הערשנדיקע אלע םון און רעגירונגען

 דיםקרימינאציעם, געזעלשאפטלעכע באיקאט, א אין געדריקט
 טע־ אנטי־אידישן כםדרדיקן א אױםנאם־געזעצן, אנטיםעמיםישע

 !\ארגז\ א איז :פויאן אין אנגערופן עם מ׳האט װי אדער, — ראר
 דיםקרימינאציעם געזעצצעכע װאו דארטן און א\\הײגז\פאגואגז,

 אידן די מען האט געהאילפז, ניט האבן פאגראמען אםענע און
 בא־ האט זואם דרוק, שװערן כםדרדיקן א אונטער געשטעלט

 עסאנאמישן פון געביטן א<לע פון זײ ארויםצואװארפן צװעקט
 אפילו פרנםות, און עצער5פ אילע פון לעבן, געזעצשאפטלעכן אוז
מארק־האנד^. קי^ענםטן םאמע דעם פון

 ״לאגער דער רעגירונג־פארט״, די האט 1937 פענרואר אין
 פאשיםטיש געװען שוין איז װאם א״ניהײט״, ער5נ»ציאנ« פרן
 דע־ פאצגנדיקע די פארעפנטי^עכט נאמען, דעם אויםער א?ץ, אין

 די בנוגע רעגירונג רער פון פאליטיק דער װעגן קלאראציע
:אידן פויאישע

(אנטקעגן זעלבםטשוץ פון אינכטינקט דעם באטראכטן ״מיר
דעם פון שטרעבונג די און זעלבםטפארשטענדלענן א אלס אידן) די

(אן זעלבםט-גענוגנק״ט עקאנאמישע דערגרײכן צו פאלק פוילישן
נאטירלעכער." א פאר אידן) די

 פון צעגטראל־קאמיטעט דער האט ,1938 מאי, טן22 דעם
דעקלאראציע, א פארעפנטלעכט רעגירוגג־פארטײ זעלביקער דער
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 ״פרעמדן א פאר אידן פוילישע די דערקלערט ער װעלכער אין
קערפער. פאליטישן פוילישן דעם אין עלעמענט״

 א״נ־ אוניװערזיטעטן פוילישע די אין זיינען 1937 מיטן אין
 אין געטא־בענק. אזוי־גערופענע די אידן פאר געװארן געפירט

 אנטי־שחיטה דעם אנגעגומען םיים פױלישער דער האט 1938 ױגי
 שרעקלעכן א איבערגעלעבט בריסק האט 1937 מאי אין געזעץ.

 איז אידן אויף פאגראם שוידערלעכער א איז־ן. אויף פאג־אם
 אין און 1938 אין .1936 מערץ אין פשיטיק אין פארגעקוםען

 פון ארגאגיזאציעם געזעלשאפטלעכע פוילישע רײ א ה^בן 1939
 פראפעסיעם אנדערע און ארכיטעקטן דא?טוירים, אדװאקאטן,
 אידז אוים שליםט װאם פאראנרא^, ״ארישן״ דעם אנגענוםען

 פאלקאװניק האט 1938 יאגואר אין מיטגלידערשאפט. זײער פון
 באזוך זײן בעת אויםערן, פון מיגיםטער פוילישער דער בעק,

 פארלײכטעדן װעגן פראגע די אויפגעהױבן טשעמבערלײנען, ביי
 דע־ אין אידן. פון זיך באפרײען פון פר־^בלעם די פוילן פאר

 די אויפגעהויבז םײם־דעפוטאטן גרופע א האט 1938 צעמבער
 ״צייטװײליקע פאר אידן פוילישע די דערקלערן װעגן פראגע

 געםט, צײטװ״ליקע אומגעװינטשטע פאר הײםט דאם בירגער׳/
רעכט. פאליטישע שום קײן ניט האבן װאם

 שװארצן דאזיקן דעם אין פוגקט ליכטיקער אײנציקער דער
 דער םײ װאם דאס, געװען איז פוייצן אפיציעלן דעם פון בילד

 און פויערטום פוילישע דאם םײ ארבעטער־ללאם, פױלישער
 אינ־ פוילישער דער פון גרופעם באדײטנדיקע אפילו לעצטנם

 אולראינעד די פון אינטעליגענץ דער מיט צוזאמען טעליגענץ,
 בא־ מער און מער אלץ יארן לעצטע די פאר האבן װײםרוםן, און

 אנטיםעמי־ דער פאר אויםנוצן לאזץ ניט זין־ װעק זײ אז װייזן,
 די האבן פאלן רײ א אין רעגירוגנ. דער פון פאליטיק טישער

 רע־ שארפע אגגעגומען נ^ר ניט פויערים און ארבעטער פוילישע
 געקעמפט אקטיװ אויך האבז זײ ג*ר זינען, דעם איז זאלוציעם
 אין אידן. באפאלן זײנען יװאם פאגראמשטשיסעם, די אנטקעגן
 און םטודעגטן אוקראינישע און פוילישע האבן פאלז עטלעכע

 געטא־בענק די איינפירן קעגן פראטעםטירט שארף פראפעסארן
אידן. פאר

םפע־ רעאקציע, אידישע די האט אבער זייט אנדער דער פון
 שלומ, נאר ניט געמאכט םארם, צױניםטישער איר אין ציעל
 רע־ אנטיםעמיטישער פוילישער דער מיט יד־אחת פשוט ;אר

 גרינ־ יצחק םײם־דעפוטאט און פירער צױניסטישער דער אקציע.
 ״אין אז םײם, פוילישן אין דערקלערט 1926 אין האט בוים
 בלל, א — אידן״ מיליאן איבעריקער אן פאראן איז פוילן

 כדי אויפגעכאפט, גערן האבן רעגירונגען פוילישע די װעלכן
 מיליאן דרײ אלע פון אדער צװײ פון װערן צו פטור דעם דורך
 און אםיציעלע אן א״נגעשטעצט זיך האט אז דעמאלט פון אידן.

 פירער־ צױניםטישער דער פון צוזאמענארבעט גיט־אפיציעלע
 דעד פאר רעגירונגען אנטיםעמיטישע פוילישע די מיט שאפט

פוילן. פון אויםװאנדערונג אידישער
 פירער דער האט 1937 אין אז װײט, אזוי דערגאנגען איז עם

 געמאכט זשאבאטיגםקי, װלאדימיר צױניםטן, פאשיםטישע די פון
 אויםצוארבעטן געזוכט האט און פוילן קײן רײזע םפעציעלע א

 פולשטענ־ א פון פלאן א רעגירונג פוילישער דער מיט צוזאמעז
פוילן. פון אידן די פון ״עװאקואציע״ שנעלער דיקער
 א צו געפירט לאגיש האט זואם לאגע, גאנצע דאזיקע די

 אין אנטיםעמיטיזם טאטאליטארישן און פאשיזם פולשטענדיקן
 אין געװארן געענדערט קאטאםטראפיש שארף, אבער איז פוילן,

 אימ־ גייער דער פון אויםברוך דעם נאך־ ,1939 םעפטעמבער
 אנ־ אן מיט אנגעהויבן זיך האט װאם מלחמה, פעריאליסטישער

 װאכן, צװיי איינע אין פוילן. אויף נאצי־דײטשלאנד פון פאל
נאצישע די האבן םעפטעמבער, סן15 דעם ביז טן1 דעם פון
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 די פארניכטעט און ארמײען פוילישע די צעשמעטערט ארמייען
 פ״איקייט שום קײן ארױםגעװיזן ניט האט װאם מלוכה, פוילישע

 פױלישע די שוין איז םעפטעמבער טן15 צום זיך. פארטײדיקן צו
 פויצישע די און גרענ/ח רומענישער דער אויח געזעםן רעבירונג

 צענטראל־אנגע־ א אלם עקזיםטירן צו אױפגעהערט האט ארטיי
 די אז געפאר, די אנטשטאנען ם׳איז קערפערשאפט. פירטע

 מזרח־קאלאניעם, די אויך פארפלײצן װעלן ארמײען נאצישע
 ביים פארכא&ט דעם פאר יאר צװאנציק מיט האט ׳פוילן װאם

 ניט װעלז זײ און ליטע, און אוקראינע ביי םאװעטךפארבאנד,
 נאר באפעלקערונגען, גיט־פוילישע ארטיקע די פארשקלאפן גאר

 אין גרענעצן. םאװעטישע די צו הארט מלחמה די ברענגען אויך
 געצװאונגען דעריזען םאװעט־רעגירונג די זיך האט מאמענט יענעם

 פיז און באפעלקערונגעז קרובישע די פון שוץ אין האנדלען צו
 גע־ די אריבער איז ארמײ רויטע די אינטערעסן. אײגענע אירע

 אין האט און םעפטעמבער טן17 דעם גרעגעץ פױלישע װעזענע
 מערב־זױיסרוםלאנד, באפרייט און פארגומען טעג 10 פון משך

 םיז םיי געגנט װילנער דעם און מזרח־גאליציע טעוב־אוקראינע,
 נײע די פון םיי אונטערדרילער, פױלישע די םון רעשטלעך די

 װיים־ מיליאן 13־12 די מיט אײנעם אין דעראבערער. נאצישע
 ז״ניעז געגנטז׳ דאזיקע די אין לעבן װאם אוקראינער, אוז רומן

 מיט מיליאז 1 ארום אריבער םאװעטן די פון שוץ אונטערן
 פליכטי אידישע מייציאז האלבער א און אידן ארטיקע טויזנט 200

 דריי־פיר װײטערדיקע די פון משך אין נאצי־פוילן. פון ליננען
 אריבער פױלן פון טײלן :אצי־באהערשטע די פון זײנען חרשים

 פון אידן מיליאן האלבער א ארום נאך םאװעטן־פארבאנד אין
 ם׳רוב (אײגנטלעך אידן פוילישע מיליאן 2 איבער די פויצן.

 אריבער זיינען װאם ליטװישע), און וױיםרוםישע אוקראינישע,
 פטור אמאל מיט נם א דורך װי זײנען םאװעטךפארבאנד, אין

 דיםקרימינאציעם, פון הויקער בלוטיקז גאנצן דעם פון געװארן
 אנטי־ פארשיידענע די װאם באליידילונגען, און פארםאלגונגען

 אין אנגעהורבעט יז״ אויףי האבן רעגירונגען פױלישע םעמיטישע
 גצייכ־ געווארן מאל א מיט זייגען זיי יאר. צװאגציק פון משך

 ג^ייר — בירנער םאװעטישע פולבארעכטיקטע און בארעכטיקטע
 און רעכט קולטורעלע און פאליטישע עקאנאמישע, זײערע אין

 און רעכט נאציאנאלע זייערע אין אויםגעגלייכט פולשטעגדיק
 םאװעטיש־ רעם פארגרעםערט זיך מיט האבן זיי מענלעכקייטז.

 פארװאנדלענ־ מיליאן, האלבן א מיט 5 אדער 5 ביז ישוב אידישן
 דער איז ישוב אידישן פרײםטן און גרעםטן דעם אין אים ךיק

װעלט.
 הונדערט דרײ און טיליאן דעם מיט געװארן איז עם װאם

 פיז טייא נאצישן דעם אין פארבליבז זיינען װאס אידן, טויזנט
 םענ־ ערשטע די לויט באקאנט. ניט גענוי װעלט דער איז פוייצן,

 דורך געװארן איבערגעגעבן ■זיינען װאם ידיעות, סאציאנעלע
 פון צייט דער אין דארט זיינען נאצי־&ױצן, פון אנטלאפעיע

 דער אידן. מי^יאן פערטל א ארום אומגעקומען מלחמה דער
 אכזרױת־ די אכט אין נעמענדיק אפילו אבער, איז ציפער דאזיקער

 איבערטריבן. זיכער מלחמה, נאצישער דער פון םעטאדן דיקע
 װעט טויזנט, 50 ארום אומגעלומען אפילו זײנען עס אויב אבער

 װאס קרבנות, צאל די אבער ציפער. שרעקלעכער א זיין אויך עס
 פארגלייך קייז איז אטאקעם, נאצישע די פון געליטן האבן אידן די

 פוילן פון אקופאציע נאצישע די װאם אומגליק, דעם מיט י״יט
 װאם באפעצקערונג, אידישער גאנצער דער אויוי נעבראכט האט
 דערװיל, מיר, האבן פרט דעם אין אויך פויצן. אין פארבציבן איז
ידיעות. דורכגעלאנטראלירטע גענוי קיין ניט

םפעציע^ מעטאדן, זײערע און נאצים די קענענדיק אבער
 אידן די אויב אז פארשטעלן, לייכט זיך מען קאן אידן, די בנוגע
געװען רעגירונגען פוי׳צישע פאנםקע ?עצטע די אונטער זיינען

 הערשאפט, נאצישער דער אונטער איצט, זײ זייגען פייער, אין
אם. ברענענדיקן א אין  איצ־ דער װעגן ידיעות א?ע די פון פ̂י

 אזא באקומען מען קאז נאצי־פוי^ן איז צאגע אידישער טיקער
:נאצים די אונטער פוייצן אין לאגע אידישער דער פון בייד מין

ם .1 אצי מערב־ גאנצן דעם פויאן פון אפגעטײלט האבן די;
 פויזען, קארידאר, דעם דאנציג, גדיניע, אײנגעשלאםן טייל,

 אין אדער דארטן פון האבן און טעשען, און אויבער־שלעזיע
 אידן. אלע פארטרײבן אין האלטן זיי אדער ארויםגעטריבן, גאנצן
 דער אונטער אויך איז געגנטן אלע די אין אידן צאל די אמת,

 אנטי־ פוילישן צעױשעטן דעם צוליב הערשאפט, פוילישער
 100 ארום װי מער ניט גרויםע, קײן געװען ניט םעמיטיזם,

 מיט ארויםגעריםן װערן װאם אידן, טויזנט 100 אבער טויזנט.
 זײ װאס אלין פון בארויבט װערן און היימען ז״ערע פון גװאלד

״ װאו .פויאן, חרובן אין טיףי פארטריבן און האבן  זײער האבן ז
 פאר איז ארבעט, אוױז םײ היימען, אויףי םײ אויםזיכטן װײניק

 זיך אין פארלערפערט װאם צאל, שרעקלעכע א אויך אלײן זיך
. ליידן. םומע שרעקלעכע א

 זואם געגנטן, דייטש־&ויאישע געװעזענע די אויםער .2
 נאצים די האבן פוילן, בײ צוריקגענומען האט גאצי־דײטשלאנד

 אינדוםטריעלםטע די אויך דייטשלאגד אן אנצושליםן באשלאםן
 לאדז, װי סרוין־פױ^ן, רוסישן געװעזענעם דעם פון רײאנען

 גובערניע םואװאלקער גאנץ אויך ; דאמבראװע טשענםטאכאוו,
 באדײטנ־ א געהאט גראד האבן װאם ערטער, אנדערע ריי א און

 ערטער דאזיקע די פון באפעלקערונג. אידישע הארעפאשנע ךיהע
 װי אזוי איז גיכער, װאם אידן די ארויסצושטופן נאצים די זוכן
 אידן צאל גרויםער דער צוליב שנעל װערן געטאן ניט קאן דאם

 די זיי פאר שאפן ),250,000 װי וױיניקער ניט (װארשיינלעך
 אלץ איבערצולאזן זײ צװיגגען װאס גיהנום־באדינגוגגען, נאצים

״ װאם  אלע טראגן. אויגז די װאו אנטלויפן און פארמאגן ז
 די פון לאגע די איז דארטן אז איין, שטימען לאדז פון ידיעות

 טרויעריקן דעם געהאט האט לאדז אז שײנט, עם — ערנםטע
ע ז״ן צו כבוד  א מיט שטעט פוילישע ערשטע די פון א״נ

 אײנגע־ האבז נאצים די װאו באפעלקערונג, אידישער גרויםער
קליידער, אידישע אויף לאטע געלע א געטא, אידישע מין א פירט

 אזוי און אנטיםעמיטן, פוילישע פון הילף דער מיט פאגראם א
 נאר זיך האט עם זויפיל געזעצן, ״נירעמבערגער״ די פון פיל

געלאזט.
 גענע־ ״פוילישער דער אין אינעװײגיה זיך טוט עם װאם .3

 טײל דעם באצייכענען נאצים די װי — דאל־גוכעדנאטערםטװע״
 זייערע אין פארבליבן איז װאם קרויךפוילן, אמאליקן דעם פון

 צענטערן אלם לובלין און קראקאװ, װארשע, מיט הענט,
 אז באװאוםט, בלויז איז װארשע װעגן .װ״ניק. גאר מען װייסט
 די געװארן צעשטערט באמבארדירונגען די דורך זיינען דארטן
 אידיש־ גאנצן דעם פון צענטערן די קװארטאלן, אידישע אלטע

אינדוםטריע. און האנדל פויליש־אידישן דעם פון לעבן, פוילישן
 אהין זיך זײנעז װאם די און װארשע פון אידן פאדבליבענע די

 פארבליבענע די אין שטופן זיך מוזן פדאװינצן, די פון אנגעלאפן
 לעבן זײ װאם פון זיך פארצושטעלן שװער באםת ם׳איז לעכער.
 גע־ אז שיינט, עס הגם — נאצי־רעזשים ברוטאלן דעם אוגטעד

 ז״נען ארבעטן שװערע פון און האנדל קליינעם פון פארמען װיםע
אידן. די פאר צוגענגלעך פארבליבן

זיך׳ איבער דראנג און דרו? שװערן דעם אט אויסער .4
 א פון נאך הערשאפט נאצישער דער אונטער אידן די ל״ךן

 רע־ ״לובלינער אזוי־גערופענע די איז דאם אומגליק. םפעציעלן
 דים־ כעלמער געװעזענעם דעם אין זיך געפינט װאם זערװאציע״,

 ידיעות ערשטע די לויט םאן. און בוג לובלין, צװישן טרי?ט
די אז אויםגעזען, עם האט רעזערװאציע דאזיקער דער װעגן
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 אלע און אידן, דײטשע אלע אהין פארשיקן צו זיך קלײבן נאצים
 גע- זיך האבן זואם אידן, ׳פוייצייעע און טשעכישע עםטרייכישע,

 די אז נעמיינט, װאלט דאם טעריטאריעם. דײטשע אויף פונען
 אידן. מיליאז פערטל דרײ ארום אהין פארשיקן זיך קלײבן נאצים

 קלאנג איי! קלאר. געװען ניט איז פארשיקן דעם פון צװעק דעד
 ״אידישע מין א אויםבילדן דארטן װילן נאצים די אז געװעז, איז

 פארנעמען צו ״געצװאונגען״ זײן 1זאל אידן װאו טעריטאריע׳/
געװען, איז םברה אנדער אן ערד־ארבעט. מיט דערהױפט זיך
 דאזיקן דעם אין אידן די געטריבן םפעציעל האבן נאצים די אז

 םא- מיט ארומגערינגלט זייטן דריי פון איז װאם דיםטריקט,
 אריבער־ געצװאוננען זיין זאלז אירן די כדי גרענעצן, װעטישע

 אייז השערה א נאן־ גרענעץ. םאװעטישע די דארטן פון צוגיין
 דים- לובלין־כעלמער דעם אין געשיקט װערן אידן אז געװען,
 בא- א דארטז בויען צו כרי ארבעטן, שװערע אויףי טריקט

גרענעץ. םאװעטישער דער קעגן ליניע פעםטיקטע
 קײן שײנט, עם װי אבער, איז פלענער גאצישע אלע די פון

 דיס־ דעם אין זיי האבן אידן םך ?ײן ארויםגעקומעז. ניט םך
 טויזנט. 10 און 5 צװישן גאנצן אין : אריבערגעשיקט ניט טריקט

ח טײל א אז  זעלבםט־ איז צעלאפן, דארטן פון זיך זײנען אי
 יעדנפאלם נאצים די האבן זאך אײן אבער פארשטענדלעך.

פלעצער זייערע פון ארויםגעריםן האבן זײ :אויםגעפירט
 מעהריש־ פון װין, פון שטעטין, פון אידן טויזנטער צענדליקער

 אויב און בארויבט, אלעמען זײ האבן זײ לאדז, פון און אםטראו
 רעזער־ ״לובלינער דער אין צוגעשטעלט ניט אפילו זײ וזאבן ז״

 אזוי אידן אומגליקלעכע די פארשאפט אבער זײ ־אבן װאציע״
 שום אן אומגעקומען זײנען זײ פון פיל אז פײן, און צרות פיל

רעזערװאציעם.
? ישוב ׳פויליש־אידישן דעם פון צוקונפט די זײן װעט װאם

 און גרוים נומערישער פריערדיקער זײן צו אז קלאר, ם׳איז
 שום קײן אונטער מער שוין זיך ער װעט זוירקונג גייםטיקער

 זאגן, מען קאן פרט דעם אין אומקערן. קאנען גיט אומשטענדן
 ישוב פויליש־אידישן דעם פון קאפיטל װיכטיקםטער דער אז

 מיט זיין װעט עס װאם דעם, װעגן פראגע די פארענדיקט. איז
ח, פערטל א מיט מיל׳־אן דעפ  אין פארבליבן זײנען װאם אי

 עם װי דעם, פון אפ גאנצן אין נאטירלעך, הענגט, נאצי־פוילן,
 פוילן דאזיקן דעםי פון צוקונפט די אויםקריםטאליזירן זיך װעט
אײראפע. גאנץ פון און

 געװארן צעשטערט איז ישוב פויליש־אידישער אלטער דער
 עםט־ דײטשלאנד, נאך װערן. אויפגעשטעלט ניט מער קאן און
 דער ער איז טשעכאםלאװאקיע 1או איטאליע ך,ריי

 שטױול אונטערן געװארן צעטראטן איז װאם ישוב, אידישער
פאשיזם. פון

9.

ישוב פאלעםטינער דער
 אינגסטע די פון אײנער איז ישוב אידישער פאלעםטינער דער

 איז אים װאם דעם, אין אבער ישובים. אידישע אלע צװי׳פז
 דעם אין יאר, 20 לעצטע די פאר איבערצולעבן אויםגעקומען

 קאן מלחמות, אימפעריאליםטישע גרויםע צװיי צװישן יאו פעי
ישובים. אידישע אלטע און גרויסע גאר מיט פארגלייכן זיך ער

מלחמה־קינד. א איז ישוב אידישער פאלעםטינער כײער דער
 דעם צװישן פלירט א פון רעזולטאט אלם געװארן געבארן איז ער

 ערשטער דער אין אימפעריאליזם ענגלישן דעם און ציוניזם
װעלט־מלחמה.

אידי־ פאלעםטינער דער איז װעלט־מלחמה ערשטער דער פאר
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 פאר־ אוטאפיםטישן, דעם פון רעזולטאט א מער געװען ישוב שער
 פארפירעריש; דעם פון אײדער צױן, יבתח פירט־אידעאליםטישן

 ארע־ פאר־מלחמהדיקער גאנצער דער צױניזם. אװאנטוריםטישן
־50 ארום באטראפן האט פאלעםטינע אין ישוב אידישער מעד

 אוים־ פון היל̂ו שטענדיקער א אן האבן װאם נפשות, טויזנט 60
עקזיםטירן. געקאנט ניט לאגד

עגג־ האט קריג אימפעריאליםטישן ערשטן דעם פון מיטן אין
 ל״כטער ציל מיטן טאקע און קריגם־צװעקן אירע צוליב לאנר

 םועץ־ פארן שוץ־פוכקט װיכטיקן אלם פאלעםטיגע פארכאפן צו
 ״בארימ־ די )1917 נאװעמבער, טן2 (דעם פארעפגטלעכט קאנאל,

 דעקלאראציע, דאזיקער דער איז באלפור־דעקלאראציע. טע״
 ראטשילד, באראן פון נאמען אויפן געווארן געשריבן איז װאם

 דעם צו ״םימפאטיע״ איר אוים רעגירוגג ענגלישע די דריקט
— פאלעםטינע אין הײם אידישע נאציאנאלע א בויען פון פלאן

 איר צו זאגט און — באפעלקערונג ארטיקער רער פאר שאדן אן
 שלום דעם פו־ז שליםונג חגר נאך פלאן. דאזיקז דעם פאר שטיצע

 עגגלישע אין ארײנגעםאלן איז פאלעםטינע װען װערםאל, אין
 מער מיט און פארזיכטיק זײער רעגירונג ענגלישע די האט הענט,

 ניט אבער — דערלויבן גענומען םימפאטיע, אײדער אומצוטרוי
 פון אויפבוי בײם ארגאניזאציע צױניםטישער דער — !העלפן

פאלעםטינע. אין הײם״ גאציאנאלער ״אידישער דער
 הײם נאציאנאלער דאזיקער דער פון אויםבוי דער הגם אבער

 מאטעריעלע פארנרעסערטע אומגעהויער די פון היל^ דער מיט
 קאפי־ פריװאטע און רעליןז־פאנדז פארשײדענע די (פוז מיטלען
 לאנגזאם זײער אנגעגאנגען איז מיטלעז פאליטישע און טאלז)

 אבער האט יאר), א אימיגראנטן אידישע טויזנט 9 װי (װײניקער
 פון יםוד אויפן פארגעקומען איז בויאוגג די װאם פאקט, דער
 לאגע אינערלעכע די געענדערט שארף באלפור־דעקלאראציע, דער
 מער־ אראבישער גרויםער דער צװישן באציאונג די און לאנד אין

 ערשטער דער פאר פריער, אײנװאנדערער. אידישע די און הייט
 די צװישן באציאונגעז די זײנען מלחמה, אימפעריאליםטישער

 נוטע זײער געװען כלל אלם פאלעםטינע אין אראבער און אידן
 צװייםל־ דער אונטער זיך ם׳האט װען אנער פריינטלעכע. און

 בויען גענומען אימפעריאליזם ענגלישן דעם פון שוץ האפטער
 הײם׳/ נאציאנאלע ״אידישע די אן 1919 יאר פון פאלעסטינע אין

 צו־להכעים־ א װי געשטעלט באלפור־דעקלאראציע די זיך האט
 אלץ האבן אראבער די אראבער. די און אידן די צװישן זואגט

״ װעלן אידן די אז שו־עקן, גענומען זיך מער און מער  אין ז
Jפו ארויםשטויםן אנצןî ,פירערשאפט ציוניםטישע די און לאנד 

 טריט יעדן אויףי פילן געלאח יז״ האט אונטערפירערשאפט און
טאקע. טען מײנט דאם אט אז שריט, און

 שטענדיקער א געװארן איז באלפור־דעקלאראציע י ו
 צװישן צוזאמעגשטויםן און רײבונגען װאקםנדיקע פאר יד םו או
 בא־ אראבישער ארטיקער דער און איינװאנדערער אידישע די

 באאמטע עעלישע קאלאניאלע די פון הילףי דער מיט פעלקערוננ.
 פרינציפ דעם דורכגעפירט ברוטאל האבן װאם פאלעםטינע, אין
 צו־ און רײבונגען דאזיקע די האבן הערש׳/ און ״צעטייל פון

 כאראק־ א כאראקטער, בלוטיקן א אנגענומען שנעל זאמענשטויםן
 אידן. און אראבער צװישן קריג פארטיזאנישן בלוטיקן א פון טעי
 דערגאנגען עם איז 1929 און 1923 ,1921 יארן די אין

 האבן אידן װעלכע פון פאגראמען, און שחיטות אפענע צו אפילו
 אויםער איצט איז עם שטילערהייט. אראבער און עפנטלעך געליט;

 אראבי־ דער פון (יעדנפאלם שחיטות דאזיקע די אז צװייםל, יעז־ן
 צו־ שטילער דער מיט געװארן ארגאניזירט זיינען זײט) שעד

 ענגלישע פון היצןש דירעקטער דער מיט ניט אויב שטימוננ
אגענטן.

גאנץ געװען איז פאלעםטינע קיין איםיגראציע אידישע די
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 האט 1933 און 1921 צװישן יאר 12 די אין און אומבאדײטנדיק
 יאר. א טויזנט 9 װי מער ניט פון דורכשניט א דערגרײכט זי

 ברכה״ ״מזל גרויסע די אעעהויבן אבער זיך האט 1933 יאר אין
 דער מאכט דער צו געקומען איז דייטשלאנד אין צױניזם. אין

 ד5גװא מיט האט און היטלעריזם אנטיםעמיטישער ברוטאלער
 דער האט גלייכצייטיק אידן. די דארטן פון טרײבן געגומען

 אנטיסעמיטיזם פארשטארקטער דער און קריזים עקאנאמישער
 פויל! פון עמיגראציע אידישע פארגרעםערטע א שטויסן נענומען

 גע־ איז דעם פון רעזולטאט דער לענדער. שבנישע די פון און
 די האט ״היטלער־יאר״, ערשטן דעם ,1933 יאר אין אז װען,

 ביז הויב א געגעבן זיך פאלעםטינע קיין אימיגראציע אידישע
 יאר אין אוז ,42,369 ביז — 1934 אין ;נפשות 30,327

 הויך־ דער געװען איז דאם נפשות. 61,854 ביז אםילו — 1935
 די פאלעםטינע. קײן אימיגראציע אידישער דער פון פונקט

 האבן װאם דײטשלאנד, פון םפעציעל איינװאנדערער, אירישע
 גע־ זיך מיט האבן קלאם, קאפיטאליםטישן צום ם׳רוב געהערט
 װי וױיניקער ניט דורכשניט, איז — קא&יטאלן גרויסע בראכט
 דער צוגעקומען נאך איז דעם צו פערזאן. א אויףי דאלער 1,000

 אפמאך עקאגאמישער דער — ״טרענםפער״ װאױל־באקאנטער
 היטלער־רעגירונג. דער מיט פירערשאפט ציוניםטישער דער פון

 אויםגעזואנדערט האבן װאם אידן, די האבן אפמאך דעמ לױט
 מיט־ מעגלעכקייט די באקומען פאלעםטינע, קיין דײטשלאנד פון

 מזומן, אין קאפיטאלן ■זייערע פון טייל א זיך מיט צוברענגען
 בא־ זאלן קאפיטאלן זייערע פון טיילן איבעריקע די אז בתנאי
 נעװארן פארשפרײט זײנען װעלכע נןװ\ד\ח, נאצישע םון שטײן
פאלעםטינע. אויםער און פאלעםטיגע אין אידן די דורך

 גאנצן אין ניט שטימען (װעאכע חשבונות ציוניםטישע לויט
 אײנ־ אידישער דער װעגן ציפערן יערלעכע אפיציעלע די מיט

 קײן אריינגעקוםען 1940 און 1920 צװישן זײנעז װאנדערונג)
 זיי און אײגװאנדערער אידישע טויזנט 400 ארום פאלעסטינע

 זאמלונגען, גרױםע די (אויםער לאנד אין אריינגעבראכט האבן
 קאלא־ די װעלט) דער גאר איבער געװארן געמאכט זיינען װאם

דאלער. מיליאן 250 פון םומע םאלע
 אין אויפגעטאז אידן צאל גרויםע דאזיקע די האט װאם

 אן ? קאפיטאלן גרויםע די אט פון הילף דער מיט פאיעםטינע
 דער מיט אימיגראנטן אידישע צאל גרויסע די האט צװײפל שופ
 עקא־ געהאלפן קאפיטאלן אימפארטירטע גרױםע די פון הילף

 קא־ צענדליקער אויםגעבויט לאנד, דאם אנטװיקלען ;אמיש
 אינדוס־ הונדערטער ארגאניזירט װעגן, דורכגעפירט לאניעס,
 קולטור־ און םאגיטאריש־מעדיציגישע אונטערנעמוגגען, טריעלע

 א אוידי לאנד פון וױרטשאפט די אויפגעהויבן און אגשטאלטן
 פון האט מאם געװיםער א אין פריער. װי הויך גרעםערער פיל
 פאלעםטינע פון אנטוױקלונג •װירטשאפטלעבער דאזיקער דעד

 בא־ אראבישע די אויך גאר אידישע, די נאר ניט פראפיטירט
 פאלעם־־ אין אײנװאנדערונג אידישע גרויםע די אבער פעלקערונג.

 אידישע ״נאציאנאלע א שאפן דארטן כעזאלט האט װאם טינע,
 דעם ענדערט זי װען אויפטו, היםטארישער א געװען װאלט היים׳/

 איז אידן די פון לאגע נאציאנאלע די און כארא?טער םאציאלן
 צױנים־ גרויםע די האט אויפגאבן ביידע דאזיקע די פאלעםטינע.

 ניט פאלעםטיגע קײן אימיגראציע אידישע טיש־קאנטראלירטע
 פאלעםטינע אין לאגע אידישע די װערט גאציאנאל דורכגעפידט.

 אידי־ דער פון םטרוקטור די איז םאציאל זיכער. װייניקער אלץ
 װי זעלביקע, די פארבליבן פאלעםטינע אין באפעלקערונג שער
 קלאם קליינער א :געקומען איז זי יװאנעז פון לענדער, די אין

 און לופט־מענטשן העגדלער, קלאס גרויםער א ערד־ארבעטער,
 זיכער ניט קײנמאל איז װאם ארבעטער־קלאם, אן ;פאדמיטלער

םפעקולאציע־קאפיטאל, גרויםער א און טאג, מאדגנדיקן מיטן

 פאר־ און ריעל־עםטײט, הײזער, ארום ״געדרײט״ זיך האט װאם
 געפער־ א איז דעם פון רעזולטאט דער לופט־געשעפטן. שיידענע

 פאלעם־ אין װירטשאפט אידישער דער פון אײנזײטיקײט לעכע
 איז אויםלאנד פון אריינפירן געטוזט יאר יעדן האט װאם טינע,

 איר מיט איז איז ארויםגעפירט, האט זי איידער מער, מאל צען
 קאפי־ פרישע פון צופלום שטענדיקן א פון אפהענגיק עקזיםטענץ

אויםלאנד. פון טאלן
 צױנים־ די האבן ערגער לאגע די מאכן צו ם&עציעל װי און

 דער פון פירער רעכטע די מיט שפי׳ו איז פאליטישנם טישע
 פאלעםטינע) אין ױניאנם אידישע די פון (פאר״ניקונג הםתדרות

 ניט .װירטשאפט אידישע א״נזײטיקע דאזיקע די מאכן געפרואװט
 ארטיקן דעם פון אומאפהענגיק און ״זעלבםטשטענדיק״ נאר

 און !\(\גח\ריש בפירוש נאר לעבן, װירטשאפטלעכן אראבישן
 די װירטשאפט. אראבישער דער פון פארם יעדער צו פיינטלעך

 איז פאלעםטינע פון קאלאניזאציע און אײנװאנדערונג אידישע
 שעדלעכע שאװיניםטיש, די אונטער געגאנגען צייט גאנצע די

 (פאר־ הארץ כבוש און ההרקע כבוש העבודה, כבוש פון לאזוגגען
 לאנד). דאס און ערד די ארבעט, די הענט אידישע אין כאפן

 כםדרדיקן א אין אויםגערריקט זיך האט פאליטיק דאזיקע די
 האנדל אראבישן און ארבעט אראבישער קעגן קאמו* ביטערן

 אונטערן פויערים אראבישע מיט צוזאמענשטויםן אפטע און
 די םון געניםן צו בארעכטיקט יזיינען אידן בלויז אז אויםרײד,

 אין אײנװאנדערונג אידישע די װאס װירטשאפט־מעגלעכקייטן,
געשאפן. האט פאלעםטיגע

 װירטשאפטלעכער שעדלעכער אט־דער פון יעזולטאט דער
 אין שטעלונג געזעלשאפטלעכער רעאקציאנערער און פאליטיק

 הערש״ און ״צעטײל פון דערענגלישערפאליטיק מיט פארביט־ונג
 איטא־ און דײטשע םארש״דענע די פון פראבעם די מיט און

 אויפן אומרוען אויפצוהעצן אגענטן פאשיםטישע ליעגישע
 האט 1936 יאר פון פרילינג אין אז געװען, איז מזרה, נאעגטן

 קעגן בירגער־קריג ביטערער א אעעהויבן פאלעםטינע אין זיך
 פאשיםטישע און עעלישע די װעלכן אהופאנטן, ענגלישע די

 דער פון קאמ^ א איז פארװאנדלעז געהאלפן האבן אגעגטן
 אראבישן דעם פון אידישער, דער קעגן באפעלקערונג אראבישער

 דער פלענער. זײנע און פאליטי? ז״ן צױניזם, דעם קעגן פאלק
 פארמען בלוטיקע אנגענומעז שנעל זײער האט קאמח דאזיקער

 מצד בלוט־פארגיסונגען װאקםנדיקע צו געבראכם האט און
אראבער. קעגן אידן פון נקמה־אקטז פון און אידן שעגן אראבער
 אנגעהויבן פאלעםטינע אין זיך האט 1936 אפריל מיטן אין

 ענג־ דער קעגן םטרײק גאציאנאלער אראבישער אליעמיינער אן
 מיט פארבונדן צױניזם, דעם קעגן און אדמיניסטראציע לישער

 אראבישע אידן. די קעגן טעראר און באיקאט װאקםנדיקן א
 פאליצײאישע, ענגלישע באפאלן פלעגן גרופעם פארטיזאגישע

 ערשטער דער אין פאםטנס מיליטערישע און אדמיניםטראטיװע
 קאלאניעם אידישע די אויך געשוינט ניט האבן זיי אבער — ר״
 קאמןז דער איז בלוטיק און שרעקלעך באזונדערם ישובים. און

 אײגצל־טעראר פון פארמען די אנגענומען האט ער װען געװארן,
 איינצלנע אױן* אטאקעם ענטפער, אלם און, אידן, איינציקע קעגן

 גע־ טייל װ״ט־גרעםטן אין דערבײ זייגען ?רבנות די אראבער.
 םײ אידן, די צװישן סיי מענטשן, אומשולדיקע אבםאלוט װען

אראבער. די צװישן
 געװארן געשטיצט זײנען ׳װאם פאדערונגען, אראבישע די

 קאמף פארטיזאנישן דעם דורך םטרייק, :אציאנאלן דעם דורך
 דער פון אפשאפונג די :געװען זײנען טעראר, דעם דורך און

 אויםצו־ פלענער צױניםטישע די פון און באלפור־דעקלאראציע
 צונויפרופן דאם ;מערהײט אידישע א ■פאלעםטינע אין בילרן

פאלעםטינע אין אנשטאלט נעזעצגעבערישן רעמאקראטישן א פון
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 אימפעריאליםטישן ענגלישן דעם אונטער פון באפרײאונג די און
י*ד•

 געקומען פאלעםטינע ק״ן איז ,1936 נאװעמבער, טן11 דעב
 קעניגלעכע ענגלישע םפעציעלע א — שוין מאל וױפלטן צום —

 גע־ די אונטערזוכן צו געװען איז צװעק איר װאם קאמיפיע,
 מיט־ רעגירונג ענגלישער דער רעקאמענדירן און לאגע שאפענע

 האמיםיע, די לאגד. אין שלום און רו אײנצושטעלן װי לען,
 עטלעכע אפגעארבעט האט ג\-אןד\\נור\, פון פארזיץ דעם אונטער
 װעט זאך בעםטע די אז שלום, צום געקומען איז און הדשים

 אדער טײלן, צװיי אױף פאלעםטינע קלײנע די צעטיילן צו זײן
אידישער א מיט טײל איין :״מלוכות״ באזונדערע צוױי אויף

 דער און אידן די געהערן זאל באפעלקערונג דער פון מערהייט
 די געהערן זאל — מערהייט אראבישער אן מיט — צוױיטער
 םפע־ א געפינען זיך זאל ״מלובות״ צװיי די צװישן אראבער.

 איבער־ זאל װאם צענטער, אלפ ירושלים מיט ריםטריקט ציעלער
 געהערן זאל װאם און פאלעםטיגע פון ברײט גאנצע די שניידן

ענגלאנד. צו דירעקט
 ױלי, טן20 דעם איז פאלעםטינע צעטײלן װעגן רעפארט דער

 האט איז פארלאמע:ט ענגלישן אין געװארן צוגעשטעלט ,1937
 אידן, די ביי םיי קעגנערשאפט ביטערע א ארויםגערופן תיבף*

 רע- דעם האט פארלאמענט עגגלישער דער אראבער. די בײ םיי
 אים איבערצוגעבן רעקאמענדירט האט און אעענומען פאדט
 פעלקער־ליג די פעלקער־ליג. דער פון באשטעטיקונג דער אויף
 דער אין אים דורכפירן אבער באשטעטיקט. פלאן דעם האט

אוממעגלען־. זיין צו ארויםגעװיזן זיך האט וױרקלעכקײט
פאר־ מינכענער דעם פון צײטן די געקומען זײנען דערװייל

 צו־ די דערנאך ,1938 פון סעפטעמבער־אקטאבער אין ראט
 ענג־ די װעלכן פלאן, דער װעלט־מלחמה. נייער דער צו גרײטונג

 געבליבן איז באשטעטיקט, און אנגענומעז האט רעגירוע לישע
 ענג־ די װאם אויםפיר, איינציקער דער לופטן. דער אין הענגען

 װעגן פאפיר״ ״װ״םן דעם פון געמאכט האט רענירונג לישע
 צו שטארק פריער געװען איז רעפארט), (װאודהעדם ׳פאלעםטעע
 און פאלעפטינע, קיין איינװאנדערונג אידישע די באגרענעצן

 אידן םפעציעל פארבאטן צו )1940 אנהויב אין (שוין ש&עטער
 פאלעםטיגע. פון טײל גרעםטן דעם אין אראבער בײ ערד קויפן צו
 פרא־ און בקשות מיט געענטפערט דערויןז האבן צױניםטן די

 אומלעגאלער באדייטנדיקער א פון ארגאניזאציע דער מיט טעםטן,
 פאלעםטינע קײן אידן פוילישע און דייטשע פון אימיגראציע

 אימפעריאליזם ענגלישן דעם שטיצן אונטערטעניקן אן מיט און...
װעלט־מלחמה. נײער איצטיקער דער אין

 נייער דער פון אויםברוך דעם זינט אז איז, אינטערעםאנט
 אין פאלעםטינע אין אומרוען באװאפנטע די ־ארן װעלט־טלחמה

 די אויף הערן עם װי מאמענט, דעם פון אויפגעהערט. גאנצן
 די בײ םײ אראבער, די בײ םײ װאקםן העצער״ען, ענגלישע

 פאד־ גוט־שכגישער א פאר שטימונגען מער און מער אלץ אידן
 צוזאמענשטויםן בלוטיקע אפענע די הגם אבער שטענדיקונג.

 צרדים ביידע און אויפגעהערט האבן אידן און אראבער די צוױש;
 פאר־ א צו װעג א געפינען צו נויגונג שטארקע א ארוים װייזן

 די זיך האט געװען, איז עם װאם פארגעםן צו און שטענדיקונג
 ,1940־1939 אין פאלעםטינע, אין אדמיניםטראציע ענגלישע
 געװער, געהאט זיך בײ האבן װאם אידן, ארעםטירן געגומען

 האלב־מילי־ באװאפגטע אין באטײליקט זיך האבן װאם אדער
 גע־ װערן ארעםטירטע דאזיקע די שױךארגאניזאציעם. טערישע
 טורמע־ שװערע זײער באקומען און קריגם־געריכטן פאר שטעלט

 עם טוט אדמיניםטראציע ענגלישע די אז קלאר, ם׳איז טערמינען.
 אראבישע שאװיניםטישע די פון אויגן די אין חן געפינען צו םײ

 פייננד די אנצוהאלטן און אויפצורײצן צוריק כדי םיי עלעמענטן,
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אראבער. און אידן די צװישן שטיטונגען לעכע
 פארװאנדלען צו מלחמה איצטיקער דער אין זוכט עגגלאנד
 אויפן אװאגטורעם מיליטערישע פאר פלאץ א אין פאלעםטינע

 װאם און םאװעטן־פארבאנד, דעם קעגן םפעציעל מזרח, נאענטן
 אװאנ־ מיליטערישע אין ארײן איצט דארטן זיך לאזט זי מער

 אויפן מאםן אראבישע די פארנארן צו זי זוכט מער אלץ טורעם
 ענגלישער דער מצד איצט װערן אידן די אידישע. די פון חשבון

 א פון מענטשן אלם באהאנדלט אדמיניםטראציע מיליטערישער
 טרויען. װייניק זייער קאן מען װעלכע םארט, ײו<\וי^\ םפעציעל

 קעגן קארט אראבישע איר איצט שפילט רעגיירונג עגו.לישע די
 די גרונט ביזן אפצושאפן אנטשלאסן איז •זי אידישער. דער

 אידישן דעם פון אנטװיקלונג נארמאלער א פאר מעגלעכקײט
אין.פאלעםטינע. ישוב

10.
? װערן געלײזט אידן-פראגע די װעט װען

 דאזיקער דער פון קאפיטל ערשטן דעם אין געזען האבן מיר
 ערש־ דער בעת האין פאליטיקער אידישע פארש״דעגע : ארבעט

 אז דעם, אויח האפענונגען זײערע נעבויט װעלט־מלחמה טער
 רעזול־ אלם אז און מלחמה די געװיגען װעט עלײם, די צד, איין

 אידן־ די װעט פארשפרעכנם זײערע פון און זיג ז״עױ פון טאט
 יענעם געװאונען האבן עלײם די װערן. געלייזט עגדלעך פראגע

 פון אבער פארשפרעכנם, קײן געזשאלעװעט ניט האבן זײ קריג,
 די איז נאר ניט ארויםגעקומען. ניט גאר איז פארשפרעכנם די

 קענן דיםקרימינאציעם די און געװארן געלײזט ניט אידן־פראגע
 איז אידן־פראגע די גאר געװארן, אפגעשאפט ניט זײנען אירן
 האבן װאם לענדער, רײ א אין געװארן פארפלאנטערט מער נאך
 זיגרײכע די פון ?אגטראל דעם אונטער דירעקט געפונען זיך

װ״טיקדיקער. נאך געװארן איז און עלײם,
 אנגע־ אן געװען עס איז װעלט־מלחמה ערשטער דער פאר
 אויטא־ מוז דעמאקראטיע דער פון זיג דער אז כלל, נומענער
 לאגע אידישער דער פון פארבעםערונג דער צו ברענגען מאטיש

 זינ רער האט — אבער אידן־פראגע. דער פון לייזונג דער צו און
 זיג רעם אויך באדײט לענדער דעמאקראטישע דאזיקע די פון
זיג זײער האט און װעלט, דער אויףי דער פון

 דארטן, אפילו אידן־פראגע דער פון לייזונג דער צו געבראכט
 אויןש װירקן צו דירעקט מעגלעכקײט די געהאט האבן זײ װאו

 אזוינם אז באװאוסט, גוט איצט ם׳איז ? רעגירונגען געהעריקע די
 פוילן, װי לענדער, באפרײטע פארקערט, פאםירט. גיט האט

 מען װעלכע פון ױגאםלאװיע, פינלאנד, עםטאניע, לאטוױע, ליטע,
 זיין זיכער װעלן זײ נאר װער־װער, אז דערװארטן, געקאנט האט

 אדער צושטימונג, דער מיט נעװארן גאר זײנען דעטאקראטיש,
 מער פיל עלײם, זיגרייכע די פון דרוק דירעקטן אונטעדן אפילו

״ אײדער רעאקציאנער  לייזן צו אנשטאט פריער. געװען זײנען ז
אנטיםעמיטיש. מער געװארן זײ זײנען אידן־פראגע די

 דדעארדזש לאיד פון שולד פערזענלעכע די געװען דאם איז
 זײ נײן. אז זיך, פארשטייט ? װילםאנען און קלעמאנםא און

 אין קאפיטאליזם דעם פון פארטרעטער די בלויז געװען ז״נען
 פאר װי ציגו(\ר\ אז הויבט ער װען אונטערגאנג, פון פעדיאד זיין

 רעאקציא־ מער און מער אלץ װערט און דעמאקראטיע פאר פייער
 פאליט־ק. אויםלענדישער ז״ן אין סײ ו^ימישער, יזיין א״ן םײ נער

 בפירוש האבן געדארפט האבן װאס פראנקרײך, א און עננלאנד אן
 כדי ליטע, און רומעניע רעאקציאנערע א פוילן, רעאקציאנערע א

 אזא — םאװעטן־פארבאנד דעם קעגן פעםטונג א ז״ן זאלן זײ
 זארגן געקאנט ניט אופן בשום האט פראנקרײך אדער ענגלאנד

 לענדער רעאקציאנערע דאזיקע די אין אידן די װאם דעם, װעגן
עננ־ אן :נאכמער אופן. רעאקציאכערן א אויףז באהאנדלט װערן
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 אויוי ירענגעז געהאאםן האבן װאם פראנשר״ך, s און לאגד
 מיט שפעטער האבן און היטצער א און מוםאליגי א װעלט דער
 פא־ די באפעםטיקן און אנהאי!טן געה^פן מעגצעכקייטן אלע

 זיך נעמען געקעגט ניט אופן בשום האבן רעזשימען, שיפטישע
 לענדער פאשיםטישע דאזיקע די אין אידן די װאם הארצן, צום

 באנדיטן פאשיםטישע נאר װי אזױ, געװארן באהאנדלט זײנען
4טא עם קאכעז

 האפעי די :איז מאכן, דערפון מוזן מיר װאם אויכפיר, דער
 אימפעריא׳ציםטישער ערשטער דער אין האבן אידן װאם נוניען,
 צד׳ אימפעריאיציםטישז א״ן פון זיג דעם אויף גע^ייגט מ^המה

 אזוי פונקט און פא^שע. געװען זײנען ע?ײם, די פון צד דעם
 גרעםערער א אין נאך אבער פאי^ש, פאר ארויםװײזן זיך מוזן

 פאיליטיקער אידישע זעילביקע די װאם האפענונגעז, ײ מאם,
 זעצביקן דעם אויף אייגן ■פרובירן חדר) ציוניםטישן פון (ם׳רוב

 אימפעריא־ צװײטער איצטיקער, דער אין צד אימפעריאליםטישן
מלחמה. ?יםטישער
 און טשעמבער׳ציינעז טרויען ניט קאגען אידן אויב אבער
 אודאי זיי קאנען מוםאלינין מיט היטלערן און — ענגאאנד

 זייערע בויען פארט זײ זאלן װעמען אויף איז — טרויען ניט
 זיי זאלן װעמען מיט און מילחמה איצטיקער דער אין האפענונגען

? םיטפאטיז־רן
 אימ־ אן אין אז איז, ענטפער ריכטי?ער איינציהער דער

 רױבער־אימ־ זיינען צדדים ביידע װאו מי^חמה, .פ/גריאליםטישער
 םימ־ ניט קאנען פארלאזן, ניט זיך אידן האנען פעריאציםטן,

 זייז דארוי עם אר. «ײ\ סיי\ אגזלגע !ינו גוא\־\ און פאטיזירן
 רויבעריש־אימפעריא^ים־ אױ <\נז גגעלנ\ פון זיג א פון :קיצאר
 דער בילויז געװינען ?אן מ^חמה איצטיקער דער אין צד טישן
u יענער אדער jim,באפעל פרידלעכע די ניט אופן בשום אבער ־‘ 

אידן. די גיט אודאי און קערונג
 האפענונגען זייערע אויפגעבן דארפן אידן די אז דאס, מיינט

 האט װאם דעמאקראטיע, רער מיט בונד אצטן זייער צער״םן און
 נאר האבן זיי װאם מעגלעכקייטן און רעכט אלע די געיעבז זײ

ניט. אופן בשום נ״ן, ? לענדער ניט־פאשיםטישע די אין איצט
 אמעריקאנישער דער זינט צייט גאנצער דער פון משך אין

 רעװאילוציע פראנצויזישער דער פון און 1776 פון רעװאאציע
 זיינעז 1917 פון רעװאאציע םאװעטישער דער ביז 1789 פון

 מיט פארבונדן געװען דערפאילגן און האפענונגען אידישע אלע
 אונדזער פארמלייבט איצט אויך דעמאקראטיע. דער פ,ץ זיג דעם

דעמאקראטיע. פון זיג מיטז פארבונדן האפעגונג
 יארהונדערט טן19 און טן18 דעם צװישן אוגטערשײד דעד

 ־un נור(\גער ־un װאם דעם, אין אבער באשטייט איצט און
 ביז אמאל, •.o־u־(n\»n ראךיקאל איצט ויך ץזאנו ד^זאלואט־ינ\

 דער פון זיג דער איז יארהונדערט, טן19 דעם פון מיט דער
 י־3!\א דעם פון נצחונות די מיט פארבונדן געװען דעמאקראטיע

אם גואלימגויש;  איבער מילוכה קאפיטא^יםטישער דער פון און ק̂י
 ארום איצט, מיטילאילטער. פריציש־פעאדאלן דעם פון רעשסן די

 פון שיקזא? דער איז יארהונדערט, טן20 דעם פון מיטן דעם
̂ג פאלקם־מאכט, אמתער דער פון דעמאקראטיע, דער  פארבץ^ר\ (\

 איבער װאאיאליןגן רעם \as ארבעגו^ר־קלאס-, \un פץ\ ןיג מײבו\
 דער איבער ?לאס, קאפ׳טאליםטישן אונטערגעפוילטן דעם

ארדענוע. פאשיזירטער דעגענערירטער,
 איז אמאל, איז מלוכה־ארדענולג איר און בורזשואזיע די
 פארשיידענע ^ייזן צו ראדיקא? װייצי? געװען יארן, ױננע אירע

 איצט, פראגע. אידישע און נאציאנא^ע די ארייננערעכנט פראגן,
 אוני און פוילונג אימפעריאיליםטישער איר פון עפאכע דער אין

 ערנםט ילײזן צו פײאיק ניט און װי^יק ניט מער זי איז טערגאגג,
גאציא־ די בבלל און אידישע די שײך איז װאם פראגעם. אזעיכע

 דעם דורך כדי אומיםטן, יזײ זי פארפלאנטערט פראגע, נא?ע
 ,װא^דילןע אירע באפעסטיקן צו צייט שטי?ל א אויןש כאטש

פאזיציעם.
 זיג נאכן באי^ד םאװעט־רעגירונג די ביצױז האט צופע^יה ניט

 אפ־ נאר ניט אקטאבער־רעװאלוציע םאציא/יסטישער דער פון
 באגרענעצוגגען, אידישע איז עם װעלכע פון שפורן אלע געװישט

 אי!ע קעגז טויט און ילעבז אויח קאמף א דערקי^ערט האט זי נאר
 דיםקרימינאציעם. נאציאנאלע און אנטיםעמיטיזם פון פארמען

 צו מעגלעכק״טן געשאפן ספעציעל האט םאװעט־רעגירונג די
 אנטװיקלונג נאציאנאלע די פארם פולשטעגדיסער א צו דערפירן

 האט און מינדערהייטן נאציאנאלע און פעצקער קצענערע די פון
 איז למשל, זעען, מיר װי דעם, אין מיטגעהאלפן דירעקט זײ

 אידישע נאציאנאלע א אי!ס בידא־בידזשאן פון באשטימונג דער
טעריטאריע.

 ?אפיטאליםטישע די אונטער אז ניט, צװײפצ ?יין איז עס
 דער אין קומען .װאם אידן, צאלן באדײטנדיקע זײגען באדינגונגען
 עבז5< עקאנאמישן טאג־טעג^עכן זײער אין בארירונג נאענטםטער

 שגעלערער א צו פארמשפט באפעלקערוגגען, ארומי?ע די מיט
 אומפארמײדצעך קומט דאס אםימילאציע. לאננזאמערער ארער
̂ע ב״ פאר  פארשפרײט זײנען װאם מינדערהײטן, נאציאנאלע אי

מערהײטן. גאציאנאצע צװישן
 אידישע רײ א אז צװײפ?, אויםער ליידער, אויך, איז עם

 װאם אזעי^כע, ם&עציעא און ^ענערע די באזוגדערם ישובים,
 פאשיזם, אנגרייפגדי?ן דעם פון װעג אין דירעקט זיך געפינען

 אונ־ צום פארמשפט קאפיטאיציזם פויי^נדיקן דעם אונטער זײנען
 קומט דאם אופן. גװאלדזאמעז אדער נאטירילעכן א אויף טערגאנג

 װאם אזעי^כע, אפי^ו פעלקער, שװאכערע ר״ גאנצער א מיט פאר
 זייערע װעג אין שטייען זײ נאר מיצוכות, אײגענע פארמאגן

 פארבעםערונג און רעטונג איז עם װעלכע א שכנים. שטארקערע
 נאציא־ די פון םפעציעל פעלקער, קיצײנע די פון ?אגע דער פון

 מעגלער איז אידן, די פון באזונדערם און טינדערהײטן נא?ע
 און רעאקציע דער קעגן קאמף אנטשיצאםעגעם דעם דורך נאר

 און באקעמפט װערן זײ װי מאם, דער אין בלויז און פאשיזם
באזיגט.

פאראינטערע־ ניט איז ארדעלונג םאציא^יסטישע די בצויז
 און מיגדערהייטן נאציאנאלע קײן גװאלד מיט פארגיכטן אין סיךט

 פאר־ אידן. די אריינגערעכנט פעיצקער, קלעגערע די אסימיליח צו
 אויפגאבע באװאוםטזיניקע דירעקטע, די זיך שטעיט זי קערט,

 מעגלעכ־ א זיי פאר שאפן און פעלקער דאזיקע די אױפצוהױבן
מען צו קייט װי  נאציאנאצ קוצטור, אײנענע אן זיך בײ אנט
 די אינהאצט. איר לויט םאציא^יםטיש און פארב איר ^ויט

 די געגעבז האט םאװעטן־פארבאנד אין ארדענונג םאציאיליםטישע
^ען צו מע^עכ?ייט װי ט  פראגרעםױוע מאדערנע אידישע די אי

 אידי־ ?ולטור־אנשטאילטן, אידישע מילוכהשע שאפן דורך קו^טור
 אידי־ געריכט־אנשטאלטן, און אדמיניםטראטיװע םאװעטישע שע
 !אאיאואל־ איךישװ א ענדצעך און דאיאנען נאציאנאלע שע

בירא־ביוגשא\. \־ינוא\־י<\,1נ\( זלגלהשװ1
כן ?ויט מוםטער, דער איז דאם  גע־ םאציאציםטישע די װע̂י

 אנטקעגן זיגן װעט זי װאו אומעטום, האנדלען װעט זעלשאפט
?אפיטא^יזם. דעב

מ^חמה, אימפעריאיליםטישער צװײטער איצטי?ער דער איז
 מוזן קאפיטאליזם, פון דעגענעראציע װײטערדיקע א באדײט װאם
 גזאאיאלױמ \\a ןײגו וצך אגיף זיין םימפאטיעם אידישע אלע
v n ,מין י(\ר\ פון מפלה פולשטענדיקע די װ״יצ אױז^מויאלױגד 

 פאשיזם, דעם פאר מפלה א אױך באדייטן װעט אימפעריאליזם
 אידישע דאם אומצוברענגען גײסטיק און פיזיש זובט װעלכער

פאלה.
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ש.אלמאזאװ • פאובאגד ־ סאװעטן אין אידן ױ
גליק) און פרײד צו —אומגליק און נויט פון ;פרײהײט צו—קנעכטשאפט (פון

 װעלכער צאריזם, פארפלוכטן דעם שאנדע ״א
ט האט ק עפ״ני דן. די פארפאלגט און ג  ׳טאנדע א אי

ען װאם יענע, ען װאם אידן, צו פײנטשאפט זיי  זיי
לןןנין.—נאציעם." אגדערע צו האם

ם נ י י א ל ט י פ א ק

 רעכטלאזיקײט פון קנעכטשאפט, פון יארן
פאגראמען פון און

 רוםלאנד צארישן אין זיינען מינדערהייטן נאציאנאלע אלע
 צארישע דאם האט דערפאר און אונטערדריקט שוידערלעך געװען
םעלקער. םאר טורמע א — נאמען דעם פארדינט בשר יזיך לאנד

 האט ער װאם פעלקער, די פאר געציטערט האט צאר דער
אל׳ז געציטערט, האט ער מער װאם קנאפל. זײן אונטער געהאלטן

אלמאזאװ ש.

 אונטערדריקטע די אויףי פארפאלגונגען די געװארן זיינען גרעםער
 צוגענומען מינדערהייטן נאציאנאלע די בײ האט מעז פעלקער.

 דער איז שולן קולטור. אייגענע אן בויען צו מעגלעכקייט די
 גע־ זײנען — קולטור־אינםטיטוציעם צײטוגגען, מוטער־שפראך,

 באנוגגט. ניט דעם מיט אבער זיך האט צאר דער פארבאטן. װען
 נאציא־ די טרייבן צו פלאן אמת־טייװלשן אן אנגעװענדט האט ער

 װיסנ־ צוריקגעשטאנענקייט, עקאנאמישער צו מינדערהײטן נאלע
 ק״ן זיין ניט שוין װעט נויט, הערשט עם װאו דארט אז דיק,

 רוען ארעם, איז פאלק א װען לולטור־װערטן. בויען פון פראגע
 חורבות אין לעבט מען װען ברויט, גענוג ניט האט פאלק א

 און םי בזיט צוזאמען לעבט מען װען דעכער, שטרויענע אונטער
 א זיין דעמאלט קאן װי — שמוץ מיט ארומגעריעלט איז מען

 אזוי און טעאטערן מוזייען, קלובן, שולן, בויען פון פראגע
ארבעט די געפירט פלאנמעסיק אויך האט צאריזם דער ? װײטער

 צװײטער. דער אויףי מיגדערה״ט נאציאנאלע איין אנרײצן פון
 בר״ט דער איבער געװארן פארש׳פרײט איז האם נאציאנאלער

 זיכערקײט, םולםטער דער מיט זאגן קאן מען לאנד. פון לענג און
 בר\נואל(\ :זיילן פיר אויױ געהאלטן זיך האט צאריזם דער אז

אט !זאבנו, אן אצי אג&וגגינזליהײטי. און טזבוגח האגז, ן
 באנוצט רעגירונג־מאשין גאנצע ז״ן האט צאר דער אויב

 אין געפענטעט מינדערהייטז נאציאנאלע אלע האלטן צו אויף
 אנגעװענדט אופן צענפאך־גרעםערן א אויף» נאך ער האט קײטן,

 ססד \דט־כ־ס־\- אידן. די צו באצוג אין אונטערדריקונג־פאליטיק זיין
 ג<צג\»ױן, גצגגאר\ אײוגצפױגו אץינװאםי־גצןגןציז גוצי<ןל<ג3ס

 און נעזע׳ן יעדן אויםער געשטעלט פאקטיש אידן די האט דאס
 שטופנװײזן’ און אומפארמײדלעכן צו פאראורטײלט זיי האט

אונטערגאנג.

נויט און ארעמקײט פראצענט־נארמע, תחום־המושב,
 יעקאטעריגע קײםערין די האט ,1791 דעצעמבער, טן23 דעם

 ךי פארשפארט האט װאם נעזעץ, א אונטערגעשריבן צװײטע די
 אידן די זײנען געזעץ אט־דעם מיט תחום־המושב. דעם אין אידן

 לאנד ריזיקן דעם פון טײל גרעםטן דעם פון געװארן א&געשניטן
 פון קאטעגאריע דער אין געװארן געשטעלט זיינען זיי און

 פירן געקאנט שטענדיק האט פאליצײ די װעמען אויױ מענטשץ,
 פאר־ א געװארן ארויםגעגעבן איז 1795 יאר דעם אין יאגד. א

 דעם אין אפילו דערפער די אין װאויגען צו אידן פאר באט
 שפראך קאזיאנע די אזוי װי איז כאראקטעריםטיש תחום־המושב.

 דארו» ״טען פארבאט. אט־דעם פון צװעק דעם פארמולירט האט
 אויעזד די אין איבערציען זיך זאלן אידן] [די זיי אז זען,

 דער אין ארומדרייען ניט זיך זאלן לײט די כדי [לרײז]־שטעט,
 מלאבות, טאן און האנדלען זאלן זײ נאר שאדן, צום געזעלשאפט

ברענגען.״ נוצן געזעלשאפט דער אוז האבן אליין זאלן זײ
 די פון געװארן ארויםגעטריבן זיינען װעלכע אידן, די

 אידישע געדיכטע א געפונען שױן שטעט די אין האבן דערפער,
 אין נויט. גרעםטער דער אין געלעבט האט װאם באפעלקערונג,

 געזעל־ קאלאגיזאציע (אידישע ״יעקא״ די װאם אויםפארשוננ, אן
 װערט ,1898־1899 יארן די אין דורכגעפירט האט שאפט)

 האבן עס װעלכער אין נויט, שוידערלעכע די ארויםגעבראכט
 80 :פאקטן &אר א זיינען אט צאר. אונטערן אידן די געלעבט

 אויםגעפארשט נעװען זײנען װאם שניידער, אלע פון פראצענט
 בײ חודש. א רובל 25 װי װייניקער פארדינט האבן פוילן, אין

 ניט באטראפן פארדינםט חודשלעכער דער האט זײ פון טײי א
 האט גובערניעם ■פאדאליער און װאלינער אין רובל. 8 װי מער
 םטא־ און שניידער מערהײט דער פון פארדינםט י<\\־ל(\כג\ר דער

 האבן שוסטער די און רובל 200 ביז 120 פון באטראפן ליארעם
 פאר־ האבן נײטערינם יאר. א רובל 100 װי מער ניט פארדיגט

 אז טראכט, א גיט מען װען יאר. א רובל 50 ביז 25 פון דינט
 קאפיקעם 50 פון פארדינםט א אויף לעבן געדארפט האבן מענטשן

 דערגרײכט פארדינםטן די האבן פאל בעםטן אין אז און װאך א
 איז עם גרוים װי קלאר שוין װערט װאך, א רובל 5 אדער 4 ביז

מאםן. אידישע ברײסםטע די צוױשן נויט די געװען
 םך קיין געװען ניט איז הענדלער קלײנע די פון לאגע די

מיטו־ די האט מלוכה, דער פון באריכטן אפיציעלע לויט בעםער.
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 פאו־ תחום דעם פון שטעט נ״ן גרעםטע די אין ?ו^גזלמך גזײנו
v 5 4 פ\\ םיגמיטי א א\יף סיןזגרה \זאגנ\ iוועכנט־ דער און ר\.בר ו 

 צװיי ארום באטראפן האט ״םוחרים״ די פון פארדינםט צעכער
(רובצ). ״קארבאװאנצעם״

 פאבריקאנטן, גבירים, אידישע געװען אויך זיינען עם
 אין געװארפן זיך האבן זײ כאטש נאר סוחרים, גרויםע באנקירן,

 פארגצייך איז נישטיקע א געװען צאצ זייער אבעד איז אויגן, די
 הועער־ציידנדיקע, מיציאן זעקם פון מאםע ריזיקער דער מיט

יאו־• צארישן דעם אונטער געציטן האבן װאם אידן, רעכטצאזע
 אין פארשצאםן אידן די האט מען װאם דעם, צו צוגאב אצם

 ארעמקייט, דער צו צוגאב אצם און צאנד, דעם פון טײצ קצייגעם א
 באפעצ־ אידישער דער אױף ארויפגעצװאונגען געװען איז װאם

 טרויעריק־בארימטע די אײעעפירט אויך מען האט קערונג,
 אידישער דער פון פראצענט 95 פאר האט װאם פראצעגט־נארמע,

 בצויז ביצדונג. א געניםן צו מעגצעכקײט די אפגעשניטן ױגנט
 האבן — אצע ניט דאם אדן — גאר־רײכע די פון קינדער די

 פאר קריגן און פראצענט־נארמע דער דורך דורכקריכן געקאנט
 גע־ האט צאצ קציינע גאר גאר, א מיטצשוצ. א אין פצא־ן א זיך

אונעוערזיטעטן. די צו צוטריט א קרי;ן קאנט

בלוט אידיש טײבן
 װאם דאם, גענוג געװען ניט נאך אבער איז צאר דעם פאר

 באדנ־ עקאנאמישער פון צעבן א צו געטריבן אידן די האט ער
 געצאזט איז עם נאר ועכטצאזיקייט, פאציטישער פון און צאזיקײט
 אנטיםעמיטיזם, זאאצאגישן פון מעטאד דער גאנג אין געװארן

פאגראמעז. בצוטיקע צו געפירט צייט צו צייט פון האט װאם

 דורכגעפירט צאריזם דער האט פאגראם־קאמפאניע ערשטע די
 דער װי נאכדעם, גצײך געװען איז עם .1881-1882 יארן די אין

 דעם געװארן דערמארדעט איז צװייטער דער אצעקםאנדער צאר
 א אויפגעהויבן האבן הענקער צארישע די .1881 מערץ, טן1

 אויפ־ די אפצואװענדן כדי העצע, אנטיםעמיטישע וױצדע
 די אז פאקט, דעם פארדעקן צו כדי מאםן, די םון מערקזאמקייט

 ארבעטער שוידערצעך־עקםפצואטירטע די און פויערים ערדצאזע
 האט פאגראם־קאמפאגיע ערשטע די רעװאצט. א צו זיך רײםן

 1אי פאגראם א מיט ,1881 אפריצ, טן15 דעם אנגעתויבן זיך
 ארום ארומגעכאפט האט און קיראװםק) (איצט יעציםאװעטגדאד

 זיך פארענדיקנדיק אוקראינע, אין שטעטצעך און שטעט 150
באצטע. אין פאגראם א מיט ,1882 מערין, טן29 דעם

טן,3 דעם אצעקםאנדער צאר צום אפעצירט האבן אידן די װען
 און פרעך ער האט פאגראמען, די פון ראטעװען זיי זאצ ער אז

 איר\ די פאר ױי«ן\ טצ\1ור.נ־גר(\3ן1 ״וי : געענטפערט זײ ציגיש
 זיך קאנעז אידן די אז נעמײנט, האט דאס אפ\...״ ט\סיט־צדיג\
 פאגראמען די א&שטעצן נאר רוםצאנד, צארישן פון אפטראגן

ניט. רעגירונג צארישע די װעט
 בצוט־פארגציװערנ־ דער געװארן דורכגעפירט איז 1903 אין
 פיז ענטפער אן געװען איז דאס קישינעװ. אין פאגראם ךיקער

 פון פרעמיער דעמאצטיהער (דער פאךפצעװע העגקער דעם
 און םטר״קם פון כװאציע ערשטער דער אויףי רוםצאנד) צארישן

 די צװישן שטימונג רעװאצוציאגערער װאקםנדיקער דער אויף
רוםצאגד. פון מאםז

 מאנדזשוריע אין אװאנטורע דער אין האט צאריזם דער װען
האבן יאפאנעזער די װען ;צװייטן דעם נאך קצאפ אײן געציטן
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 און אײנם האבן זײ ווען ;ארטור פארט פארכאפט לײכט אזױ
 עם װען ;צוםימא בײ פלאט צארישן נאנצן דעם געזונקען צװײ
 די אז דעם, װעגן נײעם די צעטראגן זיך לאנד איבערן האט

 די אז און הונגער ליידן םאלדאטז די אז קלעפ, קריגט «רמײ
 באנען גאנצע זיך מיט פירנדיק לוקםום, אין לעבן גענעראלן

 רים א זיך האבן דעמאלט — שאמפאניער אפילו און שפײז מיט
 דער אויםגעבראכן האט עם רעװאלט; פון כװאליעם די געטאן

 און לאנד, דאם פאראלייזירט האט װאם םטרײק, אלגעמייגער
 די פראקלאמירן צו געצװאונגען געפונען זיך האט צאר דער

 אויוז באלד און ,1905 אקטאבער, טן17 דעם פון קאנםטיטוציע
 םעריע א מיט אונטערשטיצט ״פרײהײטן״ די ער האט מארגן

 אין דערטרונקען ישוב אידישן גאנצן דעם האבן װאם פאגראמען,
 ט\נואו!\־ יו(\ורל(ןך3פאךלג\ א\\, .אפיצי^ל<\ר ־un לגיגו בילוט. םײכן

גיע<\\ ג־<\גי\־\עג, *־אריטװר דנוד פ\\ אױםרטיכטיוץליג פאר^ל^^דנוטיר
v צײסי \ץאכ\ צ\זײ פו\ ל\יף אי\ .בלגיג s הצלפגו צגױיגזער דפר 

גג\ג\א\־\ ר(\והרג<\נו אגו־וי אי\ ו905 א!\גואב<\ר פג\
 0,000 ג\י ־\״o־n גגװ\פ\ איו פארגגאגורפטו^ צאל רי אױ\. 4ססס,
 400 געװארן דערהרגעט זיינען אליין אדעם שטאט דער אין בלױז

 רואיניר־ די פון צאל די אידן. 1,000 געװארן צעקאליעטשעט און
.40,000 העכער אלײן אדעם אין באויז דערגרייכט האט טע

 :צאר אונטערן אידן די פון גורל דער געװען איז דאם אט
 ארויפ־ באדנלאזיקײט, עסאנאמישע רעכטלאזיקייט, פאליטישע

 שטענדיקע און צוריקגעשטאנענקײט קולטורעלע געצװאונגענע
 גע־ פארשניטץ ז״נען לעבנם יװעלכע אין פאגר^מע!, פאר מורא

 לײט אלטע און געװארן געשענדעט זיינען קינרער יונגע װארן,
געװארן. פארפײניקט זײגען עך5עופהי און

 לאנגער רער פון זאך א איצט שוין איז צאריזם דער כאטש
 אוים־ און אפנעמעקט שוין זײנען עם כאטש ;פאדגאנגענהײט

 געװען זײנען װעלכע רי, פון נעמען אפילו.די געװארן געברענט
 אוים־ אלץ נאך זיך װילט — מעשים בלוטיקע די אין שולדיה
 לעבן דאם האבן װעלכע די, פון קעפ די אויף קללה א שרײען

יאמער־טאל. אזא אין פארװאנדלט לאנד צארישן אין אידן די פון

אױסװעג אן און רפואות זובט מען
גע־ האיץ װעלכע פריינט, נוטע םן־ א געהאט האבן אידן די

 געװען אויך איז רעגירונג צארישער דער ביי עצות. זײ םאר זובט
 אוי.ף האט פלאן דעם אידן. די ״ראטעװען״ צו אזוי װי פלאן א
 בלוט־הונט דער פארמולירט אפנהארציק גאנץ אופן ברוטאלן א

 צארישן דעם פון אויבער־פראקוראר דער פאביעדאנאםצעװ,
:אזוי פשוט זײער געמאכט עם האט ער םינאד״. ״הייצי־ן

 גאל איר\ ךךיניל "\s אג יפאליגוי!\ אוא פיר\ רארף ״וז<\\
 ןאל ורינול "\s אױגזט\נוארב\ ןאל רויסול אײ\ גטײר\, גיך

״.T\Hl ראגז פאדלאיץ
 אנגעװענדט ניט האבן און :עפאלגט ניט אים האבן אירן די

 און דא לײדן.1 זײערע פון באפרײען צו זיך מיטל א אילם שמד
 בא־ זיך רינשטאק־פארשוין א אדער קאריעריםטל א האט דארט
 שטעלעם בעםער־באצאלטע צו שטאפל א אלם שמד מיט נוצט

 פון פארפאלגער א אין זיך פארװאנדלען צו מיטל א אלם און
 דארח מאםן אידישע ברײטע די פון ?רעדיט צום נאר אידן, די

 אידישקײט זייער נעטראגן שט^לין האבן זײ אז װערן, געזאגט
 טאפ א אויף אויםגעביטן גיט מארטירער־לעבן זײער האבן און

לינדזן.
 צו באצוג אין געפאלגט ניט אויך האבן מאםן אידישע די

 דער־ נאר אויםשטארבן, — צאריזם פון םארלאגג צװײטן דעם
 געזוכט האבן זײ און באפעל דריטץ דעם געפ^לגט זײ האבן פאר
̂ר װער אגטלויפן צו מעגלעכ?ייטן אלע זיר פאר  װאוהין און נ־
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 האבן 1914 ביז 1881 םון יארן די אין געלאנט. האבן זײ נאד
 הײםט דאס — רוםלאנר צארישן פון עמיגרירט אידן 2,000,000

 יארן די איז באפעלקערונג. אירישער גאנצער דער פון דרימל א
 גרויס. גאר געװען עמיגראציע די איז פ^גראם־כװאליעם די פון
 א אידן 150,000 װי הויך אזוי 1905 נאך עמיגרירן פלעגן עם

 עמיגראנטן די בשעת אז באמערקן, צו כדאי דערבײ איז עם יאר.
 זײערע איז צוריק קומען מערםטנם פלעגן לעגדער אנדערע פון

 איטאליענער, די מיט פאל דער געװען איז עס װי היימלענרער,
 א פארצייכנט 1910 ביז 1891 פון יארן די אין האבן װעלכע

 עם װי און אימיגראנטן, אלע פון פראצענט 61 פון צוריקקער
 פון וויים־רוםן, און אוקראינער די מיט פאל דער נעװען איז

 — צוריק געקומען יארן זעלבע די אין זיינען פראצענט41 װעלכע
 נאר צוריק, קומען צו אויף ױט געלאפן אידן די אבער זײנען
אומצוקערן. ניט זיך קיינמאל אויףי

איין ניט זיך גיט אםימילאציע

 מען צױן. פון רםואה די געבראכט אידן די האט מען
 זאלן זײ אז שפראך, זײער אויפגעבן זאלן זײ אז אםימילירן,

 האט עם נאר שכנים, זײערע װי לעבן און עםן און קלײדן זיך
 קאמפאקטע אין געלעבט האבן אידן די װײל געקלעפט, ניט זיך

 עפעם פון זאך קײן געװען ניט זײ בײ איז שפראך זייער און מאםן
 זייער — זײ פון טייל א נאר עקשנות, אן פון אדער באשלום א

 מיט זיר אין אײנגעזאפט האבן יזײ װאם גײםט, זייער אטעם,
 אין אויםגעלעבט זיך האט מאםע אידישע די טילך. מוטערם

 געװעב דעם נעוועבט כחות אײגענע אירע מיט האט און אידיש
 לאנגע פוז שנור דעם געצוינן װ״טער און קולטור אידישער פון

 אנגענומען ניט האבן זיי דענקען. און שאםן אידישן פון דורות
 אידן געװען זיינען זיי לאגע. זײער צו רפואה א אלם אםימילאציע

״ זײנען אידן און פארבליבן. ז

משיה פאלשער א — צױניזם

 מען צױן. פון רפואה די געבראכט אידן די צו האט מען
 פאלעם־ אין אז און אנטלויפן, דארפן זיי אז דערקלערט, זײ האט
 באפרייאונג. פון טאג ליכטיקער דער אויפגיין זײ פאר װעט טינע
 צונויף פאלט צױניזם איז הערצל־פעריאד דעם פון אגהויב דער
 אין אידן אויױ פארפאלגונגען ערגםטע די פון צײט דער מיט

 בא־ טאקע זײ פאר דאם איז אײגנטלעך און רוםלאנד, צארישן
 אבער רפואה. א אלם צױניזם פאליטישער דער געװארן שטימט

 און צױניזם. צום אינדיפערענט געבליבן זײנען מאםן ברײטע יי
 שיםם־קארטע א געקויפט מען האט געלעגנה״ט ערשטער דער ביי
אמעריקע. קיין געלאפן איז מען און

קאמןח אין געגלויבט האבן ארבעטער די

 צוגאנג אנדער אן געװען איז ארבעטער אידישע די צװישן
 אידן די אז געװאוםט, האבן זיי פראגע. גאציאנאלער דער צו

 אונטערדריקטע אנדערע אלע מיט צוגלײך װערן באפר״ט װעלן
 אין געשטעלט זיך דערפאר האבן ארבעטער אידישע די פעלקער.

 ארײנ־ האבן זײ און צאריזם, געגן קעמפער די פון רייען די
 קאמוז דעם אין העלדן־טאטן פון קאפיטל גלענצנד א געשריבן

 און םטראזשניקעם שפיאנען, זשאנדארמען, צארישע די מיט
 דעם פון פארקערפערונג די געװען איז לעקערט הירש דראנונען.

 זין אידישע טויזנטער הונדערטער באהערשט האט װאם גייפט,
 באדײטנ־ א געװען אויך איז עם װעלכע צװישן טעכטער, און

אינטעליגעגץ. אידישער דער פון טײל דיקער
 אומגעקומען זײנען זואם מארטירער, פון קברים די צװישן

 פאר־ זײגען װעלכע די, צװישן ;םיביר פון טונדרעס די אין
טויזנטער, די צװישן ;ארבעט קאטארזשנער ביי געװארן פײניקט
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 ;האזעמאטן צארישע די אין געװארן פארשמיםן זײנען װאם
 זײנען װאס און קייטן זיך אויף געטראגן האבן װעלכע די, צװישן

 זײ צװישן — ארכאננעלםק קײן עטאפן די אין געװארן געטריבן
 װעלכע ױגנט, אידישער פון שטראם דער געגאעען אויך איז אלע
פעלקער. פון טורמע צארישער דער געגן געקעמפט האט

 די פרײ. געװארן איז לאנד דאם געפאלן. איז צאריזם דער
 און פרײר פון שטראם דעם אין און געזיגט, האבן קעמפער
 האט עק, ביז עק פון לאנד דאם ארומנעכאפט האט װאם שטאלץ,

 אידישע די פון פר״ד פון שטראם דער אריינגעגאםן אויך זיך
 אנגעבויגן ניט צייט שװערםטער דער אין האבן װעלכע קעמפער,

 קײנע אנגענומען ניט און צעברעכן זיך געלאזט ניט קעפ, ־י
 אן פאר קאמףי פון פאן די הויך געטראגן נאר רפואות, נאבםקע
באפרייאו;ג. וױרדיקער א פאר און אמתער

י י ו ו צ ל ט י פ א ק

אויה גײט טאג נײער דער
 קאפיטל נײ א אן זיך הויבט ,1917 נאװעמבער, טן7 דעם

 גע־ פון טעריטאריע דער אויןש פעלקער אלע פון לעבן דעם אין
 אין קאפיטל נײ א אויך נאטירלעך, און, לאנד צארישן װעזענעם

 אלע ; אפגעשאפט װערט רעכטלאזיקייט אידן. די פון לעבן דעם
 ;בעזעם אײזערנעם אן מיט אויםגעקערט װערן אױםגאם־געזעצן

 װעט עם געזעץ. דעם אויםער געשטעלט װערט אנטיםעמיטיזם
 בוכשטאבן, גאלדענע מיט געשיכטע דער אין װערן אריינגעשריבן

 םאװעט־ ױנגע די האט געזעצן ערשטע די פון איינעם אלם אז
 אלע פון גלײכהײט דער װענן דעקרעט דעם פראקלאמירט מלוכה

 פארנעמען רעכט מיט װעט זואם דאקומענט, א איז דאם פעלקער.
 דאקומענטן גרויםע געציילטע די מיט זײט בײ זײט פלאיז זיין
 װעט מען װען און מענטשהײט. דער פון געשיכטע דער אין

 פראקלאמירונג די און ענגלאנד אין קארטא מאגנא די דערמאנעז
 ערשטער דער אין ברידערלעכקייט און נלײכהייט פרײהייט, פון

 אומאפ־ פון פראקלאמירונג די און רעװאלוציע, פראנצױזישער
 האבן קאלאניעם 13 די װען אמעריקע, אין 1776 אין הענגיקייט
 װעט דעמאלט — הערשאפט קאלאניאלער פון קייטן די צעבראכן

 זיך צו ניט האט װאס דאקומענט, דעם דערמאנען אויך מען
 פראקלאמירונג די — װעלט דער אין לאנד קײן איז גלײכן קייז
 אלע אויןפ פעלקער אלע פון גלײבהייט פולשטענדיקער דער פון

 א פארגעמט װאם לאנד, גרוים א פון לעבן דעם פון געביטן
װעלט. דער פון זעקםטל
 בא־ דער געװארן ארױםגעגעבן אין ,1918 ױלי, טן27 דעם
 אויסערן אנטיםעמיטן די געשטעלט האט װאם דעקרעט, רימטער

 פארברעכן א אין אנטיםעמיטיזם פארװאגדלט האט און געזעץ
 פארא־ פאלגגדיקן מיט זיך ענדיקט געזעץ דער מלוכה. דער געגן

 אויף אויםלערנען געדארפט װאלט איד יעדער װאם גראף,
:אויםנװײניק

י פג\ ואטי ״רער ^' ארמ באפסיינו פאר^מי־^א^ייגזאו; ו ר אוג סי ' 
אך־ דגיגיצ אץ\ ארמנוער, גגואנו\9ר(ן ג\3 ו\3('נזאגגנ\
v וג\ושגוי!\\ מייסיל^ אןנוט\ײד^רי?װט<\ די א^טעזטץ ײײניס s 
 אג\ אגךאװטנוע\י!\(\נ\3 די .באגג™». אציגוינז^װיניישע וי גגארצר

ג(\ן<\ץ." א\ינ\(\ך\ פ\נו<\ל\ ג?אג\־אמ-־אגיבואמאךס■
 ראט פון פארזיצער — אוגטערגעשריבן איז געזעין דער

(לענין). אוליאנאװ — פאלקם־קאמיםארן די פון

רעקאנסטרוקציע פון פעריאד
ט ניט זיך האט םאװעטן־פארבאנד דער  דעם, מיט נאנוגנ

זיך געמט ער נאר גלײכבארעכטיקונג, אײנגעפירט האט ער װאם
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 פראדוקטיװער פון יםודות אויף לעבן אידישע דאם איבערצובויען
 באזעצן צו אויפגאבע די קומט רײ ערשטער דער אין ארבעט.

 צװײענ־ א מיט אונטערנומען װערט אויפגאבע די ערד. אויןז אידן
 באטראכט ערד־ארבעט די װערט זײט איין פון אבזיכט. דיקן
 א אין געזונטקײט עקאנאמישער פון פאקטאר װיכטיקער א אלם

 — צייט יענער אין םפעציעל — איז ערד־ארבעט װאו לאנד,
 יזײט צװ״טער דער פון און חױנה, פון קװאל װיכטיקער א געװען
 צו מיטל א װי באטראכט באװאוסטזיניק ערד־אדבעט די װערט
ח ^יפ מעגלעכקייט די שאפן  מאסן, ?אמפאקטע אין לעבן צו אי

 קלאר זײער האט דעם װעגן :אציאגאליטעט. ז״ער אפצוהיטן כדי
חבר (פרעזידענט), ״םטאראםטע״ םאװעטישער דער גערעדט

קאלינין, מ.
קאלװירט. אידישן א אין באזוך א אויף ״סטאראםטא׳/ םאװעטישער דער

 אידישע פון צוזאמענפאר ערשטן דעם בײ האט װעלכער קאלינין,
:געזאגט פויערים

 איינצוהיטן — אויפגאבע גרויםע > שטייט פאלק אידישן ״פארן
 פארװאנדלען מען דארן־ צװעק אט-דעם פאר נאציאנאליטעט. זייער

 א״פעסט- אין באפע״לקערונג אידישער דער פון ט״ל באד״טנדיקן א
 בא- קאמפאקטער לאנדװירטשאפטלעכער, פויערישער, באזעצטער

טויזנטער.״ הונדערטער װינציקםטן צום צײלן זאל װאם פעלקערונג,

ערד אויף אידן פון דערפאלג

 מיטלען קיין געזשאלעװעט ניט האט םאװעטךפארבאנד דער
 דערפאלגרײכע אין אידן די פארװאנדלען צו אויוי מי קײן און

 איבערזיכט אט־דעם אין נויטיק ניט איז עם ערד־ארבעטער.
 דער פון װאוקם שטופנװייזן דעם װענן דעטאלן אין ארײנצוג״ן

 די װאם עטאפן, פארשײדענע די װענן קאלאניזאציע, אידישער
 אינדיװי- פון דורכגייענדיק דורכגעמאכט, האט ?אלאגיזאציע

 דעם ביז דעקלאםירטע נעכטיקע םון פראבע־ארבעט דועלער
 קאלװירטן, אידישע ריזיקע דערפאלגרייכע די פון מצב איצטיקן

 מיליאנערםקע םך א דא אויך שוין זײנען עם װעלכע צװישז
 אײנ־ אן גיבן װאם קאלװירטן, הייםט, דאם יאלעבאטישקייטן,

 אפצושטעלן זיך נויטיק ניט אויך איז עם מיליאנען. די אין קונפט
 אין האבן װעלכע שונאים, די פון פארלוימדונגען די אויף דא
 םאװעטן־ אין קאלאניזאציע אידישער דער פון יארן ערשטע די

 איז עם אונטערנעמונג. גאנצער דער פון געמאכט חוזק פארבאנד
םאװעטך אין ערד אויוי זיצן הײנט־צױטאג אז אנצואװײזן, געגוג
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 אידן צאל דער פון װאוקם דער אידן. 350,000 העכער פארבאנד
:פאלגט װי ציפערן קײלעכדיקע אין איז ערד אויו»

^רד אויף אירן צאל יאר
52,000 — מלחמת) דער ערב לאר לעצטע (דאם 1913 אין
75,900 ---------— ---------------------------------- 1923 אין
120,300 --------------------------------------------- 1925 איז
175,000 ---------------------------------------------- 1927 אין
300,000 ---------------------------— ---------------- 1932 אין
ם----------------------------------------איצט און רו 350,000 א

 גע־ האט םאװעטךפארבאנד דער װען צייט, זעלבער דער אין
 אין אלץ געטאן אויך ער האט ערד, אויף אידן באזעצן גומען

 אינדוםטריע, שװערער דער אין אידן די אר״נצוציען זײנעיכחות
 איגדוםטריא־ םאװעטישער דער פון װאוקס דעם מיט צוזאמען און

 הײנט־צו־ פראלעטאריער. אידן צאל די געװאקםן איז ליזאציע,
 שװערער דער אין באשעפטיקט םאװעטן־פארבאנד אין ז״נען טאג
אידן. 700,000 העכער אינדוםטריע לייכטער רער אין און

 פון טירן די געעפנט אויך האט םאװעטן־פארבאגד דער
 באשעפטיקט זײגען אידן 450,000 צו נאענט און מלוכה־דינםט

 ערד־ דאקטױרים, לערער, פראפעםארן, אלם מלוכה דער בײ
 פאםט, אין פאכן, פארשײדענע אויוז ספעציאליםטן אלם מעסטער,

אייזנבאנען. די אויף* און טעלעגראף אויפן
איד נײער א געבוירן װערט עם

 טיפ נייעם גאר א געשאפן האבן באשעפטיקונגען נייע די
 קיינער אז זיכער, זיך ביי געװארן איד דער איז נאר ניט איד.
געװארן באפרייט ער איז נאר ניט אנפאלן, ניט אים אויףי קאן

טרײיצער, ליפמאן
ראיאן• נאציאנאלן אידישן םטאלינדארפער אין קאלװירטניק

 צושטאנד גײםטיקער זײן איז גאר ניט שכן, זיין פאר שרעק פון
 אנדער אן געװאו־ן פיזיש אויך איז ער נאר אנדערש, געװארן
 מענטש״ נייער א געבוירן װערט ״עם ארטיקל ז״ן אין מענטש.

 געזונטהײט פון קאמיםאר געװעזענער דער םעמאשקא, א. נ. האט
:אזױ געשריבן 1936 איז םאװעטן־פארבאנד, פון

 קאלאניעפ לאנדװירטשאפטלעכע צאל גאנצע א באזוכט האב ״איך
 אט-די אינטערעםירט זייער האט ביאלאג, אלם מיך, און קרים. אין

 זיך האט װאס איד, פונעם אנבליק גאנצן איגעם עגדערונו. טיפע
 לאנדװירטשאפטלעכער מיט זיך באשעפטיקט אוי ערד אוף באזעצט
ארבעט.
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 בעל-טלאכה- קלײנע נעכטיקע אט-די צו צוגעקוקט זיך האב ״איך
 צארישעי דער פון ״לופט-מענטשן״ אגדערע און קלײגהענדלער, לעך,
 װאפ סאװעטן-פארבאנד, פון קאלװירטניקעם היינטיקע און צײט
 דעב אנשטאט ערד-ארבעטער. אמתע ן אי פארװאגדלט זיך האבן

 פעםטע טיט געשפאגט איצט זיי האבן געגגל שנעלן און דריבגעם
 אין אויך זיך האט עם ערד-ארבעטער. זיכערן א פון טריט ברײטע

 א״ליקן אמאליקן דעם אגשטאט רעדן. ארט זײער ג.עעגדערט גאגצן
 צארושי ב״ם אידן אזעלבע רעדן פלעגן עם װי ״מאלן״, גערװעזן
״ האבן רעזשים,  קלארער געלאסעגער, פעםטער, מיט גערעדט איצט ז

 זיך געפינט װאם קאלװירטגיר״ א — ערד-ארבעטער אן פון שטים
 פון א״גצלהייטן אלע באטראכטן צו האט און באדן פעסטן א אויף
װירטשאפט." קאלעקטױוער קאמפליצירטער דער

קולטור־בויאונג גראנדיעזע
 פאליטישער פון און עקאנאמיק געזונטער פון באדן דעם אויף

 שטיצע ברײטהארציקער דער דאנק א און גל״כבארעכטיקונג
 אירישע די צעבליט ריזיק זיך האט םאװעטן־מלוכה דער פון

 ארוים גיבן פארלאגן םאװעטישע די אז פאקט, א איז עס קולטור.
 זוערט עם װי ביכער מער אידן םאװעטישע מיליאן דרײ די פאר

 דער אויף אידן מיליאן דרײצן אנדערע אלע פאר ארויםגעגעבן
 גאנצע א איצט פארמאגט םאװעטן־פארבאנד דער װעלט. גאגצער

 זיך געפינען עם ■װעלכע צװישן שרײבער, אידישע פון פלעיאדע
 האפ־ פעפער, בערגלםאן, װי װארט־קינםטלער גרויםע אזעלכע
 ארוים־ האט לעבן נײע דאם אנדערע. און מארקיש פרץ שטיין,
 אין ליטעראטור אידישע די און כחות, שעפערישע נייע גערופן

װעלט. דער אין לאנד אנדער קײן אין װי בליט םאזועטן־פארבאנד
 אמ־ אבער װערט קולטור אידישער דער פון אויפבלי דער

 דער־ די איז און װאוקם דעם אין אונטערשטראכן בולטםטן
 צום זיך האט 1919 אין טעאטער. אידישן דעם פון גרייכונגען

 מלוכה־ אידישן 1א פון פארהאנג דער אויפגעהויבן מאל ערשטן
 היינט־ מאםקװע. אין מלוכה־טעאטער אידישער א — טעאטער
 מינםק, מאםקװע, אין מלוכה־טעאטערם אידישע דא זײנען צו־טאג
 אויך לעצטנם באקו. אין און טיפלים אין אפילו אדעם, קיעװ,

 םך א דא אויך זײנען עם און לעמבערג, אין און ביאליםטאק אין
 איז, עם שטעט. קלענערע און גרעםערע אין גרופן אמאטארישע

 אידישער פראכטפולער גוט־פוגקציאנירנדיקער א דא נאטירלעך,
בירא־בירזשאן. אין מלוכה־טעאטער

 געקראגן האט װעלכער מיכאעלם, מ. װי קינםטלער אזעלכע
 זוםקין, װ. און רעפובליק, דער פון פאלקם־ארטיםט טיטל דעם

 רע־ דער פון ארטיםט פארדינםטפולער טיטל דעם האט װעלכער
 דעם פון ברײט און לענג דער איבער בארימט זײנען פובליק,

 און ליב גאענט, איז טעאטער אידישער דער םאזועטן־פארבאנד.
 בא־ ברײט אויך איז ער נאר מאםן, אידישע די בלויז נ.יט טײער
 אנדערע פון און מאםן םאװעטישע די פון שיכטן ברײטע די קא;ט

 דער־ קולטורעלע די װערט םאװעטךפארבאנד אין װייל פעלקער,
 םטימולירט און געשטיצט פאלק און פאלק צװישן נענטערוע

 גרוזיע פון ש&ילער און זיעער די אופן. מעגלעכ! יעדן אויר
 טענצער די האמעל, אין און מינםק אין אידן די צו פרייד ברענגען

 אזערבעדזשאן אין גאםטראלירן אוקראינע פון שוישפילער און
 און אנםאמבל װאקאלער אידישער דער און טאדזשיקיסטאן און
 אין מאםן די צו פרייד ברענגען מלוכה־טעאטער אירישער דער

 ניט־ און םאװעטךרעפובליקן, אוקראינישע און טאטערישע די
 װען געלעכטער, פון קייכן ארבעטער און קאלװירטניקעס אידישע

 אידישע די פון איינעם אין שלום־עליכם־פארשטעלוע א זעעז זײ
מלוכה־טעאטערם.

אידיש אין שולן
 פון נעץ ברײטע א דא איצט איז םאװעטן־פארבאנד אין

 זײער קריגן קינדער אידישע װאו הױך־שולז, און עלעמענטארע
װיים־ אין דא זיינען שולן אזעלכע אידיש. אין אונטערריכט
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 געפינען אידן די װאו אומעטום, און קרים אוקראינע, רוםלאנד,
צאל. קאמפאקטער א אין זיך

 אוקראינישער דער און מלוכה־פארלאג װייס־רםישער דער
 טעקםט־ אידישע מיט שולן אידישע די באזארגן מלוכה־פארלאג

 פון טײלן אגדערע אין אוים נאך קוקט עם װאם דאם, ביכער.
 גאנץ א םאװעטךםארבאנד אין איז אויםטערליש, װי װעלט דער

 עפעם װי באטראכט ניט ■װערט דארט דערשיינונג. נאטירלעבע
 אידיש אין ביכער ארוים גיט מען װאם פאקט, דער אויםנאם אן

 און מעדיצין אםטראנאמיע, פיזיק, כעמיע, מאטעמאטיק, איבער
װייטער. אזוי

 גאנצער א אויפגעװאקםן םאװעטךפארבאנד אין שויז איז עם
 די האט װעלכער פון טייל גרויםער א ױננט, אידישער פון דור

 אויםער װערן גאטירלעך אידיש. אין געלראגז בילדונג ;אנצע
 שפראכן די םפעציעל שפראכן, אנדערע געלערנט אויך איריש

 שולן אידישע די איז םאװעטךרעפובליקן. באטרעפנדיקע די פון
 די אלם װײם־רוםיש אויך נאטירלעך, מען, לערנט מינסק אין

 מען לערנט קיעװ איז אוז אדעם איז און ש&ר»ד, צװײטע
 לערנט בירא־בידזשאן אין און שפראד צוױיטע די אלס אוקראיניש

 אומעטום װערט דעם חוץ א שפראך. צװײטע די אלם רוםיש מען
שפראכן. אנדערע נאך און רוסיש געלערנט

 װיםנשאפטלעך־פארשערישע םך א געפירט אויך װערן עם
 א אלם באנוצט אויך װערט אידיש אידיש. אין אינםטיטוציעם

 די אין מלוכה־אנשטאלטן די אין ש&ראך גלײכבארעכטיקטע
גרויםע. א איז באפעלקערונג אידישע די װאו געגנטן,

 זאל עםעצער אז דעם, פון רײד קײן זיין ניט גאר סאן היינט
 בא־ זאל אידיש אז אדער שפראך, אידישער זײז מיט שעמען זיך

 זאל קולטור אידישע די אז אדער זשאתאז, א װי װערן טראכט
 עם קולטור. מינדערוױכטיקע א װי יװערן באטראכט עמעצן םון

 גרעםטער דער טיט דורכגעפירט םאװעטן־פארבאנד אין װערט
 דער מלוכה דער פון שטיצע ברײטםטער דער מיט און עגערגיע
 ברײטםטע די זיר פאר קריגן זאלן פעלקער אלע אז פרינציפ,

 זאל .װאם קולטור, זייער דערפאלגרײך בויען צו מעגלעכקײטן
 די םארם. אין נאציאנאל און אינהאלט אין םאציאליםטיש זיין

 גרויםער גאר א אין מעגלעכקײט אט־די אוים נוצן מאםן אידישע
מאם.

ל ט י פ א י י ר ד ק

בירא-בידזשאן אץ אױטאנאמיע אידישע רי
.״ . רעפובליקן, און בוי פון איבעררוף אן גייט עם װען .

"1 בירא-בידזשאן — שטאלץ נאמען איר זי מעלדעט איז
מארליטי. פדץ

 פאר־ םאװעטךרעגירונג די האט ,1928 מערץ, טן28 דעם
 װענד־ א געמײנט האט װאס דעקרעט, היםטארישן איר עפנטלעכט

 די האט טאג דעם איז — אידן די פון לעבן דעם אין פונקט
בירא־בידזשאן. געגעבן זיי סאװעטן־רעגירונג

 אידן די פון געשיכטע דער אין ארײנג״ן װעט טאג אט־דער
 דער םל8 — קאפיטל ליכטיק און נײ א פון אגהויב דער אלם
 אנצוהויבן מעגלעכק״ט די באקומען האבן אידן די װען טאג,

 פעלקער מיט פאלק א װערן צו און לעבן נײ א זיך פאר בויען
גלײך.

דערפאר, אידן די געװארן געגעבן ניט איז בירא־בידזשאן
 דער־ אדער םאװעטן־פארבאנד, אין שלעכט געװען איז זײ װײל
 געלייזט, געװען ניט נאך זײנען פראבלעמען זײערע װאם פאר,
״ װײל דערפאר, דוקא נאר  װ״ל גוט, געלעבט שוין זיך האט ז
 מען עקזיםטירט. ניט מער שוין האט פראבלעם אידישע קײן
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 גג\ג(\ב\ vh ידוט\א\1בירא־ אז זאגן, זיכערקייט מיט קאן
 בירא־ פון אבזיכט דער ןץאױרגואג. ואר גץײסיאג, צץליב ןיגו

 צו מעגלעכקײט א אידן די פאר שאפן צו געװען איז בידזשאן
 אויח קולטור זייער בויען קאנען צו — מלויה־םטאטום א קריגן

 בא־ א אלם זיך פרעזערװיח קאנען צו און מאםשטאב גרויםן א
נאציאנאליטעט. זוגדער
 קײן געװען ניט זיינען בירא־בידזשאן אין שריט ערשטע די

 בא־ די לויט אז קלאר, איינעם יעדן פאר דאך איז עם לײכטע.
 דורות, פון לויףי אין געלעבט האבן אידן װעלכע אין דינגונגעז,

 דערפאר פיאנערן־ארבעט. צו צוגעגרײט געװען ניט זײ זײנען
 בירא־בידזשאן, פון בויער די םון דערגרײכונג די גרעםער גאך איז
 דעקלאםירטע געכטיקע די—מנחם־מענדלם נעכטיקע די דוקא װען
 דער־ פיאנערישע פון מוםטערן שענסטע די באװיזן האבן—

 דערקלערט, םאװעטן־פארבאנד דער האט 1931 אין גרייכונגען.
 צו צוטרוי געהאט האט ער <װען גענארט, ניט זיך האט ער אז
 די האט ,1934 טאי, טן7 דעם איבערװאנדערער. אידישע די

 פרא־ דורך צוטרוי בארעכטיקטן דעם באלוינט םאװעטן־מלוכה
 טעריטאריע. אויטאנאמע אידישע א אלם בירא־בידזשאן קלאמירז

 בויען צו מעגלעכקײט א ?ריגן אידן די אז געמיינט, האט עם
 פעלקער מיט פאלק א ווערן זיי אז און רעגירונג אײגענע זייער

גלײך.
 האט אויטאנאמיע אידישער דער פון פראקלאמירוע די

 אידישע די צװישן נאר ניט םרײד פון כװאליע א ארויםגערופן
 לאנד. גאנצן דעם פון ברײט און לענג דער איבער נאר מאםן,

 פון שטראם א געצויגז זיך־ האט רעפובליקן און שטעט אלע פון
 געװארן אפגעהאלטן זיינען עם מתנות. פון און דעלעגאציעס

 אוני־ און מלוכה־אנשטאלטן אין זאװאדן, אויו» מאם־מיטינגען
 האט מען װאו אפטיילונגען, רויט־ארמייאישע איז און װערזיטעטן

 פון און אויטאנאמיע אידישער דער פון ױם־טוב דעם געפייערט
 אידישע די מתנות װערטפולע געװארן געשיקט ז״נען עם װאנען

פיאנערן.
 — אונטערנעמונגען מאםקװער גרעםטע די פון ארבעטער די

 םטאלינם אויף אויטא־זאװאד ״שאריקאפאדשיפניק״, זאװאד
 זא־ ראזא׳/ ״קראסנאיא זײד־םאבדיק עלעקטראזאװאד, נאמען,

 ה^בן — װײטער אזוי און נאמעז פרונזעם אויױ 24 נומער װאד
 אלפאר־ םון פארזיצער צום דעלעגאציע םפעציעלע א געשיקט

 אין כדי קאלינין, אי. מ. אויםפיר־קאמיטעט, צעגטראלן באנדישן
 םאװעטן־רעגירונג די באגריםן אוין באדאנקען צו פערזאן זײן
 ארבעטער מאםקװער די פון גרײטקײט דער אין זי פארזיכערן און

 אויפבוי םאציאליסטישן דעם אונטערצושטיצן מיטלען אלע מיט
 אוים־ איר זואם געגנט, אויטאנאמער אידישער ױנגער דער פון

 םאװעטן־רעגירונג דער פון שריט קאנםעקװענטער א איז בילדוננ
 די צו פאליטיק לענין־םטאלינישער איר פון אנװענדוננ דער אין

מאםן. אידישע
 דער־ די און יאר 12 איט איצט װערט בירא־בידזשאן

באדײטנדיקיע. גאנץ דארט זייגען גרייכונגען
 מיר נאר אויםצורעכענעז, אלץ שװער נאטירלעך, איז, עם

אויפטואונגען. פון רשימה קורצער א מיט באנוגענען זיך װעלן
 די — צענטער געגנטלעכער נײער א אויםגעװאקםן איז עם
 א מיט אינדוםטריע, בזלוכהשער א מיט בירא־בידזשאן שטאט

 לולטור־איגםטיטוציעם, לערן־אנשטאלטן, געװערב־ארטעלז, נעץ
 אויף קלאנגען־קינא־טעאטער א װאקזאל, א — בויאונגען נייע
 צײט נאענטסטער דער אין שפיטאל. א האטעל, א ערטער, 500
 ״גאםטראגאם״, מאגאזין נייער דער פונקציאנירן אגהויבן װעט

 גע־ דער פון (טעקםטיל־פאבריק) גאלאנטעריי־פאבריק נייע די
 דרוקעריי נייע א געװארן אויסגעבױט ם׳איז װערב־קאאפעראציע.

פון געװארן נעשיסט ז״נען דרוקער״ אט־דער פאר מאשינען (די
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 צינאטיפ, א ״מיצי״־פרעם, א אײן שציםן מאשינען די ״איקאר״.
 געגגט־ צװײ די נאך). און נאך און םטערעאטיפ־אױסשטאטוגג א

 האבן רוםיש) אין איינע און אידיש אין (איינע צייטונגען צעכע
 האט באזונדערם פארמאט. גרויםן א אין ארויםגײן אנגעהויבן

 שטאט די .1939־1938 יארן די אין בירא־בידזשאן געעגדערט זיך
געװארן. אםםאצטירט און באגרינט איז

װאוקם ראשיקער
 דערגרייכט 1939 יאר אין האט געגנט פון באפעצקערונג די

 אב־ שטאט די אױםגעביצדעט ז״נען עם מענטשן. טויזנט 108
 װאצאטשײעװםק צאנדאקא, — ארבעטער־ישובים דרײ צוטשיע,

 ישוב גרויםער א פאראן איז געגנט אין ניקאצײעװקע. און
 דאטשע־ א תבואה־ראטװירט, פונעם צענטער דער — םטאצינםק

קוצדור קורארט דער זיך געפינט עם װעצכן אויו» קוצדור, — ישוב

קרים אין פארמערקע אידישע א

 אויסגעװאקםן זײנען עם ק.װאצן. טיגעראצע הײםע רײכע מיט
 בירא־ צװייטער דער װי פונקטן, באפעצקערטע גרויםע נײע

ראיאן. בירער אין איזװענקאװאיע םטאנציע בידזשאן,
 און טראקם הונדערטער פארמאגט אויטא־טראנםפארט דער
אױטאמאביצן. צײכטע
םחורה־אומזאץ, דער פארגרעםערט בארײטנדיק זיך האט עס

 דער װאקםט עם אז באװייז, בעםטער דער דאך איז דאם און
 איז דארף. אין און שטאט אין ארבעטנדילע די פון װאויצשטאנד

 רובצ \זיליא\ פדו באטראפן םחורה־אומזא־ז דער האט 1938 יאר
 אין םחורה־אומזאץ דער .1936 יאר אין ר\.בל זיליא\1 בד געגן

 האנדצם־ נעץ די ת.בל. װיליא\ 244 צו נאענט זייז װעט 1939
 איז ,125 פונקטן שטאטישן די אין היי־יאר באטרעפן פונקטן

.184 — דארפישע די
 געגינט פון פראדוציר־קרעפטן די פון װאוקם מיטן צוגצייך

 פאר קוצטור־אויפקצער־אנשטאצטן. נע*ז די געװאקםן אויך איז
 אין געװארן אױפגעבויט זײנען 1938 ביז 1933 פון צייט דער

 שוצ ׳פעדאגאױשע א ערטער, 4,260 אויףי שוצן נייע 13 געגנט
 מעדיצינישער א אײזנבאן־טעכגיקום, אן ערטער, 200 אויףי

 װערן היי־יאר טעכניקום. צאנדװירטשאפטצעכער א טעכניקום,
 אויח שטאט אין איינע — זיי פון שוצן. 3 נעגנט אין געבויט

 ניקאצײעװהע, אין — שטיינערנע א שוצ, איין און ערטער 880
 א גערויט װערט בירא־בידזשאן אין ערטער. 400 אויףי

ביבציאטעק.
 אין און אנפאנג־ די אין האבן 1932־1931 יארן די אין אויב

 אין האט שיצער, 6,542 געצערנט זיך געגנט פון מיטצשוצן ־י
טויזנט. 15 העכער באטראפן שיצער צאצ די 1939־1938
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קוצטור־הײזער, 4 צ״ען־שטיבצעך, 45 דא זיינען געגנט אין
ביבציאטע?!• 21 ?ינדער־גערטנער, 46

 איז איז פינח־יאר סטאצינישן צװײטן פוגעם יארן די פאר
 קאצעקטיװ טאצאנטפוצער א אויםגעװאקםן בירא־בידזשאן

טעאטער. אידישן מצוכהשן פונעם ארטיםטן
 אױםגעצײכנטע דא זייגען געגנט פון צערער די צװישן

 פיז אויבער־ראט דעם פון פרעזידױם דער מייםטערם־פעדאגאגז.
 מעדאצן און ארדנם מיט באצוינט האט םאװעטךפארבאנד דעם

 קוז־ ציכטענשטײן, םוראװצעװא, שפייז, חברים די — צערער 8
װעדישטשע. װרעװא, קדאװצעװ, םאפאזשניקאװ, מיגא,

באזארגונג מעדיצינישע
 פעריאד פארן איז געגנט אין געזונט־פארהיטן פון זאך די

 איז אמאל פאראוים. אװעק װײט פינף־יאר םטאצינישע די פון
 און אמבוצאטאריע א״ן געװען טיכאגקע םטאנציע דער אויף
 צװײ בירא־בידזשאן אין פאראן זײנען איצט און דאקטאר, איין

 אויס־ גצענצנדיקער מיט שפיטאצ גרויםער א פאציקציניקעם,
טעראפעטישן, בירורגישן, :אפטייצונגען די מיט שטאטונג,
 געבורט־אפטײצ א און טובערקוצאזן נינעקאצאגישן, קינדערשן,

 76 דאצטוירים, 21 ארבעטן שפיטאצ אין בעטצעך. 250 מיט
 זייניעז שטאט אין פערסאנאצ. מעדיצינישן מיטעצן פון מענטשן

 א טובערקוצאזער, פיזיאיטעראפעטישער, א :קאבינעטן פאראן
 א צאבאראטאריע, א צאךקאבינעט, א און רענטגען־קאבינעט

 איבערגיםן פאר םטאנציע א מיצך־קיך, און קינדער־לאגםוצטאציע
בצוט.

 בא־ דער פון געזונט דאם אפהיטן אויף בודזשעט דער
 איז רובצ טויזנט 889 באטראפן 1934 אין האט פעצקערוע

 1,000 אויח פארגרעםערונג א — רובצ מיציא! 11 — יאר צעצטן
פראצענט.

בירא־בידזשאן אין אינדוםטריען די
 אין אינדוםטריען די אויםגעװאקםן באדײטנדיק זײנען עם

 געװארן געצאזט זײנען פינף־יאר צװייטן אין בירא־ביחשאן.
 קאלו־ דער און ניי־פאבריק די װעגענער־זאװאד, דער גאנג אין

 אייגצאגע קאפיטאצער אצגעמײנער אן מיט צאנדאקא אין זאװאד
רובצ. מיציאן 26 פון

 37 ראיאנעז די אין און שטאט אין דא איצט זײנען עם
 פראדוקציע דער אין ראצ באדײטנדיקע א שפיצן װאם ארטעצן,

בירא־בידזשאן. אין
 פרא־ ארויםגעגעבן 1933 אין האבן מצוכה־אינדוםטריען די

 ;רובצ) טויזנט 544(רובצ מיציאן האצבן א העכער אויף דוקציע
 ביז דערנרייכט פראדוקציע די שויז האט שפעטער יאר פיר מיט
 1934 אין האט געװערב־קאאפעראציע די רובצ. מיציאן דרײ

 ;רובצ מיציאן האצב א און פיר אויףי פראדוקציע ארויםגעגעבן
 באטראפן שוין פראדוקציע איר האט שפעטער יאר פיר מיט

 מצוכה־אינדוסטריע די האט 1939 אין רובצ. מיציאן צװאנציק
 רובצ. מיציאן צװאנציה צו נאענט אויױ פראדוקציע ארויסגעגעבן

 אויםגע־ ריזיק איז אנשטאצטן באזונדערע פון פראדולציע די
 זייער איבערגעשטיגן האבן אונטערנעמונגען םך א און װאקםן
פצאן.
 ערשטן פונעם פצאן דעם אויםגעפיצט האט גײ־פאבריק די
געהיצין־זאװאד טונגוםקער דער פראצענט. 102 אויף* יאר האצבן

 פרא־ 167 אויףי — פאנער־זאװאד דער פראצענט, 144 אויףי —
״דעטאצ״ פראצענט, 130 אויף — ״מעבצער״ ארטעצ דער צענט,

 ״נייער פראצענט, 132 — ״ארבעטערין״ פראצענט, 112 —
 פראצענט, 157 — ״שפייז־פראדוקט״ פראצענט, 131 — װעג״

װייטער. אזוי און
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אגריקולטור דער פון װאוקם

 זײ פון קאצוױרטן, 44 דא איצט זיינען בירא־בידזשאן אין
 קאצ־ די פאר קאצוױרטן. אידישע איבערװאנדערישע 18 זיינען
 טויזנט 206 געברויך אייביהן אויױ באפעםטיקט איז װירטן

 אויטא־ אידישער דער אין אקער). טויזנט 515( ערד העלטאר
 (גרויסע ראטװירטן דריי דא אויך זײנען טעריטאריע גאטער

 א ארגאניזירן צו צוגעטראטן איצט איז מען מצוכה־פארמם).
ראיאן. בירא־בידזשאנער אין פיצוכט־ראטװירט און גרינם־
 מאשין־ 8 פארמאגט טעריטאריע אױטאנאמע אידישע די

 פרואװ־םטאנ־ צאנדװירטשאפטצעכע א און טראקטאר־םטאנציעם
 טערי־ אויטאנאמער אידישער דער אין קאצװירטן די אין ציע.

 נאך און קאמביינען 125 טראקטארם, 331 דא זײגען טאריע
 איז יאר צעצטן מאשינען. צאנדװירטשאפטצעכע קאמפליצירטע

 טויזנט 26 פון שטח א געװארן פארז״ט בירא־בידזשאן איז
 אין איז פארזײ־פלאן דער צאנד. אקער) טויזנט 65( העקטאר

פראצענט. 100.3 אוױ* געװארן אויםגעםיצט 1939
 קאצװירטישע די אין גערעטעניש די ׳װאקםט יאר צו יאר פון

 פון.װ״ץ גערעטעניש די האט 1937 מיט פארגצייך אין פעלדער.
 האבער פון און פראצענט, 241 אוירי 1939 אין געהעכערט זיך
פראצענט. 302 אויו» —

 בירא־בידזשאן אז װערן, פארצײכנט פרײד מיט קאן עם
 ערשטן דעם און קאצװירטן, ״מיציאנערםקע״ אויך שוין פארמאגט

 די צויט װאלדהיים־קאצװירט. דער פארנעמט זײ צװישן פצאץ
 בירא־ביחשאן, פון אנגעקומען זיינען זואם בארירטן, צעצטע

 םון אײנהונפט רײנעם א געהאט 1939 אין װאצדהײם האט
 ארבעטם־טאג אן פון יװערט אצגעמ־ינער דער רובצ. 1,123,000

 װעט דורכשניט איז רובצ, 17 אין געשאצט װערט װאצדהײם אין
 אין װי אזוי רובצ. 5,550 ארום פארדינען קאצװירטניק יעדער
 פערזאן, באשעפטיקטע אײן װי מער דא איז פאמיציע יעדער
 איינקונפט. גרויםן גאר א קריגן פאמיציעם םך א דערפאר װעצן

 .וועט פאמיליע געצפענם מיכצ :בײשפיצן פאר א זיינען אט
 קריגן װעט פאמיציע װאצפםאנם זלמן ;רובצ 22,000 קריגן

רובצ. 17,000 קריגן װעט פאמיציע קריימערם מאטצ און 20,400
 פצאץ א םארגעמען צו פארדינט אויך זיך האט בירא־בידזשאן

 אין אגריקוצטור־אױםשטעצונג אצםאװעטישער דער אויףי
מאםקװע.

 עס װי פיצוכט, די פארגרעםערט באדײטנדיק זיך האט עם
 אצם 1934 יאר דאם אננעמענדיק טאבעצע, פאצגנדיקע די װייזט

הוגדערט:

1938 פי
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229 -------------------ד.רוים-הארן-פי
203 ---------------------------- שעפםן
554 ---------------------------— ציגן

בירא־בידזשאן־בוי פאר מיליאנען

 אין װערן איגװעסטירט בירא־בידזשאן אין װעט הײ־יאר
 85,000,000 פון םומע קאלאםאלע די פאצקם־װירטשאפט דער

 די װערן באנוצט אינדוםטריע דער פאר װעט דעם פון רובצ.
 19 — לאנדװירטשאפט דער פאר רובצ, מיציאן 16 פון םומע

 5 — געזונט־פארהיטונג מיציאן, 7 — ביצדונג רובצ, מיציאן
 וועג־ און װאוינונג אויף און מיליאן, 9 — האנדצ מיציאן,
רובל. מיציאן 25 העכער — בויאונג

 קולטור־אינםטיטוציעם די אױםברײטערן פון געביט דעם אויףי
 :םאצגנדיקם װערן דערגר״כט 1940 פאר פלאן דעם צויט װעט

פעדא־ דעם פאר געבײדע נ״ע א װערן אויפגעבױט .װעט עם
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 רובצ. 2,300,000 באטרעפן זועט געבײדע די אינםטיטוט. גאגישן
 רובצ מיציאן א צו נאענט פון באטרע^ אין פיאנערן־הויז א

 בירא־בידזשאן. פון הויפט־שטאט דער אין װערן אויפגעבויט װעט
 שולן זעקם װערן אויפגעבויט אויך װעצן טעריטאריע דער אין
 װערן אויפגעבויט אוין־ װעט עם צערער. פאר הייזער דריי און

 רובצ מיליאן פינןש פון באטרעןז אין טעאטער שטאטישער גייער א
 אפ־ זועט װאס בירא־בידזשאן, שטאט דער אין םטאדױם א און

 מואװי־ נײע יװערן געבויט װעצן עם רובצ. 500,000 קאםטן
ן פלעצער 365 אױף* — אבצוטשיע אין טעאטערם אי - ן  או

פלעצער. 200 אויףי — םטידאװיטש
 בירא־בידזשאן אז פאקטן, געבראכטע די פון קצאר איז עם

 פארנעם. גרויםן א מיט און פונדאמענט זיכערן א אויףי זיך בויט
 װעגן רעח צו דערצויבן זיך קאנען שונאים בייזװיציקע בצויז
 אידישע די אז און דורכפאצ א איז בירא־בידזשאן אז דעם,

ציקװידירט. װערט טעריטאריע אויטאנאמע
 באזירט איז בירא־בידזשאן פון ■װאוקם געזיכערטער דער

 די <װאם הילף, מאטעריעצער ריזיקער דער אויח יזײט אײן פון
 זײט צװײטער דער פון און טעריטאריע, דער גיט םאװעטן־מצוכה

 נאטירצעכע ריזיקע פארמאגט בירא־בידזשאן װאם דעם, דורך
 צו־ מענטשן פון גרײטקייט די בצויז זיך פאדערט עם אוצרות.

 באזארגן זײ פאר זאצ טעריטאריע די אז הענט, זייערע צוצייגן
 פון םטאנדארד הויכן גאר א מאכן מעגצעך זאל װאם שפע, א
 באצ״כנט בירא־ביחשאן װערט אומזיםט ניט לעבן. לוצטורעצ א

 M9 פטרל \־9ך אלם געגנט, די שטודירט האבן װעצכע אלע, פון
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 זי אוצרות. נאטירצעכע ריזיקע פארמאגט בירא־בידזשאן
 בירא־ ; פיש מיט אוצרות פארמאגן װאם טײכן, פון נעץ א האט

 פון ערד די װאצד. אלער מיציאן 10 העכער פארמאגט בידזשאז
 בירא־ פון טיפענישן די 1אי און פעט, ז״ער איז בירא־בידזשאן

 טארףי, שטײן־קויצן, פוז יזאפאםן ריזיקע דא ז״נען בידזאשן
 םארט זעלטענער א און מאגנעזיט גאצד, אײזן־ארץ, גראפיט,

 אײנע באפוצן צו געװארן אויסגענוצט אויך איז װאם מארמאר,
 מאסקװער װעצט־בארימטער דער פון םטאנציעם נײע די םון

םאבװײ.
 דאנק א בצומען, םארטן 2,000 פארמאגט בירא־בידזשאן

 קװאציטעט בעםטער דער פון האגיק איצט האט געגנט די װעלכע
װעצט. דער אין

 די צו און מצוכה דער פון שטיצע ברײטער דער צו װען
 צוגע־ נאך איז פארמאגט, בירא־בידזשאז װאם אוצרות, ריזיקע
 פצייםיק ארבעטן צו פיאנערן אידישע די פון גרײטקייט די הומען

 ריזן־פארשריט, דער געװארן מעגלעך איז דעמאצט — געטרײ און
 פון יאר צװעצו* די אין פארצ״כנט האט בירא־בידזשאן װאם
 אז זאגז, רעכט מיט מעגן פיאנערן אידישע די עקזיםטענץ. זיין
״ אז און עקזאמען דעם אויםגעהאצטן האבן זײ  באװיזן, האבן ז
 קרעדיט־זײט דער אויף צאנד. א פון בויער די יזײן קאנען זיי אז
 אימפאזאנט גאנץ א שױן זיך געפינט דערגרײכונגען ז״ערע פון

 אינדוםטריעצע באדײטנדיקע פון קאצוױרטן, בציענדילע פון צעטל
 װאם קוצטור־אינםטיטוציעס, פון נע׳ן א פון און אונטערנעמונגען

 אײנגעזעםענע מער און עצטערע פיצ פאר שטאצץ א געװען װאצטן
דיםטריקטן.

 מעבצ־ די צאנדאקא, םטאנציע דער אויוי חאלך־זאװאד דער
 װעגענער־זאװאד, דער דימיטראװ, פון נאמען דעם אויף פאבריק

 דער־ זײנען דאם — נײ־פאבריק די מארמאר־זאװאד, דער
 געקראגן האבן יװאם אידוםטריע, פון געביט דעם אויוי גרײכונגעז

 גרויםע א דא איז בירא־בידזשאן אין צאנד. גאנצן איבעו־ז שם א
 15,000 ביז 10,000 פון פארדינען װאם םטאכאנאװצעם, צאצ

יאר. א רובצ
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 בירא־בידזשאן האט קולטור־בױאונג פון געביט דעם אויח
 צאלשולן, די םײ געװאקםז ריזיק איז עם װאונדער. ממש באוױזן
:טאבעלע פאלגנדיקע די װײזט עם װי לערער, און שילער

לןןרןיר טיולן צײללר יאר
150 75 4,794 ----------------- 1927
214 80 7,322 ----------------- 1931
373 85 10,091----------------- 1934
600 113 15,914----------------- 1937
700 אנגעגעבן ני.ט 17,000 (אומגעפער) — 1939

 מלוכה־ אידישן א״געגעם אן םארמאגט בירא־בידזשאז
 אין און אידיש אין צייטונגען טעגלעכע גרויםע צװײ טעאטער,

 ״בירא־בידזשאנסקאיא און שטערן״ ״בירא־בידזשאנער — רוסיש
 צײטונגען ראיאגישע פינף* און זשורנאל א״געגעם אן זװיעזדא׳/

 אינםטיטוציעם. פארשיידענע אין װאנט־צײטונגען צאל א חוץ א
 ביבליאטעקן, צאל באדייטנדיקע א אויך צײלט בירא־בידזשאז

אינםטיטוציעם. פארשיידענע אין װינקיצען רויטע און קלובן
 א איז באפעל?ערוגג בירא־בידזשאנער דער פון װאוקם דער

 אױטאנאמע אידישע די אז דעם, פאר גאראנטיע װ״טערדיקע
 טויזנטער צענדליקער פאר צוציאונג־&לאץ א װערט טעריטאריע

 בירא־ פון באפעלקערונג דער פון װאוקם דער פיאנערן. נייע
פאלגנדיקן אויףי געגאנגעז יארן לעצטע די אין איז בידזשאן

:אופן
באפגילקגירונג יאר

1926 ----------------------- 32,266
48,938 — י--------------------1932
1936 ------------------------ 65,000
108,000 --------— (צענזום) 1939

 בירא־ קיין איבערװאנדערונג דער םון יארן ערשטע די איז
 צוריקגעלערטע פון פראצענט גרויםער גאר א געװען איז בידזשאן

 זיך האבן יזײ יװיל צוריק, געלאפן זיינען װעלכע די, פון —
 נאר ארבעט, פיאנערישער פון שװעריקײטן די פאר דערשראקן

< צוריקםלום, קײן ניטא כמעט איז איצט  קומען ערשטגם, װי
 א דא שפילט צװייטנם, און, עלעמענטן, טער־שטאנדהאפטיקע

 איז טעריטאריע אױטאנאמע אידישע די װאם םאקט, דער ראל
 נײ־אנגעקומענעם. דעם אױפצוגעמעז צוגענרײט בעםער איצט

 בעםערע דא זײנען עם ;װאוינועען בעםערע דא זײנען עם
 װאו םביבה, קולטורעלע א דא שוין ס׳איז ארבעטם־באדינגונגען;

 עיקר דער — און הײמיש, זיך דערפילט ניי־אנגעקומענער דער
 א זיך פאר דערזעט איבעװאנדערער דער — עיקרים אלע פון

 אין געלומען איז ער אז ניט, מער פילט ער און ילעבן ראשיק
װילדערניש. ניט־באזעצטער א

אויםםיר
 דרײ העכער די פון לעבן דעם צו םך־הכל א אונטערציענדילן

 די פון גענאםן האבן װאם םאװעטךפארבאנד, אין אידן מיליאן
 אין אז זאגן, זיכערקײט מיט מען קאן אקטאבער, פון םרוכט

 בײשפיל קיין געװארן געװיזן ניט איז װעלט דער איז לאנד קיין
 א פון לעבן דעם אין טראגםפארמאציע ראדיקאלער אזא פון

 געװען ניט איז ערגעין אין אז און מינדערהייט, נאציאנאלער
 מאכן געזונט נעמען געטרײ אזוי זאל מלוכה א װאו פאל, קײן
 אומגליקלעכער און פארפאלגטער צעטראטענער, א פון לעבן דאס

 באצוג אין פאל דער געװען איז עם װי מינאריטעט, נאציאנאלער
 םאזועטךלאנד. אין ילעבן אידישן דעם פון איבערבױ דעם צו
 װאם װירקילעכקײט. א טאקע איז דאם אז קוים, זיך גלויבט עם

 געזונט־געװארענע די פון לעבן גליקלעכע דאס שטודירט מען מער
 ניט איז דאם אז אויס, זיך װייזט מער אלץ אידן, םאװעטישע

צויבער־מעשה. א עפעם פון טרוים א נאר װירקלעכק״ט, קיין
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 געניםן אידן פריי־געװארענע מיליאן צװיי נאך װעאן איצט
 האט םאװעטן־פארבאנד דער װאם באדן, געזונטן אט־דעם פון

 צץ muni (\ל\11 איצבו אידן. מיליאן דרײ העכער זײנע געגעבן
אי\ איר\ די פו\ וריגול א — איד\ װיליא\ \«אלב א אג\

m יף1א לװב\ זײגור י(\\1ב — גגלצלס־ גאגצער ךגןר i פטדאסגטנו

גרוזיע אין קאלװירטניק אידישער א

פ\\ גלײבהײנו \13 אובמבו, פראדג^גויגיװר פ\\
^idì אלצ ds \אײ פץ\ אגD9ll0נlר\)' lיבD̂ײ  !\יט udii ײ1 1א י,oר!
^ינוי1א פ\\ ג<\פאר ךי בארראװ\ ינו1 סאל ם  (\\1ײ1 ױי 1א \1א ם1גוי
MTmraum w 15 באפוײגו dmidmiü א\יף  uiiiidi\ ,^אגראסי^ 

 אידן מיליאז האלב א און פינן» די אט װעלן קולטור זײער
 אין גצייכן קיח ניט זיך צו האט װאם פארנעם, א מיט בויען

 דער־ די צו אז.װען צװייפל, קײן זײן ניט קאן עם און װעלט, דער
 װייטער־ די װערן צוגעטראגן װעלן בירא־בידזשאן פון גרײכונגען

 ם״ אהין קומען װעילן װעלכע אידן, די פון אויפטואונגען דיקע
 ניי־צוגעקומענע די פון םײ םאװעטךפארבאנד, פון טײלן אלע פון

 — װײם־רוםצאנד מערב און מערב־אוקראינע פון טעריטאריעם
 און בירא פון טונגוםקא, פון אמור, פון ט״כן די בײ װעט

 פאלק, אידיש ניי א פון לעבן קאלירפול א צעבליען זיך בידזשאן
 טערי־ אױטאנאמע אידישע די פארװאנדלען גיכן אין װעט װאם

רעפובליק. םאציאליםטישער םאװעטישער א־דישער א אין טאריע
 פון פארבלענדט אזוי זיינען װעלכע די, צו װינד און װײ

 פאר־ גיט קאנען זיי אז םאװעטךפארבאנד, דעם צו שנאה זייער
 היםטארישן גרויםן אט־דעם םון באדײטונג פולע די נעמען

 דעם פון איבערבוי דער פאר זיך מיט שטעלט עם װאם װאונדער,
 ?אפיטל דאם און בכלל םאװעטן־פארבאנד אין לעבן אידישן

בפרט. בירא־בידזשאן
 די ;זעען זײ און בלינד ניט אבער יזײנען מאםן אידישע די

 זעען זײ — הערן זיי און טויב ניט אבער זײגען מאםן אידישע
 מארשירנ־ פון קאצװירטן, אידישע בציעגדיקע פון פאנאראמע די

 נײע צו שליאך ברייטן א אויף גײט װאס ױגנט, אידישער דיקער
 באפרײטער פון געזאנג פריידיקע דאם הערן זיי ;האריזאנטן

 זעען, מאםן די פאבריק. אין און פעצד אויח פראצע אידישער
^ זײ — זיך פרײען און הערן id מייגו ױך פריי i באפרײאװג M3 

.י פאל!\ איריטז\ hdt פט דריגול א
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װינטשעװםקי מאריס

 פעפער איציק
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עו  ליטעואטװ אױישעו א פון אנהויב ו
י אמעויקע אין ״ ־ ״ ל ־ .

.i

 אריבערגע־ ניס איז »מעריקע אין ליטעראטור אידישע די
 די פון ארויםגעקומען איז זי אייראפע. פון געװארן פלאנצט

 אנהויב םאמע איר לעבן. אידישן אמעריקאנעם פון באדינגונגען
אידיש. אין צײטונג אטעריקאנער די געװען איז

 דאם אמעריקע, אין אימיגראנטן אידיש־רעדנדיקע ערשטע די
 זייער אין זײנען באלמעלאכעם, און (׳פעדלער) פאקגטרעגער רוב

 ז״ צװישן װייניקע זייער פראםטאקעם. פון באשטאנען מערהײט
 בא־ א געהאט בכלל אדער ביכל אידיש א פון געװאוםט האבן

 איינ־ ה^בז װאם אידן, עלטערע שפייז. גײםטיקער פאר דערפעניש
 צוריק, יאר הונדערט קנאפן א מיט אמעריקע אין געװאנדערט

 אייזיקם הלל שמואל שרייבער משכילישעד דער אויך זיי צװישן
 דער־ שורות אט־די פון שרייבער דעם האבן ),1917—1925(

 יארהוגדערט נײגצנטן פון יארן פערצדקער די אין נאך אז צײלט,
 שום קײן נעפינען געקאנט ניט איד אינטעליגענטער קײן האט

 אימיגראנטן אידיש־רערנדיקע די צװישן באשעפטיקונג ג״םטיקע
 אוים־ זיך אדער פעדלער א װערן געמוזט האט ער אמעריקע. אין

 און פופציקער די פון משך אין ערשט מלאכה. א \לערנע
 רעליגיעזער א פון פאדערוגג די אוים יװאקםט יארן זעכציקער

 א. מלמדים, מגידים, (רבנים, ״כלי־קודש״ א פאר אינטעליגענץ,
װ.). אז.

 רעליגיעזע אידישע ערשטע די פון מיטגלידער די צװישן
 הארעפאשנע פשוטע געװען זיינען קהיילות און מנינים חברות,

 (דייטשע, פון.מיטל־אייראפע אי און מזרח־אייראפע פון אי אידן,
 זיך האט ״אידיש־דייטש״ זייער בעמישע). און אונגארישע

 ליטוױשע פױלישע, די פון אידיש דעם פון אונטערשײדט שטארק
 צוגע־ דעריבער זיר האבן בעםטן צום איז־ן. אוקראינישע און

 און לומדים מזרח־אײראפײאישע יענע עולם אט־דעם צו פאםט
 דער צו גאענט געגנטן די פון געקומען זײנען װאם משכילים,

 זײ דייטש׳/ ״קאלװאריער מין א גערעדט און גרענעץ דייטשישער
 אידיש־ די מיט אויך פארשטענדיק; לייבט געקאנט זיך האבן

מיטל־אײראפע. פון אידן רעדנדי?ע דײטש
פראנק־ און פרייםן צוױשן מלחמה דער פון אויםברוך דער

 פאדערונג שטארקע א ארוים רופט 1870 פון זומער אין רײך
 אפילו מאםז, אידישע פשוטע די אידיש. אין צייטונג א פאר

ז האבן װאם יענע,  דייטש, גוטן א גערעדט הײם אלטער זײער אי
 אט־דער אין שרייבן און לייענען צו גע׳װאוינט געװען זיינען

 אידן אזוינע (פאר אצף־בית. אידישן דעם דורך במיז שפראך
 עםטרייך דײטשלאנד, אין שפעטער יארן צענדליקער אויך זייגען

 שפראך דייטשישער דער אין צײטשריפטן ארוים אונגארן און
בוכשטאבן.) אידישע מיט

 ארויםגע־ באלד האט צײטונג אידישער א פאר פאדערונג די
 געװען איז דאם רעם. פאר מענטשן פאםנדיקן דעם בראכט

 בערנשטײן הירש צבי משכיל .און ?מדן געשעפטםמאן, דער
)1846—1907.(

נײשטאט־ פון געבוירענער א בערנשטײן, (הענרי) הירש צבי

 ה״מישן יזײן דאנק א איז גובערניע), קער5(םואװא שירװינט
 רעדאק־ זײן צו צוגעפאםט שפראכלעך געװען אויך דײטשםעריש

אידיש. אין צײטונג א פון טאר־ארויםגעבער
 םאראזאן צײטוע־ארויםגעבער אידישער שפעטערדיקער דער

 שפראך־ גרויםע געהאט האט ער אז זכרונות, זיינע אין דערצײלט
 זיינעז אײנװאוינער מערםטע ״די װאם דעם, יב5צו שװעריקייטן

זייער אבער יהודים, פאיצנישע און הערצאגטימער דייטשן, געװען

מרמר קלמן

 1870 אין (אוקראינישע). רוםישע קיין גאר און ?יטװישע װ״ניק
 געפעלט האבן עם שװעריקייטן. טעכנישע אויך געװען זײנען

 ־24 דער שריפטזעצער... אידישער א און בוכשטאבן אידישע
 זיך עקשנות פיאנערישער מיט אבער האט בערנשטיין יאריקער

 אוים שרײבט ער שװעריקייטן. קיינע פאר אפגעשראקן ניט
 זייער אויםגיםן לאזט און װין און װילנע פון בוכשטאבן אידישע

 צבי געלערנטער דער אז זיך, דערװיםנדיק אמעדיקע. אין גלייכן
 ער שליםט שריפטזעצעריי, אויך קאן גערםאני) (הענרי גרשוני

 און ארויםגעבער די ביידע דאן װערן זײ שותפות... אים מיט
 אין צײטונג אמעריקאנער ערשטער דער פון רעדאקטארן די

).1870 (אויגוםט, פאםט״ ״די — אידיש
 געװארן געבוירן איז ))1897—1844( גערשוני הידש צבי

 געגרײט אים האט וװאם משפחה, מױחםדיקער א אין װילגע אין
 זיך נעמט ער ברירער. ז״נע פון דרײ װי אזוי ׳רב א װערן צו

 אוניװערזי־ פעטערבורגער אין שטודירט און בילדונג צו אבער
 טאכטער די שילערין, א יזײנער אין זיך ער פארליבט דאדט טעט.

 אויס נוצן יענע אואװאראװ. גראו» באאמטן צארישן הויכן א פון
 זייער אנצונעמען באװעגן צו אים פארליבטקײט גערשונים
דײטשלאנד. קיין אנטלויפט און חרטה באצד האט ער אמונה...
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 איבער לעבט ער װאו פאריז און לאנדאן קיין ער קומט דארט פון
 ער טרעט 1868 אין יםורים. גײםטיקע און פיזישע שטארקע

 וױו־ױ. עפנטילעכן אן מיט פרעםע העברײאישער רער אין ארוים
 ױגנט־ זײן זײן מוחל ,אים זאל ער פאלק אידישן דעם בעט ער

 *^נהויב קינד... אידיש א פאר אנערקענען יװידער אים און זינד
 ביצדונג און לומדות זײן לױט אמעריקע. קיין ער קוטט 1869
 ער ראבינער־שטעלע. רייכע א פארנעמען געקאנט גערשוני האט
 א״נפלוםרייכע, און שטארקע די חנפענען צו ערלעך צו אבער איז
 ארבעט. שריפטשטעלערישער פון מערםטנם חױנה זײן ער ציט
 פון בענד (צװײ ענגליש אין קלאםיקער רוםישע איבערזעצט ער

 בוך־פארם). אין ארוים זייגען טותעניעװ־איבערזעצונגען זײנע
 אידישן פון םקיצן בוך א עננליש אין אויך פארעפנטלעכט ער

 ארטאדאסםישע די ארויס ער העלפט יארן ניינציקער די אין לעבז.
 ״רב זייער ענגליש שײגעם זעלטן א אין איבערגעבן דורך אידן

 גערשונים, ״זיינע׳/ מער געװען זײנען װעלכע דרשות, הכוללס״
ױםפם... יעקב רב יענעמס, װי

אידיש. אין לידער געשריבן גערשוני האט ױגנט דער אין
 פארעפנט־ גאלאמב ניםן צבי האט צימבל״ ״דער זיינם, ליד אײן

 פ^לק, אידיש דאם דערציילט ליד יענעם אין נאטן. מיט לעכט
 שיװערד; מיטן געקעמפט עם האט אידן־לאנד אײגענעם זײן אין אז

 הארפע. דער אויפ שװערד די עם פארבייט באזיגט, װע־נדיק
 זיין גײט שפאניע, פון אים פארטרײבט מען װען אבער, שפעטער

 אידיש דאם זינגט — שטעלע״ איר ״אויפ פארלױרן. הארפע
— גענומען״. צימבל דעם איך ״האב — םאלק

;אהער צימבל מיין דיר איך טראג היםפאניען ״פון
!הער און זיך זעץ — ליד מיין דיר זינג איך
;װעלט דער אין באקאגט לאגג שוין איז ליד מײן
פארשטעלט." אויערן די — הערן גיט איר װיל מען

 אנטציקט װאם הארפע פון קלאנג הײליקער ״דער
פארשטיקט; צימבל פון טענער האריטע די אין איז
 געװאלד מיט מאכט, מיט עט־װאס גאך רלינגט דאך
אלט."*) יאר טויזנט צװיי שוין איז װאם ליד דעם פון

 אין פארבראכט האט ער יװאם יארן די פון פארלױף אין
 גערשוני האט יארק נױ און פאריז לאנדאן, בערלין, פעטערבורג,

 געשריבן יארן אלע די און אידיש װילנער ז״ן גערעדט װ״ניק
 און לומדים װילנע, אין םביבה ז״ן אין שפראכן. אנדערע אין

 השכלה־ געלײענט אדער םפרים געלערנט מענער האבן טשכילים,
 ביכלעך אז געמייגט, דעריבער האט ער העברייאיש. אין ביכער

 א זײנעם אין פרויען. פאר בלויז געשריכן װערן אידיש אין
 שרײ־ (בוך, וםפור״ וםופר ״םפר : העברײאיש אין מאנוםקריפט

 צװישן פאראלעל אזא גערשוני דורך פירט דערצײלער), און בער
ליטעראטור: אידישער דער און העברײאישער דער

/ ״אהבת ביכער די ײירקן עם װאם ״דאס ׳ ױן צבוע׳/ ״עיט צ
 ישיבה־ דעם פון הארץ דעם אויף גלייכן דער און והבנים׳/ ״האבות

 און גיט זעט און בית-מדרש פון װינקל א אין זיצט װאם בחור,
 אזוי הארץ, מענטשלעך דאם און װעלט דער פון כאנג דעם ניט קען

 ״גוט דער אליין׳/ כײציקעל ״רב דערציילונגען די אויך װירקן
 די אויף דערגלײכן און קאצין״ תיימל ״רב ביטער׳/ ױם-טוב
טעכטער." אידישע די פון הערצער

:אזױ דערצו באמער?ט ער און

 זײער אויף ניט קוקן װאם שרייבער, די זיין דאנקבאר ״לאמיר
 זייערע לערנען צו גוצלעכן, און גויטן דעם צו זיך װענדן נאר כבוד,

ן--------------שװעםטער י אין פארשטייען. זיי וואם שפראך דער א

 נ״ער דער אין געגעבץ דא װערן ציטאטן װייטערע אלע און די *)
ארטאגראפיע.
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 זײער געפינען זײ װעלן דור קומענדיקן אויפן װירקונג זייער
״ ן י ו ל

 ביבליאטעק עםנטלעכער קייז אין פאראן גיט איז פאםט״ ״די
 שפראך די אז פארשטעלן, אבער זיך קענען מיר אםעריקע. אין
 צײטונגען שפעטערדיקע די װי אזוי דײטשמעריש, געװען איז
 צװישן װען זיין אזוי געמוזט האט דאם יארן. זייעציקער די פון

 אונ־ און דײטשישע אויך געפונעז זיך ה^בן לײענער זייערע
 אידיש בערנשטײנם און גערשונים פון מוםטערן אידן. גאדישע
*ח. שפעטערדיקע אין זיך געפיגען  צו בריװ א גערשוניס אין י

:אזוי ער שרייבט שװעםטער זײן

ביל־ דער אין עין-הרע אן דו דאס הנאה בלויז מיר טוט ״עם
 דער אין װאם װייםט שוין דו דאם האםט, געבראכט װייט זא דונג

װירד." פארהאנדלט װעלט געלערנטן

 אזא ער באנוצט ״טאגעבלאט״ צום ברױו א בערנשטײנם אין
:אידיש

 װארהייט ר״נע די נור האב איך דאם ערװידערן נור קאן ״איך
״ן אין מילד זייער זאגאר װאר איך און געשריבען שרייבען מ

נאך מױחד םפר א אין פיל״כט שפעטער גאך װעל איך —-------
שפרעכען." צײט יענער איבער מאל אײן

 שרייבן צו :וצלעכקײט דער איבער םיינונגען גערשוגים
 באזונדער אונדז מאכט עטי? זשורנאליםטישער איבער און אידיש

 אמעריקאנעם ערשטן דעם פון רעדאקטאר ערשטן אט־דעם ליב
 דעם םמאלענםקין, פרץ צו ברױו א אין אידיש. אין װאכנבלאט
 (גע־ ״השחר״ זשורנאל העברייאישן פראגרעסיװן פון רעדאקטאר

 שטרעבן זײז אז גערשוני, שרייבט װין), אין 1868 אין גרינדעט
 פראטעםטירן ״צו שטים זײז שופר״ א װי ״אױפצוהױבן איז

 אלע קעגן שטרויכלער, און שטרויכלונג יעדער קעגן ביטער
דערביי: דערקלערט ער פינצטערלינגם״.

 נאר משפחה, און געמײנדע פון בענדער די פון פר״ בין ״איך
— — — פאלק מיין צו ליבע פון בענדער די טיט געבונדן בין איך
 גע־ האט ער אויב פארברעפן קײנעמם פארשװייגן ניט װעל איך

 פארברעכן אייגענעם מײן אויך האב איך וױיל כלל. קעגז זינדי?ט
קיין װעגן צװ״דײטיק שרייבן ניט װעל איך פארשװיגן. ניט

ן-------------ניט איך קען חנפענען װ״ל פילאנטראפ, י י איז ג״םט מ
״. . ..אלע אט-די קעגן קאמף מיט פול

 אנגע־ האט גערשונין און בערנשטײן צװישן שותפות דער
 זעצער א געסומען איז עם לוי גיך אזוי װאכן. פיד בלויז האלטן

 פײן־ דער װארשײנלעך זיך האט ק^טאן) (הירש װילנע פון
 ליירן גיט זאל צייטונג די כדי צוריקגעצױגן, גערשוני פילנדיסער

ױגנט־זינד... זײן צוליב
 &אםט" ״די האט זכרונות, זײגע אין דערצײלט בערנשטיין װי

 קויפער, סך א געהאט ה^ט זי יאר. האלב א אייער עקזיסטירט
 ניו אין בלויז גיט (״אדװערטייזער״), אנאנםירער און אבאנענטן

 נאר נפשות, אידישע 80,000 געװען שוין זײנען עם װאו י^רק,
 אלע געהאט האט זי שטעט. אנדערע און באםטאן אין אוין־

 אל״ן זי אבער האט (בערנשטײן) ער דערפאלד״ אויוי אויםזיכטן
 ארוים־ ׳מעגלעכקײט א געזען זיך פאד האט ער װען אומגעבראכט

 ״די — צייטונג גרעםערע א קאהען, מר. שות^, א מיט צוגעבן
נױם״). היברו (״די נײעס״ אידישע

 די איז ״טאגעבלאט׳/ שפעטערדיקן אין באריכט א לויט
טוע אט־דער מיט מעשה :געװען אזוי ציי

 גובער- םואװאלקער פון איד אלט-מאדישער אן קאהעז, ״יעקב
 דעמאקראטישן דעם אויף ״סופערװ״זער״ אלם ״געלאפן״ איז ניע,

 לשיז-הקודש, לשונות, פיר דורך דאם געהאפט האט ער און טיקעט
 אלע קריגן ער װעט ״הויך-דײט׳מ״ און עגגליש אידיש-דייטש,

 און געװארן עלעקטעד ניט איז ער [שטימען]. ״װאוטם״ אידישע
אונטערגע^אנגען.״ עלעקשאן נאך גלייך איז צייטונג די
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 דעם מיט באויז ״גאזעטן״, די אין דערצײלט יװערט ענלעכעם
 ״גרוים־אלדערמאן״ פאד ״געלאפן״ איז קאהען אז אוגטערשייד,

 האט גייעם״ אידישע ״די װי דעם נאך אז צוגאב, דעם מיט און
 גע־ אנטוישונג ״אין זי איז $10,000 מזומן ״אױםגעגעבן״

שטארבן״...
 געװען איז טעמעני־האל) (אדער קאהען מר. אז קענטיל, ־

 פלא׳ו געװיגען צו כדי געלט םומען גרויםע אויםצװעבן גרײט
 בערנשטיין שטאט־רעגירונג. יארקער נױ דער פון שיםל דער בײ

 מר. אז מערבי״), ״ילקוט (אין זכרוגות זיינע אין דערצײלט
 ריזיקע (א $30,000 שאפן צו אונטערגענומען זיך האט קאהען
 האבן זײ דרוקערײ. אײגעגער אן אויףי צייט) יענער פאר םומע

 פון שכנות דער אין םיטי־האל בײם הויז גרוים א אפגעדועען
 נומער ערשטער דער צײטונגען. ענגלישע גרױםע דעמאלטיקע די

.1871 אפריל, טן15 דעם פםח, ערב ארוים איז

 ״אידישע פיר־שפראכיקער רייכער דער פון דורכפאל דער
 םואװאל־ פון עמיגראנט אגדער אן אפגעשראקז ניט האט נײעם״

 ארויםצוגעבן םאראזאן, אויבן־דערמאנטן דעם גובערגיע, קער
 יארקער ״נױ די דעם נאן־ צייט קורצע א דרוקער א מיט בשותפות

צייטוננ״. ױדישע
גע־ איז )1905—1834( [שרהזאן] םאראזאן צבי כתריאל

 בערנשט״ן. הירש צבי װי אזוי משכיל סאגםערװאטיװער א ױען
 ״מ&ה״ א יארק נױ אין ארויםנעגעבן ער האט 1871 ױני אין

 ער ידיעות. םטאטיםטישע און געאגראפישע מיט (לאנד־קארטע)
 העברײאישער דער אין קארעםפאנדעגציעם שר״בן אויך פלעגט

 אנהייב נאך געשריבן איז יארק נױ פון זיינער ברױו אײן פרעםע.
 יצויטן איז, צייטונג״ ױדישע יארקעד ״נױ זיין .1867 ױני,

 אדער 1871 ״אין — מאנאט״ ״עטלעכע ארוים ״טאגעבלאט״,
 ״םיר־פינף עקזיםטירט יזי האט ״נאזעטן׳/ די לויט ".1872

 געדרוקט פיין אונד געשריבן דײטש שיין געװען איז ״זי חדשים״.
האבן פוילישע אונר דײטשישע אבאנעגטן מערםטע די אוגד

י------------געלעזן גערנע עם געוױםע װעגן אונטערגעגאגגען איז ז
 גע־ האט דאלער טױזנט ביז עקםפערימענט ״דער און אורזאכן״

 סאראזאנם פאראליזירט צייט יאר פאר א פאר האט דאם קאםט״.
 ארוים ערשט איז צײטונג צװייטע יזיין אונטערנעמונגם־גײםט.

.1874 אין
 אידישע ״די ליטאגראפירט ארוים אויך איז 1872 אין

 אנגע־ נאמען איר איז עעליש (אין בוכנער ק. י. פון צײטונג״
 רעליגיע, פאליטיק, פאר װאכנבלאט ״א— טײמם״ ״היברו געבן

 כאצקל װי ארוים, פלעגט זי קונםט״). און װיםנשאפט נעשיכטע,
 בײ שורות, אט־די פון שרײבער דעם דערצײלט האט םאראזאן
 קאנ־ געװיםן א פאר װאל־לאמפאניע א -װי געלעגדהייטן, געװיםע
 גע־ םענםאציאנעלע א אדער טעמעני־האל), פון רוב (דאם דיראט

 אידישן איר דורך־ מיידל אידיש א פון מאדד דער װי שעעניש,
 ערשטער דער אז אויס, זעט עם גלײכן. דער און ),1872 דזתן(אין

 ערשטן דעם פרײטיק, ארוים איז צײטונג״ אידישע ״די םון נומער
.*)1872 מערץ,
 1872 אפריל אין פרנםות. םך א געהאט האט בוכגער ק. י.
 קנאפלעכער, ״נייע מאשינעז גיט ער אז אנאנםירט, ער האט

אפ־ מאנאטלעכע אויףי מאשינען, םיאונג לעדי אדער שנײדער

 ,1896 (דייטש), ליטעראטור״ ״אידישע װינטער-װינשעם אין *)
 ,1 מערץ דאטירט צײטונג׳/ אידישע ״די אייגם נומער דערמאנט װעױט
 דינםטיק א אויס קומט עס װייל דרוק-פעלער, א מעגלעך איז דאם .1870

 בפרט, פרייטיק. אום דערשיינען אלע פלעגן װאכנבלעטער אידישע און
 גרויםער מיט אנגעגעבן םפעציעל איז צ״טונג״ ״אידישע דער אויףי אז

״ן דעריבער דארן* עם מארגן׳/ פרײטאג, ״ערש״נט :שריפט  מערץ ז
פרײטיק. טאקע אוים פאלמ װאס ,1872 ,1
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 היברו ״אמעדיקאז : אדרעם זיין אן ער גיט גלייך צו צאלונגע;״.
 אין םט.״ דױויזשיאן 260״ חדר), א (מעגלעך אינםטיטוטיאן״

 א מיט פולװער״ ״איגזעקט אן ער אנאנםירט 1873 אקטאבער
 אויגוםט אין רבנים... יארקער נױ און לאנדאנער םון ״הכשר״

: אנאגם אזא ער פארעפנטלעכט 1876

םפרים, ומוכרי שוחטים דוזגים, לערער, אידישע ״פארלאנגט
 אויף װינטשן יאר ניי פארקויפן צו קאנטרי, דער אין און היר

 אונד װאלענם רויטע אוין! ?ידוש-טיכער אויך פאפיר, בריװ קארטן
 פארקויפן צו פראפיט גוטעם מיט יעצט דער ארטיקל איי-ן זיידנצײג.

איזט."

 הויבט אמעריקע אין פרעםע אידישער דער אין עפאכע נייע א
 גאזעטן׳/ ״אידישע די צייטונג, צװייטער םאראזאנם מיט אן זיך

 עקזים־ האט און צײטונגם־טראםט א צו אויםגעװאקםן איז װאם
הונדערט. יאר האלבן א איבער טירט

 יארן זיבעציקער די אין ארוים זײנען ״גאזעטן״ די אחוץ
 רעדאקטירט ),1875 (זומער יזראעליט״ ״ניא־יארקער דער אויך

 איז 1827 (אין יהלמשטיין. שותו^ פריערדיקן א םאראזאנם פון
 דייטשי^ע א איזראעליט״, ״װינער פון אגענט דער געװען ער

 דער איז ״גאזעטן״, די לויט בוכשטאבן.) אידישע מיט צײטונג
 גרוים־ און דייטשישע מער פון געװארן ״געלעזן ״איזראעליט״

 זײנען אידן זיד־רוםישע ליטװאקעם. פון אלם אידן פאלנישע
 ארוים איז צייטוננ די געװעזן.״ ניט יארק נױ אין דעמאלט נאך

שיקאגער די אנגעהאלטן האט לעגגער חדשים. עטלעכע בלויז

פרעםםע״ ״איזראעליטישע דער פון ז״ט ערשטער דער פון פאטאםטאט

 ארויס־ דעם פון רעדאקטירט פרעסע׳/ ״איזדאעליטישע צײטונג
 מארקום. ל. ש. און עטעלזאן (בענדזשאמין) בער נחמן געבער

 רוםיש־ פון אויםברוך (ביים 1877 פון שיקאגא אין ארוים איז זי
 .1885 ביז יארק נױ אין נאכדעם און 1880 ביז קריג) טערקישן

 אנאנםירט זיך פרעםע״ ״איזראעליטישע די האט יארלו נױ אין
 װעלט״. דער אין צייטונג דײטשישע אידישע פײנםטע ״די אלם
 אנדערע אײנע אירגענד אלם לעזע־שטאוי מער האט ״זי אז אויך

 דער־ ארטיקלעז, געגעבן נייעס אחוץ האט זי צײטװג״. אידישע
 מיט (אלע פארזעצונגען אין ראמאנען היםטארישע און ציילונגען

מוסר־השכל). רעליגיעזן א
 אין צײטונג אמערילאנער פראגרעםױוםטע און שענםטע די
 איז אינהאלט, און פארם אין יארן, זיבעציקער די פון אידיש
דרוקער פון ארויםגעגעבן פאלקם־צײטוע״, ״אידישע די געװען
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 (װעגן לאגדאו גוםטאװ פון רעדאקטירט און טאפאלאװםקי מ.
 צייטונג די ידיעות). שום קײן ניטא פארלויפיק איז עם װעלכן

איבערזעצונגען. רוב דאם בעלעטריםטיק, אין רײך געװען איז
 די פון אמעריקע אין צײטונגען אידישע אכט אט־די פון

 פון בלויז נוטערז צאל געװיםע א פאראן זיינען יארן זיבעציקער
 אויו» געקוקט ניט אז מיר, זעען זײ פון גאזעטן״. ״אידישע די

 חקירות מיט און גייעם מיט אפגעגעבן זיך האט זי װאם דעם,
 אעעהויבז 1876 םוף זי האט אפטייל), העברייאישן איר (אין

 אגוםים״ ״די װי דערצײלונגען, און ראמאנען אויך פארעפנטלעכן
 אנדערע און םראנצאז עמיל קארל פון קאנטאניםטן־לעבן) (פון

 צאל געװיםע א טענדענץ). רעליגיעז־נאציאנאלער א מיט (אלע
 ארויםגענעבן שפעטער איר פון זיינען דערצײלונגען אט־די פון

(דרײ מרים״ און ״שמעון :דהיינו בוך־פארם. אין געװארן
 אינקװיזי־ אידישער ״דער טיילן), (צ-װײ ״בוםטאנויע״ טיייצן),
ט׳/ אין ביז ״טרײ יוזודי׳/ געהײמער ״א טאר׳/  פאר־ ״דער טוי

 אלע װייטער. אזוי און פארװעקםלוע׳/ ״די בחור׳/ שטעלטער
דײטש. םון םאראידישט אדער איבערזעצט װארשײגלעך

 אזוי לייכט, זייער געװען איז דייטש פון איבערזעצן (דאם
 אויוי צייטוגגען אידישע די אין געשריבן האט מען װי לאנג

 געװיינלען־ זעצער, דעם געבן געקאנט האט מען דייטשמעריש.
 דארט פון זאל ער און בוך דײטשישן א מענטש, געלערנטער א

 יעגע אין אויך מען האט אזוי בוכשטאבן... אידישע מיט זעצן
 פרעםע דײטשישער דער פון דירעקט נייעם געזעצט פאקטיש יאו־ן
 געװען איז לייכטער נאך אז זיך, פארשטײט עם אמעריקע. אין
 אזױנע פון דערציילונגען און ארטיקלען נייעם, איבערדרוקן צו

 זײנען יװאם עםטרײך, און דייטשלאנד איז צייטונגען אמ־ישע
בוכשטאבן.) אידישע מיט שפראך דײטשישער דער אין ארוים
 אויםגאבעם, אײגענע אירע אחױז האט, גאזעטן״ ״אידישע די

 װאר־ ״מעשה־ביכלעך׳/ היימישע פארקױפן צום געהאלטן אויך
 זומער אין שוין אינהאלט. גאציאנאל־רעליגיעזן א פון שיינלעך

 אירע בײ אז אנאנםירט, מאל פאר א ״גאזעטן״ די האט 1876
 מעשה־ אידישע שײנע פארקויפן ״צו דא זיינען ארויםגעבער

 אידיש־דײטשישן דער אין װילנער אונד װארשעװער ביכ^עך,
 לייענען צו בעלנים גענוג געװען ם׳זײנען אז קענטיפ, שפראכע״.

 חדשים עטלעכע װ״ל מעשה־ביכלעך״, אידישע ״שיינע אט־די
 איר בײ באשטעלט מען אז רעדאקציע, די יזיך קלאגט שפעטער

 אױםלענדישע און ״מעשה־ביבלעך אויך ״גאזעטן״ די אהוץ
 מען שיקט דערביי און אידישע), און (העברייאישע צייטוננען״

 דר״ פאר אמװײניקםטנם ״םובםקריפשיאן־פרײז״ דעם ניט איר
טאנאטן.

2.
 ליטע־ א גאזעטן״ ״אידישע די איז זיך באװייזט 1876 זומער

 אין פאעמע א אידיש, אין אריגינעל געשריבן שאפונג רארישע
םאבעל. צבי יעקב פון פארזעצוגגען דריי

 אין געװארן געבארן איז )1913—1831( םאבעל צבי יעקב
 אין ליטע). איצט גובערניע, שאװעל(קאװנער אין רבנים־הויז א

 אין רב א קאװנע, אין ראש־ישיבה א געװען ער איז ױגנט זײן
 אנגעשטעקט אבער װערט ער יװילנע. אין מגיד א און םלאבאדקע

 הויז־געזינד זײן מיט זיך באזעצט און אידײען ראדי?אהע מיט
 לײ־ביבליאטע? א און קינדער־שול א ער עפגט דארט אדעם. אין
 מאטע־ ער שטודירט גלייכצײטיק שפראכן. פארשײדענע אין

 רוסישע מיט קארעם&אנדירט אונױוערזיטעט, אדעםער אין מאטיס
 םשכילים, דארטיקע די מיט זיך חברט געלערגטע, דייטשישע און

 העבריי־ איז מיט ארבעט ; אנדערע און צעדערבוים ליליענבלום,
,9 אפריל (פםח, אדעם אין פאגראם דער צײטשריפטן. אישע
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 גאנצן זײן צעראבירט און ליי־ביבליאטעק זיין צעשטערט )1871
 אייראפע אין יאר עטלעכע דעם נאך זיך מאטערט ער פארמעגן.

אמעריקע. קײן אײן ער װאנדערט 1876 זומער און
 אדער תורה״ דער פרינציפן הויפט הרײ ״די פאעמע זײן

 זײן אין ״זעאונג״. א מיט םאבעל אן הויבט התוהו״ ״עולם
 יענער פאלק. אידישן פון ״גענױם״ דעם םאבעל זעט פאנטאזיע
 ״רע־ א געגעבן ״נאציאן״ אידישע די האט ער אז אים, דערקלערט

 װילדע שקלאםן, קײנע און פרײ זיין דארפן ״זײ אז ליכיאן׳/
 פרעצי&ן הויפט די אז אפען׳/ גיכט נאכאמען, ניכט פעלקער

 םון דערװייטערן זיך )1 :״דריי״ זיינען תורה אט־דער פון
ם׳/ און ״טאלעראנץ )2 (אבערגלויבז), ״שװערמערײ״  הומאניז

 זוי לאנג אזוי און (קבצגות), ״פויפעריזם״ פון אויםראטונג )3
 אזוי שטרענג׳/ זײער ״היטן ניט געזעצן דריי אט־די װעלן אידן
ענג״... און שלעכט ״ז״ער זיין זײ װעט לאנג

 אפריל אין אדעם אין פאגראם דעם דאן שילדערט םאבעל
 און מעבל זיין צעשמעטערן פאגראמשטשיקעס די װען .1871
 אלץ, געמט :טרערן מיט זיי ער בעט ביכער, זײגע צו זיך נעמען

ע מיר שענקט נאר  א״ן מיך ״פיר ;ביכער און שריפטן מ״נ
ט ניכטם, אײך פיר שאץ,  אז איז, רעזולטאט דער זיכער!״ ז״

 מיט און אנגםט ״מיט צעבלוטיקטער, א הויז ז״ן פארלאזט ער
 ער ״פארשטעקן״. צו זיך װאו װינקל א זוכט און שרעקן״,

 האבן עם אז גלויבט און װײטן״ פון גערויש װילדן דעם ״הערט
 רואיקער װערט עם װען צײטן׳/ ״כמעלניצקים אומגעקערט זיך
 געװיינען ער הערט באהעלטעניש זיין פון ארוים גייט ער און
 אין — ״בארױבט״ ■זיינען פאמיליעם טויזנטער :קלאגן און

״געגלויבט עם האט װער הוגדערם, יאר נ״נצנטן ״דעם ."  ער !
ך: טזי ם?" ? התוהו עולם איך.אין ״בין פרעג א א כ  ער און אין

 אידישע דאס װען דאן בלויז אז ״גענױם״, פון ענטפער דעם הערט
 דערלאזן ניט און פאנאטיזם פון פר״ אייגיק, זײן װעט פאלק

 באזינן... ?ענען ניט שונא קיין זי װעט פױפעריזם קײן זיך בײ
 זיינען אידן װאו ״לאנדע״ א אין אויםװאנדערן אים הײםט ער

 גא־ רומעניע, באזוכט ער ״באגדע״. פעכטן א מיט פארבונדן
:באמערקט און ״בריטאניע״ און ד״טשלאנד ליציע,

ש״אניע, אין װי גליקלעך ױדן פיל געזען] [האב זא ״איך
דאקטארן, ױדן און באנקירן ױדן
םעגאטארן, און פראפעםארן יודן

גאל, די שיר מיר אין פלאצט אבער ליידער
איבעראל, איך זע התוהו עולם אן

 אינען ביי [ז״גען] זינד עלענד אונד [ארעמקײט] ארמוט
געשטיגן, [זיי]

פליגן, װי שפינען, װי זעלבםט זיך האםן זײ
 יהודים, ביי לאגד יעדעם אין זא אוגד

חםידים. מתנגדים, ציװיליזירטע,
ארטאדאקסן, און רעפארמער דארט זינד זי

אקםן. װילדע װי זיך צװישן זיך שטויםט מען
ג.אנץ, און רעפארם האלב רעפארם, שפיץ
 טאלעראגץ• אנע און ארטאדאקם שפיץ

״ ב״ איז געפיל, נאציאנאל פארלאשן, ז
גראשן. א װערט איז שפראך ערלעכע די

פארשידן, זא א דאך ארן פאלק קליינעם א״ן
אידן. רוםישן דעם האםט פאלנישער דער
ביידן, זיי האםט יודע דייטשישער קאלטער דער

קליידן. ד״טש זיך אוגד רעדן דייטש ניכט זי װ״ל
צוזאמען, אלע קעגן שטאלצירט ױדע בריטישער דער

שטאמען..." ל5ארטוגן3 אוים פילײכט זי װייל

 טעג צען א געשריבן פאעמע, לאנגער זײן פון שלום צום
 װעלכע מיט םאבעל שילדערט אמעריקע, ק״ן אנקומען ז״ן נאך

 ער האט קוים לאנד. נײעם אינעם אנגעקומען איז ער געפילז
אויםגע־ ער האט פאנטיגענט, אמעריקאנישן דעם באטראטן
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קע!״ לעבע ״עם :שריען  (דער גרענט!״ לעבע ״עם אמערי
 איז ער שטאטן). פארײניסטע די פון פדעזידענט דעמאלטיקער

 נאר אז געזאגט, און ״פיל״ געקושט זי און ערד דער צו געפאלן
 װען אנטױשט ביטער אבער װערט ער ״אזיל׳/ זיין זײן זאל דא
 ״אידי־ פון ארומגערינגלט װערן אימיגראנטן נײע די װי זעט ער

 יענע טוגנט״... אונד זיטן אגע ערציאונג, ״אן — ױגנט״ שער
 ניט זיי האבז פערזעגלעך אים גרינע״. ״הורא : גאך זײ שרייען

רעםפעקט״... זיי האבן ראק סורצן אײנעם ״פאר װ״ל ״גענעסט׳/
 מיט זיך באקאנט סאבעל, ער, װען שטייגט אנטױשוננ זיין

 פון אמעריקע אין טרעפט ער װאם אידן, טיפן פארשײדענע די
:אנדערע די איינע זידלען יזײ הערט און יארן זיבעציקער די

גארגל, לאנגן דעם מיט חםיד װילדער ״דו
ארגל, דעם מיט און מיידלעך דיינע מיט דו
! גמרא דער מיט צלם-קאפ װילדער דו
כפרה..." אײנע פאר נאר טויגםט שפאלט דייטשל דו

 קיין ניטא איז אמעריקע אין אויך אז אוים, געפינט ער
 הילפלאז. איז יחיד ניי־געקומענער דער און אירן. בײ אחרות

 צוליב ניט נאר גרונט׳/ ״צו דא גייט ער אז ער, זאגט זעט, ער
— ״װאונד״ זײן ברענט אליין זיך

װעטער, און דאנער ברענען, װאונדן ״מ״נע
פעיטער, מר. פאר אויך יאקלען, פאר כ״קלען, פאר אויך
בין, דא איך װעלט ולעלכע אוץ» גינט זעלבםט װיים איך
גךיו. ז״ער בין איך דאם איך װ״ם פיל זאל נאר
באשײדן, צו רעטעניש] [די רעטזעל דעם לעזער ביטע איך
?״ גן-עדן אין אדער התוהו נןולט איז אלך ביז

 געזאנג ערשטע דאם געװען מעגלעך איז פאעמע ראזיקע רי
 באדן. אמעריקאנער אויפן עמיגראגט אידיש־רעדנדיקן א פון

 איז אידיש אין דיכטער אנדער קיין באקאנט ניט איז אלנפאלם
םאבעל. צבי יעהב פון »רויםטריט פארן אטעריקע

 שפעטער זיינען גאזעטן״ ״אידישע יארגאנג זעלבן דעם אין
 מיכא־ : דיכטער אגדערע פון לידער פאר א אויך פארעפנטיעכט

 כהן ״דעם — ע. א. און שבתים״ פארשטערטע ״די — לאװםקי
 מעגלעך איז ע. א. מדרש). א אויף (געבויט קינדער״ גדולם

 ראמאנען־שרייבער שפעטערדיקער דער ערליך, א. פראפעםאר
 דייטש מער איז ליד יזײן פון שפראך די צייטונג. אט־דער פון
אידיש. װי

3.
 בעלעטריםטישע יאדק נױ אין שוין זיך באװײזן 1877 אין

״ פון איינם לאנד. אין דא געדרוקט ביכ^עך,  לעבן ״דאם איז ז
 גע־ זייסן, 70( זילבערשט״ן א. פון הנוצרי״ ישוע פון טויט און

סענט). 25 פרייז בונדן,
 םפרים די אויוי באזירט געװען איז ביכל זילבערשט״נם א.

 יעזוםן שילדערט ער ומועד׳/ ״תם און הנוצרי״ ישוע ״תולדות
 ארויםגע־ איז װאם ירושלים, פון מאן״ אידישן ״ױנגן א אלם

 איז ישראל״, ״פושע א געװארן און רעה״ ״לתרבות גאנגען
 װעלט א ״פארפירט לעצט צו און געװען״ בפרהםיא שבת ״מחלל

זון״. אייגענער ״גאטם איז ער אז נארן׳/ צו געמאכט פילע און
 דערקלערט ביכל, אט־דעם פון פארקויח װעגן אגאגם אינעם

 ישוע פון טויט און ״לעבן זילבערשטיינם א. אז ״גאזעטן׳/ די
 פארשטעגדלעכער און לייכטער א אין געשריבן איז הנוצרי״

 די [װי] אלם יװאונדערלעכער ״פיל איז און שפראך אידישער
 אינטערע־ אונד מערכן און פאבלען און מעשױת אזמגלויבלעכע

 נאכט״... איין און טויזנט אדער מעשה, באבע אלם סאנטעד
 װײט ״װי מוםר א אראפנעמען דארטן פון זיך מען קען דערצו

לאזן״. פארפידן און פארנארן זיך קאגען טעגטשז

V

מרזכי

ע^מות ךןןיונות החזה ספר

,די־ם•״ יוד״ש א*ן זעטצט איגעו

ל א שי ר י ע ypK ך 'S
ה״ליגע דיא דאס ליערעי, נןזלידעגע י-עזע

 א״נצ-נז ײא איזט !בײרעי־ ליעבען מי־נע אה,
וו אובז מיש ױעדכע ענ-לרג־א, ס־ט נעשריעבען

:r דיעזע װען ראס ריכט־נ. צ-ינען א־כע־ צו
 א-ז דעי וי״ס רא־, וױכט־ג, איני הערליןו וױא

ערהאםקוראז,שט>! פ^עדא. ױרישער א-זט

א »רתקט ״ גו*ארק. סםריס קאנאל h־ì טאפאלאײסק', ס■ ב

ח־ב ד נ ו ב ^ י י ד1ה ל ו ל ג א ־ י ש י לפי־ק• ן

| . יארק. ניא

X. Topolowtkj, Book & Job Printer, 112 Canal Street, S, Y.
.1877 ! י ..

סאבער־* צב' יעקב

״1הזק ישראל לכבוד זהב ״שיר לידער-ביכל פאבעלם פון שארבלאט

םאבעל. צבי יעקב דיבטער אויבן־דערמאנטן דעם פון ?ידער
 :שפראכן צװיי אין געשריבן איז לידער ביכל םאבעלם
 לכבוד זהב ״שיר :נעמען צװיי האט און אידיש, און העברײאיש

 ).1877 יארק, (נױ ישראל״ אלטער ״דער און הזקן״ ישראל
 ערשטע די װעלכע פון העברייאיש, אין לידער פיר ד'<!רט פאראן

 אר״ן קומען םוף צום אידיש. אין איבעתעדיכטעט זיינען דרײ
 אויםערםט־ די אנטהאלט איינע װעלכע פון חקירות, פאר א

 ערשט געװארן געשלאםן איז תנך דער אז מיינונג, ראדיקאלע
צײט־רעכענוע... קריםטלעכער דער אין

 דיכטערם דעם איז בין) (די ביענע״ ״די ליד ערשטע דאם
 דערקלערט, ער שאפץ. זיין פון מאטױו דעם װעגן דעקלאראציע

 די װי אזוי איז ער נ^ר תכלית, א צוליב ניט שרייבט ער אז
 פארגעגיגן... פארשאפן צו אנדערע און אליין זיך געשאפן בין
 ענטפער אן און פראגע א אין פאבלמעסיק אוים דאם דריקט ער
:בין דער צו

 בעשטרעבען נו דו װילםט ביענע דו ״װאצו
? געבען צו אנדערען האניגע דיינעם פון

נאםען, עם װערדען אלע ניכט דען דו װ״םט
לאםען.״ שטערבען הונגער פאר פיל״כט דיך אונד

:ענטפערט בין די

ביכל דאם איז װערט ליטערארישן העכערן שיר א אן פון
 געשאפען, זא אבער בין איך עם, װייס ״איך

פארשאפע[." פערגעניגען אוגד פערו.עניגען זיך
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 אידישן פון גדדצ דער אז השכצ, מוםר דער קומט םוך* צום
 נאשן װעצן מענטשן בין. דער פון דעם צו ענצעך איז שרײבער

 ארויםקומעז. גארניט דערפון װעט אים אבער האניק, זײז פון
 אבער זועט ער ״סאצענט׳/ הץ,ט עד אז צויבן, אפשר אים װעט מען
 װעצן דערצו םענט״... איין ״פראפיטירן ניט צידער זיינע פון
 ״צייען״, ביכצ זײן װעצן װאם אידן אזוינע געפינען נאך זיך
 מאצ קײן צײעז איך :״שרײען״ דעם נאך און שטיצ״ ״צעזן עס

 [ענגצאנדער] בריטע איין ״דען ציטעראטור״, ״אידישע קיין ניט
 געז^גט, װי שרייבט, •<!בער ער מור״... א״ן גאר אדער איך בין
 פאר־ אנרערע כדי אי און פארגעניגן אײגענעם זײן צוציב אי

פארשאפן... צו געניגן
 נאמען װעמעם אצטע׳/ דער ״ישראצ — ציד צװײטן אינעם

ט טראגט, ביכצ דאם ע  פאצק, אידישן צום הימן א ■סאבעצ זי
 ״אצ־ אידישער גראב־ױנגישער אויפגעקומענעד דער װעצבן מיט

 דואם שעמען... צו אנגעהױבן זיך דעמאצט שױן ה^ט רײטניק״
:שטאצץ ציד סאבעצם דורך דערקצערט פאצק אידישע

;יאר טויזנט פיר אלט ישראל, אלטער דער בין ״איך
קלאר. און אפן עם זאג איך זשיד, איין דזשו, אײן
;מאםקירן גיט זיך װיל איך איזראעליט, בין איך
רעםפעקטירן." אים מוזט איר מדל, רעב אלטער דער

 םטראפעם זעקם־שורהדיקע 23 פון ציר צאנגן אט־דעם אין
 אוים־ זיינען אידן װאם צרות, גרויםע די םאבעצ אויך באשרייבט
 אונ־ באזונדערם צענדער, און צייטן פארשיידעגע אין געשטאנען

 װאם צאנד דאם אז אויםפיר, צום קומט ער קריםטנטום. טערן
 פאר־ און רײך׳/ און ״באצעבט זײ דורך װערט אידן צו גוט איז

, פארפאצגט װאם צאנד ד^ס — קערט ן י י  בארג־ גיין אן הויבט א
אראפ.

 אפגרונט דער אז םאבעצ, אן אויך װייזט ציד זעלביקן דעם אין
 איז אמעריקע אין ארטאדאקםן די ארן רעפארמער די צװישן

 ניט רעפארמער די אױףי אן פאלט ער קוצטורעצער. א בצױז ניט
 העברייאיש, פון *ןפגעזאגט זיך ה־<וב] יזיי װאם דערפאר, נאר

 ״גאצדן דעם דינען זיי װאים דערפאר אויך גאר ש-פיאכע׳/ ״גאטעם
קאלב״...
 איז צידער־ביכצ םאבעצם אין ציד באדייטנדיקםטע דאם

 שיצדערט םאבעצ אמעריקע״. אין חכם תלמיד פאצנישער ״דער
 ציטיװישן אדער צמדן פויצישן דעם פון אגטױשוע די דארט

 דער־ גרויםע מיט אמעריקע קיין פארז צו קומט װאם משפיל,
 דער װאו צאנדע׳/ ״פרײען אינעם עפעם ד^ך איז ער װארטונגען.

 און רעכט״ ״גלײכע האבן אלע װאו שאנדע׳/ ״צו גיט איז איד
 און שקלאפן קיין ״ניטא קנעכט׳/ דער װי ״גלייך איז הער דער
 שנאה, קנאה, װעלמאזי, יפאני יחום, פוילער קיין גראפן, קיין

 טרײםט ער ; םענט״ ״אײן נאר זיך ניי האט ער העזה״. חוצפה,
 ער פרעזידענט״. ״פיצייכט זיין דא קאן זון זיין אז אבער, זיך

 ערד־ארבעט, פון צעבן פראדוקטיװן נייעם א פון פאנטאזירט
 שנעצ אבער װערן חלומות שײגע ץײנע אצע בילדונג. און מלאכה

 שװערן דעם פלייצעם מידע זײנע אויו* דערפילט ער און צערונען
פעדלער־פאק...

 קאדע־ אידישע די פון צעבן ד^ם שיצדערט ס־<,בעצ צבי יעקב
 יארן זיבעציקער די אין פאקנטרעגער און פעדצער בעלניקעס,

 מיט טאג גאנצן א ארום זיך שלעפט פעדלער ־ער אמעריקע. אין
 זיך זואם מיט ניט האט און ״ריקן״ זײן אויף פאל שװערן דעם

קצאגט: ער ״דערקוױקן״. צו
 I מיר איז װיי אוי, אך

פיר, אלע אוין» קריכע איך
פא(ר)מער, אייגעם בײ אירגעגד נאבטן צו

מארגן, אוין= שטיי איך
זארגן, פול קומער, פול
"1יאמער א״ן עלענד, א״ן איז עס

 זינהט מאטעריעצ ארוין^ יזיך ארבעט פעדצער דער ביז און
 טרעט פעדצער ארויפגעארבעטער דער גײםטיק. ארונטער ער

 און פויצישע ״צוזאמען״ געהערן עם װאו קצוב, א אין אריין
 און הערן דזשענטצװאומענם, און ״דזשענטצצײט דייטשישע

 ״יינקי״ מער איז עם װער ארום זיך 1מע קריגט דארט דאמען״.
 — יװ״ב זײן אן רופט ער װייצ עס, איז ער זאגט אײנער (יענקי).
 װײצ רעכט, מער דערצו האט ער אז זאגט, צװײטער א ״װייף׳/

 און (גאפצ נייף״ ענד פארק האצטן צו װי עםן ״ביים װײם ער
 (זונטיק) ״סאנדאי״ ג״ט ער אז זיך, בארימט איינער טעםער).

 און טאבאק קײט ער אז אנדערער, אן (קירך). ״צאר׳ו״ אין
 בא־ זײ פיםע״. ב״דע טיש דעם ״אויף לײגט און זיסע״ ״קענדע

 און װייבער יעגקיזירטע כצומרשט ז״ערע מיט אויך זיך רימען
:קינדער

 1 קװיצען יעגקי איין װי קען מיםעם מ״ן ״אונד
!װיצען פוילע רעדט אונד פלוידערט מיםעם מײן אונד
׳סקול אין יאר אבט שוין ג״ט זון מ״ן אונד

I(לויפער) אמעריקאנער איין שוין איז ער
נול), א״ן װי (מער אריפמעטיקע װיים זון מ״ן אונד
זויפער): איין (דאך טעמפלער גוט א״ן זון מיין אונד
! ״דאג״ אוים] [ל״גט שוין םפעלט זון מיין אוגד
 1 ״האג״ אונד ״פיג״ אויך װײפ זון מיין אוגד
 1קריםט א זיי ער מען מיינט זון מ״ן אוגד
 I ״םמאט״ רעפובליקען א װי איז זון טיין אונד
 I דעמאקראט װארע איין איז זון מ״ן אוגד
מאשיגיםט, װאכן צען אין איז זון מיין אוגד
מיקםטור, הינעראויגן צו װיים זון מ״ן או;ד

קולטור." איר פאר אוגדז פארדאנקט אמעריקע

 װעצטצעכער געזאגט מישטײגם אט־דער מיט גצייכצײטיק
 אויך יאו־ז זיבעציקער די פון פעדצער אידישע די ה^בן קוצטור
 דערציאונג, אידישע נעװיםע א קינדער זײערע געב; צו געזוכט
:אזוי שיצדערט םאבעצ װעצכע

אלרייט, געװים שוין א<ז היר דער-יוגנט ״מיט
װייט, זא אינען ביי איז חכמה מיט תורה

בשלח, פרשת ביז קענען זיי דאם
מלאך..." איין נור קען דאם —• ענגליש אין נאך און

 גע־ אימיגראנטן אידיש־רעדנדילע די האט מען װען און
 זײ האבן געצערגט״ אידיש אין אויך זײן דארח ״מען איז זאגט

 אויפגעקצערט״... חציצה דאך מען װערט דעם ״מיט :געענטפערט
 זײנעז יענקיזירונג, אויםערצעכער זייער אויף געקוקט ניט װארים

 קצ״ן־שטעטצדיקע צוריקגעשטאגענע זעצביקע די געבציבן זיי
 דעם ניט זיי הייצן שבת היים. אצטער דעד אין װאם ״צדיקים״

 אין ״גצויבן זײ קויצן״... נ^ר צו מיר שיטן ״שבת — אוױון
 צדיק איין ״נאר טשאצנט, און קוגצ עםן מזיקים׳/ און רוחות

אינדיק״... אן פםח אויף יעדער שטאפט זא זינדיק, אויך ד^ך איז
 צוריקגעשטא־ די גוטמוטיק אוים צאכט םאבעצ צבי יעקב
 ער יארן. ער70 די פון עמיגראנטן אידישע די פון נענקייט

 דינען ־װאם גבירים, אידישע די דערמ^נט ער װען נאר בײז װערט
 א אויףי בויעז זיי װעצכן פאר ארגצ, און קאלב גאצדענעם צום

 נא־ ארעמער ״אידישער דער ;ן"?מיצײ א ״קאםט װאם טעמפצ
 פאצקיםטיש־סאציאציסטישער חגר האט אומזיםט ניט ציאן״.

 א אצם םאבעצן ציבערמאנען אהרן רעקאמענדירט יהצצ דיבטער
רעװאצוציאנער.

 שטאטן פאראײניקטע די אין עמיגראנטן אידישע די צוױשן
 פאב־ אידישע צאצ א געפונעז אויך זיך האבן יארן ער70 די אין

 א האבן צו װײניק צו געװען אבער זיינען זײ ריק־ארבעטער.
 צאנר. נײעם אין צעבן אידישן דעם אויף אײגפצום איז עפ װעצכן

 האבן װידער פאקטרעגער און פעדצער באדגצאזע צעשטויבטע די
אי־ מאדערנעם א פאר באדן קיין שאפן געהאנט ניט
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 ליטעראטור. אידישער גייער א פאר און לעבן קולטורעלן דישן
 ארבעטערשאפט אידישע די באװייזן געקאנט ערשט האט דאם
 א פאר קאמף אין ארויםטרעטנדיק יארן. אכציקער די אין

 ;מאםן און »רבעטער אידישע די זיך פאראייניקן לעבן בעםערן
 קאמף־ מעכטיקן א שיפראך אידישער זייער פון אוים זײ שמידן
 ליטעראטור גיי־אידישער א פאר פונדאמענט א לייגן און װאפן
 לאנגער גאנצער רער אין געהאט ניט גלייכן קיין זיך צו האמ װאם

געשיכטע. אידישער
4.

 אמעריקע אין דערשינען זיינען עם װען יארן ער70 די אין
 אין געפונען זיך האבן אידיש אין צייטוגגען אכט ערשטע די

 אײזג־ אייזיקם, שרייבער: אידישע צענדליק צוױי העכםטנם לאנד
 זילבערשטײן, װאגמאן, גרשוגי, בערנשטיין, בוכנעד, שטיין,

 עטעלז^ן, םאבעל, מיכאלאװםקי, מארקום, לאנדױ, יהלמשטיין,
 עטלעכע, גאך און שרהזאן, ראביגאװיטש, מ. ערלעך, עליאםאו*,

 (אין אידיש. אין װי העברייאיש אין מער געשריבן האבן װאם
 גע־ אויך אידיש אין צייטונג יעדע במעט ה^ט יארן ער70 רי

 האט שרייבער אלע די פון העברייאיש). אין *!פטייל אן האט
 שא־ דער צו בייגעטראגן װאם עפעם דירעקט םאבעל בלויז
 אויך און אמעריקע, אין ליטעראטור אידישער דער פון פונג

 אין שםריכן, עטלעכע די דורך באויז אוים זיך צייכנט םאבעל
 אידיש־ דעם פון שטײגער־לעבן דאס .געמאאן האט ער װעלכע

יארן. זיבעציקער די פון אמעריקע אין ישוב רעדנדיקן
 די פון אםעריקע אין פעדלער־ישוב אידיש־רעדנדיקער דער

 פוגדאמענט דעם לייגן צו בכוח געװען ניט איז יארן זיבעציקער
 נײער א פאר ניט אויך נןמילא און קולטור אידישער נייער א פאר

 אויפ־ מיטן ערשט מעגלעך װערט דאם אידיש. אין ליט־עראטור
ארבעטערשאפט. אידישער ארגאניזירטער אן פון קום

 די דורך פאראורזאכט רוםלאגד, פון עמיגראציע־כװאליע די
 כא־ דעם עגדערט ,1881 אין אידן אויף ׳פאגראמען צארישע
 נ,ײע די אמעריקע. אין ישוב אידיש־רעדנדיקן פוגעם ראקטער

 פעד־ װי באשעפטיקועען אנדערע שוין געפינען איטיגראנטן
 אמעריקא־ פארשיידענע די אין ארייעעצוען װערן זײ קעריי.

 בעל־מלאכות, פריערדיקע די װערן דארט אינדוםטריעם. נעד
 םטו־ ישיבה־בחורים, האגדלם־אגגעשטעלטע, קלייךהענרלער,

 מאשין־ און ארבעט־הענט אין פארװאנדלט לערער און דענטן
 פראצעם דער פראלעטאריער. אינדוםטריעלע אין — שר־יפלעך

 אוםגע־ מיט פארבונדן געװען איז פארװאנדלונג אט־דער פון
 אין אבער איז גלייכצײטיק פארװאנרלטע. רי פאר ליידן הױערע

 פאראײניקט ארויסצוטרעטן כוח דער געװארן געבארן שוין זײ
 גע־ בלויז זיך האט עם לעבן. ־זײער פארבעםערן צו קאמףי אין

 זיי כדי מאכט, זײער װעגן באװאוםטזיניק װערן זאלן זיי פאדערט
זיגן. און קעמפן קאנען זאלן

 מיט זיגגער״ ״נייע ארוים ברענגען אומשטענדן גייע די
 ליטע־ אידישע נײע א בויען אן זיך הויבט עם לידער״. ״גייע

 םביבה א אין לעבנם־שטייגער, נײעם א אויף עטאבלירט ראטור,
 דער פון צאמען און פענטעם פעאדאליםטישע פון פרײ איז װאם

 אינ־ אזוינע םון זיך רעקרוטירן שרײבער אירע היים. אלטער
 געשריבן יזיי װאלטן מזרח־אייראפע אין װאם כוהות טעליגענטע

 אין ניט אבער לאנד־שפראך דער אין אדער לשון־קודש אויוי
 אומשטענדן נייע די אונטער און װעלט נײער דער אין אידיש.

 מאםן. ארבעטנריקע אידישע די צו אבער זיך זײ דערנענטערן
 שאפער און בויער םאציאליםטישע און פראגרעםױוע װערן זײ
ליטעראטור. אידישער דער פין

 אפילו ארבעט. שװערע אומגעהויערע אן געװען איז דאם
 באקאגט מער־װײניקער געװען זײנען װאם זײ, םון יעגיקע רי

זײ פון האבן משכילים, ראדיקאלע די פון ליטעראטור דער םיט
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 געפירט דארט האבן יענע מוםטער. קיין געמען געקאנט ניט
 מען האט דא און װאכערגיקעס. און בעלי־טאקםעם קגן קאמף א

 אוי^ לעבן פון םיםטעם גאנצער דער קעגן ארויםטרעטן געמוזט
 געקענט לײכטער שוין מען האט דעם פאר חשבון. צװײטנפ דעם

 אין נביאים סאציאלע די בײ מוםטער איז עם װעלכן א געפינען
 אין אײדער מערי־אזיע, אין ביבל אלטער יאר מויזגטער דער

 מזרח־ איז ליטעראטורן אידישע און העברייאישע דעמאיט רי
 װאם נײעם, עפעם שאפן געמוזט דעריבער האט מען אייראפע.

 אר־ אידישן אינדוםטריעלן מאדערנעם א פאד פאםן זיך ז^ל
 פיאנערן פאר שאפער דאזיקע די געמאכט האט ראם בעטער.

פראזע. אידישער נײער א און דיכטונג אידישער גײער א פון
 איגטעליגענטע די האבן ארבעט דער אט אין הילח גרויםע א

 אין געפוגען אמעריקע אין לויךארבעטער אידישן פון כוחות
לאנד^ן. אין קולטור־צענטער פראלעטארישן אידישן דעפ

 פון אינדוםטריאליזירונג די אנגעהויבן זיך האט לאנדאן אין
 אין נאך מאםן אירישע מזרח־אײראפייאישע אײנגעװאנדערטע די

 דעמאלט שוין זיינען דארט יארן. זיבעציקער די םון אנהויב
 טרײד־ױניאנם. אין ^רגאנייזירן צו זיי פרואװן געװארן געמאכט

 דער געװירקט אויך האט יארן זיבעציקער די פון לאגדאן אין
 לי־ אהרן אידן, צװישן םאציאליזם אין פראפאגאנדיםט ערשטער
ט ער ).1880—1843( בערמאן  ״אידישן א ארגאניזירט דארט ה̂־

 זומער אין נאך שניידער־ױניאן א און פאראײן״ סאציאליפטישן
1876.

 אין םטיליםט גלעגצנדיקער א געװען איז ליבערמאן אהרן
 סאציאליםטישע די אין מיטגעארבעט האט ער העברייאיש.
 דייטש. איז און רוםיש אין יארן זיבעציקער די פון אויםגאבעם

 אידיש. איז געװענדט זיך ער ה*ט אבער מאםן אידישע די צו
 צו װאו געהאט ניט דעמאלט ער האט שאפונגען אידישע זײגע

״ פון אבער ה^בן חברים לאנדאנער ז״נע דרוקן.  געװאוםט, ז
 ז״ערע אויםצופרואװן אויך געיװאדן באװירקט אים פון יז״נען און

אידיש. אין שאפן צו כוחות
 טײװלא־ (א שטן״ ״מעשה ליבערמאנם, דערצ״לונג אײן פוז

 צו איז מאנוםקריפט, אין זיך געפיגט װאם פארבלענדעניש), נישע
 אידיש. פיינעם א גאר געשריבן צייט יענער פאר האט ער אז זען,
 האבן מענטשן פרימיטױוע אזוי װי באשרײבונג א זייגע איז אט

 נאך יאגן צו זיך פארפירט זיי האט טייװל דער אײדער געלעבט
:געלט

 זיך איז איטלעכער ברידער. װי אלע זיך לעבן מענטשן ״די
 װי און םטייעט, כוח זיין װאם גלוםט, הארץ זיין װאס איז םתעסק

 א פארזײט און זיך אקערט דער באגעמען. קאז שכל זיין װייט
 און פיש פאנגט דער ;פרוכט־ב״מער ארום זײט דער ;ערד שטיק

 עטלעכע זיך. צו צוגעװאוינט האט ער װאם בהמות פיטערט דער
 ;רינגער זיך מאכן צו ארבעט אײן געגומען זיך האבן קליגערע

רחבות." מער מיט און לעבן דאם

̂ם  אין דורכפירן געקאנט יניט האט ליבערמאז אהרן װאם ד־
 אגגע־ נאכפאלגער און חברים זײגע האבן יארן זיבעציקער די

 באד״טנדיקםטער דער יארן. אבציקער די אין פארװידקלעכן הויבן
 גע־ איז װאס )1932—1856( װינטשעװםקי םארים איז זײ פוז

 אין .1879 אין עמיגראנט פ^ליטישער אלס לאנדאן קיין קומען
 אין לידער געשריבן ער האט קאװגע, אין היים, ליטװישער זײן

 אין בוכהאלטער אלם קעניגסבערג, אין ארבעטנדיק העברייאיש.
 םאציאלים־ דײטשער דער אין ארײנגעצויגן ער װעדט באגק, א

 פע־ און ארטיקלען פאליטישע שרײבט ער באװעגונג. טישער
 אידיש. אין אויך אמ*&ל און דייטש און העברײאיש אין ליעטאנען

 םאציאלים־ ליבערמאנם מיט פארבינדונג אין זיך שטעלט ער
 ער גיט אוגטער, גײט יענער װען און ״האמת׳/ זשורנאל טישן

העברײ־ אין זשורנאל א קעניגםבערג אין ארוים (װינטשעװסקי)
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 איר 1878 אין דורך פירט רעגירונג דייטשישע די װען איש.
 ארעםטירט, װינטשעװםקי װערט געזעץ, אנטי־פאציאליםטישן

 פון צוערשט ער לעבט לאנדאן אין דעפארטירט. אוז געמשפט,
 בוכהאלטעריי זײן פון װידער 1880 זינט און אוראקז. פרױואטע

 געגרינדעט יל^נדאז אין װערט עם װען ,1884 אין באנ?. א אין
 װינ־ זיך דערגעגטערט פעדעראציע, םאציאל־דעמאקראטישע די

 און מארים װיאהעאם צו באזונדערם פירער, אירע צו טשעװםקי
 זעילביקן דעם מאן. איר און ינאר5ע טאכטער מארקם קארל צו

 װאכנ־ אידישן דעם אאגדאן איז גרינדן װינטשעװםקי העלפט יאר
 רעדאקטאר. װערט ער װעלכן םון אידל׳/ פוילישער ״דער בלאט

 װערן יװאם ארבעטער־לידער, זײנע שרײבן אן דארט הויבט ער
 ארבעטער־ליד ערשטע דאם אמעריקע. פאר אויך מוםטער א

 פון יד5י (״דאם עעליש פון איבערזעצונג פרײע א איז ז״נם
 ארינינעלע 1» װי אבער קלינגט עם הוד). טאמאם נאך העמד׳/
:אידיש אין שאפוננ

1 ״שטען־-שטעך-שטעך
פרעמד, אלעמען פאר דלות און הונגער אין
הויך, דער אין שטים רירנדער א מיט דאך און

העמד. פון ליד דאם זיך זי זינגט
״—הארעװע—פראצעװע 1 ״ניי  I נ

 1 דריי א דערלאנגען ניט קאפ מיין קאן איך ביז
״ ווידער—ניי אבער 1 ניי און  1 ג

װיי. טוען אויגן געשװאלענע מיינע ביז
באנד. די אונד זוים דער מערלע, די
 1 זוים דער מערלע, די און באנד די

 האנט אין קנעפלעך די מיט נאז אויפן פאל איך
״ נײ און טרוים." א אין מיר, זיך דאבט עם אן, ז

 ארבעט״ אן חודש ״א ארבעטער־ציד, צװייטע װינטשעװםקים
 געשריבן שאםוע אריגינעלע א; שוין איז )1884 (אקטאבער

 אידישע די פון דירעקט רעדט און אידיש פאלקםטימלעכן א אין
 דעם דארט ׳פראקלאמירט ער םטאליער. און שנײדער שוםטער,

 זײנע פאר ארבעטער־לײענער די צו גרײט און ארבעט פון יחום
 אינעם װי אזוי קאמף־לידער. און װעק־לידער נאכפאלגנדיקע

 ארבעטער־מענטש דעם דארט אויך ער לאזט העמד, פון ליד
:דערסלערט בעל־מלאכה אידישער דער אליין. זיך פאר רעדן

שלישי, קייז ניט בעט ״איך
שישי, ק״ן מפטיר, קײן

;א״נשט״ן «זרח-װאנט אין ניט װיל איך
 גאוה גארישע ארין=

בעל-תאוה, קיין איך בין
אלײן. האנטװערק מ״ז איז שטאלץ מײן

— הובל דער נאדל, ״די
רובל, דעם שאפן זיי
פראנק." דעם שילינג, דעם שאפן זײ

 עלנט דעם בלויז װינטשעװםקי שילדערט צ״ט געװיםע א
 דער נייטערין, די װי זיך. פאר ארבעט װאם בעל־מלאכה פון

טי׳/ דער אין ״מײדעלע די שיך־פוצער,  פארקויפט װאם םי
 דער פון געשטאלטן אזוינע אנדערע און (שװעבעלעך) ״טעצעם״

 אינ־ זיינען בילדער זייגע פון רוב דאם גרויםשטאט. מאדערנער
 אויףז בלויז באשרענקט ניט אויך יזיינען זײ טערנאציאנאלע.

 שילדערט ער פארקערט, באפעלקערונג. אימיגראנטישער דער
 ארבעטנדיקע ענגלישע עכטע די פון נויט די טײל גרעסטן צום

 קעלט און הונגער פון אומקומען געזען האט ער װעלכע מאםן,
 אײנגעװאנדער־ די װי װײניקער גיט פאטערלאנד רײכז זײער אין
 פון בילדער־גאלערײ װינטשעװםקים אין הארעפאשניקעם. טע

 װײניקער דעריבער זיך געפינען ארעמשאפט לאנדאנער דער
 אים פון געװען ם׳איז יװי אימיגראנטן אידישע פון פארטרעטן

דערװארטן. צו
גרינדונג דער מיט שטײגט אמעריקע אין בארימטקײט זיין

 ערשטע די — )1885 ױלי (לאנדאז, פריינד״ ״ארבעטער פונעם
 אידישער ארגאניזירטער דער פון דירעקט ארויםגעגעבן צייטונג

 יאר פינף ארום װערט פרײנד״ ״ארבעטער דער ארבעטערשאפט.
 אין ארבעטער אידישע די צװישן פארשפרייט טיכטיק נאכאנאנד
 ארגאניזא־ ראדיקאלע ם&עציעל אפילו זיך גרינדן עם אמעריקע.

מאטעריעל. שטיצן צו אים ציעם
 ניט מאצן פריינד״ ״ארבעטער אין לידער װיגטשעװםקיס

 נאר ארבעטער, םװעט־שאפ אידישע די פון לעבנם־שטײגער דעם
 אונטערדרי־ און אויםזויגער זײערע קעגן קאמו* צום זיי װעקן
 פרייגד״ ״ארבעטער צום דארט: איד ערשטן זײן אין קער.
 און זעגן ״יװאם די אז װינטשעװםקי, פעםט שטעלט )1885 (ױלי

און דראטװע די ציען ■װאם טאג־טעגלעך, שניצן און הובלען
בז-------------לײם די קנעטן ע קלעג־ און ארעם פונדעםטװעגן ל

״װאם די אז היים״. קײן האבז און גיט הויז קײז האבן און לעך
פונדעםטװעגן, קאנען,-----------ברויט די באקן און זייען אקערן,
 שטירצט זײ קראנקה״ט אדער םלעק װען געפינעז, ניט בדויט

 װאלע, די ש&ינען ״װאם די אז ;נויט)" א איז ארייז (װארפט
 און שװ״ם מיט הייזער די בויעז װאס קלײדער, די נײען און

 צוזאמענגע־ חדר פינצטערן א אין אאייז װאויגעז מי... מיט
 דער מיט פארענדיקט ער פי״. די שטאלן אין װי שטא&ט,

 ארומ־ ליידיק און ערע אן ז״ן װעט ״ארבעטן אז פאראויםזאגוע,
צייט״. דער מיט שאנד א גײן

 זײן איז שטים װינטשעװןשקיס קלינגט קרעפטיקער גאך
 אויך זיך הערט דארט ).1886 (ױני זיך״ רירט ״עם קאמפם־ליד

:טאן ביבלישער א

 זיך ם׳װארפט װי קינדער, איר, ״זעט
גאלדן־קאלב? די ציטערגדי?

 זיך שארפט עם װי שוין הערט זי דען
[צוליב]. ענטהאלב איר חלף אונדזער

 רינדער געצן די קאלב, די איר,
 כנען פון טומאה די און
קיגדער, ליבע איצטער, ער װיל

"1 ארבעטםמאן דער — אויםראטן

 מוםטער קײן זיך פאר ניט האט קאמפם־ליד װינטשעװםקים
 און העברײאיש אין ליטעראטור אידישער פריערדי?ער דער פון
 רעװאלו־ אלװעלטלעכער דער פון השפעה איר ציט זי אידיש. אין

 בא־ איז ער יארהונדערט. גײנצנטן דעם פון פ^עזיע, ציאנערער
 הוגא, פון ענגלאנד; אין מארים און דזשאונם שעלי, פון װירקט
 הערװעג ה״נע, פון פראגקרײך; אין בעראנזשע און פאטיע

 װינ־ איז אבער עיקר דער דײטשלאנד. איז פרײליגראט און
 זײערע פון נופא, מאםן ארבעטנדיקע די פון באװירקט טשעװםקי

קאמו*. און האפענונגען נויטן,
 דער פון םטרונע א אנקלינגען אמאל װינטשעװםקי װיל און

 פון מאטיװ דעם ניט ער נעמט אזוי פארגאנגענהײט, אידישער
 לויט אז גוט, צו װיים משכיל געװעזענער דער יציאת־מצרים.

 חרותינו זמן אוראלטער יענער איז טױאדיציע אידישער דער
 אויפגע־ פון קאמפם־מוט און ארגאניזאציע דורך געקומען ניט

 װינטשעװםקי כוחות. אויםערלעכע דורך גאר שקלאפן, קלערטע
 מכביער. די פון פרײהײט־קאמף» דעם נערנער דעריבער דערמאנט

 װינטשעװסקי דערקלערט )1887 (מערץ ״מארםעציעזע״ זײן 1אי
אזוי: ארבעטער אירישע די

העברייער״ פון ״לאגד אינעם אפילו װאלט ״איר
געלט! פון מאן דעם ב״ שקלאפן בל״בן

װעלט, גאנצער דער װײזט דען װאלאן, נון,
מאקאבייער." די פון אפ שטאמט איר אז

 אינ־ דורכאוים קאמפם־יליד װינטשעװםקים אבער איז בבלל
אמאל םון נביאים םאציאלע די װי אזוי איז ער טערנאציאנאל.
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 די צו אידיש אין ליד זיין אדרעםירט ער ״פעלקער־נביא״. א
 ליד זיין אין לענדער. אלע פון און פעלקער אלע םון ארבעטער

 וױנטשעװםקי רעדט )1889 (אקטאבער קער״ א און בעזים ״א
 װאם ארבעטערשאפט, קעמפערישער אלװעלטלעכער דער פאר
 רעװאלוציע: דער פון בעזים מעכטיקן איר מיט אױםקערן װעט

 גרײט מאכן און פרעםער) (אומזיםטע דארמעיעדניקעם״ ״אלע
 קינפטי־ דער אין לעבן ״צו (ױרשים) ״נאםליעדניקעם״ זייערע

 און פארנונפטיקע ערלעכע װי צײט, דער מיט געזעלשאםט קער
 טרעט יארן אכציקער די פרן שמם צום און צ״ט״. גרידערלעכע

 נא־ אין פעלקער די צו ״נבואה״ זײן מיט װיגטשעװםקי ארוים
 נאציאנען ״די באפרייעז קומט װאם ״פרייהײט־גייםט״, פון מען
 די — ״לערן״ זיי ;שפיאנען״ און ארמייען פון קאנאנען, פון

 ״צװישן — פרידן״ און ״גליה אין לעבן צו און ״ערן׳/ צו ארבעט
אידן״. און קריםטן היידן,

 די אין קאמוי־לידער און ארבעטער־לידער װינטשעװםקים
 און אידיש געשליפענעם א אין געשריבן זיינען יארן אכציקער

 די געפירט און ארגאניזירט האב! זײ ריטמען. אלערליל אין
 צו און לעבן בעםערן א פאר קאמח איגעם ארבעטער אידישע

 קלאנג. און ריטם פאר שיינקייט, פאר חוש זייער אנטװיקלט גלייך
 און פאראדיעם םאטירעם, פאעמעם, דראמאטישע לידער, זייגע

 יענע פון ראמאנעךאיבערזעצונגען זײנע אויך װי פעליעטאנען,
 יװערטער נייע דורך שפראר אידישע די באדײכערט האבן יארן,

 ליטע־ אידישער דער פאר מוםטערז געשאפן און ווענדוגגען און
 קומט ער װען פארמען. אירע אלע אין אמעריקע אין ראטור

 פון העלפט ערשטער דער אין אמעריקע קײן אריבער שפעטער
 לייענער־ ברייטע פון באגעגנט ער -װערט יארן, נײנציקער די

 אויױ עםטעטיש און אידײאיש אנטוױקלט זיך האבן װאם טאםן
יארן. אכציקער די םון שאפונגען זיינע

5.
 קראפט באדײטנדיקםטע די געיװען איז װינטשעװםקי מארים

 איז ער קולטור־צענטער. פראלעטאריש־אידישן לאנדאנער פון
 בא־ די באװירקט האבן צו אײנציקער דער געװען ניט אבער

 צוזאמען אמעריקע. אין ליטעראטור אידישער א פון שאפוגג
 פיליפ יארן אכציקער די אין געװירקט דארט האבן אים מיט

 בעראיז, גתן םטאון, אײזיק יאפע. י. פײגנבוים, בנימין קראנץ,
״ פון מערםטע די אגדערע. רײ א און פרימאז טיימאן  זייגען ז

 געװארן אריבערגעבראכט אדער אריבערגעקומען פריער־שפעטער
אמערי?ע. ק״ן

בערלין, נתן און שניידער, א שטײן), (יצחק סטאון אײזיק
 פונעם מיטגלידער געיװען ביידע זײגען מאכער, רעגךמאנטל א

 בײדע .1876 אין יפארא״ן טאציאליםטישן אידישן ערשטן
 זיבעציקער די פון פרעםע אידישער דער אין געשריבן האבז
 אין מיטארבעטער ערשטע די פון געװען ז״נען ביידע און יארן

 די ארױסגעגעבז האבז ביידע אידל״. ״פױיצישער װינטשעװם״קים
:הייםט ביכצ ערשטגם דעם םװעט־שאפ. פון ביכלעך ערשטע

טיגײדער, לאגראג^ר א״ן פון באשרייבוגג. לעבנם קורצע ״איין
 ארבעט שװערע די ב״ יאר עטלעכע געמוטשעט נעבעך זיך האט װאש
״ן ביי און לאנדאן אין  פעלער ברוסט א ער האט זיך מאטערן ז

אװעק. װעלט דער פון שנעל זייער איז ער װעלכן פון דאקומען,
״ן פאר  אום באשריבן, לעבנם-געשיכטע גאנצע זײן ער האט טויט ז

 פאר- ארבעטער. שנ״דער אלע די פאר מוםטער ריכטיקן א װייזן צו
 שניידער אידישע די פון ארויםגעגעבן םטאון, א״זיק פון פאםט

 אײער װעגן דעגקט ארבעטער יידישע בשנת פאר״ן. ארבעיטער
.)1884 — תרמ״ד (ם׳מיינט לפק• לאגע שלעכטער

 נאמען מיטן ליד עלף־םטראפיק אן םטאון גיט הקדמה אלפ
 גע־ פארעפנטלעכט איז ליד דאם אידצ״. פארשלאפענער ״דער
װינטשעװםקים מארים זוי פריער חדשים עטלעכע מיט װארן
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 םטאון אייזיק אז מעגלעך, דעריבער איז עט דיכטוגג. ערשטע
 אידיש. אין ארבעטער־ליד אן שרייבן צו ערשטער דער געװען איז
 צונזער אליקום פון נוםח משבילישן דעם מיט זיך באנוצט ער
 ער ברענגט שנײדער־ארבעטער אלם צ״ט־חברים. זײנע און

 קלאםךקאמח־ א אומבאהאלפן, אםילו יװען ארײן, דארט אבער
 :געמײנט שלאף און נאכט האבן משכילים די פאר מאטױו.

 קאפיטא־ — טאג און דערװאכונג מיטלאלטער. און פעאדאליזם
 האט םטאון שנ״דער־ארבעטער דער צױױליזאציע. ליםטישע

 שװײן־פאבריקן, זײנע דורך קאפיטאליזם דעם געקענט אבער
 (לאמ־ פײן־שעפער לעגדלאח־ס, (באםעם), שנײדער־םייםטער

 זײן ניט — שלאפן געמיינט האט אים פאר גל. ד. א. באררם)
 קעמפן און ױניאן דער צו געהערן — דערװאכן אוז ארגאניזירט.

 פראלעטא־ זיין דעריבער װעקט םטאון לעבן. בעםערן א פאר
 עיקר דער אויגן. די עפענען און דערװאכן צו אידן ריזירטן
 װאשן ביין׳/ ״טרוקענעם זײן לעקן חױת״ ״װילדע װאם דערפאר

זויגן״. זיי טוען ״בלוט זיין און שװ״ם זייז מיט זיך
 אימיגראנ־ די פון ניט־ארגאניזירטקײט דער פאר םיבה די
 יארן אכציקער די פון אנהויב אין ארבעטער אידישע טישע

 זײנען אידן װײל ליידן, מוזן זײ אז גלויבן, זײער אין םטאון זעט
 טענהט ער גלויבן. אט־דעם קעגן ארויס ער טרעט גלות. אין

:אזוי
טראכםט, דו װאם פאלש איז עם אידל, נאר הער ״אבער
מאן, א נאר איז ער אז גלות, אין יעצט איז קיינער

 דאכטסט דו װעלכן גלות, קיין גאר איז דאס און
פאראן." איז עם װאם גלוח, ארבעטער גאנצן דעם ו.עגן

 לאנ־ דעם פון שילדערונגען ר״ א אנטהאלט ביכל םטאונם
 פון םװעט־שעפער די און ארבעטער־קװארטאל אידישן דאנער
 די צו ענלעך פרטים פיל אין געװען זיינען װאם צײט, יענער

 אמערי־ פון שטעט גרויםע די אין ארבעטער־קװארטאלן אידישע
יארן. אכציקער די אין קע

 ברויט פרישטייז, עםן יזיך זעצט שניידער גרינער דעד װען
 דער באמערקט ארבעט, שעה עטלעכע היפשע נאך קאפע, מיט

 אזוי ניט מען עםט שניידער די בײ ״מיםטערבע... מײסטער:
 אר־ זעלביקער דער װען גייען״... און עםן מוז מען בהרחבה.

 װיל און בײגאכט אזייגער 11 ביז באגינען פון אפ ארבעט בעטער
:מײםטער דער אים צו זאגט אװעקגיין,

 פרי זא גיט זיך מען א״לט שניידער די ביי . . . ״מיםטערכע
ט איר װי גרינער א ארבעט מיר בײ אװעקצוגיין. ״נ  א״נם ביז ז

בײנאכט..." אור

 ארבעטער אימיגראנטישער דער װען פארנאכט, פרײטיק
 איר ״מיםטערכע!״. םײםטער: דער זאגט שכירות, זײנע פארלאנגט

 פערציקערם.״ זילבערנע באצאלן אייך איך װעל זונטיק קומען װעט
 קריגט זונטיק, דעם ?וים שוין דערלעבט אדבעטער דער װען און
 םענט, 32 ארום פענס, 16 מײםטער זיין פון ארוים קוים ער

ארבעט. װאך הונדערט־שעהדיקער א איבער פאר
 יװערט שגײדער־ארבעטער א פון לעבנם־געשיכטע אט־דער אין

 געזונטער, ״א היים אלטער דער פון געקומען איז ער דערצײלטיװי
 נאך אבער ברעכן״. מויערן געקענט װאלט װאם שטארקער, א

 זײנע אלע זיינען םװעט־שאפ אין שנײדער־ארבעט יאר צען
 און שטעקלעך װי דאר פים זײנע און צעדרייט געװארן גלידער

:דערצו באמערקט ער זײ. אין בלוט טראפן א אן

 פאר װאם אין װ״ם גאט פיס, און העגט מ״נע פון בלוט ״די
 גבאי א זאל ער אז בכדי געװען, מנדר עם האט מייסטער מ״ן שול א

״ן איבער כבוד האבן זאל ער און װערן  טראפנם מ״נע נאז... ז
 אוים האט און גאלד אוין* דיםטילירט מ״םטער מ״ן האט שװייכ

פרוי." זיינע פאר און זיך פאר ק״ט א געפלאכטן גאלד דעם

די צו רוף םלאמענדיקן א מיט זיך ענדיקט דערצײלונג די
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 זיך לאזן צו ניט און בהמות קיין מער זײן צו ניט ארבעטער
 שניידער אידישן א אין פאראײניקן זיך נאר הויט, די שגײדן טער

אינטערעםן. זײערע פארטיידיקז צו ארבעטער־פארא״ן

:הײםט ביכל בערלינם נתן
הכלל• לטובת גיהנום, אין רייזע א״ן אדער ומילט אמת^ ״די

ע פון און גיהנום פון בי-לדער פארגעשטעלט װעדן דא  װיזי־ ז״נ
 פון פראװינצן, און לאנדאן פון בעלי-טובות-הכללניקעם די טארם,

תרמ׳׳ו." לאנדאן, בערלין, נ.

 ארבעטער מאכער רעגךמאנטל דער װערט גיהנום אין
 אויגן, מיט ״פול באשעפענ,יש טײװלאנישער א פון ארומגעפירט

 א ער האלט האנט איין אין העגט. 100 מיט לעפ, 50 מיט
 שער״... גרויםע א אנדערער דער אין און פרעם־אייזן פ״ער־רויטן

 שניידער־מייםטער א אזוי װי בילדער ארבעטער דעם װײזט ער
 שטע־ א אפערײטאר, (אן מאשינער א אזוי װי ארויף*, זיך ארבעט

 װי אים וױיזט ער טאג. אין שעה 20 אים פאר ארבעט פער)
 פרײלעכע געזוגטע, ״פרישע, שניידער־שאפ אין אריין קומען עם

 מעלאנכא־ דארע, ״מאגערע, מיט ארוים גייען און ױעעלײט״
 אויסגעארבעטע די אװעק שיקט מײםטער דער פנימער׳/ לישע

 זידלט, שכירות, די ארונטער רייםט פרישע, ארײן נעמט און
:קולות ■זיך הערן עם טרעפ. די פון ארונטער װארפט

 פיר פון פרעםער אלם געארבעט דאך האב איך גזלן• ״גװאלז־,
 שילינג זיבן ארעמע מײנע פון םטייטש, נאכט. עלף ביז מארגןי

 גאטעם אין I מייםטער !מואלד אפגעריםן. פענס זעקם א נאך
 I ג.װאלד !גװאלד קיגדער. קל״נע טיט װייב א האב איך i װילן

 שנייז־ער-מײםטער, דער ער, און גװאלד מיטן אװעק גײען זײ
געלט.״״ די ביי בל״בט

 שנײדער־ארבעטער דער אזוי װי װייזן םצענעם אנדערע
 א מאל הונדערט און ברויט שטיקל א מאל א״ן יים א ״גיט
 א בײ ״שטײען פרעםער די מאשין״. זיין פון דאד דעם דרײ

 צו גיך״. גאגץ אייזן ־פונטיקן24 מיטן קלאפן און פײער גרױםן
 שװיים דער אזוי וױ בילד, םימבאליש א געוויזן װערט לעצט

 ״גאלד־ אין פארװאנדלט לוערט צוזאמען ארבעטער אלע פון
שטיקעד״.

 שלעכטער דער פון אױםװעג קיין ניט װ״זט בערלין נתן
 םװעט־ פון בילדער זײגע םטאון. אייזיק טוט דאם װי לאנע,
 גע־ זײ און ארבעטער די רעװאלטירט אבער האבן גיהנום שאפ

אונטערדריקוגג. און עקםפלואטאציע קענז קאמףי צום װעקט

לאנ־ אין שרײבער םאציאליםטישע באדײטנדיקםטע צװײ די
 פאר פארדיגסטן גרױםע האבן װאם װינטשעװםקין, נאך דאן,
 קראנין פיליפ זײנען אמעריקע, אין ליטעראטור אידישער דער
פײגענבוים. בגימין און

 ליטערא־ יזייז אגגעהויבן ה$ט )1922—1858( קראגץ פיליפ
 אבער װירקט װינטשעװםקי מארים רוםיש. איז טעטיקייט רישע
 נ^ך אידל״, ״פוילישער אין צוערשט אידיש, שרייבן צו אים אויףי
 רעדאק־ אוין־ יװערט ער װעלכן פון פרײנר׳/ ״ארבעטער אין דעם

 װיםנ־ און בראשורן און ארטיקלעז באלערנדיקע זייגע טאר.
 אים מאכן איבערזעצטע, און אריגיגעלע ארבעטן, שאפטלעכע

 אריבערגעבראכט װערט ער װאו אמעריקע, אין אויך פאפולער
 םאציאלים־ אידישער דער פון רעדאקט־^ר ערשטער דער אלם

 אידישער דער צו בײטראגן זיינע ״ארבעטער־צייטונג״. טישעד
 נרעםער גאך באדייטנדיקע. זײנען אמעריקע אין ליטעראטור

 —1860( פייגנבױם בנימין פון אויפטואונגען די זיינען $בער
 אין גאך אידיש אין און העבױיאיש איז שר״בער א ).1932

 בעלגיע, אין װאוינענדיק פייגנבוים, װערט היים, אלטער דער
אין מיטצוארבעטן דארטן פון אן הויבט און םאציאליםט, א
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 אינע־ אן ש&עטער װערט ער װאו פריינד׳/ ״ארבעטער לאנדאגער
 אויפקלע־ און םאציאליםטישע זײנע מיטארבעטער. װײניקםטער

 ׳װי איריש, פאלקםטימלעכן א אין געשריבן ארטי?לען, רעדישע
 װיםנשאפטלעכע לומדישע, פאפולער־געשריבענע, פיל זיינע אויך

 מאכן פעליעטאנען, און פאראדיעם בראשורן, און אפהאנדלונגען
 כוח אײנפלוםרײכן באדײטגדיקן א פאר װינטשעװםקין, נאך אים,
 אמעריקע, אין ליטעראטור אידישער דער פון בויאונג דער אין

אריבערגעבראכט. שפעטער אױן־ װערט ער װאוהין
 אט־דער פון פובליציםטן באדײטנדיקםטע די פון אײנער

 ה־<*ס װאם גאל^פ, ק. געװען איז ליטעראטור אידישער נײער
 ארבעטער־פרעםע אידישער לאנדאנער דער אין ארײנגעבראכט

 פא־ פלאמענדיקע, די אמעריקאנישער, דער איז איר, דורך און,
הערצער. אויף רירט און מוחות אן ציגדט װאם שפראך, טאםפולע

 דיכטער דער װי שרייבער, אזויגע אויך האבן פארדינםטן
 װאם א., א. באראנאלו מ. שפעטער, יאר פינף א און מלבי״ש

 אוים־ דורך ארבעטער אידישע אימיגראנטישע די געװעקט האבן
 זיין אין לייכטזיניקײט. און צוריקגעשטאנענקײט זייער לאכן

 םעפטעמ־ אירל״, ״פוילישער (דער װעלט״ דער אין ״געלעבט ליד
 פטרן ארבעטער אט־די אזוי װי מלבי״ש שילדערט )1884 בער

 װאך שװערער א נאך רו־טאג, איינציקן זײער שבת, דעם אװעק
 שװער זײערע דערבײ פארשפילן און טרינלען אין ארבעט,

 ער קארטן. אין און פערד־רייםעם אין שכירות פאדהארעװעטע
:אזוי ליד זײן פארענדיקט

שװער, געארבעט װידער װערט שבת ״נאך
געדרייט, און געקלאפט געשניטן,
 שער, מיטן געקלאפט און מאשין די געדרייט

צעשטר״ט. פארדאגהט, פארשמייעט,
 צונאכט פרייטיק ביז הבדלה״ נאך ״גלײך פון

געטראכט." פארגעניגן שבת ארום נור װערט

 ביכל א ארויםגעגעבן שפעטער האט װאם פרימאין, סײמאן
 פראזע אי אוז לידער אי פר״נד״ ״ארבעטער אין שרײבט לירער,

 פאר־ און ארבעטער פונעם עלנט דעם שילדערט ער ■װעלכע אין
 און הערן ניט ״װיל װאם קנעכט, א זײז צו דולדן ז״ן אורטײלט

 רופט צוגלייך שלעכט״. זיין מוז עם ז^גט און שערן זיך לאזט
 ״טיראנען־הער־ קעגן דערהויבן צו דאלד זיך קאמףי צום אים ער

 שרייבט ער קנעכטשאפט״. טיט ענד ״אײז מאכן און שאפט״
 דיא־ א — "310״ ליד אזא איינעם אין לידער. שאטירישע אויך
 דער דארט פארענטפערט ארבעטער, און קאפיטאליםט צװישן לאג

 פאר קריגט ער װאס דערמיט, עקםפלואטאציע זיין ערשטער
 בא־ (ארבעטער) דו בעת װעלט׳/ איינציקע ״די אט בלויז דעם

 אן גאר — דיר פאר זועלטן ארט, הײליקן אין דארט, קומסט
:ענטפערט אבער ארבעטער דער שיעור״. א

רייך, געמאכט איך האב װעלט י ד ״
 גריבער די פון ארוים שטײג איך
 איבער אלץ נעם און
אייך..." פאר װעלטן יענע לאז און

 ״ארבעטע־ לאגדאנער אין שרײבן אן הויבט יאפע ױםףי
 גע־ איז ער װאו פאריז, אין װאוינעגדיק נאך 1885 אין פרײגד״

 פאראײן, ארבעטער רוסיש־אידישן דארטיקן פון מיטגליד א װען
 קראנץ פיליפ נעווען אויך זײנען גרינדער זײגע צװישן װאם

 װערט צעטקין, ללארא פרוי, דייטשע (װעמעם צעטקין אםיפ און
 קומט יאפע ארבעטער־פירערין). װעלט־בארימטע א שפעטער

 טעארע־ חוץ א שרײבט ער װאו לאנדאן, ק״ן אריבער באלד
 ראמא־ און דערצ״לונגען אויך אנארכיזם, װעגן ארטיללען טישע

אלם אמעריקע קיין אריבערגעבראכט ער װערט שפעטער נען.
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 ער ).1889( ״װארהייט״ אנארכיםטישער דער פון רעראקטאר
 ),1889( פריינט״ ״הויז דעם יארק נױ אין אויך רעראקטירט

 אנדערע און װאכנבלאט) הומאריםטיש (א ״ליטװאקל״ דעפ
 ראמאנען און דערצײלועען יאפעם פון מערםטע די אויםגאבעם.

 דער פון באארבעטונגען אדער איבערזעצונגען םרייע זײנען
 אר״ן זיי איז ^בער ברענגט ער ליטעראטור. פראנצױזישער

 אויך זיך באמיט ער שטרעבן. םאציאלן און פראטעםט םאציאלן
 וױיזט און מאמע־לשון׳/ פראסטן איינפאכן, ״אין שר״בן צו

 אויך העלפט ער שפראך. אידישער דער צו ליבשאפט ארוים
 ״זשארגאן א אין שר״בער אידישע אמעריקאנער די ארגאניזירן
).1889( פאראײן״ ליטעראטן

 אידישער א פון בויאונג דער אין פלאץ באדייטנדיקן א
 —1866( זאלאטקאח לעאז פארנעמט אמעריקע אין ליטעראטור

 לאנ־ פון דרוקער דער געװען צ״ט געװיםע א איז װאם )1938
 רעיװאלוציאגערע געשריבן דארט און פרײנד״ ״ארבעטער דאגער

 ״ז״• בוכשטאב אונטערן אדער ״יענער״ נאמען אונטערן זאבן
 װערט ער װאו אמעריקע, קיין אריבער ער הומט 1887 אין

 בירגער־ דער פון מיטארבעטער און רעדאקטארן די פון איינער
 יארן אכציקער די אין אוים זיך צ״כנט ער פרעםע. לעכעד

 נאך דעמאלט, איז ער רועאכן פון אידיש, פיינעם עכטן זיין מיט
 ערשטע זײז מייםטער. באדײטנדיקםטער דער װינטשעװםקין,

 א געװען איז פר״נד״ ״ארבעטער אין ארבעט ליטערארישע
 די ).1886 (םעפטעמבער פרוי״ ארבעטער אן פון ״װיג־ליד
 און הונגער פון געזאנג א מיט קינד איר פארוױגט פרוי ארבעטער

:נויט
געלעבט צער אין יאר ״זיבן

;יטאטן ארעמען דיין מיט איך האב
געװעבט, ער האט פאבריק אין
לאטען." און גייען איך פלעג. שטוב אין

 טאטע דער װען אפילו שװער, זייער געװען איז לעבן דאם
 געװאו־ז ^בער איז לאגע די כוחות. די איבער געארמגט האט
 אפגעריםן״. האנט א ״זיך פאבריק אין ה*ט ער װען שלעכט, גאר

 זוכט ער יװינד״. און ״װײ בעטלער, א װי ארום ער ג״ט איצט
קינד״. זײן פאר ברויט שטיקעלע ״א אומזיםט נעבעך

 האט הומאר, און פאראדיע צײט, יענער פון פראיזע זיין אין
 גערופז נאר נויט, די שילדערן מיט באנוגנט ניט זיך זאלאטקאף

 דער אויח פאראדיע זיין איז מעשים. רעװאלוציאנערע צו
 עעלאנד אין ביכל באזוגדער א אין ארוים איז זואם ״הגדה״,

 :געדאנקעז אזוינע אריין דארט ער טייטשט אמעריקע, אין און
 \בװ\פ\זים שטעקן! דײן נעם ארבעטער — הװנווז וה — Tumtu״

.הרנו.י וה — .  אפגעװישט בלוט דורך זאל ילוט אומשולדיק .
װערן״...
(אקט^בער נוראים״ ״ימים די פון בילדער זיינע אין און

 אין נאר אידן, ביי נאר ״ניט אז ׳זאלאטקאף דערקלערט )1886
 יוויגז צו פארבאר״טונגען איצט מען מאכט װעלט, גאנצער דער

 אויך פארזיכערט ער ארט״. אנדערן גאנץ א פון אבער ™אים,
 ״דער אז דערצו, ברענגען װעלן טעג פ^רכטיסע גייע אט־די אז

 עם און מענטשן״ דעם איבער מאכט ז״ן פארקירן װעט טיײול
 איבער ברידערלעכקײט און גל״כה״ט װערן איינגעפירט װעט
:רוף דעם מיט פארענדיקט ער און װעלט. גאנצער דער

 דער פיז טאג שרעקלעכער גרויסער, קום, א ״קום,
"I רעװאלוציאן םאציאלער

6.
 אין איז יארן אכציקער די פון העלפט ערשטער דער אין

 ניט שוין צייטונג, ׳פראגרעםיװע שום ק״ן ארוים גיט אמעריקע
 ״אר־ לאנדאנער דער װי ארגאן םאציאליםטישן אזא פון רעדן צו

געװען גאזעטן״ ״ױדישע די איז יארן יענע אין פרייגד״. נעטער

 פ^ר א נאך אידיש. אין צייטונג אמערי?אנער מעכטיקםטע רי
 1881 (ױני־ױלי טעגלעך ארויםצוגעבן זי פרואװן געלונגענע ;יט
 טאגע־ ״ױדישעס דאם ארויםגעבער די גרינדן )1883 אפריל און

 אידישע אנדערע יעדע אייז שלינגען צוזאמען בײדע און בלאט״
 אידישע עטלעכע די אויך קאנטדאלירן און יארל נױ אין צײטונג

 אונטער 1886 יאר אין ערשט פראװינץ. דער אויף צײטונגען
 אר אכט־שעהדיקז דעם פון אגיטאציע דער פון איינפלום רעם

 און ,1886 מאי ערשטן פון גענעראל־םטרייק דעם בעטםטא־.,
 שיקאגא אין םטרייק־פירער די פון טויט צום פאראורטיילונג דער

 5אידיש/ די אויףי רירט װאם באמבע־װארפער), אלם (כלומרשט
 יחידים ראדיקאלע פון פרואװן אז זיך הויבן ארבעטער־מאםן,

 טענדענץ. םאציאליםטישער א מיט צ״טשריפט א ארויםצװעבן
 פון ),1886 ױני, טן8( צ״ט״ נײע ״די פרואװ, ערשטער דער

 מער חודש. אײז אפילו אוים ניט האלט ראיעװםקי ארן קאהאן
 ױדישע יארקער נױ ״די זואכנבלאט דאם ו.עהאט ה^ט דערפאיג

 ברוקם ארויםגעבער, צװיי געהאט האט װאם פאלקם־צײטונג״,
 מא־ און בראםלאװסקי אבע חגדאקטארן, צװײ און קאגטאר, און
מינץ. זעם

 דערשינען איז פאלקם־צײטונג״ ױדישע יארקער ״נױ די
 ביזן ,1886 ױני טן25 פון יאר, האלב א און דרײ פון נאעגט

נאציאגאל־ געװען איז טענדענץ איר .1889 דעצעמבער טן20

פאלקס־צייטונג״ ״יודישע דער פון זײט ערשטער דער פון פאטאםטאט

 ״סאציא־ ^נגערופן, עם ה**ט אלײן זי װי אדער, םאציאקיםטיש,
 ״אינטערעםאנ־ געבן צו צוגעזאגט האט זי אידיש״. און ליטטיש

 די פון איבערזעצונגען גוטע און דערצײלוננען אריגינעלע טע,
 קודם־ זי איבערזעצט (פאקטיש שריפטשטעלער״. נײםטע די
 האט גאזעטן״ ״ױדישע די װעמען פראנצאז, עמיל קאדל כל

 פארענדיקט זי פריער. יאר צען א מיט איבערצוזעצן אנגעהויבן
 ראמאן אוטאפיםטישן ניי־דערשינענעם דעמאלט דעם מיט אבער

 אויך איבערזעצט זי בעקװערד״.) ״לוקינג בעלאמי עדװארד פון
 און בינען״ ״די פיסארעװם אויך זיי צװישן רוםיש, פון װערק

 ״לוין־אר־ מארקם קארל פארזעצונגען אין אויך פארעפנטלעכט
 אפהאנדלוננ אן אקםלראדס פאװל אויך װי קאפיטאל׳/ און בעט
 נאטור־װיםנשאפט־ רײ גאנצע א און ״קאפיטאל׳/ מארקם װעגן
 גאלד־ פון פיעםן די איבער רעצענזיעם אויך גיט זי װערק. לעכע

 פון שפילן דעם איבער אויך װי אנדערע, און שמ״ר פאדען,
א. א. ליפצין, מאדאם פײנמאן, מאגולעםקו, אדלער,
 גע־ האבן פאלקם־צייטוע״ ױדישע יארקער ״נױ דער אין
דוד בראםלאװםקי, אבא (בן־עולם), בארםקי ישראל שריבן
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 אלעקםאנדער (זאהיק), גרינבערג דוד גוטעםװילן, ז. גאלדשטייז,
 הערמאלי!, מ. ד. (הילקוױט), היללואװינח מארים הארקאװי,

 (פעטער װ. פ. װ״םמאן, רויענם וױינשטיין, ב. װאגמאן, יהושע
 זא־ ז. (״יענער״), זאלאטלאף* לעאן זאלאטאראף, הלל װיערניק),
 זילבערשטײן, ױםח שלום זײפערט, משה זאקם, פיליפ םלאװםקי,

 ױםױ מאגיל, א. לואים, ג. ר. יאפפא, ױםף יאנאװםקי), (ש. יא. ם.
 מוזיקאנט, ױםף ים״), של (״שר מאריםאן א. י. מאטליאגםקי,

 חיים (דר. םפױואקאװםקי ח. נאגלע, בערטא מינץ, מאזעם
 קאהן, מיכאצ פעטריקאװםקי, ױםף עדעלשטאט, דוד םפיװאק),

 טשארלס ראזענםעלד, מארים ראבינאװיטש, מאיר קאהען, סיימאן
 אנ־ צענדליקער און שור ם. רוקח, דוד ראכלים, א. ראיעװםקי,

 קדי־ וױםנשאפטלער, פעליעטאטםטן, דערצײלער, דיכטער, דערע
פובליציםטן. און טיקער

 פון ״פאטער דער אמעריקע ק״ן אריבער ?ומט 1887 אין
 טעא־ ?אמערציעלע דאם גאלדפאדען. אברהם טעאטער״, אידישן

 פרואװט געביט, זיין אויח טעטי? װערן ניט אבער אים לאזט טער
 די ארוים גיט ער צײטונגס־ארויסגעבערײ. אין גליק זיין עד

 צײטוננ׳/ אילוםטרירטע ױדישע יארקער ״נױ צװײ־װעכנטלעכע
,22 (אקטאבער פראבע־גומער א ארוים איז עם װעלכעד פון

 ױלי — 1887 ,15 (נאװעמבער נו׳מערן 17 וױיטערע און )1887
 געשמאקפול־ און ארויםגעגעבענער שיין זײן אין ).1888 ,12

 א מיטגעארבעט, האבן צײטונג״ ״אילוםטרירטע רעדאקטירטער
 זייפערט, הערמאלין, הארקאװי, אויך אליין, גאלדפאדען חוץ

 שױשפילער די און אנדערע און פעטריקאװםקי זעליקאוױטש,
 דער פון קארעםפאנדענטן רײע א און פיינמאן טאמאס, װייםמאן,
בערלי!). (נתן ענגלאנד פון אויך װי פראװינץ,

 פראגרעםיװע (צוערשט) דאם געװען איז דױער םער פון
 מיכאל פון ארױםגעגעבן אדװאקאט״, פאלקם ״דער װאכנבלאט

 אנדער־ ערשטע די רעדאקטירט און קאמפאטע און מינץ (מייקל)
 זעלי־ געצל פון )1889 דעצעמבער — 1888 (ױלי יאר האלבן

 די יארן אכציקער די אין געארבעט האבן דארטן קאװיטש.
 פאלקם־צ״טונג״, ױדישע יארקער ״נױ דער פון שרייבער מערםטע

 ה. בוקאנם?י, מ. אשמיאגםקי, ױםה ארטמאן, אײזיק אויך װי
 לוקאװםקי, ױםוי גאלדפאדען, אברהם בערלין, נתן בורשטײן, װ.

 רא־ יצחק קאהאן, אי. פין, יהודה פאליי, יאהאן סעגאל, טויבע
 דער־ )1888( יאר זעלביקע דאם אנדערע. רײ א און בינאװיטש

 גרויםע ״די צײטונג הומאריםטישע א יאר? נױ אין אויך ש״נט
 אפא־ דוד פון צוערשט רעדאקטירט און ארויםגעגעבן בייטש״,

פעטריקאװפקי. ױםף פון נאכדעם און טעקער
 אימיגראנטן מזרח־אײרא&ייאישע פון ישוב אידישער רער

 כםדר אויך האלט 1886 זינט יװאלםן. אין כםדר רעמאלט האלט
 הויבט 1889 אין ארבעטער־באװעגוגג. אידישע די שטייגן אין

 װארהייט״, ״די װאכנבלאט דאם דיפערענצירן. צו אן שוין זיך זי
 אנט־ ארבעטער־צייטונג, איבער־פארטייאישע אן אלם געפלאנט

 דורכאוים־ א צו רעדאקציע יאפפאם ױםח אונטער זיך װיקלט
 ראזענפעלד, מארים אחױן מיטארבעטער, אירע אנארכיםטישער.

 גירזשדאגםקי, (מ. אנארכיםטן אלם באקאנט געװען אלע זייגען
 עדעלשטאט, דוד מעריםאן, דר. יאפפא, ױםף) זאלאםאראף, דר.
 נומער, טן20 דעם נאך אונטער גײט זי װען גל.). ד. א. קאטץ מ.

 אײגענעם אן זײערן ארויסצוגעבן םאציאליםטן די שויןי זוכן
 אונטער )1890 (מערץ צײטוגג״ ארבעטער ״די :פארט״־ארגאן

 מיטאר־ נאענטער דער מיט און קראנץ פיליפ פון רעדאקציע דעד
 מילער, זעליקאװיטש, ׳זאמעטקין, הילקװיט, מ. פון בעטערשאפט

 זיך אנארכיםטן די צװינגט דאם א.). א. ראזענפעלד קאהאן,
 :ארגאן אנארכיםטישן אן ארויםצוגעבן זוידער אנצושטרעעען

).1890 (ױלי שטימע״ ארבעטעד פר״ע ״די
ציי־ אידישע אומפארטײאישע צענדליק א איבער דעם פון

 דער צו בײגעטראגן נאך האבן יארן אכציקער די פון טובגען
 (םעפ־ פריינד״ ״הויז װאכנבלעטער צװיי די ליטעראטור אירישער
 יאפפא ױםוי פון רעדאקטירט ),1890 יאנואר — 1889 טעמבער

 ״מארגנשטערן״ דער און פעטריקאװםקי, ױםו» פון דעם נאך און
 בראסלאװםקי אבא דר. פון רעדאקטירט ),1890 (יאנואר־ױני

 דארט טענענבוים. אבנר און יאפפא ױםף פון אויך צולעצט און
 א נומער יעדן אין כמעט געשריבן עדעלשטאט דוד אויך האט
 (א פריינד״ ״הויז דער ״פאםקארעל׳/ נאמען אונסערן ליד

 אונטער־ און װיםנשאפט ליטעראטור, פאר צײטונג ״װעכנטלעכע
 מאמע־לשון״, פראםטן ״אײנפאכן, אין געגעבן, האט האלטו:ג")

 דוטא פון מאנטע־קריםטא״ (״גראף* ראמאנען איבערזעצטע הױן א
 דערצײ־ אריגינעלע אויך רינג), מאקם פון הויז״ ״הקלם און

 יעניקן, דעם דאלאר ״צען אנגעבאטן אפילו האט (ער לונגען.
 נאװעלע אדער לעבנם־םקיצע גוטע א אנשרייבן װעט װעלכער

 לידער פארעפנטלעכט אויך האט ער ״). פרײנד׳ ׳הויז דעם פאר
 היל־ פון ביאגראפיעם און דערצײלונגען ראזעגפעלד, מארים פון

 פון ארטיקלען ;פעטריקאװםקי און װאגמאן (הילקװיט), קאװיץ
 אויך האט פרײנד״ ״הויז דער א. א. ראכלים, א. קאהן, מיכאל

 שרייבער־ אידישן אויבנדערמאנטן דעם ארגאניזירן מיטגעהאלפן
יארק. נױ אין פארא״ן
 פון ליטעראטן־פאראײן, אט־רעם פון באאמטע ערשטע (די

 ראכלים, א. — פארזיצער :געװען זיינען ,1889 אקטאבער
 קאמיטע זילבערבערג, י. — םעקרעטאר יאפפא, י. — קאםירער

אפא־ ד. עולם), (בן בארםקי י. :םטאטוטן אויםצוארבעטן
 פאלײ. יאהאן און ראזענפעלד מאריס פעטדיקאװםלי, טעקער,

 אלם געהערט אויך פארא״ן צום האבן דערמאנטע די חוץ א
 זיי־ הערמאלין, הארקאװי, גוטעםװילן, בוקאגסקי, :מיטגלידער

 א. א. ?אהן, מיכאל םעגאל, טויבע לואיס, זעליקאװיטש, פערט,
 גארדין, יעלב אן אויך אים אין זיך שליםן שפעטער, יאר פאד א

 שארקאנםקי, מ. צונזער, אליקום מילער, לואים דאליצקי, מ.
א.). א. שמ״ר,

7.
 יארן אכציקער די פון שר״בער זיבעציק אומגעפער די פון

 בױ־ דער צו בײגעטראגן מער־װייניקער דריטל צװיי פולע האנן
 אמעריקע. אין ליטעראטור אידישער דער פון שאפונג און אוכג

 פראגרע־ דער ארום גרופירט צ״ט יענער אין אלע זיך האבן זײ
 דער פון שיפראצוגגען ערשטע די פרעםע. ארבעטער אדער םיװער

 דעריבער זיך באװ״זן אמעךיקע אין ליטעראטור אידישער נײער
 ביי איז װאם פאלקם־צײטוגג״, ױדישע יארקער ״נױ דער אין
 ארבעטער־ אידישער דער צו נאענט נעשטאגען גרינדונג איר

באװעגונג.
 אין ארבעטער־לעבן אידישן פון דערצײלער ערשטער דער

 דער פון ).1922—1845( ז״פערט משה געװען א־ז אטעריקע
 פלעגט (ער פעלדשער געשטודירטער א פאטער, זיין װי אזוי הײם,

 א און משכיל א ״דאקטאר״), אנרופן אויך אמעריקע אין זיך
 אנגעהויבן ער האט שפראכז, אײראפײאישע עטלעכע פון קע־ער

 זעכציקער די אין נאך ליטע אין טעטיקייט ליטערארישע זײן
 און רוםיש, העברייאיש, אין געשריבן דארט האט ער יארן.

 1886 יאר אין אמעריקע קייז קומענדיק אידיש. אין אויך צולעצט
 און ארבעטער־באװעגוגג אידישער דער פון מיטגעריםן ער װערט
 פאלקם־צײ־ ױדישע יארקער ״נױ דער אין שרײבן אן הױבט
 ארבעטער־לעבן. אידישן אמעריקאגער פון דערצ״לונגען טונג״
 ליב־ און מיטלייד פון באזעלט זייגעז דארט דערצײלוגגען זיינע

 שנאה און צארן פון און םװעט־שאפ פון קרבנות די צו שאפט
 ארבעטעד־אייניקייט פאר אגיטירט ער אוגטערדריקער. יזייערע צו

 צו נאר םטרײקם, צו ניט אבער רופט ער טרייד־ױניאניזם. און
דערצײ־ ערשטער זײן איז פראפיט־טײלוגג. און קאאפעראםיװן
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 ארבע־ דער פון לעבנם־בילד s — הילןפ ״אומדערװארטע לונג
 און גויט די זײפערט שילדערט )1886 ױלי טן2( טער־װעלט״

 אלטער דער אין יארק. נױ אין שניידער־ארבעטער א פון עצנט
 זײן לערער. א געװען (שטעפער) א&ערייטאר אט־דער איז הײם
 חזן״. קליינשטעטלדיקן א ביי זיגגערל ״א געװען דארט איז באם
 באם, דערפאלגרײכער א יזיעערל דער װערט אבער אםעריקע אין

 אויםצוזויגן, מיטמענטשן זײגע ?ונםט ״די םארשטײט ער װייל
 טריגקען בלוט, פרעמדער פון און שמאלץ פרעמרער פון לעבן

 פעטער און פעטער אלץ ער איז דעריבער און שװיים יענעמם
 אי־ זייפערט דינער׳/ און מאגערער ארבעטער זיינע און געװארן

 די צװישן לאנטראםט דעם בילדער רײ א דורך אויך לוםטרירט
 און שנײדער־שאפ דעם אין ארבעט־באדיעועען שױדערלעכע

 ער הויז. אין שניידער־באם ביים פראכט און לוקםום דעם
: טעאטער אין גיי׳ט ער װען באם פון ^נט^ן דאם אפ אױך מאלט

 בעםטע די פון הויזן און ראק פיעעם א געטראגן האט ״עי
״ן אויף דראפ. פראנצויזישע  פיקע ענגלישער פון װעםט װייםער ז

 העמד-לעכער זײנע אין ק״ט• גאלדענע שװערע א געגלאנצט האט
 רעגגבויגן-פארבן אלע אין געפינקלט האבן פינגער זיינע אוין= און

 פראק שװארצן זיין פון קנאפ־לאך אין און בריליאנטן גךויסע
ראזע.״ פרישע א געזעםן איז

 װערן הויזגעזינט זיין און שכיידער־ארבעטער ארעםער דער
 ״םאציא־ דער פדיינט, זייער דורך אונטערגאנג פון געראטעװעט

 ארבעטער די ארגאניזירט יענער װאם דעם דורך ניט ליםט׳/
 שע־ ■זייערע אין באדינגונגען בעםערע דורכפירן ז״ העלפט און

 דער אין געװינט ער זואם דעם דורך :נם א רורך נאר פער,
 ?לאםן־ קיי[ ניט איז םאציאליםט זײפערטם װארים .לאטעריי..

 דער־ ער בײשפיל, צום םאציאל־רעפארמער. א נאר קעטפער,
אז קלערט,

------------לאםאל פערדינאנד און מארקם קארל : לײט צװיי ״די
 איז רביגו משה װאם זעלביקע די ארבעטער אוגדזערע פאר זייגען
 האט רבינו משה מצרים. אין עלטערן אונדזערע פאר געװען אמאל

 פערדינאנד און מארקם קארל און רעליגיאן א געגעבן אידן די
 גאנצן דעם פון קייטן שװערע די אראפגענומען האין לאםאל

 זי װאס רעליגיאן, אנדער אן געגעבן אים האבן און מענטשנטום
בריד^רטיאפט," און גלײבהײט פרײהײט, חייםט

 לאטע־ דאזיקער דער עפגט םילאנטראפ גוטהארציקער אלם
 פרא־ די מיט זיך טײלט ער װאו שנײדער־שאפ, א ריי־געװינער

 אינ־ דעם פרײנט, זײן אריין נעמט און אדבעטער די מיט פיטן
שותױ... א פאר *^פערײטאר טעציגעגטן

 אכציקער די פון ארבעטער אידישע די פון שטימונג די
 גע־ האט װאם שרייבער, א פון אויסגעדריקט אויך װערט יארן

 מאגאצאג זייז דוד. בן יעקב גאםען אונטערן דערצײלוגגען שריבן
 קראגקן א שילדערט )1886 ױצי טן30( געשיכטע״ קלײנע ״א

 פון צוקונפט דער איבער באז^,רגט שטאר? איז װאם ארבעטער
 אצע אז בשורה, די אן אים מען זאגט אמאצ מיט קינדער. זיינע

 שאפ־ זיין םטרייק. אין ארוים זיינען שאפ זײן פון ארבעטער
 מער װעלן ״מיר :זיך פרייט ׳אן אים עם זאגט װאם חבר,
 צוערשט זוערט ^בער חוצה דער זיין״... ניט שקצאפן קײנע

 אויגן זײגע פאר שטײט םטרייק װארט דאם אומרואיק. שטארק
 פארא־ און אים דעדשרעקט עם באשעפעניש׳/ ״שרעקלעכע א װי

 לאגע״ שרעקצעכע ״די זינען אויפן אים קומט עם אים. ציזירט
 און פרוי א מיט ארבעט, אן געצט, ״אן :חויזגעזינט זייז פון

 ״צאמיר : אים טרײםט אבער פרוי זײן קיגדעײעך״. קצײנע פינףי
 נישט און גצײך ארבעטער אצע מיט צאםט שװערן דעם טראגן

 קעגן ׳פרינציפ אין איז זי אויך אבער זיך״. ביי אױאפפאלן
 דאר̂ז יוניאן די װאם געצט, דעם מיט אז האצט, זי םטרייק.

 קאאפעראטיװן א גריבדן ציבער מען זאצ סטרייק אויפן אויםגעבן
שאפ...

 אויגן די צו מאכט ער געפעלן. פצאן דער איז קראנקן דעם
 :קאמח און לעבז פון בילדער זעט ער חצומען. אן הויבט און

 און ארבעטער דעם באפאצן אויגן״ ״װאלפישע מיט מענטשן
 מיע״. בלוטיקער שװערער, זײן פון פרוכטן די אװעק ״רויבן

 חױת װיצדע די אבער זיינם, פאר זיך שלאגט ארבעטער דער
.שטארקער זײנען .  פארבינדן ארבעטער די װי דעם נאך אבער .

 װאקםן ױניאן, א איז ברידערשאפט׳/ פון ״בונד א אין זיך
 לייב, א :באשעפענישן מעכטי?ע צװײ מיטן זײער אין אוים
 :שטערן זײן אויןפ שײנט װארט פײערדיקער ״גרויםער, א װאם

״ ק!' ר״ ט ם  ער װארפט פײער ״פלאמען װאם טיגער, א און ׳
 א און קויצן הייםע צװײ װי ברענען אויגן די מויל. זיין פון

קאפ״... זײן אויף גצינצערט ׳באיקאט׳ װארט רויטער
 זיך זוארפט ״באיקאט״ און ״םטרייק״ מעכט צװײ די מיט

 באזיגט זיכער װאלטן זײ שוגאים. זיינע אויף ארבעטער דער
 געריכט... פון און פאציציי דער פון היצף אבער קריגן זײ געװארז,

 ארבעטערם דעם פון נצחון פארלויפיקן אויפן אבער געקוקט ניט
 ״ציכטיקערע פון אנקום דעם קראנקער דער דאך זעט שונאים,

 פרײהײגו און אײציי^ײבו א\,יארגא\-יןא^ :טעג גליקצעכערע און
הימצ״... אויפן אויפגעשריבן בוכשטאבן רויטע מיט זיינען

 שײנט שטערן זײן אויף װאם צײב, דעם פון ביצד (ראס
 דעם פון גענומען צװײפל אן איז ״םטרייק״ פײער־װאדט דאם

 װאם חיה, א זיך געפינט הימצ אויפן אז פאצקלאר, אקט־אידישן
 בײנאכט און ״אמת״ שטערן איר אויף אויפגעשריבן איז בײטאג

״אמונה״). —
 ארײנמי־ דער איבער םטרײק פארן שרעק ארבעטערם דעם

 באם פון זײט דער אויו? געריכט דעם און פאליצײ דער פון שונג
 דאם קלאםן־קאמףי, דעם אויםצומײדן חלום ארבעטערם דעם און

 שעפער קאאפעראטיװע ארגאניזירן דורך פיקעטן און םטר״קן
 מיט און יוניאן דער פון װאוקם דעם מיט בײדע פארשװינדן

 אכ־ די אין געדאנק. םאציאליםטישן פון פארשפרײטוגג דער
 צו פרואװן עדשטע די פון צײט ךער אין אבער, יארן ציקעױ

 האבן ארבעטער, םװעט־שאפ אימיגראגטישן דעם ארגאניזירן
ארבעטער־שאפונגען. פיל אין געפילט שטימונגען אזוינע ■זיך

דיכ־ דער יפראזע געשריבן אויך האט יארן אכציקער די אין
 אונ־ הײם, אלטער דער אין םינםינעטי. פון גרינבערג דור טער
 אין געשריבן ער האט זאהיק, דוד נאמען פריערדיקן זײן טער

 די אין אמעריקע קײן קומענדיק רוםיש. און אידיש העברייאיש,
 יענער פון שרײבער אנדערע ריי א װי ער, װערט יארן אכציקער

 ״דאם זייז אין ארבעטער־באװעגונג. דער פון מיטגעריםן צייט,
 צװישן דיאלאג א ),1886 אקטאבער טן13( באגעגעגיש״ יאדן
 (תרמ״ז), יאר אגקומענדיקן און (תרמ״ו) פארגאנגענעם דעם

 װעלט״ װיםטע ״פאלשע, די פארבן שװארצע מיט גרינבערג מאלט
 מעגטשן־ אין ״טײװלען זיך געפינען עם װאו צייט, יענער פון

:געשטאלט״

מר. און באגראבן ערד דער אין איילן 1ניי ליגט ׳אטת׳ ״מר.
 עם װעלכן אין הימל זיבעטן צום ביז געשטיגן דאך איז ׳שקר׳
 פאטעל גאלדענעם א אין גאט-דאלאר קאפיטאליסטישער דער זיצט

 (א״וים- ׳עקםפלואטירונג׳ :מיניםטארן צװ״ זיצן אים לעפן און
 די אויך זינד װעלכע (אײגן־ליבע), ׳עגאאיזמום׳ און בייטונג)
 פיר בלוט-געשריבענע מיט מערדערישן, שענדלעכן, דעם פון טרעגער

פארלייהענען׳ (פאלש-שװערן, ׳אלה-כחש-רצח-וגנב׳ װערטער:
גנבענען).״ און מארדן

פאלקם־צײטונג״ ױרישער יארקער ״נױ דער אין דיכטונג די
 פראזע. די װי שװאכער געװען חדשים פאר ערשטע די איז

 דיכטער, א 1886 יאר םוף דארט זיך באװײזט אבער דערפאר
אריבער אויך שטייגט ער ביז יאר צו יאר פון געשטיגן איז װאם
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 שניידער־אר־ דער געװעז איז דאם מײםטער. לאנדאנער זײנע
ראזענפעלד. מארים בעטער

8.

 ער־ דער געװען איז )1923 — 1862( ראזענפעלד מארים
 אין שאפ־לידער און פאבריק פון דיכטער באדייטנדיקער שטער

 שניי־ א פאטער א בײ ליטע אין געבארן שפראך. אידישער דער
 ראזענפעלד זיך געמט םואװאלק, פון נ*ענט דארף א אין דער,

 ארבעט זעלביקער דער פאר יארן אכציקער די פון אנהויב אין
 אין דעם נאך און ענגלאגד אין פריער עמיגראציע, דער איז

 אלם — אייזן און נאדל מיט יאר 20 ארום ארבעט ער אמעריקע.
 שניידער־ די אין פרעםער און (מאשין־שטעפער) אפערײטאר

יארק. נױ און לאנדאן אין םװעט־שעפער און פאבריקן
 דער אין אר״נגעצויגן ראזענפעלד מארים װערט לאנדאן אין

 הארבםט אין אמעריקע קייז קומענדיק ארבעטער־באװעגונג.
 גרופעס האלב־אנארכיםטישע די אן אן יזיך ער שליםט ,1886

 םלעגן װאם פרײהײט׳/ פון ״ריטער און פר״הײט״ פון ״פיאנערן
 ארבע־ אידישער רעמ־^לט־באליבטער דער פאר פאנדן זאמלען

פריינד״. ארבעטער ״דער לאנדאן אין טער־צייטינכ
 ראזענפעלד, מאריס האט לאנדאן אין שאפ־ארבעטער אלס
 ארבעטער־לידער. אלערלײ פארפאםט ארבעט, דער בײ זיצנדיק

 ארבעטער. ימאםן פון נעװארן דעקלאמירט און געזוננען זיינען זײ
 אויפן לידער זײנע אנצושרײבן פרואװ א געמאכט אויך האט ער

 צום און אידל״ ״פוילישער צום צוגעשיקט זיי האט און פאפיר
 מארים צײטונגען, יענע פוז רעראקטארן די פריינד״. ״ארבעטער

 ר^זענפעלדם געהאלטן אבער האבן קראנץ, פ. און װינטשעװשקי
 דעמאלט האבן העגט זיינע דרוקבאר. ניט פאר לידער ערשטע

 שר״בן. צום איירער פרעםן און נײען צום אויםגעטויגט מער זיך
 די אפילו געװען םרעמד אויך נ*ך דעמ^לט אים זיינען דערצו
 אבער בישלעכוױיז .פ^עזיע. פון כללים עלעמענטארשטע םאמע

 אנצושרײבן ריכטיק אזױ װי דערלערנט ראזענפעלד מארים האט
 מעג־ די ער ?ריגט אמעריקע ק״ן קומענדיק און לידער זיינע

 ױדישע יארקער ״נױ דער אין פארעפנטלעכן צו זײ לעכקייט
פאלקם־צייטוגג״.

 ראזענםעלד גיט נאך גיט דארט לידער ערשטע זײנע אין
 שטײגער וױגטשעװשקץפ אוין* זינגט ער שאפ־בילדער. קײן

 פאר־ דעם װענן ליד ערשט ז״ן קאמוי־לידער. און װעק־לידער
 עם װעק־ליד. א איז )1886 דעצעמבער טן17( יאר ענדיקטן

 שלאףי. םון ״געשװינד״ אױפצושטיין פאלק אידישע דאש װעקט
 ראדיקאל אבער דארט זיך אונטערשײדט ראזענפעלד מארים

 צונזערם לויט זיי, װי ניט, רופט ער װעקער. משכילימשע די פון
 בילדוע־קלאםן״ און זייף מיט — זיך ״אײנצואװאשן אויםדרוק,

 שאפ־ארבעטער דער אויםגעקלײדט״. אײרא&״איש ״װערן און
 פראצעװעט, װאם םאלק דאם פאלק, ז״ן רופט ראזענפעלד מארים

 צוגלייך, (ארבעטער) ״ברידער״ אלע מיט ״װעלט־קאמ^״ צום
 אטאקע זיין אויך רייך״. צו און ארעם ״צו מאכן צו םווי א כדי

 פאזיציעס די םון ניט ראזענפעלד מארים מאכט רבנים די קעגן
 קלאסן־ פר^לעטארישן פון נאר השכלה, בירגערלעכער דער פון

 ״זײ װײל דערפאר, הויפטזאכלעך רבנים די אטאקירט ער קאמף.
 פאלק, דאם אײן רעדן און אצינד״ ראליע ■ז״ער פארשטעלט שפילן

״זינד״... זײן פאר ?ײדט עם אז
 אויך מיטארבעטן ראזענפעלד אן הויבט 1888 פריליגנ איי

 דארט לידער ז״נע אין אויך אבער פריינד״. ״ארבעטער אין
 שארןז ארוים דארט טרעט ער שאפ. דעם ניט נאן־ ער שילדערט

 ניט ״ארבעטםלײט״ די רופט ער םיםטעמע׳/ ״אלטער דער קעגן
 האפן, צו װעמען אויף ניט האבן זײ װײל ״פארשלאםן״, זיין צו

 די װארנט ער רעװאלוציע. םאציאלער דער פאר קעמפן צו נאר
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 שיקאגא״ פון ״ױםטיץ־מארד איר אז בורזשואזיע, אטעריקאנער
 ברעננען ניט איר װעט ״הײמארקעט־טראגעדיע״) באקאנטע (די
 יז״נען געהאנגען, האט זי װאם מענער, פיר די װייל גוטם, קיין
 דעם ״גאר אויספיר: דעם מאכט ער און ״פארגאנגעז״. ניט

 קאגט גײםט ״דעם (געמוטשעט), געקװעלט״ איר האט קערפער
 מארים ארוים טרעט שאפ־לידער זיינע מיט פארניכטן״. ניט איר

יארק (נױ גלאקע״ ״די לידער־ביכל ערשט זײן אין ראזענפעלד
1888.(

 קײן געװען ניט נאך אמעריקע אין איז צײט יעגער אין
 אידישער דער אין פובליציםטיק און פ^עזיע צװישן מחיצה
 זשור־ אזוינע אויך לידער געשריבן דעמאלט האבן אזוי פרעסע.

 מערים^ן, װיערניק, הערמאלין, הילקװיט, הארקאװי, װי נאליםטן
 געװען דעריבער איז עם גל. ד. א. שור, ראיעװםקי, פאליי,

 דער־ באלד האבן זאל ראזענפעלד מאריס אז נאטירלעך, גאנץ
 פובליציםטישע די פון העכער פיל שטײען לידער זייגע אז פילט,
 װאגט ער איגטעליגענטן. און משכילים אנגעזעעגע פון פערזן

 ער װי יאר צװײ קארגע ,1888 הארבםט אין שוין דעריבער
 לידער. ביכל א מיט ארויםצוטרעטן דרוקן, ^נבעהויבן זיך ה*<*ט

 לי־ 30 פון נ^עגט אגטהאלט לידער־ביכל ערשט ראזענפעלדס
 מארים װיליאם בערנע, און הײנע םון מאטאם האט עם דער.

 רעװאלוציא־ זײנען לידער מערסטע די פארםאגם. אלבערט און
 אין געדרוקט האט ער װאס לידער, אלע כמעט זײ צװישן גערע.

 דער איז דארט לידער יזייגע אין נײע דאם פריינד״ ״ארבעטער
 דעם אויך שוין שילדערט ער װאו ״לעבנם־בילדער׳/ אפטייל

 נױ פון ליד בארימט ז״ן דארט שוין פאראן שניידער־שאפ.
 מארים פארקויפערין״. ליכט ״די ארעמשאפט אידישער יארקער

 אין געװארן באצײכנט איז לידער־ביכל ערשט ראזענפעלרם
 רעװאלוציא־ פון זאמלונג ״א אלם פרײנד״ ״ארבעטער לאנדאנער

 אלם געװארן באטיטלט איז דיכטער דער און פאעזיע״ גערער
פאלקם־פאעט״. רעװאלוציאגערער אידישעד ״ױנגער

אגערקענט. אלגעמײן דעמאלט װערט ײכטונג ראזענפעלדם
 װערט ער אויםגאבעם. אידישע אלע אים פאר זיך עפענען עם

 אד־ ״פאלקם דעמאלט־פראגרעםיװן דעם פון הויפט־דיכטער דער
 מיט גל״כצײטיק אויך שרײבט ער ).1890—1888( װאקאט״

 דעם אין און ״װארהייט״ אנארכיםטישער דער אין עדעלשטאטן
 דער אין אדן ״מארגנשטערן״ אומפארטײאיש־םאציאליםטישן

 ״ארבעטער םאציאל־דעמאקראטישער ניי־געגרינדעטער דעמאלט
 שוין ראזענפעלד האט יארן אכציקער די פון םוױ ביזן צייטונג״.

 פאעזיע ביכלעך צװ״ לידער, 150 איבער פארעפנטלעכט געהאט
 װערק, פראזע צענדליק א און ״בלומענקעטע״) 1או ״גלאקע״ (די

שניידער־דערציילונגען. עטלעכע זײ צװישן
 אי־ נײער דער פון שאפער ארן בויער די פון װײניק זײער

 קאנםער־ דער אין באטײליקט זיך האבן ליטעראטור דישעד
 אונ־ אין צײטונג״ ױדישע יארקער ״נױ די פרעפע. װאטיװער

 געקאנט ניט זיך ארום ה^ט װעקםלער מארים פון אידיש גארישן
 אידיש. אין •ליטעראטור מאדערנער א פון שאפער די גרופירן

 ״װאכנ־ ״גאזעטן׳/ ״טאגעבלאט״, פון מיטארבעטער די אויך
 אײזנשטײן, א. (י. 1יאר אכציקער די פון גל. ד. א. בלאט׳/

 מארים־ יעקב ערליך, ב. א. גאלדאװםקי, מ. ב. בלומענזאן, ױלױם
 ביי־ װייניק זײער זעליקאװיטשן, חוץ א האבן, גל.) ד. א. זאן,

 ליטע־ אידישער דער פון שאפונג און בויאונג דער צו געטראגן
 דער קויפט גלייך, לייטן מיט זיין ׳װעלגדיק אמעריקע. אין ראטור

 פון לידער עטלעכע 1889 איז ״טאגעבלאט״ פונעם ארויםגעבער
 גע־ דעם דורך האט שרהזאן אז מעגלעך, ראזענפעלד. מאריס
 קריגט ראזענםעלד ארבעטער־לײעגער. אויך געװינען צו האפט

 אים זידלען עטלעכע פרייגד״. ״ארבעטער אין גאב א דערפאר
דורך געװינט שרהזאן נאר ״פאררעטער״, אים רופן און דארט
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 גרופירט יארן יענע אין זיך האבן ארבעטער די גארנישט. דעם
 שאפן אויך אנגעהויבן שוין און צייטונגען פראגרעםיװע די ארום
 איז ראזענפעלדן פאר כאראקטעריםטיש פרעםע. אייגענע זײער
 פריי־ אז ״טאגעבלאט״־פערזן, זײנע אין דערקלערונג זײן אבער
 ארבעטער דער װען ״דאן ערשט יזינגען ער װעט לידער לעכע

 רא־ אומגעבראכט״... װערט םיםטעם די ״װען און דערװאכט״
 אין נאר לידער, צױניםטישע אויך שפעטער זינגט זענפעלד

 אויםגעהאלטן מער־װײניקער געװען ער איז יארן אכציקער די
 פאדערט צױניםט, א לאנדםמאן, א זיינער װען און םאציאליםטיש

 מיט ראזענפעלד אים עגטפערט צױךלידער, שרײבן אויף אים
 אין ),1890 יאנואר (״פאלקם־אדװאקאט״, תירוץ״ ״דער ליד א

:איז אידייע זיין אז דערקלערט, ער װעלכן

קלאםן, און סעקטן קיין — גלייכה״ט און ״פרייהייט
קריםט, קײן און איד קיין מער ניט װאו
ראםן, און נאציעם פארשיידענע קיין מער װאו

םאציאליםט.״ דער שטרעבט אהין דארט

צױן, פון פעלדער די ניט באזיגג איך ״װארום
םאציאליםט. פין איך װ״ל אויך איך
בליען, שוין װייטגס פון צױן, אין דארט זע איך
קאפיטאליסט..." אידישן דעם

9.

 פון געקומען אויך איז װאם דיכטער, גרױםער אנדער אן
 דער אין פלאץ ערשט־ראגגיקן אן פארנומעז באלד האט און שאפ

 דוד איז צײט, ז״ן פון ליטעראטור אידישער אמעריקאנער
עדעלשםאט.

 באזונדער א גאר פארגעמט )1892—1866( עדעלשטאט דוד
 לי- גאנצע ז״ן ארבעטער־באװעגונג. אידישער דער אין פלאץ

 ערשטע זײנע יאר. פיר קנאפע דויערט טעטיקייט טערארישע
 יװערט שפעטער יאר צװיי .1889 יאר אין דערשייגען לידער

 איבער טויט מיטן זיך ראנגלט ער שװינדזוכט, אויף קראנל ער
 ,1892 אקטאבער טן5 דעם אװעק שטארבט און צײט יאר א

 ז״ן פון צײט קורצער אט־דער אין יאר. 26 פון עלטער איז
 באװיזן דיכטער פראלעטארישער ױגגטלעכער דער האט שאפן

 אידישע קעמפערישע די פון הערצער די אין טיוי זיך איינצוקריצן
װעלט. טײלן אלע אין ארבעטער־מאםן

 -פיאנער א װארט פון זין םולן אין געװען איז עדלשטאט דוד
 אױםטרעטן אליין געמוזט האט ער ארבעטער־ליד. אידישן פון
 שטאט עכט־רוםישער אן אין דערצויגן און געבארן װעג. זײז

 באקאנט גארגיט אדער וױיניק געװען עדלשטאט אייז (קאלוגא),
 גע־ האט ער צײט. יעגער פון ליטעראטור אידישער דער מיט

 ער ליטעראטור װעמעם אויוי רוםיש, אין געשריבן און לײענט
 )1882( יאר 16 םון עלטער אין אנטװיקלט. גייםטיק זיך האט

 j״p גיט דא געפינט ער אמעריקע. קײן עדלשטאט דוד קומט
 נאמען. אט־דעם װערט איז װאם אידיש אין ליטעראטור שום

 אידישע די ער דערלערנט שנײדער־שאפ, א אין ארבעטנריק
 אין ליטעראריש אויםצודריקן זיך אבער געגוג ניט שפראך,
 1889 אין ״װארהײט״ דער פון גרינדונג דער בײ ערשט אידיש.

 ליד א אויפצושרייבן חברים אנארכיםטישע זײנע אים באװירקן
אויםצודריקן פײאיקייט די ארוים באלד װייזט ער אידיש. אין

 מג־ לידער, זײנע פון צװײ ?לאר. און איינפאך אידיש אין זיך
 : אידיש אין שאפן זײן פון װאכן עטלעכע ערשטע די אין שריבן

ט נאן־ װערן צװאה״, ״מיין און קאמח״ ״אין  געזונגען. פיל ה״נ
 צו רוםיש פון גאנצן אין ביםלעכװייז איבער גײט עדעלשטאט

 דער פון בויער פיאנערישע די פון א״נער װערט און אידיש
 ניט אוים זיך דריקט ער אמעריקע. איז ליטעראטור אידישער

 פעליע־ םאטירעם, דערצײלונגען, אין אויך גאר לידער, אין נאר
 גאלאפם, ק. אין דערמאנט װאם פובליציםטיק, א אין און טאנען

 ניט גלײכן קײן אימעריקע, אין צײט יענער אין זיו, צו האט און
פאטאם. און שפראך פלאמענדיקער איר מיט

 און ראזענפעלד (װינטשעװםקי), פילאזאף״ ״משוגענער דער
 אידי־ אמעריקאנער דער אין אויבנאן דעם פארנעמען עדעלשטאט

 אבער האבן גלייכצײטיק יארן. אכציקער די פון ליטעראטור שער
 גרינ־ דוד גאלדשטײן, דוד װי דיכטער, אזוינע מיםגעװירקט אויך

 אזוינע און גל״ ד. א. נאגלע בערטע זעליקאװיטש, געצל בערג,
 זיי־ זאלאטאראף, הערמאלין, אפאטעקער, װי פראזע־שרײבער

 מיט־ דעמאלט האבן װאם װייטער, אזוי און טענעגבױם פערט,
 רעװאלוציאנערע און פראגרעסיװע אלע כמעט אין געארבעט

אויסגאבעם.
 יארן, אכציקער די אין פרויען־שר״בערינם צװיי די (פון

 גאנצן אין שפעטער פילאדעלפיע, פון נאגלע בערטע איינע, װערט
 טויבע דערציילערין די צװייטע, די פארגעסן. און פארשװאונדן

 אמאל איר מיט פארבינדונג אין נאר דעמאנט װערט סעגאל,
 ״די אדער )1883( מלוהטע״ רי ״גאלדעצקע ראמאן פאפולערן

 אויםלאגעם, שפעטערדיקע אין הײםט ער װי נױטערין״, שײנע
 נױ אין װילנע. אין זייעגדיק נאך פארעפנטלעכט האט זי װאם
 צאן־דאקטאר אלם באקאנט געװען 1889 זינט זי איז יארק

 פעליע־ און סקיצן אחוץ םעגאל. טילי) (שפעטער: טאטיאנא
 אידישע איבער ארטיקלען געשריבן אויך דעמאלט זי האט ט׳אנען

 איז זי דערציאונג. אידישער איבער באזונדערם קולטור־פראגן,
 װעלכער ליטעראטן־פאריין, אידישן אינעם טעטיק געװען אויך

 זי װאם אםים, איר אין זיצונג א אפהאלטן אויך אםאל פלעגט
מעדיצין.) דאקטאר א מאן, איר מיט געטײלט האט

 ערשט זיך בליט אמעריקע אין ליטעראטור אידישע די
 אויך דעמאלט װערט זי יארן. נײנציקער די אין פאנאנדער
 געזעלשאפטלעכ־ אמעריקאנער אלגעמיינער דער פון אנערקענט

 װעלט־ליטערא־ דער אין ארײעעפירט איר דורך װערט און קייט
 גרוים־אויםגעװאקםענע די אז ספ?, קײן ניטא אבער ם׳איז טוי־.

 די פארדאגקעז צו פיל האט אמעריקע אין ליטעראטור אידישע
 צוגע־ האט װאם יארן, אכציקער די פון פיאנערן־ארבעט פיינע
אנטװיקלונג. װייטערער איר פאר באדן גינםטיקן דעם גרײט

 זיינען פאגריגדעט איז באשרייבונג אט-די װעלכע אוין־ קװעלן די
 זיבעציקער די פון פרעסע דער איבער ארבעטן מיינע אין אנגעגעבן

 ;1928 ייװא, אמאפט״ל—״פנקם ; 1926 אפריל, (״האמער׳/ יאדן
 לידער- ערשטן איבערן ; )1931 און 1928 נומערן ״פרייהייט״-ױביל״

 ;1928 (״פנקם׳/ םאבעל צ. י. פארפאםער זיין און אידיש אין ביבל
 די אין דיכטער פיאנערישע די איבער ; )1938 שטיין-בוך, מ. ל.

ױ ״פרײהײט״, פארלאג װינטשעװםקי״, ״מארים ביכער: יארק, נ
 'און ,1935 מאםקװע, ״עמעס׳/ פארלאג עדעלשטאט״, ״דוד ; 1928

 און ״װיםנשאפט ;1928 ״פגקם״, אין — ראזענפעלד מאריס אלבער
 געדענק־טעג, און יארצ״טן זייגע צו און ,1935 קיעװ, רעװאלוציע״,
.1937 איז 1932 ,1929 ,1927 ,1924 ״פר״הײט״,
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 והאט אלגין תבר װ$ם ארב^ט, יצר פון אנוזײב דגים דא דרדקן מיד
 אלמאגאך. פון רגויאלציגי דןיר פדן אויפטראג אײפן טירײבן אנגעהויבן

ניט־פארןינדירןט. גןיבליבן ארפןיט די איז טויט פריצײטיקן זײן צוליב

 ליטעראטור אידישער דער אין ריכטונג פראלעטארישע די
 מאדערגע די װי אלט, אזוי כמעט איז זי יאר. 25 פון עלטער איז

 געהערט װאם בירגער־רעבט, א האט זי ליטעראטור. אירישע
ירושה. ליטערארישער אונדזער צו אױן־

 א ״עמך׳/ פון ארויםגעש&ראצט האט װאם ליטעראטור, א
 מארך און בלוט דעם מיט געש&ייזט זיך האט וואם ליטעראטור,

״בזיעת־ דעם — מענטשן פראםטן עקספלואטירטן דעם פון

אלגין מ.

 און אן געבורט איר פון איז װאם ליטעראטור, א — אפיך״־ניק
 שײנעם דעם קעגן פראנועװגו א געװען גופא עקזיםטענץ איר מיט

 װעמעם כלי־קודש, די אױך װי תקיו*, דעם גביר, דעם אידן,
 האט װאם ליטעראטור, א ;העברײאיש געװען איז אינםטרומענט
 דער פון גריעשעצוננ דער פון געליטן נאכאנאנד יארצענדליקער

 גע־ אליין האט װאם דער, פון אפילו איגטעליגענץ, אידישער
 ביזן גרינגשעצונג דער פון ליידט װאם (און אידיש שריבן

 ניט זיך, פארשטייט האט, ליטעראטור אזא — טאג) ה״גטיקן
 ךאװ באלמעלאכע, דעם קבצן, דעם האבן זינען אין ניט געקענט

משגיחים. און באהערשער זיינע צו היפוך אין פאל?,
 אידישע די ביז יארן צענדליקער אװעסגײן געדאדפט האבן עם

 אין טײלװייז און אשן שלום פון װערק די איז האט, ליטעראטור
 זען צו ״דערלעבט״ זיך שאםן, פרצם פון יאר צען לעצטע די
דן׳/ ״שייגעם פונעם גביר, אידישן פוגעם םארהערלעכוגג א  אי

פרצס לעבנה־שטייגער. באלעבאטיש־אײנגעפונדעװעטן פונעם
3 6 5

 פראגרעםיװן מער ערשטן, זיין נעמען זאל מען אויב שאפן,
 אלץ דאם — שאפן שלום־עליכמם שאפן, מעגדעלעם פעריאד,

 אײנגעקנופט און אויםגעװעבט גאנצן און גרויםן אין דאך איז
מאםע. הארעפאשגע ברייטע די הײנט רופן מיר װאם דעם, מיט

בא־ דעם נעמען זאל מען אויב ריכטוננ, פראלעטארישע די
 לגיץ־ צו שייכות פון זיז דעם אין נאר ״פראלעטאריש״ גרירי

 ארבעטס־קראפט, זייער פארקויפן װאם מענטשן, צו ארגיצגיצר,
 איז עקאנאמיש, עקזיםטירן קענען צו אופן אזא אויףי כדי

 אידי־ דער פון טראדיציע דער אין אײנגעװארצלט מער דעריבער
 ליטעראטור אנדערער איז ניט װעלכער פון װי ליטעראטור, שער

 דער פון טראדיציע דער אין װי מער אפילו צײט, אונדזער פון
 כאטש װײל רעװאלוציע, דער פאר פון ליטעראטור רגמיט\(\ר

 עקםפלואטירטער, דער אויבן־אן דעם פארגומען אויך האט דאיט
 םאבריק־ מאדערנער דער װי פויער, דער מער געװען דאם איז

 דער פון — געשריבן האט ארבעטער אידישע ,ױעגן ארבעטער.
 אידישן װעגן פרץ. ל. י. —סלאםיקער פלעיאדע גרויםער ערשטער

 געשריבן מאם קלענערער אדער גרעסערער א אין האבן ארבעטער
 אזוינע מיט — דור צװייטן דעם פון ?לאםיקער אלע כמעט

 דוד אנ־םקי, ש. רייזען, אברהם װי פערזענלעכקײטן, פירנדיקע
 גארדיץ, יעקב יציבין, ז. קאבריז, לעאן דודיפינםקי, בערגעלםאן,

 הירש־ פרץ ראבאי, א. האלפערן, ל. מ. לייװיק, ה. אפאטאשו, ױםףי
 די אט פון טײל גרעסטער דער און — נאך און נאך און ביין

 דעם מיט אינטערעםירן אנגעהױבן זיך האט שריפטשטעלער
 פאר נאך װערק זײערע אין פארקערפערן איפ און פראלעטאריער

 לעצטע ״די פון גרענעץ װילקירלעך־אנגעצ״כנטער אונדז פון דער
יאר״. 25

 אבער מעז דארף ליטעראטור״ ״פראלעטארישע באגריוי דעם
 םאציאל־ א אין און אומפאנג באגרענעצטן מער א אין נאך נעמען

 פראלעטאריש אנרופן מיר װעלן זין אט־דעם אין ליכט. פאליטישן
 פיראל(\גוא\־יט\\ א\יפ\ זיך שטעלן װאם שריפטשטעלער, די

 דער פון שטאנדפונקט אויפן הייםט דאם װאם
 װעל־ דורך רעװאלוציע, םאציאלער דער פון אומפארמיידלעכקײט

 פראלע־ פונעם הענט די אין איבער גײט מלוכה־מאכט די כער
 םיםטעם. םאציאליםטישע די איינגעפירט װערט עם און טאריאט

 אר־ ליטערארישע זיין געװיינלעך באטראכט שריפטשטעלער אזא
 פאר קאמוז געזעלשאפטלעך־פאליטישן דעם פון טײל א װי בעט
 אין עקםפלואטירטע די פון לאגע דער פון פארבעםערונג דער
 פון םיםטעם דער םון אפשאפונג דער פאר און געגנװארט דער

 אביעקט אוממיטלבארער דער צוקונפט. דער אין עקםפלואטאציע
 שטרעבט ער װעמען פראלעטאריאט, דער איז שאפן זיין פון

 דעם אלם ארגאניזירן קרעפטיהן, פארפײנערן, אויפצוהױבן,
 א פון אידעאל דעם זיך אין הײנט שוין טראגט װאם קלאם,
 קולטורעלער העכערער אומפארנלײכלעך אן אויףי מארגן נײעם

 צו באגרענעצט ניט דוקא שוין איז שריפטשטעלער אזא שטופע.
 םך א איז געביט זײן :ארבעטער־לעבן״ ״פונעם שילדערונגען

 פראלעטארישער א אומבאגרעגעצט. פאקטיש איז עם ברײטער;
צו\ מאטעריאל זיין פאר נעמט שרײבער לעבן םונעם געביט י

366



 געגנ־ דער אין װי פארגאנגענהײט דער אין מענטשהײט, דער פון
 ניט דעאיליזירט װערט ״פראלעטאריש״ קװאציטעט ד״ װארט.

 אופן, דעם דורך װי שטאוי, םאציאלן פארארבעטן דעם דורך אזױ
 צוגאנג, דער געזיכטם־פונקט, דער :פארארבעט װערט ער װי

אויטאר. פונעם גוװלגו־א^גטױאץגג די — קוריז
 פראלע־ ענין צום באנרין? אט־דעם װענדט־אן מען װען אויך
 ליטע־ דאזיקע די אז אנערקענען, מען דארף ^יטעראטור, טארישע

 דער פון בנין דער חדשות. פנים קיין ניט אונדז בײ איז ראמור
 גוט־ קרעפטיקן, א אויףי שטייט ליטעראטור פראלעטארישער

 עדעל־ װינטשעװםקי, פון װערק די :פונדאמענט ;עפורעמטן
װ״ז באװשאװער, שטאט, ל  גרויםע די — ראזענפעי^ד מארים טי

 פון באדן דעם באארבעט האבן אייניקע װעאכע פון ק<לאםי?ער,
 אין יליטעראטור אידישער דער אין ריכטוע פראל^סיארישצר דער
 קילאםיקער אצגעמײךאנערקענטע דרײ די װי צײט, זעלביקעד דער
 — ע^יכם שלום פרץ, מענדעלע, — ^יטעראטור גאנצער דער פון

 באארבעט טאלאנט און ליבשאפט עגערגיע, פיל אזוי מיט האבז
^יטעראטור. אידישער גאנצער דער פאר פעלד דאס

— אונטערזוכן צו כדאי איז עם און — פרעגן קען מען
 פון גרינדער דערמאנטע פיר די פון אײנער יעדער װייט װי אויו»
 אויםגעהאילטענע אז געהאט האט ריכטונג פראילעטארישער רער

 זיך האט ער װייט װי אויףי און װעלט־אנשױאונג פראלעטארישע
 ניט־פראצעטארישע אנדערע, פון װירקונג דער אונטער געפוגען

 אײנם אבער אידעאלאגיעם. זייערע און גרו&עס נעזעלשאפטלעכע
 פרא־ די בילז־ן קאריפײען פראלעטארישע פיר די : פעסט שטײט

ליטעראטור. אידישער דער פון ירושה לעטאריש־רעװא^וציאנערע
װעל־ ליטעראטור, אידישע פראלעטארישע ה״נט־צייטיקע די

 ליטע־ פראלעטארישע די הויפט־שטראמען: צװײ פון באשטײט כע
 ליטעראטור פראלעטארישע די און םאװעטן־פארבאנד אין ראטור

 די ציניע ערשטער דער אין לענדער, קאפיטאליםטישע די איז
 דער פון — קװאלן צװיי פון זיך שפייזט שטאטן, פארײניקטע
 דער םון ירושה פראלטנואוישטיר דער פון און ירושה אלגעװ־יעטר

 קלאםיקער גרױסע די פון בײשפיל דעם אן ליטעראטור. אידישער
 פרא־ הײנט־צײטיקע די װאלט דור צװײטן און ערשטן דעם פון

 נויטיק איז װאם מייםטערשאפט, די געפעלט שרײבער ?עטארישע
 גרויםע די פון בײשפיא דעם אן ;קונםט גרויםער דער פאר

 באזונדערער דער געפעילט זיי װאלט ק׳לאםיקער פראלעטארישע
מאטעריאיל. םאציאלן צום צוגאנג
באמערקונגען קורצע די אט פון אויפגאבע די זיין ניט קען עם

 שריפט־ פירנדיקע די איבער איבערבליק קורצן א אפיצו געבן צו
 ליטעראטור פראיצעטארישער דער פון װערק די און שטעלער

 דער מיט עוץ־, לפי אן, זיר הויבט װעלכע תקופה, נײער איר אין
 אופן, אזא אויף ארום, נעמט װעלכע און אקטאבער־רעװאלוציע

 דערמאנען, צו געגוג איז עם צװאנציק. יאר א פון פעריאד א
 םיל־ גרויםע, א אויםגעװאקםן איז םאװעטן־פארבאנד אין אז

 דרײםט־ און גײק״ט איר דורך און נײע, גאגצן אין פארצװײגטע,
 כאראקטער, פראיצעטארישן א פון ?יטעראטור אײגנטימלעכע קײט,

 אזוינע מיט ציטעראטור א אויך מיר האבן אמעריקע אין אז און
 ריכטונג, פראצעטארישער דער פון שריפטשטעלער צעגדיליק צװײ
 פראילע־ די רייען. ערשטע די אין ארויםגערוקט זיך האבן װאם

 דער פון טראדיציע דער אין בלײבנדיק יליטעראטור, טאדישע
 אידישער דער פון קהל־אריענטאציע פאלקישקײט, אמכאדיקייט,

 פון מדרגה דער אויףי דערהויבן זי פרואװט בכליל, ליטעראטור
 דער אין ?ילאם פראגרעםױוםטן דעם פון אידעאלאגיע דער

 םאציא^יזם. צום מארשירט װעלכער געזעלשאפט, ה״נטיקער
 ר. ם. ס. פ. אין בשעת װאם אונטערשײד, דער בלייבט (דערבײ
 דעם און סאציאציזם פון אויפבוי דעם װעגן עם זיך האנדלט

 אין עם זיך האנדלט לאגד, אין קלאםךקעגנזאצן פון פארשװינדן
 פונעם פארשארפונג דער װעגן צענדער קאפיטאליםטישע די

קלאםן־קאמף.)
 פראי^ע־ דער פון שטריכן אײניקע נאר אגמערקן רא צאטיר
:ליטעראטור טארישער

 געשעענישן די מיט פארבינדוע — איגהאלט פון :ײקייט א.
װעילט. שטורעטדיק־אויפגעברויזטער א אין היינט פון

 דער מיט הםכם אין — אינהאלט פון דראמאטישקײט .ב.
לאגע. םאציאלער דער פון דראמאטישקײט

 די זיין גערעכט קענען צו — ריטם פון לעבעדיקײט ג.
פאנאראמע. שנעיל־זיך־ענדערנדיקער א פון פאדערוגנען

 הסכם אין שפראך־שעפערישקייט ש&ראך, פון פרישקײט ך.
שטאף. סאציאלן מיטן

אידײען. מיט אנגעזעטיקטקײט \ז.
ואציא^אל. ו(\ריב(\ר מאםן, די צו נאענטקײט

 דער פאר ארויםגעװיזן זין־ האט ריכטונג פראלעטארישע די
 אידישער דער פון אנטװיקצוגג נייער דער אין פרוכטבארסטער

 אנדערע אלע אין אויך פילן זיך לאזט װירקונג איר ליטעראטור.
געגנער. צװישן אפיילו — שאפן ליטערארישן אידישן םון געביטן

ױ.״71 כרענטי» פון קינדער-ארקעםטער דער יארק. נ
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ליסעואטװ פראלעטארישע אידישע
פאמעראנץ א

קאפ, פון לײדנשאפט די גיט איז קריטיק . . ״.
 ניט איז זי ליידנשאפט; דער פון קאפ דער איז זי

ג,עװער.״ א איז זי מעםער, אנאטאמישער קיין
(מארקם.)

געםט, חשובע אהער צוגאםט ס׳קומען
פאעטן... אויכעט און שרייבער

רו, מיט דאלערם, מיט בייכלעך, מייט קוכזען זיי
איז, שם זייער װעלט דער אוין* גרוים

באגייםטערט! ז״נען זיי
— צו אונדז זאגן זיי

!אמת דעם אויםלאנד אין דערצײלן
װארט, דאם האלטן װײניקלעך װייגיקלעו, אינ

מען, פארלאזט שיינע די ריידעם די
פארט, מע אויםלאגד ק״ן קלומקעם און בײכלעך מיט
אמת דער

! מאםקװע אין איבער בלייבט
פעפער.) (איציק

נשמות מענטשלעכע פון אינזשענערן
אױםנעדריקט: זיך האט מגיארי\

t \לנוגו<\3\\<\\־גו אל<\ ״פו\ w w k, י \ןאגז ביאדמיאגנו, ו
un v sגנ\רבופ\לנזג\<\ו ־\ w hר<\ר — ־

: שרייבער די אנגערופן האט ער
^ T\\um aaaim פץ\ runaum״ nau״.
 ארוים דרינגט דאם צופעליק. ניט און אומזיםט. ניט און

 דעם פון אקטאבער־רעװאלוציע, דער פון זין גאנצן דעם פון
אידעאל. קאמוניםטישן

 געשטעלט איז ליטעראטור סאװעטישער נאנצער דער פאר
 רעשטלעך די באזײטיקן צו אױפגאבע קאלאםאלע די געװארן

 דער־ מענטשן, פונעם באװאוםטזײן דעם אין קאפיטאליזם פונעם
 םא- קלאםנלאזער, דער פון מענטשן םאװעטישן נייעם דעם ציען

 םאװעטן־פאר־ איז ליטעראטור די געזעלשאפט. ציאליםטישער
 געצײלטע פון םגולה, יחידי פון זאך קיין גיט דערפאר איז באגד

 פונעם זאך א מיליאגען, פון זאך א איז זי אױםדערװײלטע. און
הארעפאשניקעם. אלע פון ארבעטער־קלאם, גאנצן
 הינטער־ דעם אויף זיך אנטוױקלט ליטעראטור סאװעטישע די
 םאציא־ דער װען קולטור־רעװאלוציע, גראנדיעזער א פון גרוגט

 פון פאקט א איז קולטור אויף> מיליאנען פון מארש ליםטישער
 מאםן־ דער וױרקלעכקײט. םאציאליםטישער טאנ־טעגלעכער

 פון װאקםן קולטור־פאדערונגע! זיינע קולטור־ניװא, ז״ן לייעגער,
. איז ליטעראטור ״אונרזער טאנ. צו טאג .  שװערד שארפע א .
 פארשטײט מען אויב און פראלעטאריאט״. פונעפ הענט די איז

 אנטװיקלונג די אויך פארשטײן ניט במילא מען קאן ניט, דאס
ליטעראטור. אידישער םאװעטישער דער פון

 םאװעטישן אינעם ראלע גװאלדיקע א שפילט ליטעראטור די
 דעם פאר פאררעכנט װערט פרעםע, די יװי ליטעראטור, די לעבן.
 ארבע־ פונעם העגט די אין געװער שארפםטן װיכטיקםטן, םאמע

 ליטעראטור פראלעטארישער דער פון אױפגאבע די טער־קלאם.
 אפשפיגלען, אױפקלערן, בלויז ניט אמוזירן, צו בלויז ניט איז

 איבער־ העלפן דערהויפט, דארף, נאר לעבנם־דערקענטעניש, געבן
 װירק־ די רעװאלוציאניזירן ילעבן, דאם און מענטשז דעם מאכן
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 הײםט עם װי װאירלד׳/ די ״טשענדזש װעלט, די עגדערן לעכקײט,
 ליטעראטור װעגן װאירקער״ ״דײלי אין קאלום גאלדם מײק
 בורזשואזע די װעגן זאגט מארקם װאם זעלבע, דאם מיר ז^גן

:פילאזאפיעם און פילאזאיפן
\r\9 א אגיף בל\יג פרגביךץ \9ילאוא3 ״וי

̂לגו, רי דצו?ל<\\־\  גי.״ אי,בצוװאכ\ אי\ באטסיײנו גאך רי ץץ
נייעם דעם בויען געהאלפן האט ליטעראטור םאװעטישע די

פאמעראדן א.

 דער אויך זיז, געװיסן א איז איז, דאם און םאװעטן־פארבאנד.
 ליטערא־ פראלעטארישער און בורזשואזער צװישן אונטערש״ד

טור.

)1921-1917(בירגער־קריג פון פעריאד דער
 םאװעטישער דער פון באדײט היםטארישער דער

ליטעראטור
 גע־ אנטשטאנען, איז ליטעראטור אירישע םאװעטישע די
 פון באשטאגד־טייל ארגאנישער אלס געפעםטיקט זיך און װאקםן

 בא־ היםטארישער דער ליטעראטור. םאװעטישער גאנצער ויעד
 זי װאם דערין, באשטײט ליטעראטור םאװעטישער דער פון ז־ײט

 אײנגע־ איז זי װאס ארדענונג, םאציאליםטישע די בויען העלפט
 םאציאליםטישער דער פון שלאכטן טאג־טעגלעכע די אין שלאםן

 םאװעטישער דער פון כאר אלגעמײנעם אינעם און בויאונג.
 אידי־ םאװעטישער דער פון װארט דאם הויך קלינגט ליטעראטור

 פארטײ, די װאם אויפגאבעם, אלגעמײנע די ליטעראטור. שער
 םאװעטישער דער פאר ארױםגערוקט האט לאנד דאם רעגירונג, די

 ליטערא־ נאציאנאלע אירע אלע פאר געגאלטן האבן ייטעראטור,
ליטעראטור. אידישער דער פאר אויך 1דערי טורן,
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 צוזאמען האבן הארעפאשגיקעם און ארבעטער אידישע די
 מאםן ברײטע רי מיט װי פויערים, און ארבעטער רוםישע די מיט
 דער אונטער געקעמפט פעלקער, םאװעטישע אנדערע אלע פון

 אקטאבער־ דער םון •זיג דעם פאר באלשעװיקעם די פון אנפירונג
 בורזשואזיע די װי האט, בורזשואזיע אידישע די און רעװאלוציע.

 געקעמפט רוםלאנד, געװעזענעם פון פעלקער אנדערע אלע פון
רעװאלוציע. דער קעגן

ד׳/ דער  קליינ־ אידישע אנדערע און ״פאראײניקטע׳/ ״בונ
 געקעמפט האבן װאם פארטייען, ״םאציאליםטישע״ בירגערלעכע

 דער געװארן. באזיגט םוף־ כל םוף זיינען באלשעװיקעם, די קעגן
 טרעט פארטײען די פון מיטגלידער די פון 5טײ רעװאלוציאנערער

 אר־ רוםלענדישער דער פארטײ. קאמוגיםטישער ךער אין אר״ן
 אנגעהויבן מאכט דער צו קומען נאכן באלד האט בעטער־קלאם
 פאקטישער פון פאליטיק נאציאנאלע לענינישע די םארוױרקלעכן

 און נאציעם. אלע פון גלייכבארעכטיקונג פולשטענדיקער און
 דער פון ארבעט גרויםע די אנגעהויבן אויך זיך האט באלד

 די פון לעבן עקאנאמישע דאם איבערצובויען םאװעט־רעגירומ
 אינדוםטריע נרויםער דער אין יזײ ארײנציען דורך מאםן אידישע

 געגעבן אויך האט רעגירונג די לאנדוױרטשאפט. דער אין און
 די פון פאגראמען די פון געאיטן האבן ■װאם אידן, די הילח םך א

 אויח באזונדערם באנדעס, און ארמייען װײם־גװארדייאישע
.1920—1917 יארן די אין אוקראטע,

 שולן אידישע פון נע־ז ברײטע א געשאפן אויך װערט עם
 צײטונ־ אידישע דערשיינען אן הויבן עם קולטור־אנשטאלטן, און
 ליטערא־ אידישע רייכע א אנטװיקלען צו אן זיך הויבט עם .גען

 מלוכה־טעאטערם, אידישע צאל א אויפגעבױט ם׳װערן טור,
װ. אז. א.

 ביז האבן שרייבער קליינבירגערלעכע און בורזשואזע די
 אידישן דעם אין מזרח־װאנט די פארנומעז רעװאלוציע דער

 רעװא־ די באקעמפט אםן האט זיי פון טייל א ליטעראטור־בנין.
 קײן אנטלאפן זיינען מעגלעכקײט ערשטער דער ביי און לוציע.

 קאראלניק, בעל־מחשבות, אנוכי, דובנאװ, ביאליק, אױםלאנד
אנד. א. ראזענפעלד, ש. מוקדוגי,

צענטער לייטערארישער קיעװער דער

 פיז הויפט־צענטערם די זײנען 1914 פון מלחמה דער ביז
 געװעזענעם פון טעריטאריע דער אויף ליטעראטור אידישער דער

 אדעם, טיילוױיז און װילנע, און װארשע געװען רוםלאנד צארישן
 ליטעראטור־ העברייאיש־צױניםטישער א געװען איז עם װאו

 צענ־ נײע קומעךאויף קערענםקי־רעװאלוציע דער נאך צענטער.
 באזונדערם א און מינם?, פעטראגראד, טאםקװע, אין טערם

 די קיעװ. אין צענטער ליטערארישער אינטערעםאנטער גרויםער,
 גרויםע צװײ קיעװ אין ארוים גיט ״אײגגס■״־גרופע אזוי־גערופענע

 דעם און 1918 אין ״אײגנם״ באנד ערשטן דעם :זאמלביכער
.1920 אין צװייטן
 געפינען מיר גום. איין פון געװען ניט איז ״אייגנם״־גרופע די
 .בעוגצלםא;, װי שרײבער, בורזשואזע עלטערע אזעלכע דארטן

 װערק נאציאנאליםטישע זײנע ״אייגנם״ אין אפ דרוקט װאם
im ;צײטן״ פארטונקלטע ״אין ״אפגאנג׳/ i — םימבא־ ז״גע 

 דער — גייםט ״דער זײז — סאציןלע .h ;״שדים״ ליםטישע
v י. ; מלך״ rn m in — מיר און דאלאראזא״. ״אגראנטע זיין 

— מיטלויפער*) אדער מיטגײער גרופע נײע די אויך געפינען

 האבן װאם שרײבער, אזעלכע אנגערופן מען האט מיטלויפער *)
 איר, אן אנגעשלאםן זיך און אקטאבער-רעװ^לוציע די אויפגענומען

 איר קלארקייט געגוגנדיקער א מיט באנומען ניט אבער האבן װאם
װאקלונג,ע[. פארש״דענע ארויםגעװיזן און נאראקטער םאציאליםטישן
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ט, ד. א. װי שרייבער, רײג rva ^פטיגיי
קגשליראט. א. ט\גוײגוא\, .ב. ?ץױג\?א,

 זײ װעג. אלטן ז״ער פאר דארטן זעצן שרייבער עלטערע די
 אנגעזאמלט זײ ביי זיך האט װאם ליטעראטור, עפיגאנישע דרוקן

 צו געהאט גארניט ה־^בן װאם זאכן, ;מלחמה דער פא־ פון גאך
 דיכטוגג די געװען איז פראגרעםיװער לעבן. נײעם מיטן טאן
 אוים שוין דריקט מיטלויפער־גרופע נײע די ״אײגנם״. אין

שטימונגען. רעװאלוציאנערע און הומאניסטיש־פאציפיםטישע
 די לידער פראכטפולע רײ א אין באגריםט הא^שגויט ר\ר

 איבער־ פארשטאגען. גיט גוט גאך זי האט ער כאטש רעװאלוציע,
 דערפאר, רעװאלוציע דער פון אנטציקט דעמאלט ער איז הויפט

 נאציאנאלע געבראכט האט װאם כוח, דעם איר אין זעט ער װאם
 זײן דערשײנט צייט יעגער אין מאםן. אידישע די באפרײאונג

:זינגט ער װאו ),1919( װעגן״ ״בײ לידער בוך ערשט

לאגג, כ׳װאנדער װאו פארטאגן, טוגקעלע מײנע פון בלוי ״אין
 דורנגעשלאגן האבן מזרח-צייכנס ערשטע די
:געזאנג העל א

טאגן." אן הויבט עס —

 אט־דאם װאם איז קלאר, נעװען ניט נאך אים איז דערװ״ל
/ ״ם׳הויבטיזיך אז געפיל, דער אבער באשטײט, ״טאגן״  האט אן׳
 ״בײ אלץ נאך ער ג״ט דאך דרייםט. און מונטערקײט געגעבן
 װעג. א זוכט בלאנדזשעט, װאם װאנדערער, דער געבליבן װעגן׳/

 געװיםז א פון שטימוגגען די אויםגעדריקט ער האט דערמיט
 אינטעליגעניז, ראדיקאלער דער פון װי שיכט, קלײנבירגערלעכן

ט װאם  דעם און בורזשואזיע דער צװישן װעג א געזוכט ה̂־
 בורזשואז־דעמאהראטישער א צו געשטרעבט פראלעטאריאט,

זעלבםטבאשטימונג. געזוכט רעװאלוציע,
 נאציא־ םך א װעגן״ ״בײ אין דעריבער גאך געפינט איר
 װאם קולטור, בורזשואזער דער פון אידעאליזאציע נאליזם,

:ירושה״ זײדנם ״דעם נאמען אונטערן אים בײ פיגורירט

 זוימען פון געגומעז מאםע א אקםל מײן אויף האב ״איך
קאלטע, הארבםט־טויען מיט באפ״נטע

 אלטן מיט אלטן, מיט שטעקן מיט ירושה, זײדנם מיט
לאגל, פארשרומפענעם פארשטויבטן,

װאגל." אויף װאנדער, אויף װעגן, אויף זיך ג.עלאזט

 גלענצנ־ אזעלכע אין רעװאלוציע די באגריםט האט האפשט״ן
 עס האט שייפער (י. ״אקטאבער״ ״פראצעםיע׳/ װי לידער, דיקע

 ברודער׳/ שטילער מיך, ״פרעגםט אמעריקע), אי; אױפגעפירט
 די פון מארש א ער שילדערט ״פראצעםיע״ ליד אינעם א. א.

 װאם מענטשהייט׳/ שפאנענדיקער דער פון דייען ״פארנטיקע
 װאס פאן, די פאן. רויטע אלטע די דר״םט און שטאליו טראגן

 איין אין ניט איז צעריםן, געלאטעט׳/ לופט ״מיט געװען איז
 קויל פאליצייאישע א״ן גיט אויםגעבאהאלטן, געװען אונטערעדד

 פארנטיקע די אין איצט פלאטערט געלעכערט, געהאט זי האט
 דעם האבן װאם דעמאנםטראנטן, שפאגעגדיהע די פון רייען

 שטאג־ אויף אװעקגעשטעלט — װעלט אלטע די — גאט״ ״אלטן
 צום װעג דער אז קלאר, איז האפשטײנען פאר שאנד. פון גען

ס: ער רופט אפגעשניטן, א״ביק אויףז איז אלטן אוי

"I טראט קיין ״צוריק

 ארויםגע־ אים פון װערט שטימונג פריידילע פײערלעכע, זײן
 לידער, די פון אינםטרומענטירוגג מוזיקאצישער דער דורך בראכט

מענטשהייט, װי מונטערקייט־עפיטעטז, םך א דורך
 שײן און הילכיקײט זיך מיט טראגן װאם ררײנןנוצ, שגואל^ט-,
 געלעכ־ היללי!\(\ר קופער, ?לילג(\לוי!\עך שטעקלעך, 1<5וטט?לרי

שפאנענדיהע פון א״נדרוק דער טרומייט). שיטעלדיןןטר טער,
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 פרייען דעם ריטם, מוגטערן דעם דורך געשאפן דא װערט מאםן
 פאר־ א מיט לענג, פארשיידענער אין שורות די םטראפךגעבוי,

 אויפ־ פון אגזאמלונג דער מיט װי אקצענטן, צאל שיידענער
קלאנגעז. צישענדיקע און רײםיקע
r \s בונטארי־ ריי גאנצער א מיט געקומען אויך איז מיארסיש

גאר־ נאך רירן װאם לידער, קלײנבירגערלעכע אבםטראקטע שע

מארקיש פרץ

 אויך לעבן. רעװאלוציאנערע ארומיקע װירקלעכע דאם אן ניט
 מאטױון, קאםמישע אויך װי װאנדער־מאטיװן, מיט קומט ער
 אין רעװאלוציע. דער פון ״טומל־טומל״ דעם אוים דריקט און
 זײן װאו ״שװעלן׳/ לידער בוך ערשט ז״ן דערשײנט 1919 יאר

װערטער: פאלגנדיקע די מיט אן זיך הויבט יליד ערשט

 דיר, מיט זיך זעגן ״איך
צייט, פארגייעגדיקע

פארגאנגענהייט, ניט, דיך קאן איך
— מיר ניט קערט איר
געחלומט..." א״ך זיך האב איך

 פון װיל ער פארגאנגענהײט, דער מיט זיך זעגנט מארקיש
 קימערט אן, ניט אים גייט צוקונפט די אויך אבער װיםן, גיט איר
:ניט אים

 צוקונפט, מ״ן ביםט, װער דו ״און
האר? גרויע אין פארװאקפענע

דיר, ניט כ׳געהער
"I נאר מיר זיך חלומםט דו

 ענטפערט באגער? און שטרעבן זײן פארט איז װאם אבער
:דעם אויף ער

אצינד/ ׳נישטיקער דיינער, ״כ׳בין
!בליגד

! רייך כ׳בין בלינדערהייט און
 גלײך ביידע שטארבן מיר
געבוירן״.״ גלייך װערן און

 ״נישטיקן דעם מיט לעבן צו איז אידעאל זײן הייםט, דאם
 זיך און בלינד לעבן מאמענט, געגעבענעם דעם מיט אצינד׳/

 איז — ציצלאזיקייט זארגלאזיקײט, זארגן. ניט זאך קײן װעגן
 אינדױוידואלים־ עגאצענטרישע, אט־די און לאזונג. מארקישעם

 און בוך, גאנצע דאם דורך דריעען מאטױון טרעמפישע טישע,
שפעטערדיקע זיינע צו ״שװעלן״ אוים, װייזט געװען, זיינען

3 7 3

פאם״ און ״פוםט װי ביכער, טרעמפישע זארגלאזע, ענלעכע
).1920( ״םתם״ און )1920(

 קליינ־ פון שטימונגען אויםדרו? צום געקומען זיינען דא
 רעװאלוציע די אויםגענומען האבן װאם שיכטן, בירגערלעכע

 אינעם בלויז אוםן. אנארכיםטיש־אינדױױדואליםטישן אן אױף
 די בארירן דירעקט געפרואװט שויץ מארקיש האט ״םתם״ בוך

 קיין פון װײטער ער איז דא אויך אבער אקטאבער־רעװאלוציע,
 ניט לויב־געזאעען — באגײםטערטע אמת, — אבסטראקטע

 נאך ער האט רעװאלוציע דער פון צילן די און כוחות די אװעק.
באנומען. :יט דעמאלט
 קינסטלערישער דער אין אפגעשפיגלט אויך זיך האט דאם

 פאר־ םון אנװאלגער אין :לידער זײנע פון אויםפארמירונג
 צעװארפענער און האםטיקער א בילדער, היפערבאלישע שײדענע

 װאנדערן, פון גרונט־מאטיװ דעם איר האט אים בײ אויך ריטם.
 ״םתם״ אזוי, גלאט ציל, א אן און זין א אן כאטש לויפן, גיין,

פאם״. און ״פוםט אזוי,
 זייגע אין שטימונגען ענלעכע אוים אויך דריקט ?גױגזסא רײב
 דער איז דאס ״טריט״. בוך ערשטן יזײן אין װי לידער, ערשטע

 דאנק א דערװאכן שיכטן,זואם המונישע אפנעשטאגענע פון געפיל
 באנומען. גאנצן אין ניט נאך זי האבן זיי כאטש רעװאלוציע, דער

 דריקט קװיטקא װי אומרו׳/ ״טויבער און תם״ ״טויבער ם׳איז
 טרעט שטורעם״ ״רויטער פאעמע גרעםערעד זײן אין אוים. זיך
 ױגנט די רופט ער װעלט. אלטער דער ?עגן ארוים שוין ער

 די מיט רייםן טאטעם, צוריקגעשטאנענע די מיט איבערצורײםן
 דרי?ט ער לעין. נײעם דעם אן אגשליםן זיך ״שװאנערלעך׳/

 דער נאר ״טריט״. םון קומט, װאם עפעס, פון אוטרו אוים
 פאר־ םון םימן א לידער, פיל אין דאמינירט ״שװײגנם״־מאטױו

שפירונגען. אומקלארע און לױרנ?ײט
 מרה־שחורה־ רײ א צײט, יענער אין אים, בײ געפינען מיר
 פארגעזעצט גרינטלעכער און ברײטער נאך װערן װאם לידער,

 װאנדער־מאטיװ דעם אויך טרעפט איר פינינבערגן. עזרא ביי
 (ציקל ױגגט־פרײד פון לידער פיל אויך אבער בלאנדע״). (״מיין
 פאלקלאר־ פיל א״ר געפינט פארם דער אין פרײד״). ״ױנגע

 פון מאם גרעםטער דער אין איז לעלםיק די און עלעמענטן,
װעלט. מאטעריעלער דעד

 גע־ פרצן גאך איז װאם נםתרן, פון װירקונג די הומט דא
 אין םימבאליזם. פון פארשטײער װיכטיקםטער דער װארן

 שרײבן. אופן אלטן זיין פארגעזעצט נםתר דער האט ״אייגנס״
 גערעכטיקײט. זוכט װאם ״גייער׳/ דעם מיר געפינען צענטער אין
 אויםדרוק דעם װי באטראכט האט איגטעליגענץ פאלקיםטישע די

 קלײגבירגערטום, פון שיכט גרויםן א םאלקם־גײםט דעם פון
 זיך רעװאלוציע דער פון צײט דער אין געדארפט האט װאם

 קומען דא און אויםלײזער. אויפן געװארט זעלבםטבאשטימען,
— פון משיחיזם צום מיר

 םימ־ די דעמאלט אפגעדרוקט האט װאם ט\ג\ײ\ז«\, ..בײןגג»
 ״ארטעןז״ פון (אויפגעפירט טויער״ ״בײם דראמען באליסטישע

 (י. קינד״ רויטע ״דאם און ױםו*״ בן ״משיח יאו־ק), נױ אין
 פריי־ דער און מוזיק צװײ לעצטע די פאר געשאפן האט שייפער

יארק). נױ אין אויפגעפירט זײ האט געזאנג־פארײן הייט
 נאציאנאליםטישע אויםגעדריקט ער האט דראמען די אין

 פון דערלייזונג אויףי דערװארטונגען און שטימונגעז פארנעפלטע
 דורכגעפירט ער האט טויער״ ״בײם אין קליינבירגערטום. דעם

 אידן די אתה־בחרתנואיזם, און משיחיזם אידישן פון אידײע די
 אײראפע אלטע די קריםטגטום, דאם װעלט דער געגעבן האבן

 די צעװאלגערט װעלט־מלחמה די גאט, אייגענעם איר קרייציקט
רע־ דורכגעפאלענע א מיר האבן ױסף״ בן ״משיח אין קולטור.
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 רעװא־ די םוף צום אמת, יזיגט, קיגד״ רויטע ״דאם אין װאמציע.
פראצעם. םטיכישער א װי אבער לוציע,

 אין דעזערטירן זײן איז שטיימאנעז פון הויפט־פעלער דער
 פאר־ פארגאנגענהײט דער דורך אנשטאט פארגאנגענהײט, דער

 רעװא־ די געזען האט שטיימאן פארקערט. און הײנט דעם שטײן
 ניט אנטוישונג, און שרעק אויםגעדריקט פאגראמען, דורך לוציע

אויםלײזונג געזוכט האט ער םון*. ״רויטן״ ז״ן אױח געקוקט

קװיטקא לײב
 געװען איז םימבאליזם דער און קרעפטן איבערנאטירלעכע איי

אנמעכטיקײט. דער פון םימן א
גייםט ״דער געװען איז כאראקטער ענלעכן אן פון

מלך״. דער—
 דרייםטע די לידער ערשטע זיינע אין באזינגט Ymviunü א.
 שטורמישער אױףי ״רו״ היימישע די פארבײט װאם ױגנט,

 געמאסטענע ״אלטע שום קיין פון װיםן ניט װיל ער ״םכנה״.
 שטימוגגען, אבםטראקטע אלץ נאך זיינען ראם אבער װעגן״.

 רעװא־ ממשותדיקן קײן מיט אנגעפילט ניט װערן לידער די און
 װי לידער, שפעטערדיקע די אין אינהאלט. לוציאנערן

 קאנקרעט. מער שוין ער איז ״ראםייא׳/ און ״עקראן״ ״װענט׳/
 פאנאנדערגעוױקלטער ברײט א וױ געבויט איז ״װענט״ ציד דאפ

 גענומען האבן װענט״ פעםטע הארטע, ״הויכע, :מעטאפאר
:רעדן

מויל, א אונדז ״ג.יט
אונדז באהענגט און באקלעפט

בלעטער. און פלאקאטן אפישן, מענגעם מיט
זיי, מיט

גארגלען, ריזיקע מיט װי
:שרייען מיר װעלן
— הערן מיר

טריט." זיגערישע פעםטע,

 בײם געפינען מען קעז קושגיראװן א. פון אײנפלום דעם
 א. מ. דיכטער פראלעטארישן אמעריקאנישן אינגםטן אדער ױנגן
 — װענט״ רעדן ״עם — שורה ענלעכע די טרעפט איר װאו םול,
געדאנקען. און בילדער ענלעכע און

 םר״ד גרויםע די קושניראװ באזינגט ריטם שטורמישן א מיט
רעװאלוציע־טעג. ערשטע די פון

דער צװישן ארט אײגנארטיק אן פארנעמט אשו
 זעלבע די אים בײ מיר טרעפן צייט ערשטע די גרופע. קיעװער

איז ער שטימוגגען. קליינבירגערלעך־פאלקיםטישע גוט־באקאנטע

 און בענקעניש מיט איבערלעבונגען, פערזענלעכע מיט פארנומען
טרוימען,
 דאך ער האט װעלט־מלחמה, ערשטער דער אין סאמ־אט אלם

 פון לידער די אין און קלאסן־באדייט, פולן איר באנומען ניט
 נאציאנאליםטישע און פאציפיםטישע איר געפינט צייט יענער

 קיעװ. איז אים מיר געפינען רעװאלוציע דער נאך שטימוגגען.
 און שטימונגעז קליינבירגערלעכע זײגע פון זיך באפרײט ער

 אויפ־ ״אין װי לידער, רעװאלוציאנערע עכטע שר״בן אז הויבט
: גײט רעװאלוציע די אז ק׳צאר, שוין זעט ער װאו שטאנד׳/

װארשטאטן, שטיקנדע פון ארעמע, הייזער ״פון
 טעג הונגעריקע פון װאגל-נענט, לאנגע פון

 פילע מ״נע ברידער איר, זײנט געלומען
װייזן צו

מי, אײער פון פרייז דעם
לײב, אייער פון װיי דעם
צייטן." פון און דורות פרן אוים^עשריי דעם

: רעװאלוציע דער פאר קעמפן צו גרייט איז ער און

האנט, אין ביקם ״מיט
הארצן, אין בלוט װארעם מייט

 איצט זיך איך פארט״ע
שונא.״ דעם גאך לאקער און

 אין טאט. געװען װארט דאם איז שװארצמאנען א. בײ און
 רויטער דער אין ארײנגעטראטן פרײװיליק ער איז 1919 יאר

 ליד בארימט דאם אנגעשריבן ער האט אװעקגיין פארן ארמיי.
 דעם פארטײדיקן צו רופט ער װאו טויערץ׳/ די בײ שונא ״דער

םאװעטן־פארבאנד:

פערד, צום גיך ״אויף
אן, שטאל האנט די

שװערד, די איצט ם׳איז
!פאן א — שפיז די

"1 טויערן די ביי שונא דער

 א פון נעפאלן ער איז יאר זעלבן דעם פון הארבסט אין
 פאנםקע פוילישע די מיט שלאכט א איז קויל פיינט^עכער

 דיכטער, אידישער ערשטער דער בלוייז נישט איז ער ארמייען.
 ער נאר רעװאלוציע, דער פאר אװעקגעגעבן לעבן זײן האט װאם
 אידישער סאװעטישער דער פון געשיכטע דער אין פארבליבן איז

 באדײטנדיקםטע און ערשטע די פון איייער אלם ליטעראטור
דיכטער. רעװאלוציאנערע

ארבעטער־דיכטונג

 דער מיס גלײכצ״טיק איז בירגער־קריג פון צייט דער איז
 אר־ פון שטראם צװייטער א געװען דיכטונג קליינבירגערלעכער

 קאמױגישע און קאמוניםטישע אידישע די בעטער־דיכטונג.
 װעלט׳/ ״קאמוניםטישע די װי זשורנאלן, און צייטונגען

 פויל זײנעז א. א. ״װעקער״, ״קאמפאן״, ״עמעם״, ״כװאיליעם׳/
רויט־ארמײער. און ארבעטער אידישע פון לידער מיט

 אינ־ און קאלעקטיװיםטישע שוין הערשז לידער יזײערע אין
 מיטן שלאכטן די באזיעען זײ מאטױון. טערנאציאנאליםטישע

 דעם רויט־ארמײער, און ארבעטער די פון העלדישקייט די שונא,
 שטארק זיך פילט דיכטונג זײער אין װארשטאט. דעם און זאװאד

 רעװאלוציאנערע אמעריקאנישע עלטערע די פון איינפלוס דער
 אויך װי <ס־<\רט\גואטי, און !יאגגשאגגצר ס־פ\(\ג\-נז!\י,1\\י — דיכטער

 פעריאד, יענעם אין דיכטונג פראלעטארישער רוםישער דער פון
 גילרי\, װי אזעלכע, זיינען דאם פראלעטקולט. פונעם באזוגדערס

אנדערע. און יגואגץי\ אבאר.באג(\ל,
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.•אגאדגיאלװר ביישפיא, צום זינגט, אזוי

רייעז׳ געשלאםענע עגגע אין ״ברידער,
!אויף שטייט נייעם צום לעבן צום
 װייען, זיי הערלעד װי פאגען, די נאר זעט

!״ רוף יעטװידן צו נאר דערװאכט

:צייט יענער אין שרייבט גילרי\ און

 פאלױםן די אויף זיך איך ראנגל ״טיטאניש
רחסנות, און צװייפל אומרעכט, פון

אלט. גיט כ׳װער איינגעמידט, גיט כ׳װער
גליקלעכסטער, דער בין איך
 שטורעם און צער ליידן, פון

זיגער, געזאלבטער א
שעד״ די ב׳בענטש און

געמיט." מײן געפליגלט האט װאם

רייען״ ‘״געשלאםענע ״פאנען״, זעלבע די יזײ ב״ געפינט איר
 דיכ־ אמעריקאנער די בײ װי קאסמישקײט, און ״טיטאנען״ און

 אבםטראקט, שרײבן זײ פדאלעטקולט־דיכטער. די דײ װי און טער
 לעבן, רעאלן אלטעגלעך־שטייגערישן דעם פון גאדניט האבן זײ

 די אויף געקוקט גיט ראמאנטיקער. רעװאלוציאנערע זייגען :אר
 העלדישקייט, די אױםגעדריקט דאך זיי האבן חםדונות גרויםע

 װעלט־רעװאלױ די פארמעםט, און שװאונג דעם באג״םטערוגג,
 באמת דעם פון — ע&אכע בירגער־קריג דער פון מאםשטאבן ציע

 דער קעגן די?טאטור פראלעטאדישער דער פאר קאמף טיטאנישן
 די פון געיליטן האבן זײ װעלט. ?אפיטאליםטישער גאנצער

 קדיטיקירט. שארוי האט לעגין װאם ״&ראלעטקולט״, פון חםרונות
:אז געהאלטן, האט לענין

 איז װאס זאך, אזא עפעם גיט איז קולטור פראלעטארישע ״די
 איז זי וואנען, פון ניט װ״םט מען ארויסגעשפרונגען, פלוצים

 םפעציאליסטן זיך רופן װאס מעגטשן, פון אויםטראכטעניש קײן ניט
 אב- דורכאויםיקער א איז אלץ דאם קולטור. פראלעטארישער פון

םורד..."
 װיםן פינקטלעכן דורך נאר אז פארשטאנד, קלארן דעם ״אן

 אנט- גאנצער דער דורך געװארן געשאפן איז װאם קולטור, די
 מען קאן זי איבערארבעטן דורך נאר מענטשה״ט, דער פון װיקלונג

 די מיר װעלן פארשטאנד אזא אן — קולטור פראלעטארישע א יויען
 באגד װערק, געזאמלטע (לענין, דערל״זן." גיט אויפגאבע דאזיקע

.)387 ז״ט ,25

)1927—1922( אויפשטעל-פעריאד דער
 װאם אן, 1922 יאר פון בירגער־קריג, נאכן פעריאד דעי

 דעם מיט אוים זיך צײכנט אױפשטעל־&עריאד, אגנערופן װערט
 עקאנאמי־ נײער דער צו און בויאונג פרידלעיער צו איבעתאנג

 זויכטיק־ די שוין זיינען צײט יענער אי; (נעפ). פאליטיק שער
 געװען ם׳איז ליקװידירט. געװען בירגער־קריג פון פראנט; םטע

 לאנד, פון װירטשאפט די שנעלער װאס אויפצושטעלן נויטיק
 דער פון משך אין געװארן רואינירט קאטאםטראפאל איז װאם

 איינ־ מען האט צװעק דעם פאר בירגער־קריג. דעם און מלחמה
 אזוי־גערופענעם דעם פאליטיק, עקאנאמישע גײע די געפירט
״נעפ״•

 פראלע- דער פון פאליטיק םפעציעלע די איז דאם — ״געפ
 דעם דערלאזן צו אוין: אויםג,ערעכנט איז װאם מלוכה, טארישער

 די אין קאמאנדע-הייכן די פון אנװעזנהײט דער ביי קאפיטאליזם,
 קאמף א אויף אויסגערענגט ; מלוכה פראלעטארישער דער פון הענט

 אויםגע- עלעמענטן, םאציאליסטישע און קאפיטאליםטישע צװישן
 םאציאליסטישע די פון ראלע דער פון װאוקם דעם אויף רעכנט

 אויםגע- עלעמענטן, קאפיטאליםטישע די פון שאדן צופ עלעמענטן
 די איבער עלעמענטן םאציאליםטישע די פון זיג אויפן רעכנט

קלאםן, פון פארגיכטונג דער אוין= אויסגערעכנט קאפיטאליסטישע,
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 עקא- םאציאליםטישער דער פון פונדאמעגט דעם אויםבויען אויף
 טן16 צום ק. צ. פונעם באריכט פאליטישער (םטאלין, נאמיק."

.)77 זײט ,1926 צוזאמענפאר,

באדייטנ־ װײטערדיקן א מיר בעפינען געפ־פעריאד דעם אין
 נײע ליטעראטור, אידישער םאװעטישער דער פון װאוקם דיקן

שר״בער. פראלעטארישע און מיטקױפערישע

דיבטונג פראלעטארישער דער פון אױפבלי דער

 דער איז אקטאבער־רעװאלוציע דער נאך יארן ערשטע די אין
 ליטעראטור אידישער םאװעטישער דער פון זשאנר פירנדיסער

 אנ־ אנגעהויבן זי פראזע די האט שפעטער פאעזיע. די געװען
 דראמאטורגיע, דער װענן זאגן מען דאדף זעלביקע דאם יאגן.
 אין געביט הינטערשטעליקער א הױם עד נאך אפשר איז װאס

פאעזיע. דער מיט פאדגלײך
 אויפשטעל־ דעם זינט האט פאעזיע אידישע םאװעטישע די

 אזוי אפט האט פארגעם, איר פארברייטערט קאלאםאל פעריאד
 דער&ראזע. פון געביט אינעם זיך ארײנגעריםן אדער פארביטן װי
 מיט ביכער גאנצע ■— פאעמעם גרויסע רײ א געכעבן האט זי

 פאעזיע אידישע םאװעםישע די םיטואציעם. העלדן, םוזשעטן,
 זײער א אויף הױם עד שטײט און אװעקגעשטעלט זיך האט

 דער לויט אנגעזעטיקטקײט, אידײאישער איר לויט נױוא הויכן
 אידישע די און װערק. באדייטנדיקע און מייםטערם גרויםע צאל

 פלאץ חשובן זײער א הױם עד פארנעמט פאעזיע םאװעטישע
 םאװעטי־ דער אין נאר ליטעראטור, אידישער דער אין נאר ניט

קאמפלימענט. גרויםער א זייער איז װאם בכלל, פאעזיע שער
 יארן ערשטע די אין און בירגער־קריג פונעם יארן די אין

 םאװעטישער דער פון גרופע שטארלםטע די איז ״נעפ״ פונעם
 פון געקומען הינזיכט, קינםטלערישן אין ליטעראטור, אידישער

 צװײטער דער זינט אבער אינטעליגעגץ. קלײנבירגערלעכער דער
 פאר־ צו מער אלין אן הויבט אויפשטעל־פעריאד דעם פון העלפט
אן דעם נעמעז ך  פליגל. פראלעטארישער ױנגער נײער דער אויי

 ראלע. אנפירנדיקע איד״איש־קינסטלערישע די געהערט זיי צו
 אזוי־גערופעגע אדער קלײנבירגערלעכע נעװעזענע די אויך און

 ילעבן און לײב מיט ארײן זיך װארפן שרײבער מיטלױפערישע
 ענגער זיך פארבינדן קולטור־בויאונג, פאציאליםטישער דער אין

 םאװעטן־ דער מיט ארבעטער־קלאס, דעם פון פאליטיק דער מיט
מאכט.
 זיך פריער םך א אבער האבן שרייבער פראלעטארישע די

 דער פון געשעעגישן פארשיידעגע די אויף אפרופן אננעהויבן
 אנגעהויבז ערשטע די האין זײ װירקלעכקײט. רעװאלוציאנערעד

 דער און בירגער־קריג פוגעם טעמעם װיכטיקםטע די באלויכטן
 װעג א אנגעװיזן אלײן דערמיט און בויאונג, םאציאליםטישער

שרײבער. אנדערע די
 אויפשטעל־ דעם אין זײנען דיכטער פראלעטארישע די

 פאר־ עם קיגםטלעריש. און אידײאיש רייפער געװארן פעריאד
 רעװאלו־ םבעמאטישע אבםטראקטע, דעקלאראטיװע, די שװינדן

 באד״טנדיקע אין פארקערפערן אן הויבן זײ געזאנגען. ציאגערע
 די פון דערפארונגען רעװאלוציאנערע די װערק קינםטלערישע

בירגער־קריג. פונעם ריי ערשטער דער אין מאםן, םאװעטישע
און זיך ״װעגן בוך באדימטן זיין מיט קומט איצי?

 אין פריױויליקער א געװען אלײן איז פעפער איך״. װי אזוינע,
 בא־ אנגעהויבן האט און קאמוניםט, א און ארמײ, רויטער דער

 ארבעטער די לידער פריש־צאפלדיקע פרעכטיקע, זײגע אין װײזן
 לעבעדיקע די קאמױגיםטן, און קאמוניםטן די פויעדים, און

 ״א בוך צװייטן זיין אין אקטאבעד־פראנטז. די אויף קעטפער
— שריט װײטערדיקן א פעפער שוין מאכט שטיין״ א צו שטײן
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 וױרטשאפט־ די אוין* קעמפער לעבעדיקע די שוין באװייזט ער
 אויפשטעל־ דעם פון אומשטענדן געענדערטע די אין פראגטן

 אויפ־ און בויער די רעשטאװאגיעם, די אויף קעמפער די פעדיאד,
 עם קוילטור. און אינדוסטריע סאציאליםטישער דער פון שטעלער

דיכטער. פראלעטארישע אנדערע םך א נאך קומען

פראזע דער פון אויפבלי דער
 אויך זיך הויבט געזאגט, װי אױפשטעל־פעריאד, דעם אין

 די עיקר דער שילדערט ■װאם פראזע, דער פון אויפבלי אן אן
בירגער־קריג. דעם און מלחמה אימ&עריאליםטישע

 א אנטיילנעמער, דירעקטער א געװען איז װאם גאדע(\ר, ט\.
 ערשטע זײנע אין איבער גיט ארמיי, צארישער דער אין םאלדאט

 נאך עם גיט ער כאטש מלחמה, דעד פון גרױלן די דערצײלונגען
 אויך מיר געפינען פארם דער אין גײםט. פאציפיםטישן א אין

 קלאר גענוג גיט נאך איז ער סימבאליזם, פון עלעמענטן םך א
 דער פון פאנאגדערפאל דעם שילדערט ער רעאליםטיש. און

 דער פון איבעתאנג דעם דעמאביליזאציע, די ארמיי, צארישער
בירגער־קריג. אין מלדומה אימפעריאליםטישער

 דער מיט מענטש ״דער ראמאן גרויםן שפעטערדיקן ז״ן אין
 מען דיפערענצירט, מער מאםע םאלדאטישע די שוין איז ניהם״

 בײ קלאםךבאװאוםטזיין פון אנװאזקם דעם קלארער שוין זעט
 באלשעוױזירט טער אל׳ז װערן זײ װי פויערים, און ארבעטער די

 באלשעװיםטישע רעװאלוציאנערע ארוים זיך פון רוקן זײ װי און
 און קאנקרעט מער שוין איז װערק דאם פירער־האדרען.

דערצײלונגען. פריערדיקע זיינע אײדער דעאקיסטיש,
 בירגער־קריג דעם און מלחמה אימפעריאליםטישער דער מיט

 שרײבער דער װערק ערשטע זיינע אין םך א זיך פארנעמט
 צו פראהדקינסטלער באדײטנדיקע גײע, ערשטע די פון ראליעל.

 אידישע די אין איבערבױ־ארבעט סאציאליםטישע די שילדערן
ל ״הרעבליעם״. בוך זײן אין אץ־לא^ר געװען איז שטעטלעך גו  י

 ?לאםן־?אמף! דעם װעגן ״נע&־הויף״, דעם אן שרייבט יאפצ
 ״נעפ״. פונעם צײט דער אין באפעלקערונג אידישער דער צװישן

 אבדהגז שרײבער: די פון פראזע־װערק םך א נאך דערשײנען עם
r (״קארנברויט״), פי<\\־נזא\ן לאו\א\, y s ינז^  און (״חדשים לי
א. א. ג\אל!\(ןלטיגגײ\, ר\ד ל\רי<\, m טעג״),
 די באװײזן אן אויך שוין זיך הױבן צייט זעלבער דער אין

 פרא־ אידישן מאדערנעם גרעםטן דעם פון װערק פרא־םאװעטישע
A ך\ו זאאיקער n i m a i

פלענער ־יאר5 די פון רעקאנסטרוקציע-פעױאד
 רעקאגםטרוקציע־פעריאד אזוי־גערופענעם דעם פון משך אין

 האט פלעגער, ־יאר5 די פון איינפירוגג דער מיט ,1928 זינט און
 קאלאסאלע פארצײכענען צו ליטעראטור םאװעטישע אידישע די

 ױנגע נײע, צוגעקומען ןיינעז יאר יעדן מיט דערגױיכונגען.
 יעדן מיט קאלכאזן. און פאבריקן די פון קאדרען טאלאנטפולע

 פארהעלטניםמעםיק די פון װערק די געװארן רײפער זײנען יאר
 גאגצער דער פאר װי אידישער, דער פאר שרײבער. ״עלטערע״

 כאראקטעריםטיש געװען דעמאלט איז ליטעראטור, םאװעטישער
 און אינדוםטריאליזאציע פון טעמאטי? דער צו קער דער

קאלעקטיװיזאציע.
אנגעװייזן, שוין מיר האבן פראזע, אידישע םאװעטישע די

 בירגער־קריג פון פעריאד אינעם עקזיםטירט ניט װי כםעט האט
 פון װעגן די אױו* געבלאנדזשעט האט זי ; )1921—1917(

 אירע און ; )1927—1922( ״נעפ״־פעריאד אינעם נאציאגאליזם
 און םימבאליזם דער געװען דעטאלט זײנען םטילן הערשנדיקע

אים&רעםיאניזם.
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 קענטיק שוין איז פלאן פינח־יאר ערשטן דעם זינט אבער
 באװייזן עם פאעזיע. דער אין װי פראזע, דער אין איבערבראך אן

 אויםגעשפראכן־רעאליםטישער אן מיט װערק באדײטנדיקע זיך
 צו דראנג א מיט טענדענץ, רעװאלוציאנער־ראמאנטישער און
 בויאונג. סאציאיציםטישער דער פון טעמאטיק אקטועלער דער
 קאמו* דעם אויפגעהויבן האבן װאם שרייבער, זיך באװייזן עס

 ליטערא־ אידישער דער אין אימ&רעםיאניזם און םימבאליזם קעגן
טור.

 שטארק באװיזן האט ליטעראטור אידישע םאװעטישע די
 דער פון פארנעם טעמאטיש־פראבלעמאטישן דעם אויםברייטערן

 שטעטל־ טראדיציאנעלער דער פון געטאן רים א יזיך ליטעראטור,
 צום דניעפרבוי, צום קוילן־באםײן, דאנעצער צום טעמאטיק
 צום פעלד, קאלװירטישן צום זאװאד, מעטאלורגישן קערטשער

בירא־בידזשאן. צו לאגער, רויטארנדיאישן
 פון פראצעס דעם װי באםיין, דאנעצער פון מעכאניזירונג די

 פאר אומגעװיינלעכער דער אין ױגנטצעכע אידישע ארײנציען
 זײן אין אלבערנוא\ װ. שילדערט קויצננרעבער, פון ארבעט זײ

 (\ר9פ(\ איאיס געטאן אויך האט דאם װי ״שאכטעם׳/ פראזע־װערק
 דעם אין אנדערע. נאך און ״&לאםטן״, פאעמע־בוך זײן אין

 איבער־ די נאר מאשין, די ניט שטײט װערק די פון צעגטער
 באהערשט יװאם מענטשן, דעם פון איבערשמעלצונג דערציאונג,

 ניט מענטשן,און פארן עקזיםטירט מאשיז די מאשין־טעכני?. די
פארקערט.
װער? גרויס זיין מיט געקומען שפעטער איז פעפער איצי־

 זײן מיט גיס־י\ אויך װי פונקען׳/ ״געפונענע דניעפרבוי װעגן
 קערטשער װעגן האט אולאת־ אנדערע. נאך און ״דניעפרבוי״

 ״אגלאמע־ װערק אריגינעל דאם אנגעשריבן זאװאד מעטאלורגישן
 דער װעגן װערק באדײטנדיקע אזעלכע דערשײנען עם ראט׳/

 װעגן און דארף* אין קלאםן־קאמוי דעם און קאלעקטיװיזאציע
 ״דער ביכער צװײ לץךיטימ ןאנמ\ װי ערד־אײנארדענונג, אידישער

 ט(\כגו־ טי. געדײגעט׳/ ״ניט פאעמע מיאך^ישגןמ vi-a רופט׳/ םטעפ
 א. א. ״װילדגראז׳/ גארואמג נן. מעזשעם״, ״פאראקערטע סאוסי

 דער װעגן ״ראדיא־ראמאן׳/ ןאבארמגז ל. װי װערק, pnp מיר
 נײע פון קוזניע און שול פראכטפולער דער װעגן ארמיי, דויטער

 בוך אלגװואןנז .9 אױך איז ארמײ רויטער דער װעגן מענטשן.
 אויך אפט זיך פארנעמען ארמײ רויטער דער מיט ״פאזיציעם״.

 ׳י5באע\נוט«\אאא א^נז(ןלראך, ן. \זאלג\י\, פװפער, װי דיכטער, די
 און ?גשױדאװ, האפט\נוײ\, װאד^יש, גואלאלײװג^י, ?איגו^א,
אנדערע. אלע פאקטיש

טעמאטיק אידישע
 פאליטיק נאציאנאלער לענינישער דער פון אגװענדונג דער צו

 מאםן אידישע די פון אריבערג״ן דעם און פאל? אידישן צום
 קינםטלעריש באדײטנדיק דאם געװידמעט איז ערד־ארבעט צו

 ש&עטערדיקע דאם װי אלבטירגי^, װ. פון ״בירא־בידזשאן״ בוך
 גרויםע א אויך װי !יטיךג^לגזאג, ר. פון ״בירא־בידזשאנער״ בוך
 און פאעמעם לידער־זאמלונגען, דערצײלונגען, ביכער, צאל

אנדערע. םך א פון לידער אײגציקע
 װאם דעםיװעג, אלבערטאן װייזט ״בירא־בידזשאן״ בוך איגעם

 נײעם צום שטעטל פונעם איבערװאנדערער די דורך מאכן עפ
 בירא־בידזשאן. אין זייערע טריט ערשטע די אויך װי װאױךארט,

 שטעטלדיקע פון טיפז גוט־געצ״כנטע ר״ א פארמאגט בוך דאם
 בא־ גרויםן א מיט פאראורטײלן, סך א מיט קומען װאם אידן,
 באדייטנדיקער, דער אידעאלאױע. קל״נבירגערלעכער פון גאזש

 אונ־ אזױ ײי שילדערט, פראזאאיקער סאװעטישער אנגעזעענער
 אוים־ װערן לעבן םאציאליםטיש נייעם פונעם װירקונג דער טער

באגרענעצטקײט קל״גשטעטלדיקער פון רעשטלעך די נעלעבט
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 געשילדערט אויך װערט בוך אינעם טראדיציעם. שימלדילע און
 םאציאליםטישן פארן לאמח דעם פירט װאם ױגנט, אידישע די

בירא־בידזשאן.
 קום־ ארבעטער, אפגעשטאנענע די פון איבערדערציאונג די
 םאציא־ און רעװאלוציע פון פראצעם אין קליינבירגער און טארן

 םאװעטישע די פון גרונט־פראבלעם א איז בויאונג ליםטישער
 פראבלעם די געשטעלט אויך װערט װערק אייניקע אין שרײבער.

.h פון ״איגזשענערן״ װי אינטעלעעניז, טעכנישער דער פון
אנדערע. און גארעטר, .va פון ראנד״ אויפן ״פיגורן

 װעגן װערק גרעםערע אזעלכע דערמאנען נאך דאדף מען
 רעקאנםטרוקציע־ דעם אין דערשינען ז״נען װאם בירגער־לריג,

 ״שװעםטער־ ראבילגז י. און ״ױלױם״ בוך דאױנ\למ װי פעריאד,
 קריג ״דורך .ברעגװא^ז .va פארצײכענען אויך דא לאמיר קינדער״.

 אימפעריאליםטישער ערשטער דער װעגן רעװאלוציע״ און
 װעגן .בלאשגוײ\ .w פון פאעזיע און פראזע ביכער די װי מלחמה,

 קאפיטאלים־ די אין ארבעטער רעװאלוציאנערע די פון קאמף דעם
 מארקישעם געשריבן אויך איז טעמע דער אויף לענדער. טישע

 ארבעט־באדיגגונגען די צװישן פארגלײך א איינם״, אוין* ״איינם
 צײט זעלבער דער אין אמעריקע. אין און םאװעטן־פארבאנד אין

 װערן עם װעמען פארגאגגענהײט, די ניט אויך מען פארגעםט
 און ״ליאם !\ץגינ\?אנו ר. װי װערק, םאלידע אזעלכע געװידמעט
אנד. א. דניעפר׳/ ״ביים בטרגעלגואמז צי פעטריק׳/

פינפיאר צװײטן פון אױפגאבן

 פארטיי־צוזאמענפאר טן17 דעם םון רעזאלוציע דער אין
:געזאגט װערט

 די איז פיגף-יאר טן2 פונעם אויפגאבע גרונט־פאליטישע ״די
 און עלעמענטן קאפיטאליםטישע די פון ליקװידירונג ענדגילטיקע

 װאם םיבות, די פון פארניכטונג. פולשטענדיקע די בכלל, קלאםן פון
 די בײקומעז דאם עקםפלואטאציע, און קלאםן-אונטערשיידן געבוירן

 בא- אינעם און עקאנאמיק דער אין קאפיטאליזם פונעם רעשטלעך
 ארבעטנדיקע גאנצע די פארװאגדלען דאס מעגטשן, פון װאוםטז״ן

 בויערס אקטיװע און ניקע באװאוםטז אין לאנד פונעם באפעלקערונג
געזעלשאפט." קאפיטאליםטישער קלאםנלאזער דער פון

 אינ־ אידישע די פון ציל דער געװארן אויך איז אט־דאם
! גשמות מענטשלעכע פון זשענערן

 האט ליטעראטור םאװעטישער דער פאר באד״טונג גרױפע א
 טן23 פונעם (ב.) אלקפ. ק. צ. פונעם באשטימוע די געהאט אויך

 שרייבער־ פראלעטארישע די איבערבויען װעגן ,1932 אפריל,
 ״קרייזלדיקער פון ליידן אנגעהױבן האבן װאם ארנאניזאציעם,

טעגדענצן. לינקיםטישע פון און איינגעשלאםנקייט״
 מיט געגומען זיך האט ציטעראטור אידישע םאװעטישע די

 גרויםע ארויםגעגעבן האט זי ליױונט. גרויםן צום דערפאלג םך א
 אינטערנאציא־ האט זי געשטאלטן. פארגעשריטענע פון גע׳מעלן

 די פון ארײנציען ד^ס אפגעשפיגלט טיפאזש, דעם נאליזירט
 גרויםער דער אין מלוכה־לעבן, אלגעמיינעם אינעם מאםן אידישע

רטן, די אין איגדוםטריע,  בירא־ פון בויאונג דער אין ק^װי
בידזשאן.
 ״דער דראמאטורגיע, אידישע די אויסגעװאקםן אויך ם׳איז

 םטאלין חבר װי ליטעראטור׳/ מין װיכטיקסטער און נויטיקםטער
 איר געפינט דראמאטורגן די צװישן אױםגעדריסט. זיך האט
 פרץ װי פראזאאיקער, און פאעטן באקאנע צאל גרויםע א אויך

 װעװיארקע, דאברושין, רעזניק, ל. האלקין, קושניראװ, טארקיש,
אנד. א. זעלדי!, בערגעלסאן, דאגיעל,

ליטעראטור םאװעטישער דער פון םטיל דער
 יליטעראטור פראלעטארישע די װי ליטעראטור, םאװעטישע די

 קאלעק־ און א&טימיםטיש קאנקרעט, רעאליםטיש, איז אוטעטום,
 ארום. גאנצן מיטן דורכגעפלאכטן און פארבונדן טיװיםטיש/

 פארגעשריטענע זײנען געזען, האבז מיר װי העלדן, אירע
 פיז זין ברייטן אינעם אוטיליטאריםטיש איז זי ארבעט־מענטשן.

 מאבילי־ אקטױויזירן, באװעגן, באװירקן, איז ציל איר :װארט
 לויט נאציאנאל איז זי מאםן. מיליאניקע ארגאניזירן און זירן
 איר לויט אינטעדנאציאנאל־םאציאליםטיש און פארם איר

אינהאלט.
 אויפ־ אן מיר נעפינען ליטעראטור םאװעטישער דער אין
 היםטארי־ דער :זשאנרען פארשיידענע פון צעבליאונג א שטייג,

 פאעמע, לירישע די באלאדע, די מיגיאטור־ליד, דאס ראםאן, שעד
 פארצײכע־ הומאר, םאטירע, פאראדיע, פ:ל.עמע, םוזשעטישע די

װ. אז. א. נונג,
 םא־ דעד פון שאפער די פון יעדערער אז ניט, מיינט דאם

 םעלערן, פון פריי געװען איז ליטעראטור אידישער װעטישער
 שרייבער די דורכרייםן. און ערטער שװאכע קײן ניט האט ער אז

 אײנער יעדער ניט װעג. שװערן גרויםן א דװ־כגעמאכט האבן
״ םון  דער פון באדייט און זין פואן דעם נאנומען באלד האט ז

 זיך האבן װאם אזעלכע, אפילו געװען אקטאבער־רעװאלוציע.
 געבליבן זיי זײנען אמתן דער אין ־^בער צופאםן, געפרואװט

 דורכשמוג־ געפרואװט האבן זיי פיינטאעך. און :אציאנאליסטיש
 זיי מען האט אידעאלאגיעם. שעדלעכע װעדק זײערע אין קען

 נאך ל״דט שרייבער צאל היפשע א פארדאמט. און דעמאסקירט
 ניט גאטוראציזם. פון אדער פארמאליזם פון אדער איצט ביז

 ליטעראטור אידישע סאװעטישע די אבער איז דעם, אויף געקוקט
 אידעאלאגיש בארג־ארויוי געגאנגען כםדר גענומען נאגצן אין
?ינםטלעריש. און

 םימבאלים־ די אויםגעלעבט האט ליטעראטור םאװעטישעי די
 אוים לעבט זי װי אײנפלוםן, אימפרעםיאניסטישע און טישע
 פון װעג אויפן אװעק זי-איז נאטוראליזם. און פארמאליזם דעם

 גרונט־םטיל און גרונט־כאראקטער דער רעאליזם, םאציאליפטישן
ליטעראטור. םאלועטישער גאנצער דער פון

 רעװאלוציאנערער און רעאליזם פאציאליםטישער
ראמאנטיזם

גע־ זײן זאל לונםט די אז מיינט, רעאליזם פאציאליםטישער
 ניט מײנט דאם אבער שילדערן. אמתדיק עם יצעבן, צום טר״

 איז לעבן דאם זען מײנט עם לעבן. דאם פאטאגראפירן קאפירן,
 גרענעצלאזער זײן איז אנטװיקלונג, זײן אין באװעגוגג, ז״ן

פארשיידנארטיקײט.
 בא־ מענטשלעכע נייע זיך אגטװיקלען כאװעטן־פארבאגד אין

 צו שטעלונג גייער גאגצן אין דער פון גרונט אויפן ציאוגיען
 אנדערע צו און קינד און פרוי הײמלאנר, אייגנטום, ארבעט,

 אט־די אפצושפיגלען איז קונםט דער פון אויפגאבע די פעלקער.
 טיפע א גויטיק איז דעם פאר געפילן. און אנשויאונגען נייע

 עמאציאגעלע פסיכאלאגיע, מענטשלעכער דער פון קענטשאפט
 מיינט דאם און פארמען. מאנומענטאלע ליױונטן, גדויםע קראפט,
 דער און קיגםטלער די פון רעגימענטאציע קיין ניט לחלוטיז
 פון גרוגט־פרינציפן די פון אײנער פארקערט, פונקט קונםט.

 פאר־ אלזייטיקסטע, פולםטע, די איז רעאליזם םאציאליםטישן
 דעד פון יחיד, שעפערישן דעם פון אנטװיקלונג שיידגארטיקםטע
פערזענלעכקײט. קיגפטלערישער

גע־ זאל לעבן דאם אז פאדערט, רעאליזם םאציאליםטישער
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 איז ?אמפציצירטקײט, און רײכקייט גאנצער זײן אין װערן װיזן
 אראפ־ פאדערט ער מאמענטן. נעגאטיװע און פאזיטיװע ז״גע
 הארע־ און ארבעטער די פון שונאים די פון מאםקעם די רײםן

 פאר־ טויטן קײן אין ניט לעבן דאם װייזט ער פאשניקעס.
 די אויףי דעקט ער דיגאמיק. זיין אין נאר צושטאנד, גליװערטן
 זיך געפינעז װאס ענדערונג, רעװאלוציאנערער פון עצעםענטן

 ער אקטיװ. איז ער לעבן. אונדזער אין איצט שוין זיגן און
 עם ענדערן צו צװעק מיטן לעבן דאם אפ שפיגלט און דערקעגט

 ביי מיםט דאם נאר ניט ■זעט ער אופן. רעװאצוציאנערן א אויף
 צו־ געבויט. װערט זואם געבײדע, גאגצע די נאר בויאונג, דער
 באזונדערע צוליב װאלד, דעם ניט ער פארזעט ב״מער די ליב

 טיפיזירטע אייערגעבן ״ריכטיק לעבן. גאנצע דאם — פאקטן
 פון תוך דער אויך איז אומשטענדן״ טיפיזירטע אין העצדן

רעאליזם. םאציאליםטישן
 צחלוטין אבער װידערשפרעכן רעאליזם םאציאליםטישן דעם

 קאמח דער ראמאנטיזם. רעװאצוציאנערן פון עלעמענטן ־י גיט
 העצדן־טאטז. מםירת־גפש, קרבנות, מיט פול איז םאציאליזם פאר
 א שילדערן ביים דעריבער קעז שרייבער פראלעטארישער דער

 די דעטאלן, ניט־װעזנטלעכע די אפװארפן העלד פדאלעטארישן
 די אפט פארטושן װאם שטייגער־אײנצלהײטן, אומװיכטיקע

 עם װי און העלדךטאט. דער פון דערהויבגקייט און גרויםקײט
 דער אין איז, ראמאנטיזם ״רעװאצוציאנערער .■גארקי דערקלערט

רעאליזם..." םאציאליםטישן פון פםעװדאנים א אמתן,
 וױרקלעכקייט דער פון העראאיזם ״דער :אויך זאגט גארקי

 אויך נאר אונדז, בײ נאר ניט שױן ראמאנטיזירונג איר פאדערט
 אייראפע און כינע אין װיפיל אויף — כינע און אײראפע אין

 רעװאלוציאנערן דעם פון געשאפן װירקצעכקײט נייע די װערט
אמעריקע. צוגעבן אוין געקענט װאצט גארקי פראלעטאויאט.״

 ״דער אין דעפיניציע גארעטדפ ט\. אויך איז אריגיגעל און
 העצדישקייט רעװאלוציאנערע אז ביקם״, דער מיט מענטש
 אויףי ״מאטעמאטיק איז ראמאנטיזם) רעװאלוציאנערער :(צײען

אונטערשצאק׳/ ענטוזיאסטישן אן

מאטעױאל ביבליאגראפישער
 אומ־ אן אויםגעװאקםן אויך איז פאװעטן־פארבאנד אין

 א פארדינט װאם קינדער־ליטעראטור, אידישע נעװײנצעך־רײכע
 אין ארטיקל מײן (זע אפהאנדלונג. אויםפירלעכע םפעציעלע

 אויך ם׳איז .)1937 נאיןץעמבער, דערציאונג׳/ ״פראלעטאדישע
 ליטע־ די ליטעראטור־װיםנשאפט, די אויםגעװאקםן אומגעהויער

 םאדערן װאם שפראך־װיםנשאפט, אידישע די װי ראטור־קריטיק,
 מען זואם מאפשטאב, א אויףי איז אלץ און ארבעטן. פפעציעלע

 םא־ אידישע די צאנד. אנדער קיין אין חצומעז ניט אםיצו קען
 קװאגטי־ איז םײ יאר צו יאר פון זואקםט ציטעראטור װעטישע

 און טאצאגטן נייע ארוים רוקט זי קװאציטעט. אין ם״ טעט,
דערגרייכונגעץ. נײע פאדצ״כנט

 אריגינעצער דער איבער איבערבציק ביבציאגראפישן א פוז
 אין דערשיגעז איז װאם אידיש, אין ציטעראטור קינםטלערישער

 ,1935 יאר דעם אין צ״ט, יאר א״ן אין בצויז םאװעטן־פארבאנד
:פאקטן פאצגנדיקע די ארויס מיר נעטען

 ארוים־ 1935 אין האט אצײן ״עמעם״ פארצאג מאםקװער דער
 ״מאםן־ אזוי־גערופענע (די קצאםיקער די פון ביכער רײ א געגעבן

 ט\לץם-(ןליכװ<ן\ פון װערק 34 דעדשינען זייגעז עם ביבציאטעק״).
 קינםטצערישער דער אויר גאכפרעג דער פ\־ץ. ל. י. פון 7 און

 האט 1935 יאר אינעם אז גרוים, אזוי געװען איז ציטעראטור
 שלום־ פון אויפצאגעם צװיי ארויםגעגעבן ״עמעם״ פארצאג דער

״אייזג־ שצום־עציכמם דערשינען אויך ם׳איז מאנאצאגן. עציכמם
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 קאמי־ א פון ״כתבים און ״קאםריצעװקע״ באן־געשיכטעם״,
פ^ררעדעם. װיםנשאפטצעבע אויםפירצעכע מיט ױאיאזשאד״

 ארויםנעבן אנגעהויבן ״עמעם״ פארלאג דער האט 1935 אין
 בענדער 15 אין ט\לץמ״(\ליכװ(\\ פון אויםגאבע אקאדעמישע די

דער־ נאך ם׳זיינען בענדער. 9 אין וזץבר־מפויגז פוז און
 ט\\ץארצ\זא^נז אפ\ר :אויסגאבעם װיםגשאפטלעכע ריי א שינען

 סדגול־ וגר פון בענדער צװיי װערק, געקציבענע טגגיןגטופ צידער,
 רעדאק־ און ביאגראפער אצם מיתזר ק. הבר מיט װעדק שנואבומ

אנד. א. פאװעךאוץ, א. פ\\ ״פראלטנופט\״ טאר,
 נײע 25 ארוים םאװעטךפארבאגד אין זיינען 1935 איז
 אזעצכע זײ צװישן פאעזיע. ביכער 23 און פראזע ביכער אידישע

 גאררא^מ ט. ״אגלאמעראט׳/ אךלאלוס■ װי װערק, ארעינעצע
 ״אהרן ראמאן היםטארישער קאתאמז אבוהפ באיאר׳/ ״אינגוצ

 .ברעגגזאוגז .m אםן׳/ איז װעג ״דער ראפעגז י. ;ייבערמאן׳/
 איבערגעארבעטער דער פון ביכער צװיי און שװארץ״ ״ניאמקע

 ראלגא־ רעװאצוציע׳/ און קריג ״דורך דאמאן ז״ן פרן אויפצאגע
שט״ג׳/ באגטוגז ״אגיט־פאיעזד׳/ פיאלנז^סי  ״פרא־ גורײליןס■ ״אויפ

לאג״.
 דער־ באזונדערע מיט ביכעד רײ א דערשינען זײנען עם

און ״דערצײצונגען פאנד צװייטער דער ראױטלפ :צ״לונגען
 ״װאם נזינואנד פײגגל לעבן׳/ געװײנטצעך ״א לגריטס■ m נאװעצן׳/

 םא־ ױגגע די פון דערצײצועען. יאפטגז יגרל און געשען״, איז
 פראזע־װערק דר״ דערשיגען 1935 אין זײנען שרײבער װעטישע

 דער־ אויך ם׳איז אלגר.1ג\־י און ךא.בי\ גאבארט, חבדים די פון
 ״נאך בטוגטלמאןמ פון אויםגאבע םאװעטישע ערשטע די שינעז

 טע3( ״הרעבציעם״ אולא^רנז פון אויסיאבעם נײע און אלעמען״
 אויפ־ טע2( רופט״ םטעפ ״דער לןדיטמי ןאנוט און אױפצאגע)

צא:ע).
 געגעבן 1935 אין האט פאעזיע אידישע םאװעטישע די

 פטפטדנז זשעלאזניק״, דער ״אגשצ פיאוסיגטטמ װי װערק, אזעיכע
 האל!\יפנז \.a צידער, באנד א האפשגוײ^ס• צידער, נ״ע באנד א

 און פראנט״ (״ראט ביכער צװ״ כאלטנושטגגאצסינז ״קאנטאקט״,
סי ״האנט־בײ־האנט״), ^י ט ש מנו  דער און צעבן ״דאם פאעמע פ

 צידער״. װידער ״און אקפטלואופ םװען׳/ װיציאם פון טויט
 הארצ״ דטו\-י?, שרייבער די פון ביכער דערשינען אויך ם׳זײנען

א\,1  !\א\, ■A ,1ביײ הטלמיא^ד, ליפשיץ, ^ײגטרגזאן, ל\אבוליאר, ז
אנדערע. און

 דיכטער: ױעע די פון ביכער דערשינען זײנען מאצ ערשט צום
ט׳/ ״פלאמיקע — יאו\נז?י1נושט\־  אויף קעלער ״פון גרגביא\ ױגנ

/ דער מאיאק״. ״צום לאמ^טו װײבו פון זון׳
 זאמ־ ליטערארישע םאװעטישע צװײ דערשינען אויך ם׳זײנען

 8 איצט ביז ארויס (שויז ״פאגגטטייש" אלמאנאך דער :לוגגעז
גגײפוומלאלר". ״מא^־טנויט און נומערן)
 ביכער בעלעטריסטישע אנדערע צענדציקער און אלץ דאם אט

 איין אין םאװעטן־פארבאנד אין דערשינען זײנען זשורגאלן און
! 1935 יאר דעם אין צײט, יאר

 איויגטט וי ?ט\ לאליו, א^דטר ג\טלכ\ אי\ אןךטועץ, גגא\
? עשיר\\ז אוא א\יף אװױיט ליניטראנוגר

ביכער נײע
 צחאטענצושטעלן מעגלעכקײט קײן געהאט ;יט האב איך

 אין בוך־פראדוקציע אידישער דער פון צעטלען ביבליאגראפישע
 ביסל א צוגעבן איך װיצ פונדעםטװעגן יארן. שפעטערדיקע די

 די אין ביכער קינםטלערישע דערשינענע פון ידיעות צופעליקע
יאר. עטלעכע לעצטע

 .• ראױטל װ. ; ״קראפט״ לידער בוך נײער א פטטפרנז איציק
א\ ט. ; ליבע״ ױנגער א פון םוף ״דער װ א ; גוםרעגן״ א ״איז .•ג
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m. איינער ״אין ואםי\.־ s אר־ ב. ;ערשטע״ רי ״מיט ; נאכט״ 
מע״; .•שאןנזקי קאצי אין  ;דויערט״ האמוי ״דער .•טרלצנז .ב. ״

m \״בציענדיקע .■גזטילאװגד װײמ ; הערש״ ״שמואצ .■לן\־מ 
 נאציא־ אידישן פון מאטעריאצ אויףי געבויט (ראמאן אקאציעם״

 הױפט־שטעט״, ״דריי .• ־uun ;ראיאן) ניי־זצאטאפאציער נאצן
ביכער. אנדערע הונדערטער און מאשבער׳/ ״מש&חה
 פארצאג אין דערשיגען געצטנם זיינען בייש&יצ, צום אט,
 ״בר־כוכבא׳/ האל?י«ז ש. : ביכער פאצגנדיקע די אצײן ״עמעם״

 צידער בוך נײער פיױ^פץ־גפ צידער, נײע בוך א ?\\ױ&ו!\$ופ ל.
 בוך ראװױם ט\. ״אדעם׳/ ראמאן א\־אןגסי!\מז3ט\ ״געשיכטעם״,

ט׳/ דער ״צו לידער װי ציי  ״אנ־ דערצײצונגען בוך אלמ\\פ!\ינז ג
 ױגגע טאצאנטפוצםטע די פון איינער אויך איז (ער צעבן״ הויב

 ביכער עטצעכע ארױםגעגעבן שױן האט װאם דיכטער, םאװעטישע
 י. נאיװעאן, און דערצײצועען נײע גא\־דא«ז ע. ;צידער) מיט

 זום־ בגימין פאצק־ארטיםט םאװעטישן װעגן בוך א דאברגטעגז
מיכאעצםן. װעגן בוך ואר^יט«\ג\1 גירץ און קין

 ״צװישן .•בלאשסיײג ח. :דערשינען זײנען קיעװ איז און
 צענ־ קאפיטאציםטישע רי אין צעבן װעגן דערצײצונגען װעצף״,

 בארימטע דאם איגגצ׳/ פויצישע ״דאם .•ליח\צ!\י י. י. דער;
 כאשגולט<ן־ װ. ,-בילאןן ט\. פון קאמענטארן מיט װערק, קצאםישע

 העצדיש־ דעם געװידמעט פאעמע שװארצמאן״, ״אשר .•י5ץ\אצ
ייכער, אנדערע הונדערטער און ;דיכטער אומגעקומענעם

ביכער נײםטע די

 טן7 דעם דערשינען איז װאם מאסהװע, פון ברױו א אין
 די מיר געפינען ״מאתן־פרייהײט״, דער אין ,1939 דעצעמבער,
 אויף זוערק װיכטיקע און גרויםע ר״ א װעגן ידיעות פאצגנדילע

 די כוחות נייע מיט און עגערגיש איצט ארבעטן עס װעצכע
שרייבער. אידישע מאםקװער

אײן״ דור אויס, ״דור בוך צװײטן אויפן ארבעט מיארקיעי פךץ
̂\ ר\ד פיעםע. נייער א אויף און  דאם פארענדיקט ב<ן\־ג<\לגז

 פארצ״כענונג א אויך שרייבט ער דניעפער״. ״ביים בוך צװייטע
 מערב־ און טערב־אוקראיגע פאר םפעציעצ בירא־בידזשאן װענן

 בוך א דרוק צום אפגעגעבן האט גארטטד ש. װײםרוםצאנד.
 איבער אריעט די פארענדיקט מענטשן׳/ ״אגדערע דערצ״קונגען

 טראקט״, ״זאװעצער פון אויםגאבע פארברייטערטער נײער א
 און דערצילונגען ריי א רייך״, און ״ארעם ראמאן א שרײבט

 צימ־ די פון געװעט םאציאציםטישן דעם װעגן פארצייכענוע א
 קאצעקטיװ־ אידישע גיײזצאטאפאציער די מיט קאזאקן קיאנער

 װעצ־ ״העצדן׳/ פיעסע א אנגעשריבן האט האללי\ ש. פארמערם.
 אין װערן אויפגעפירט צײט נאענטםטער דער אין װעט כע

 א אויףז איצט ארבעט ער טעאטער. אידישן מלוכהשן מאסקװער
 פאר ילידער ער גרײט דעם אויםער פערזן. אין דראמע נײער

 ש.ראמי\ ״עמעם״. פארלאג אין ארויםגיין װעט װאם בוך, נייעם א
 װעגן געזאנג ״דאם ?ידער בוך א דרוק צום אפגעגעבז האט

 קויילנװארפער״. ביים איגג^ ״דאם קינדער־דערצײצוגג א טאטן׳/
 פאעמע דער פון טײל דריטן און צװייטן אויפן ער ארבעט איצט

 בירגער־קריג. פון צ״ט די ארום כאפט װאם טעכטער״, און ״זי;
װערק זאמלונג גרעםערע א דרוק צום צוגעגר״ט האט ל.

 א ער פארענריקט איצט קינדער, פאר מעשױת) און (לידער
 בוך א תװיטקאם זיך דרוקט דעם חוץ בירגער־קריג. װעגן פאעטע

 א אין איצט װערן װערק קוױטקאם קינדער. פאר מעשױת נייע
 דער־ װעלן גיכן אין שפראכן. פיל אויף איבערזעצט צאצ גרויםער

טשואװאשיש. און אוקראיניש רוםיש, אין ביכער זײנע שײגען
 — שרײבער אידישע עלטםטע די פון איינער ארבעט אקטיװ

 גייט״. רעװא^וציע ״די ראמאן א שרייבט ער זא\־לעץץי\.19לי
״דורות צי?צ דעם פארענדיקט װאם בוך, פינפטע דאם ם׳איז
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 אויך שרײבט ער .1905 פון רעװאצוציע דער װעגן דערװאכטע׳/
 אויך ארבעט א&געריםענע״. ״בצעטצעך מעמוארן, ציטערארישע

 אונטערן טעמאטיק הײנטצייטיקער דער פון נאװעצן ציקל א אויה
 באנד א דרוק אין אפנעגעבן האט גאררא\ ג\לי<\ ״קינדער״. נאמען

 איבערן ער ארבעט איצט צעבן. קאצװירטישן פון דעױצײמנגען
 צװײטן אויפן ארבעט ואױצל גז. באיאר״. ״אינגוצ בוך צװייטן

 נײע א אנגעשריבן האט ער קינדהייט׳/ נאצדענע ״מיין בוך
מון׳/ ״שצמה פיעםע  װערן אויפגעפירט הײ־יאר װעט װאם מי

 נײע א שרײבט ?ץשױראגג א. טעאטער. מצוכהשן מאססװער אין
ך1י3 צירער. בוך א דרוק צום אפ גיט און פערזן אין דראמע  י

 פונעם שאפן און צעבן דעם װעגן בוך א אנגעשריבן האט בערג
ער נואךאסי פאצקם־דיכטער אוקראיגישן גרויםן

 דיכטער רוםישן פונעם איבערזעצועען ביכצ א אויףי ארבעט
 גרייט ^זליגוגמזןי בגגי פ־<)עמען. בוך א אויף און לטרװאוגואגג

 אר־ .1 דערצײצונגען. אויך שרײבט און צידער בוך א דרוק צופ
 קאצװירטישן פון דערצייצונג גרעםערער א איבער ארבעט ע\א\-גז?י

 ״מארגנרויט״ דראמע א פארענדילט \זאוגאלינז יריריה צעבן.
ף ו. .1901 אין אדבעטער־באװעגונג דער פון א ד ^ו  פארענריקט װ

יארן״. און ״טעג נאמען אונטערן דערצייצונגען זאמצונג א
 .b דיכטער. ױעע מאםקװער די אויך ז״נען אינטענםױו

 האניק״ און ״מיצך קאמעדיע א פארעגדיקט האט קאוא!\עגגיבוט\
 דרוק צום ער גרייט איצט טעמאטיק). בירא־בידזשאנער (אויף

 שוין זיך געפינט דרוק אין ״נאװעצן״. בירא־בידזשאנער בוך א
 דיכטערין די װעצט״. ״גרויםע פאעמעם און צידער בוך א זײנם

 צידער. ביכצ א און דערצײצונגען בוך א אויף ארבעט באלאר^?א
 בירא־ בוך ערשט זײן דרוק צום צוגעגרײט האט ןץפרגפליפ א.

״הײם״. צידער, בידזשאנער
 ציטערא־ אידישע מאםקװער די דורך פירן ארבעט גרויםע א

 י. יונגע. די ם״ עצטערע, די םיי —• קריטיקער און טור־פארשער
 געװארן באצויגט יאר פארגאגגענעם אין איז װאם רא.בוגשי\,

 שר״בט ״ערן־צײכן״, ארדן מיטן םאװעט־רעגירונג דער פון
 דור פון װעג שעפערישן דעם װעגן ארבעט גרויםע א איצט

 ״בײם באנד צװייטן דעם װעגן באזונדערם און בערגעצםאז,
 םון ״פראבצעמען בוך א איבער ארבעט גגדט\גוײ\ א. דגיעפער״.

ï\ װ. רעאציזם״. םאציאציםטישן wקריטיק בוך א צו גרייט \־ 
 אן פארענדיקט עפטיגויט שכ^א דיכטונג. םאװעטישער דעד װעגן

 און אמעריקע אין עציכם ״שצום טעמע דער אויף* א&האנדצוע
 װעגן מאגאגראפיע א שרייבט ער עציכמען״. שצום ביי אמעריקע

 אר־ קריטישער גרויםער א צו צוגעטראטן איז שװארצמאן, אשר
ע םאװעטישער דער איבער בעט  ארבעט אן נאך גרייט און דיכטו
 צוזאמען האט רגגמויצי̂י ה. ?ריטיקער ױנגער דער &רץ. ל. י. װעגן
 א דרוק אין אפגעגעבן אוץ צוגעגרייט אטאגץינוט1 \ז. חבר מיטן
 א דרו? צום צוגעגרײט אויך האט ער װערק. לינעצקים באנד

 זאמצוע א איבער ארבעט און שאפונג, עציכמם שצום װעגן בוך
 די דיכטונג. םאװעטישער אונדזער װעגן ארטיקצעז קר־טישע

 אר־ פארשערישער גרויםער א מיט זיך פארנעמט רג^עא חברטע
פר׳ן. ל. י. װעגן בעט

 די פון ארבעט די ניט זיך באגרענעצט אציין דערמיט
 עט־ ארוים גײען צייט גאענטםטער דער אין שרייבער. מאםקװער

 ״שװארצמאן־בוך״, א ״שצום־עציכם־בוך״, א זאמצ־ביכעד: צעכע
 בעתעצםאן. דוד שרײבער פונעם ױביצײ דעם צו זאמצבוך א

 דיכטער שרייבער, מאםקװער די האבן זאמצביכער אצע די פאר
 ארטיקצען, ריי א גרייטן און צוגעגרייט ליטעראטור־פארשער אוז

 װעגן בוך א געגרײט אויך װערט עם זכרונות. נאװעצן, צידער,
 אר־ די פון םאװעטן ארטיקע די אין װאצן די צו םטאצין. חבר

 דעצעמבער, טן24 דעם פאתעקומע; ■ז״נען װאם בעטנדיקע,
און נאװעצן רײ א דרוק אין אפגעגעבן שרײבער די האבן ,1939
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 קאנ־ םטאלינישער דער מיט פארבונדן זיינען װאם דערצײלונגען,
 װערן ארבעטז םפעציעלע םך א און װאלן, די מיט און םטיטוציע
 פון באפעלקערונג אידישער באפרײטער דער פאר צוגעגרײט

מערב־װייםרוםלאגד. און מערב־אוקי־אינע
 די ארומגעכאפט זיינען שאפן פיבערדיקן זעלביקן מיטן און

 אוסראינע פון קיעװ, און מינסק פון שרײבער אידישןג צענדליקער
: נאכאמאל אליין. זיר פאר רעדן פאקטן די װײםרוםלאנד. און

.אױיטיע די W לאײ־, ןןג\לב\ אי\ ו(\ךש,1א ג\א\
ד Tuvuia אןא אץיף אןג\ײו\ לינוצואנוגר

הונדערטער די אין װערק און שרײבער
 ארבעט די װאם מאקםימום־גרוים, דער פון ראמען די אין

 גרונט־ די אנצײכעגען פרואװן בלױז גע?עגט איך האב זײן, מעג
 דערפאלגרייכז דעם פון מאמענטן כאראקטעריםטישע און שטריכן

 מיר פאר ם׳איז ליטעראטור. אידישער םאװעטישער דער פון גאנג
 גאנצן איר אױםפירלעך פאר־םך־הכלען ןצ אוממעגלעך געװען

 האבן מיר אקטאבער־רעװאלוציע. דער זינט יאר 22 די פאר װעג
 200 העכער און װערק בעלעטריםטישע הונדערטער מיט טאן צו

 אפשטעלן געקענט ניט םך קײז זיך האבן מיר און שרײבער,
זײ. פון ׳װיכטיקםטע םאמע די אויף אפילו

vn מינו צנ\גול א איבערגעבן כאטש דעריבער װעלן מיר m 
 ארױםגעגעבן שוין האבן װאם שרייבער, םאװעטישע אידישע פון

:ביכער
בערגעלםאן, דוד קוױטקא, ל. מאר?יש, פרץ •• ואנול\\צ1 אי\

 ליפמאן־לעװין, ראםין, ש. נוםינאװ, אי. האלקין, ש. גאדינער, ש.
 רויטמאן, ש. קליטעניק, פאלאטניק, ש. דאגיעל, מ. גארדאן, עליע

 פינינ־ ע. קושניראװ, א. רעזניק, אי. גורעװיטש, ה. קאטליאר, י.
 פינ־ א. מארגאלים, ידידיה ארשאלםקי, ב. אליעװםקי, פוזי בערג,

 ז. מארגולים, א. פיינזילבער, בעזנאםיק, שלעזינגעד, י. קעלשטיין,
 דאב־ י. װערגעלים, א. כאלאדענקא, קאזאקעװיטש, ע. װענדראף,

 שכנא יװינער, מ. גורשטיין, א. שײנגאלד, מ. טייטש, משה רושין,
אנדערע. נאך און רובינא, נאטאװיטש, מ. רעמיניק, י. עפשטיין,

בראכעם, בוימװאל, רחל אקםעלראד, ז. .■\\ײגזר\װלאןר אי\
 װאלבע, ב. מאכארינסקי, אשעראװיטש, ראבין, בעריאזקין, ה.

 מ. נעלם, ם. דושמאן, ל. ראבינאוױטש, איםאק אגורםקי,
 פ. דאלגאפאלםקי, איידלין, ם. שאץ, קורלאנד, צארט, םאקאל,

 גורע־ ח. גרוביאן, מ. גאלדמאן, יאשא האלמשטאק, שעגקער,
 מ. ראכקינד, טעלעםין, ז. טאלאלאי, ל. דעכטיאר, מ. װיטש,

 פלאט־ א. םערעבריאני, י. מאלטיגםהי, ח. לעלטשוק, ם. ליפשיץ,
 עליע קאמענעצקי, ה. צירלין, ז. פלאטקין, פ. פינקל, או. נער,

 ה. רעלעם, ה. טייף, מ. רייזין, רואװע ?אהאן, םארע קאהאן,
אנרערע. און שװעדיק,

שא\ אי\ v א\\ בױא־בױו m \)לוריע, נח נםתר, .•אג?ךאין 
 קאהאן, אברהם אלבערטאן, לוריע, גאטע קיפנים, איציק ארלאנד,

 טא־ גאנטאר, םיטא, פײװל אראגםקי, גילדין, ח״ם שעכטמאן,
 װע־ פאליאנקער, קאבריאנםקי, פאליקמאן, זאבארע, באטשניקאװ,

 מ. כיי?ינע, דארע באליאםנע, ריװע פעפער, איציק לעדניצקי,
 דובילעט, טאלאלײעווםקי, שטורמאן, מ. לעװין, חנה הארצמאן,

 װיינערמאן, חנא העלמאנד, לאפאטע, דרוקער, אי. בילאװ, ש.

 כאשטשעװאצקי, בלאשטיין, ה. שקאראװםקי, ש. גאלדענבערג, ש.

 קאםאי, ג. גובערמאן, באראדיאנםקי, א. שמאין, נ. .לאפאטין, ש.
 קאט־ פינטשעװםקי, דיאמאנט, רעזניק, ליפע װאלקענשטײן, ד.

 שא־ ב. שאפירא, מ. טשערניאװםקי, קאן, ה. אבארבאנעל, ליאר,
 דריז, פיאטיגארםקי, כאראל, זעלדין, גוטיאנםקי, ריםקינד, פיר,

 קליאצ־ טוטשינםקי, האלדעס, אויםלעגדער, לאםקער, בוכבינדער,
 ג. לובאמירםקי, י. םומני, ם. מארקאװיטש, חוה ליםאק, קיגע,

ױדא־ װערעמיהיז, יאנקעלעװיטש, העלער, װ״זגװארג, פידעלמאן,

 װאראבײ־ א. ראבינאװיטש, יװאלוי כינטשין, םאװיקאװםקי, װין,
 קא־ טשערנים, סקודיצקי, ז. עליאװיטש, קװיטני, נאדעל, טשיק,
 בערעגאװ־ קאראבײניק, װאםערמאז, לױבע קאהאן, אײזיק האנע,

 ע. מיידאנםקי, לויצקער, קופערשמיד, ש. דובינסקי, ה. םסי,
 בענדאם, גאלדשטיין, מ. גאלד, מ. טריינים, ליעװ, םפיװאק,

 בי־ זעכצער, בראװארגיק, ל. גאראכאװ, װינאקור, ;יטערמאן,
 באראװי, מיטלמאן, אבטשוק, שטיף, נ. לױבקיס, דינה לענקין,
 באר־ גארדאן, ש. ברעגכזאז, ש. פערםאװ, יאפע, ױדל רױועם,
 װיינהויז, דאבין, ש. גרינזייד, באגען, הינדעם, גרין, דזשעם,

 ■װע־ װעלטמאן, אלטמאז, פ. מײזעל, ה. מילער, ב. מיראל, ד. א.
 װי־ ז. םארין, ע. גאלבמאן, מ. גערשענזאן, בריאנםקי, װיארקע,
אגדערע. און לעװיז, חײם שויכעט, א. טענזא;,
 גרויםע די שוין אבער פולער. ק״ן ניט זױיט איז צעטל דער

 איז ביכער, ארויםגעגעבן האבן װאם שרײבער, די פון אלײן צאל
 םאװעטי־ דער פון פארנעם ?אלאםאלן דעם אויף באװײז א אויך
— און ליטעראטור. אידישער שער

שע די \<\\i לאה־, אוו(\ר ץ\(\לב\ אי\ א^וטךש, \א\■1  אױי
ד (\שי\־ג\ז אוא אגיף \ױיו\1א לינמ\ראגו\ר

ליטעראטור־פראדוקציע דער פון װאוקם
 אויך פאקטן און ציפערן עטלעכע ברענגעז צו װיכטיק איז עם

 בוך־ אידישע און אלגעמײן־םאװעטישע די אזוי װי דעם, װעגן
 בר״טםטע םאמע די צװישן אריינגעדרונגען איז פראדוקציע

 צארישע דאם אנגעשטעלטע. און קאלװירטניקעם ארבעטער, מאםן
 ביכער־עקזעמפ־ ןזיליא\ 8ד ארויםגעגעבן 1913 איז האט רוסלאנד

 ארוים־ 1937 אין זיינען םאװעטן די פון לאגד איז אבער לארן,
 מער. מאל 8 אין ביכג\ר, גזיליא\ 6גד העכער געװארן געלאזן

 צײטונגען, טויזגט צען ארום איצט דערשײנען םאװעטךלאנד אין
 אין װי מער, מאל 41 לײענער, מיליאן 38 העכער האבן װאם

רוםלאנד. צארישן
 ניט האבן אימפעריע צארישער דער פון פעלקער מערםטע די
 אין שפראכן. אײגענע די אוױ* ביכער און צײטועען קיין געהאט
 אבער שפראכן, 49 אויףי געדרוקט זיך ליטעראטור די האט 1913

 נישטיקע א דערשײנען פלעגט שפראכן :אציאנאלע די אין
 םאװעטן־פארבאנד אין ביכער זיך דרוקן איצט ביכער. צאל

מ, aגג אגיף א ^ו  זײנען 1937 אין צאלן. גרויםע אין און ט
 ארוים־ רוםישער) דער (אויםער פעלקער די פון שפראכן די אויח

 צייטועען צאל די ביכער. מיליאן 130 ארום געװארן געלאזט
 דער (אויםער פעלקער םאװעטישע זעלבע די פון שפראכן די אין

 אין 84 פון — מאל 35 אויף פארגרעםערט זיך האט רוםישער)
.1937 יאר איז 2,965 ביז 1913

 געװאקםן איז אידיש אויףי טעטיקייט מלוכה־פארלאג די אויך
 ביי־ צום מיר, װײםן ציפערן אפיציעלע פון יאר. צו יאר פון

 אין ביכער 238 דערשינען זיינען 1928 אין בעת אז שפיל,
 אין און ביכער 463 דערשינען 1930 אין שוין זיינען אידיש,

 מיליאן 2 פון טיראזש אלגעמײנעם אז מיט ביכער 653 — 1932
 די מיט דאם פאתלײכן מיר אויב עקזעמפלארן. טויזגט 558
 צארישן דעם אין דערשינען זײנעז װאם ביכער, אידישע 399

 טאקע מיר זעען ,1915 ביז 1911 פון יאר 5 די פאר רוםלאנד
 ליטעראטור אידישע די אונטער״ גײט ״עם יװי באשײנפערלעך,

םאװעטן־פארבאנד. אין קולטור און
 פוגעם טיראזש וץירב^ינולמכ^ר דער װאם אויך, איז װיכטיק

 פארלאג :געיװען 1936 אין איז אידיש אין בוך ארויםנעלאזטן
 אוקראינע אויח מלוכה־פארלאג עקזעמפלארן, 7,685 — ״עמעם״

 עקזעמפ־ 2,400 — װײםרוםלאנד אין און עקזעמפלארן 4,880 —
מאםן־פאליטישער פון בוך אידישן א פון טיראזש דער און לארן.
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 עהיזעמ&־ טויזנט צען ביז דורכשניטלען־ געװען איז ליטעראטור
עקזעמ&לארן. טויזנט הונדערט ביז י<!פטמאל און לארז

 קינםט־ אידישן א פון טיראזש דער אז זאגן, צו גענוג איז עס
 ערך אן אן בלויז ניט איז םאװעטךפארבאנד אין בוך לערישז
 נאר לענדער, אנדערע אין בוך אזא פון טיראזש פונעם גרעםער

 פיױלישץ א פון טיראזש דער װי נרעסער, געװען אויך איז ער
 װי גרעםער איצט אויך איז און פעיט, אין בוך קינםטלערישן

 איז בוך קינםטלערישן איסיאליטויטץ אן פון טיראזש דער
א:ד. און איגץאליט

 פרעםע און ליטעראטור םאװעטישער דער פון װאוקם דער
 קולטור, דער פון ירידה דעד פון פאן אויפן קענטיל נאכמער איז
 אין בוך־פראדוקציע דער פון פאלן אומאויפהערלעכן פונעפ און

 װערק די לענדער. פאשיסטישע און אימ&עריאליםטישע םך א
 םאװעטן־פאר־ איז זיך דרוקן שרײבער אױםלענדישע סך א פון

 הײמלאנד. יזײער אין װי דערפאלג, גרעםערן א םך א מיט באנד
 ראלא\, ראװגס .בײ\־א\, היעט/ גסנוגן, שטטזפיר, פון ביכער די

 אואסיאל גאלא, גזי^ל<\\־, ינ\א\3א לאן\־א\, דוטזטיס הנוג<ןל, רא\־ץ\י\,
 ^לאבטיר, מגזנולראל, .באלוא?, הגגא, בארביגמ, האמיצר, פראלמ,

 אלא\ <\רגא\־ ורײוטיל, נוג\אראר גוג\ײ\, װאר^ !זאפיאװאן, ױטזוסי,
^וי, פיאן, ה  װעלט־שרײ־ אגדערע םך א און װהיבוװאג, ץץאלבו אי
 קלאםיקער רוםישע די פון װי געלערנטע, און פילאזאפן בער,

 אין לאנד איבערן פאנאנדער זיך גייען װיםנשאפטםלײט, און
עקזעמפלאו־ז. מיליאנען און טויזנטער הונדערטער

 פון אײגנם דאם נעװארן איז ליטעראטור קינםטלערישע די
פרא־ די באפעלקערונג. םאװעטישער דער פון מאסן בדייטע די

 אין שוין דערגרײכט אלײן װערק קינסטלערישע םון דוקציע
 יאר. א עקזעמפלארן מיליאן הונדערט ארום םאװעטן־פארבאנד

 די פון ביכער די געדרולט ■װערן עקזעמ&לארן װיליאחט די אין
טװ און רוםישע די פון װעלט־קלאםיקער,  פון װי קלאםילער, איוי

ליטעראטורן. נאציאנאלע אנדערע אלע פון קלאםיקער די
 סאװעטן־ אין •זײגען בייש&יל, צום אלײן, 1936 יאר דעם אין

טויזנט 329 ש^נזפייך, :פון געװארן פארקויפט פארבאנד
 ל<ןר\זא«זאץ\, ;טויזנט 99 מיט מיליאן צװיי גאגאל, ;ביכער

 לערמאנ־ דערשינען זיינען 1939 ביז (און טויזנט 981 מיליאן איין
 אין טויזנט 300 זײ פון ביכער, טויזנט 500 מיליאן 4 טאװם

 .בא\־בי«ז, ;טויזנט 491 מיליאן צװיי ו\אלג\גואי, שפראכן); 26
 הײןגז, ;טויזנט 96 מיליאן אײן װאיאסאװנגט, ;טויזנט 918
 שאלאכאןגמ ; טויזנט 380 פיױלבוװאמער, ליא\ ; טויזגט 338

 מי־ אײן אנזגגראגגנזט, לי^אלאי ;מיליאן צװײ דאן׳/ ״שטילער
 שטעל (איך כסדר. אזוי און װייטער, אזוי און ; טויזנט 440 ליאן
 פון טיראזשן מיליאניקע װאוגדערלעכע די אויףי אפ ניט דא זיך
 דער אין װײל װערק, פילאזאפיש־מארקםיםטישע און טעכנישע די

 ליטערא־ קינסטלערישע די כל קודם אונדז אינטערעםירט ארבעט
טוד.)

 אינטערע־ און װיכטיקע אײן כאטש ברעגגען גאך װעלן מיר
 פון פראדוקציע די פארגליכן װערט עם װאו טאבעלע, םאנטע

 יאד 19 די אין רוםלאגד אין ליטעראטור קינסטלערישער דער
 יארן םאװעטישע 19די, מיט רעװאלוציע דער פאר )1916—1897(
 ציפערן די און פאקטן די רעװאלוציע. דער נאך )1936—1917(

 רעדן װעלן און אידיש אויוי מאל ערשטן צום געררוקט װערן
אל״ן. זיך פאר

1 9  1 7  — 1 9  3 6 1 8  9 7 — 1 9  1 6
הכל םך שפראכן אנדערע ש סי רו הבל םך שפראבן אנדערע ש םי רו ר א ט אוי

31,969,000 2,876,000 29,093,000 1,083,000 11,000 1,072,000 גא\־!\י

19,120,000 495,000 18,625,000 4,436,000 34,000 9,402,000 V\!־vBA3
13,959,000 938,000 13,021,000 8,841,000 67,000 8,774,000 r u n אי בו אלגז נו

11,406,000 1,017,000 10,389,000 509,000 16,000 493,000 ן א\ כ » טז נו

1,278,000 18,000 1,260,000 100,000 1,000 99,000 ל א לן א ב .

1,781,000 300,000 1,481,000 397,000 4,000 393,000 ו א ו נ ^ י א װ ץג ה

1,102,000 64,000 1,038,000 747,000 4,000 743,000
484,000 145,000 339,000 108,000 3,000 105,000 פו(\רץץאןנונ\װ

1,296,000 20,000 1,276,000 523,000 8,000 515,000 ל א גו א ל ז א ג אן ר פ

1,393,000 50,000 1,343,000 24,000 24,000 א (\\1ו \ ז א ל א ר

40,000 40,000 5,000 5,000 וזט־גגצל

181,000 181,000 68,000 68,000 ט װ ר א ר

45,000 45,000 5,000 5,000
55,000 55,000 7,000 7,000 ע או ן פי טז

48,000 48,000 — \'-" טיס ײו א

עליבם שלום פון ביכער מיליאן 3 העכער
 די װי לעגענדע, שענערע קײן ״ניטא

גארקי.) (מ. שאפט." לעבן אונדזער װאם

 די זיך לײענען מעשהלעך, פאנטאסטישע װי לעגענדעם, װי
 םאװעטן־פאר־ אין פײערונגען גראגדיעזע די פון באשרייבונגען

 װליכםי, עילוגז װ^רצלגן, װי ללאםיקער, אידישע די לכבוד באנד
 יאר־ די אנדערע. און ב(\רג<ןלגזא\, ך. לױצצסי, י. י. ל. י.

 פארװאנדלט זיינען קלאםיהער אידישע די פון ױבילײען און צייטן
 פײערונגען, אלפארבאנדישע אין פאלקם־ױם־טובים, אין געװארן

געשעענישן. מלוכהשע אין
3 8 9

 ־100 דעם פון רעגירונגם־פ״ערונג די געװען איז גראנדיעז
 הים־ מאםקװער איגעם ספרים מוכר מענדעלע פון ױביליי יאדיקו

 דאטע די פאדבלייבן װעט היסטאריש קאלאנעךזאל. טארישן
 פארײנען־ פון קאלאגען־זאל אין װען ,1939 אפריל, טן19 פון

 רעגירועם־ םאװעטישע א װאם אװנט, דער פאדגעקומען איז הויז
 געבורטםטאג ־יאריקן80 דעם לכבוד ארגאניזירט האט קאםיםיע

עליכם. שלום פון
 אלע פון פארײניקונג די האט ,1939 דעצעמבער, טן3 דעם
 אידישן מיטן צוזאמען םאװעטךפארבאנד גאנצן פון שרייבער

 פארײנען־הויז זעלביקן דעם אין דורכנעפירט ״קאמוניםט״, קלוב
י. י. פון געבורטםטאג ־יאריקן100 דעם לכבוד *וביליי־סעםיע א

390



 געװידמעט אװנט אן — שפעטער טעג עטצעכע מיט לינעצקי.
 גע־ געװען איז עם װי און טון\ארצװא\. אטיר םון אנדענק דעם

 גראנדיעזע צוגעגרײט װערן ״מארגן־פרייהײט״, דער אין מאלדן
 יאר־ טן25 מיטן פארבינדונג אין פייערונגען אלפארבאנדישע

ו פון ױביציי ־יאריקן30 דעם צכבוד און פירץ ל. י. נאך צייט ג  ו
טעטיקײט. ליטערארישער .בפדגמלס-אלנז

 האט פאלק אידישן פון געשיבטע דער אין מאצ ערשטן צום
 פײערלעכע די מצוכה־ױם־טובים פאר דערקצערט רעגירוגג א

שרייבער. אידישע פון דאטעס
 גגוװאלגו, װנז איו לאלר, ר<\ד1א ן\װלכ\ אי\ אלר<\\־ט\, \ץא\

yato ׳ \זאװ<\\־ אג\ ס־ג\\־ג= פיג\ לאגו רטגן אט?

פעלקער־פרײנטשאפט

 דער פון אילוםטראציע בעםטע די זיינען פייערונגען די
 פײערונ־ די םאװעטן. די פון צאנד דעם אין פעלקער־פריינטשאפט

 אפ שאצט ליטעראטור םאװעטישע די אז באוױזן, האבן גען
 קצאםיקער, אידישע די פון ירושה נרױםע די איבער געמט און
 די ליטעראטור. ביז־אקטאבער אידישער גאנצער דער פון װי

 אויפמערקזאמ־ גװאלדיקע די איצוםטרירט אויך האבן פ״ערוגגען
 אין ציטעראטור און קולטװ־ דער געשענקט װערט עם װאם קײט,
סאציאציזם. פון לאנד דעם

 פארבינדונג אין געװארן אפגעטאן איז ארבעט קאלאםאצע א
 אין ארויםגעגעבן האט מען עליכם. שלום פון ױביליי מיטן

 םך א אױױ און אידיש אין װערק עציכמם שצום טיראזשן ױיזיקע
 געהאט האבן ■זשורנאלן און צײטונגען אלע שפראכן. אנדערע

 אים װעגן ארויםגעגעבן האט מען זייטן. און שלום־עציכם־נומערן
 ליטעראטור־קריטישע װיםנשאפטלעך־פארשערישע, ספעציעלע

 פײער־ דורכגעפירט האט מען זאמלונגען. און אלמאנאכן ביכער,
 װי לאנד, פון שטעט װיכטיקע אלע אין רעגירונגם־אװנטן לעכע

 רויטארסײ־טייצן, קאלװירטן, פאבריקז, קלובן, טויזנטער אין
 שצום־עציכם־אויםשטעצונגען דורכגעפירט האט מען אנשטאלטן.

 שלום־עציכם־ געשטעלט האבן טעאטערם די שטעט. םך א אין
 םקולפטארם און מאלער מוזיקער, זינגער־קאפעליעם, די זאכן,
 געווארן באשלאסן איז עם ארבעטן. םפעציעצע צוגעגרײט האבן

 אין און קיעװ אין — שצום־עציכמען דענלמעצער צװיי שטעלן צו
בערדיטשעװ.

 זײנען שצום־עציכם־אװנטן םייערצעכע די אויף רעדעם די
 האט מען סאװעטךפארבאגד. גאנצן פארן געװארן געבראדקעםט

 םטודענטן סך א פאר גאמען זײן אויף םטיפענדיעס כעגרינדעט
 קאג־ דורבגעפירט האט מען הויכ׳טויצן. אידישע םאװעטישע אין

 ארגאניזירט אויך װי שלום־עליכמען, פון צייענער פון םערענצן
 קרײזצעך, זעלבםט־טעטיקע און פארצייענער פון אציטפיאדעם

 קינא־םטודיאם די װערק. שצום־עציכמם שטעצן און צײענען װאס
 ניט־אידישע װי אידישע און אים, װעגן פיצמם געשאפן האבן

 צידער צאצ גרויםע א נעװידםעט האבן שרײבער םאװעטישע
 קיגםטצערישע םך א געשאפן אפיצו און העצדן, זײנע און אים

 אצײן שצום־עציכמען מיט װערק דראמאטישע און דערציימנגעז
 געטאן אויך עס האבן זײ װי פיגור, צעבעדיקע און העצד אצם
— איז קינםטצער. און ?צאםיקער אנדערע און מענדעצען מיט

■çvnK גטיחיאלנו, ™ז 1אי לאלד, אלדטר גגג\לגד\ אץ אורערש, װאג
׳׳ שנ\(\ך\ \5פטף־(\!\י רױנו\ פט לאװ רגוגז אי\

 זאצ מען אז פארדינט, האבן פײערונגען היסטארישע אט־די
 איבער־ דארטן טאקע און ארבעט םפעציעצע א אנשר״בן זײ װעגן
 אבער מאמענטן. און אײנצצהײטן באדייטונגםפוצע אצע געבן

:שורות געצייצטע פאצגנדיקע די כאטש צייענט

 .ביכ^ר־^אלאנומ אלפאר^אלויטגגר ונור \\9 יךימגת וי ״לגיגו
 םיאגגגונוךפאו־ אי\ ג938 וצ^אבגט־ גנו\ ביג\ ג9ד\ יאד \\9 אין

 (\!\־ גוגיװנו 45ס וזיליא\ 2 \זגוכ«ר געגגארג אר\יגזג<זגו\ב\ באלר
 ךגסייש אי\ אין דנ\ר.לײ ,üiüaa שלץמי־טליבגזנז =לאר\1ן(ן\ז

לאר\."9(\?וװ\ז לזגטלגו 326 \זיליא\ a vmvun ארגינזגטיגװבן
 פוז טיראזש פוגעם װאוקם אומאויפהערצעכן דעם צויט און

 צוציב רעפובציקן פארבאנדישע אצע אין װערק שמם־עציכמם
 גרויםן צום צ״ענער־מאםן די פון אינטערעם פארשטארקטן דעם

 דעצעמבער טן1 דעם זינט אז זיכער, זייז מען קען שרייבער,
 מיציאן 3 העכער ארויסגעגעבן שוין מען האט איצט ביז 1938

 :מײנט דאם װאס נאר באגרײפט עלזעמפצאו־ן.
\ \ \ (\ליבם■ שלץנן \A9 גילװד לויליאן 3

 ניט־ מיציאן א העכער אײעעשצאםן מענטשן, מיציאן דרײ
 װאם שרייבער. אידישן אײן פון ביכער די געצייעגט האבן אידן,
 ציפער! היםטארישער א פאר װאם ציפער! װאוכדערצעכער א פאר

 פון קוים געטרוימט האט םאראקער שימעצע עציכמם שיום
 מענדצ, מנחם חצומות, בעצ גרעםטער זיין אפילו און ,200,000

 פרעכטילע, אזעצכע אויםפאנטאזירן געקאנט ניט דאך װאלט
 פאר־ פאקט היםטארישער דער ״מיציאגען״. װארהאפטיקע אמתע,

 קונםט־ װידמענען אים און באזינגען אים מ׳זאצ אז דאך, דינט
— אצײן זאגט איז װערק.

YTOH ג^זאלגו, ג\נ\ איג לאלך, \3\גװל אי\ אלח\ר®, וגאץ
װ ועפי אי\ א ל -09ריטנושא9<\ל!\(\ר־9 פג\ ל

ארדנס מיט באלוינט שרייבער אידייטע
 היםטארישע פאצגנדיקע די צו צוגעבן איך קאן װאש און

:װערטער
ר. ם. ם• &. פון אויבער-ראט פון פרעזידיום פון אוקאז ״לויטן

 אונ־ פון שרייבער בעסטע די ארידגם מיט יגעװארן באלוינט זײנען
 דער- און דערפאלגן אויםגעצײכנטע פאר םאװעטן-פארבןןנד דזער

 קיגםטלערי- םאװעטישער דער פון אנטװיקלונג דער אין גרײנוגגען
ליטעראטור. שער

: דיכטער די געװארן באלוינט זייגען שרייבער אידישע די ״פון
 דער פון ארדן אן מיט ;מארקיש פרץ — לעגין-ארדן א מיט

— ערן-צייכן ארדן טיטן קװיטקא; לייב — ארבעטם-פאז רויטער
פעפער." איציק האפשט״ן, דוד האלקין, שמואל דיכטער די

 y\to גצוזאלנו, ג\נז איג לאלר, אלו<\\־ װ(\לכ\ אי\ אלוגןךש, \\או
י אג\(\נויןם9 ג\9 טאציאליןם■, לאלד רעסי אי\

פעלקער אלע מיט צוזאמען טיש ברײטן בײם
 עגטפערן דעם אויף מיר װעצן ? איזוי דאס איז פארװאס

 אויף )1939 (דעצעמבער בערגעצםאן דוד פון ■װערטער די מיט
 זעלבםט־טעטיקע אידישע די פון באראטונג אלפארבאגדישער דער

:קרײזן דראמאטישע

 אוגדז ביי לעבן גליקלעך א איז עם װײל דערפאר, איז ״עם
 בײ טיש ברייטן א האבן מיר װייל דערפאר, איז עם לאנד. אין

 אויך מיר און לאנד, פון פעללער אלע אוים זיך זעצן עם װעלכן
״. צװישן ז

 גלייכ- פרייע טיש ב״ם זיצן מיר װײל דערפאר, איז ״עם
 איז עם שטאלץ. גרויס מיט און פעםט זיצן מיר בארעכטילטע.

 אל־ «ערקװירדיקע די אן פירט אלעטען אונדז מיט װייל דערפאר,
 דער פון געני מיטץ בראש פארטיי, קאמוניםטישע פארבאנדישע
טטאלין. מעגטשהייט,

 ענגער אזא פון חלומען געקאנט אמאל גאר מען האט ״װי
 מיטן קונםט-טוער, שרײבער, פון צוזאמענהעפטונג שעפער־שער

 מעג- איז דאם אט ? פאלקם-אינטעליג.ענץ דער מיט פאלקם־מענטשן,
 מיר ז״נען טאקע דערפאר אונדז. ביי נאר פאר קומט און לעך

 אזוי מיר זייגען דערפאר לאנד, אונדזער פאר אייזן-פעםט אזוי
לעבן." םאװעטישן אונדזער מיט גליקלעך
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ך ע פ ט ע ל א ר פ ‘״
ך דארף ״יעדערער  װארט דאם אז װינטשן, זי

ען זאל קוגםט ײנ  צו מענטשן געבן צו פארזוך א מ
ט." באהאלטענע אייגעגע זייער פארשטײן םקיי גרוי

מאלרא.) (אנדרע

״פראלעטפען״ פון ױבילײ ס.נ־יאריקער דער

 בא־ אונדזער פון ױביליי ־יאריקן10 דעם איצט םייערן מיר
 מיט ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלז מעכטיקן און ליבטן

 האט עם זינט יאר צען געיװארן אויך איז צוריק חדשים צאל א
 פראלעטארישער אידישער דער אמעריקע אין געגרינדעט זיך

 צופאל, קײן ניט ם׳איז און ״פראלעטפען״. שרײבער־פארבאנד
 צוזאמען פאלט ״פראלעטפען״ פון ױביליי ־יאריקער10 דער װאם
 ארבעטער אינטערנאציאנאלז פונעם ױבילײ ־יאריקז10 טיטן

ארדז•
 מיט קאמױ איז געװארן געבוירן זיינען ארגאניזאציעם ביידע

 אר־ בײדע װאקכאנאליקער. און װאקכאנאליעם רעאקציאנערע
 אידישע די פון קאמף> דעם פון רעזולטאטן זיינען גאניזאציעם

 פרא־ א פאר װי ארדן, פראטערנאלן פראלעטארישן א פאר מאםן
 זיך העלפן זײ זאלן װאם פרעםע, און ליטעראטור לעטארישער

 װעג אויפן פענטעם ג״סטיקע און מאטעריעלע די פון באפרייען
לעבן. ליכטיקן צום

״פראלעטפען״ צום װעג אויפן

 האט ליטעראטור פראלעטארישער אידישער פאר קאמח דער
 אידישער דער פון געבורט ב״ם אעעהויבן אמתן דער אין זיך

 די אין שוין אמעריקע. אין טא?ע און ארבעטער־באװעגונג,
 זיך באװײזז יארהונדערט לעצטן פון יארן אכציקער־נײגציקער

 גגײגוט\גןגגנ\!\י, :ארבעטער־דיכטער רעװאלוציאנערע ערשטע די
 צום האט, באװשאװער ־.Ousmntp באץץשאגהוך, טרטלשנואמו,

:ארטיקל אן אין אויםגעדריקט זיך צייט זײן אין נאך ביישפיל,

ף פאםט אזוי ״אט ט די דיכטער גרויםער א אוי ק״ ם רוי פון ג
ט I ארבעטער-פראג.ע דער אזוי טאן, שטארקן אזא און וזיץ, אזא מי

ט היים, גליענד א רעדט פערז און שפראך פון שװאונג אזא מי
די פון צוקונפט, דער פון ארבעטער, דעם פון דיכטער גרויסער
ט װי פארשיידן, װי װעלט. דער פון קעגיג.ן און הערשער װיי

לידלעך יאמערנדיקע און קרעכצנדיקע געװייגלעכע די פון איז עם
"1 ארבעטער-פאעטן זאגענאנטע די פון

 יאר 50 װאםערע א מיט נאך באװשאװער האט זעען, מיר װי
 דער צו קלאםן־צוגאנג רעװאלוציאנערן א געזוכט שוין צוריק

ליטעראטור. פון פראגע

עלנט״ אײגענעם פון זינגער ״די אדער ״ױנגע״ די

 קײן עמיגראציע־כװאליע צװײטער דער פון צײט דער אין
 ,1905 פון רעװאלוציע דער נאך רעאקציע־יארן די אין אמעריקע,

 די האריזאנט ליטערארישן אמעריקאנישן אויפן זיך באװײיזן
ױנגע״: גרופע שפעטערדיקער דער פון שרייבער  אימאגואװ, ״
 ראל־ לאורגי, אײגלאןד, אפיאט־אשג, לײ.ב, י1וזא האלפערן, לײגגיי?,

r i,\ אי א. א. זאגױנ\ט\,1נ
 עמי־ צװײטער דער מיט געקומען אליין זײנען זײ פון םך א

 די רוםלאנד פון זיך מיט געבראכט האבן און גראציע־כװאליע
 דעקא־ און רעאקציע פון גייםט דעם ירידה־שטימועען, און יאוש־
יװערק. זייערע אין פארקערפערט ש&עטער האבן זיי װאם דענץ,

איר״ען, םאציאלע קעגן בונט א דערקלערט האט גרופע די אט

 ארבעטער־לעבן. דאם מאלז קעגן טאטיװן, רעװאלוציאנערע קעגן
 (פאר־ עםטעטיזם פון פאן דער אונטער געגאנגען איז בונט דער

 פון נאמען אין מיםטיציזם, םימבאליזם, אינזיכיזם, מאליזם),
 אין דאך הונםט־צוליב־הונםט. פון זעלבםט־צװעק, א אלם הונםט

 פאל בעםטן אין און נאציאנאליזם. מיט פול געװען גרו&ע די
 די ריטם, רעם זען געװאלט װארט אידישן דעם ״אין זי האט

 גרעם־ דער ליױויק). (ה. רעליגיעזיטעט״ פון געהיימגיםפולקייט
 אומ?ום־ מיט אעעפיקעװעט איז ליטעראטור דער פון טייל טער

 פאר־ דער פאר לויב־געזאנגען מיט משיח־זוכעגיש, מאטיװן,
 ״טרא־ אידישער דער פאר געװען״, איז ״אמאל פארן גאנגענהײט,

— און לעגענדעם״. ״אידישע די פאר דיציע׳/

צן ״געפאנגענע אלע, מיר זי
צן און צעלן. איינצלנע אין זי

ך שלאגט יעדערער און באזוגדער זי
ן פון װאנט אין-דער קאפ דעם ראלגיק.) (י. תפיםה•" זיי

 מרה־שחורה, יאוש, טרויער, צער, אומעט, מידקײט, אלטקײט,
 אויםװעגלאזיקייט, אומבאהאלפנקייט, געבעכדיקייט, לאנגװײל,

 אוגטערטעניקײט, גרויקײט, אויםגעװארצלטקייט, באדנלאזיקייט,
 זעלבםט־גריב־ זעלבםט־פײניקונג, צװייםל, עראטיק, קרעגקלעכע

 ירידה, זעלבםט־קרײציקוע, און זעלבםט־פארליבטק״ט לעניש,
לײט־מאטיװ. דער געװארן איז דאס — אומקום און טויט

נשמות מענטשלעכע פון אינזשענער קאלעקטיװער

 ליטע־ און פרעםע שונד־אוךשאנד אידישע די גוט קענען מיר
 ארבעטער־ אידישע די געקארמעט האט מען זועלכע מיט ראטור,

 צ״טונג אט־די ״פרייהייט״. דער םון דערש״נונג דער ביז מאםן
 געהאלפן פארטראטן, האט זי װאם באװעגונג דער דורך האט,

 פון הארעפאשניקעם און ארבעטער אידישע די בײ ארגאגיזירן
 געװען זײנען װעלכע כוחות, שעפערישע גרויםע זײערע אמעריקע

 ניט פריער האט מען װעלכע אין פארשלעפערט, קינסטלעך
אויבן־אראפ. פון געקוקט פריער האט מען װעלכע אויף געגלויבט,

 װערט־ פון קװאל נײעם א אויפגעעפנט האט ״םרייהייט״ די
 ״פרײהײט״ די מענטשן. הארעפאשנע די ביי אוצרות פולםטע

 אוים טאג איין, טאג האט נאר ״געװאונטשן״, נאר ניט זיך האט
 זײער פארשטיין צו מעגטשן הארעפאשנע די געבן צו געזוכט

 גע־ איז פארזוך דער און העלדישקײט. באהאלטענע אײגעגע
 און לידער די אין נאר ניט אנטפלעקט זיך האט און לונגען,

 םפעציעלער דער אויו» צי פראלעטפעניקעם, די פון דערציילונגען
 ארטיקלען, די אין אויך נאר קונםט, און ליטעראטור םאר זייט

 און ברענטש־ די בדיװלעך, די אפטיילונגען, פארשיידענע די
 •וועגן נאטיצן די אפילו און ״טריבונע״ דער אין שול־באריכטן

 אומזיסט ניט און מיטעגען. און לעקציעם ױם־טובים, אונדזערע
 דעם פאר באטראכט ליטעראטור און פרעםע אונדזער װערט

 ארבעטער די םון הענט די אין געװער שארפםטן מעכטיקםטן,
הארעפאשניקעם. און

 אירע איבערגעשמידט און אויםגעשמידט האט ״פר״הײט״ די
 האט זי — דערצ״לער און דיכטער אירע פובליציםטן, האדרען
 װאם מאםךשר״בער, פון ארםײ אן איבערגעשאפן און געשאפן

 אונ־ אלע אין װי צייטונג, דער אין טאג־טעגלעך זיך באטייליקן
 קארעםפאנדענטן, אלע די אט אויםגאבן, און זשורנאלן דזערע

די באװעגונג. אונדזער פון אויערן און אויגן די ארבקארן,
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 קװאלגדיקע די אנטפלעקט און ארױםגעבראכט האט ״פרײהײט״
 די פון גרויםקייט און שײנקײט באהאלטענע די שעפערישקייט,

 פרא־ קאלעקטױוער א איז זי הארעפשאניקעם. און ארבעטער
v ?אר^סויג^ו א אתאניזאטאר, און אגיטאטאר פאגאנדיםט, s׳ 

.ï\VQün סיטזרעםנו1דג\1 פץ\ גטינוחןו
 בא־ און ארעמער ׳וויפיל מיאוםער, 5װיפיי טראכט א נאר גיט

 עם נעבעכדיקער און הילפלאזער פינצטערער, װיפיל גרעגעצטער,
 אן אמעריקע איז מאםן אידישע די םון לעבן דאם געװען װאלט

!״פרייהייט״ דער

ארבעטער־שרײבער ױנגע

 האט )1922 אפריל (אין ״פרײהײט״ דער פון דערשײנונג די
 דער מיט צונױפגעפאלן איז זי מאםן. אידישע די אויפגעדודערט

 ארבעטער־ ױנגע נײע אמעריקע. קײן עמיגראציע־כװאליע דריטער
 דעם פון צייטונג דער אין דרוקן אנגעהױבן זיך האבן שרײבער

 צײטונג דער דורך האבן זיי דערשיינען. איר פון טאג ערשטן
 בא־ נייע א טעמעם, נייע ליטעראטור דער אין ארייננעבראכט

 רעװאלוציא־ א — װארט אײן מיט דערשײנונגען, פון צױכטונג
אנהויב. םאמע דער געװען איז דאם צוגאנג. נער־פראלעטארישן

ליטערא־ פראלעטארישער ױנגער דער איז שװער זײער שװער,
 האבן עם טריט. ערשטע אירע אנגעקומען אמערילע אין טור

 — ליטעראטור דער פאר אגװײזונגען םיםטעמאטישע געפעלט
 אװעקשטעלן העאםן זאל װאם קריטיק, מארקםיםטישע געפעלט
 פרא־ אמעריקאנער דער פון פראבלעמען די קאגקרעט און ריכטיק

ליטעראטור. לעטארישער
 מאם געװיםער א אין האט ארבעטער־שר״בער ױנגער דער

 אפטמאל האט ער װעג. דעם געפינען און זוכן געדארפט אלײן
 די קעגן קאמוז א פירן געדארפט כוחות שװאכע אייגענע די מיט

 בורזשואזע די קעגן טראדיציעם, קלאםן־פיינטלעכע אנגעהורבעטע
אײנפלוסן.

 צונויפצו־ אויםגעקוטען איז ארבעטער־שר״בער ױנגע די
 פון פראצעם אינעם קונםט זייער און אידעאלאגיע ז״ער שמידן

 קאמףי אינעם קלאםן־װירקונגען, פרעמדע פון דך אפשטויםן
 אמעריקאנער די װאם פארמאליזם, פוגעם זיך באפרײען פאר

 זיי אפגאנג־ליטעראטור. זײער אין ארײנגעבראכט האבן ״ױנגע״
 דעם און פארם געהעריקע די געפינען פאר געראנגלט זיך האבן

 טרא־ די פון באפרײען צו געזוכט זיך אינהאלט; נעהעריקן
 זיך און הײם אלטער דער פון טעמאטיק דער פון און דיציעם

 אידייאישע געזוכט ;לאגד נייעם אין דא פארװארצלען צו מער
מײםטערשאפט. קינםטלערישע און קלארקייט

 פון אײנפלום דער ארבעטער־באװעגונג, רעװאלוציאמנרע די
 ליטעראטור, םאװעטישער דער פון און אקטאבער־רעװאלוציע דער

 םוב־ אלע באזיגן ארבעטער־שר״בער אמעריקאנער דעם העלפט
 צום אים ברענגען זײ שטערונגען. אביעקטיװע און יעקטיװע

״פראלעטפען״.

״פראלעטפען״ שרײבער־פארבאנד פראלעטארישער

 פון םוף ב״ם געגרינדעט זיך האט װאם ״פראלעטפען״, דער
 פון ארויסגעשפרונגען ניט איז סעפטעמבער) טן13( 1929 יאר

 גע־ שוין אמעריקע אין זיינען ״פראלעטפען״ ביזן הויט. העלער
 לי־ רעװאלוציאנערער אידישער דער םון ארגאניזאציעם דריי װען

nm״ דער : טעראטור vדי ),1924( פארײ\״ ארב^ןר־פזרײגטיר ־ 
m״ גוגפע שרײבער w iH n v״פרײהײסו״ דער ),1928( ־״ 

).1929 (אנהויב ט\וײ.ב(\ר־פארײ\
 פוגעם פארגײער די שרײבער־ארגאניזאציעם, ערשטע די

»־V״ :זשורנאלן אײגענע ארויםגעגעבן האבן ״פראלעטפען׳/
3 9 5

 גע־ רעדאקטירט זײנען װעלכע ״נזפארגואס״, ״יגמסו״, ?גוןיע״,
שורות. די פון שרייבער דעם פון װארז

 גע־ ״ױנג־קוזניע״ ׳זשורנאל פון נומער ערשטן אינעם שוין
.•סיגר ר. פון ליד״ ״דאם מיר פינען

איז ס׳ ט װינט, דער ״ מאםט, דער ני
;׳טין* די טרײבט ים אין װאס
ט ליך, דאם מאכט גראם דער ני
ף.״ ךער פון װארט דאם נאר טי

 אן פארמאליזם, הוילער דער גראם, דער אטאקירט װערט דא
ױ׳/ דעי פון ״װארט דעם אינהאלט. פראלעטארישן דעם אן טי

 װאם װערק, שויז מיר באגעגענען ״ױגנט״ דער איז אויך און
 וױרק־ אמעריקאנער דער צו צוגאנג פראלעטארישן א אוים דריקן

 קלאסךקאמפן קאנקרעטע די אפ שוין שפיגלען און לעכקײט
 אײנאקטער דעם אין ארבעטער־קלאם. אמעדיקאנישן פונעם

 געװיזן שוין ביישפיל, צום װערט, tbi־v־ovq\ì פגליצ פון ״פרעםער״
 ארבעטער רעװאלוציאנערע די צװישן פאבריקן די אין סאמף דעד
 דער צו צוגאנג נײעם א ױניאךבױראקראטן. און באםעם די מיט

.• א. פון ״שטאלן־ליד״ דעם אין מיר געפינען גרוים־שטאט

ט ען ׳מאנםטערם ״ני  — הימלקראצערם דיינע זיינ
ען ליבע־לידער ; זיי זיינ

ט ען שטילקייט-לעכצער ;י ײנ ״ ז . . ר. מי

 אבםטראקט־ גענוג פאדאן נאך איז דא אז זיך, ם׳פארשטײט
 דא אבער איז גייע דאם מליצה. און דעקלאראטױוקײט ?ייט,

 אמע־ מיט ״צונויפגעװאקםן״ מער שוין איז ער װאם דעם, אין
 זעט ער און שטאל, איר מיט ״צונויפגעשמאלצן״ מער ריקע,
האמערם״. די איז שװערדן ״שװינגען־קלינגען עם װי שוין

 באגײםטערונג מיט פול לידער, אויך פאראן דארטן ס׳זײנען
 גע־ (״אזא אמעריסע אין באװעגוגג רעװאלוציאנערער דער פאר

 בא־ מיט פול לידער פאראן ם׳זיינע פראמליטיח. א. — זאגג״
.בגוטסוא?.■ צ. פון.ב. װי םאװעטךפארבאנד, דעם פאר ג״סטערונג

 פאראן. לאנד אזא פאראן, לאנד ״אזא
ף צעשפר״ט טויזנטװערםטיקע. םטעפעם אוי

שײנט װאו  באראנע, יעדער פון ארוים פרייד די ם׳
ארבעטער." פון לאנד דאם — םאװעטן-לאנד

צױן־װאקכאנאליע די

 פון צײט דער אין געגרינדעט זיך האט ״פראלעטפען״ דער
 אזוי־ די װען ״צױן־װאקכאנאליע״, טרויעריק־בארימטער דער

 ״פרײה״ט״ דער פון אגטלאפן זײנען ״מיטלויפער״ גערופענע
 דער בעת ״איקו^" פון אנטלאפן שפעטער זײנען זײ װי פונקט
.1939 אין שפעטער, יאר צען מיט קריגם־װאקכאנאליע נ״ער

 דריי־פיר א פון פארבאנד א געװאדן איז ״פראלעטפען״ דער
 ער אריענטאציע. רעװאלוציאנערער א מיט שרייבער צענדליק

 אין כוחות פראלעטארישע אלע פאר״ניקן ״צו געשטרעבט האט
 און שאפונגען זײערע פארבעםעח צו ליטעראטור, אידישער דער

דערגרייכונגען״. ׳װײטערדיקע צו זײ סטימולירן צו
 כאראק־ פאלגנדיקע די געגעבן ^אךיו מיש\ז האט דעמאלט און

:שרײבער־פאררעטער די פון טעריםטיק

אויםגעבוגדן, אייך קען אין־ גוט, א״ך קעז ״איך
ש-שר״בער טעמנע איר ױ שטאט דער פון אידי יארק; נ
טע אונדז מאכט װאם האנט, די לעקט איר װאונדן, טוי
ף פאלק בײם אומשטערבלעכק״ט נעמט און בארג,. אוי

ט מער אײך װיל איך לאנג. אײך קען איך . . . - קענען, ני
;קלאם א פון פאררעטער פינצטערע איר

ם װ״ פון פייער ב״  ברענען, װעלכע װעלטן, צ
ך איר פאררויכערט פאפיראם." א שטיל זי
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״םיגנאל״ דער און ״ױניאז־םקװער״
 דע־ אין האט ״פראלעטפען״ פונעם ארבעט קאלעקטיװע די

 םקװער׳/ ״ױניאן ׳זאמלבוך גרויםן א געבראכט 1930 צעמבער
 קינםטלעריש־ גרויםער דער געװארן דאקומענטירט איז עכ װאו

 דאם ״&ראלעטפען״־מיטגלידער. די פון פארשריט אידעאלאגישער
 פעברואר ביז ארגאן ליטערארישער איינציקער זיין געװען איז

 חודש־זשװ־נאל דער דערשייגען אנגעהויבן האט עם װען ,1933
 איז ליטעראטור פראלעטארישער פאר צייטשריפט א״ ״סייגןאל",

״פראלעטפען״. פון ארויםגעגעבן ?ריטיק,
 מאל עטלעכע זיך האט ״םיגנאל״ דעם פון דערשיינונג די

 װי נאכדעם ,1936 פון םוף צום מאצ לעצטע דאם איבערגעריםן,
 מאטא א פאד חדשים. דרייצן רעגולער ארוים איז ״כיגנאל״ דער
 :עדעלשטאט דוד פון װערטער די גענומען זשורנאל דער האט

 לײט־ דעם אין און םיגנאלן?" רויטע דארט יװײטן פון ״זעםטו
: געזאגט װערט ״םיגנאל״ נומער ערשטן פון ארטיקל

ב״ ןn אונדז ״ ט סיגנאל אונדזער איז אמעריקע, י  דער :י
 שויז האבן מיר ליטעראטור. פראלעטארישער א פון אגזאג ערשטער

ױף אויםגעקעמפט פאזיציעם םך א ו.אר טן די א ־ פון זיי ג ױנ  ׳
ע/ י נ ז , דער אין קו ט׳ נ ג ו י ר/ 'ספארטאק/ אין ׳ ע װ ק ס - אן ױני ף ׳  אוי

טן די ט׳ דער פון זיי היי מארגן-פריי  קוסען מיר ׳האמער׳. און ׳
ט שוין ט היינ ט — דערגרײכונגעז באשטימטע מי ײנ  מען קאן ה
ט שוין ליטעראטור. פראלעטארישער פון עצם םאמע דעם אפפרעג,ן ני

י ע ד צי  אגגעהויבן שוין האבן מיר געװאוגען. מיר האבן פאזי
ארבעט. קינסטלערישער אונדזער פון טין־ דער אין גייז

מ״ן ט מיר ״קו םן, מיר :זאגן מיר און היינ אוגדז אז װיי
םקומען װעט  אויםערלעכן קעגן שלאגן זיך ביטער און שװער אוי
לן, אונדזער אויםקריםטאליזירן ;שונא  ליטערארישן אוגדזער װי

 אלע זיך פון אויםװארצלען רייען, אייגענע אונדזערע אין ו.עדאנק
 איבערנעמען קולטור-װעלט, בירגערלעכער דער פון איבערבלײבעכצן

ט, איז װאם אלץ, ש געזונ  אוצרות קולטורעלע אלע אפקלייבן קריטי
ארבעטער-קלאם." צום ברענגען זיי און

 דוכט ,1936 נאװעמבער, פון ״םיגגאל״־עדיטאריעל אין און
 בלױז ניט אפגעצייכנט שוין װערט נומער, לעצטער דער זיך

 פראלעטארישן פון ״זיג״ דעד נאר דערגרײכונגען״, ״באשטימטע
:טאט מוטיקער און װארט

.  איז װעלכעם װארט, פראלעטארישע מוטיקע דאס בלויז . . ״
 מוטיק^ר אין איבערזעצן צו זיך געלעגנהײט ערשטער דער ביי ו.רײט
ג. א פארציינעגען צו חאט טאט,  און ליטעראטור־שפע די זע זי

טונגען און זשורגאלן בינער, גאך הונגער דעם און  םאװעטן- אין ציי
טרוי פולשטענדיקן דעם זע !פארבאגד  דאם װעמעז די, ימצד צו
 און װעלט, דער פון לעגדער אלע אין דערגרײכט װארט געמלעכע

ק װי לערנען, דערפון װעט איר טונג די װיכטי  אונ- פון אויםשפריי
 פאשיזם קריג, קעגן פאקטאר א אלם איז, ליטעראטור-זאנע דזער

" און ם. טיז םעמי אנטי

זשורנאלן אונדזערע און ״פרײהײט״ אונדזער

 איינציקער דער געװען ניט קיינמאל איז ״םיגנאל״ דער
 םכום באדייטנדיקן א שר״בער. רעװאלוציאנערע די פון ארגאן

 ״ױי־ זשורגאלן די אין אויך מען דרוקט ליטעראטור שיינער פון
ך עג  ״איריטצ \זיל\<״, ״צג ״יגגגװאדג״, וװרצייאג»", א\\ ״הײמ ,,ל

 םך א געדרוקט מען האט באזונדערם און ״איקוף״) (פון ״?\לנ\גך
־".uirmn״ אי! מאטעריאל קריטישן און בעלעטריםטישן ױאגיקן

 רעװאלוציא־ אידישע די פון ?־רגאן װיכטיקםטעד דער אבער
 װערט דארט ״פוײגזײגו״. די געװען אלעטאל איז שרײבער נערע

 די שאפונגען. זײערע פון טייל באדײטנדיקער גאר א געדרוקט
 ״וזארגך דער איז קונכט און ליטעראטור פאר זײט זונטיקדי?ע

 ״מארגן־ דער אין ראל. גרויםע א דערבײ ש&ילט פריטזײלז״
 װי ביכער, דערשינענע װעגן רעצענזיעם איר געפיגט פרייהײט״

געפינט איר ;״&ראלעטפען״־אװנטן די פון באריכטן די אויך

 דים־ ליטערארישע פארשיידענע די װעגן מאטעריאצ םך א דארטן
 לייענער, די דורך נעװארן ארויםגערופן זיינען װאם קוםיעם,

 דער אין פאםירוגגען אצגעמײנע דורך װי שרייבער, די דורך
 און םאװעטן־פארבאנד אין אמעריקע, אין ליטעראטור, פון װעלט

 ביא־ביבציאגראפישן םך א געפינט איר ;לענדער אנדערע איז
 מא־ ליטעראטור־קריטישז פון אוצר װיכטיקער א מאטעריאל;

 אלגי^מ װ. חבר איז נאר ניט געפונען אויך זיך האט טעריאל
 טעגלעכן ענגלישז זײן אין אויך נאר ארטי?לען, ליטערארישע

 כץ, װשה גזדוזר, ?לװ\ פון ארטיקלען די אין אויך װי קאלום,
א. א. .בײלי\, ב. י.

 רעװאלוציאנערע אמעריקאנישע צענדליקער די אויםער
 בעםטע די פון װערק די ״מארגךפרײהײט״ די דרו?ט שר״בער

 א״נגעשלאםן ליטעראטור־קריטיקער, און שרײבער םאװעטישע
 איציס ב(\רג(\ללזא\, ך\ד װי מיטארבעטער, שטענדיקע אזעלכע
װ. אז. א. פצפגןר

קור*ן אהרן

קאמפעטענט־ די געדרוקט ■װערט ״םאתן־פרײהייט״ דער אין
 טאג פון װי אונטערשייד אן איז עם ^יטעראטור־קריטיק. םטע

 בירגערלעכעד דער אין שונד־ראמאנען די צװישן נאכט צו
 דא־ !(«־גטלסיאמז, װי ראמאנען, קינםטלערישע די און פרעםע
״פרייהייט״. דער אין אנדערע און א\\צרגז5לאגג(\ך־ באינו,

 ״מארגךפרײהײט״ דער פון לייענער שטענדיקער יעדער
 בעםטע די פון ביבליאטעק נאנצער א ימיט אן פאקטיש זיך קייענט

 שטאל־ דעריבער קאן ״מארגן־פרייהײט״ די װערק. ליטערארישע
 VH ״!זארגךפרײהײגו״ די מאטעריאל. ליטערארישן איר מיט צירן

שיעג\ד ךט־ר גטי^ינג אױך צײגוץןג איריש« .בטגזנוע די
 באקאנט װײט און ברייט דארף אט־דאם ^ריסיי?. אץ\ לינו(\\־אנוגו

הארעפאשניקעם. און ארבעטער אידישע די צו װערן
 זײנען ״פרײהייט״ דער פאר אויך : טראכט א אלײן נאר גיט

 שוין ארוים איצטער אויך גײען זײ און צייטוגגען אידישע ארוים
 גיט קאן צייטונג אידישע א״ן קיין אבער יארן. צענדליקער

 גאנצע א לעבן צום ארויםרופן געהאלפן האט זי אז אנװייזן,
 אנדער אן גאר פון ליטעראטור, פרינציפיעל־נײע א ליטעראטור,
 געשאפן האט ״פרײהייט״ די מדרגה. באזונדער א פון קװאליטעט,

 איבער־ נאר גיט האט זי ליטעראטן. די אי ליטעראטור, די אי
 .כי3 ראבאי, א. װי שריפטשטעלער, עלטערע רייפע, דערצויגן

 \זי־ ל. װי^נואו, אב. גױי־^^ר, ן. סגךץ, .H כא^\?א\ג, ל. הױגט!\א\,
 אוז רעװאלוציאנערע ױנגע נייע, דערצויגן אויך האט זי נאר לצר,

 אמעריסע. אין געבוירענע אײנגעשלאסן שרייבער, פראלעטארישע
שונד־ קײן צײטונגען, אנדערע די װי ארויםגערוקט, גיט האט זי
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בירנבוים מארטין

 פאר־ צו שטרעבן װאם שרייבער, רעװאלוציאנערע נאר שרייבער,
 אינעם נשמות מענטשלעכע פון אינזשענערז נאמען דעם דינען

װערסער. די פון זין בעםטן
שרײבער טאלאנטפולע צענדליקער

 זיך באדויערן, צום ניט, דערלויבן ארבעט דער פון ראמען די
 די פון דערגרײכונגען און אויפטוען די אויף» גענוי אפצושטעלן

 הונדער־ פון אמעריקע, אין שרײבער אידישע רעװאמציאנערע
 פאר־ װאם שרייבער, טאלאנטפולע צענדליקער און ביכער טער

 און אפהאנרלועען אויםפירלעכע װידמענען זיי זאל מען דינעז
מאנאגראפיעם.

געשלעכט״ ״שײנעם דעם םון פארשטײער װיכטיקע האבן מיר
 ליטעראטור, רעװאלוציאנערער אידישער אמעריקאנער דער אין
ט, .ב\־ב\ז א\,5.בא\־ ש\טז לי, וזלכה דיכטערינם די װי שגוי  שר\ז ^*

 <\פי3 לװלנוטט!*, בנס־נוא פראזע־שר״בערינם די און פעל־יעלט,
 nuYu נזילץױע הי־געבוירענע ױנגע פ״איקע זײער די און באך,
וזא\.

 אזעלכע װעגן שרײבן געקענט מען •װאלט פיל ■זייער און
vm ואבאי, א. װי בעלעטריםטן, p־־\Tsm p, .ל w p v ip, .ל 

 .בארוי װ. \זאוגאלים־דאגױרגא\, ןזײנו ךא\ױרװא\, ש. גזאצרט,
r אה\ט שגויט, p, .ל' מוילג\\־, ל. בידלבגיפ, װארגיט װץל, א. מי 

 בװר גױטפטר, ו. זא\,1ט\־ ל. וײ^לזטל, ש. ראגגוש, א. י. דטמ?י,
 אפפגוו, ש. אײבראפפ, גױליאמ שיפךימ, פשה פרטץ.), (־א. גרט

 פ. טײסצזא\, טן\פ גױסגואר, אג־. גזארלאטי, לץאי גא\־<\לי!ץ, ל.
 ליטטראגױגוש, י. לי^צט, םטפ גיצמז, װ. ױר\, \\אלף מישטןטטר,

 יט!\.ב פלאניסט, גזיטז סטלצטר, ־vn ווא!\א\מגסי, װ. גזטלאטר, פ.
 ,YP .בױפט פרטטזא\, .באלאל פטגסיגוטר, .ב. פאױ, א. פנטפטל,

p י. ש. ra m  , r v ì p ,ל. לאץ y p ,(.־כאשגזאל) וצגטאגי יאפל\! 
')r tf,(, דגר r a p,נאך איך האב מסתמא און ךאפיאפאךנו, א. ־ 
זיין. מוחל מיר זײ זאלן איז — דערמאנען צו פארגעםן צאל א

 שרייבן אויםפירלעך געדארפט נאך מען װאלט זיכער און
 ־,vim סלצז\ װי קריטיקער, אוז ליטעראטור־קענער אזעלכע װענן
א. א. בײלט, ב. י. בץ, װש\ז

שרייבער, פארשטארבענע אונדזערע אויך דא דערמאנען מיר
p א. גרטשפא\, י. זיטל,1 א. אלגט, װ. װי a v n,\ .ב\רשפא!\ א. ב. 
?אסילטר. יאגזל און

געװאקםן יאר צו יאר פון
 דער־ לידער, מיט ביכער צענדליקער דערשײנען יאד יעדן

 שרייבער. אידישע רעװאלוציאנערע רי פון ראמאנען און ציילוננען
ניט איז יװאם ,1939 יאר פארגאנגענעם דעם אין אפיגו און

 דערשינען זיינעז פראדוקציע־יאר, מוסטערהאפטער קיין געװען
:ביכעד פאלגנדיקע ד־

 ארוים־ דערציילונגען, מענטשן׳/ ״אײגענע .•ראוגוש א. י.
 פון און א. א. א. פון ברענטש פראנער־װארשעװער פון געגעבן

 דערציילועען. 9 ז״טן. 240 ױביליי־האשיטעט. ראנטש א. י.
אנד. א. ם׳זייגערל, ליבע, טאל, אין הויז א :זײ צװישן
ם׳/ מײן איז ״דא מיילטר.־ ל.  און לידער געקליבענע ה״

 ;יארק נױ ״פראלעטפען׳/ ביים ״םיגנאל״ פארלאג פאעמעם.
 צען אין אײעעט״לט לידער, 73 פארמאגט בוך דאם זייטן. 175

אנד. א. לידער׳/ ״פראםטע אמאל׳/ מײן ״פון :םעריעם
 קא־ פון ארויסגעגעבן ארויף׳/ װעג ״דער .•.ביװצױגו װאוגגי\
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון פאלקם־פארלאג אפעראטיװן

 זיבן אין אייגגעטיילט לידער, 79 ;זײטן 208 ; יארק נױ ארדן,
 פייער־ פון ליד ״דאם װעלט׳/ דער פון מענטש ״דער :גרופן

אנד. א. לעשער׳/
 אקטן 3 איז פאעטע דראמאטישע א ״ױםף׳/ .• ג־אױ אריה

שוםטער. נ. פון צייכענונגען ;זײטן 199 פראלאג. און
 פען־ און מאנאלאגן ױם־טוב״, גוט ״א .■ליפאט גזטם

 א. א. א. ,82 בר. אמאלגאמ״טעד פון ארויםגעגעבן שטיפעדײען,
זייטן. 64

אמעריקאנא, ראפםאדיא יהודה, (בטחון, דראמען .■ גיצים װ.
אויטאר. פונעם צײכענונגעז קרעטשמע). די

זײטן. 288 לידער, ״האמער־קלאנגען״, .•פט»\טל
 די זייטן. 110 ; לידער שניי״, אונטער ״בלומעז .•גרי\ .בעו

 ״אין :םעריעם 8 אין אײנגעטיילט זיינען לידער 100 צו גאענט
אנד. א. יארק״, ״נױ ״מארטירער׳/ קאטף׳/

״איקו^", פון ארויםגעגעבן קולטור׳/ און ״פאלק אלגי\.־ װ.
זייטן. 96 יארק, נױ

 נױ ״אויפקום״, פארלאג פאעמע. ״&יניע׳/ .•טיטפנור ן.
אויטאביאװ־אפיש. זייטן. 128 יאר?,
 312 ארדן־פארלאג; דערצײלונגען״. ״געקליבענע .• װײןל א.
זײטן.

 דער־ אנדערע און רידזשװאוד״ אין שאפ ״א .•אגונ\?י5מיא װ.
 א. א• א. ,82 בר. אמאלגאמ״טעד פון ארויםגעגעבן ;ציילונגען

״נקמה״, ״הונגער״, :דערצ״לונגען די צװישן זייטן. 159
״שוגאים״.

״םיג־ פארלאג דערצײלועען; װענט״, ״צװישן .• סעשױ דגר
 20 זייטן. 160 א. א. א. 54 בר. און ״פראלעטפען״ ביים נאל״

דערצ״לונגען.
 ״פריילעכע ארדן״. אין פרײלעך ם׳איז .•ראװירװא\ שלוזה

זייטן. 32 זאכן״.
 ארויםגעגעבן ;דראמען נאכט׳/ אין ״פייערן .• ?אןטיץ י. ש.

יארק. גױ אין 333 און 33 ארדן־ברענטשעם די דורך
ר׳/ לעבן צייט אזא ״אין )1 .•זאוגאל(\ם־וא\גירןא\1 זזײגז  מי

 לעבן אידישן פון ״דײטשלאנד״, )2 ;זייטן 296 דערציילונגען,
נאצי־דײטשלאנד. אין

יארק. גיו לידער, איך״, ביז ״שטארק .•אפשגוײ\5 .ברבה
 בעלעטרים־ אריגינעלע די פארצייכנט איצט ביז האבן מיר

 ריי גאנצע א ארוים זיינען דעם אויםער אבער װערק. טישע
 װי ליטעראטור, צו שײכות א אויך האבן װאם װערק, אגדערע

:בײש&יל צום
עו ה װ א  העכערע די פאר ליטעראטור אין לײען־בוך א בץך-, ״

ט בנורגװא\ א. פון שולן, אידישע די אין קלאםן  גאלו.ב(\רג. א. א
זייטן. 384 ארדן־פארלאג.

 אידישע די פון קלאם פערטן פארן לעו־ן־בוך א ב\ך״, ״מייט
 שיפ־ מי. און גאלרבעוג א. פון צוזאמענגעשטעלט קינדער־שולן,

ארדךפארלאג. זייטן. 231 ויס•.
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 פון יאר צװײטן פארן לערן־בוך אויפלאגע, נייע ־״,vu ״ײיט
 פריתזאס .ראלאל פון צוזאמענגעשטעלט עלעטענטאר־שולן. די

ארדן־פארלאנ. זייטן. 160
ארדךפארלאג. אפשאצוע. טלימז״, ״טילגגז )1 גױיױל.• ו\זװ\

װו )2 זייטן. 47 u ״ו  ■nu\ ,זייטן. 32 אידיש״
 שלום פון װערטלעך בילדער, טי&ן, (\ליכם■״. שלגנו ״?דיט

 יאםל פון ארויםגענעבז און צוזאמענגעשטעלט װערק. עליכמם
 קליינער אגטאלאגיע, (די זייטן. 122 יארק, נױ (קײי), סגאגולאגי
ך׳/ וועגז עליכם ״שלום :טיילן זיבן פון באשטײט פארמאט,  זי

דן׳/ ״װעגן אנד.) א. ״טײטש־װערטלעך״, אי
 ינה\ב :מוזיק פרץ, ל. י. פון בךיךנװ־״, ״צגױי אראנואריגו

םארלאג מוזיק־נאטן. טשערטקאװ. ב. :פארװארט טזײפער.
זייטן. 92 יארק, נױ מוזיק־פארבאנד׳/ ״אידישער

u פאר\ ״לצבלגז rn.אין װאלונטיח אידישע די — טעמע ״ 
 מיטל־ בראנקםער דער פון גראדואנטן די פון געשריבן שפאניע.

 פון רעדאקטירט ארדן. ארבעטער איגטערנאציאנאלן פון שול
 גאלדי א. פון אריינפיר־ארטיקלען זײטן. 224 פרידװאץ. באלאל
 לערער־קאלעק־ פונעם און װהייט מעקעמױ דיױויד פראפ. בערג,
טױו.

 כאר־געזאנגען״, ״ה״גטצייטיקע — ?אװף״ א\\ ״געואוג
 כאר־ גומערן 20( זײטן. 120 \זג\לפװא\. װא^סי פון רעדאקטירט
 ״אקטא־ קאנטאטע בארימטע שיינינם זײ צוױשן מאטעריאלז,

בער״.)
 האבן מיר אויםשעפגדיקע. קיין ניט װײט איז רשימה די

 פרצנז ל. י. פון בעגדער צאל גרויםע די איינגעשלאםן ניט אויך
 ״מארגן־ דער פון אויםגאבע נייער דער אין שריפטן געזאמלטע
 ).23 נעפלאנטע די פון בענדער 15 דערשינען (שוין פרײה״ט״

 אומאויפהערלעכע די קלאר װערט צעטל דעם פון אפילו אבער
 שרײבער רעװאלוציאנערע אידישע די פון טעטיקײט שעפערישע

 די פון פראדוקציע די אריבער װייט װעגט װאם אמעריקע, אין
אמעריקע. איז שרייבער בירגערלעכע אידישע
 ליטע־ רעװאלוציאנערע אידישע די קלאר: איז א״נם נאר

 אין םײ קװאנטיטעט, אין םײ יאר, צו יאר פון װאקםט ראטור
 געװארן איז זי טיף. דער אין װי ברייט, דער אין — קװאליטעט

 רייפער. אויםגעהאצטענער, פארשײדנארטיקער, אינטערעםאנטער,
 אריבער־ און באװירקט און טאלאנטן נייע ארויםגערוקט האט זי

 פון און לאגערן, אנדערע פון שרייבער אידישע םך א געװאונען
 רומעניע, ארגענטינע, פראנקרייך, פוילן, יװי לענדער, אנדערע

 אידישע זיך געפינען עם װאו אנד., א. קאנאדע, קובא, מעקםיקא,
ישובים. אידישע קאמפאקטע אוז הארעפאשניקעם

פאדערונגען גרעםערע

 פראלעטארישע די צו שטעלן מען דארף דערפאר טאקע אבער
 אידישע רעװאלוציאנערע די פאדערועען. גרעםערע אלץ שרײבער

 בא־ און אויפגאבן ר״ א לײזן דארף אמעריקע אין ^יטעראטור
 ביי־ צום פראנט, דראמאטודגישער דער פעיצערן. ריי א זייטיקן
 אפשר איז טעאטער און שװאך. זייער אונדז ב״ איז שפיצ,

 ״ארטעוי״ דער אונדז. פאר קונםט״ מין ״נייטילסטער םאמע דער
 פונעם פיעםן אין באזונדערם און רעפערטואר־םאנגא א פון ?״דט
 האבן מיר הארעפאשנילעם. אידישע אמערילאנער די פון לעב[

 זיך גויטיקט װאם ארדן, אין קרייזן דראמאטישע פון :ע׳ז א
שפיאן. גוטע אין

 דערפאלגרײכן אוגחער פאר רעפערטואר אויך דארפן מיר
 קלײן־ פאםיקן א דארפן מיר פאלקם־איפערעטע. א פון פארזוך
 ארדן, םארן טורם שוישפילערישע די פאר רעפערטואר קונםט

 מאםן־ אידישע די פון ברענטשעם די אין אויפטריטן די פאר װי
די פאר שולן, די פאר רעפערטואר דארםן מיר ארגאניזאציעם.

 קינדער־ א פאר װי םפעקטאקלען, און ױבילײען ױם־טובים,
 םך א דארפן מיר װערן. עטאבלירט נאך דאר^ װאם טעאטער,

 שולן אונדזערע װאם אין קינדער־ליטעראטור, בעםערע און מער
שטארק. אזוי זיך נויטיקן
 פראזע־װערק, בעסערע נאך און מער נאך האבן דארפן מיר

 ליטעראטור. א פון ברויט דאם פונדאמעגט, דער ז״נען װאם
דערציען צו מיטל װיכטיקסטער דער אויך ז״נען פראזע־ביכער

אײנבינדער) (גרשון פאװער באװער

 אויך דארפן מיר פאעזיע. און ליטעראטור שײנער פון לײענער
 נאך ליידן ביכער אונדזערע ליטעראטור־קריטיק. בעסערע און מער
 אג\ר1 אדער פאךװאליגם■ :עקםטרעמען שעדלעכע צװײ די פון

ראליןמ■.
 װעגן לעבן, אידישן פון ביכער װייניק זייער נאך האבן מיר
 בור־ אידישער דער װעגן הארעפאשניקעם, און ארבעטער אידישע

 פא־ אגטיםעמיטן, די װעגן װי קלעריקאלן, צױניםטן, זשואזיע,
 •װעגז און לעבז אמערי?אנער פון ביכער אונדז פעלן עם שיםטן.
 דאם װי פראבלעמעז, אלגעמײן־אמעריסאנישע װיכטיקע אזעלכע

 אינ־ קולטורן, און ראםן פעלקער, פארשײדענע פון צוזאמענלעבן
 ארבעטלאזיק״ט־פארזיכערונג, רעליף, ױניאניזם, דוםטריעלער

װ. אז. א. פארטײען פאליטישע קינדער־ארבעט,
 און אידישע די מיט דורכדרינגען מער יזיך דארפן שרײבער די

 פארבונדן מער ז״ן טראדיציעם, רעװאלוציאגערע אמעריקאנישע
 בא־ מער זײן שרייבער, רעװאלוציאנערע אמעריקאנישע די מיט

 און אידישער םאװעטישע דער פון אנטוױקלונג דער אין האװנט
 דער אין ליטעראטור, מערב־א״ראפײאישער און ניט־אידישער
 רע־ אינטערנאציאנאלער און אמעריקאנער דער פון אנטװיקלוע

ליטעראטור־װיםנשאפט. און ליטעראטור װאלוציאנערער
 פון א״נפלום געזעלשאפטלעכן דעם םארשטארקן מוזן מיר

 ״פראלעטפען״, דעם פון און שרײבער רעװאלוציאנערע אוגדזערע
 א װערן דארםן װערק ז״ערע אוז שרייבער די קאלעהטיװ. א װי

 מאסן אידישע ברייטע די פון לעבן אינעם פאקטאר גרעםערער
 אר־ אידישע די הארעפאשניקעם, אידישע די און אמעריקע. אין

 אויפמערקזאמקייט שענקעךמער דארפז פאלקם־מאםן, בעטעראון
.,׳nATim'i \זנ\ובוג»ל(\כ(\ פג\ אױגטזעוג\ל\״ די צו
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אמעויקע אין טעאטעו אידישעו יאו 6ס
איבערבליק) (אן

מעסטל יעקב

.i

״האלס״ און טעאטער־בנינים ~ אנהױב דער
 אין דערעפנט זיך האט עעלאנד אין טעאטער ערשטער דער

 זיך האבן שפעטער יאר הונדערט מיט ערשט און ,1576 יאר
 ערשטע די טעאטער־באװעגונג. אײגענער אן פון םימנים באװיזן

 בענדזשאמין פון װאםא״ (״גוםטאװאום פיעםע אמעריקאנער
 .1690 יאר אין הארװארד, אין געװארן אויפגעפירט איז ?אלטאן)

 קײן ניט איז טעאטער־באװעגונג א אז זינען, אין האט מען װען
געזעל־ דורך ארויםגערופן װערט נאר דערשײנונג, צופעליקע

מעםטל יעקב

 פאר־ קײן גארניט דאטע די אייז נויטװענדיק״טן, שאפטלעכע
שפעטיקטע.

 טעאטער־ אידישע די אױך אז אויםקומען, װעט דעם לױט און
 פארהעלטניםמעםיק אנגעהויבן זיך האט אמעריקע אין באװעגוע

 האט יארק) נױ (אין םטריט עםעקס פון מאלער ״א װען — פרי
 געבן געיפרואװט *) טאמאשעפםקין״ םאר יאר 25 א מיט נאך

 די .1857 ארום געװען איז דאם פארשטעלונגען. אידישע
 מתז ״פאר געװען נאך איז אמעריקע אין אימיגראציע אידישע
 געזעל־ א װעגן געהאנדלט דעמאלט מםתמא עם זיך האט תורה״.

יפורים־שפיל. א אדער ״קאנצערט״), (א אװנט שאפטלעכן
 גאלד־ פונעם גרינדונג דער נאך יאר פינףי גאנצן אין אבער

 ב. לױט — װערט ,1881 יאר אין װארשײגלעך פאדעךטעאטער,
 אריבער־ שייז קלאם״ דריטע ביצעטן אכט ״מיט — װיינשטײן
 אידישע ערשטע די גיט װעלכע לאנדאן, פון טרופע א געבראכט

 נױ דעם אין בארסקי״, איזראעל פון ״אראנזשירט פארשטעלונג,
גארדן. בויערי יארקער

צװיי׳ באגד טעאטער׳/ אידישן פון ״;עשינטע גארין, ב. :זע *)
.7 זייט
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 מיטן ״שמענדריק׳/ גאלרפאדענס דארטן מען האט געשפילט
 טאמאשעפסקין, בארים (לויט טיטל־ראל. דער אין נאלובאק ױנגן
 בערך שפעטער, יאר א מיט געװארן געשפילט זאך ערשטע די איז
 אויפז םטריט. פערטער דער אויףי טורן־האל אין ,1882 ױלי, אין

 ״בארים אז אנגענעבן, געװען איז — אויך ער זאגט אפיש
 ״די אז און כאר־םײםטער״, און מענעדזשער איז טאמאשעפםקי

 זענגער־מייםטער װעלט־בארימטער דער זינגען װעט באבקעלעך
טאמאשעפםקי״.*) בארים

 טעאטער אידישן ארום פאםירט האבן נאכדעם באצד און
 טעאטער פון פארשטעלונגען ערשטע די נאך װי זאכן, ענלעכע

 סטודענטן־פאר־ ענגלישע די שוין אמעריקע. אין עעליש אויף
 פארבאטן ערשט צו זיינען ״דיאלאגן״) אייגענע (פון שטעלונגען

 זיך האבן זײ װאם זיך, נעמט (דערפון נױ־ענגלאגד אין געװארן
 (מיטן נאר װי און דרום־קאלאניעם). די אין אנטװיקלט קודם־כק

 אמערי־ דער ענגלאנד) פון האצאם־טרו&ע דער פון אריבערקומען
 אין איז ארבעט, ערנםטע טאן אגגעהויבן האט טעאטער האנער
 בײ אוז טעאטער. שפילן צו געװארן פארבאטן גאנצן אין 1774

 פון פארשטייער די דערשײנונג. אזא אויך מיר טרעפן אידן די
 גאטם אנגענומעז אויך זיך האבן איםיגראגטן־קאמיטעט אידישן

 גע־ — דערצ״לט באראנדעם ױםף װי — האבן זײ קרױודע.
 פארשטעלונג אידישע פראפעםיאנעלע ערשטע די שטערן פרואװט

 יארק נױ אין ױדען װיכטיקע ״אנגעזעענע די אז געװארנט, און
 שאנדע אונד שפאט צו זי מאן דאם ערצויבען, ניכט װערדען

 דעם מיט זיך שוישפילער די װא טעאטער אײנעם מיט מאכט
 װירדיקער דער דאגק א נאר און באנוצען״. זשארגאן אבשויליכען

 פאר־ די איז אקטיארן אידישע דעמאלטיקע די פון עקשנות
 אידישן פון אנהויב דער געװען איז דאס פארגעקומען. שטעצוננ
אמעריקע. אין טעאטער

 פון נאך איז טעאטער אידישן פארן באדן געםטיקער א
 בעת אימיגראנטן. אידישע די דורך געװארן צוגעגרײט פריעד

 ז״ער אויםהילכן •זיי פלעגן םװעט־שאפ אין שטונדן עא:גע די
 ארבעטער־ און פאלקם־ היימישע דורך האפענוע און בענקשאפט

 צאל היפשע א געפוגען זיך האבן ארבעטער די צװישן ?ידער.
 טעאטער־פארשטעלונג א געזען שוין האבן װעלכע אימיגראנטן,

 אופן, אזא אויף עם האבן ז״ און היים, אלטער דער אין נאך
 שאפ. אין טעאטער־לידל דאם אויך אר״נגעטראגן זכרון״, ״פון

 געהאט אפילו שוין האבן װאם אזעלכע, אויך זײ צװישן געװען
 שאפן צו כדי אמאטארן־פארשטעלונגען, געבן פרובירט אליין

 ״עם־עולם״־גרופע די (װי ארגאניזאציעם זייערע פאר פאנדן
 האבן עלעמענטן אלע די אט װאם ניט, װאונדער קײן א.). א.

 יפארשטעלוגגען ערשטע די צו צוגעכאפט זיך חשק גרויכ מיט
 פארהעלט־ א פאר מעגלעכקײט די געשאפן ארום אזוי האבן און

טעאטער. אידישן פון אגטװיקלונג שגעלער ניםמעםיק
 און פרײטיק בלויז געשפילט מען האט טעאטער טורן־האל אין

מען װען ערשט אװנט). שבת אויך (ש&עטער נאכמיטאג שבת

זילבער- :זע דאטעס, װ״טערע װעגן אויך זרי דעם, װעגן *)
.2 און 1 באנד טעאטער״, אידישן פון ״לעקםיקאן צװייג-מעםטלם
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 ),1884 (ארום גארדען־האצ פאצקם אין שפיצן אעעהויבן האט
 מען האט טעאטער׳/ ״אריענטאצ געגעבן נאמען א מ׳האט װעצבן

 די אין אויך דערנאך אװנט, דינםטיק שפיצן גענומעז אויך
 ״זונטיק־ אײנגעארדנט אפיצו שפעטער און װאכךטעג אגדערע

 פארהעצטע־ ארעמע די ביי אז זיך, פארשטייט עם קאנצערטן״.
 זיך פאר אױפבױען געקאנט ניט טעאטער אידישע דאם האט נישן
 פארשיידענע מיט באנוצן זיך געמוזט און הײם אײגענע קײן

 עקזים־ 1886 ארום אבער שפיצ־פצעצער. אנדערע און ״האצם״
 דעמאצטיקע די צװישן רײםערײען און קאגקורענץ א שױן טירן

 און טעאטער אריענטאצ טעאטער, װינדזאר אין טרופעם אידישע
 אדצער, אפערע־הויז״). ״רומעניע (גערופן טעאטער פיצינגס אין

 דערנאך שפיצט ,1887 איז אמעריקע אין אנגעקומען איז װעצכער
 פײנמאן) און טאמאשעפםקי מאגוצעםקו, קעםצער, מיט (צוזאמען

טעאטער. פיפצם אין אויך שפעטער טעאטער, פוצם אין

טאםאשעפםקי באריס

 אוגטער באדן טעאטער אידישע דאם דערפיצט ביםצעכװייז
 אייגענע אויפקױפן) (אדער אויםבויען שוין נעמט און פים די

 טעאטער טאציא דער איז פרט דעם אין ערשטער דער בנינים.
 הייגע־חיימא־ ■װעצכן טעאטער״), ״?אציש דער נערופן (שפעטער

 םפעציעצ װערט 1903 אין .1890 ארום געעפנט האט װיטש
 םאפי געשפיצט האבן עם װאו גרענד־טעאטער, דער אויפגעבויט

 יעקב צאטיינער, יאזעף פינקעצ, מאדים בערנשטיין, בערצ קארפ,
 דעם אין װערט צאנדאךטעאטער דער אויך א. א. אדצער פ.

 ״ציפציךטעאטער״ םטאביצן א אין פארװאנדצט 1908־09 םעזאן
 פאצקם־ ״געבעצם ,1916 אין שפעטער, רופט געבעצ מאקם (װעצכן

 דער אויםגעבױט אויך װערט יאר זעצבן אין און טעאטער״),
 גע־ אויך יװערן גצייכצייטיק עװעגױ־טעאטער״. םעקאנד ״קעםצער

 מיט בצױז און םטאר־טעאטער, אין פארשטעצונגען אידישע געבן
 נעשאנאצ דער געעפנט יװערט )1912 (אין שפעטער יאר דרײ

טעאטער.
 טעאטערם אידישע עפענען אן זיך הויבן נאכדעם באצד און

 האפקינ־ און ציבערטי ציריק, :יארק״ נױ ״גרײטער אין אויך
 הארצעם, אין טעאטער צעגאקם ברוקצין, אין טעאטערם םאן

א. א. בראנקם אין טעאטער פראםפעקט
 װעצט־מצחמה ערשטער דער נאך ״פראםפעריטי״־צײט רי

אייגעגע פדעכטיקע דריי טעאטער אידישן דעם געבראכט האט
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 ״פאבציק״ דאם ברוקצין, אין פארהװיי־טעאטער דאם :בנינים
 אידישן דעם און אפערעטעם) פאר (בײדע עװענױ םעקאנד אויף

פיעםע). ערנסטער דער (פאר קונסט־טעאטער
 האבן טעאטער אידישן בעםערן פארן פארדינםטן באזונדערע

 טעאטער״), אידישע נײע (״דאם נארדעךטעאטער דער :געהאט
 און קונםט־טעאטער״) (״אידישער טעאטער אוירװיננ־פצ״ם דער

 גע־ ם׳האבן (װאו ארט״ ״בראנקם :טעאטערם קצײגע צװ״ די
 װיצ־ ״די און שיצדקרויט רודאצףי טעאטער״, ״אונדזער שפיצט
 ״ארטעף״ דער (װאו טעאטער םטריט טע48 דאם און נער״)

צײט). צענגערע א געשפיצט האט
 ״מױזיק־ צאצ גרויםע א דערמאנען גאך מען דארןז דעם אחוץ

 בא־ צייט אײן אין האבן װעצכע (װאדעוױצ־טעאטערם, האצם״
 װאו צאקאצן, אנדערע אומצאציקע און פארמערט) זיך זונדערם

פארשטעצונגען. אמאטארישע װערן געגעבן פצעגן עם
 שטעגדיק כמעט זיך געפינען יארן צעצטע די פון משך איז

 און קצעגערע טעאטערם, אידישע 10 ביז 8 פון יארק גױ אין
זיץ־פצעצער. 10,000 ארום מיט גרעםערע,

2.

רעפערטואר דער
 איי פארשטעצונגען אידישע ערשטע די פון דעפערטואר דער

 ״כישוף־ (״שמענדריק״, גאצדפאדעךפיעםן פון באשטאנען
 דעמאצט האט מען א.). א. כוכבא״ ״בר שפעטער מאכעדין״,

 (״דע״ שמר־שײקעװיטש פון פיעםן ערשטע די געשפיצט אויך
 אנ־ מיטן באצד אבער פריץ״). אידישער ״דער תשובה״, בעצ

 װעצכע ),1884( טרופע פראפעםיאנעצער נײער א פון ?ומען
 צאטײנער, יאזעף פיעםן־שרייבער, אײגענעם איר זיך מיט ברענגט
 א ארוים רופט שפיצן אפטערע דאם :קורס דער זיך ענדערט

 אויפנע־ װערן יאר זעצבן אין נאך און רעפערטואר. אין טאנגצ
 ״ױםף און המן״ און ״אםתר פיעםן מוזיקאצישע צאטיינערם פירט

 ערשטער דער געװען אויך איז צאטײנער ברידער׳/ יז״גע און
 און אמעריקע״ נאך עמיגראציאן ״די פיעםן צװײ זיינע (מיט

 דעם פארקירעװען צו )1884־5 יארק׳/ נױ פון געה״מניםע ״די
ג\ט־\ד(\ג\. א\ו(\רי!\אן«ו אויף רעפערטואר אידישן
 זיך הויבט פיעםן פאבריצירן אין ״הארי־אפ״ אמתער אן
 פון טרופע נײע א אראפ ברענגט מאגוצעםקו װען אן, ערשט

 אבראמאװיטש, ביגע בצאנק, קעסצער, מיט — 1886( אײראפע
 מוזן קאנקורענ־ז שארפער דער צוציב א.). א. פינקעצ פײנמאן,

 װערט פיעםן. גייע אויפפירן אין איבעריאגן זיך טעאטערם די
 צװײטער דער פאר פיעםן־ציפעראנט דער הורװיץ ״פראפעםאר״

 המצך״ ״שצמה עםצער״, ״טיםא זײן פירט־אויוז װעצכע טרופע,
 גאצד־ אברהם פון אריבער?ומען דאם אפיצו פיעםן. עגצעכע און

 א נאך פרט. דעם אין געענדערט גארניט האט )1887( פאדען
 ברעכט עם װעצכן (צוציב אקטיארן אייעעזעםעגע די מיט םכםוך

 נײע א צוזאמען גאצדפאדען שטעצט אים), קענן םטרייק א אויס
 אנגערופן ה״נט װאצט מען װעצכע אקטיארן, פון (אגב, טחפע

 גיהנום ״אין אפערע־הויז רומעגיע אין פירט־אױף און םקעבם״.)
 צויבער־טראמפעטע״. ״די דיצעטאנטן מיט שפעטער גן־עדן״, און

 דעם װעגן באמערקט זייפערט מ. דורך. פאצן פיעםן ביידע אבער
 אז געהאט, מורא האבן שוישפיצער די :גאצדפאדען־םכסוך

 געטאן דאם האט ער װי י\,3פאדש!ץלא גיט יזיי זאצ גאצדפאדען ;
 פארװאם דעם, אויף תירוץ ריכטיקער ״דער אבער אײראפע. אין
 ניט בינע דער צו גאצדפאדען אברהם זשעניאצן דעם האבן זיי

 טעאטערם בײדע פון שוישפיצער די װאם דער, איז צוגעצאזן,
ראצן די און ״סטארם״, אצם באטראכט דעמאצט שריז זיך האבן
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 באראנעז און לארדן גראפן, פירשטן, פרינצן, מלכים, קיםרים, פון
 גאלדפאדענם יװי שפילן, צו געװעזן ״אנגענעמער״ שוין זיי איז

 צוריס גאלדפאדען פארט יאר צװיי נאך װי, םיי טיפן. אידישע
 װידער בלייבט רעפערטואר אידישער דער און — אײראפע קיין
הורװיץ. און לאטיינער פון הענט די אין

 מ• טאקע װערן באטראכט דארו* ביידע זײ פון עפיגאן אלם
 דעם פון פיעםן מיט 1890 אין דעבױטירט ■װעלכער זייפערט,

 מען א. א. החשמוגאית״ ״מרים גרינהארנם׳/ צװײ ״די װי מין
 אמעריקאניש־ענגלישער דער אוין* אז אכט, אין נעמען אויך דאדף
 מעלא־ זיגגעװריקע די צעלײנט אויך דעמאלט זיך האט בינע

 צו ״בורלעםק־שאו״. א פון קלאפערגעצייג גאנצן איר מיט דראמע
 רע־ קלאםישן דעם אויך זייפערט ״באארבעט״ צייט זעלבער דער

 װעלכע — סטוארט״ ״מאריא רויבער׳/ ״די (שילערם פערטואר
 עםטרײך׳/ אין אידן די אדער רודאלף, ״קרוינפרינץ רוםט ער

 ״ר׳ גאמען א גיט ער װעלכן — ״טורנאדאט״ הארלאם׳/ ״דאן
 ״האמ־ שעקםפירס צעזאריא״, פון מלכה די אדער הנם, בעל מאיר
 דאזיקער דער אז ׳באמער?ן צו איבעריק ם׳איז א.). א. לעט״

 — אנדערע פון אויך (״באארבעט״ רעפערטואר״ ״קלאםישער
 םײ פארלריפלונג, שוידערלעכע א געװען איז גאלדבערג) מיכל

 האבן דאך אויפפירונג. און שפיל אין םײ פאראידישונג, דער אין
 זייער מיט םוזשעט שטארקן זײער צוליב (ה&נים זײ פון עטלעכע

 עולם, פשוטן בײם דערפאלג גרויםן א געהאט כוח) עמאציאנעלן
 דזשו־ און ״ראמעא ״שיילאק׳/ ״האמלעט״, שעלםפירם בפרט

 געפרואװט אויך האט קאליש בערטא ״אטעלא״. און ליעט״
 בערנהארדט־רעפערטואר, םארא דעם טאליא־טעאטער אין שפילן
דערפאלג. 1א אבער

 דעם האט װאם פערזענלעכקייט, א אונטער זיך רוקט דא און
 גארדין. יעקב—װענדונג■ נייע גאנץ א געגעבן רעפערטואר אידישן

 ער װערט )1891( אמעריקע אין אעעקומען איז ער װי באלר
 נאך און טעאטער אידישן פון קרייז אין ארייעעצויח צופעליק

 ״םיביריא״. פיעםע ערשטע זיין אויפגעפירט װערט יאר זעלבן אין
 אידישן דעמאלטיקן מיטן קעמפן געדארפט םך א האט גארדין

 איינגע־ אים האט ער ביז בפרט), ״םטארם״ די (מיט אקטיאר
 פון בינע אידישע די אפגערײגיקט און ״עברי״ זיין אין בראכן

 דער פון אױםגעשטאנען אויך ער איז װייניק ניט פאיאצעריי.
 באלע־ די פון און ״פארװערטם״) פון (בפרט פרעםע אידישער

 פיעםע א אויםקלײבן בײם האבן װעלכע טעאטערם, די פון באטים
 קאםע. דער פון פענצטערל דורכן :אויםקוק אײן באויז געהאט

 הערט־ טאמאשעפםקי אז למשל, דערמאנען, צו כענוג איז עס
 בי^עטן־ זייגע ■װייא אמעריקאנא׳/ ״דעמענטיא שפיצן אויף

 דער איז פארציידן ניט קאנען — ריעל־עםטייטניקעם — קויפער
 ריעיצ־עםטײט־שװינדל דעם אויױ קריטיק שארפע גארדינם פיעםע

 געװען ?אטײנער־פיעםע א פאר האנאראר דער איז נאך (דעדצו
 זע^בער דער אין גארדינען). פון פיעםע א פאר װי גידעריקער, פיא

 גע־ אדלער, &. יעקב םטאר־מענעדזשער, צװייטער א איז צייט
 דערפשוטער צואיב דראנ?ען גארדינס אן אנצוכאפן זיך צװאונגען

 טעאטער־ אידישער דער אבער זינגען. ניט קען ער װאם םיבה,
 צום אים איז װאס עפעס, פיעםן גארדינם אין דערפיי^ט גייער

 אידישן אין דעמאלט ביז גאך אים האט מען װאם אזוינם הארצן,
 אויך זײנעז ביזגעם־קאנקורענץ צוליב געװיזן. :יט טעאטער
 גארדין־פיעםע א שטעצן צו געצװאונגען מענעדזשערם אנדערע

 אין צװייטן. צום דערפאי^ג אײן פון גארדין גײט אזוי און —
 דעם געשטארבן איז (ער טעאטער־טעטיקייט ■זײן פון יאר 18 די
 איינ־ 40 ארום בינע אידישער דער ער גיט )1909 ױני, טן10

 באדײטנ־ אזע^כע אנדערע צװישן — יפיעםן גאנצע און אקטערם
תומה׳/ ״די אפרת׳/ ״מירעילע װי בינע־װערק דיסע  ״גאט, י

ה׳/ בן ״אי^ישע אומבאקאנטער׳/ ״דער טײװא״, און מענטש אבוי

 רעכט מיט און שחיטה״. ״די םאגאטע׳/ ״קרײצער מטורףז׳/ ״דער
 עפאכע״ ״גאצדענע די אלם באצײכנט צייט יענע װערט אפשר

טעאטער. אידישן פון
 גארדינם אין ױין צו זיך באמיען איבין ז. און קאברין לעאן

 דערפאצג. שײנעם פארהע׳צטניםמעםיק א דערגרײכן און דרכים
ט־ און )1908( הארץ״ אידישע ״דאס לאטײיערם אבער ר ע ם ײ  ז

 די גובר זיינען )1909( איד״ פיגטעלע ״דאם טאמאשעפםקים
 זיך דריקט גארין ב. װי — געװען איז דאם און גארדין־שו^

 ^אטיינער דראמע״. בעםערער דער נאך רבנן־קדיש ״א — אוים
בינע. אידישע די באהערשן אן הויבן זאיצאטארעפםקי און

 גארדין־ דער פאר באדן דעם אז װערן, געזאגט נאך דארף עם
 אײנגעװאנ־ צאיצ גרויםע די צוגרײטן געהאלפן פי^ האט עפאכע
 1881 ארום ׳טױן היים. אלטער דער פון דיי^עטאנטן דערטע
 און יארק נױ אין קצאבם״ ״דראמאטיק ערשטע די מיר טרעפן

 צאצ היפשע א טרופע בארםקים אין זיך באטיליקן 1882 אין
 עמיגראגטן־ דער מיט אריבערגעקומען זיינען װע^כע די^עטאנטן,

 ״גאי^ד־ דרײ שוין עקזיםטירן 1888 ארום עולם״.*) ״עם גרופע
 פאר־ שפעטער יאר עטצעכע געצײצטע אין און קי^אבם״ פאדען
 קלובן. דראמאטישע אזעצכע צגוװלי^ער יארק נױ שוין מאגט
 אנהויב אין איז קיצובן דאזיקע די פון רעפערטואר דער אמת,

 פראפעםיא־ די אין װי מדרגה, העכערער קײן אויףז געשטאנען ניט
ע  אויםגע־ אן צו זײ שטעילן ערשטנם, אבער, טעאטערם. נע̂י

 און, טעאטער־באזוכער. פלייםיקע פון קאנםיגענט צייכנטן
 איי־ זײער פארבעםערט טאקע צײט דער מיט זײ האבן צװײטנם,

 זייער א אופן דעם אויח אויםגעאיבט און רעפערטואר גענעם
 בעםערע די טעאטער. פראפעםיאנעצן אויפן אײנפאום גינםטיקן

ובן אט־די פון  אפייצו יארן שפעטערדיקע די אין זיך שטעלן ק̂י
 פאר־ און טעאטער אידישע דאס ״רעפארמירן״ צו אויפגאבע די

 ).1917 ןנד,0יװ5ק (אין צוזאמענפאר א צװעק דעם צו^יב רופן
 מצחמה. דער איז ארײן אמעריקע טרעט צייט יענער אין אבער

 עקזים־ די און מאבייליזירט װערן קצוב־מיטגיצידער די פון פיצ
 געשצאסן ראדיקאיציזם״, פיז ״נעסטן אלס װערן, קאובן טירנדיקע

מאכט.**) דער פון
 םון פרט אין פאר זיך מיט שטעלט מ^חמה־פעריאד דער

 אידי־ דער װי ענגלישער דער דערשיינוגג. מאדנע א רעפערטואר
 זעצבער דער םיט און פינאנציע^, זיך צעװאקםט טעאטער שער

 װערט טעאטער, איז דאי^ער דער ארײן פליםט עם װי ?ייכטקײט
 ״אוים־ ביליקע אויףי פארשװענדט פראפיט) צענפאכיקן (מיט ער

 אפערעטע און מעצאדראמע״ ״מוזיקאיצישע די שטאטוגג־שאום״.
 אמע־ פון אר״נטרעטן מיטן שפראכן. בײדע אויו* דעמאלט בליען
 בא־ א רעפערטואר דער נאך באקומט מצחמה דער אין ריקע

 אויףי — ״^אטיריאגוױם•" :שטריך כאראקטעריםטישן זונדער
 געמען עטילעכע ב?ויז זײנען אט אידיש. אויח אויך װי ענגליש

 ; קרבנות״ ״מצחמה ריכטערם משה : צייט יענער פון פיעםן פון
 װאולםם םיימאן ;מיצחמה־כי^ות״ ״אידישע ראקאװ־מיצערם

 פריזיװ״, אמעריקאנער ״דער זא?אטארעפםקים ;״מלחמה״
 ?ומט ״קינדער און װעצט״ דער פון ״יתומים ״מלחמה־כצות׳/

 ניט אויך האבן עם מלחמה״. דער ״נאך שארם 5אנש אהיים״;
 ■זאילאטא־ (װי שגיט ״נאציאנאציםטישן״ פון פיעםן קיין געפעיצט

 טאמא־ און אמעריקע״ אין מארטירער אידישער ״דער רעפםקים
מין״ ״געמישטן פון פיעםן אויך װי תורהלע״), ״דאם שעפםלים

 טןיאטגןר אידיטין פון יאוץ גירעיטע די װײנשט״ן, ב. :זע *)
ו אין ארן אדעם אין י  און טעאטער אידישן פון ״ארכױו אין יארק, נ

.251 און 250 זייטן באגד, ערשטער דראמע׳/
אמנןריקןן, אין פארײנען דראכזאטיטיע מעםטל, יעקב זע: **)

ױ קולטור׳/ ״אידישע .1939 פעברואר, און יאגואר יארק, נ
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 טעלע־ [״יענטע קאװנער י. לאטיינער, קארגבליט, שאר, משה (פון
 און געבעל, קאלמאנאװיטש, באטװיגיק, באדער, בענדע״!],

 חופה־ ״דאם שיכור״, [״דער סיגעל װיליאם פון דערהויפט
 הױפט־ דער פארבליבן לעצטנס גאר ביז איז װעלכער קלייד״!],

 מען טעאטערם). אידישע מערםטע די פאר פיעםן פון צושטעלער
 טאטאשעפםקי־רומ־ (אין מאל ערשטן צום דעמאלט אויך האט

 באלעט א אױפגעפירט פידעלע״) צעבראכענע ״דאם שייםקים
ארקעםטער. אין מוזיקער 24 מיט בינע אידישער דער אויף

 (און געש&ילט צײט יענער אין מען האט דערמיט צוזאמען
 רע&ערטואר, ב(\נזצר\ אויך טעאטער) טאמאשעפםקיס אין דו?א

 דימאװ, ליביז, ז. ארנשט״ן, מאר? שאמער, אברהם פון פיעםן װי
 ארצי־ און םטדינדבערג פון איבערזעצוכגען און קאברין, אש,

 פאםאן״ ״אעעהאלטן האבן מחברים בעםערע די אויך באשעװ.
 :מין ״נאציאנאליםטיש־פאטריאטישן״ פון פיעםן געשריבן און

 ;טאכטער״ אידישע ״א און משיח״ לעצטער ״דער ארנשטײנם
 מלחמה׳/ ״די ישראל׳/ ״שמע װאגדערער״, ״אײביקער דימאװם

 פאלק׳/ א פון דערװאכוע ״די פלאמען׳/ אין װעלט ״די
 זײן צו ״צוריק האפענוגג׳/ ״ישראלם קאברינם ;״ירושלים״

א. א. פאלק״
טעאטער. אמעריקאנער אין װענדונג נײע א קומט דערנאך

 געװען טעאטער אמעריקאניש־ענגלישער דער איז מלחמה דער ביז
 האט (װאם ״סטאר״ רעקלאמירטן אין כל קודם פאראינטערעםירט

 ״קינםט־ די ®־אפיטן״). ״געזיכערטע געבראכט אויגנשײנלעך
 אין הויפטזאכלעך אױםגערריקט זיך האט דערגרײכוע״ לערישע

 1916 אין נאן־ אבער נאטוראליזם. דעטאליזירטן בעלאםקאם
 די גריגדן רײגהארדטן) פון תלמיד (א דזשאונם דעמאנד העלפט

 שפעטער ברענגט םײמאנםאן ל. און פלייערם״ ״פראװינםטאון
 דער־ װערט (װאם פלײערם״ םקװער ״װאשינגטאן די צו אריבער

 די גילד״) ״טעאטער בארימטער דער אין פארװאנדלט נאך
 די שוין זיך באװ״זן עם אפיא. און ליגעבאך פון טעטאדן

 האבן גרו&עם אט־די געדעם. בעל און אורבאן מאלער־קינםטלער
 ״בראד־ פון רעפערטואר אין ענדערונג גרויםע א פאראורזאכט

 אידי־ די אויך באאייגפלוםן שטארק געמוזט האט דאם און װיי׳/
 1917-18 םעזאן אין װערט דערפון רעזולטאט אלם בינע. שע
 יעקב אויך (װאו טעאטער &לײם אוירװינג שװארצם מארים אין

 ?רומע ״ליבעם פינםקים אויפגעפירט אנגאזשירט) איז בן־עמי
 ל״גט דאם און װינקל׳/ םארװארפן ״א הירשביינם און װעגן״

קוגםט־טעאטערם. אידישע שפעטערדיקע די פאר גרונדשטיין דעם
 נייע ״דאם 1919 אין גרינדן שניצער לואי און בן־עמי יעקב
 טיאייטער״), ארט דזשואיש ״די ענגליש: (אויף טעאטער״ אירישע

 יעקב און רייכער עמאנועל פון רעזשי (אונטער װערן עם װאו
 ״גרינע און קרעטשמע״ ״פוםטע הירשבײנם אויפגעפירט בן־עמי)

 ; ״מענטשן״ עליכטם שלום ;שטראם״ ״מיטן אשם ; פעלדער״
 ;עקםפרעם״ ״בראנקם דימאװם ;משיח״ ״שטומער פינםקים

 פון ״מאכט טאלםטאים מענטשן״; ״איינזאמע הויפטמאנם
 בן־עמי דלילה״. און ״שמשון לאנגעם םװען און פינצטערניש׳/
 (אונטערן 1926־7 םעזאן אין טעאטער דעם אוין־ רעארגאניזירט

 אונ־ ם׳װערן, װאו קונםט־טעאטער״), אידישע נײע ״דאם נאמען
 פון פיעםן אויפגעפירט מעםטל, און בן־עמי פון רעזשי דער טער

 דראמאטי־ א גאלםװאירטי, בערקאװיטש, לייװיק, יעװרייאינאװ,
א. א. ״אידיאט״ דאםטאיעװםקיס פון זאציע

 בעסערן גרינדונג זיק זינט שפילט קונםט־טעאטער שװארצם
 גאטעםפעלד, בערקאװיטש, ארנשטיין, מארק (פון רעפערטואר

 א., א. גארי;, ב. אש, קאצענעלזאן, נאדיר, הירשביין, דימאװ,
 בענא־ ױשקעװיטש, פוז זיי צװישן איבעחעצונגען, פיל אויך װי

 לאפע שעקספיר, ראלאן, אנדרײעװ, קלאבונד, גאגאל, װענטע,
פויכט־ טאלםטאי, אלעקם״ טאלער, זשולאװםקי, װעגא, דע
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 ערשטער דער אויך האט קונסטדטעאטער אידישער דער װאנגער).
 אמע־ אין געמאכט פאפולער רעזשי) שװארצם מארים (אונטער

 לייװיקן ארויםגעבראכט און קאמעדיעם עליכמם שלום ריקע
 ״גנבים״ און (״דעמבעם״ בימקא פישל ),1921 (״שמאטעס׳/

(דורן־ זיעער י. י. און )1923 (״יזכור׳/ םעקלער הערי ),1922

שװארץ מארים

 און ,1923 צבי״, ״שבתי זשולאװםקים פון איבערזעצונג אן
).1932-3 ?אלב״, ״יאשע
טרופע״ װילנער ״די אמעריקע קיין אויך ?ומט 1924 אין

 אײנ־ צו זיי שפילן שפעטער רעפערטואר. אײדאפײאישן איר מיט
 איבערזעצונ־ און גאטעםפעלד, און טילער לואי פון פיעסן צעלגע

 לאנגער פראנצישעק קאדעלבורג, טאלםטאי־שטשעגלאװ, פון גען
 ב. פון אוראויפפירונג די אויך שטעלן זײ פולדא. לודװיג און

 און בן־עמי) און מעםטל :רעזשי ,1928( ״געראנגל״ עפעלבוימם
 צדק׳/ גר ״דער נאמען (אונטערן דוכום״ ״דער פיעסע קאציזנעם

בולאװ). ױםף :רעזשי ,1929
 (געעפנט טעאטער״ שילדסרױט ״רודאלף קלײנע דאם אויך

 ״אידישער רער (װי גרו&עם פראפעםיאנעלע אנדערע און )1925
 דרא־ יאר?ער ״נױ די און ,1931 קונםט־טעאטער״, אנםאמבל
 רעפערטואר בעםערן שפילן צו פרואװן מאכן טרופע״) מאטישע

 אײניקע און גאטעםפעלד רעםלער, בנימין לײװיק, דימאװ, (פון
 דערפאלג. באזונדערן קיין מיט ניט אבער — איבערזעצונגען)

 װעלכער ),1925( טעאטער״ ״אונדזער פון גורל דער איז ענלעך
 ״אידישער דער בײ טעאטער־םטודיע א םון ארויפ װאקםט

 רע&ער־ דער עלקין). מענדל :(אגפירער טעאטער־געזעלשאפט״
 און ״טאג אנםקים פון באשטײט טעאטער אט־דעם פון טואר

 לעצ־ ״דער פינםקים און פינםקי־עלקין) דורך (באאדבעט נאכט״
 געשטעלט מאל ערשטן צום אויך װערט דארטן םך־הכל״. טער

הירשבײן). פרץ :(רעזשי דראט״ ״שטעכיק ראבאים
 ״אידישע די װערן פאררעכנט אויך קאן גרופע זעלבער דער צו

 ),1939-1935( טעאטער־פראיעקט״ פעדעראלן בײם אפטיילונג
 איבערזעצונגען און פינםקי, און גארדין פון פיעסן שפילט װעלכע

אדעטם. קליפארד און לואיס םינקלער םון
 פונעם רעפערטואר דער איז פארנעם ברײטערן פיל א פון

 דראמאטישע ״פרײהײט די אלם 1925 אין געגרינדעט ״ארטעף״.
1928 אין װערט װעלכע מעםטל), יעקב (אנפירער: םטודיע״
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 דער עפנט ארבעטער־טעאטער, פערמאנענטן א אין פארװאנדקט
 אוג־ טרילאגיע דראמאטישער שטײמאנם בײגוש מיט ״ארטעו*"

 יעקב פון רעזשי און (ביגע־טעקםט טויער״ ״ביים נאמען טערן
 דער האט איצט ביז עסזיםטענץ זײן פון משך אין מעםטל).

 א. פון אײנאקטערם) און (גאנצע פיעםן אױפגעפירט ״ארטיעף״
 ל• דאניעצ׳ מ. קושניראװ, א. גאדינער, אראגעם, פ. װעוױארקע,

 פענםטער, בוכװאלד, ליױױק, ליעװ, זיםקינד עליכם, שמם רעזניק,
 פילאטנער, א. פרינץ, א. מארקיש, פרץ אלגין, בערגעלםאן, נאדיר,

 און א., א גאלדפאדען קורץ, אהרן שיפרים, משה טאלמי, ל.
 פי־ װאקער־פ. טש. פלאנעגען, האלי פון איבערזעצונגען אויך

 ״אר־ דער א. א. גוצקאװ גאגאל, ארניץ, םעמועל גארסי, טערם,
 פ. פון פיעםן די אויפגעפירט מאל ערשטן צום אויך האט טעף״

שנײדער). בענא :(רעזשי כאװער־פאװער און טשערגער

שנײדער בענא

 אלגעמיינעם פוגעם רעפערטואר דער איז יארן קעצטע די אין
 װידער־ ״לײכטםטן פון װעג אויפן אװעק טעאטער אידישן

 בראדװ״ער האלב־באנקראטירטע פון קאפיעם ביליקע שטאגר״.
 םענ־ פון אבסורדן ״פאראידישטע״ און קאמעדיעם״ ״מױזיקל

 דער בינע. אידישע די באהערשט האבן שונד־פילמען םאציאנעלע
 זיך האט פיעםן, אריױנעלע איז מאנגל יב5צו< טעאטער, בעםעדער
 דערציילונגען דעדפאלגרייכע םון דראמאטיזאציעם מיט פאדנוטען

 אשם און אשכנזי״ ברידער און קאלב״ ״יאשע זינגערם י. (י.
 י. ;קונםט־טעאטער אין ״תהילים־איד״ דער און שטעט״ ״דריי

 כאװער־ און טעאטער נעשאנאל אין נחמן״ ״חבר ׳זינגערס י.
 דעם האט דאם ״ארטעףי״). אין םטריט״ ״קלינטאן פאװערם

 געטאן. ניט גוטם קיין טעאטער דעם און רעפערטואר אידישן
 זעילטן שטײען בינע־װערק אלם נאװעילן פון דראמאטיזאציעם

 געװײנלעך זיינען זײ ווייא און הויך. קינםטרערישער א אויף
 בא־ פארנעם) םפעקטאקולערן זײער אויף» הוצאות גרויםע (צוקיב
 זיי שטעלן םעזאן, גאנצן דעם װערן צו געשפילט אויףז רעכנט

 מײנט דורכפאל ז״ער געפאר: דאפלטער א פאר טעאטער דעפ
 דעם געוױינט־אפ דערפאצג זייער טעאטער, צום םוף א געוױינלעך

 אויך גיט עם יאר. א פיעםע איין װי מער זען פון טעאטער־ג״ער
 צום קומען צו דראמאטורג עלטערן דעם געיעגנה״ט קיין גיט

 דראמאטורגן. ױנגע נײע, פון אנטװיקלוגג די שטערט און װארט,
 ילעצטע די פון משך אין אז באטראכט, אין מ׳נעמט װען—װי םײ
אזעל־ ארויםגעבראכט ביגע עעליש־אמעריקאנער די האט יאר 20

 ),1921( האוארד םידני װי דראמאטורגן ערשט־קלאםיקע כע
 אנחגרםאן מאקםװעל ),1923( רײם עלמער און אגיעל ױרזשין

 קליפארד ),1933( קינגםלי םידני ),1927( בערמאן נ. ם. ),1924(
 םאראיאן װיליאם און שא אוירװין לעצטנם און )1935( אדעטם

 אידישן פון ״רעפערטואר־כאאם״ דעם אין אפשר מען מוז —
 ילעצטע רי פאר האט אמעריקע פארװאם םיבות די זוכן טעאטער

 באדײטג־ נייעם אײן קײן בינע אידישער דער געגעבן ניט יארן
דראמאטות. דיקז

3.

פרעםע - פובליקום - אקטיאר
 רע־ זיר האבן אמעריקע אין אקטיארן אידישע ערשטע די

 טאמא־ ב. מיט פאפיראםךפאבריק (די שעיפער די פון קרוטירט
 זיינען װעלכע אימיגראנטן, אידישע די פון דערהויפט שעפםקין),

 באגייסטערנדיק זיי, אמאטארן. געװען הײם אי^טער דער אין נאך
ובן דראמאטישע די אנפי^ן פילענן אנדערע, נאך  זיינען זײ (פון ק̂י

 גאלד־ רובין, שגיאור, טארגבערג, •װי אקטיארן אזעלכע ארוים
 אמתע די געװארן שפעטער זײנען און שווארץ) מארים םמיט,

 געװען, איז אידעאצ זײער טעאטער. אידישן פון ״פאטריאטן״
 אויך זײ פלעגט װאם — אקטיארן װערן צו א^ײז זיך, פארשטײט

 בא־ א אז גע^ינגען. אפט שוישפיצער־כחות) אין מאנגצ (ביים
 פײאיקייטן ק:אפע גאנץ מיט אויך צומא? צוגרײטונג, זוגדערער

)נגינה קויל א געהאט (אבי  ״אייער זיי פון םך א פיצעגז — !
 גע־ פאלק, צװישן אויפגעװאקםן ״אקטיארן״. װערן נאבט״
 אידישן גאגצן דעם זיי האבן מענטשן, פשוטע פאר שפיצן גאנגען

 פאלקם־ ״פאלקסטימלעכק״ט״. פון חותם דעם געגעבן טעאטער
 הויפט־ די געבליבן דעריבער איז כאראקטעריזאציע טימילעכע

 צײט לאנגע א דעריבער איז אקטיאר. אידישן פון אײגנשאפט
 שוין שפעטער — נאטוראיליזם געװען םטיל הערשנדיקער דער

 (אייגנטלעך פאעטישן א מיט באהויכט אפימ אמא? רעאליזם,
 םטיליזיר־ און םאלאן־קאנװערסאציע איבערטאן. פאטעטישן)

 א מיט הגם בינע. אידישער דער פרעמד געװען זײנען זשאנר טער
 דער אבער איז פאטעגץ, קינםטלערישער אנזעעװדיקער געװיםער
 אינטעליגענ־ איבערי? קיין געװען ניט אקטיאר אידישער ערשטער

 ביגע־פיגורן שיינע — מאטעריא? צוגעפאםטער פיזיש און טער
 זעל־ א געװען שטענדיק זיינען אינטעליגענץ קינםטלערישע און

 נאך היינט (ביז בינע. אידישער דער אויףי דערשײנונג טענ,ע
 קענען װעלכע אקטריםעם, אידישע אנגעזעענע גאנץ מען טרעפט

 דער אפשר געװען איז םופליאר דער אידיש.) קיק ?״ענען :יט
 םופליארן אידישע צא̂י א אויך (הגם ״קװאציפיצירטער״ איינציק
 יעװרײ״ ״אוטשאני דער זײן ער פי^עגט עברי״״.), טיט ״קעמפן

 אוים־ װעגן דעצידירן אפט רעזשי־מומחה, דער טרופע, דער פון
 םופליאר־ די פון ״פיקםן׳/ זי צומא? און פיעםע דער פון װאל
 אידישע צאל היפשע א געקומען אויך דעריבער זײנען ר״ען

 שאר, אנשל װײםמאן, ראובן לאטיינער, ױםף :פיעםן־שרײבער
 שװארץ מאיר לעש, איזידאר םיגל, װיליאם שװארצבערג, ױםף

 אנגע־ זיינען אימיגראנטךשטראם שפעטערן מיטז ערשט א. א.
 פרעמד־ פון (אויך שוישפילער אידישע אינטעליגענטערע קומען

 אוים־ פאכמענישער מיט אפילו אײניקע בינעם), שפראכיקע
 ארט באדײטנדיקן א פארנומען דערנאך האבן װעלבע בילדונג,

 איינ־ דעם לײקענען צו ניט אויך ם׳איז טעאטער. אידישן אין
 אידישן אויפן געהאט האבן אײראפע פון גאםטראלן װאם פלום,

 שילד־ רודאלף (װי דירעקט אייניקע — אמעריקע איז אקטיאר
 די קונםט־טעאטער, מאםקװער דער (װי אנדערע ?רויט),

 גע־ א אין אומדירעקט. רײנהארדט־טרופע) די און ״הבימה״
אמעריקע אין טעאטער אידישער דער אויך איז מאם װיםער
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 — מעטאדן אײראפייאישע נייעםטע די פון געװארן באאיינפלוםט
 מאדער־ אײניקע און ״ארטעף״ (דער םאװעט־רוםלאנד םון בםרט
סונםט־טעאטער). אידישן אין אויפפירונגען נערע
 ״םטאר־ די געהאט האט טעאטער אויפן װירקונג פאטאלע א

 טעאטער, אמעריקאנער־ענגלישן פון (אריבערגעגומען םיםטעם״
פון םטארם זײנע אימפארטירט צייטן ערשטע די אין האט װאם

ש בערטא קאלי

 טעאטער אידישער דער האט אנגעװארעמט, זיך קוים ענגלאנד).
 אדלער, (טאמאשעפםקי, ״םטארס״ מיט צעשטראלט זיך באלד

א. קאליש בערטא ליפצין, קעני פיינמאן, מאגולעםקו, קעסלער,
 קינםט־ ערשט־צעװיקלטע זײן פארבלענדט ארום אזוי און ) א.

 פון צענטער דער געװארן איז םטאר דער טעטיקײט. לערישע
 זעלטן זײער װאם אויך, זיך נעמט דערפון ״אטראקציע׳/ דער

 א אין קונםט־טעאטער, פון פארשטעלונגען אייניקע אין (אהוץ
 גוט־צוזאמענ־ א מען טרעפט ״ארטעף״) אין אדער בן־עמי־טרופע,

טעאטער. אידישן אין אנסאמבל געשפילטן
 אפשר (און בינע אידישע אמעריקאנער די שמט בכלל אבער

 גאנצע א טאקע זײנען אקטיארן. ג\נו<\ אירע מיט רעכט) מיט
 ענגלישער דער אויף אױפצוטרעטן געװארן פארבעטן זײ פון רײ

 אידיש, אויף ״שיילא?" ,1903 אין (שפילט, אדלער װי ביגע,
 בערטא קעםלער, ענגליש), אויף שפילט טרופע גאנצע די בעת

 שװארץ, מארים בן־עמי, יעקב מאשקאװיטש, מארים קאליש,
 זייער נאר בולאװ. אדלער, םטעלא מוני־וױיזענםריינד, פאול

 טעאטער. ענגלישן אין אײגבירגערן זיך קאנען זײ פון וױיניק
דערצײלט )1884 ארום (פון טעאטער־פובליקום אידישן װעגז

 הײם דער פון אלטע געשפילט מען האט ״שטיקער :גאדין ב.
 פון געװען אויך איז זאגן, מען קאן פובליקום, דאם אפילו און
 שוין דא זײנען װאם יאהודים, דייטשע די הײם. אלטער דער

 אריינגעשמעלט. ניט טעאטער אידישן אין האבן תושבים, געװען
 האבן פאגראמען, רי פאר געקומען זיינען װאם אידן, אנדערע

 אידישן אין זײגען און אמעריקאניזירט ניכער דעמאלט זיך
 געװען זייגען טעאטער־באזוכער די נעגאנגען. ניט טעאטער

 געקאנט נישט זײ האט מען און אקטיארן, די װי גראד גריגע,
 אמעריקאנישעם... עפעם זיך אין האבן זאל װאם יזאך, קײן װײזן

 און פיל געװען נישט אלעמען, נאך זיינען, שטיקער ערשטע די
ערגער גישט באלד געקענט שוין זיי האט טעאטער־באזוכער יעדער

 נייע אויו» פאדערונג א אנגעהויבן זיך האט עם אקטיארן. די פון
 שוין זײ האט לאגע עקאנאמישע די װען בפרט, און שטיקער.״
טעאטער. דעם באזוכן צו אפטער דערלויבט
 קל״נשטעטלדיקע געװען טאקע זײ זײנען אלעמען נאך אבער

 עלע־ אן — עברי געקענט ?וים האבן װעלכע הארעפאשניקעס,
 טעאטער. קיין ניט בכלל ער באזוכט ניט־אידן ביי װאם מענט,
״ האבן  געגעבן, יזיי האט טען װאם אלץ ליב פאר אנגענומען ז

 דער האט פארטרײבן. צו אומעט״ ״בענקענדיקן דעם אבי
 און פארשטעלונגען ״צוגענגלעכע״ פאבריצירן גענומען טעאטער

 ביליקםטן אין געװארן פארװאנדלט צייט לאנגער א אוי^ איז
 מען האט עולם זעלבן דעם אבער האלם״). ״מױזיק װאדעװיל(די

 א — רעפערטואר בעםערן אויפן דערציען אזוי פוגקט געקאגט
 טעאטער־גײער מאםע זעלבע די הונגער װעלכן מיט :באװײז

 יענער צו פיעםן. גארדינם פון װארט יעדעם געשלונגען האט
 ״פאטריאטן״ די טעאטער אין געהערשט האבן טאקע צײט

 טעאטער פון און םטאר־אלטיאר פון אנהענגער (איבערגעגעבענע
 טעאטער) יעדן פאר ברכה א (ם׳רוב ״פאטריאטן״ די אט בכלל).

 — טעאטער פון פולם װיברירנדיקן דעם אנגעהאלטן אפט האבן
 דעם אים אין פארשטארקט נאך גלײכצײטיק אבער האבן זײ

 גרענעצלאזע ■זייגע אלע מיט סטאריזם פון קולט אומגעזונטן
געשמאקלאזיקייטן.

 ארבע־ מאדערנע די און אימיגראציע נאך־מלחמה די ערשט
 אינ־ און אינכערן א טעאטער דעם געגעבן האבן טער־באװעגונג

 דעם געװען גורם כל קודם עס האבן זיי באזוכער. טעליגענטערן
 צום געװען משפיע ממילא און טעאטער בעםערן פון אויפבלי

 אויםםירונג דער אויף װי רעפערטואי, פון אויסװאל אויפן גוטן
םפעקטאהל. פון

 דורך טעאטער־פרעםע, געװיםנהאפטער א פון הילף דער מיט
 װאלט בינע, אידישער דער צו באציאונג פאראנטװארטלעכער א

 א מיט און םענםיטיװםטע די פון (איינם פובליקום אידישע דאם
)טעאטער צום ליבע זעלטענער  מום־ דער װערן געקאנט געװען !

 מען מוז ל״דער טעאטער. בעסערן פון באזוכער טערהאפטער
 היפון־. דעם זאגן פרעםע אידישער דער פון טייל גרויםן א װעגן
 פרעםע אידישער דער פון ט״ל א אז דערמאנט, שוין האבן מיר
 געפינען אזוי נעגאטױג באצוינן זיך גארדינען צו אפילו האט
 ״דעטראיטער אין אלקנין א. זיך באקלאגט 1917 אין נאך אז מיר,

 אידיש־ די צוזאמענפארפון פון געלעגנהײט דער (צו װאכגבלאט״
. אז פארײנען), דראמאטישע . .  ארום אנטפלעקט זיך האט עם ״

 די און פרעםע געלער אונדזער פון בילד העםלעכע דאם אוגדז
 װעלכע גדולים׳/ אונדזערע מאנכע פון יפיגורן אפשטויסלעכע

 גרינגשעצונג מערקװירדיקער א מיט אויפגעצייכנט זיך האבן
 בא־ אחוץ : באמת און דראמקלובן־באװעגונג. גאנצער דער צו

 (אדער פיעםן פון אינהאלט־פארצײכענישן און אנאנםן צאלטע
 קריטיקער), זייערע און מחברים צװישן פאלעמיק פערזענלעכע

 װ״ניק יזײער אידישערפרעםע דעמאלטיקער רער אין מיר געפיגען
 אידי־ פון אפשאצונג ערנםטער םאר אנהאלט־פונקטן ממשותדיקע

 טעאטער־לריטיק ערנםטע אז װײםן, מיר טעאטעד־ארבעט. שער
 איז אלײן) טעאטער־ג״ער דעם פון אויך מאם גרויפער א (איז
 אנטװיקלונג דער אין טר״ב־קראפט די געװען צײטן אלע אין
 דעמאלטיקער דער פון קריטי? די געשמאס. קינםטלערישן פון

 בא־ געגעבענע די אונטער — דערפאר איז פרעםע אידישער
 זיך האט װאם שװער־שטיין, דער געװען זעלטן ניט — דינגונגען

 א אויףז פארקירעװעט אים אוז שטראם דעם פאפערעק געלײגט
 דורך געװארן אונטערשטיצט נאך איז לעצטע ראם װעג. פאלשן

 שטערנדלעך״- ״דר״ בארימטער אמעריקע אידישן אין דער
 צאלער אויפן לויב־קאלירן אלע גיסן צו װייםט װאם רעקלאםע,

װאונדער קײן דעריבער איז םטאר־מענעדזשער. דעם—אנאנם פון
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 שטאפל־ טעאטער־פירונג םאדערנע אונדזער איז אפט װאם ניט,
געװארן• פדאפאנירט און דערנידערי?ט װײז

 באװיזן זיך האט טעאטער בעםערן פונעם אויפקום מיטן
 מצד אויך פארשטענדעגיש טיפערע און צוגאנג ערנםטער מער א

 צו ניט (אויב איצט זיך באמיט װעלבע פרעםע, אידישער דער
לאגע. די ראטעװען צו שפעט)

4.

דרום-אמעריקע און פראװינץ
 אידישן פון לאגע די געװען איז יאר? נױ אין װי שװערער

 קײנמאצ איז װעלכע פראװינץ, אמעריקאנער דער אין טעאטער
 איז 1792 ביז בכלל. טעאטער פאר פעלד לײכט קײן געװען ניט
 שפיילן צו פארבאטן גאנצן אין געװען למשל, באםטאן, אין

 די אין אויך האט באםטאן ״פוריטאנישע״ דאם (אגב, טעאטער.
 אויףי פארבאטן די מיט אויםגעצייכנט זיך יארן לעצטע גאר

 װערט שיקאגא אין און פארשטעלונגען.) ראדיקאלע און ״לינקע״
 טאקע איז טעאטער־בנין. לייטישער א דערעפנט 1847 אין ערשט

 שיקאגא אין אימיגראציע אידישע ױננע די װאם באװאונדערן, צו
 די 1884 אין און דילעטאנטן־טרופע א 1883 אין שוין פארמאגט

 טעאטער־געזעל־ גאלובאקם לעאן און טאמאשעפםקי ״באריס
 םטריט מעדיםאן (אין דארט שוין שפילט 1887 אין שאפט״.

 ״אוריאל (גוצקאװם טרופע זײן טיט אדלער פ. יעקב טעאטער)
 צוליב און אלמאםאדא״), ״דאקטאר גאלדפאדענם און אקאםטא״

 צוױיטן א אפילו דארט ער עפנט אקטיארן די פון םטרײק א
 געװען בכלל אוים, װײיזט איז, שיקאגא טעאטער. (קאגקורענץ)

 אבער אקטיארן. אידישע פאר מקלט עיר דער צ״ט יענער אין
 שפילן טרופע א מיט טאמאשעפםקין ׳מיר טרעפז 1887 אין ש׳וין
 בן5זע< דעם אין און באצטימאר, אין האל״ ״קאנקארדיא איז
 ״ביידע גאלדפאדענם מחבר) פון אנװעזגהײט (אין ער שפילט יאר
 עם פילאדעלפיע. אין שפעטער און באםטאן, אין לעמל״ קוגי

 (װאנ־ טרופעם אידישע ש&ילן אן הויבן עם און לאנג ניט נעמט
 נוארק, דעטראיט, קלױולאנד, אין םטאבילע) אדער דערנדיקע
 םאן יפאול, סט. און מינעאפאלים (מאם.), טשעלםי פיטםבורג,

 מעקםיקא), אין אויך (לעצטנם אנדזשעלעם לאם און פראגציםקא
 אייניקע אין װאשינגטאן. און םיטי אטלאגםיה אין אפילו און
 שיקאגא) קלױולאנד, פילאדעלפיע, (װי שטעט דאזיקע די פון

טעאטערם. דריי און צװײ מיטאמאל געשטאנען אפט אפילו זיינען
 אויך צוגערעכנט טעאטער־פאך אין װערט פראװינץ דער צו

 טאראנטא, אין טעאטער אידיש געשפילט האט מען װאו קאנאדע,
װיני&עג. אין ווי ■װײט אזוי אפילו און מאנטרעאל

 זיך, פארשטייט פראװינץ, די האט יניקה״ ״קיגםטלערישע די
 אין םײ שוישפילער־מאטעריאל, אין םײ — יארק נױ םון געצויגן

 די געשפילט .פראוױנץ דער אויף האבן געװיינלעך רעפערטואר.
 געװען ם׳איז װעלכע (פאר כוחות דריט־קלאםיקע און צװייט־
 יארקער נױ גרויםן א אין אנגאזשמענט אז הריגן צו שװער

 מיט געװארן באלוינט פראװינץ די איז אבער דערפאר טעאטער).
 און אקטיאר יעדער האט ױניאן־געזעץ א צויליב מעלות. אנדערע

 פדאװינ׳ז, דער אויףי \dihyb-d ררײ שפילן קודם געמוזט אקטריםע
 יארק. גױ אין אנגאזשמענט אן אננעמען געמעגט האבן זײ אײדער

 בינע־ ױנגע אין מאנגצ א יארק נױ אין געהערשט שטענדיק האט
 ױנגװארג. מיט געבענטשט געװען איז פראװינץ די בעת כוחות,
 נױ בארימטםטע די פיצעגן זומער־חדשים די בעת :װײטער
 פראװינץ דער אויף גאםטרא^ירן ארויםפארן םטארם יארסער

 די מיט באקענען זיך אופן דעם אויױ פ?עגט װעצכע (״ראור״),
צ״ט א געװען טאקע איז פיעםן. ז״ערע און שויש&יילער בעםטע

 אויף טעאטער אידישער דער װען יארן), צװאנציקער די (ארום
 םטריט ״ארטש פילאדעצפיער דער געביציט. האט ׳פראװיגץ דער

 מיט מעסטן קאנען זיך צײט ילאנגע א פצעגט לסשל, טעאטער׳/
יארק. נױ אין טעאטער ערשט־קלאסיקן אן

ענדערונגען. גרויםע פאתעקומען זײנען אבער צײט דער טיט
 רע־ איז געאעגן איז פראװינץ דער אויףי הויפט־שװעריקײט די

 קאן פראװינץ־שטאט א אין אז םארשטענד^עך, ם׳איז פערטואר.
 רעפער־ דער יארק. נױ אין װי צייט, ילאנגע אזא ג״ן גיט פיעסע א

 פראװינץ־טעאטערם די זיינען אפטער. װאם בײטן זיך מוז טואר
 גע־ נאר איז װאם פיעםע, יעדע שטעילן צו געצװאונגען געװען
 פאר־ פיעםז בעםערע די נאך ז״נען דערצו האנט. איז קומען
מיט פיצעגן ־זיי ביז יארק, נױ אין םטארם די פון געװארן האלטן

מוני) (פאל װײזענפרײנד מוני
 ארױפגע־ די מיט צוזאמען דאם, גאםטראלירן. ארויםפארן זײ

 האט לאגע, עסאנאמישער געפאלענער דער און הוצאות שרויפטע
 נעמען זאל פראװינץ דער אויוי טעאטער דער אז דערצו, געפירט

 דער אויוי טעאטערם אידישע 20 אמאליקע די פון איינשרימפן.
 אזא איז אפילו .4־3 קוים פארבליבן היינט זיינען פראװיגץ

 אידיש אײן קײן ניט איצט זיך געפינט פילאדעלפיע, װי שטאט
טעאטער.

 אידישן פון אנטװיקלונג די געגאנגען איז אנדערש ביםל א
 טעאטער־אימפרעסאר דעם לויט דרום־אמעריקע. אין טעאטער

 1886 אין אומגעפער ״שוין אײרעם בוענאם אין האבן נוגער יצחק
. .  אידיש שפילן צו פארמאםטן זיך שנײדער־ארבעטער גרופע א .

 טעאטער איז װערט 1901 אין ערשט אבער טעאטער״.*)
 פאנא־ און ציװיליזאציאן אדער לעמל, ״קוני געש&יצט ״דאריא״

 גאלדפאדען׳/ א. פאעט אידישן בארימטן דעם פון . . . טייזטום
 שוישפילער פראפעםיאנעלע צװײ די פון באטייליקונג דער מיט

 און פערזאן 35 ״פון כאר א טיט — בלאנ? א. און פיגקעל ם.
 אנדערע די אפערע). אתעגטיגער דער פון (אפשר מוזיקער״ 20

 יאר זעלבן דעם אין ליבהאבער. ז״ן געמוזט האבן באטײליקטע
 פארן בענעפיט־פארשטעלונג א איירעם בוענאם אין פאר קומט

ם׳/ די פון בית־עוצם  גאלדפאדענם מ׳שפילט װעלכער ב״ ״טמאי
 פון באלעט א פערזאן, 50 פון כאר ״א מיט שויז — ״שולמית״

די אט מוזיחער״. 25 םוז אר?עםטער אז און טענצערינם 16

 אין טגיאטנןר אידיטין פונ^ט גןיטײכט^ דןןר צו ביילין, ט. :זע *)
 ישוב״, אידישער יאר פופציק—״ארגענטינע אלמאנאך אין ארג^גטינע,

.118-88 זײטן ,1938 איירעם, בוענאס
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 אידישן פון ״הױפט־פאטריאטן״ די געװארן עם זײנען ״טטאים״
 (קארל טרופע אידישע א 1902 אין אראפ ברענגען זיי טעאטער.
 אקםעל־ פרוי פרויען, זייערע מיט אויערבאך בארים און גוטענטאג

 אבער ״שולמית״. גאלדפאדענס אויך שפילט װאם ׳א.) א• דאד
 איינע די װעיצכע פון שוישפילער, די צװישן רים ״א אגטשטייט דא

 זײן געװאלט האבן אנדערע די און טמאים די צו געצויגן האבן
 בלייבט יןײנעם״. פון אפהענגיק ניט פראפעםיע, זייער אין פריי
 זיך לאזט רעשט דער בעת איירעם, בוענאם איז זיי פון טײל אײן

פראוױנץ. ארגענטינער דער איכער װאנדערן
 מיר טרעפן איירעם בוענאם אין טרופע אידישע מװאבירע א
 װעלכע — געזעלשאפט״ ״דײטש־אידישע די — 1906 אין ערשט

 אפיש אויפן זאגט־אז און אפרת״ ״מירעלע גארדינם שפילטשױן
ם פובליקום: דעם ע . . .  אידישער װאהרער איין נאר גיבט ״

 אונטער־ םיך קעגען פאמיליעם אגשטענדיקע װאו טהעאטער,
 בעליידיגט זייז צו ריזיקע אין אהנע אמיזירעז גוט און האלטען

 די צװישן רים אפענער אן געװען שוין איז דאם װערען.״ צו
 װעלכער (אנשטענריקע), ״װיטישע״ און (טמאים) ״חברה־לײט״

 אין (איינמאל קאמח עפנטלעכן אן צו דערפירט שפעטער האט
 — 1927 ביז 1925 פון אויף» אין מאל צװ״טע דאם און ,1908

 דעם און באטאשאנםקי יעקב פון אניפירערשאפט דער אונטער
 ״פאר טעאטער איבערן אויפשריפטן מיט שװארץ) מישא מאלער
 יזײנען טמאים די ביז — פארבאטן״ ארײנגאנג דעד טמאים

 טעאטער. אירישן דארטיקן פון געװארן דערװײטערט פאלטיש
 אקטיאר דער געפוגען אויך זיך האט טרופע זעלבער דער אין

 מנהג דעם אײנגעפירט ערשטער דער האט װעלכער גוטענטאג,
 דאם און צפון־אמעריקע, און אײראפע פון ״סטארם״ ברענגען צו

 אידישן ארגענטיגער אויפן שטעמפל באזוגדערן א געליעט האט
טעאטער.

 װאך אין פארשטעלוגגען אייניקע באויז מען האט געשפילט
 פון געמישטער: א געװארן שפעטער איז רעפערטואר דער און

 אלם פיינמאן (זיגמונד שעקםפיר און גארדיז גאלדפאדען,
זאלאטארעפםקי. און לאטײנער ביז — ״אטעלא״)

 טרופעס צװ״ איירעם בוענאם אין שוין שפילן 1910 אין
 טאריס לאבעל, מאלװינא פײנמאן, װי שױשפילער אזעלכע (מיט

 טײטעל־ אברהם שפעטער גאלדענבורג, םאמועל מאשקאװיטש,
מאשקאװיטש געמישטער: א איז רעפערטואר דער בוים).
 און דױמא) א. םטרינדבערג, (גארדין, פיעםן בעםערע שפילט

מעלאדראמעם. און אפערעטעס מיט קאנקורירט גאלדענבורג
 ארגענטינער אויפן אויך װירקונג זייער האבן מלחםה־יארן די

 — ארויוי און אראפ דעמאלט גייט װעלכער טעאטער, אידישן
 אין װאם רעם, צוליב אויך מעגלעך, לאנד. אין לאגע דער לויט
 אויםלענדישע נײע אימפארטירן צו געװען שװער איז טעג יענע

 אםילו מעז שפילט ״באטאגליא״ טעאטער אין גאםטראליארן.
 ״האלב־ די אבער רעפערטואר. בעםערן אויםשליםלעך 1917 איז

 בא־ און (אויערבאך ״םטארם״ צפוךאמעריקאנער איינגעזעםענע״
 אוים ברעכט עם אז באדינגונגען, שװערע אזעלכע שטעלן ראץ)

 האט דאם םטר״קברעכערײ. צו קומט עס און זיי קעגן סטרײק א
 — פאריין פראפעםיאנעלז א פון גרינדן צום געפירט שפעטער

 ).1924( ארגענטינע״ אין אקטיארךפאריין ״אידישער דער
 בײלין ט. צײט יעגער װעגן שרייבט — יאר״ צו יאר פון ״כמעט

 געשטאלטוננען די פארענדערט און געענדערט זין ״האבן —
 טרופעם די פון צוזאמענשטעלן די :טעאטער אידישן אינעם

 םטאבילן ק״ן געטראגן ניט קײנמאל האבן פירער זײערע און
כאראהטער..."

 ״פאלקם־ אידישץ געזעלשאפטלעכן דעם פון גרינדונג דער מיט
 מיט האט װעלכער זאםלאװם?י), רודאלו» (אנפירער: טעאטער״

רעפערטואר, בעםערן בלויז געשפילט אנםאמבל געקליבענעם א

 אידישן ארגענטינער אין פעריאד םטאבילער דער אן זיך הויבט
טעאטער.

 םטאבילע צװ״ אײרעם בוענאם אין שוין שפילן 1927 איז
 הויבט עם און ״עקםעלסיאר״) און (״אמבו״ טעאטערם אידישע

 סטארם. צפון־אמעריקאנער פון ״אימפארט״ גרויםער דער אן זיך
 אין אקטריםע און אקטיאר באדייטגדיקער אײן קײן כמעט גיטא

 אין גאםטראלירט צײט יענער זינט האבן ניט זאל װאם יארק, נױ
 קללה און ברכה די זײנען גאפטראלן די אט איירעם. בוענאם

 דעם זײ באקענען זײט אײן פון טעאטער: ארגענטינער פארן
 מיט טעאטער־עולם ענטוזיאםטישן און אויםגעצײכנטן דארטיקן

 דער פון — בינע אידישער דער פון שאפונגען נײםטע די
 דער אין שטערונג גרויסע א זיי זיינען װידער, זײט, אנדערער

 ארגענ־ אין טעאטער אידישן \5ו(\לבנ\נוט\נ\(\ורי א פון אנטװיקלוע
 טעאטער א עפענען צו װאגן ניט װעט דירעקציע קײן װײל טינע,

 אז װערן, פארצייכנט אבער דא זאל םטאר. יארקער נױ א אן
 דאך זיך האבן באדינגונגען, ניט־גינםטיקע די אויף געקוקט גיט

 שוי־ לאקאלע פייאיקע גאנץ אײניקע ארגענטינע אין אנטװיקלט
 שפאנישן צום אריבער זיינען טייל א װעלכע פון שפילער־כוחות,

 בערטא שװעםטער בארימטע די (װי ארגענטינע איז טעאטער
 בארײגווךיסגזגץװ די פון צװיי איצט — זינגערמאז פאולינא און

שפראך). שפאנישער דער אין שוישפילערינם
 אידישע 4־3 איירעס בועגאם אין שפילן יארן לעצטע די אין

 (דער םעזאז נאכן ארוים זיך לאזז זײ פון אײניקע און טעאטערם,
 די — םוכות איבער ביז פםח פון אן האלט םעזאן דארטיקער

 דער פון שטעט געצײלטע די איבער װינטער) דארטיסז פון צײט
 אידישע גחגםערע צענדליק דעם איבער בפרט פראװינץ, אידישער

 אויף אויך שפילן םטאר־גאסטראליארן זעלבע די קאלאניעם.
 האט װעלכע — (אורוגװאי מאנטעװידעא איז דורכרײזע דער

 ריא אין און טרופע) אידישע םטאבילע אײגענע אן אמאל אויך
 אידישער דער װאו (בראזיל), פאולא םט. און ■זשאנײרא דע

וױקעלעך. די אין גאך זיך געפינט טעאטער
 ״אר־ דער איירעם בוענאם אין פארנעמט ארט באזונדערן א

 דורך געגרינדעט (״איפט׳/ פאלקם־טעאטער״ גענטיניש־אידישער
 זשיט־ ל. דר. באטאשאנםקי, יעקב שריפטשטעלער דארטיקע די

 װעלכער ארבעטער־טוער), לינקע אײניקע און ברעםלער ד. ניצלי,
״ארטעף״. יארקער נױ דעם פון װעגן די אויף פאלטיש גייט

5.

פך-הבל דער
 ״קינםטלערישער באשטימטער א װעגן רעדן צו שװער ם׳איז

 יאר זעכציק לעצטע די פון לויף» אין טעאטער אידישן פון ליניע״
 אינםטיטוציעם, דורך געפלאנט װערן ״ליניעם״ אמעריקע. איז

 װירקונג־ספערע. באשטימטער א מיט פערזענלעכקייטן דורך אדער
 אין טעאטער אידישן פון אנטװיקלונג און באשאפונג די און

 פלאנ־ איז און צופעליקײטן םון ק״ט איין כמעט איז אמעריקע
 דורכ־ דעריבער אמעריקע איז טעאטער אידישער דער חאט לאז.

 פארשײדענע עקזיסטענץ, ז״ן פוז שפאן קורצן דעם איז געטאכט,
 ביז נאטוראליזם פרימיטיװםטן דעם פון— ״םטילן״ און ״שולן״

 אײגענעם קײן דאך און — םטיליזאציע םארשייטסטער דער
 מיט נעפינללט בינע די אפט האט באשאפן. ניט טעאטער־סטיל

 אינ־ דער און פאלאצן, ״ריװער־םיידער״ די איז שטולן גאלדעגע
 אנםאמבצ, סטיללאזער א אפט פוםט. און נרוי געװען איז האלט

 זיך, פאר געשפילט האט יעדער װאו צעשויבערט, און צעשמירט
 ״םטאר׳/ דער אויגן די אין געװארפן זיך האט אליז פון מער און

 גאנצן פונעם ״צענטער־אקס״ די — בפרט קאמיקער דער
םפעקטאקל.
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 — אמעריקע אין טעאטער אידישער מאדערנער דער ערשט
 רוםישן און ענגלישן בעםערן פון איינפלום בולטן אונטערן
 האט — בםרט) טעאטער םאװעטישן פון לעצטנם (און טעאטער
 אײגנ־ קינםטלערישע די צוביםלעך אויםקריםטאליזירן געגומען

םפע־ יזשעםט, שפראך, זײן :טעאטער אידישן פון ארטיקײט
 פון געשמאק דער אויך װ. אז. א. כאראקטעריזאציע ציעלע

 טעאטער־קריטיק דער פון און טעאטער־גײער אירישן בעםערן
 גע־ ארום אזוי און פארטיפט געלײטערט, יזיך צוױיםל אן האט

בינע. אידישער דער פון אױפשװאוגג דעם האלפן
 אינםטי־ געזעלשאפטלעכע א זײן) דארףי (אדער איז טעאטער

 שטיצט עם װעלבער אויוי באזוכערשאפט, ברייטער א אן טוציע.
 עקזיםטירן. ניט טעאטער קיק קאן באזע, פינאנציעלע זײן זיך

 אין לאגע עקאנאמישער דער אויוי בליק א װארפן צו נאך־ לוינט
טעאטער. אידישן
 — גארין ב. יצויט — האבן א?טיארן אידישע ערשטע די

 געהאלפן זיך אדער ציגאר־פאבריס״, אין װי פיל אזוי ״פאררינט
 און מיאוםע אויףי גאר אפט יזייער — װעגן פארשיידענע ״אױףי

 געװען ניט ה&גים איז פארדינםט דער און װעגן״. שענדלעבע
 באלטימאר אין גרינדעט טאמאשעפסקי װען װײל גרויםער, קײן

 בא־ זיר), צעפאלט טרופ/ג זײן װי (נאכדעם שול״ ״דראמאטישע א
 ליפצין ?עני און שכירות. װאך א דאלער 9 דערפאר ער קומט

 מאזענטאלם )1887(אפערע־הױז רומעניע יארהער נױ אין שפילט
 בא־ באקומט און הייזער״ ״געפאקטע פאר מאל דריי ״דעבארא״

דאלער. 10 פארשטעלונגעז דרײ אלע פאר צאלט
 ״מארקן־םיםטעם״ מין א אױסגעארבעט זיך האט ש&עטער־צו

 םטאר־ די אבער פארדינםטן). און ״סטאזש״ לױט (שכירות
 קלענערן דעם אז ״מארקן׳/ אזעלכע געשטעלט זיך האבן אקטיארן
 (אפט הונגער־לוין א פאר ארבעטן צו אױםגעקומען איז אקטיאר

 ״פרי אויףי זיך שפײזנדיק װאך, א דאלער 3 ייז 2 פאר
 אומצופרידנ־ נאטירלעכע א ארויםגערופן האט דאם לאגטשעם״).

 אין םטרייק דער (װי םטרייקם צו זעלטן ניט געפירט און קייט
 ערשטע דאם — יארק נױ אין און אדלערן ?עגן שיקאגא אין 1887
 ארעםטירט װערט קעםלער װעלכן בײ גאלדפאדענען, קעגן מאל
 יארק, נױ אין ,1902 אין מאל צװייטע דאם ;״פיקעט״ אלם

 טאמאשעפםקין, מיט צוזאמען ער, װעלכן אדלערן, קעגן אויך
 ברעכן). פרואװט אקטיארן, ניט־ױניאן אייניקע און קעסלערן

 געגומען ניינציקער) די פון םמ* (אין האט פראפעםיע די ביז
 אנ־ די פון איינעם אלס באראנדעס ױםףי (מיט ארגאניזירן זיך

 ״גאזשעךפאר־ באשטימטע געװיםע אײנגעשטעלט און פידער)
 ״לא־ פארשיידענע פארמירט אויך זיך האבן באלד העלטענישן״.

 א זיך צװישן אנגעפירט צייט לאנגע א האבן װעלכע קאלם״,
 לא־ װאדעװיל־אקטיארן, די פון פארייניקונג (די קאמףי ביטערן

 פארגע־ איז ,1 לאקאל אקטיארן, ״לעגיטימע״ די מיט ,5 קאל
 אזוי אבער פארװאלטונג). גוםקינם ראובן אונטער ערשט קומען

 פון יארן די אין געפונען דעמאלט זיך האט טעאטער דער װי
 דעם אויח װירקוגג קנאפע א געהאט עם האט ״פראםפעריטי׳/

 גאזשען װעכנטלעכע די אקטי^רן. די פון לױן־פארהעלטעגיש
 צװאנציקער די (אין דעמאלט זיינען ױניאן־אקטיאר א פאר

 הונדערט זיבן און זעקם ביז מינימום דאלער 65 פון געװען יארן)
 װאקםן גענומען האבן רעם אחוץ םטאר. א פאר װאך א דאלער

 (מוזיקער, ױניאנם אגדערע די אין מיטגלידער די פון שכירות די
 און — בינע־ארבעטער) די פאר בפרט בילעטערן, קאםטױמערם,

באצאלט. אלץ דאם האט טעאטער אידישע דאם
 אין געשעפטן די ש&עטער האבן םיבות פארשיידענע צוליב

 ערשטן (צום ״בענעפיטן״ די פאלן. גענומען טעאטער אידישן
זיין פאר הורװיץ ״פראםעםאר״ םון 1887 אין איינגעפירט מאל
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 האבן אויפטו דעם דאנק א װאם הארפע׳/ ״דודם ארגאניזאציע
 פלעגן װאם ״פראפעםאר״), רופן גענומען אים פארערער זיינע

 װאכן־טעג, די פאר ״ארויםהעלױ״ אן אלם בלויז דינען פריער
 איינ־ די הכגםה. דער פון הויפט־קװאל דער געװארן איצט זײנען

 (װאם הוצאות גרויםע די דעקז געקאנט ניט מער האבן נאמעם
 קלענערע די אין װאך א דאלער טויזגט 5 ביז 3 פון היינט גרייכן

 האבן גרעםערע). די אין — טויזנט 8 ביז 6 פון און טעאטערם,
 גע־ — בינע־ארבעטער די אחוץ — טעאטער־ױניאגס אידישע די

פרייז. זייער פון אראפגײן נומען
 גאנצע די אויפצוהאלטן געהאלפן ניט האט דאם אויך אבער

 זעלטן זײנען ױניאךשוישפילער 300 איבער די פון פראםעםיע.
 מינימום־לוין ״אפיציעלער״ דער אנגאזשירט. הװלפנו א װי מער
 בייזן םטארם בײ איצט דערגייט (און װאך א דאלער 55 איז

 ארבעט־ גרויםער דער צוליב אבער דאלער). 200 פון מאקםימום
 ױניאן־מיטגלידער פיל אפיציעל״) (״ניט זיך אנגאזשירן לאזיק״ט
n r n s\ 20 און 15 װי ביליק אזוי פאר (אמאל מינימום־פרייז 
 שפיל־ גאגצער דער אז אכט, אין נעמט מען װען װאך). א דאלער
 דער (אויב יאר אין װאכן 25 ארום אן איצט האלט םעזאן

 ניט שנײדט ער אדער םעזאן, פון מיטן אין ניט קראכט טעאטער
 אחוץ דארוי, אגגאזשירטער דער אז און העלפט), אויף שכירות די

 ױניאן דער צו צאלן םעקױריטי׳/ ״םאשל און בינע־הוצאות
 פראצענט 10 און אפצאל יערלעכן א דאלער 25 ביז 12% פיז
 גאזשיםט קלײנעם דעם אוים קומט — דױם אלם גאזשע זײן פון

 לעבן צו אננאזשירט) װערן צו גליקלעכע די פון איז ער (אויב
װאך. א דאלער 8 אדער 7 פון דורכשניט א אויח

בילד. טרויעריק א

 -8 די אין טעאטער־ג״ער אידישער דער באצאלט דאך און
 צגגײ אור^רהארג־ז.בױ פס יארק נױ אין טעאטערם אידישע 10

 א — קולטור״ ״אידישער פאר װעדליק יאר.1 א ואל(\ר װיליא\
פר״ז. הויכער געגוג

 בלויז קאגען טעאטער אידישן אין בודזשעט דעם אויםגלײכן
 דעם פון פארגרעםערונג א און הוצאות די פון פארקלענערונג א

 דורך כל קודם װערן דערגרײכט קאן דאם און באזוכער־קרייז.
 ״פאראינגערונג־פראצעם״ א דורך רעפערטואר, מאדערנערן א

 בא־ דעם אין ארײנציען דורכן און כוחות קינסטלערישע די פון
 װעלכע אידיש־דעדטדיהע, מיליאן קונאפן יענע,ם זוכער־הרײז

בכלל. טעאטער מין יעדן פון װייט נאך שטייען

באםטאן. װעםט-עגד, ,3029 ברענטש פון טאנץ-גרופע און מוזיקאלישע
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סעקציע ענגלישע די בויענדיק
טאמפםאן לואיז

םעקציע ענגלישער דער פון םעקרעטארין נאציאנאלע

 צען ערשטע די איז דערגרייכונגען פיצ ארדנם דעם צװישן
 אוגדזער װעלכער מיט דערגרײכונג א עקזיםטענץ, זײן פון יאר

 די איז שטאלץ, זיין באמת טאקע קען אתאניזאציע גאנצע
 איז דאס םעקציע. ענגלישער דער פון בויאונג און עטאבלירונג

 חלק. א געהאט האבז םעקציעם אלע װעלכער אין אויפגאבע, אן
 זי װאם דערמיט, שטאלץ זײן קען אבער םעקציע אידישע די

 טייל גרויםן א געװינען צו חלק גרויסן ספעציעל א געהאט האט
 פרא־ דער פאר באפעלקערוע אמעריקאנער־געבוירענער דער פון

װאם סעקציע, אידישע די איז עם װייל ארדן. אונדזער פון גראם

טאמפםאן לואיז

 האט װאם פונדאמענט, דעם געלייגט ארדן דעם גרינדן בײם האט
 אמע־ די רייען אונדזערע אין אריינצוברענגען געמאכט מעגלעך

 װאם םעקציע, אידישע די איז עם און ;ריקאנער־געבוירענע
 איז עם װעלכע װי מאם גרעםערער א אין באטייליקט זיך האט

םעקציע. ענגלישע די בויען אין םעקציע אנדער
 נאציאנאיע יעדע איז ארדן פון.אונדזער יארן ערשטע די אין

 רײען. אייגענע אירע אויפבויען מיט פארגומען געװען גרופע
 ברענטש, ענגלישער ערשטער דער איז 1932 אין גאך אבער

 צו היינט און יארק. נױ אין געװארן ארגאניזירט ,500 ברעגטש
 א און מיטגלידער 1,000 איבער ברענטש אט־דער האט טאג

 דריטן אונדזער בײ ערשט אבער צענטער. אײגענעם פיינעם
 בויען פון פראגע די איז ,1935 אין יארק, נױ אין צוזאמענפאר

 ערנםט. געװארן אויפגעגומען הי־געבוירענע די צװישן ארדן דעם
 אװעקשטעלנדיק בעדאכט, מא?ם גענעראל־םעקרעטאר, אונדזער

 אויפ־ פונדאמענטאלע א אלם ארבעט אונדזער פון פאזע אט־די
 :דערקלערט האט צוזאמענפאר, נאציאנאלן דריטן פארן גאבע

 דאמינירנ־ א װערן צו האפן ניט מאל קיין מיר קענען ״ערשטנם,
 מיר אויב ארבעטער־באװעגוגג, אמעריקאנער דער אין כוח דיקער
 שיכט פראפארציאנעלן א ארדן אונדזער פאר געװינען גיט קענען

 זען קענעז מוזן מיר . . . ארבעטער־קלאם אמעריקאנעם פון
קענען זי מוזן מיר פראגע. אט־דער פון װיכטיקײט באלדיקע די

 איר װעגן רעדן בלויז אויפהערן זאלז מיר אז קלאר, אזוי זען
ממשותדיקס.״ עפעם טאן טאקע און

 עעלישער דער פון מיטנלידערשאפט די זיך האט אן 1935 פון
 שטעט, גרויםע די אין פארדרײפאכט. און פארצװײפאכט םעקציע

 פון טייל יעדן אין קוילן־געגנטן, די אין שטאל־געגנטן, די אין
 האבן אנהאלט, אן געקראגן נאר האט ארדן אונדזער װאו לאנד

 בײ זײט ברעגטשעס ענגליש־רעדנדיקע בויען צו אנגעהויבן זין־
 צו היינט שפהאך־סעקציעם. אגדערע פון ברענטשעם מיט זײט
 מיטגלידער 20,000 איבער םעקציע ענגלישע די פארמאגט טאג
 אידישער דער הינטער בלויז שטײט און ברענטשעם 332 איז

 דער־ אט־די אז אנבאטראכט, אין נעמען מיר װען סעקציע.
 באמת מיר קענען יאר, קורצע 8 בלויז פון ארבעט די איז גרײכונג

 דער פון -װאוקם דער אז זען, אויך קענען מיר שטאלץ. זײן
 זאל ארדן דער אז דעם, צו ביינעטראגן האט םעקציע עניקישער

 פראטערנאלע אנדערע איז עם װעלכע װי שנעלער װאקםן
ארגאניזאציע.

 בא־ טיפערע א אבער האט םעקציע עגגלישע די בויען דאם
 ערשטער דער איז זי װאוקם. נומערישער איר בלויז װי דײטונג

 אײגיקייט פראטערגאלע די שמידט װאם קייט, דער אין רינג
 ניט־ און איד פרעמד־געבוירענעם, און הי־געבוירענעם ציװשן

 די אין מיר פארמאגן טאג צו הײנט װייםן. און שװארצן איד,
 נעגער־מיטגלידער. 2,000 איבער ברענטשעם עננליש־רעדנדיקע

 28 אין זיך געפינען נעגער־מיטגלידער אט־די פון 1,200 ארום
 געמײנדעם. נעגערשע אין עטאבלירט זײנען װאם ברענטשעם,

 אינטערנאציא־ פון פראגראם די װערט ברענטשעם אט־די דודך
לאנד. אין נעגער־מאםן די צו באקאנט ארדן איבעטער גאלן

 איצט שוין םעקציע ענגלישע די איז ים־ברעג ׳פאםיפישן בײם
 קאלי־ שטאטן די אין ארדן. אונדזער פון םעקציע גרעםטע רי

 — מיטגלידער 1,600 ארום מיר האבן װאשינגטאן און פארניע
 ?עגנאיבער־ בײם בויער. און פישער װאלד־ארבעטער, מאטראםן,

 קאנאדער, פדאנצויזישע מיר האבן באםטאן, ארום ים־ברעג, דיקן
 1,000 ארום צוזאמען יענקיס, אויך און פארטוגעזישע איירישע,

 אויטא־ די מיר האבן דעטרויט אין נײ־ענגלאנד. אין מיטגלידעד
 שטאל־ארבע־ קוילן־און די — ׳פיטםבורג אין מאביל־ארבעטער.

 גאנצן איבערן סעקציע ענגלישער דער אין גערעדט, קורץ טער.
 פרויען, און מענער אמעריקאנער אריינגעצויגן מיר האבן האגד
 רעלי־ אלערלײ פראפעםיע, יעדע און פאך יעדן פארטרעטן װאם

 די ארום פאר״גיקט אלע איבערצייגונגען, פאליטישע און גיעזע
געװארן. געבויט איז ארדן אוגדזער װעלכע אויף פרינציפן,

 דער פון פראצענט 50 צו נאענט מיר האבן יאר? נױ אין
 ארום םעקציע, ענגלישער דער אין מיטגלידערשאפט גאנצער
 מיטגלידערשאפט אט־דער פון פראצענט 50 מיטגלידער. 9,000

 איבער יעדער האבן .װעלכע ברעגטשעם, 9 אין קאנצענטרירט איז
 מיטגלידערשאפט דער םון פראצענט 28 נאך מיטגלידער. 300
 יעדער װאם ברענטשעם, 13 אין קאנצענטרירט איז יארק נױ אין

 אזוי .300 ביז 150 פון מיטגלידערשאפט א האט זיי פון איינער
 אין פלאץ ערשטן אויפן טאג צו הײנט יארק נױ שטײט ארום

 די פון שטארקייט און גרוים צו באצוג אין םעקציע אוגדזער
ברענטשעם.

 דערגרײכונגען די מיט שטאלץ זיין ?ענען מיר כאטש אבער
ערלעך געװען ניט אבער מיר װאלטן םעקציע, ענגלישער דער פון
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 אייניקע אויןז אנגעװיזן ניט װאלטן מיר װען אליין זיך מיט
 נאציאנאלער פינפטער אונדזער װעלכע דורכפא^ן, אונדזערע פון

 פראבלעם אײן לייזן. און אויפנעמען דארפן װעט צוזאמעגפאר
 אונדזערע פון 212 ברענטשעם. קליינע פון ,פראבלעם די איז

 פון מיטגלידערשאפט א האבן פראצענט, 64 אדער ברענטשעם,
 זוימען די ■זיינען ברענטשעם מיציינע 212 אט־די .50 װי װײניקער

 אױפגעשפראצט, ניט נאך האבן װאם און פארזײט האין מיר װאס
 א פאר זיך מיט שטעלן זײ הילףי. אין זיך גויטיקן װאם און

 נויטיקע די קריגז װעלן זײ אויב ?ראפט. פאטענציעלע װיבטיקע
ףי זייער מיט םעקציע ענגלישע די װעט אױפזיכט,  די װערן ה̂י

 ברי־ רי צו פאדערונג זייער ארדן. אונדזער פון םעקציע ערשטע
 םעק־ דערפארענע מער און עלטערע די פון שװעפטער און דער

 אמעריקאנער־ די צװישן ארדן דעם בויען אין הילף פאר איז ציעם
געבוירענע.

 בויען פון לאזונג «לגעמיינעם דעם ארויםצושטעלן אנשטאט
 מיר קעגען אמעריקאנער־געבױרענע, די צװישן ארדן אונדזער

 ארדן אונדזער מאכן צו לאזונג קאנקרעטן דעם ארויםשטעלן איצט
 ,ווי זען לאמיר געמײנדע. דער אין ארגאניזאציע װירקזאמע א

 דער פון ביישפיל א געבן װעלן מיר ארבעטן. װעט דאם אזוי
 שטעט פיל אין באפעלקערונג אידישע די םעקציע. אידישער

 אזא אט אין שטאט־טײלן. באשטימטע אין קאנצענטרירט איז
 אקטױון און גרויםן א •געװיינלעך מיר געפינען שטאט־טייל

 פאר־ פונקט איז װאם ברענטש, ענגלישן אן און ברענטש אידישן
 ניט פירערשאפט, אן ײן,5קי :הינזיכטן אלע אין כםעט קערט

 דער אין ארבעט טאן װיל ברענטש אידישער דער אקטיװ.
 אויף ב׳צויז װירקזאם ■ווערן געטאן קען ארבעט אט־די געגנט.

 םדעמד־געבוירענע זיינען װאם אידן די צװישן :פראגטן צװײ
 אמערי־ די צװישן ארבעט די געבוירן. דא זײגען װאם די און

 ענגליש־ אן דורך ביצויז װערן געטאן קען אידן קאנער־געבוירענע
 אז שיצום, צום הומען דעריבער מוזן מיר ברענטש. רעדנדיקן

 שטארלן א נאר ניט פאדערט געגנט יענעם אין ארדן דעם בויען
 עגגליש־רעדנדיקן שטארקן א אויך נאר ברענטש, אידיש־רעדנדיקן

 דאם װעלן ברענטש אידישן דעם פון פירער די װען ברענטש.
 עעליש־רעדנדיקן דעם בויען אנהויבן זײ װעלן פארשטיין,

 געמיינשאפט־ פלאנירן דאן װעלן ברענטשעם צװיי די ברענטש.
 צו כדי צוזאמען ארבעטן װעלן און געגנט אין טעטיקײטן לעכע
 ארדן גאנצער דער געגנט. דעם אין פאקטאר װיכטיקער א װערן
דאם איינפלום. אין און פרעםטיזש אין געװינען ארום אזוי װעט

 אלע פון און געמײנדע יעדער אין צוגאנג אונדזער זײן מוז
םעסציעס. אונדזערע

 םעקציע ענגיציש־רעדנדיקער דער פון קאמיטע נאציאנאלע די
 שװעם־ ארן ברידער אונדזערע צו גרוםן װארעמםטע אירע שיקט
 די אלם אייך םאלוטירן מיר םעקציע. אידישער דער פון טער

 א אר״ן איצט טראגט װאם ארדן, גרויםן אונדזער פון גרינדער
 פראטערנאליזם. אמעריקאנעם דעם אין באדייטונג רײכע און נײע
̂ן באמת זיך דארפט איר  נאוי ניט האט איר װאס שטאיצץ, פיי

אונדזער פון םעקציע גרעםטע די איצם םעקציע אײער געמאכט

מארעל פעטער
ארדן פון ארגאן אפיציעלער אוטלוק׳/ ״פראטוירנעל פון רעדאקטאר

 אין ראלע נרויםע א נעשפילט :אר ניט האט איר װאם ;ארדן
 אייערע דורך װאם נ^ר םעקציע, ענגלישע אונדזער בויען

 מעכטיקן אונדזער הײנט מיר האבן אנשטרענגונגען פי^נערישע
 באגער װעמעם אונטער בכלל, ארדן ארבעטער איגטערנאציאנאק

 און פרויען ימענער, טויזנטער צענדליקער ארגאניזירט זײגעז עם
 אימערי־ דער אין גרופעם נאציאנאלע גרעםטע אלע פון קינדעד
 אלע זאלט איר אז א״ך, װינטשן מיר באפעלקערונג. קאנער

 און גרעםער נאך ארדן אונדזער בויען אין פיאנערן זיין מאל
איצט. ביז װי שטארקער

כאר ביטש ברייטאן
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שװעםטער־סעקציע אונדזער צו באגריםונג הארציקע א
קאצשטשיל ־

םעקציע רוםישער דער פון םעקרעטאר :אציאגאלער

 אינ־ אונדזער פון ױבילײ ־יאריקן10 דעם איצט פייערן מיר
 אידישע די גרינדער, זייז פון און ארדן ארבעסער טערנאציאנאלן

םעקציע.
 ארבעסער איגטערנאציאנאלן פון םעקציע רוםישע ךי ׳מיך

 משפחה איגטערנאציאנאלער גרויםער, דער אין זיך געפינען ארדן,
 דער־ פיינע אונדזערע אכט אין אבער ;עמענדיל יאר. פיר בלויז

 ז״ן באמת מיר קענען צייט, קורצער אט־דער אין גרײכונגען
האדציקע אונרזער שיקן צו גליקלעך זיינען מיר זיי. מיט שטאלץ

קאזושטשיק ד.

 אידישער דער פון שװעסטער און ברידער די צו באגריםוננ
ױביליי. איצסיקז זייער לכבוו־ םעקציע

 אינטערנאציא־ דעם פון ױביליי צעךיאריקן מיטן גלייכצײטיק
 דעם ארדן פון םעקציע רוםישע די פייערט ‘או־דן, איבעטער נאלן

 די אלם געװארן ארגאניזירט איז זי זינט ױביליי ־יאריקן20
 אין פיטםבורג, אין םאםײעטי״ אײד מױםשועל נעשאנעל ״ראשען

או פינף ערשטע ;־י אין .1920  זי האט עקזיםטענץ איר פון י
 אבער .350 בלױז פון מיטגלידערשאפט א דערגרײכט געהאט

 מיט־ 2,500 דערגרייכט ■געהאס שוין זי האט 1931 ביז 1925 םון
 אידישער דער פון הילח דער מיט זיך, האט זי װען און גלידעד,

 שוין זי האט ,1935 םוח אין ארדן מיטן פארייניקט םעקציע,
מיטגלידער. 8,500 פארמאגט

 אדדן פון םעקציע רוםישע די האט יאר פיר לעצטע די איז
 אגגע־ האבן מיר אז אזוי מיטגלידערשאפט, איר פארצװײ׳פאכט

 2,984 און דערװאקםענע 14,292 מיט 1940 יאר דעם הויבן
 דאם איצט פארנעמט םעקציע רוםישע די קינדער־מיטגלידער.

 אונדזער אין שפראך־אפטיילונגען 13 די צװישן פלאץ דריטע
ארדן.

ברידערלעכער דער פאר דערגרײכונגען, אונדזערע אלע פ^ר

 פאר״גיקונג אונדזער בשעת געװארן געגעבן אונדז איז װאם הילף,
 פון טייל א געװארן יזײגען מיר װי דעם נאך און אדדן מיטן
 אידישע די דאנקבאר מיר זיינען אלעמען דעם פאר •— ארדן דעם

 פאר־ ניט קיינמאל מיר װעלן דאם פירער. אירע און םעקציע
 יארן פיל זיך פאר גאך האבן מיר אז זיכער, זיינען מיר געםן.

 אונדזער בויען געמײנזאם אין צוזאמענארבעט פרוכטבארער פון
 און אײניק״ט מער נאך ברעעען אין ;ארגאניזאציע פרעכטיקע

 אין ; גרופע נאציאנאלע פארשיידענע די צװישן ברידערלעכקייט
 הארעפאשנע די צו זיכערקײט עקאגאמישע און גליק ברענגען

מאפן.

 צו שטאלץ באזונדער זיינען םעקציע רוםישער דער אין מיר
 איגטער־ פון שװעםטער און ברידער אידישע אונדזערע באגריפן

 מיר, ׳געלעגנהײט. איצטיקער דער צו ארדן ארבעטער נאציאנאלן
 פון קומען םעקציע, אידישער דער פון מיטגלידעד די װי פונקט

 פון טורמע ״די געװארן אנגערופן רעכט מיט איז װאם לאנד, א
 פעלקער, אל<\ פון טורמע די געװען טאקע איז עם פעלקער״. אלע

 דעם צו געהערט ניט האבן װעלכע רוסן, די אויך ארײנגערעכנט
 לעבן א צו פאראורטײלט געװען זײנען זײ ;קלאם הערשנדיקן

 אנדערע, אלע פון מער אבער, אידן די לײדן. און ארעמקייט פון
 פאגראמען, און אוגטערדריקונג פון קרבנות די נעװען זיינען
 אונטער אבער הערשער. די פון געװארן ארגאניזירט זייגען װאם

 אלע פון ״טורמע די איז אקטאבער־רעװאלוציע דער פון קלעפ די
 א אויםגעװאקםן איז פלאץ איר אויף און איינגעפאלן, פעללער״

 פון ברידערלעכק״ט פון און אײגיקייט פון פרײהײט, פון פאלאץ
 פאראן ניט מער שוין איז םאװעטךפארבאנד אין פעלקער. אלע
 ״אנטי־ װארט דאם פאראן ניט מער איז פראבלעם״, ״אידישע קײן

 איז פאטערלאנד אונדזער אין פאלק אידישע דאם םעמיטיזם״.
 און פעלקער, אנדערע אלע מיט גלײכבארעכטיקט און פדײ

 מיט צוזאמען אידן טױזנטער הונדערטער נייע זייבען לעצטנם
 דעם פון געװארן באפרײט אוקראינער און װײם־רוםן מיליאנען

 די פון טייל א געװארן זיינען און פאשיזם, פוילישן פון יאך
םאװעטן־פארבאנד. פון פעלקער פר״ע

 דער םון מיטגלידערשאפט גאנצע די און פירער די מיר,
 האבן מיר װאם פאלט, דעם מיט שטאלץ זיינען סעקציע, רוםישער

 און אונטערדריקער פון קלאם דעם צו געהערט ניט מאל קײן
 נײעם אונדזער מיר שטיצן אלעמאל, װי פונקט היינט, װאם

פראגע. נאציאנאלער דער פון לייזונג זיין אין פאטערלאנד

 ברידער אונדזערע װי פונקט אמעריקאנער, רוםישע די מיר,
 חלק אונדזער טאן צו זיך פארפליכטן םאװעטן־פארבאנד, אין
 די אין אנטיםעמיטיזם פון פארמען אלע קעגן קאמף אין

שטאטן. פאראײניקטע

 אונ־ הארצן גאנצן מיטן הײנט מיר באגריםן גײםט דעם אין
םעקציע. אידישער דער פון שװעםטער און ברידער דזערע

 שפראך־ אלע פון צוזאמענארבעטן הארמאגישן דעם דאגק א
 מיר זײנען ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון םעקציעם

 צו־ העלער א מיט און דערפאלגן װייטערדיקע מיט פארזיכערט
 דערגרייכונ־ נײע צו פארוים ארגאניזאציע. אונדזער פאר קונפט

! ארבעט אונדזער אין גען
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או־בעט דער בײ םעקציע אוקראינישע די
ױטשינםלוי פ.

םעקציע אוקראינישער דער פון םעקרעטאר גאציאגאלער

 אוקראינישער דער פון בארד עקזעקוטױו נאציאנאלע די
 אוקראינישער רער פון מיטגלידער אלע און ארדן פון םעקציע
 דעם פון דערשיינען דעם פון געלעגנהייט די אוים נוצן םעקציע

 שיקן צו ארדן, פון ױבילײ צען־יאריקן דעם לכבוד אלמאנאך•
 אידי־ דער פון מיטגלידער אלע צו באגריםוננ האדציקםטע זייער
אמעריקע. איז מאםן אידישע די צו זײ, דורך און, םעקציע שער

 װי׳לן םעקציע, אידישער דער פון מיטגלידער די באגריםנדיק
 דער פון פירער די צו אנערקענונג אונדזער אויםדריקן אויך מיר

זאלצמאן. ר. םעקרעטאר, איר צו ספעציעל און םעקציע, אידישער
 טן1 דעם געװארן ארגאניזירט איז םעקציע אוקראינישע די
 גע־ געגעבן אונדז איז װאם הילף*, דער דאנק א .1932 אפריל,

 ערשטע די אין םעקציע אידישער דער פון פירער די פון זוארן
 םעק־ אוקראיגישע די היינט צײלט עקזיםטעגץ, אונדזער פון טעג
 גרויםע אט־די אז קלאר, איז עם מיטגלידער. 16,000 איבער ציע

 רייען די אויםער װערן דערגרײכט געקענט :יט װאלט ארבעט
 אונדזערע פון הילףי דער אן ניט אויך און ארדן, אוידזער פון

 מיטגלידער און פירער די םעקציע. אידישער דער אין ברידער
 װעלן און דאם םארשטייען םעקציע אוקראינישער דער פון

הילף. אט־די אפשאצן שטענדיק
 מעג־ יעדע יגעגעבן האבן לאגד דעם אין אוקראינער טויזנטער

 ארדן דעם אין םעקציע אוקראינישע די בויען אין שטיצע לעכע
 ארדן דער אז זאגן, ניט מער שוין קען מען און גאנצ;. א אלס
 פאר־ זײ אז אדער מעגטשן, אונדזערע צװישן אומבאװאוםט איז

 אמעריקאנעד די פון לעבן דעם אין זויכטיקײט זיין ניט שטייען
מאםן.

 פארן פערםפעקטיװן גרויםע פאראן זײנען עם װי פונקט
 די האט אזוי פונקט ארדן, אונדזער פון װאוקם װײטערדילן

 בא־ האבן מיר מעגלעכקײטן. גרויםע אויך םעקציע אוקראינישע
 ארבע־ אוקראעישע ארו־ן דעם אין פאראינטערעםירן צו װיזן
 פרויען, לאנד. פון וױנקלען װייטםטע די אין װאוינען װאם טער,
 דער אין פאראינטערעםירט געװארן זיינען קינדער און ױגנט

ט אז אזוי ארדן. דעם פון ארבעט  4,000 מיר צײלן טאג צו ה״נ
 ארום און מײדלעך און בחורים ױנגע 2,000 איבער פרויען,
קינדער. 3,000

 א האבן םעקציע אידישער דער פון ברידער אונדזערע
 אזא אט אז אנערקענען, מוזן מיר קוקטור־אפאראט. שטארקן
 פון מעכטיקייט דער פאר גאראגטיע בעםטע אונדזער איז אפאראט
 נאכ־ דעריבער איז אויפנאבע אונדזער ארגאניזאציע. אונדזער
 אויפ־ אין םעקציע אידישער דער פון פום־טריט די אין צופאצגן

?ולטור־אפאראט. פוגקציאניתדיקן געזוגטן, א בויען
 דער פון מיטגלידער די פון אעבז ארגאניזאציאנעלע דאם

 אויםגעבעםערט מער אמאל װאם דארןפ סעקציע אוקראיגישער
 פארשטארקן מוזן מיר װיכטיקער, נאך איז װאם אבער װערן.

םע?ציע. אונדזער אין קאאפעראציע די ברודערשאפט, רי
 טייל א איז םעקציע, אידישע די יװי םעקציע, אוקראינישע די

 װאם אלײן דעם צוליב שוין ׳םעקציעם, בײדע ארדן. גרויםן א פון
 גע־ מאל אלע האבן ארנאגיזאציע, זעלבער דער צו געהערן זײ

 די געהערשט מאל אלע האבן זײ צװישן הארמאייש, ארבעט
 אלע האבן באציאונגען גוטע אט־די אבער באציאונגען. בעםטע

 װי םיבה טיפערע פיל א האבן מאצ אלע װעלן און ;עהאט מאל
ארגאניזאציע. זעלבער דער צו באלאגגען דאם בלױז

 צוזאמענ־ געשיכטע די האט יארהונדערטער די פון משך אין
געװאוינט האבן זײ ;צוזאמען פעלקער צװיי אט־די געװארפן

 די געליטן צוזאמען האבן און טעריטאריע זעלבער דער אין
 און צאריזם, פון אוגטערדריקונג םאציאילע און נאציאנאלע

 אלע די טראץ פריצים. פוילישע די פון יאך דעם אויך לעצטנם
 אײן אװעקצושטעלז בורזשואזיע אוקראינישער דער פון םאדזובן

 אגטי־ פארשטארקן צו פארזוכן די טראץ אנדערן, דעם קענן פאלק
 אינ־ אויך װי פויערים אוקראינער, מאםז די זײנען םעמיטיזם,

קעגן פעםט געשטאנעז מאל אלע ארבעטער, און טעלעקטואלן

 און נאציאנאצער פאר ?אמף דעם אין און ;אגטיםעמיטיזם
 פראגרע־ די מיט פארײניקט זיך זײ האבן באפרײאונג םאציאילער

 אייניקײט פראטערגאלער אין מאםן. אידישע די פון כחות םױוע
 געמיינ־ זייער בייגעקומען זײגען און קעגן געקעמפט זײ האבן

שונא. זאמען
 פראטערנאקער דער פון באװייזן בעםטע די פון אײנער

 דאם איז מאםן אוקראינישע און אידישע די צװישן אײניקײט
 פון צוזאמענלעבן מענטשלעכע און חברשע אמת־ברידערלעכע,

 אוקראינע, םאװעטישער אין מאםן אוקראינישע און אידישע די
מערב־אוקראיגע. באפרײטער נאר־װאם דער אין און

 איינילו״ט און פראטערנאליזם פון טראדיציעם שײנע אט־די
 הײם אלטער דער אין מאםן אידישע און אוקראינישע די צװישן

 אמערי־ די פון שטאטז פארײניקטע די אין אויפגעהאלטן װערן
 מיט צוזאמענלעבן טאג־טעגלעך זייער אין אוקראינער קאנישע

אידן. אמעריקאנער די
 דער אויך װי םעלציע, אוקראינישער דער פון מיטגלירער די

 אז װײםן, אוקראינער, אמעריקאנישע די פון טײל פראגרעםעוער
 אויך הערשט אײניקײט ברידערלעכע און פראטערנאיע זעלבע די

 די םון טײל פראגרעסױון דעם מצד םעלציע, אידישער דער מצד
מאםן. אוקראינער די צו אידן אמעריקאנער

 פון שװעםטער און ברידער אײך, מיר באגריםן אמאל נאך
 שטייען מיר אז פארזיכערן, אייך װייצן און םעקציע, אידישער דעד

 איצטיקער זײער אין מאםן אידישע די מיט צוזאמען אומבוייגזאם
שעה. שװערער
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ארדן אונדזער פון פיאנערן די
שיפעל פ. חשאזע־

 םעקרעטאר נאציאנ&לער געהילף
םעקציע סלאװאקישער דער פון

 איז דאם װ״ל טאג, וױכטיקער א איז מער׳ן טער30 דער
 איגטעדנא־ דער ארדן, גרויםן אונדזער פון געבורטםטאג דער

 דעם פון דעלעגאטן די האבן טאג דעם אין ארדן. ציאנאלער
 נײע א גרינדן צו באשלאםן ארבעטער־רינג פון פליגל יצינקז

 אינטער־ אן זיין באמת זאל װאם *רגאניזאציע, פראטערנאקע
ארבעטער־ארגאנויזאציע. נאציאנאלע

 פיל א געהאט אבער האט אח־ן דעם גרינדן צו באשלום דער
געהאט צוערשט זיך האבן גרינדער די װי באדײטונג טיפערע

קארעניםש י.
םעקציע םלאװאקישער דער פון םעקרעטאר נאציאנאלער

 בריי־ פיל א האט טאג צו ה״נט ארדן דער װייה פארגעשטעלט,
 דער בשעת געדענקט. אנהױב פון האבן זײ יװי פארנעם טערן

 איז יאר, 10 לעצטע די פלאץ זעלבן אויפן שטײט ארבעטער־רי;ג
 םעקציע. אידישע די םפעציעל און געװאקםן, כםדר ארדן דער
 צו־ זײן גיט וױלן ארבעטער אידישע די אז דעםאנסטרירט, דאס

 זײער ביישטייערן וױלן נאר רעאקציע, פון .וואגן צום געבונדן
 ארבעטער־ פון לעבן דאם פארבעםערן צו ארבעט דער איז חלק

קלאם.
 אלע פון ארבעטער נאר ארבעטער, אידישע בלויז ניט אבער

 ארדן דעם אן אנגעשלאםן זיך האבן נאציאנאליטעטן אנדערע
 צװישן גרופעס. גייע און נייע אלץ ארײן אים אין ברענגען און
םלאװאקן. די אויך זיך געפעען זיי

 םראטערנאלן אײגענעם אוגדזער געהאט האבן םלאװאקן, מיר,
 ארגא־ איז װאם ארבעטער־געזעלשאםט, םלאװאקישע די ארדן,

 ארבעטער־רינג. דער װי אופן זעלבן אויפן כמעט געװארן ניזירט
 פאר־ גרויםן קייז טאכן געקענט ניט מאצ קײן אבער האבן מיר

 אר־ אלע כמעט זייגען אימיגראנטן םלאװאקישע די כאטש שריט,
 װ. ». א. שטאל, קױלן, װי אינדוםטריעם, שװערע די אין בעטער

 *!רגאניזירן צו באװייזן מיר האבן ארבעט שװערער יאר 15 נאך
און 1929 םון קריזיס־צײט די אבער מיטגלידער. 5,000 ארום
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 אר־ אונדזער פון עקזיםטעגץ דער געדראט באמת האט שפעטער
 לאגע, אומזיכערער אן אין געװען אויך אזוי איז װאם גאניזאציע,

 בלויז געקעגט האבן מיר װאם אלץ טאן געמוזט האבן מיר און
פארלוםטן. אונדזערע גוט מאכן צו

 ערנםט אנגעהויבן מיר האבן קאטאםטראפע א פארמײרן צו
 ארגאניזאציע. אנדערער אן מיט זיך פארײניקן װעגן טראכטן

 אײנציקע קיין עקזיםטירט ניט האט םלאװאקן די צװישן אבער
 צו־ מאם קלײנער א אין אפילו קעבען זאל װאים ארגאניזאציע,

 גע־ דעריבער זיר האבן מיר פרינציפן. אונדזערע פרידגשטעלן
 אבער עקזיםטעגץ. אונדזער מיט אנגעגאנגען זײנען און םוטשעט

 פארבינדונג אין געשטעלט ם׳איז װי זיך מיר האבן 1930 םוח צום
 שוין מיר האבן גיכן אין גאר און ארדן פון מיטגלידער מיט

 אלע געקראגן האבן מיר פאראײינקונג. װעגן רעדן אנגעהויבן
 מיטיעען אפהאלטן אנגעהויבן און איגפארמאציעם :ויטיקע

 האבן ש&עטער יאר צװײ ארדן. פון מיטגלידער פירנדיקע די מיט
 האט װאם צוזאמענפאר, םע&ציעלן אונדזער אפגעהאלטן מיר

 א און ארדן מיטן זיך פאראייניקן צו באשלאםן איינשטימיק
געװארן. ארויםגעשיקט איז פראגע דער איבער רעפערענדום
 ניט זיינעז זײ כאטש מיטגלידער, אונדזערע פון אייניקע

 די װעגן םקע׳פטיש געװען אבער זיינען אידן, צו פיינ׳טלעך געװען
 מאיאריטעט גרויםע די פאראייניקונג. פון רעזולטאטן טעגלעכע

 קלאםךבאװאוםט־ געװען איז אבער מיטגלידער אונדזערע פוז
 פאר־ דער צו א&אזיציע שום קײן געװען ניט איז עם און זיניק

 ארדן דעם מיט צוזאמעעעשמאלצן זיך האבן מיר אײניקונ;.
אוננארן. די נאך גלייך ,1933 אין

 פון םעקציע אויטאנאמישע אן מיר זיינען טאג צו הײנט
 װעלכע װי מעגלעכקייטן און רעכטן זעלבע די מיט ארדן דעם

 הויבט בכלל מיטגלידערשאפט אונדזער םעקציע. אנדער איז עם
 ניס װײל פאראײניקונג, דער פון באדייטונג די זען צו אן איצט

 נאר, מיטגלידערשאפט, אונדזער פארדרײפאכט מיר האבן נאר
 פולשטענ־ זיינען בענעפיטן אונדזערע װיכטיקער, נאך איז װאם
 טויזנטער און טויזגטער פאראן זײנען עם בשעת פארזיכערט. דיק

 קריגן ניט קענען װאם ארגאניזאציעם אנדערע אין םלאװאקן
 ארדן פון מיטגלידער םלאװאקישע די קריגן בענעפיטן, זײערע
רעגלמעםי?. און צײט אין בענעפיטן זייערע

 אררן פון טעטיקײט די אפ שאצן מיטגלידער אונדזערע
 ארבעטער־קאמוי. דעם אין םפעציעל געביטן, אנדערע אויח אויך
 מיט־ און ארדן־ברענטשעס די אז •זעען, זײ און םטרײקז זײ װען

 םון אונטערשײד אן פיגאנציעל און מאראליש זײ העלפץ גלירער
 דאם פראקטיצירט ארדן דער אז זיי, זוייםן נאציאנאליטעט זײער
פרעדיקט. ער װאם

 געמאכט האבן װאם שװעםטער, און ברידער אידישע איר,
 אלערלײ פון ארבעטער צוזאמענצוברענגען פארזוך ערשטן דעם

 דערי־ םארדינט ארגאניזאציע, פראטערנאלער אײן אין נאציעפ
 אין גרעםטע די איז םעקציע אײער גרום. הארציקן אונדזער בער

 אנדערע אלע פאר בײשפיל א הינזיכטן פיל אין איז און ארדן
 אייך פון נעלערגט האבן מיר װאם אלץ אפ שאצן מיר סעמציעם.

צוקונפט. דער אין דערםאלג גרעסטן דעם אײך װינטשן און
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אי־דן פון םעקציע אונגארישע די
פעהער ־דביאזע־

םעקציע אונכארישער דער פון םעקרעטאר גאציאנאלער

 ערשטע די װעגן שרייבן םך א געקענט װאלטן אונגארן, מיר,
 ניט זײנען מיר ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלז פון יארן

 דעם מיט שטאלץ זיינען מיר אבער לויב־געזאנגען, קיין אויםן
 די געװען מיר זיינען םעהציע אידישער דער נאך װאם פאקט,

 אינטערנאציאנאלן דעם פון ׳װיכטיקייט די פארשטיין צו ערשטע
 צו אים מעגלעכעם אל׳ן געטאן האבן מיר און ארדן, אדבעטער

בויען.
 םאםייעטי טויטךבעענפיט און קראנקך אונגארישע די װען

 זיי־ ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלן אן אגגעשלאםן זיך האט
 פאר־ דער מיט ארויםגעקומען רעאקציאגערן אונגארישע די נען

 מיט־ די ״פארקויםט האט פירערשאפט אונדזער אז לוימדוננ,
 און פירערשאפט די אטאקירט האבן זיי אידן״. די צו גלידער

 אײ־ אין לאזונגען. אנטיםעמיטישע מיט באנוצט אפן זיך האבן
 גע־ אויפגעכאפט דאם איז םעקציע אונדזער אין ערטעד גיקע
 זעלבםט־ די פון פראפאגאנדע אנטיםעמיטישער דער צוליב װאדן

 מאםן. אוגגארישע די פון רייען די אין ״פירער״ באשטימטע
 רעאקציאנערע די מיטגעהאלפן האט דערצו אז זיך, פאישטײט

פרעםע.
 אנטיםעמיטיזם פארניכטז צו איינגעגעבז זיך האט אוגדז

 מיר װען אז באוױזן, אויך האבן מיר םעקציע. אונדזער אין
 ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלן אן אנגעשלאםן זיך האב;
 אנטוױקלונג די און װאוקם דער ריכטיק. געהאנדלט מיר האבן

 פאר באװײזן בעםטע די זײנען םעקציע אונגארישער דער פון
 רעדן .װאם ציפערן, צװיי בלויז אגגעבן װילן מיר דעם.
 םעקציע אונדזער האט ,1933 ױני, טן1 דעם אליין. זיך פאר

 מיר האבן ,1940 ימערץ, טן1 דעם מיטגלידער, 3,777 פאומאגט
 מיר װען און מיטנלידער. דערװאקםענע 11,000 פארמאגט

 װעלכע אין קאמפאניעם זױכטיקע פיל די אכט אין נאך געטען
 אונ־ אז זאגן, צוױיפל אן מיר קענעז באטייליקט, זיך האבן םיר

 מאםן אועארישע די פון פירער דער געװארן איז םעקציע דזער
שטאטן. פארײניקטע די אין

 פרױעךקלובן אונדזערע און קינדער־ברענטשעס אונדזערע
 ױגנט אונדזערע שנעלקײט. זעלבער דער מיט געװאקםן זיינען

 נאר ניט פלאץ ערשטן דעם פארנעמען אן הויבן םפארט־קלובן
 ארגא־ אמעריקאנער די צװישן אויך נאר אועארישע, די צװישן

;יזאציעם.
פירער די און מיטגלידער די הארציק באגריםן סיר

 דער אין װי פונקט אז צו, זאגן מיר םעקציע. אידישער דער פון
 דער מיט האנט אין האנט ארבעטן מיר װעלן פארגאנגענהייט,

 אינטעתא־ דעם פארשטארקן און בויען צו םעקציע אידישער
 אלעמאל װעט םעקציע אונגארישע די ארבעטער־ארדן. ציאגאלן

מאםן. אונגארישע די פון פרײהײט־טראדיציעם די געטריי בלײבן

פעהער דזשאזעף

שע װעלכע פאר אידייען, יענע ■פאר קעמפן װעלן מיר  דיאונגארי
 אונגארן פיל װעלכע פאר יארהונדערטער, געקעמפט האבן מאםן
 געקעמפט האבן און שטאטן פאראייניקטע די צו אימינרירט האבן

 פאן אונדזער אוירי לינקאלן. פרעזידענט פון פאן דער אונטער
 אוננא־ די הײנט ?עמפן עם װעלכן פאר לאזונג דער זיך געפינט

 זײנען דאם גלייכהייט. ברידערלעכקײט, פרײהײט, :מאםן רישע
 פאר־ די פון קאנםטיטוציע דער פון פריכציפן פונדאמענטאצע די

 םעקציע אונדזער װערט אופן אזא אויף און שטאטן אייגקטע
קאנםטיטוציע. דער פון פארטײדיקער אמתער אן

יאר, צענדליק צװייטן דעם אן מיר הויבן גײםט דעם אין
 איינ־ איז װאם איינעם, יעדז מיר רופן גײםט זעלבן דעם אין אוז

 אינ־ דעם בויען און אנצושליםן זיך פרינציפן, די מיט שטימיק
ארבעטער־ארדן. טערנאציאנאלן

כוח װיכטיקער א — םעקציע איטאליענישע די
קאנדעלא ל.

םעקציע איטאליענישער דער פון םעקרעטאר נאציאנאלער

 זאלצמאן, ר. חבר װען ,1931 מערץ, חודש אין געװען איז עם
 אר״נגערופן מיך האט םעקרעטאר, נאצאנאלער דעםאלטיקער

 מיר האט און ארדן ארבעטער איגטערנאציאנאלן פון אפים אין
 דאם םעקציע. איטאליענישע די בויען צו אויפזיכט די געגעבן

 װאס דערפאר בלויז ניט אויפגאבע, ל״כטע קײן נעװען ניט איז
 באװאוםט געװען ניט איז ארגאניזאציע נײע א אלם ארדן דער

 װאס לאגע, םפעציפישער דער צוליב אויך :אר לאנד, איבעדן
די לאנד. איז דא איטאליענער די צװישן געהערשט דאן האט
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 איטאליעגער די צװישן .1 :פאלגט װי יװערן דערקלערט קען לאגע
 פראטער־ ארבעטער נאציאנאלע א עקזיסטירט ניט מאל קיין האט
 ניט ארבעטער די צװישן זיינען דעריבער ארגאגייזאציע, נאלע

 די .2 ארבעטער־פראטערנאליזם. פון טראדיציעם קיין געװען
 זײ־ װעלכע ארבעטער־קלאם, דעם פון עלעמענטן באװאוםטזיניקע

 גע־ האבן מיר װעלכע מיט און קאגדידאטן אונדזערע געװען נען
 צוגאנג זײער אין םעקטאגטיש צו געװען זײנען אגהויבן, דארפט

זײנען רעזולטאט א אלם און באוועגוגג פראטערנאלער דער צו
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 אין פאראינטערעםירט ניט און איר פון איזאלירט געװען זײ
 אי־ די צװישן באזועגונג פראטערנאלע די .3 ארדן. דעם בויען

 ארגאניזאציעם, לאקאלע פון מערםטנם באשטאנען איז טאליענער
 געװען זײנען זײ לאנדםמאנשאפט־באזים. א אויף ארגאניזירט

 זיי־ װאם עלעמ.ענטן, רעאקציאנערע און רעליגיעזע פון דאםינירט
 ארבעטער־ פון אױםדרוק איז עם וועאכן צו פיינטיצעך געװען נען

פראטערנאליזם.
 לאגע, א בײצוקומען געװען דעריבער איז אויפנאבע .אונדזער

 זיינען דאך װאנט. הויכע א װי אונדז קעגן געשטאגען אייז װאם
 אנגעהויבן האבן מיר ארבעט. אונדזער מיט אעעגאנגען מיר

 פראגרע־ אונדזערע מיט ארדן דעם פון ברענטשעם ארגאניזירן
 גרויםן א אויף» פראפאגאנדע א אעעפירט אויך און פרייגט םיװע

 אין באװיזן מיר האבן דעם פון רעזולטאט א אלם מאםשטאב.
 ברענטשעם. קליינע עטלעכע ארגאניזירן צו יאר צװײ ערשטע די

 זיינעז שװעריקײטן ערשטע אונדזערע פון אנגעזיכט אין אבער
 פול־ װערן געקענט האבן זיי אײדער פארשװאונדן זײ פון פיל

 יאר אק צוזאימענפאר, צװײטן דעם בײ ברענטשעם. שטענדיקע
 םעקציע, קלייגע א געװען אלץ נאך םעקציע אונדזער איז ,1933

 מיטגלידער־ א מיט גרופעם, און ברענטשעם קליינע 40 אדום מיט
 גע־ מיר האבן םונדעסטװעגז .500 פון ארום און ארום שאפט
 אידע־ םעקטאנטישע די פארניכטן .אין פארשריט גרוים מאכט

 און פראגרעםי-װע די צװישן געהערשט דאן האט װאם אלאגיע,
 אטאקעם די צוריקשליידערן אין און ארבעטער באװאוםטזיניקע

 גע־ האט םעקציע איטאליענישע די רעאקציאנערן. די פון
 דער אין ראל װיכטיקע א זייער אלץ נאך שפילט און שפילט

 מיטגלי־ די איטאליענער. די צװישן באװעגונג פראגרעםיװער
 איינע געװארן איז םעקציע איטאליעגישער דער פו; דערשאפט

 איטא־ די צװישן באװעגוע דער אין כוחות וױכטיקםטע די פון
 די אין פארזיכערונג. םאציאלער און ארבעטלאזער פאר ליעגער

 דער איז פאראייניקן צו באװיזן מיר האבן 1935—1934 יארן
 הונ־ פארזיכערוע״ םאציאלער פאר פעדעדאציע ״פראטערנאלע

 אנגע־ זיך האט עם װען ארגאניזאציעם. איטאליענישע דערטער
 אוגדזערע האבן א.״, אי. ״םי. די בויען צו באװעגונג די הויבן

 גאר־ א געשפילט אויך ברענטשעם און מיטגלידער איטאליענישע
 אינדוםט־ אױטאמאביל און קוילן שטאל, די אין ראל װיכטיקע

 העל־ דעם אין כוח װיכטיקער א געװען אויך זײגען םיר ריעם.
 פון םיל װעלכן אין שפאניע, לאיאליםטישער פון קאמף דישז

 װאלונטירן אלם אנגעשלאםן זיך האבן מיטגלידער אונדזערע
 מיטגלידער־ גאנצע אונדזער גאריבאלדי־בריגאדע. דער אין

 אונדזער פאגדן. זאמלען אין אומדערמידצעך געװען איז שאפט
 איטא־ די מאביליזירן אין אקטיװ געיװען איז מיטגלידערשאפט

 און פרידן געזונט, דזשאבם, פאר קאמף* אין מאםן ליענישע
 אינ־ דער געװען איז מיטגלידערשאפט אונדזער רעכטן. ציװילע

 אנטי־פאשיםטשער איטאליענישער דער פון כוח ספירירנדיקער
 אי־ די אז דערמאנען, צו װיכטיק אויך איז עם קאמיטע. אקציע

 פאפאלא׳/ דעל ״ל׳אוניטא װי פרעםע, פראגרעםיװע טאליענישע
 איטאליענישער דער אין שטיץ־פונקט װיכטיקן א געהאט האט

 לעבן געזעלשאפטלעכן דעם אין באט״ליקונג אונדזער םעקציע.
 קאג־ אזוי געװען איז לאגד אין דא מאםן איטאליענישע די פון

 פראגרעםױוע פיל זיינען ארבעט אונדזער דאנק א אז קרעט,
 אונדזער פאלקם־אמט[. װיכטיקע אין טאג צו הײגט מענטשן

 ראלע װיכטיקע םפעציעל א געשפילט האט םעלוציע איטאליעגישע
 אנגעזעענער דער װען ,1938 פון װאלן איםט־הארלעפ די אין

 דערװ״לט איז מארקאנטאניא, זויטא קאנגרעםמאן, פראגרעםיװער
 פראגרע־ א אויך באטיא, דזשאזעוי און קאנגרעם, צום געװארן
אסעמבלי. יארקער נױ דער צו געװארן דערװיילט איז םױוער,

ברענטשעם, אונדזערע פון לעבן אינערלעכע דאם שייך װאם

 פארבע־ גװאלדיק זיך האט דאם אז זאגן, צו שטאלץ איך בין
 נאך מוז םך א כאטש און יאר. עטלעכע לעצטע די אין םערט
 געביט דעם אויף פארצײכענען אבער מיר הענען װערן, געטאן

 אלם ארבעטער, די פון אייניק״ט די דערגר״כוגגען. קאנקרעטע
 ארבעטער־ אונדזער פון פרינציפן די פון טייל אינטעגראלעד אן

 ראלע װיכטיקע םפעציעל א געשפילט האט םעקציע איטאליענישע
 װיכ־ ערשט־ראנגיקער פון געװען מאל אלע איז פראטערנאליזם,

 אנטי־ באקעמפט אקטייװ האבן מיר םעקציע. אונדזער פאר טיקײט
 אי־ פאשיםטישע די װעז ראםן־טעאריעם. אלערלײ און םעמיטיזם

אין אידן די פארפאלגן צו אנגעהויבז האט רעגירונג טאליענישע

קאנדעלא ל.

 אגטיםעמיטישע די איז דעם פון רעזולטאט אלם און איטאליע,
 אויך לאנד אין דא מאםן איטאליעגישע די צװישן פראפאגאנדע
 קעגן פראטעםטירט בלוי־ז ניט מיר האבן געװארן, פארשטארלט

 געפרואװט אויך האבן מיר נאר איטאליע, אין פארפאלגונגען די
אופן. אן ז״ער אויף פראפאגאנדע די קעגנװירקן שן'  עגערגי

 מייםטערהאפטע די אפגעדרוקט האט םעקציע איטאליענישע די
 אריאנער?״ מיר ״זײנען בארדי גינא פראפעסאר פון בראשור

עגגליש. אין געװארן איבערזעצט אויך שפעטער איז בראשור די
 דעם אין ארדן, אונדזער פון ױבילײ צען־יאריקן צום איצט,

 כבוד דעם איך האב םעקציע, איטאליעגישער דער פון נאמען
 אידישער דער פון שװעםטער און ברידער אוגדזערע באגריםן צו

 זיכער, בין איך האנט. אונדזער אויםשטרעקן זיי און סעקציע
 אוגדזערע פון ׳װילן גוטן דעם און דאנק דעם אױם דריל איך אז

 קאאפערא־ אמת־ברידערלעכע די אגערקען איך װען מיטגלידער,
 װען םעקציע אידישער דער פון באקומען האבן מיר װאיפ ציע

געװארן. געגריגדעט איז םעקציע איטאליענישע די
 און ברידער אײך, פון בײשפיל דעם נאכפאלגן װעלן מיר

 צו פארזוכן אייערע אין םעקציע, אידישער דער פון שװעפטער
 אר־ אין לעבץ, געזעלשאפטלעכע און םאציאלע דאפ פארבעםערן

 קעגן קעמפן אין און ארבעטער די פון אײניקײט דער פאר בעטן
 מיר ראםן־פאראורטײלן. פון פארמען אלע און אנטיםעמיטיזם

 דער פון שװעםטער און ברידער ב״שפיל, אייער נאכפאלגן װעלן
 דעם בויעז צו ארבעט װיכטיקער דער אין םעקציע, אידישער

 אוגדזערע פארזיכערן צו — ארבעטער־ארדן אעטערנאציאנאלן
 אונדזער פארטיידיקן צו מאסן, די פאראײניקן צו פאמיקיעם,
זיכערק״ט. עקאנאמישער און פרידן פאר פר״הייט,
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םעקציע פוילישער דער פון באגריםונג
האךאס װ.

סעקציע פוילישער דער פון םעקרעטאר נאציאגאלער

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון םעקציע פײלישע די
 שװעםטער־ עלטערער איר צו באגריםונג הארציקע איר שיקט

םעקציע. אידישע די םעקציע,

האראס װ.
 גע־ פארזוכן פיל יזײנען •װעלט־מלחמה ערשטער דער נאך

 די צוױשן ארגאניזאציע פראגרעםױוע א בויען צו געװארן מאכט
 געװען. מעגלעך דאם נ,יט איז איצט ריז אבער מאםן. פוילישע

גרויםן אונדזער אין צילן געמיינשאפטלעכע פאר ארבעטנדיק

קאאפעראציע. פון װערט די אוים זיך מיר לערנען ארדן
ארגאניזאציע, ערשטע די איז ארדן פון םעקציע פױלישע די

 פאר־ און געװארן געבויט און עטאבלירט דערפאלגרייך איז װאם
 אריינמד ,10,000 איבער פון מיטגלידערשאפט א איצט מאגט

 זײנען מיטגלידערשאפט דער צוױשן קינדער־מיטגלידער. רעכנט
 פראגרעםיװער אײנציקער דער פון לייענער 4,000 ארום פאראן

 אוגדזער לודאוױ״. ״גלאם די אמעריקע, אין צייטונג פוילישער
 אן פירט װאם ארגאניזאציע, פוילישע אײנציקע די איז םעקציע

 ברייטע די צװישן קולטור־ארבעט סיםטעמאטיש אגטװיקלט און
מאםן. פוילישע

 צװישן קאמפאניעם פיל אנגעפירט האט םעקציע פוילישע די
 ארום פון מיטגלידערשאפט א מיט ארגאניזאציעם פױלישע
 פארטיי־ פארזיכערונג, ארבעטלאזער פאר קאמפאניעם ,800,000

אנדערע. און פרעמד־געבוירענע, פון דיקונ;
 ױנגע פיל זיך צו צוגעצויגן אויך האט ארגאניזאציע אוגדזער

שרײבער.
 פאר־ אויו» םעקציע אידישער דער פון פיאגערן־ארבעט די

 םעקציעס אינגערע די פאר בײשפיל א װײזט געביטן, שיידענע
 דאר^ װאס ארבעט, פון פעלד ברײט דאם אויך זײ װײזט או;
װערן. צעאקערט גאך

 הארעפאשנע אידישע און פוילישע די האגט, אין האנט
 שענער און בעםער א דערגרײכן צו פאראוים מיר גייען מאשן,
לעבן.

פארײניקט אי־־דן דער
נערלאק אנטאני

סעקציע קראאטישער דער פון םעקרעטאר נאציאנאלער

 ־יאריקן10 אונדזער פון געלעגנהײט דער טיט זיך באגוצן מיר
 אי־ די שװעםטער־םעקציע, גרעםטע אונדזער באגריםן צו ױבילײ

ארדן. אונדזער פון םעקציע ריש
 ניט זיך קענען םעקציע קראאטישער דער איז מיר כאטש
 זיינען םעקציע, אידישער דער מיט מיטגלידער צאל אין פארגלייכן

 די פוז משפחה זעלבער דער צו באלאנגען צו שטאלץ אבער טיר
 פון אײנירן״ט װאו ארדן, אוגדזער פון שפראך־םעקציעם דרײצן

 איז גרופן רעליגיעזע און ראםן נאציאנאליטעטן, פארשיידענע
 דינען צו — ציל איין אלע האבן מיר געװארן. פארװירקלעכט

 די דינען צו געביט, פראטערנאלן אויפן מיטגלידער אונדזערע
 פארײגיקטע די אין באװעגונג פראגרעםױוע די און פאלק־טאםץ

שטאטן.
 נאציאנאלע פארשײדענע די צוזאמעז שמידט ארדן אוגדזער

 פאר משפחה פראטערנאלער אמעריקאנער גרויםעד אײן אין גרופן
 א פאר דינםט, פראטערנאלער און הילף קעגנזײטיקער בעםערער

 אונ־ געזונט־פראנראם. און געזעלשאפטלעכער פראגרעםױוער
 פון פיאנער דער םעקציע, אידישע די שװעםטער־םעקציע, דזער

 בויען אין חלק איר איצט טוט און נעטאן האט ארדן, אונדזער
ארדן. דעם

 קינדער 2,200 און דערװאקםענע 5,800 די פון נאמען אין
םעקציע אידישע די מיר זוינטשן םעקציע אונדזער פון טיטגלידער
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 אז װייםן, מיר ארדן. אונדזער בויען אין דערפאלגן פיל נאך
 די הויך האלטן װעלן שװעםטער און ברידער אידישע אונדזערע

 אלם םעקציע זײער אנהאלטן װעלן און פראטערנאליזם פון םאן
ארדן. אונדזער אין םעקציעם גרעםטע די פון א״נע

גערלאק אנטאני
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שװעםטער־אתאניזאציע אונדזער גרום א
װאםילא ־זשארדזש

סעקציע רומענישער דער פון םעקרעטאר גאציאנאלער

 גע־ איז םעקציע רומענישער אונדזער פון פונדאמענט דער
 .1933 ױני, אין קאנװענשאן שיקאגער דער בײ געװאר; לײגט

 רומענישע נײן עלזיםטירט שוין צייט יעגער אין האבן עם כאטש
 בײ שװאך. זײער געװען אבער זײ זיינען ארדן, אין ברענטשעם

 רומע־ פיר בלױז געװען זייגען שיקאגא אין צוזאמענפאר דעפ
 דערװאקםענע 175 פארטראטן האבן װעלנע דעלעגאטן, נישע

 ברענ־ רומענישע די האבן קינדער־ברענטשעם ק״ן מיטגלידער.
געהאט. גיט דאן טשעם
 פיר די פון פארלאגג דעם גוטגעהײםן האט קאנװענשאן די

םור פון מיטגלידער־קאטפאניע דער אין אז דעלעגאטן, רומענישע

װאםילא דזשארחש
 אר־ רומעגישן א אנשטעלן עקזעקוטױוע נאציאנאלע די זאל 1933

 סעקציע. רומענישע א אויפצובויען אויפגאמג דער מיט גאנ״זער
 מיטגלידער 500 פון מינימום א געװען גויטיק איז צײט יענער אין
םעקציע. א עטאבליח צו

 ארדן פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די האט ארבעט דער פאר
 רומענישער דער פון םעקרעטאר איצטיקן דעם אױםגעקליבן

װאםילא. דזשארדזש ברודער םעקציע,
 טן31 דעם געעגדיקט יזיך האט װאם קאמפאניע, דער אין

 מיט־ נ״ע 496 געװאו־ז ארײנגענומען זײנען ,1933 דעצעמבער,
 עטאבלירט איז 175 פריערדיקע די מיט צוזאמען און גלידער,
םעקציע. רומענישע די געװארן
 א דורך ברענטשעס רומענישע די האבז 1934 אנהויב אין

 ברודער און קאמיטעט נאציאנאלן א דערװײלט רעפערענדום
 פון םעקרעטאר גאציאנאלער אלם געװארן דערװײלט איז װאםילא

םעקציע. דער
 געװארן אפגעהאלטן איז װאם קאנװענשאן, דריטער דער ביז

 אוים־ םעקציע רומענישע די איז ,1935 מאי, אין יארק, נױ אין
 קינדער־מיטגלידער, 529 און דערװאקםענע 1,522 צו געװאקםן

 איז דאס ברענטשעם. 22 אין מיטגלידער 2,051 פון םן־־הכל א
 האבן ברענטשעם רומענישע די װאם מאל, ערשטע דאם געװען

 אלע װי פונקט שפראך־קאנפערענץ, אײגענע זײער אפנעהאלטן
סעקציעם. אנדערע
 געװארן אפגעהאלטן איז װאם קאנװענשאן, פערטער דער בײ

םעקציע רומענישע די האט פיטםבורג, אין 1938 אפריל, אין
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 און דערװאקםענע 3,005 מיט ברענטשעם 26 פארמאגט שױן
מיטגלידער. קינדער
 אונדזער פון מיטגלידער־קאמפאניע דערפאלגרײכםטע די

 ױני, טן5 דעם געענדיקט זיך האט װעלכע די, נעװען איז םעקציע
 נײע 892 ארײנגענומען מיר האבן קאמפאניע יענער אין .1939

 פרא־ 82.8 דערגרײכנדיק דערװאקםענע, 658 זײ פון מיטגלידער,
 םעקציע שפאנישע ױנגע די בלויז קװאטע. אוגדזער פון צענט
קאמפאניע. יעגער אין פראצענט גרעםערן א דערגרייכט האט

 דער אין מאםן רומעניש־אמעריקאנער די ארגאניזירן אחוץ
 אינטער־ דעם אין ארגאניזאציע, םראטערנאלער פראגרעםיװער

 ברענ־ רומענישע אונדזערע זײנען ארדן, ארבעטער נאציאנאלן
געביטן. אנדערע אויףי אקטיװ אויך מיטגלידער און טשעם

 אין רומעניע, אין םטרײק באךארבעטער גרויםן דעם נאך
 רעגי־ רומענישע רעאקציאנערע די װעלכן אין ,1933 פעברואר,

 אונדזערע זײנען ארבעטער, 400 איבער דערמארדעט האט רונג
 ניט באן־ארבעטער רומעגישע די הילו־ צו געקומען ברענטשעם

 פינאנ־ דורך אויך נאר רעזאלוציעם, און פעטיציעם רורך נאר
 ״קאמיטעט דעם דורך געזאמלט האבן מיר װאם הילף, ציעלער

רומעניע״. אין טעראר פון קרב;ות די העלפן צו
 שאפן אין אקטיװ געװען אויך זײנען ברענטשעם אונדזערע

 פאלק, שפאנישן דעם פאר הילוי פון פארמען אנדערע און געלט
 מיטגלידער אוגדזערע פון אײניקע פאשיזם. קעגן קאמף* זיין אין

אפגעגעבן. לעבנם זײערע דארט האבן
 אקטױו זײער געװען זײנען מיטגלידער רומענישע אונדזערע

 אין ױניאנם די םפעציעל א., איי. סי. די אויפבויען העלפן אין
 עם װעלכע אין אינדוםטריעם, אויטאמאביל און גומי שטאל, די

 רומעניש־ די פון פראצענט 75 יװי מער באשעפטיקט זײנען
ארבעטער. אמעריקאנער

 די ברעגטשעם, רומענישע די פון צ״טונג װעבנטלעכע די
 אינ־ װירקזאמער א געװען שטענדיק איז אםעריקען״, ״ראמאגול
 ארגאני־ העלפן אין און םעלציע אונדזער בויען אין םטרומענט

א. אײ. םי. דער אין ארבעטער רומענישע די זירן
 אקטױו מיטגלידער רומענישע אונדזערע האבן דעטרויט אין

 אין באטײליקט זיך האבן זיי פראגראם. דיל״ ״נױ די געשטיצט
 רומענישע 26 פון באשטאנען איז װאם פראנט, דעמאקראטישן א

 צװישן כוח װיכטיקער א געװען איז װעלכער און ארנאניזאציעם,
 פרא־ א דערװיילן העלפן אין באפעלקערונג רומענישער דעד

.1939 אין דעטראיט אין שטאט־רעגירונג גרעםיװע
גע־ מאל אלע םעקציע רומענישע די האט גרינדונג איר זינט

 אמעריקאנער רומענישע אלע מיט באציאונגען פריינטלעכע האט
לאנד. אין דא ארגאניזאציעם זײערע און

 שטאטן פארײניקטע די אין רומענער צאל די װאם דעם צוליב
 דער־ ניט םעקציע אונדזער קען )75,000 (ארום קל״ן זײער איז

 אונ־ אין שטארקםטע און גרעםטע די פון אײנע װערן צו װארםן
 ארדן דער אז זײן, ניט צװייפצ קײן אבער קען עם ארדן. דזער
 מאםן. אמעריקאנער רומענישע די צװישן פארטראטן גוט זײן ױעט
 װעט םעקציע אונדזער און לאנג, :עמען ניט װעט עם מער, נאך
 אין מאםן רומענישע די צװישן ארגאניזאציע גרעסטע די זײן

 און פלאץ, צװײטן דעם מיר פארנעמען איצט שוין װײל אמעריקע,
פלאץ. ערשטע דאם פארנעמען צו םך קיין ניט אונדז פעלט עם
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אמעריקע אין קארפאטן־רוסן די
לאגאידא מײקל

םעקציע קאר״אטן-רוםישער דער פון סעקרעטאר ;אציאנאלער

ארבע־ איגטערנאציאנאלז פון םעקציע קארפאטךרוםישע די
 לויט ,1939 אוינוםט, טן1 דעם געװארן געגרינדעט איז ארד־ז טער

 םעקציע די וױיל בארד. עקזעקוטױו גענעראל דער פון באשלום א
 דעם איז געשיכטע קײן האבן ניט נאך זי קען ױנג, אזוי נאך איז

 זײער אבער װאקםט זי גופא. ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
 גע־ איר באשרייבן קענען שוין װעלן מיר װאנען ביז און שנעל,

 מיט באקענעז דערוױיל כאטש זיך לאמיר ארדן, דעם אין שיכטע
קארפאטךרוסן. די פון געשיכטע דער

 קאר־ א אזוינם איז דאם װאם װיםן געגוי לאמיר צוערשט,
דעם מיט צוזאמענגעמישט אפט װערט ער וױיל פאטךרום,

לאגאידא מײקל

 פון קומען קארפאטךרוםן די אוקראינער. אדער ״גדוים־רום״
 פאד־ און פריאטשעװםקא־רום, לעמקאװינא, : טעריטאריעם דרײ

 װערט װאם געגנט, דעם צוזאמען שטעלן װאם קארפאטםקא־רום,
 װעלט־מלחמה ערשטער דער פאר קארפאטן־רוםלאנד. אננערופן

 דער נאך עםטרײך־אונגארן. פון טײל א געװען געגגט די איז
 פױלן. געװעזענעם פון טייל א געװארן לעמקאוױנא איז מלהםה

 א געװארן איז פאדקארפאטםקא־רום און פריאטשעװםקא־רום
 רעדן קארפאטן־רוםן די טשעכאסלאװאקיע. נעװעזענעם פון טייל

רוםיש. פון דיאלעקט א װערן אנגערופן קען װאם שפראך, א
 איבערצוטראגן, ניט געװארן איז לאגע די װען ,I860 ארום

 אמעריקע, קײן עםיגרירן צו אנגעהויבן קאיפאטן־רוםן פיל האבן
 געלט, סך קיין האבנדיק ניט לאנע. זייער פארלייכטערן צו כדי
 ארבעטער, אומגעשולטע זײענדיק און בילדונג קיין האבנדיק ניט

 זײער אויף זיך. פאר צוקונפט ראזע א געהאט ניט זײ האבן
 אבער געגנט;. ערגםטע די אין באזעצט זיך זיי האבן אהערלומען

 אונטערדריקט ניט זיינען זײ אז .געפילט, יזײ האבן אמװײניקםטנם
רעגירונג. טיראנישער א פון

 האבן צענטערן אינדוםטריעלע די אין און שטעט די אין אבער
 הילף־ ארגאניזאציעם, פראטערנאלע פארמירן צו אנגעהױבן זײ

טויזנ־ צענדליקער ארייעעצויגן האבן ז״ גל. ר. א. געזעלשאפטן,

 קאגצענטרירט זיך האבן טעטיקײטן זײעדע אלע מיט;לידער. טער
 מיטלפונקט דער געװען דאן איז װאם קלויםטער, דעם ארום

 לאקאלע ארבעטער־מאםן. די פון טעטיקײט גאנצער דעד פון
 מיט געװארן געגרינדעט זײנען װ. אז. א. כארן, קלובן,

 רעליגיע און נאציאנאליזם קארפאטן־רוםלאנד), (צו פאטריאטיזם
 האט ארגאניזאציעם אט־די פון אײנע קיין גרונטשטײן. דער אלב
 טעטיקײט. געזעלשאפטלעכער פון םימן מינדםטן דעם געהאט ניט

 געװען דאם זײנעז זיי .און — רעאקציאנער געװען ז״נען זײ אויב
 זיינען װאם מאםן, די פון שולד די געװען ניט אבער דאס איז —

 פריםטער די פירער, די פון שולד די גאר אומדערצױגן, געװען
 דודכאוים געװען זײגען יזײ אויבערהאנט. די געהאט האבן װאם
ױניאניזירונג. קעגן

 די האבן יארן צװאנציקער די פון העלפט לעצטן אין ערשט
 געזעל־ אין אנטײלנעמען אעעהויבן ארבעטער קא־פאטן־רוסישע

 אן אנגעשלאםן זיך האבן ארבעטער די באװעגונגען. שאפטלעכע
 צײט זעלבער דער אין האבן און ארגאניזאציעם פראגרעםיװע
 ארגאניזא־ רעאקציאגערע די מיט פארבינדונגען איבערנעריםן

 זיי טײל. א געװען צייט יענער ביז זיינען זײ װעלכע פון ציעם,
 מיט םארײניקן זיך דארפן זײ אז פארשטײן, אננעהויבן האבן

 א װערן זיי לענעז פארײנילטערהײט אז און ארבעטער אכדערע
רעכענען. דארפן זיך װעט מען װעלכן מיט כוח

 עקאנאמישן דעם נאך פארגעקומען איז אויפװאכונג טיפע א
 פארלויר; האבן קארפאטן־רוםן די פון פיל .1929 פון קראך

 ז״ װאם אלץ געלטער, אפגעשפארטע יזייערע און היימען זײעדע
(\\.5וע^ צו אגגעהויבן האבן זײ געהאט. האבן

 פרא־ דער אן אנגעשלאםן זיך האבן װאם קארפאטן־רוםן די
 פירער אנטשלאםענע מיליטאנטישע, זייגען באװעגונג גרעםיװער

 ארבעט װאם הוי&ט־ראט, א אתאניזירט האבן זיי מאםן. די פון
 פרא־ א מאםן. קארפאטךרוםישע די פון װאוילזיין דעם פאר

 דער װאך. א מאל צװ״ ארויםגעגעבן װערט צ״טונג גרעםיװע
 ארגאניזא־ די פון אײנע איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאגאלער

צוטרוי. האבן מאםן די װעלכע אין ציעם,
 ברענטשעם 42 איצט האבן מיר שנעל. װאקםט םעקציע די

 450 און דערװאקםענע 2,000 ארום פון מיטגלידערשאפט א מיט
 מיר האב! חדשים עטלעכע לעצטע די אין קעדער־מיטגלידער.

 גרו־ דראמאטישע 2 פײוי־ארקעםטערם, און פויק־ 2 געגרינדעט
 באװעגוניג אונדזער פון צענטער דער טאנץ־גרופע. אײן און פעס
 פאלק אונדזער פון צאל גרעםטע די װאו פעגםילװ״ניע, אין איז

װאוינט.
 אונדזער צװישן אז באמערקן, צו אינטערעםאנט איז עם

 עם גאר װאו באװעגוגג. פאשיםטישע קיק ניט עקזיםטירט פאלק
 באװעגונג, אזא פון םימן ללעגםטער דער געװארן באמערקט איז
 א געהאט האט עם איידער נאך געװארן, צעשטערט דאם איז

 פאראינטערע־ זיינען ?ארפאטךרוסן די אטעמען. צו געלעגנהײט
מאםן. די פון רעכט די פרעזערװירן אין דעמאקראטיע, אין םירט

 קארפאטך די װעלן װערן, ארגאניזירט טיכטיק װעלן זײ װען
 שטארק 1,500,000 כוח, װיכטיקער א זיינעז אםעריקע אין רוסן
 אין װי אמעריקע אין דא קארפאטן־רוםן מער פאראן זיינען (עס

 פאר־ ניט איצט ביז האבן מיר אויב זעלבםט). קארפאטךרוםלאגד
 ארדן, דעם פון נעשיכטע דער אין קאפיטל װיכטיקן א שריבן
טאן. גיכן אין אבער דאם מיר װעלן
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גרוס איי שיקט סעקציע םערבישע
װאוקםעװיטש מ. פ.

םעקציע םערבישער דער פון סעקרעטאר גאציאנאלער

 גרום פראטערנאילן אונדזער שיקן צו פארגעניגן א איז עם
 ארדן פון ס/נקציע אידישער דער פון שװעסטער און ברידער רי צו

ױביאײ. צענטן דעט יכבוד
 םעקציע גרעםטע און עלטםטע די איז םעקציע אידישע די

 דעם ארגאניזירן צו ערשטע די געװען איז זי ארדן. אונדזעד פון
 איינ־ און װאוקם איצטיקן זײן צו בייגעשטײערט האט און ארדן
םעקציע. אנדער איז עם װעלכע װי פער פלוס

 און פארגרעםערן צו םעקציע אידישער דער פון ארבעט די
 אינ־ און אינם&ירירט האט ארגאניזאציע אונדזער פארשענערן

 אונדזערע אין אל׳ז טאן צו אוגדז פון אלעמען אלין נאך םפירירט
 דעם פון באשיצער בעםטן דעם ארדן אונדזער מאכן צו כחות

 פון פארטײדיקער בעםטן דעם און פאמיליע זיין און ארבעטער
פרײהייט. אונדזער

 די פון אײגע איז םעקציע םערבישע די װאם דעם טראין
 םילן ש&ראך־םעקציעם, 13 די צװישן קלענסטע און איגגפטע

 מיט צוזאמען זיינען מיר װען שטארק און מעכטיק אבער זיך מיד
ארדן. דעם פון םעקציעם אנדערע אלע און אייך

 קינדער־ און דערװאקםעגע 2,500 די פון נאמען דעם אין
נאך אײך מיר שיקן סעלציע סערבישער דער פון מיטגלידער

e. .װאוקםעװיטש מ
 װאונטשן און גרוםן פראטערנאלע װארעמםטע אונדזערע אמאל

 די צװישן םעקציע אייער פון ארבעט דערפאילגרײכער א פאר
שטאטן. פארײניקטע די אין מאםן אידישע

סעקציע שפאנישע די
פוענטעם ם.

םעקציע שפאנישער דער פון פעקרעטאר נאציאנאלער

 עטאב־ אפיציעל איז ארדן אונדזער פון םעלציע שפאנישע די
 ארבעט די אבער קאנװענשאז, פערטער אוגדזער ביי געװארן לירט

 מערץ, אין נאך אניגעהויבן זיך האט םעקציע די אדגאניזירן צו
ארבעטער מעקםיקאנישע גרופע א האט חודש יענעם אין .1931

 ערשטן דעם אינםטאלירט
אונ־ אין ברענטש שפאנישן

 יענעם פון און ארדן דזער
 אויםגעװאקםז זײנען ברענטש
ברענ־ שפאנישע מערםטע

 איצט האבן מיר װאם טשעם,
פאקט, דער י^רק. גױ אין

 ע ש י נ א & ש מערםטע װאם
ארױםגע־ זײנען ברענטשעם

מעקםילא־ יענעם פון װאקםן
 אז װײזט, ברענטש, נישן
פאר־ מיר האבן דאן שוין

 א בויען צו כרי אז שטאנען,
 ש&אניש־רעדנדיקע שטארלע
 מיר דארםן ארדן פון םעקציע

שפאניש־ ע ל א רעקרוטירז
גרופן. נאציאנאלע רעדנדיקע פוענטעם ם.

 אר־ איז ברענטש דער װי דעם נאך חדשים פאר א
 פארטא־ טשיליער, פארמאגט שוין ער ה^ט געװארן, גאניזירט

 גענויטיקט דערפאר זיך ה^ט עם שפאניער. און קובאנער ריקער,
 די זיך פאר געהאט האבן מיר ארגאניזאציע. םון פארם נײע א

ש&אניש־ פארשײדענע די פון ברענטשעם אויפצובויען אויפגאבע
 דורכינעפירט מיר האבן דאם און גרופע, נאציאגאלע רעדנדיקע

.1933 אין

 אין עפאכע נײע א אנגעהויבן זיך האט ,1935 אפרייל, אין
 אר־ אנגעהויבן האבן מיר םעקציע. אונדזער פון געשיכטע דער

 אונדזערע פון אקטיװיטעטן די און לעבן ד*ם קלאסן. גאניזירן
 האט ענטוזיאזם דער בייטן. ^נגעהויבן זיך האבן ברענטשעס

 עקזעקו־ גענעראל די האט ,1936 נאװעמבער, אין געהויבן. זיך
 װינקל־ א אלם ברענטשעם שפאגישע עטלעכע די אנערקענט טיװע
 און ענטוזיאזם מיט פוצ םעקציע. שפאנישער א פאר שטיין

 צו באשלאםן מיר ה^בן אויפגאבע, נײער אונדזער מיט שטאלץ
 פאר־ דאז האבן מיר מיטטצידערשאפט. אונדזער פארגרעםערן

 פערטן אונדזער זינט מיטגילידער. 777 גאנצן אין מ^גט
 די אלם געװארן באװאוםט םעקציע אונדזער איז צוזאמענפאר

 שפאגיש־ די צװישן ארגאניזאציע פראטערנאלע &ראגרעםיװםטע
 אין האבן מיר װײא שטאטן, פארײניקטע די אין מאם; רעדנדיקע
 א&־ גרופן, נאציאנאלע ש&אניש־רעדנדיקע אלע רייעז אונדזערע

 אונדזערע ריכטוניגען. פאיליטישע אדער גלויבן קאליר, פון געזען
 פון צײזונג דער צו צוזאמענפאר, ?עצטן אונדזער זינט כייטראגן,

 ש&אניש־רעדנדיקע די פאר שטײען װאם פראבלעמען, פייל ־י
 פאר געװאונען האבן געזונט־פראבלעמען, זײערע ס&עציעל טאםן,
 אונדזערע פון מערםטע פאזיציע. ^נגעזעענע זײער א אונדז

 לעבן אין ראלע װיכטיקע א טאג צו הײנט שפילן ברענטשעם
געגנטן. זייערע אין אויך און מיטגלידער די פון

 צו שװעםטער און ברידער אידישע אונדזערע באגריסנדיק
 באנוצן זיך מיר וױלן ױביליי, צענטן זייער פון געלעגנהייט דער
 פאר דאנקבארקײט אונדזער אויםצודריקז געלעגנהײט דער מיט
 אונ־ בויען צו 1931 אין געגעבן אונדז האבן זײ װאם הילףי דער

 פאר־ ױבילײ צענטן זייער פון געלעגנהײט דער צו םעקציע. דזער
ט נײן צו זיך מיר פליכטן  קעגן קאמח אין זײ מיט זײט בײ ז״

שאװיניזם. פון אויםדרוקן אלע און אנטיםעמיטיזם
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ע די י ז י ו ר י ד ־ ט נ ג ר י
פעװזנער םעם

ױגנט-דירעקטאר נאציאנאלער

 אידן, געװעז זיינען װעלכע ארדז, דעם פון בויער ערשטע די
 װעגן פארשטענדעניש קלארע א און בליק ברייטן א געהאט האבן

 להיפוך ארדן, דער צײט. דער פון שטרעמוננען די און נויטן די
 גרינ־ זײן בײ נלייך האט ארגאניזאציעם, פראטערנאלע אנדערע

ע  ױגנט־ א בויען םון װיכטיקײט גרויםע די פארשטאנען דו
באװעגוע.

 ארדן דעם פון פירערשאפט דער פאר קלאר געװעז איז עם
 צו בכוח זיין ניט װעט ארגאניזאציע נייע די אז ,1930 אין נאך

 כוח דינאמישער א װערן און באװעגונג פראגרע־םיזוע די דינען
 שענקען ניט װעט עד אויב מאםן, די פון לאגע די פארבעסערן צו

ױגנט. דער צו אויפמערקזאמקײט קיין
 אמעריקע פון ױגנט די געמאכט האט 1929 פון קריזים דער

ױגנט די אגגערופן האט טען צוקונפטלאז. און באשעפטיקועלאז

פעװזנער םעם

 מיט האבן עלטערן דור״. פארלױרענער ״דער צ״ט יענער פון
 פאר .מעגלעכקייטן עקאנאמישע אז באנרייפן, אנגעהױבן שרעק

 האפענונגען אלע םון װינט. מיטן אװעק זיינען קינדער זײערע
 אױפנעבויט יארן פון משך אין זיינען װאם אםפיראציעם, און

 באדינגונגע! אזעלכע אין אש. אױםגעלאזט זיך האט געװארן,
 ױגנט־ א בויען געװאלט ארדן דעם אין דערװאקםענע די האבן

 פערםפעקטױו, א געבן מעגטשז ױנגע די זאל װאם באװעגונג,
״ זאל װאם  װאם גליק, זייער פאר ?עמפן צו אזוי װי לערנען ז
 געזעלשאפט־ און קולטור פאר זיך, ביי^דן צו ארגאגיזירן זיי זאל
לעבז. לעך

 קלאר זאגט ױגנט־דיװיזיע דער פון פרינציפן־דערקלערונג די
 װערן צו דערלייזט כדי טאן דארף ױגנט די װאם אײנפאך, און
 זון־ דעם אויוי ארויפגײז און יאוש פון תהום פינצטערן דעם פון

 האנדלונג. און האפענוע פראגרעםױוער פון פעלד באגאםענעם
:יזאגט דערקלערונג די

 אינטערנאציא- פון ױגנט-דױויזיע דער פון מיטגליד א ״אלם
 פראקטיק פראטערנאלער דער אין איך גלויב ארדן ארבעטער :אלן

 מען אז גלויב, איך גויט. פון צ״ט אין ברודער א ארויםצוהעלפן
 די אויםבעסערן און פארטיידיקן אוז בירגער גוטער א זײן דארן*

 פון גלייכהײט דער אין גלויב איך לאנד. מײן אין דעמאקראטיע
 אדער נאציאגאליטעט ראםע, פון אונטערשייד אן מענטשן, אלע

 קולטור, פון סטאנדארד אלץ-העכערן אן אין גלויב איך גלויבן.
 זאג איך ברידער. פראטערגאלע מיינע פאר װיםן און פארװיילונג

אידעאלן•" אט־רי דערגר״כן צו ארבעטן װעל איך אז צו,

 אנגענומען צוערשט איז פרינציפן־דערקלערונג אט־די כאטש
 זײנען ,1939 םעפטעמבער, אין ױגנט־קאגפערענץ א בײ געװארן

 ױגנט־דיװיזיע דער פון פראגראם די געװען פונקטן אירע אבער
 די פון ציל דער אז נאטירלעך, גאנץ איז עם עקזיםטירט. זי זיגט

 ױגנט־באװעגונג די מאכן צו געװען איז ארדן דעם פון גרינדער
 אנטידאטע אן — ױגנט דער פון דערציער װירקזאמען א פאר

 אכזערי־ דער פון גײםט אגטי־ארבעטער און רעאקציאנערן דעם צו
 פיל די צו אנטידאטע אן ;פראפאגאנדע און ביגדוגנ קאגער

 איינ־ רעאקציאנערן אונטער זיינען װאם ױגנט־ארגאניזאציעם,
פלום.

 ױגנט־ די דערציען און ארגאניזירן צו שטרעבונג די כאסש
 פרינציפ פירגדיקער דער געװען איז ארבעטער־גײםט אינעם לעכע

 פי־ די אבער האבן ױגנט־דױויזיע, דער פון טריט ערשטע די אין
 די געװינען פון װיכטיקײט די אנערקענט אויך ארדן פונעם דער

 פראטער־ זײן פאר קראפט פון קװאל א אלם ארדן פארן ױגנט
 אינגער װאם אז באװאוםט, בר״ט איז עם בענעפיט־באזע. :אלער

 מיטגלידערשאפט דער פון עלטער דורכשניטלעכער דער איז עכ
 אירע זיינען זיכערער אלץ געזעלשאפט, פראטערנאלער א אין

 געזעלשאפטן, פראטערנאלע לאגע. אלגעמײנע איר אוז פאנדן
 שנעל גאנץ געפיגען בלוט, ניי מיט קראפט זייער ניט באנײען װאם

 די אז און עלטער אלץ װערט מיטגלידערשאפט זײער אז אוים,
 אין געװארן אנגעזאמלט פארזיכטי? אזוי זײגען װאם פאגדן,

אח, פון משך  אפ־ שטענדיקן דעם דורך אויםגעטריקנט װערן י
 די קראנקן־בענעפיטן. און טויטן־בענעפיטן אויםצאלז אין פלוס
 אין ראלע װיכטיקע א געשפילט מאל אלע דעריבער האט ױגנט

 ארגאני־ װייניק האבז אבער באדויערן צום לעבן. פראםערנאלן
 ביז פראבלעם אט־דער צו אויפמערקזאמקײט געשאנקען זאציעם
 מיטגלידער־ זײער פון עלטער כםדר־װאקםנדיקער דער װאנען
 דער האט דעם צוליב געפארן. ערנםטע באשאפן האט שאפט
 פון דערפארונג דער פון לערנען װײניק זײער געקענט ארדן

 א בויען צו אנגעהויבן האט עי װען ארגאניזאציעם אנדערע
ױגנט־באװעגונג.

 דארףי ױגגט די אז םארשטאנען, האבן ארדן דעם פון פירער די
 מיט פארװאלטן אלײן דארוי פירערשאפט, אייגענע איר האבן
 ארגאני־ דער אין רעכט גל״כע האבן דארף און ענינים אירע

 םעקרעטאר איצטיקער גרין, דײװ איז ,1931 מערץ, אין זאציע.
 ױגנט־ נאציאנאלער געװארן דערװײלט דיסטריקט, יארקער נױ פון

 ארגאגיזירט ױגנט־ברענטשעם אייניקע זיינען גלײך דידעקטאר.
 גע־ עטאבלירט איז ױגנט־קאמיםיע :אציאנאלע א און געװארן

 ױגנט־ דער פון פירערשאפט די איז טאג צו היינט ביז װארן.
 און ױגנט־קאימיםיע נאציאנאלער דער פון הענט די אין דיװיזיע

ױגנט־סאמיטעטן. דיםטריקט פון
ױגנט־ די זיינען געװארן, אויפגעבויט זײנען זײ נאר װאו
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 מען אח־ן. פארז לעבן פוז קװאל א געװארן תיכױ ברענטשעם
 האבן ארדן דעם פון טעג ערשטע די אין אז געדענקען, דארח

 פון נויטװעגדיהײט די דיםקוטירן צו אנגעהויבן װאם נאר מיר
 ר$!לע ארדנם דעם לעבן. פדאטערנאל אינערלעך אינטערעסאנט אן

 גע־ פארשטאנען קלאר ניט דעמאלט גאך איז געמײנדע דער אין
 געהאט ניט דעמאלט גאך זיך האבן ימאםן אמעריקאגער די װארן.

 גרויםער א אין זײנען טעטיקייט! זיינע ארדן. מיטן באקאנט
 פרעמד־ די און ברעגטש־צימערן די צו באגרענעצט געװען מאם

 פון אופנים םעקטאנטישע געהערשט דאן האבן עם געבוירענע.
 פארזוך דעם שװער געמאכט האבן װאם ארגאניזאציע, און יעבן

 דעם מיט קאגטאקט אין ברענטשעם דערװאקםענע די ברענגען צו
 טראדיציעס, אירע צוליב לעבן. אמעריקאגעם פון הױפט־שטראם

 אט־ טיט באשטראפט געװען םפעציעל םעקציע אידישע די איז
 ױגנט־ברענטשעם די זיינען זין געװיםן א איך פראבלעמען. די

 אין עקםפערימענטאציע פאר קװאלן פראלטישע ערשטע די געװען
 ארדן דער װעלכע לעבן, פראטערנאל פון פארמען און טעטיקייטן

אעענומען. בהדתהריק האט גאנצער א אלם
 בא־ און גרויםע ערשטע די אנגעפירט האט ױגגט־םעקציע די

 1932 אין ארדן. דעם פון טעטיקייטן קולטורעלע דײטנדילע
 קול־ א אנגעפירט ױגנט־קאמיטעט דיםטריקט שיקאנער דער האט
 דרא־ מוזיקאלישע, פיל ארױםגעשטעלט האט װאם ױם־טוב, טור

 אין ױגנט־ברענטעשם. די פון ספארט־טעטיקײטן און מאטישע
 יער־ א אנגעפירט ױגנט־םעקציע די האט יאר עטלעעכ פון משך
 אנטייל האבן ארדן־מיטגלידער בלויז װעלכן אין קאנצערט, קענן

 צענטראל־קאמיטעט שטאטישער דער האט שפעטער גענומען.
 ױגנט די שפילט איצט און — טעטיקייט אט־די איבערגענומען

 בכלל. ארדן דעם פון קאנצערטן יערלעכע די אין ראלע גרויםע א
 איז עם װעלכער פון פעםטיװאל דראמאטישער ערשטער דער

 איז שטאטן פארײניקקטע די אין ארגאניזאציע פראגרעםיװער
 פעסטױואלן אט־די ױגנט־םעקציע. דער פון געװארן אנגעפירט

 1939 אין און יארק נױ אין טראדיציע א געװארן שױן זייגען
 טעאטער, בעים נארא דעם אין געװארן דורכגעפירט ער איז

 אין טעאטער־דיםטרילט הױפט דעם פון הארץ דעם אין פונקט
טיימם־םקװער. אין װעלט, דער

 װען װיכטיקייט גרויםער פון ניט זײנען פאםירונגען אט־די
 דעם אין ליגט װיכטיקייט זײער אפנעזונדערט. זיי באטראכט מען

פרא־ ברעגגען צו פארזוכן אונדזערע װעגן גיבן יזײ װאם אנדײט

 ױגנט דער צו טעטיקײטן פארװײלערישע און קולטורעלע גרעםױוע
 ארבעט דער אין הױך־&ונקטן די זײנען זײ סלובן. זייערע אין
 אונדזער פון ױגנט די אז װייזן, און ױגנט־דױויזיע דער פון

 אנט־ דער צו בײשטײערונג באדײטנדיקע א געימאכט האט ארדן
 אמעריקע. אין קולטור און ארבעטער־טעאטער אן פון װיקלונג

 מאםן־אראגאני־ פראטערנאלע אגדער שום קײז געװען ניט איז עם
 געשפילט האט װאם באװעגוע, פראגרעםיװער דער אין זאציע

 געטראגן אדער האבן ױגנט־ארגאגיזאציעם אנדערע ראלע. אזא
 {,טרא כאראקטער. לאקאלן א אדער כאיאקטער רײן־פאליטישן א

 האט שװאכקײטן, אירע טראץ און מיטגלידערשפט קל״נער איר
 לופט פרישע די ארײנצוברענגען באװיזן דאך ױגנט־םעקציע די

 װינסלען פארשײדעגע די אין קולטור פראגרעסיװער דער פון
 בעלעיר, אין ױגנט־ברענטש דער בײשפיל, צום אמעריקע. םון

 גע־ האט זואם גרופע, רראמאטישע א ארגאגיזירט האט אהייא,
 טערי־ יענער אין קױלךגעגנטן די אין פיעםן פראגרעםיװע שטעלט
 אײדער זאכן. ענלעכע געטאן האבן ברענטשעם אגדערע טאריע.

 ױגנט־ די איז געװארן ארגאניזירט איז ליג״ טיאײטער ״נױ די
 ארבעטער־ גאציאגאלע א״גציקע די געװען ארדן דעם פון םעקציע

 בא־ האט װאם אפטײלוע, דראמאטישער א מיט ארגאגיזאציע
גרופעם. צו רעפערטואר און פירערשפאט זאיגט
 דעם אין םעקציע ערשטע די געװען איז ױגנט־םעקציע די
 פירערשאפט. אויםבילדן פון װיכטיק״ט די פארשטײן צו ארדן

 ױגגט־ די פון געװארן ארגאניזירט זײנען טרעגיר־שולן ערשטע די
 אויך האט ױגנט־םעקציע די .1933 אין ציעם)קינדער־םער און

 געװארן טאג צו הײגט זײגען װאם ״װיק־ענד״־קורםן, אײנגעפירט
פירערשאפט. טרענירן פאר פארמע װיכטיקםטע די

 װיכטיקער א געװען צייט גאנצע די איז ױגנט־םעקציע די
 װאם ױגנט־קאנגרעם, אמעריקאגעם דעם בויען אין פאקטאר

 װאשינג־ קײן ױגנט דער פון מארש דעם ארגאגיזירט האט
 אמערי־ דער װען ,1934 אין .1940 פעברואר, טן12 דעם טאן

 די איז געגרינדעט, געהאט ערשט זיך האט ױגנט־קאנגרעם קאנער
 אנצושליםן זיך ערשטע די פון געװען ארדן פון ױגגט־םעקציע

 ארבעט. זיין איז אקטױו געװען צייט גאנצע רי איז זי און אים, אן
 אלע אין ראלע װיכטיקע א געשפילט אויך האט ױגנט־םעקציע די

ױגנט. דער פון באװעגועען ברייטע אנדערע
 ארדן דער האט 1938 אין פיטםבורג אין צחאמענפאר ז״ן בײ

ױגגט־ אונדזער ברענגען צו נייטי? איז עם אז באשלאםן,

.1940 ,10-9 םעפטעמבער אהײא, בוירטאן, ראביז־הוד, אין.קעמ£ ױגנט-פירערשאפט דער פון קאנפערענץ און ארויספאר נאציאנאלער :גרשטער
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 דערפארוננ ברענטשעס. דערװאקםענע די צו נעענטער באװעגוגג
 אין זיך נייטיקט יוגנט־ארגאגיזאציע די אז געלערנט, אונדז האט

 ארגאניזאציאנעלער און מאטעריעלער אויפזיכט, שטענדיקער
 זעלבער דער אין אװעקנעמענדיק ניט דערװאקםענע, די מצד היילף
 די איז םפעציעל זעלבםט־פירערשאפט. פון מעגלעכקײט די צײט

 אדמיניםטראטױוע פיל יצייזן אין געװען נײטיק קאאפעראציע
 האט ארדז דעם פון פארזימגרונג־ארבעט די װאם פראבלעמען,

 צו באשלאםן דעריבער האט צוזאימענפאר דער ארויםגעבראכט.
״ױגנט־דיװיזיע״. א אין ״ױגנט־סעקציע״ די פארװאנדלען
 פון פאראנטװארטלעכקייט די ױגנט דער געבן צו אנשטאט

 ברענטש, פראטערנאלן פולשטענדיקן א אלם קלוב זייער אנפירן
 פאראנטװארטלעכ־ אדמיגיםטראטױוע די ױננט־דיװייזיע די גיט

 ױגנט דער דערלויבט און ברענטש דערװאקםענעם דעם צו קײטן
 די טעטיקײטן. ארגאגיזירן צו ענערגיע גאגצע זײער אפצוגעבן

 צו געהערן װעלכע ױגנטלעכע, פון קלוב א איז ױננט־דיװיזיע
 האט ברענטש דערװאקםענער דער ברענטש. דערװאקםענעם א

ױננט־דיװיזיע. דער איבער אויפזיכט
 ױגגט־ברעגטשעם אנשטאט ױגנט־דױויזיעם ארגאגיזירז דאם

 געװען איז עם ארדן. פארן פראבלעמען נײע באשאפן האט
 דער װעגן ברענטשעם דערװאקםענע די דערציען צו נײטיק

 דער צו הילח און אױפמערסזאמקײט שטענדיקער פון נײטיק״ט
 יחידים דערװאקםענע אנטװיקלעז צו נייטיק געװען איז עם ױגנט.

 איז יארק נױ אין יוגנט. דער איבער אויפזיכט־ו.עבער אלכ
 דער־ אנםװיקלען אין פארשריט םך א געװארן געמאכט לעצטנם

 ארגאניזירט איז עם ױגנט. דער צװישן ארבעט פאר װאקםעגע
 אידי־ דער אױפזיכט־נעמער. דערװאקםענע פון קלוב א געװאו־ז

 פירנדיקע פייאיקע זייער דערװיילט האט שטאט־קאמיטעט שער
 רעזולטאט א אלם און ױגגט דער צװישן אדבעט פאר מענטשן

 דער אין פארבעםערונג באשטימע א פארגעקומען איז דעם פון
ױגנט־דױױזיע. יארקער נױ

 מעגטשן ױנגע 20,000 צו נאענט זיך געפינען 1940 אין
 מיט־ אט־די ארדן. דעם אין )25 און 16 פון יארז די (צװישן
 ברעג־ הונדערטער די אין צעש&רײט און צעזייט זיינען נלידער
 פון מיטגלידער זיינעז 3,000 װי טער ניט ארדן. דעם פון טשעם

 דאם אז װייזט אליין פאקט אט־דער ױגנט־דיװיזיעם. אקטיװע
 עי\י\ געהערט װאם ױגנט, דער צװישן ארבעט פון פעלד גרויםע

 דעם, אויף אנדײטוגג אז איז אליין פאקט אט־דער ארדן. צום
 ארגאני־ נייטיקע די נעמען צו באװיזן ניט נאך האט ארז־ן דער אז

 אין ױגנטלעכע טויזנטער די דערגרייכן צו כדי שריט זאציאנעלע
 אונדז האבן ארדן דעם פון עקזיםטענץ יאר 10 די רײען. זײנע

 בײשטײערונגען באשטימטע מאכט װאם ױגנט־דיװיזיע, א געגעבן
 אנדערע אריבערגעשטיגן אפיי^ו האט װאם ארדן, םון יצעבן דעם צו

 ױגנט־ די טעטיקייטן. געװיםע אנטװיקאען אין ארגאניזאציעם
 און גרויםע אט־די װערן צו באװיזן ניט נאך אבער האט דױויזיע
זיין. דארף זי װאם ארגאניזאציע, ברײטע
 א האבן דארםן םעקציע אידישער דער פון מיטג׳לידער די

 ױגנט־דיװיזיע. דער פון װאוקם דעם אין אינטערעם םפעציעצן
 אמעריקאגער־געבוירענע די זײנען יארצעגדליק ^עצטז דעם אין

 פון םירער די ילעבן. אידישן דעם אין װיכטיק גאר געװארן אידן
 הי־ געװארן זיינען געמיינדע אידשער אזוי־גערופענער דער

 דעם דורך אידן. אמעריקאנער ענג^יש־רעדנדיסע און געבוירענע
 איז עס איז אפגעשטעלט זיך האט אהער אימיגראציע די װאם

 אמעריקאנער דור דריטער א אפיי^ו און צװײטער א אויםגעװאקםן
 אײנ־ געהעריקן ק״ן פארגעמען ניט ארגאניזאציע ?ייז קעז אידן,
 איבערגעװינען קען זי םײדן לעבן, אידישן־אמעריקאנעם איז פ^ום

זיך, פארשטײט ■מיר, װיאן דאם זאגן מיר װען ױגנט. אידישע די

 םאר מעגצעכקײטן גרויםע די אונטערשאצן ניט אופן בשום
 אידיש־רעדנ־ די צװישן אגטװיקצונג און ארבעט װײטערדיקער

 ארבעט טאן צו צוגעפאםט איז םעקציע אידישע די מאםן, דיקע
 אוי^ געארבעט האט זי און מאםן אידיש־רעדנדיקע די צװישן

 פראב־ װאסםנדיקע און די אבער עקזיםטענץ. איר זיגט דעם
 מיט־ איר און םעקציע אידישע די צוצו&אםן אזוי װי איז לעם

ױגנט־&ראבילעם. די אויך לייזן קענען זא^ן זײ אז גלידערשאפט
 פאר נײטיק איז עם אז קלאר, זיין רארףי ערשטן אלעם צום

 צוזאמען ארבעטן צו ארדן דעם פון םעקציעם און טיילן אלע
 יעדער אין עקזיםטירט ױגנט־פראבלעם די פראבלעם. דער אויף

 ארדן. פון ברענטש יעדן טעריטאריע, יעדער שפראך־םעקציע,
 אנשטרענגונגען די לאמבינירן צו נייטיק איז עם אז װייםן, מיר
 ניט, אדער םעקציע אײן פון איז דאס צי ברענטשעם, עטלעכע פון
 פאר־ ױגנט־דיװיזיעם קלייגע ױגנט־קלובן. גרויםע בויען צו ברי

 ■װײנית לאזן און םירערשאפט די צעברעקלע; ענערגיע, שװענדן
 ארכאני־ דארפן ארדן פון ױגנט־קלובן אנטװיקלונג. פאר פלאץ
 דער אין ברענטשעם אלע געםײנדע־באזים. א אויף װערן זירט

 ױגנט־דיװיזיע. די בויען צו צוזאמען ארבעטן דארפן געמײנדע
 דארו* יוגנט, םיי און דערװאקםעגע םײ פירערשאפט, בעםטע די

 פינאנסירונג קאלעקטיװע די קלוב. דעם אויף װערן קאנצענטרירט
 געהעריקע די מיט קלוב דעם באזארגן סען ברענטשעם די פון

 מעגלעכקייטן דאן האט קלוב רער טעטיקײט. פאר מאטעריאצן
 געדיבט־ אין זין־ געפינען װאם ברענטשעם, אידישע װאקםן. צו

 אויף ארבעט עפעקטיװע םפעציעל טאן קענען געגנטן, באזעצטע
געכיט. דעם

 שטארקע א אז פארשט״ן, מוזן אררן דעם פון מיטגלידער די
 מעכטילעיער און שטארקערער א מיינט הײנט ױגנט־דיװיזיע

 װעלז ױגנט־דיװיזיע דער פון רײען די םון טאקע מארגן. ארדן
 ױגנט־ די ארויםקומען. ארדן דעם פון פירער צוקונפטיקע די

 דיױו װי פירער אזעלכע ארדן דעם געגעבן שוין האט דיװיזיע
 נױ אין צענטראל־קאמיטעט שטאטישן פון םעקרעטאר גרין,
 נױ םון ארגאנ״זאציע־םעקרעטאר םטאר, דזשאדדזש ;יארל

ארדן. פון ארגאניזאטאר ?אליפארניע גארדגער, פיל און יארק,
 אן װעט ארדן דעם פון ױבילײ־צוזאמעגפאר צענטער דער

 אנ־ אינטענםיפיצירטע פאר װעג דעם אויםברוסירן םפק שום
 גע־ צו נויטיקײט די ױגנט־דיװיזיע. די בויען צו שטרענגונגען

 אונדזער פאר שטאטן פארייניקטע די פון דור ױנגן דעם װינען
 די איז. עם װען װי גרעםער איז פראטערגאליזם פראגרעםיװן

 אמע־ פון ױגנט די אװעהצושיקן מלחמה־צינדער די פון פארזוכן
 געענטפערט דארפן שחיטה אימפעריאליםטישער דער אין ריקע
 ױגנט־ טעטיקע און מעכטיקע א בויעז רורך ארדז דעם פון װערן

דייװיזיע.

.1939 מאי, ערשטער •— מארשירט יוגנט די
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ארדץ פון קינדער־םעקציע די
טדאובעד חש.

קינדער-םעקציע דער פון םעקרעטאר :אציאנאלער

 מיט־ אונדזערע פון קינדער די דערציען צו נויטװענדיקייט די
 פון כעװארן אנערקענט איז ארבעטער־גײםט דעם אין יגלידער

 מע; און עקזיםטעגץ, זײן פון אגהויב אין גלייך ארדן אונדזער
 פון פראגראם דער פון גרונטשטײן א איז דאם אז זאגן, קען

 ם&עציפישע די פון ארוים װאקםט דאם קינדער־םעקציע. אונדזער
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון באראהטער־שטריכן

טראובער דזש.

 זעלבםט־ פון אידעאלן װעמעס געזעלשאפט, פראטערגאלע א אלם
 אידעאלן די פון אומא&טײלבאר זײנען ברודערשפט אוז היילףי

 ארבעטער־ דער פון און ארבעטער־מאםן די פון אםפיראציעם און
 צוױיפל אן ארדן דער איז פאקטיש לאנד. אונדזער אין באװעגונג

 ארמגטער־ אמעריקאגער דער פון פארשטײער װיכטיקםטער דער
 אין ׳מיטגלידערשאפט, אין געביט. פראטערנאלן אויפן שאפט

 בײן דעמ פון טײל א ארדן דער איז צילן אין און םימפאטיעם
 טרוימער און ארבעטער בויער, מאםע גרויםער דער פון מאדך און
לאנד. אונדזער געמאכט מעכטיק האבן װעלכע לענדער, אלע פון

 אמעריקע פון קינדער די אין פרינציפן אט־די אײנצופלאנצן
ארדן, פון מיטגלידער יעניקע די פון אויפגאבע בכבודיקע די איז

 זען מוזן מיר קינדער־ברעיטשעם. די איז אקטיװ זײנען װאם
 אפ־ ריכטיקע א מײדלעך און אינגלעך אונדזערע אין אנמװיקלען

 מענטשן ארבעטנדיקע די װאם בײשטײערונג, דער פון שאצוע
 אנטװיקלונג דער צו געימאכט האבן ארגאניזאציעם יזייערע און
 קאמפן, גלאררייכע די יװעגן װיםן דארפן זײ לאנד. אונדזער פון

 ארבעטער און עלטערן זייערע װאם שװעריקײטן, און קרבנות
 העדאאיזם, דער אויםשטיין. געמוזט האבן דורות פ־יערדיקע פון
 װעלט, בעסערער א פאר קוק װײטער דער און לאיאליטעט די

 טענ ער׳טטע די פון ארבעטער־קאמפן די אינםפירירט האבן װאפ
 צו װערן איבערגעגעבן מוזן רעפובליק, אמעריקאנער דער פון
 פון מײדלעך און אינגלעך די — צוקףגפט דער פון ארבעטער די

טאנ. צו הײנט
 איז װאם אויפגאבע, אן געװען נאך אן לאנג פון איז דאס

 יעדער האט דערפאר און געװארן. אויםגעפירט ניט מאל קײן
 געדארפט איבעראניים, לערנען אלץ געדארפט אדבעטער דור נייער

 װאם זאכן, די פון םך א דערפארוע ביטערער דער פון לערגען
 פאר־ ער װאלט קינד א אלם געלערנט געהאט זיי װאלט ער אויב
 קאמףי אומענדלעכן דעם אגםירן געקענט װאלט און טעותן מידן
מדרגה. העכערער און נײער א אויףי לעבן בעםערן א פאר

 ער געשיכטע. ארדן דער דעריבער שאפט געביט דעם אוױ*.
 די פון נעשיכטע דער אין ארבעטער־ארגאניזאציע ערשטע די איז

 פאר־ ברײטע, א אונטערגענומען האט װאם שטאטן, פארײניקטע
 קינדער פאר ארבעטער־דעדציאונג פון פראגראם שײדנאי־טיקע

 דער־ ז״ן ;לאנד גאנצן איבערן קינדער־ברעגטשעם ■זײנע דורך
 טאן צו ארגאניזאציעם אנדערע םטימולירן װעט ימיר, האפן פאלנ,

 קענען ארבעטער־מאםן די אז קלאר, זײן דארף עם זעלבע. דאס
 אייגענער זײער און כחות אייגענע זייערע אױף בלויז פאדלאזן זיך

 פון פארשטענדעגיש א דור ױננן דעמ אין אײנצופלאנצן קראפט
צילן. זיינע צו לאיאליטעט א און

 דעמא־ באמת פאר דערציאונג די באטראכטן ניט קען מען
 אגגעזעענ־ דער אלם ארבעטער־באװענונג, די װאנען ביז קראטיש

 אין האנט א האבן װעט לאנד, אין כוח דעמאקראטישער םטער
 ארבעטנדיק פאליסים. די באשטימען אין און פארװאלטוגג דער
 אומאפהענגיק ארבעטער־באװעגונג די דארףי ציל, אט־דעם פאד

 מאכן דאם, טוענדיק קינדער. די אויף אײנפלום איר אויסאיבז
 ביישטײערונג װיכטיקע א ארדן דער װי ארגאניזאציעם אזעלכע

 ציימ זעלבער דער אין לייגן און דערציאונג דעמאקראטישער צו
 צוגעגרײט בעםער זײן זאל װאם ארבעטער, דור א פאר באזיס דעם

איגםטיטוציעם מעכטיקע די פירן צו וױיטער און אנצודאלטן
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איבערגעגעבן. זיי האבן עי^טערן זייערע יװאם טראדיציעם, און
 ארבעטער־ פון פראגראם א אין ציכ קאנקרעטער אונדזע־

 א״נצו־ ערשטנם, :פאצגט װי װערן םומירט קען דערציאונג
 אר־ די פון קאמפן די צו פארשטענדעניש פון געפיל א פלאנצן

 מיטג^יד א װערן געבוירן פון שטאלץ א אויך װי בעטער־עלטערן,
 געזעלשאפט. ה״נטיקער דער אין ?לאם נוצלעכםטן דעם פון

 טאקטיק, טראדיציעם, געשיכטע, פון פארשטענדעניש א צװײטנם,
 דריטנם, ארבעטער־באװעגונג. דער פון ן5צי און ארגאניזאציעם

 ארבעטער־ אין באטײ^יקוננ און הי^וי אקטיװע רערמוטיקן צו
טעטיקייטן.

 און קינדער־ברענטשעם די פירן װאם פרויען און מענער די
 א אנטוױקלען העלפן פראקטיק אין פראגראם די דורך פידן

 און ארז־ז אונדזער פידן װעט װאם מיידלעך, און אינגלעך גרופע
הויכן. גרעםערע און גײע צו ■מארגן פון ארבעטער־באװעגונג די

 די אויףז באזירט איז ארדן אונדזער פון קינדער־פראגראם די
 האנט־ םפארט, פון געביטן די אויף קינדער פאד טעטיקייטן

 פארװייילן טעטיקײטן אט־די אין אנדערע. פיל און מוזי? ארבעטן,
 זײערע אויםצודריקן מעגי^עכקײט די קריגן זײ און קינדער די זיך

 קערפערם זײערע בויעז צו און זאכן נײע צערנען און טאלאנטן
כאראקטערן. און

 קינ־ ארגאניזירט האבן יצאנד איבערן ברענטשעם הונדערטער
 קינרער־םעקציע די איז יאר זיבן פון משך אין דער־ברענטשעם.

 ביז הונדערט עטיצעכע פון מיטגלידערשאפט א פון געװאקםן
 איינע געװארן איז קינדער־םעקציע די קינדער. 26,000 איבער

 אמתע אן ארדן דעם מאכן אין פאקטארן װיכטיקםטע די פון
 נײעם ארדן דעם געבראכט האט זי פאמי^יע־ארגאניזאציע.

 באטיי<לי?ט זיך האבז קינדער אונדזערע גײםט. און ענטוזיאזם
 פיל אין זײגען און ארדן דעם פון סאמ&אניעם אלע כמעט אין

 ארגאני־ אנערקענטע אן אלם באקאנט ברייט געװארן פק׳עצער
געמיינדע. דער אין זאציע
 אמעריקאניזירן געהאלם! האט קינדער די צװישן ארבעט די

 קינדער די לערנען דורך זין. ממשותדיקן א זייער אין ארדן דעם
 װאם עלטערז, זײערע פון ירושה קו^טורעלע און טראדיציעם די

 ילײכ־ זײ געבן דורך און לענדער, אגדערע פון געקומען זיינען
 אײגן אונדזער פון געשיכטע דער װעגן פארשטענדעגיש א צײטיק
 דעם צװישן בריק די בויען געהאלפן ארדן דער חאט לאנר,

דור. אינגערן און עלטערז
 קינדער־ דער פון דערנרײכונגען אנגעזעענםטע די צװישן

 100 איבער פון עקזיםטענץ די דערמאגען מיר קענען סעקציע
 אין געש&יצט האבן װאם טימם, ״בעםקעטבאא״ און ״סאפטבאל׳

 איבער האבן מיר פארמעםטן. נאציאנאצע און געגנט דיםטריקט,
 פייף־ און פויק־ מעש־ארקעםטערם, װי גרופעס, מוזילאיצישע 100

 אנ־ און קיך־ארקעםטערם, םטרונע־ארלעםטערם, •<,דקעםטערם,
דערמיט, שט־^ין זײן כפעציעיצ קען םעקציע אידישע די דערע.

 מארונם״ ״הײװאוד די פויק־ארקעםטערס, אירע פון אײנער װאם
 טשעמפיאן־טיטל נאציאנאי^ן דעם געהאט האט ,127 ברענטש פון

.1939 און 1938 יארן די אין פייח־ארקעםטערם און פויק־ רי פאר
 שט^לץ זײן םפעציעיל םעקציע אידישע די קען יארק גױ אין

 װיאיאמם־ םוז 7 ברענטש מעש־ארקעםטערם. קינדער אירע מיט
 ארקעםטער אזא ־^רגאניזירן צו ערשטער דער געװען איז בורכ
 אר־ ארקעםטערם זיך האבן דאן זינט צוריק. יאר 3 א־בער מיט

 ארלעםטערס די .122 ,236 ,71 ,102 ברעגטש אין גאניזירט
 אינםטרומעגטן. אלע שפיצז און ?ינדער 60 ביז 25 פון באשטייעז

 אנדערע און פאראדן קאנצערטן, אויף ש&יאן ארקעםטערם די
טעטיקײטן. אזעיכע

 פון פארמען אנדערע פייל אויך װי ארקעםטערם, אט־די
 עם, קומט װי עגערגיע. און געלט םך א זײער קאםטן טעטיקייטן,

 אונטער־ זיך קען ארדן דעם פון ברענטש געװײנ^עכער א װאם
 דער ? דערצו דערםאלגרײך זיין נאך און טאן צו דאם נעטען

 צו מיטגילידערשאפט ברײטע די טאבי^יזידן אין ^יגט ענטפער
 ארבעט, די דורכפירן און קינדער־קאטיטעטן די פון טייל א װערן
 פאדערט. קינדער־טעטיקייט אנדער אן אדער ארקעםטער אן װאם
 מיט־ צאצ גרויםע א אז באװיזן, האט דערפארונג אונדזער און

 פאר־ אדער אקטױו געװען גיט פריער זײנען װאם גלידער,
 טעטיקייט, ארדנם דעם פון פאזעם אנדערע איז אינטערעםירט

 קיגדער־ דער אין געװארן אקטיװיזירט און ארײנגעצויגן זיינען
ארבעט.
 קינדעי־ אונדזער װענן פאלט װיכטיקםטער דער איז דאם
 די ברענטש, א פון מיטגצידער געױ״כצעכע די אז :ארבעט

 פאריער, אדער קאאוקמאכער קינדער, די פון פאטערם און מוטערם
 זײערע ארגאניזירן קעגען שטא^־ארבעטער, אדער קוייצנגרעבער

 רער־ און פארװײאונג פאר מעגלעכקײט א געבן זײ און קינדער
 ארדן־ברענטש. דעם דורך צוזאמען ארבעטן זײ אויב ציאונג

 מיטנלידער דערװאקםענע די אריינציען און אינטערעםירן דורך
 װאם רעזולטאטן, דערגרײכט שוין מיר האבן קיגדער־ארבעט, אין
 קײן װאאטן װאם און געלט־טערמינען אין מעםטן ניט קען םע;
׳מעטאדן. אנדערע דורך װערן דערגרייבט געקענט ניט מאל

יארצענדליק. צוױיטן דעם אין ארײן איצט טרעט ארדן דער
 אידישעד דער פון ברענטשעם די אז דערװארטן, קענען מיר און

 הינדער־ די בויעז אין פאראוים שריט גרויםע מאכז זאאן סעקציע
 עטאב־ פון ציצ צום מארשירן און קינדער־טעטיסײטן, און סעקציע

 שוא יעדער אין קיגדער־טעטיקייטן פאר צענטער אקטױון אן ?ירן
 פרא־ אזא דורכפירנדיק ברענטש. דערװאקםענעם יעדן אין און

 — אויפגאבע אונדזער אויםפי^ן קענען בעםער מיר װעצן גראם
 א ארגאניזאציע, פראטערנאלע גרעםערע א ארדן רעם מאכן צו

 און קינדער, און עלטערן די פאר פארזיכערונג- פון פעסטונג
 דעם צו אמעריקע בעסערע א און ארדן בעםערן א איבערצולאזן

אונדז. נאך קוטט װאס דור,

יאיק נױ ,127 און 102 ברענטשעם די פון קינדער-ארקעםטערפ
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אײ־ו פון םפארט־טעטיקײט די
זירין לעםטער

או־דן פון קאמיטעט אטלעטישן נאציאגאלן דעם פון :עקרעטאר

 װאם שטולן, הילצערנע די אויף זיצנדיק מענטשן, 800 די
 מעכטיקן אײז מיט אויף זיך שטעלן ״דזשים׳/ דעם ארום ריגגלען

 דער צװישן דורך זיך שלעעלט פיגור קלײנע א אויםגעשרײ.
 אים פארשטעלן װעלכע שפילער, רײםנדיקע שטופנדיקע, גרופע

 אויף אום זיך קערט שטײן, ער בלײבט פלוצלונג װעג. דעם
 עולם דער פאזיציע. באקאנטער דער איז זיך שטעלט און צוריק,

 בויגן א פון פייל א װי אוים זיך גלייכט קער&ער זיין שטיל. איז
די איבער האלב־רונד, שלאנקן הויכן, א אין פליט באל דער אוז

זירין לעםטער

 זיך גליטשט באל דער אפאזיציע. פארצװײפלטער דער פון קעפ
 דעם דורך שניידט פייף שארפער א אוץ קארב דעם דורך דורך

 איבער זין־ לאזט עולם דער זאל. דעם אין גערויש און געטומל
ש&ילער. די קאנגראטולירן צו פעלד דעם

 װיגטער־חדשים די אין זען קען «ען װאם בילד, א איז דאם
 איז םפארט לאנד. פון שטעטל יעדן אין און שטאט יעדער אין
 ־װאשינגטאן װען צייט דער יזיגט טראדיציע. אמעריקאנער אן

 אי־ דאלער זילבערנעם בארימט־געװארענעם דעם געװארפן האט
 װיכ־ און אינטעגראלער אן םפארט איז דעלאװער, טייך דעם בעױ

 געװען איז אלײן װאשינגטאן לעבן. אמעריקאנעם פון טייל טיקער
 און בארען גוט געקענט זיך האט און םפארטמאן גוטער א

 בארען אין העלד לאקאלער א געװען איז לינקאלן אייב שפרינגען.
 50 לעצטע די אין אמעריקאנער בארימטער יעדער כמעט זיך.
 געזעלשאפטלעכן אין דערפארונג ערשטע זײן געהאט האט יאד

 אמעריקאנער רי פעלד. פוטבאל אדער בייזבאל א אויף לעבן
 בלוט איר אין ספארט גאך דראנג דעם מיט אויף װאקםט ױננט

 זיך קוקט לעבן. גאנצע דאם אנטוזיאזם אט־דעם אן דואלט זי און
 זען דארט װעט איר און בײזבאל־שפיל א בײ עולם דעם צו צו
 די פון באפעלקערונג. אמעריקאנער דער פון טייל טיפישן א

 פרויען, און מעגער ױנגינקע, גאר די ביז שװאכע און זקנים
 געמיינזאם האבן אלע קריםטן, און אידן װײםע, און שװארצע

האפט װאם ארגאניזאציע אן און ם&ארט. פאר ענטוזיאזם דעם
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 שטארה דאם מוז מאםן אמעריקאגער ברייטע די געװינען צו
זינען. אין האבן

 א;- פון גלײך האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 פינף לעצטע די אין םפצ<רט. פון וױכטיקײט די פארשטאנען הײב
 ש&ילער אינדיװידועלע טויזנטער און טימם 600 איבער האבן יאר
 בא־ זיך שטאטן 11 אין נאציאגאליטעטן פא־שײדענע 17 פון

 םפארט־ מעדםטע להיפון־ און !י)רדן־פארםעסטן. די אין טײליקט
 אוג־ האבן קאמערציאליזירט, אזוי זיינען ■װאם פארמעםטוננען,

 און םרײנטשאפט די צעמענטירן געהאלפן פארמעםטן דזערע
גרופעם. און נאצי^נאליטעטן פארשײדענע צװישן ברידערלעכקייט

 איז ארדן ארבעטעד אינטערגאציאנאלן פון ױגנט־דױױזיע די
 װיב־ א װערן מוז ם&ארט אז אנערקענען, צו ערשטע די נעװעז
 אריינציען זאל ער אויב פראגראם, '<!רדנס דעם פון ט״ל טיקער

 ערשטע אירע אםעריקאנער־געבוירענע. די און ױגנטלעכע די
 אומזיכער. און שװאך געװען זײנען 1934 און 1933 אין פא־זוכן

 װעמעם 4ױגנט יעגע צוצוציען אעעהויבן מיר האבן פונדעסטװעגן
באל. דער געװען איז קאנטאקט־&ונקט ערשטער
 ערשטן דעם ארגאניזירט ױגנט־םעקציע די האט 1937 איז

 (קאםא;־ טימם 50 איבער בעםקעטבאל־פארמעםט. נאציאנאלן
 פארמעםט דער לאנד. גאנצן איבערן באטײליקט זיך האבן דעם)

 יארק, גױ איז טשעספיאן־שפיל א מיט געװארן פארענדיקט איז
 ארדן. םון פירערשאפט גאנצע די אנװעזנד געװען איז עם װאו

 א םפארט־ארבעט גאנצע די געגעבן האט טורנאמענט אט־דער
 טימם 150 איבער האבן 1938 אין פאראוים. שטוים װײטערדיקן

 קינדעד־ דער פון טימם 100 איבער און ױגנט־דיװיזיע דער פון
 האט פארמעםט דער פארמעםט. דעם אין באטײליקט זיך םעקציע

 ארדן פון צוזאמענפאר נאציאגאלן פערטן בײם פארענדיקט זיך
 ״דזשו־ א מײדל־טים, א געשפילט האבן עם װאו פיטםבורג, אין

 פון באזוכער און דעלעגאטן די פאר טים ״םיניאר״ און גיאר״
 בייזבאל־ ערשטער דער איז זומער זעלבן דעם צוזאמענפאר.

 און ױגנט־דיװיזיע דער אין געװאדן, ארנאניזירט טורנאמענט
 מיידלשע מיט םײ און אינגלשע מיט םיי קינדער־םעקציע, דער אין

טימם.
 די דורך איז װאם םפארט, איז אינטערעם גװאלדיקער דער

 דעד איבערצײגט האט געװארן, ארויםגערופן פארמעםטן
 םפ־<!רט אז בארד, עקזעקוטױו גענעראל דעמ^לט־נײ־דערװיילטער

 דעד פון פראגראם דער פון טײל אינטעגראלער אן װערן מוז
 דער־ דעריבער איז ,1938 הארבםט, אין ארגאניזאציע. גאנצער

 זאצ װאם קאמיטעט, אטלעטישער :אציאנאלער א געװארן װיילט
 אויף םפארט־טעטיק״ט איבער אויפזיכט האבן און ארגאניזירן

 פון מיטגלידער איצטיקע די ארבעט. אונדזער פון געביט יעדן
 פון װיצע־פרעזידענט מידלטאן, דזשאז :זײנען סאמיטעט דעם

 װײל, םאל ;ארדן פון קולטור־דירעקטאר לעװיז, עמאנועל ארדן;
 טראובער, דזשערי דיםטריקט; יארקער נױ פון ױגנט־דירעקטאר

 גאציאנאלעד פעװזנער, םעם ;קינדער־דירעקטאר נאציאנאלער
 לעםטער און קאמיטעט, דעם פון פארזיצער און ױגנט־דירעקטאר

 םעקרעטאר און דירעקטאר קינדער־טעטיקײט נאציאנאלער זירין,
קאמיטעט. דעם פון

דער שוין איז געװארן א־גאניזירט איז קאמיטעט דער זינט
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 אמעריקע. פון םפארט־לעבז דעם איז פאקטאר א געװארן אח־ן
 לויןײ צו נאמען ז״ן געגעבן ארדן דער האט 1939 און 1938 איז

 נױ אין טױזנטער באטײליקט זיך־ האבן עם װעלכע אין נעװעטן,
 בייזבאל־טורנא־ א צו פיטםבורג; און קלייװלאנד שיקאגא, יארק,
 באקםינג־טימם דרײ ; טימם 200 איבער מיט יארק נױ אין מע:ט

 טורנא־ אײגענע זיינע אנגעפירט אויך האט ער ;שטעט דרײ אין
 אוז הענד־באל װאלי־באל, בײזבאל, בעםקעטבאל, אין םענטס

פיגנ־פאגג.
 אטלעטיק ״עמעטשור דער פון 1938 אין צוזאמענפאר ביים
אז׳/  אין םפארט־ארגאניזאציע װיכטיקםטע און :רעםטע די ױני

 מיטגליד. א אלם געװארן אדיינגענומען ארדן דער איז אמעריקע,
 ארגאניזאציעס װינציק זײער װייל כבוד, גרויםער א איז דאם

 דער אין יאר. 10 לעצטע די אין געװארן ארײננעגומען זיינען
 חשערעמײא האט ארדן פונעם א&ליקאציע דער איבער דיםקוםיע

 אט־ ״עמעטשור דער פון פרעזידענט דעמאלטיקער מאהאני, ט.
 אויפן מעד נעטאן האט אח־ן ״דער אז געזאגט, ױניאן״, לעטיק
 װעגז ארגאניזאציע אנדער איז עם װעלכע װי םפארט פון כעביט

״ א. ׳ע. דער אױםער װײם איך װעלכער / . י

 אלם אנגענומען דיםטריקטן אונדזערע װערן טאג צו היינט
 די ספארט־קערפערשאפטן. לאקאלע די פון מיטגלידער אקטיװע

 נאציא־ אונדזערע םון בילדער דרוקן ם&ארט־אויםגאבן אפיציעלע
 פון טשעמפיאנס אפיציעלע די מיט צוגלייך טשעמפיאנם :אלע
 דיסטריקט־ אונדזערע פון פיל יוניאן״. אטלעטיק ״עמעטשור דער

 דער פון פירער זײנען פיטםבורג, אין לארי ריטשארד װי פירער,
;עגנטן. זײערע אין םפארט־באװעגונג

 און פרויען מענער, טויזנטער װיכטיהער, נאך איז װאם און
 טאלעראנץ פראטערנאליזם, פון פרינציפן די זיך אערנעז קינדער

 ארדךעמבלעמען די מיט םפארט־פעלד, אויפן דעמאקראטיע און
 געמ״נדעם אמעריקאנער הונדערטער אוניפארמען. זײערע אויףי

 םפארט־ דער דורך ארדן דעם רעםפעקטירן צו זיך לערגען
גרופעס. אטלעטישע זייגע פון פייאיקײט

 װערן ארויםגעגעבן װעט אלמאנאך ־יאריקער20 דער װען
 דערצײלן. צו געשיכטע גרעםערע פיל א האבן קאמיטעט דער װעט

 אוים־ האבן דעמאלט װעט םפארט אין באטײליקנדיקע צאל די
 יעדע און טױזנטער הוגדערטער אויח טויזנטער פון געװאקםן

ארדן־טים. אן האבן װעט געמײנדע אמעריקאנער

1940 אפױל, וטן דעם אדדן פרן מיטגלידערשאפט די
(לױנו

36,100   — אידישע
24,529 ---------------------------------------ענגלישע
17,319------------------- --------------------רוםישע

15,979 -----------------------------------אוקראינישע
14,727 ----------------------------------םלאװאקישע
13,533   ■ — אונגארישע

10,766   --------------איטאליענישע
10,200 ---------------------------------------פױלישע

8,322 ------------------------------------קראאטישע
3,251-------------------------------------רומענישע
2,959 ----------------------------------— שפאנישע

2,553 —------------------------ קארפאטן־רוםישע
2,529  -------------------םערבישע

313--------------------״עט־לארדזש״ מיטגלידער
160---------------------------״עט־לארדזש״ ױגנט

163,240 -------— —-------------------םך־הכל

יארק נױ אין דעפארטמענט מעדיצינישער דער

 פון רעאליזירונג דער פאר ארבעט אונדזער מיט גל״כצ״טיק
 אייער! ארדן אונדזער שטרעבט געזונט־פראגראם, ;אציאנאלער א

 מעדי־ באלדיקע די אויםברייטערן און פארבעםערן צו לאנד גאנצן
 מיר האבן שטעט פיל אין מיטגלידער. זײנע צו הילף צינישע

 מיטכלידער אונדזערע כדי אפטיילונגען, מעדיצינישע עטאבלירט
הילף. מעדיצינישע מינימום א אםװײניקםטנם באקומען זארן

באהאנדלונג מעדיצינישע באקומען 60ססס,
 פאר־ מענטשן טויזגט 60 איבער ז״נען אליין יארק נױ אין
 אמ־ זײ ארדן. אונדזער פון דינםטן מעדיצינישע מיט זיכערט

 : נאשלום קאסטבארן אפטמאל דעם מאכן גיט דארפן װײניקםטנם
 קינד דאם װעט אפשר דאקטאר. דעם רופן ניט נאך װעל ״איך

 קויפן דאלער צזויי די מיט מיר קענען דערװײל װערן. בעםער
הויז.״ פארן שפײז ביםל א

 יארק נױ אין דעפארטמענט מעדיציגישן פון מיטגלידער די
 מיטן זען זיך קענען יזיי דעה. דער מיט שלאגן ניט זיך דארפן

 אין דאקטאר בײם םיי נויטיק, איז עם װי אפט אזוי דאקטאר
רעדוצירט איז קאםט חגר הײם. דער אין זיך בײ סיי אפים,

 ניט־ א פאר חודש א סענט 23 פאר — מינימום א ביז געװארן
 קריגט פארהייראטן, א פאר םענט 35 און מיטגליד פארהייראטן

 דינםטן די יאר 18 ביז קינדער זיינע און פרוי ז״ן מיטגליד, דער
 דערגרייכן צו כדי ;עגנט. זײן אין דאקטאר קאמ&עטענטן א פון

 םטעוי א ימיר האבן דיגםט װיכטיקער אט־דער םיט מיטגליד יערן
'ארק. נױ אין דיםטריקט־דאקטוירים 60 פון

 באריכט דעם פון יזען מיר קענען איז באדינונג די װיכטיק װי
 האט װעלכער דיםטריקט־דאקטוירים, אונדזערע פון איינעם פון

 פא־ זײערע און מיטגלידער 300 אומגעפער איבער אויפזיכט
 מאכן װינטער־חודש דורכשניטלעכן א פון משך אין מיליעם.

 ער און אפים אין אים צו װיזיטן 350 מיטגלידער אוגדזערע
 פאראן זײנען זומער־חדשים די אין הײם־באזוכן. 130 מאכט

ע די ה״ם־באזוכן. 30 און אפים־באזוכן 200 אומגעפער  באדינו
 אמװײניקםטנם מיטגלידער אונדזערע קאםטן געדארפט װאלט
 גע־ װאלטן מיטגלידער די װען אז גוט, זײער װייםז מיר .$960

 ז״ער װאלט באזע, פריװאטער א אויף» דאקטאר דעם רוםן דאדפט
 װאלט מען װעלכע ?ראנקהײטן געװארן. פארנאכלעםיסט געזונט

ארום אזוי װאלטן סטאדיע, ערשטער זײער אין פארהיטן געקענט
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לעבן. און געזונט מענטשלעכן פון חשבון אויםן אנטװיקלט זיך
 דע&ארטמענט מעריצינישן דעם פון דינםט וױכטיקע א נאך

 באקומען האט ארדן אונדזער שפעציאלישטךבאדינונג. די איז
געביט יעדן כמעט אין שפעציאליםטן צאל א פון קאאפעראציע די

גרין דײװ

 נאז, ;כירורגן םטעו» אוגדזער אויף האבן מיר מעדיצין. פון
 האריז, ברוםט־קאםטן, מאגן, ;שפעציאלישטן האלדז און אויער
 עט־ בלויז זײנען דאם פרױעךשפעציאלישטן. און אויגן, הויט,
 דעם צוזאמען שטעלן װעלכע שפעציאלישטן, 30 די פון לעכע

 קאםט שפעציאלישטן די םון איינעם פון אונטערזוכונג אז םטעףי.
 דער .$18.50 ?אשט מאנדלע; אוים׳מניידן .$5 און $3 צוױשן

 א. (אפענדיקם, אפעראציע װיכטיקער א פאר מאקשימום־קאשט
 אזא פון קאשט דעם מיט דאש פארגלײכט .$50 בלויז איז װ.) אז.

 באקומען װעט איר און באזע פרױואטער א אויף באהאנדלוגג
 םיטגלידער, אונדזערע איין שפארץ עם געלט װיפיל באגריףי א

 זייער אז זיכער, זײנען זײ װאש דעם פון רעדנדיק ניט שוין
 װעל־ שפעציאלישט, קאטפעטענטן א פון הענט די אין איז געיזונט

 דעם פון געװארן גוטגעהײםן און געװארן אויםנעהליבן איז כער
 חױן א ארדן. ארבעטער אינטערנאציאגאלן פון באארד מעדיקל

 עקזא־ עקש־רעי פאר אראנזשירוגגען םפעציעלע מיר האבן דעם
 לאבאראטאריע־ שארטן אנדערע אלע און בלוט־אגאליזן מעגש,

װ. אז. א. ארנעט,
 שפע־ אונדזערע און דישטריקט־דאקטוידים אונדזערע צוױשן
 דער מיט באציאונג. קאאפעראטיװע פײנע א הערשט ציאלישטן

 א&צו־ בכוח געװען מיר זײנען דאקטױרים די פון קאאפעראציע
 און דאקטוירים די װעלכער לויט פראקטי? אומעטישע די שאםן

 באקומען זײ װאם געלט דעם מיט זיך צעטײלן שפעציאלישטן די
 פאציענט צום קאשטבאר איז װאש פראקטיק א פאציענטן, די פון
געזונט. פון פרט אין םײ פינאנציעל, םײ

 מיטגלירער די פאר בענעפיט שארט א :אך פאראן איז עש
 האט דעפארטמעגט מעדי?ל דער װאש אראנזשירונגען, די דורך

 אין שטאט. פון טײלן פארשײדענע אין אפטײקן מיט געמאכט
 אינ־ פון גוטהײםונג פון טשארטער א האשן װעלכע אפטייקן, די

 די מיטנלידער אוגדזערע צאלן ארדן, ארבעטער טעדנאציאנאלן
 שפי־ און מעדיקאמעגטן זײערע פאר שומען מעגלעכע קלענםטע

גאראנטיע, א זיי האבן צײט זעלבער דער אין און טאל־ארטיקלען,

 די לױט װערן צוזאמענגעשטעלט װעלן מעדיקאמענטן זייעו־ע אז
דאקטױרים. זייערע פון רעצעפטן

צענטער געבורט־קאנטראל
 יארק ניו אין דעפארטמענט מעדיקל פון ״קינד״ אינגםטע דאם

 אפים אין זיך געפינט װאם צענטער, געבורט־קאנטראל דער איז
 דערפארענער דער אונטער דא, עװעגױ. פינפטע 80 ארדן, פון

 פון געביט דעם אויו» פיאנער א א&על, שערי דר. פון אויפזיכט
 אינפאר־ קריגן מיטגלידער אונדזערע קענען געכורט־קאנטראל,

 פון מעטאדן מאדערנםטע די פאר מאטעריאלן און װעגן מאציע
 צענ״ געבורט־קאנטראל אין מיטגלידערשאפט ;עבורט־קאגטראל.

יאר. א $4 קאםט טער
צענ־ אט־דער האט עקזיםטענץ זיין פון צײט קורצער דער אין

 גװאלדיקן דעם װײזן ציפערן אוגדזערע װערט. זײן באװיזן טער
 גע־ אין און געלט אין צאלן מוטערם אמעריקאנער װאם קאשט

 װעגן אינפארמאציע אין מאנגל א און ״אבארשאנם״ צוליב זונט
 צענטער געבורט־קאנטראל פון פונקציע װיכטיקע א מוטערשאפט.

מוטערשאפט. גע&לאנטער םון פרינציפן די לערנען צו איז
 א ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון בארד מעדיקל די

 דישטריקט־דאקטױ־ פון קערפערשאפט דעמאקראטיש־דערװיילטע
 פאראנטװארט־ איז ארדז, פון מיטגלידער און שפעציאלישטן רים,
 צו־ אלע דעפארטמענט. מעדיקל דעם פון ארבעט דער פאר לעך

 אויפ־ און פארבעשערונגען אלע שטעף, מעדיקל דעם צו גאבן
 פריער מוזן מיטגלידער די צו באדינונגען די פון שפרײטונגען

בארד. מעדיקל פון װערן גוטגעהײםן
 װאש באשלוש, א אנגענומען לעצטנש האט בארד מעדיסל די

 מיט פארהיטוע־מעדיצין. פון ריכטונג דער אין געװענדט איז
 װעט דישטריקט־דאקטוירים, אונדזערע םון קאפעיאציע דער

יאר א מאל איין דעפארטמענט מעדיקל פון מיטגליד יעדער

ליטינםקי דזש. דר.
ארדן פון עקזאמיגער מעדיקל גענעראל

 שום קיין אן עסזאמען, פיזישן פולשטענדיקן א האבן קעגען
קאםט.

 װיכטיהםטע די װעגן מיטגלידער אונדזערע דערציע; צו כדי
 דורכ־ אנגעהויבן מיר האבן געזונט, מיט פארביגדונג אין פראגן

 צו געגומען האבז מיר ברענטשעש. די אין לעקציעש רײ א פירן
 אונדזערע אויך און העלט״ אװ ״בארד דער פון רעדנער די הילף

 מיר באקומען העלט״ אזו ״בארד דער פון דאקטוירים. אײגענע
העלפן װעלכע מאטעריאלז אנדערע און ״שלײד״־בילדער אויך
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 צװיק צ״ט א מיט דערציאונג־ארבעט. די דורכצופירן אונדז
 װאס געזונט־צענטער, א אין פאזוך א אראנזשירט םיר האבן
 ״װ. דער מיט צוזאמען דעפארטטענט״ ״העלט פון געלויט װערט

 זיך האבן יארק נױ אין ארדן פון פידעד 250 װי מער א.״. פ.
 קען עם װאס געזען אלײן האבן און באזוך דעם אין באטייליקט

 םון געזונט דאם פארזיכערן פון געביט דעם אויףז װערן געטאן
באפעלקערונג. דעד

פרא־ אונדזער געזונט, פון געביט אױפן טעטיקייטן אונדזערע

אידן אין פרױ די
 צי בײגעטראנן םך א האט אמעריקע אין פרוי אידישע די

 אידישן דעם פון לעבן געזעלשאפטלעכן דעם פון אנטװיקלוע דעד
 לאגדםמא;־ טױזנטער פון ברינדונג דעד אין לא:ד. אין דא ישוב

 הילף־ארגאניזא־ קצובן, מוטעדם אקזילערים, זײערע און שאפטן
 קליינ־ אגדערע פארשיידענע און שפאר־קאםעם און לײ־ ציעם,

 א זייער צוגעטראגן פרויען האבן אינםטיטוציעם, בירגערלעכע
 זיך האבן ארגאניזאציעם אלע די אבער ארבעט. טייל גרויםן

פרױ די אנטװיקלען פון אויפגאבע די געשטעלט ניט מאל קיין

ריטיט דארע

 דורך מדרגה. העכערער א אויףי זי אויפהויבז און קולטורעל
 ארויםגערוקט ארגאניזאציעם די האבן ארבעט יארן צענדליקער

 אלם מיטגלידערשאפט די פרויען. פירנדיקע אינדױוידועלע בלױז
 פראגרעםױוער נייער דער צו פרעמד געבליבן איז גא:צע א

געביט. קולטורעלן אויפן און געזעלשאפטלעכן אויפן שטרעמונג
 ארגאניזאציעם, אידישע פראגרעםױוע די נעװען זיינען עם
 אויםצונוצן פרויען טויזנטער מעגלעכקײט א געגעבן האבן װעלכע

 א אין װיםן נאך דורשט גרויםן און איניציאטיזו ענערגיע, זײער
 געזעלשאפט־ און קולטורעלער ברייטעד פון סביבה קאלעקטױוער

 אלם ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער ארבעט. לעכער
 בא־ פראםערנאלער פראגרעםיװער דער פון זייל װיכטיקער א

 ארדן אונדזער געביט. דעם אויף פארדיגםטן גרויםע האט װעגונג,
 גרויםע דערװארבן זיך עקזיםטעדז זײן פון יאר צען די פאר האט

 פרויען־מיט־ די פון םפעציעל איבערגעבנהייט און ליבשאפט
 ארדן דעם פון ארבעט דער אין געפוגען האבן װעלכע גלידער,

 אינטערגאציאנאלער דער לעבן. זײער אין אויםדרוק גייעם א
 קעז מען װאו הײם, גײםטיקע אט־די געװארן איז ארדן ארבעטער

 צו פײאיקייטן אומבארירטע די בײטראנן און אױםלעבן זיך
באװעגונג. פראגרעםיװער דער גונםטן

פרויען־מיט־ צאל גרעםערער א פון אריינקומען דעם מיט

 מאבילי־ צו ציל דעם זיך פאר האבן געזונט־דערציאונג, פון■ גראם
 פאר קאמף אין יארק נױ אין ארדן פון מיטגלידערשאפט די זירן

 מאםשטאב, שטאט און נאציאנאלן א אויף געזוגט־&ראגראם א
 די פון געזונט־&ראבלעמען די צו לייזונג א״נציקע די איז װאס

 אײנער איז דעפארטמענט מעדיצינישער דער מאםן. אמעריקאנעד
 בויען קענען מיר װעלכן מיט אינםטרומענטן, בעםטע די פון

 ארבעטער איגטערנאציאנאלז דעם פארבעםערן און פארשטאדקן
• ארח

ריטש דארע •

 די פון פאנאנדערװאקםונג דע־ נזיט ספעציעל ארד;, א־ן גלידער
 ברענטשעם די פון ?עבן פראטערנאלע דאם איז פרויען־קלובן,

 פראטערנאליזם פון פונקט דער געווארן. אויסגעבעסערט םך א
ט  םראטער־ די פראגראם. דער אין בוכשטאב טויטער א מער איז;י

 אפטער אין זײנען פרויען, די פון ארגאניזידט קאםיטעם, ;איע
 פאר זארג גרוים ארוים װ״זן און מיטגלידער די מיט בארירונג

 די פון חברשאפט אט־די מיטגליד. יעדן פון װאוילזיין דעם
 און ברענטשעם די אין געװארן ארײנגעטראגן איז פרויען־קלובן

 מיט ברענטש דעם פון לעבן טרוקענעם אפט גאנץ דעם באלײכט
פראטערנאליזם. ;עזעלשאפטלעכן קאלעקטיװן, װארעמען, דעם

 פראגרעםיװן פון באזע פונדאנזענטאלער דער אט דאנק א
 װיכטיקער א געװארן פרויען־קלובן די זיינען פראטערנאייזם,

 ריכ־ האבן פרויען די לעבן. געזעלשאפטלעכן דעם אין פאקטאר
 אידישן פון אקציעס די שטיצן פון נויטיקײט די אפיע׳טאצט טיק

 אנטיםעמיטיזם קעגן פר^גראם ברייטער זײן אין פאלקם־קאמיטעט
 ראםן־ קעגן און פארבדידערונג :אציאנאלער פאל קאגליניזם, און

 גאםן־ דעמאנםטראציעם, דורך האבן פ־ויעז אונדזערע האס.
 באװיזן אונטערשריפטן טויזנטער פון זאמילובבען און מיטינגען

 אין פאלקם־קאםיטעט אידישן פון אקציעס די פאפולאריזירן צו
םאםן. אידישע די פון שיכטן ברייטע צװישן געגנטן די

 מאכן פאפולער געהאלפן םך א אויך האבן א־דךפרויען ד-
 פאר רעגירונג־פראנראם גויטיקע די אט געזונט־ביל, װאגנער דעם

 דורכשניט־ דער פון געזונט־צושטאנד נידעריקן דעם אויסבעםערן
פאמיליע. לעכער
 פרױעךקלובן די פון פראגראם נעזעלשאפטלעכע גאגצע די

 די ברענטש. םון לעבן דאס אויםברייטערן געהאלפן םך א האט
 נאר ארדן, פון מיטנלידער די אויףי נאר ניט זיך באציט ארבעט

 געװארן פארצייכנט זײנען אזוי געגנט. פון מעגטשן די אױף אויך
 און באסטאן אין יקרות קעגן קאמףי אין אקציעס דערפאלגרייכע

 רעזא־ מיט דעלעגאציעם ליפלעטם, מאםן־מיטיננען, יארק. ;יו
די פון געפאדערט פרויען טויזנטער פון נאמען אין האבן לוציעם
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 די pa אפשטעלן דאס רעגירוע־אנשטאלטן םאראגטװארטלעכע
 ׳פראפיטירוננ פארבאטן צו געזעצן אויך ;פרײזן רױבערישע

 װעלן יסרות קענן קאמף דעם אין מאםן. די פון חשבון אויפן
ראלע. באדײטנדיקע א ש&ילן פרױען־קלובן אונדזערע נאך

 איז איצט שטייען ארדן גאנצן מיטן צוזאמען פרויעךקלובן די
 װעל־ לאנד, אין דא רעאקציע פאושטארקטער דער פון געפאר א

 דעמא־ די צוצונעמען פארפאלגונגען און טעראר דורך זוכט בע
 לאנד דאס »רײנפירן און באפעלקערונג דער פון רעכט קראטישע

 רע־ קעגן קאמף מלחמה. אימפעריאליםטישער צװייטער דער אין
 פרויעךמיט־ אונדזערע פון אויפגענומען װערט קריג און אקציע
 איבערן פרױעךקלובן אוגדזערע ערגםט. נרעםטן מיטן גלידער
 גע־ האבן םרױען־ארגאגיזאציעם, אנדערע מיט צוזאמען לאנד,
 טן6 דעם רעמאנםטראציעם איינדרושםפולע דורכפירן האלפן
 לעצטער דער אין אר״נטריט אמעריקעם פון יארטאג דעם א&ריל,

 אין פרויען אונדזערע פון רייען מארשירנדיקע די װעלט־מלחמה.
 טאג־ מוטערם פראכטפולע די דעמאנםטראציע, מאי ערשטער דער

 װערן מיר אז באװיזן, קלאר האבן אונדז, פון צוגעגרײט מיםיננען
 אײנקלאנג אין קריג. קעגז קאמו» אין פאקטאר באדייטנדיסער א

 דער מיט לאגע, אינטערנאציאגאלער פארשארפטער דער םיט
 אמערירןאנער די פון זאל לאנד אונדזער אויך אז געפאר גרויםער

 נאך געיעג בלוטיקן איגעם װערן ארײנגעשלעפט אימפעריאליםטן
 פאראנט־ און ברייטער םך א אויפנאבן אונדזערע װערן רויב,

װארטלעכער.
 קען פראגדאם פראטערגאלע &ראגרעסיװע פארצװײגטע די

 צו מעגלעכקייט א גיט ארדן אונדזער װען בלױז װערן דורכגעפירט
 מענטש. איגטעליגענטן און קולטורעלן א אלם פרוי די אנטוױקלען

 לעקציעם, פלאנירטע װי קולטור־פראגראם, פארצװייגטער א דורך
 דערצויגן מיר האבן שטודיר־קרײזן לייעךאון ?לאםן, דיםקוםיעם,

 פאר־ איז װאם מיטגלידערשאפט, א פרױעז־קלובן אוגדזערע אין
 מאדערנע און קלאםישע אונדזער אפשאצן קען און אינטערעםירט
 פאנאנ־ זיך אינטעליגענט ק׳גן װאם ;ליטעראטור •פראגרעםױוע

געשעעגישן. אלװעלטלעכע און נאציאגאלע אין דערקלייבן
 קולטורעל־נעזעל־ א געװארן נאר ניט איז ארדז 1אי פרוי די

 בא־ פראגרעםיװער דער פאר בײטראג א מענטש, שאפטלעכער
 בויער די זייגען זיי מוטער. אינטעליגענטע אן אויך נאר װעגונג,

 קינדער־ און ױגנט־ רױנדער־שולן, אונדזערע פון גריגדער און
 און ארבעט שװערע טאג־טעגלעכע רי טוען װעלבע ברענטשעם,

די אט דור. ױנגן דעם םאר לולטור־בנין דעם בויען העלפן

 םירן צו כדי מסירת־נפש, גרעםטער דער מיט ארבעטן מוטערם
 פרויען, אונדזערע ז״נען דאם װענ. פראגרעסיװן אין קינדער ־י

 ליב־ גרעםטער דער ימיט שולן די ארומגעריגגלט האבן װעלכע
 רע־ שװארצע די אז דערלאזן ניט און װארעמקייט און שאפט

 ״פארװערטם״־ םינצטערער דער פון אנגעפירט כחות, אקציאנערע
 ארבעט די אינםטיטוציעם. אונדזערע שאדן טאן זאלן קליקע,
 פון בויאוננ און אויםהאלטוע די ױגנט, און קינדער די צװישן

 פון אײנע װערן דארפן זועט קינדער־ברענטשעס און שולן מער
פרויען. אונדזערע פון אױפגאבעם װיכטיקםטע די

 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון פרויען די פאר
 אויפגאבן. װיכטיקע איצט שטייען פרויען, אידישע די םפעציעל

 װערן צו קלובן אונדזערע פון ארבעט די זײן דארפן װעט עם
 געזעלשאפטלעך־ אונדזער דורך און געגנטן די אין אײנפלוםר״ך

 אין פרויען אידישע טויזנטער צוציען פראגראם פראטערנאלער
 קולטור־ארבעט און אויפקלער־ אונדזער ארגאניזאציע. אונדזער

 פרעםע רעאקציאמגרע די װאם םם, דעם אויפדעקן דארפן װעט
 די אין טאג־טעגלעך גיםן פירערשאפט אידישע רעאקציאנערע און

 העלםן דארפן װעלן מיר מאסן. אידישע פארפירטע די פון טוחות
 לעמפער בעםטע די זיין דארפן זיי אז פרויען, די פאר מאכן קלאר
 די ז״ז דארפן זיי אז ; מלחמה אימפעדיאליםטישער דער קעגן

 לאנד אײגציקע דאס םאזועטן־פארבאגד, פון פארטיידילער בעםטע
 אנדערע אלע מיט צוזאמען גליקלעך לעבט פאלק אידיש דאס װאו

פעלקער.
 אנגע־ די פון ליכט דער אין ארבעט אונדזער אנאליזירכדיק

 אונ־ װעלן געשעענישן, װעלטלעכע און נאציאגאלע שטרענגטע
 די אויםצובעםערן אויפגאבע די שטעלן דארפן זיך פרויען דזערע

 שטײען װעלכע מיטגלידער, טויזנטער די דערנענטערן ;ארבעט
 פרויען פירנדיקע מער און מער ארויםרוקן ;װייטן דער פון נאך
 א אלם ארדן אין םײ קלובן, די פון פירערשאפט דער אין םײ

גא:צן.
 פינפטע די ױם־טוב, גרויםן אונדזער פון געלעגנהייט דער צו

 אוגדזער פארשטארקן צו צו מיר זאגן סאגװענשאן, גאציאגאלע
 שטארקן אוז בויעז ;פרויעךקלובן געזינטערע בויען ;ארבעט

 דער איז װעלכער ארד;, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם
 דעם מיט פארברידערונג. נאציאנאלער פון אויםדרוק בעםטער

 משפחה, גאנצע די װעט פראטערנאליזם פראגרעסיװן פון נײםט
 א צו רייעז נעאײגיקטע אין מאדשירן קינד, און מאן פרוי,

מארגן. ליכטיקן און שענערן

באר הייםט װאשינגטאן
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ברענטשעם יארקער נױ
 נריגבערג אסתר
 געלבערג הערי
 טראכטנבערג בעסי און הערי

 פארמאן בזאקם
 זאקין א:א

 םטאלערמאן אױוא
 םטאלערמאן ליבע

 קריימער איידע
 סטאמבלער בערטא און דיױו
קריימער בעקי

 דאנאי גײטען
 מעגאקערמאן א. און ר.

 רעמאיס שרה און ױסף
 אסטראף לואיס
 ליכט מאקס

 בלאיז בעז
 לערנער סעמא

 לערנער רעי
 טראנטענבערג מארטין

קריימער איידא און דײװ

2 ברענטש
 בלאט גערטרוד און מארים

 איידעלמאן דזשעגי און משה
• הילמאן לואים

 װינטער אפתר און ה״מאן
 תערליך םאקם
 זימערםאן אהרן
 באפמאן ראלף

 טאפעט דזשעק
טאניע און דזשעק

פלאװאטםקי

 װײנשטאק גאםי
 בראדים לינא און מאקם
 חאנצעם אױוא

 צװײבאן פרידא און בען
 לענטשינםקי מ.
 לעװיט ר. מ.

 װײן מאקם
 שלעזינגער איזידאר

זייםעל נייטען
םילװערסמיט ב. און א.

 שאפירא מארים
 טרימפעל פרעגםים

 נידעלמאן לואיס
 םװערדלאװ מילטאן

 םאראן־ םארא
 גאלדבערג דאװיד

 ראבינאװיטש בעםי
 מעדניק ראזע און ױםף

 רימער אידיט
װאקםמאן װיליאם

שװארץ הערי
 קאהן פ. און ב.

 טארלאװסקי מארים
 ראה איזידאר

 הענדעלמאן יעטא
 פארטאן טשארלם

 קויפמאן ר. און ה.
צװ״באן מארים

ארעװםקי ב.

פריינק ראזע און פעם
 םארקין א.

 מיילפאז אםקאר
 װאלין סאל

 ראבינם נ. װיליאם
 גראם דלשעק
 הילמאן ארטור
 רייזמאן דזשעק

אייבראמם םאמואיל

 רויטשאילד ג״
 קוירצמאן דזשעק
 קריימער מאקם

 רויטשאילד ארנאלד
 מילמאן מאריס

נעטי אוי אוירװינג
קושליאנסקי

 קאלװער עטל
זעלמאן הערי

 םטילמאן לואים
 קאהן א:א

 מילטאן לואים
םארא און הערי

 שװארצאפפעל
 װ״נבערג רמוא און טש.

 מילער א. און ק.
 מידער םעימארא

בויקעכ בערטא און מאניע

 זארקאװ ראבערט
 מאגדעל נעטי
 בארמאק א:א און דזש.

 גרינבערג מאריס
 געלמאן סארא און פיליפ

 יאנאװםקי היימאן
 ראטשילד מ.

 פעלדמאן םארא און םאל
 קאהן איזידאר
פעלער טשארלם

3 ברענטש
 ארראמסאן גייטען
ראוז ארן ה. נייטען

אלטערמאן
 אראנפ בעלא

 בעקער ארטור
 נעקער רעבעקא

 בענדער דזשא
 בערמאן פיל
 בערכשטײן אב.
 בינעלפטאק מ.

 בײנבערג םעם
 בלאנקעט מרים

 בלעכער אידיט און אב•
 בליקשט״ן אנא און םאל

 באיאז מאקם
 באקסער עטל

 פאקםער פעגי
 פרייטמאן מארים

 ברען דזשייקאב
 פראנפמאן הערי

 ברוק ה.
בומאוין םאל

 טשאדאראװםקי מאקם
 כאזאגאף אנא און םעם

 באיאז מאקם
 קאהען בעני
 קאד׳עז לואי
 קאהעז טיני

 ־אהען מארים
קאהען ראוז

 קאראןנ בערטא און ז״דר
 קעםטין לואי

 דאיען אםתר און מ.
 דיאמאנד פאולין און פאצקל

 דיקטער בעגי
 דאגםקי מ.

 עיזנער אראן
עפלאנד י.

 איינבערג ראוז און דזשיימפ
 עיםענמאן מ.
 עלמאן ־.

 עפשטיין ראוז
 עפשטיין פאפי או; םעם
ערענבערג בעז

ערעגבערג לילי און לואי
 ערליכטאן ב.

פעדער ד.
 פיינםאן ב. און לואי

פיינשטיי; מ.
פעלדטאן ד. . ד,

 פעלדמאן םילװיע און לעאן
 פעלדמאן ר. םארא

 פליער אנא און פרענק
 פרידמאן םאפיע און םאל

 גאנזלער דארא און לואי
 גאדעליק ראוז
 גארמען םילװיע און לואי

 גיבערמאז אב.
 גינזבערג מ.

 גיטלער טילי
 -־עדסטייז םאפיע

 גליקמאן יעטא און העדמאן
 גליקמאן פיל
גליי:ער אב.

 כליינע־ ה.
גאלדפארפ פע:י

 גאלדמאן לעא
 גאלדשטײן מאקם

איידע און נייטען
גאלדשט״ן

 גארעליק פארים
 גאראדםקי זעלדע און אב.

 גךינבערג םאלי און בעני
 גרינבערג בעגדזשאמין

 גראפמאן רובין
 גוטערמאן דייװיד

 העיקעז א:א איז י•
האלפערן םאפיע און לואי

 העריםאן און א.
 העיזלער מ.

הערטץ מארים
 האפבערג פאולין אוו מארים

 האכמאן דארא
 הײמאװיטץ מ. און דזשיי.

 דזשייקאבפ ה.
 דזשייקאבםט״ן מאלי
 דזשאםפע ״אול

קאקאשקא אוירװינג.

 קאקאשקא יעטא
 קאפלאן ב. און מאקם

 קאפלאן םאלאמאי
 קאטץ הערי

קאטץ מ•
 קאופמאן ל. און מ.
 קימעל י.

קלײן הערי
קלייז 'ם•

 פארגגאלד איזידאי
קראוז בעלא

 קראוז פלארענם און טשארלם
 קראוז איזידאי

 קראוז יעטא און מענדל
 קראוז מעני

 קופערמאן דזש. מ.
 ־וירטץ טאריי
 קלזמינםקי אדעקם

 קוזמינםקי איזראעל
 קוזסינםקז לואי
 לעידער פעםי

לאפםקי עדװארד
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 לאנדפמאן אב.
 לאפידום םיימא[
 לאױרענם לואים
לעף םארא
 לערער ראוז און דזשא

ליייעלםאן דזשולמם

 לעמער הײמאן
 לענאף הילדא און דזשא

 לעװין עםטער און אל.
 לעװין אידיט און איזידאר

 לעװין דזשא
לעװיז אלבערט

לעײיז םעם לעײױ ארטור
ליבשטיין מארים לעװיו אױוא אוו אוירװינ;
 לעװין דזשייקא:

 לעװיז לואים
 לעװין נייטען

ן ל^װי «פילי

 ליכטעגשט״ז ע.
 לאם םעמועל

 לאװענטאל מ.
לוריא םעם

 מארקום ר. און ג.
 מארקאװיטץ בען

 מעיראװיטץ דייװיד
 מעיזלער דזשון או; מ״ער

 מילער סעם
מילמאן מארים

 םינקאװיטץ פיליפ
 מאנעם דזשײקאב

 נױבערג ראוז און בארגי
 ניזינםקי פעם

 פעםאטי דזשאן
 פאדאלםקי פעם

 פאמעראנטץ ,נייטען
 פאזנער .בערטא

 פערפיקאף מארטין
 פרוםקי אנא און .הערי

 ריעד װיליאם
ריטש טילי און יעד.

 ריװקינד הערי
 ראזענבערג אדעל און זעליג

רוט און אוײװינג.
 ראזעגבערג

 ראזעגבי׳אט טאלי און מאקם
 ראטפארב לילי און יעקב

 רובינשטײז בארים
 רייעסקי אנא

 סאיבלער פרעגק
 זאלקינד אנא און דזשאזעף

. םאיעט בעםי
שעכטמאן א.

שגיפער רוט
 שװארץ אנא און ם״מאן
 שװארץ בעלא א־ן מארים

 שלוארץ נעטי
 שװארטצבארד מ.

 שעיעבריגם־' מאקם
 שאליט מאקס
 שערמאן ראזי און גערשן
 שערמאן דזשאן

 םיגעל לואי
 םיגעל םאפי

םילװער לילי און אב.

 סילװערמאן טשארלש
 פילװערשט״ן ה.

 םינג׳יר עטל
 םטאהל עטל און אב.

םטאר הערי
 םטעבינם בערטא און בען

 םטיינבערג קאפל
 םטיינפעלד פעי אוז דזשא

 פט״נפעלד מארים
 םט-יכפעלד טעדי

 םטופויק אב.
םוראלגיק רעי

 טעל ראוז און אב.
 טאפאראװםקי ראוז און אב

 טארגיגאל יעטא און אב.
 װאלדמאן היימאן

 װאםערמאן מאלי און איזי
 װ״נבערג םאפי און פרענק
 װייגםטײן קלארא און ױםף

 װ״נםטיין עמא און םעמועל
 װאלאזאנםקי מייער

 יאנאפםלוי ם.
 זעלניק מארים
 צוקערמאן פיליפ

צוקעיכאן מאו

4 ברענטש

 וױיטץ םעטועל:
 װענגראװםקי ךזשולױם

 װעקםלער ראזע און הערי
 גראבארגיק מאלי און הערי

גרינבערג טארים

 גרינבלאט ראזע
 גרינפעלד לואים
 גריגםטײן הערי

 פאלאק מ״ער
ראװיטץ דארע און דזשא

 ראפטשיגםקי םעם
 ראפאפארט א:א

 ראפאפארט מארים
 מעלצער איידא און דזשאזעף

מענעםע דזשולױם

 מעגדעלאװיטץ פעם
 מעטלינג רתל
 מילער דארע און דוד

 לעװין םיייע און דזשעק
לעװיז זי;א און אברהם

 ליבערםאן גאשי און לואים
 ליבםאן ראזע און מארים

 לוביןי דזשאזעף
 װיגער ראזע און הערי

װאלף א״בראחאם

 װאולמאן איידא און כעם
 װ״ם אנא און בען

 יאבראװיטץ מארים
 זאר םארא און איזידאר

עפשט״ן רעבעקא און דזשא
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 שראגער טיני און ה״מאן
 שרייבמאן פעני און הערי

 שמארץ םילי און דזשאזעף
 שװארץ םערא און מארטין

שװארץ אםתר און מעקם

 רילבערג ו.ערטרוד און רובין
 ריד ראזע

רימאן לואים
 ריטשמאן :עטי און מארים
ריפקין דזשעני

 מורםט״ן קלארא און הערי
 נאװאק טאלי
 נאװיק בערטא און םעם

 נירענבערג טאקם
גודעלמאן אברהם

 לובאװםקי ליליען
אלטער דוד

 א״נהארן פעני און דזיימאן
 אםנעם בעםי און פרעגק
באלאבאן לואים



 עפשטײן דזשעני און סעם
 שװארץ םעמועל

 מילםטיין אוירװינג
 לובארםהי לואים
 זעמלערוך מעקם

 פיכטענבאום דזשעק
 פיקםמאן דארא און איזידאר

 דריגונד זינא און מאריש
 גאנאפאלער גאסי און מעקס

 געלפא:ד ליליען
 יגעלמאן פאול

 געלמאן מערי און דזשעק
 גיױוען ליליען
 געװירטץ מארים

 גלימטשער פרידא און אהרן
 גלאק דזשעק

 גאבין דזשייקאב
 גאלד איידא און אלעקכ
גאלד לואים

 גאלדבערג ראזע און דזשאזעף
 ׳גאלדםטיין אבתר

 גודמאן אנא און םעם
דאראטי און מאריס

גראשארניק

 זיםער שאר
 סייגעל גייטען

בערטא און דוד
 םילװערפארב

 םױואק םעמועל
 םלוטצקער תיימאן

 שפיגעל דזשייקאב
 שפיגעל דזשולױפ

 םטארק דזשעני
 םטיין ראזע און היימאן
 סט״גבערג בערטא און פרענק

ו״אלדע און דזשאזעף
םטילמאן

 םטאלער דארא און עלי
 םטאלזער סעם

 שאלאמאן איידא און מעקס
 שולטאן פייגל און דזשאזען»

 טארטאן* קלארא
 טריין ה״מאן

טאופ א:א
 איג,ער סערא און םעם

 פערשקי אײדא און איזידאר
 פילטאן ראזע
מיידעגמאן נעט

אליס מאקם
 אלטמאן םילװיע און אייב

 אליםבערג י.
 אסטאר סעם

 אש טאביאש
 אמפער שמואל

 אקעימאן ציליע אדן יוםף
 אקערמאן איידע און א״ב
 איזדאעל אוזרן

 באראן אנא און מ.
 באריש איידא און מארם

בארפקי דזשייק

 ברוסקין בעםי
 בורשטיין װיליאם
םילװיע און םיימאן

בערניקער
 נארנשטיין ח:ה און מ.
 בעלינקאפ ה.

 רארט היימאן
 פארדאװיטש היימאן

 בלעק רויזע און הערי
 בלאדשט״ן מ.

 בלאמשטײן שרה און זעליג
בריםק דזשעני איד מאקס

 עליזאפעט און בענדזשאמין
ריגראד

 ראבינםאן עלםי
 ראזעגבאום איזידאר

 ראזענטאל לואים
 ראטמאן טילי און פיליפ

 ראטמאן א:א און דזשייקאב
 רובין הענרי
 ראש הערי

אלכא און איזידאר
ריױויטשער

 שולמאן ראזע
גאםי און דזשייקאפ

שטשעטוגא
 שלייפער מערי און אסקאר
 מאלקין רוט און נייטען
 מאגדעל מאניע

 מארמעלםטײן מיריאם
 מארשאק ראזע און הערי
 נואטוק מילדרעד און בעני

 מייזער פאולין און מענדל
 מעגאװ אכא און מארים

 מײדענמאן איזידאר
גארעגםט״ן טיל< און םעם

6 ברענטש
 גימיארג הערי

 ־.ילדענבלאט נייטען
געםטעל חנה

 ו.אלדמאן יעטא און ב.
 גאדװין חנה או; הערי
 גריגגרעז בעני

 גאלדבערג דארא און היימאן
 גאלדבערג דארא און איזי

 גאלדפארב מארים
 גראפמאן םאל

 גאטקין פדידא און מ.
;אלד מארים

 פעדלאג אייב
אגוסטא און װיליאם

פערלמוטער
 ענדריק איםאק

 האפמאן םילװיא
 האכמאן קלארא

 האראװיץ עלים
 האפענפעלד דזשא

 דזשאפע לואים
 דזשעטעלשאז עםטער

 קאהז הערי
 קאמינםקי גייטען

 קאפלאן אנא און איזראעל
 קאופמאן עםטער און נזאקם
 קראװיטץ אייב

 קראנפעלד אברהם
 קרופניק איזידאר

 לעםקין מיני און דזשא
 קראגפעלד בען

 לערנער ה״מאן
 לעםער מעקס

 לעװענטאל מארים
 לעװין בערטא און ־ערי

גודזייז פאולין און מארים

 ג.ארדאן דוד
י.ראם פיליפ

 דזשאטקאפ ג.
 דאגציגער אײב

דעגער ל.
 דארמאן םיידע או; מאקם
 דארום מארי

 דאץ דוד
 האמער דוד

 האמער ע.
 הארפער פיליפ

הארט שרה און װיליאם

 בארבאש טשארלם
 בארבאש נייטען

 בעלפאר בערנארד
 בעלפאר ביטרים און הערמאן

 בענדאט פיליפ
 בענדיטש העלען און לואים
 בערנםטײן ראזע און פאקם
 בלייזער בעקי
בליקער רוט

 בוםיס איידע און טשארלם
 קעמי מיכל

 טשייםין גאבריעל
 טש״ט טילי און לואים

 טשייטי דזשין און יאנקעװ
 טשערגעד פיליפ

 טשערי מערי און מאריס
 טשודגאװ םילװיא

 קאהן םינא און ד״וו
 קאהן מערי און הערי

 ־אהן מערי און איזידאר
 גרײגע דזשין

 דיױוים יעםי און םעם
דייטאגד מעקם

 װאלף עםטער און טשארלם
 װ״זער מיני און פיליפ
 װאל בערטא און הילעל

 װאקסמאן י.
 װאםערמאן ש.
 װילינג ל.
 װעקער עטל און י.

טעלםא און בערנארד
װייצמאן

 זיםנער בערטא און מאקם
 זװערלינג רחל און םעם

רבקה און אברהם

 באסין דוד
 בעקער יצחק
 בערליז בעטי
 בלומשטײן הערי
רעגינא און יצחק

 בראװענדעו
 טשיים פרידא און בערגארד

 טשערװיז נארא און פרענק
 יאגאדגיק לינא און םעם

 יאדקאװםדי
ױז ם״
לאפאן רעי און םאל

 בריםק שרה און מארים’
 בייראק שלמה
 בערגער ררל אוי משה
 באגארד דובע און דוד

 גראמאן רויזע און מאקס
 גאלאװיטש לילי און הערי
 לעבעדיגער רויזע און מאקם
ליאן מעגי

 ליפקין םיליע און ל.
 ליגיק בען

 לעװענדער םיידי
לינזער דזשעגי

 געגשאפט פאלין און נ״טען
 גענש םעם

 גאלאװיטש אברהם
 כראפער קלארא און היימאן

 געלערינג פ.

 גאטערפאז י.
 לאבעל בעקי או; מאקם

 מען לינא און מארים
פעני און ה״מאן

מאזוריטצקי
ער ל. מ.  מעשיג̂-
מילער פאלין און ש.

 יזעלד י■
 הענשער ל.
 העגדעלסמאן ם.
 האבערמאן ל.

האפמאן חנה
 האפמאן םערמא און פאול
 מאזדיז םעם
 מינקין כעקי און םעם

 מילער העלען אוז מאקם
 מאלערמאן שארלאט

 :אפארשטעק מאקש אוי בעשי
גידריגער שעם

 זיידענבערג
 זיקאװם?' שרה און מאריש

 זאקערבערג אייב
טאובער שעם
 טאלבערט שאגיע און שאל

 טשארלם שיליע
 נעדװין העטי א־ן מאריש

 ;יטצמאן שיידי און םעם
 געדװין הערמאן
פאבנאװ מארים

 שאלקאװיטש ג.
םילװער שוירלי אוץ מארי

471



 קאגאז םיליע און מארים
 קאמינםקי םאניע און םעם

טשיפא און אײב
 קארטצאװיטש

 קאטץ איװא און םעם
 קוירשעגבאום ;־עגינא און י.

 קירשנער מערי און לאזאר
 קלייכער הערי
 קליינערט פרידא און װילי

 קירשטיין רויזע און לייזער
 .קארן םעם

 קארםאן רויזע און ל.
 קראנעפ משה

 קאלאק אנא און י.
 קריימער דארא או; םעם

 קאמינםקא אױוא
 קוריטצקי טשארלם

קריטצער איװא און םעם

 קאלמאן נאאמי און אלפאנם
 קרייץ עפטער און םעם

 קגיזניאק םאפיע
 קא״לאן מאקם

קאפעל אנא
 קאפלאן רעבעקא און ב.

 קאמעגעטצקי םעם
 קאפערמינץ מ.
 רימער יעטא און א.
 רינגעלה״ם װ.

 ראזען רויזע און איזי
 ראזענפאום רויזע און אייב

 ראזענבערג עטל און נ״טען
 דאפין הערי

 ראטשט״ן סיימאן
בערטא און היימאן

ראזעגבלום
פאטשיגםקי אלים און א״ב

 םילװער מאקם
 םילװערשט״ן ל.
 םיגאל י.
 םעלצער פ.
 םילװעראט ל.

 םטעבםאן איזיךאר
 םאקם אייב

 םטיין אברהם
םאפין מערי

 פישמאן קלארא און מארים
 פר״פעלד רעי און מארים

 פרידםאן םאל
 פרײ אײב

 פײן מארים
פעלדמאן ל.

 פלײשמאן עטל אין נײטען
 פדידמאן רויזע
פאריז הערי

אראן אב.
 אבראמס ק. און מ.

 אבראמם פ. און דזש.
איידעלמאן ר. און פ.
אדעםט א.
 אלטשולער אײ. און ב.

א״דעםמאן םאל
 אגטים פ. און מ.

אנטאקאל לינא און דזש״.
 ארמאן מ. און א.
בייגעלמאכער א
ביידערמאן ב.

 באטגיק ע. און םעם
 באראן א. און דזש״.

 בעלאכני מילטאן
בעלקיז ם. און מ.

 כארבער אלעקם
 פארבער איזידאר

פאקם רויזע
 פלוטשיק פעני און דזש.

 פאפערני שרה און ז.
 פערי לילי און מארים

פאפקין ם.
 פאטעל מאלי און ױםף

 פאקאפ רויזע אוז אדאלף
 פריםטאװםקי דוד

 א״זענבערג י.
פארמאי ט.

 ענגעל גערטרוד אוי םעם
רעבעקא און נייטען

אייזענבערג
 קאהן ה. און א.

קאהן בארים
קאפערטאן םאפיע און מארים

 באראן אײדא
 בעלינקאף םאל

 בערגער ב.
 בערגער ה.

 בערקאװיטץ א״.
 בערמאן ליליאן און איז.

 בערלין איידא
בילט ה.

 בלאק א. און דזשיי.
 בלאק טש.

 בלעטער אםתר
 פאגארט םיליע

 .יראיטמאן הערמאן
 בראיטמאן פעגי

 בראיטמאן קלארא
בריקער מארים

7 ברענטש

 בריטאן םיידי און לואים
 בריטאן בלומע און פיליפ

בראק ה.
 ברוקם פ. און מ.

 בראוער םעם
 בואיק טאמאם

 קאנטאר בען
דזשעגי און םאלאמאן

כײפעץ
 טשעםין בעםי און םאל
 טשארלם דזש״. און איי.

 כ״פעץ םעמועל
p. טשאפטאן יעטא און 

 טשעראפםקי אפ.
 טשערין לינא

טשערגיק פ. ן ו א ם.

 טשערניק מארים
 טשילמאן איז.

 קאהען װ.
 קאהעו ל
 קאהעז ל.
 קאהען װ. ל.

 קאהען פאל
קאהען איז.

 קאהען בעםי און דזש״.
 קאהען רא־א און בארני

 קאמאראװ ר. און ז.
 קופערשט״ן םעמועל

קארין א״.
קאטלער ד.
דאמפקי ה.
דעקעלבאום ם. און ב.

פרענצים אױ הערי
ראזענבלום

 ראטקין העלען
 ראבינשטיין ם.

 ריכטער מארים
 ראטענבערג א.

 ראט ח:ה און ױםף
 שר״בער אםקאר

 שעגקער מ. און ם.

 שאפראן ל. און י.
 שאצקי אנא ן אד פרענק
 שערמאן דארא און גייטען

 שיבער בעלא און גריגארי
שװארץ הערי
 שולמאן מאטילדא און בעני

 שװארץ רויזע
קאהן ח:ה און ל.

 ד״םאכד פעם
 דאנערשט״ן טש.

 דיזענהאף אייב.
דײנעם םעם

 דיטשיק ד.
 דראבקין ;עטי
 א״דעם ראוז און םעם

 אײבענװאלד דזשי.
העלען און דזש״.

 אײזענבאנד
 אייזענבערפ העלען און טש.

 אייזענבערג םילװיע
 איליטציק נ.

 עפשטיון מעקם
 עפשטיין ם. און

עםטרין מ.

 עטינגער פ. און א״.
 אױוענם םעם
 עװענדארן* טש.

 עװענדארף טאלי און מאקם
 עװענדארף ראוז און אייב
 פארב םאל

 פארבער ם.
 פעט לואים

 פעלדמאן ק.
 פענםטער יעטע און נ.

 פינק םיידי און םאל
 פינקעלשטיין מארים
 פיין ה״מאן

 פיין מ. און םעם
פישער ב.

 פישמאן פיטער
 פישמאן מערי און דזש״.

 פארמאן אייב
 פרידלאנד ב.
 פרידמאן מ.

 פוקם םעם
ו,עפין ר. און א״.

 גאלפערין איי. און ה.
 גארב ב. און מ.

געלפאנד
 גענין פעני און םעם

 געגדלער װ.
 געװערטץ נ.

 גיכזבורפ אייזיק
גינזבורג דזשעני

 ג.ינזבורו. טש.
1גיםי לואים

 גילװארג אםתי־ און פעם
 גליקםמאן ע. און דזשײ.

גאלד מ.
 גאלדבערג דזשעני

 גאלדבערג דזש.
 גאלדענבערג, פ. און םעם

 גאלדבלאט גאםי און ה.
 גאלדבלאט פרידא
 גאלדפלאט ליליאן
גאלדפעדער פאלא און פיליפ

גאלדשטײן ם. און נ.
 גאלדמאן ראוז און דזש״.

גאלוב ה.

 גאלדװאדער ר,.
 גאליכםקי סעם
 גודמאן איז.
 גארדאן םעם

גרין ה.
iv. ארדאן פרידא און; 
גריגבערו. מ.

 גרינבערג איידע און םעם
 גראגין םאל
גראם איז.
 גראםמאן ווערא און אײב
 גוביש בעקי
האבער פעם
 האלפערין טאלי און םעם

האנדלער םערע

 הייביש ע.
 ה״פערמאז װם.

 הײמאװיץ מ.

 העלד קלארא און ה.
 העלמאן־ מערי און בעץ

 העלמאן אײדע אןן ל.
 הוירבחטי אנא אוז איז.

 הערטצאף דארא און מ.

 ה״קין מ.
 הוירש א״.
האק םעם

 האפמאן דזשעני און ה,
 דזשאלקאװ עלםי און ל.
 דזשאלאפםק־ מ.

קאפילאנםקי דזש״.
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קאהן א.
 קאמעראװ פעם

 קאנטאר מאלי
 קאפלאן דזשאו

 קארלין מ.
 קארנאל א

 קארפ איידא און מ.
 קעטץ םעם
קעטץ פעם

 קעטץ העלען און ב.
קעטץ דייװ

 קאופמאן םיידי און ד.
קאופמאן א״ב
 קערגער ד״װ

 קעפלער פ.
קלאצקא װם.

קלײנמאן ב.
קלייז ל•
קליינמאן ס. און ט.
קראם ה.
 קרעםנער ד. און מ.

 קראװיט ליליאן
 קראװעט העלען און טש.

 קראװיטץ פיארא און איזי
 קראװעטץ דזשארדזש

דארא און דזשיי.
 קריטשעװםקי

 קריטשעװםקי אפתר
 קרוטצעל רעב. און על.

 קוהל ראוז און פ.
 קולציגםקי מ.

 קוטיקאף פעם
 לאמאזאר ב.

 לאנדער מאלי און פעם
מיני און דזשיי.

לעמקאװיטץ

 אנטאנאפםקי דוד
 איינבינדער הערי

 ביידער דזשארדזש
 באלטער דוך

 בארד ראוז און בארנעט
 באר םערע און םעם
 בילעגקים קלארא און װם.

בערענםאן זזײמאן

 ל״נער םערל t.אר ב
 לעװין אוירװיגג

 לינטצער פר.
 ליבמאן ל.

 לינדעגאוער ה. דר.
 לאװי ראז און מאקם

 מעדאניק ר.
 מײזעל ע. און א.

 מארקום םעם
 מאיער מארים

 מידלער א.
 מילער לואים
 מעלמאן גארמא
 מיטגיק פאולין און דזש״.

 טארדעצקי מ.
 מארדעצקי ל

 מארעל פ. און י. דר.
 מאםקאװיץ ה.

 מוטער םעם
 :ייריק ב. און דזש.

 נירמאן ראוז און מאקם
 נארט ל. דר.

 נוםבאום םיידי
 ארדער מאקם
 ארלאװסקי הערי
אשינםקי מיגי און דײװ

 אװרין ר. און ד.
 פיטאשניק םעם

 פיליפםא; םערע
פלאטקין דייװ
 פאלאק מערי און פעם

 פאלאק דזשעגי און דזשיי.
 פרייעל :ארים

 פוטצאלםקי םערע און אייב
קװאשע םעם

ראפמאן ה,

 בערגער פעני און איזידאר
 בערגמאן ל. עלי

 בערלאנד לואים
 בערלין יעטא און הערי
 בערםאן דוד
 בידערמאן װם.

 בלאט הערי
בלום מאקם

 ראגעל ד״װ
 ראטאן אםקאר

 ראזענפלאט ראוז און ב.
 ראזען בערטא
 ראזען לואים

ראזען בען
 ראזענמאן זינא און מארים

 ראזענטאל נעמי און אר
םײדי און דזשיי.

ראזענצװ״ג
 ראװיגסקי יעטא און י.

 רויעק קױוע
 רובינפעלד ט.

 רודפארג מארים
 רוגיער דאן
 םאבנאף ראוז און טש.

 שאננאף נעטי
 ש״פער מעקם

 זאלטץ ה.
 זאלטצמאן אלטער

 םעמםאן ראוז און מ
 םאנדלער ה.

 שייגאק אייב
 שאפאף אננא און אראן
םאטץ םעם

 םעװעדזש ם. און מ
 שייער אוירװינג,

 י שערמאן דזש.
 םעבריגםקי ה.

 שעק םעם
 םיידמאן א״ב
 שיינמאן םילװיע און סעם

 שיפמאן דארא און דזשאו
 שיפטאן םעם

שיפמאן ו:.
זיידמאן םיליע און פרענק

8 ברענטש -
 באביק דזשעגי

 באביק אכא און איזידאר
 באביק רבקה און מאיר

דזשעגי און דזשאזעך-
באלטעקם

 באלטעקם מעי און פיליפ
 באנפעלד מארים

בארטגיק טילי און איזידאר

 םלוטצ־י
 פמאלאר

 םאלאמאן ב.
 םאלאװ דזש.

םפילפאגעל פ. און א
 שרייימאן ב.

 שרעדער מארים
םטיין טש.

 םטיין בעםי און לואים
 שטײן םטענלי און ה. דר.

 םטייגער לינא און אייב
 םטראום דזשאו

םולקעם דארא און אײ.
םולקעם ג.

 שוםטאק מערי און װיקטאר
שװארץ ל.
 שװארץ םערע און ה.
 שװארץ ל.

 שװארץ םעם
 טארעל ראוז און איז.

 םאגשיין מארים
 טאובער קלארא און םעם
 טאגטלעװםקי רעי

 טאק ליבי
 טול דײװ

ווישכיגראד נ.
 װאלבערג ר. און ד.

װאלקינד טה.
װאלקענשטיין מ.
װענק ה.

 װײנער קלארא און מארים
 װיינטראוב דזש.

 װײם פ.
 װ״כ ב.

 װ״זער דזש.
 וױיםמאן םעם
זאפמאן פרידא און םאל

 בארנשטייז אנא
 בראדםקי אהרן
 בראדםקי קלארא און יעקב

בראדםקי דוד
 בראדפקי אםר״ר און פיליפ
 בראדםקי פאלין און לואים

םאפיע און דזשולױם
בראדםקי

 םימקאװפקי א;גא
 שיפין אלעקם

 םקלאר הערי
 םקװערם־י דזש.
 םלאפין אננא און םעם

 זעקםער מאקם
 זעלדיז ליאן
 זױואן אל.
 זיעם אב.

 זימלער מאקם
 זלאט ב. און ה.

 לוירגער םעם
 לוירגער םעם
 לעםנאװער פעם

 לעשין בארים
 לעשין ל׳א

 לידער פאול
לייב אפ.

 ראבינאװיץ אםתר און דײװ
 ר״נגאלד פעני
 רעגעגםטר״ך א״ב
 רעזניק אהרן

 רעזניק מערי און דזשײ.
 ריעם ענגי
 ריםקין םעם

 םילבערמאן מאיר
 םילװערמאן גאלדי און טאיר

 םילװער מארים
קיידי און מעקם

 פילװערשטיין
 םימקאװםקי ל. און מ.

 םימקאװםקי פיידי און פעם
 װענער מערי און עלאים

 װענער פר. און אייב
 װינער דזשאו

 װיגער אייב
װינאגראד מאקם

 בוירק גערטרוד און װיליאם
 בוירק מילדרעד

 כייעט דוד
 טשעיגיק װם.

 טשערנאף אנא און מארים
 קאהען פלארעגם און יעקב

 קופערמאן ראוז און נייטען
פרענק גייטען

 פרידמאן רוט און דיד
 גאלין 'סילװיע
 געמינדער •סעמועל

 ג.ודװין אײדא
 גארען דזשאזעף

ו.ראדזא:םקי ־.איידא

 גוראלגיק ךזשא
 הערשקאװיץ דזשעגעט

 האפמאן אנא און מאקם
 האלץ ריװע און םאלאמאן

קעלער קייטי
קערשט״ן א:א און היימאן

 קליין פעם
 קליינטאן םאפיע

 קלײנמאן םאל
 קיטאגראד איזידאר

לילי און גבריאל
קאלטשינו

 קאלאדני דוד
 קוטזין לינא
 לאפםקער םעם

 לאטוטשי אברהם
 לערער רעי און דוד

לערנער בענדזשאםין קי

 לערנער מאקם
 ליכטעכבערג דזשאזעף
 ליבאװ אלבערט

 ליפשיץ פעני
 ליפשיץ םעם

מאהלער טשארלם
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פרענםים און דזשארדזש
מאנעס

 מארמור אגא
 מאזאר בעםי

 מאזאר װיליאם
 מוטשניק לילי און הערי

 מאנום קלארא און דזשעק
 מוטשגיק װיליאם

 נודעלטאן דייאנא און דזש.
 נאזיק דזשאזעף

 נעמיראף דזש.
 אלאנאן£ לואים

 ארליק דוד
 ארליק מילטאן
ארליק מאריס

 אקערמאן א.

 ארענדאש ה.

 אבראמאװיטש ה.
 אהראן איידא

 ארלאװםקי ם.
 אװעטםקי טש.

באזער מ.
 בייגעלמאן מ. דז׳טע און ח׳
 בוירג, א. ח׳טע און ח׳
 בלום ם. ח׳טע און ח׳
 בלום דזש. ח׳טע און ח׳
 בלום דזשאזעף ח׳טע און ח׳
 בויים א. ח׳טע און ח׳
ח׳טע און ח׳

 בוטערװאסער א.
 בוזניטץ דזש. ח׳טע און ח׳
בורשטיין א. ח׳טע און ח׳

 ארליאנםקי אייזיק
 פאול מאריס

 פערלמאן ראוז
פא־אק כעם

 פאטעגאל ראוז און גײטען
 פעקער בארני
 פאלאקאך- הערי
 ראבינאװיץ אײדא און םעם

 רייכער היימאן
 רייכער דזשוליום
 ראזענבערג דזש״קאב

 ראזענםטײן בענדזשאמין
 ראטענבערג אב. דר.
 ראטענבערג. גייטען דר.

ראטענבערג םאפיע און פיליפ

 בוירגער נ.
 בוירגער י. ה.
 באבראװםקי מ.
 בעליגםקי ם.
 בוירי.ער א.

 באגדמאז דזש.
 גוירלאך ג. ח׳טע און ח׳
 גאדאף ע. ח׳טיי און ח׳
 גוטהיים מ. ח׳טע און ח׳
 גראם מ. ח׳טע און ח׳
 געםונדהייט א. ח׳טע און ח׳
 גאלדמאן דזש. ח׳טע און ח׳
 גארד דזש. דו׳טע און ח׳
 גאלדבערג מ.
 גאלוב ה.

 גאםטייסקי דזש.
גרין מ.

 םאדאװניק בערגארד
 םאדאװגיק דײװ

 כאלאפ בענדזשאמין
 םאלאפ דזש״קאב
 םאנדלער דזשאזעף

 שומאבער העטי און הערי
 שומאכער גאםי און םעם

 שװארץ בעדזשאמין
 שװארץ לינא און נייטען
 שאפירא עלא און לואים

 םילװער טעם
 םילװערמאן מייער
 םאברין בערטא
 םאלאװעי דזשעק

סאס װיליאם

9 ברענטש

 גראס מײקל
 געװירטץ דזש.
גריגהאום דזש.

 גץירשיק ב.
 געביידע דזש.

דאדריק ל.
 דזשעיקובס מ.
 היגער ח׳טע און ח׳
האפט מ.
 האפמאן ג.

 האלענדער אנא
הארים י.
 װ״נגוסט ל. ח׳טע און ח׳
 װ״נשטײן דזש. ח׳טע און ח׳
 וױיםבורנ מ. ח׳טע און ח׳
 װאלף ה. ח׳טע און ח
װ״נשטיין ב.

 שטארקאנד לואים
 םטײן אלבערט

 םט״ן בעםי און לואים
 םטײנבערג םעם

 םטיינבערג סאול
 םטוירן ראוז און מאקם
 םטויל טעד און דארא

 שטורמא מאלי און טשארלם
 טאלאנסקי דארנעט

 טעפערמאן איזראעל
 טעפערמאן יעטא און סעמועל

 טיטאראף דזשעני און לואיס
 װאלינםקי בארנעט

 װעכלער טילי און שעם
װ״נער אברהם

 װיינער ד.
 װײנםטאק דזש.

 װייצמאן דזשעני
 װאלפביין יעטע

 זאלצמאן ר. ח׳טע און ח׳
 זימבערג דזש. ח׳טע און ח׳
 טשודגאװםקי א. ח׳טע און ח׳
 טאוב א.

 טולמאן דזש.
 טאפאל אוירװיינג

 יאנג שארלאט
 ל־במאן טש. ח׳טע און ח׳
 ליכטעגבערג ב. ח׳טע און ח׳

 לעװ דזש.
 לעװין מ.

 לעװין דזש.
לאטענבערג מ.

 װ״גטרויב פאולין
מיריאם און איזידאר

װייםבערג
דזשענעט און אוירװינג

װינער
 יאגאפסקי ק־ארא
 זאםלאװ אםתר און םאיר

עלענא און דלשולױס
זבארסקי

פרידא און דזשארדזש
זינבערג

 זינבערג פאולין און מאזעם
 זלאטניק יערל

 קראםיני איזראעל
בארד אנא און אברהם

 לאטענבערג ם.
 לע:עטסקי דזש.

 לאגדי אױוא
 לעטערמאן בעםי

 םילער א. ח׳טע און ח׳
 מילער עדװארד ח׳טע און ח׳
 מאלין ל. ח׳טע און ח׳
 מאנדעל ם.
 מילער ם.

 מארג,וליס טש.
 מארים ד.

 מערשאן מיני
 מילראד םערע

נוסבאום מ.
 םאקמאן ד. ח׳טע און ח׳
 םאנדלער ג. ח׳טע און ח׳
םיגעל דזש. ח׳טע און ח׳

םינגער א. ח׳טע און ח׳
םאלאמאן ב. ח׳טע און ח׳
םיציכםקי ם. ת׳טע און ח׳
םאלידער ה. ח׳טע און דו׳
 םאלאטאן ם.

 םוקמאז דזש.
 םאגש״ן מערי

 םולצמאן דזשעני
 םאלאטאראף מ.
 םיםק׳גד ם.
 עלקים ם.
 עםטערסאי א.

צענױר רוט

עלקיז ב•
 עפשט״ן ח׳טע און ח׳
 פעלי דזש. ח׳טע און ח׳
 פעםטער דזש. חט׳ע און ח׳
 פעטערםילי ל.
 פעטרושקא מ.

 פארטער דזש.

 פאװעל דזש.

 פלאװנער דזש.
פשױ.אדא העלען

 פינקעלשטײן ה.
 פיגקענטהאל ב. ח׳טע און ח׳
פ״גענבאום ה. ח׳טע און ח׳

 פ״גענבאום ם. ה׳טע און ח׳
 פעלדשטיין פ. ח׳טע און ח׳
 פרידמאן דזש. ח׳טע און ח׳
 פעםטינגער א. ח׳טע און ח׳

 פ״;ג.ענבאום דזש.
 פייגענבאום א.
 פאקס ם.
 פרידמאז ל.
 פרימאן פ. י.
 פ״ן י. און נ.

 פייגענבאום לילי
 פאועד א.

קרומהאלץ אנא

 קאםיל ל.

 קופערשטיין ב.

 קראװאט ם.
 קרומהאלץ אוירװינ;.

 קלעבאן םעלמא
 קליימאן עםטער

 קופער א.
 קופער איזידאר

קאהן דזש.
 ראדאש ר. ח׳טע און ח׳

 ראקםין דזש.
ראדאש ל.
קאפמאן ה. ח׳טע און ח׳

 ראוד מ.

ראזען ם.
 שצופאק דזש. ח׳טע און ח׳
 שװארץ ד. ח׳טע און ח׳
 שטיינבערי. מ.
 שניידער ל.

 שעבוטצקי דזש.
 שליכטער א.
 שניידער א.
 שוםטאקאװסקי ה.
 שיקארא א.

 שולץ דזש.

שיבערט דזש.
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 אוגטערמאן שערע
 אקשמאן דזש״קאב

 אקםמאן עםטער
 אנישפעלד חשייק
 יאום דאראטי און ג״טען

 בעל בעקי און םעם
 בעלער אהרן

בלום לואים
 באטלער פעני און בענל

 שרוקס פאוללן
 ברלפמאן פיליפ

 בעגון פעני
 בריל בעטי
בריל דארא
 בורמאן טאגלא און א״ב

 בארמאן ליליען און מאקם
 באקאװ סעם

 ברעגמאן דזשא
 בלומבעחג מ.

 בורםטיין דארא
 ברלםקין מערי און הערי

 בלגאמום ה.
 בערםאן פיליפ

בירעגבאום לואיזע

 גלאבערמאן ראשעל און ל.
 גליבער םיידי און אייב

 גארבער אגגא און סעמלועל
 גליבער דזש״ק

 ג.לאטזער הערי
 גאלדמאן דזש״קאב

 :אלדבערג מאריש
 גראם לואים

גרינבערג י.
 גאטליב צלליע און דזש״קאב

 ־.ודמאן מיניע
 גאלדסטיין פאול
 גלאטזער ראזע

 גאלדסטיין פיליפ
 גאלדבערג דזשאזעף

 גראר. היימאן
 ^לאבערמאן םעמיועל

 גליבערמאן אהרן
 גלאקמאן םעמױעל

 גאגזא מאריש
 גאלדמאן דזשעק
 גיטלין העלען

 דאניעלב בעגי
פורמאן דזשוללוש

סו ברענטש
 דענענבערג פעני און לואים

 דארמאן שללמאן
 דיימאנד םידנל

 דרעבםקי װיליאם
 דענענבערג, מאריש

 דיטקאװשקי איזידאר
 דיױוים יעטא און םעמױעל

 דזשאספער אנגא און דזשעק
 דזשייסאבס שעש

 האפמאן אליק
 העפט דזשאזעף
 האפמאן איזראעל

 ה״בער עלםי און פרעד
 העדשקאװיטץ איזידאר
 העריסאן בארנעט

 הורװיטץ דוד
 האלטצמאן איזידאר

 האמערמאן ה.
 האפמאן איזלדאר

 װאל אםקאר
 װארשאפשכ־י פעני

 װאיקאוו לעאפאלד
 װארס הערי

װינטער לואיש

 װללצמאן אננא
 װאראנאף ם.

 װינטער דזללמאן
 זאפין הערי

זארין מעי און אלעקם
 זיפערן א.

זייאגטץ
 זשוקאװשקי מאלי
 זייד בעקי

 זאן ארגאלד
 טאבאטשניק הערי

 טאבאטשניק נייטען
 טאוזגער דזשא
 טערקין מאקם

 טרײבמאן װלקטאר
 טאקער בעלא און אײזיק

 טרלישטמאן בעלא און דאן
 טערקין דזשעני און דזש.
 לורמאן ריװע און לעא
 טשאגשקי נעד

לודעל םאיר
 כוואטױק טילי און פיליפ

 לייפמאן ראזע און בעגל
פאריז רעי און טשארלש

 ליפשיץ רעבעקא און אלעקם
 לאקער שאפיע און לואים
ללפסקי איידע
 לענטשינסקי מאלי און העגל
 לאקער עשטער און םעם

 לערנער ראזע און בארגי
 ליבערמאן זעליג

 לייפער הילדא און םעם
 ל״פמאן אננא און הערל
 לייפמאן גאלדע און מאקם

 ל״פמאן אננא און מארים
 לעװין דוד

 לוטצקי הערםאן
לעםין םעם

 לעמיט פללדל און נייטען
 ליפקיז ראזע

 ליפשיץ װיליאם
 ללפנער העגרל

 לעלטשוק בערטא
 ודמירםקי ״לי אליק

 לאזאניק אלבערט
 לינק קלארא

 לעמישאװ םאל
לאנו. טשארלם

 לײבאװיטץ לואים
 מאטילםקי הערי
 מייערם אלגא
 מארקוס הערי

 מארקוס דזשײקאב
 מארק טשארלם

 מ־יםי מארי
 מער־ין מערי און םעם

 מעשעל י.
 מעטער נייטען
 מילער פערל און םארים
 מארקם אײרין

 מילער דזשײיקאב
 מעטץ ציליע

 מיגדעל דזשארדזש
מארקם בען

 מערםאן װײאלעט און א.
גענסין א״ב

 נעלםאן פרידא און מאקם
 גױמאן איזידאר

 נעסאז םיד לואיםיאון
 נ״דיש א״דא
 ניידיש הענרי

 נאטארױם פאולין
 סאפאף םעם

 םפױואק אגנא
 פאלטצמאן םידני

 םילבערפארב םעם
 עפםטייז קייט און הענרי
עדעלמאן מלניע און אלעקם

םילװערםט״ן טשארלי
םילװערמאן עטל און טש.

םיגאװיץ פערל און װיקטאר
םיכגער מיניע

םקולער דזשאזעף
םיםעלמאז מאקם

םמאלאװיץ איזאק
סיםעלמאן םילװיא און א״ב
םעלקאװיץ דזש.
םרעבניק ראשעל און סאל

םטיין לואים
םייבל היימאן

םטיינבערג ראזע און א.
םטײגבערג בערט
םולער עלםי און חיים

םטיין פעגי און איזידאר
םטאמפער דיאנא
שאקאלאף פיליפ

םװידלער םאל
םיג.על ל. אוירװינג

םילױער םאל
םוםקינד ל. א.

םיראטא םארא
םילבערמאז לעא

עפםט״ן מאטילדע און מאקם
עםטין דוד

עיזענבערג איזידאר
פריין דזשולױס
פאפוש דזשאזען!
שוב א״בראם

פרידא און דזשײקאב
פערעלמאז

פעטעוים ב.
פערלאװ מאקם

פאמעראנץ דזשײקאב
פילטשיק העלען און מארים

פאמעראנץ יעטא און א.
פאלאק םילװיע און ד,ערי

פאלאק אננא אוז דזש״קאב
פילדאס מאקם

פאטאלםקי הערמאן
פר״דקעם דארא און דזש.

פאלץ אברהם
פוטערמא! הײמאן

פרידמאן מאקס
פוטערמאן אדאלף

עלדמאן פלארענם ן ו א הערי ̂פ
פעינער גאםי און מארים

מאסם׳פעלדמאז
פעלדמאן דזשוליוס

.פרידמאן דזשעק
ס.,פעדדמאז א״ראוןל

פאבייקאגט רוט
פא^בער מייער

דזשייקאב־י¥וטערמאן
פישמאן נייטען

פי-שמאן אנ:א און םעם
פוטערמאז לואים
פיין מאקם
■ פארמאן אנ:א

העלען און דזשולױם
קאמארסקי

קעם סעם
קװיקער פאלינע

קאלםטײז מ.
קאפמאן י.

קאלגיק אל.
קליין 5דזשאזען

קאפלאן ל. און פיליפ
קארארםקי איזידאר

קא־ז לעא
הײמאזדע^לאן

קאפלאן דוד
קאמארםקי היימאן

קאפלאן בעלא און הערא״לד
קאפלאן הילמאן

קראנםטאט א.
קאלאדני םעם

קאזשאק א״בראם
קראקאף ר.

ר,רופניק אלעקם
קארמעל ראזע און מארלם

קאפלאן אײבראם
־ראײיץ היימאן

קאלאדגי דוד
קרלניק הערי
קאהן דזשא
קאנדעל אגגא

קי:ע; מארים
קעם דוד

 קאנעפם?י אגגא או; דזש.
 קאצמאן דזשאזען־
 קארענגאלד איזידאר

 קעגטאר אננא און אײב
 קאב םעם

 קאהען דזשללקאב
 קופערםמיט בעגדזשאמלן

 קופערםמלט דזשוללום
 קופער דזשעק

 קופערםמלט םעם
 ראסרין הילמאן

 רעזגיק אלבערט
 רייטש א״ברעם
 ריטש איזידאר

 ראשטאז מלגי
 רובינאףל שאל

 רוכין װלללאם
רומארק שאל

 רוביגשטײן פ. און לואלש
 ראזעגבלאט איזראעל

 רובינםטיין ר. בעגון
 דאטבלאט מאריש
 רובין דזשעק

 שאפירא ש.
 שאפ׳רא מארלש
 שעדלין מאקש

 שנ״דער אננא און שעפ
שאכער שאל

 שװארץ אננא און :ייטען
שװארץ שילװיא און שעש
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 אדלער סעם
 אלטאן םעמױעל

 אלטמאן ראוז און לואים
 אלטמאן ראוז און מאקם

 אפאטעקער ד.
װ שייצער דיי  איז
ען ראוז ״ז  א

שטיין דזשייקאב  אייזענ
 בערגער דזשעק

װא אןן איזידאר  בערגער אי
 בערגער יעלא און רובין
 בערגער גערטרוד און אײב

אן און רובין  בעקער לילי
בעםער ראוז און לייזער

בראט ה.

 בארדאװיטש ראוז און ט.
לינא און דזשייקאב

גרינבלאט
 גרין איזידאר

 גליקםמאן פראדל און כאנע
 גאטליב רוט און דזשײכןאב

 גאלדבערג עני און הערי
ב  גראםבערג אױוא און א״

 געלבארד עני און לואים
געלבשטיין נ.

 געריכטער רעגינא און קארל
 געריכטער עטל

גודמאן פעני

ש - ט ענ ר ו ו ב
 דיטמאן היימאן

 האראװיץ פ. און איי.
 הויפטמאן מיכל

איידא און םאלאמאן
הייטנער

ראוז און לואים
 האנדעלםמאן

 הארכיק מאניא און אלעקם
 װלאדימיר בארני
ב  װלאדימיר לילי און א״

 װלאדימיר אלבערט
 װארגאן העלען און קארל
 װײנגארטען הערי
ני און םעם װייצמאן מי

 װעגגלינםקי ראוז און אייב
 זוירקעל ראוז און םעמױעל

װ ״  זייגלער מאריאן און ו
ב  טריטער א״
װ  טרעגער ראוז און דיי
 טרעל.ער םעם

 טראפינםקי לואים
 טאליפ בלױמע

 טשארני א:נא און דזשייקאב
 טשאטינאװער איזראעל

 טארשים ה.
 בראבאלאװסקי אלקנה
 לעפקאװיץ םיידי און לואיס
א און מארים לאנגער א״ד

 לעװין סאפיע און אראן
א  מאלער א״ד

 מייערםאז אלבערט
 מאלבערג ראוז און אייב
דזשעגי און אייב

מוראטשכיק
 מונאװיטש שלמה

 בואנדעלבוים מאלי און פ.
 נעםטען לואים
 נעסטען איידא

װינג ר  נייבערג אוי
 גאפמאן בעקי און מארים

װ  נ״בערג פרידא און דיי
םילנןין אפתר און דזשא

 בייראן ראוז
 בערפער דזשאו
 בוכנער כאפיע און מארים

באלאגור מ.
 בראדםקי פעני און לואים

 סילװער דזשײקאב
 םענזער הערי
םופקאף מאקם

 םיידור גאסי און א.
גג װי ר  פענזער אוי

עדעלשטייז אםתר
 עפשטיין רעי און ב.

 פלאטקין ארטור
 פרידמאן איזידאר

פריילעך אײב
 פריילעך םאפיע און סעם
 פרידלענדער לעא
פריינד מערי און :םעם

 פריימאן לאה און הערי
שביין א. פי

 פרידמאן אדעל און הערי
 גאטפריד םערע און םאלאמאן

 גאלדבערג םעם
 גאטליב מאלי און פנחס

 גאלדבערג עני און לואים
 גאטליב םערע און דוד

 פינקוס אלעקם
 ציטראן דזשעני

 קינםטלער הערי
אםתר און מאקס

 קוזשמינםקי
 קעםטלער דזשאו
 ררויס דזשאו
 קרויס מאריס

 ק»ץ רודאלף
קויפמאן אבע

 קושנער ראוז און איזידאר
 קאפלאן יעטי און װיליאם

 ?עלערמאן לואים
 ־אץ הערי
 קרעמעה םעם

 קאפאן לעאן
ט לילי רי  װיינ

ט העלען און דזשא רי  װיינ
ט לױבא און מאקם רי  װיינ

 װילינגער גאםי און םעם
 װילינגער בלעגטש און װילי
 קאהען םעם

שטיין מ.  רובינ
ב ש א״  ראייגאוויט

 ראסבערג יעטא
 רוביז לעאן

 רובין פרעגםיס
ראזען ;אםי

ש ט ענ ר 12 ב

 ראטג;יר ט.
 י־אזען מאריס

 ראטשטײן דזשײמס
 רײן אײב
 ריכטעו־ דײװ

רטי און נזאריס גוי
רײנהארץ

 ראזענבלאט דזשאו
 רוביגאװ ר.

 לעפקאװיטש מאריס
 לע*ער ראוז און אלעקס
 לעף סײדי און מאריס
 ליפשיץ סײמאן

א  ליפראק פילװי
שטײן סערע און בעגי  רובינ

ע און הײמאן סילי
ראזענטאל

ני און דזשאו רוביגשטײן מי

ני און הערי שטײן מי ביג  רו
 ראטשטײן פאולין

אײדא און טשארלי
שנײדערמאן

 שוטמאן דזשעני
 ש:ײדער דזשולױם

שרײבערמאן
 שײנבערג סענדי און ראלף

 שנעלער אסקאר
פ מיריאם און סאל  שליגגבוי

שעהן ראוז
ע און מ. לי  שטײגער פי

 סינגער העלען און דזשאזעף
נג װי ר  סופקאף אוי

 סילבערבערג אלגא
העגריעטא און איזראעל

 םילװערמאן
 שװארץ /אלדי און ס.

ײגין סעמױעל ש

בוקאף ס. בערליז דזש. , בויר:. א. בעלאוס ר. אדעלסאן י.

שבײן ס. און ר. פינקעלשטײן ל. פײגבערג א. עלשיטץ ע. ארן ב. אײזנער פ. פי
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 פרידמאן ר.
געלער מ•
 ירעלמא• און ס.
 גערשטענהאבער י.
 גידמאן ד. און א.
 גיגדעם א.
 גיטעלמאן א.
 גראםבערג א.
 הימל ק.
 האפמאן פ.
קאטץ ם.

 קלייז ל.
 קליג.ער װ.
 קליפער מ.
 קראװיטץ מ.
קריטץ ט.

 לאנדא פ. און דזש.
 לעװינםקי פ. און ם.
 ליפמאן ב.

 מורינםאן װ.

 נודעלמאן דזש. און װ.
נודעלמאן מ. און י

 גודעלמאן ם. און מאקם
 גודעלמאן ט.
 נודעלמאי מ.

 נוגער א. און דזש.
 נוגער ם.
פאלאק י. און מ.
 ראביגאװיץ ג.

ראדלער י.
 ר״טהענד ם. און ג.

 ראזעז ב.
ראזענבלאט דזש.

 םאדיגאװ א. און ר.

 שעגקםאן י.
 שװארצבערג דזש.
 זעליקסאן נ. און טש.

 שאמפאראף מ.
 םיימאן םאל

 סאנטץ ב. און פ.
 םאםגאװ א. און מ.
 שט״נבערג א.
 שטיינבערג ם.
שטיי:נערג ע.

 װאקם ל. און ם.

 װאקס ם.
 װײנער װ.
 װייםטאז ם.

 װ״לדעגבערג דזש.
 װיגאקור מ.
 זיילאן ד.
 זאראן* פ. און ת.
 טאלטשינסקי ד,.
טולעד מ.

ש ט ענ ד 15 ב

 קרים הערי
 ראט םערע און מאריס

ד ױוי  בערלי די
בריל לייבל
הערים םיידי און דזש.

ד און היימאן רטרו  בראן ;וי
פליגל לואי

 קערמאן איידע און גייטען
 קערמאן איזידאד

גייער םעם
יארמום עלען און בעני

 עםטיין בעסי און אייב
 פ״געלעם כאצקל

סאפיע און בעגי
קאטעלאנםקי

 לעוויי הענרי
אבראמאװיץ הײמאן

 םװידער איידא און ב.
 געלפאנד פאל

 יעלפאנד םידני
 װיכער עםטער אוז לואי

 לײזעראװיטש ראוז און י.
קאפלאן פאלין און מאריס

 הערים רע< און מארים
ע און דזשעק םילװי

פינקעלשטײן
א״ און דײװ ץ ר װי א  ל״ב

 װיגעקא!־ און ראזען
יאבעק מאלי און הערי

א רקין עלעז און לי  טוי
 בראדםקי אלעקס
 װינער גיטל און דזשעק

 אבארבאנעל ראבערט
 טארגענסטערן עםטער

 פארבמאן יצחהן
גרינבלאט בעםי

אבעל אהרן
ני און גייטען  אװרוצקי מי
 אדלער בערטא
 אנטמאן דזשאו

 אװרוצקי איזראעל
 אפעל אױוא

 אםט מאזעם
 אלפערט מאקם
 באםען אהרן

 בענאװיץ לואים
 בערו.מאן אחרן

 בלום גאםי און טשארלס
 בורשטיין איזידאר

 באטװײ-יק םעם
 בראנשטיױ מאלי און מאקפ
 בייגעל אננא

ק  בראנדעם אייזי
ק ראוז און מארים  בורני

א קען דייעגא און די ר :וי

 מאלמעט םעם
 געלפאנד עלען און מ.

מאז ענע און אהרן  נוי
װ ״  מענדעלםאן פרידא און ד

 גירעגבערג םארא און א.
נאװיק פםח

ליבערטאן ענע און גייטן

טי און דזשאזעף ק״
בלומפילד

 ברייטמאן מארים
 בוש עטל און װיליאם

בלום פיליפ
 ברעיקםטאון בענדזשאמין

 קאלא פיליפ
 קאוזעז םעם

טי  קאהעז ק״
אן מ  קאהעז ה״
 קופער דזשאו

ש״קאב  קאהעז דז
 קאלען אהרן

 קאלען גאלדי
 טשערנאװ אגנא
טן  טשארני ניי
 דארפמאן פעי און הערי
 עגטע םיידי און הערי
ענטע לעאן

 קויפמאן מארים
 םטיינבערג. פאלין און םעם

ע און יאשקע  לעװין מינ
 אבראמאװיץ נעטי אוז דזשא

 קויפמאן מערי און םעם
אי ד  מעלגיק םאפיע און איזי

םיגל אםקאר
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פרענק איידא און םעם
פרידטאן פרידא און דזשעק
פעלדנײער מאקם
פרידמאן מאלי
פארמאן פאול

פרידמאן מארים
בערגמאן דזשאו

בר״טמאן איז<דאר
בלים דזשאזען־

קאהען בעגדזשאמיי
דיטקאװםקי אניא און װם.
דאכקנער י פענ

מאן •.אלדמאן ם״
טן האפקין ניי

מאזעיקא לײזער
םעליגמאן דזשעני און אב.

סילװערםט״ן מארים
טאנםמאן אב.

פלאמהאפט בענדזשאמין

 אלבערט םערע
ײדמאז םעם  ז

 ליבמאז טילי און לואים
 דװארניק םארע און םעם

ני און מארים  טענענבוים מי
װ  גאלדשטיין איידא און דיי
גארפינהל סעם

 גלאטצער פעגי
 גאלדבלאט לילי און איזידאר

 כאלדשטיין פיליפ
 גאלדשטייז פאול

עםטער און איזידאר
גאטקאװיץ

בין ראוז און סעם  גו
 גיל םעמועל

 גרענד דארא
 גאלדשט״ן הערמאן
גיל דזשעק

 האגדלער מערי און םעם
 האראװיץ מערי און אברהם

 וזארװיץ מערי
ץ םעם װי א  האי

 דזשאנאװ הערי
 קאמינאװ דזשייקאב

קאטץ אהרן
קעלער בעםי אין מ״ער

 גאלדםט״ן מאיער
עפ םאניע און מ.  ש״ג

 קלאקט שוירלי און מאיער
ע און ראבערט נ ״  הארװיץ ד

 לאטניק ש. און א.
אלבערפי פעני

 לעװיז איידא און טשארלס
ע און אייב קאהן סילװי

ד װי ״  קלוגערמאן ד
 קאיריגסקי לואים

 ־אבריגםקי װיליאם
 קאםלאװ בענדזשאטין

 קאפעל עזרא
 קאזינסקי לאה
 קאברינםקי בעגי

ד װי ״ קאכ ד
 קאופמאן לי■ט און ראלף

 קרופניק לואים
א  קאפלאן א״ד
 קאםיגםקי טאקס
 לעף הערי
 לעווין אגנא

 לעװין הערמאן
 לירטצמאן ראוז אוז הערי

װין אברהם ט  לי
 לעװינםאן בענדזשאטין

ליפשיץ אײדא
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 מעטצגער מאלי און הערי
 ליפםאן זויליאם

 ליפשיץ אננא
דזשעני און איזידאר

מאסטאװ

 מעםנער נייטען
 זאװינסרןי מארים
 נוסענאװ רוט אזן מארים
 :וסענאײ דזשעני

גיידיטש אנ;א

 רײצים ראוז און םעם
 ראזענקראנץ דזשאזעף

 רובין ראוז און מארים
 ראבינאװיץ םעם

רוביז בעקי

פאלין און דזשאזעף
םקלארםקי

 םטאון אױוא און װם.
 םטאון אלעקםאגדער

שטאוז פאולין

׳ טוירנער עםטער
 װאלאך דזשאו
 װאלאך קײטי און טאקם

םיליע און נײטען
יאשינאװםקי

םאן  מילער היי
 מילער םעם

ם שוליו  מילער דז
 מיכעלמאז הערי
מארשאל אײדא און אייב

ד ױוי  פאפקא די
 פעלצמאן םײדי און אברהם
 .־אביגאװיטש אלעקם
 ראקאװ פערע און מארים
ראפאפארט סערע און מאקס

 ראזעכבלאט דזשעני
 םילװעו פעני און מענדל

 שאר אננא
 זיידמאן הילדא

םילװערםט״ן דזשאזען־

 סאקאלא בעסי און בארנעט
 םארנאת כאםי
שאר םעם

 שיף רוט און אשרהם
שװארצבערג דזשעק

פרידא און אשרהם
יאטװיצקי

 יאטװיצקי כאלדע
שולױם מאן אג:א און דז  זי
 זימבערג פרידא און דזשאזעןן

ועלטצער עסטער

 אקערמאן מאו
ם ש״מ  אלען דז

 אלפערשט״ן י.
 אפעל ו.אלדע און לואים

 באדאגעס בען
בענדער מ.

רגען מ. און מאקם  בוי
בערענשטײן י־. און ד.

 ערלעך םעם
 אייז מאקס
 עלעגצװייג קױוע

 ענגעלמאן ס.

 פאלקאװיץ ד,.
 פאלקאװיי׳ן דזשאנא

 פ״וענבלאט מאקס
פײגבערט טשארלם

ש ט ענ ר 19 ב
גראםדארף ס.
 גראםמאן ד.
גובערטאן מ.
 העגדעלמאן פ. און ה.

 האוצבאנד מאקם
 הערנדאן אנדזשעלא

האכבאופ אי.
קאפטאז דײװ

 לעװי םעם
 ליבײרטאן דזשעק

 ליבערמאן ל•
 ליבערמאן מאקס

מאן ל. מ.  ליי
 לינדער םעם

 לישגער הערי
לאבעל ם.

 ראז קארל
 ראטמאן איזידאר

םעגדמאן םעם
 שעכטמאן אניוטא און סעם

 שערער םערע
 שװארץ מאקס

 שלייפשטיון דזשאו
זײדנײר םוסיזי

 בידערטאן מא?ם
א און בען  ביגדלער אױו

 בלעגקעגסטיין י.
 בלעכמאן לעאן

בלאק ה.
םאפיע אוי פרענק

 בלומענקראנץ
 בארעטםקי טאבע און א.

בריקמאן איזידאר
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 פ״גענבל) מאלי און פיליפ
 פינק לואים

 פיגקעלשצײן מ.

ע און מ. אז  פלעשלער י

 פראכטמאן ג. און מ.
 פרענקלין פרענםים

 פראנקדייך ם.
 פרידמאן העדען און םעם

פריילעך לייבל

 האלץ דזשײ.
 האדםאן ב.
 יאנאװיץ ס.

 קאהן איזידאר
 קאלאם מערי און ב.

ען ט ״ -״יימען נ
קאפלאן םיליא
 קענער העלען און מאקם

-ו״נדעל נײטעז

 לארע שי. דזשיי.
לובלינער מ.

 לוםטיגמאן יעטא און הערש
 מעידטאן ם.

 מאנספייזער דזשיי.
 מאר־אה ה.
 מארטינעז א. ר.
מאול ג״

מענדעלםאן טשארלם

 שאיװאץ דזשאש
 שעקזער אנא און מאקם
 םעייגמאן לארי

רוויגג  שורעט אוי
 םיכעל אבר.
 םילווער פ. און פאול

 סילװערבערג ח.
 שילװערליכט דזשיי.

ט העראלד כםי



 ברייטמ&ן םעם
 בריםקע װיליאם

 בראדסקי ם.
ן רי ״  בראודער א

 בראון דארא און מ.
 בראון ם. און םעמועל

טין םעם  ברו
 קעמעראן רוט
 קעים אגא

 טשאנפקי מ.
 טשארנע םאל

 טשיילדם דזשעק
 קלארלו לאו

 קאהן בארים
 לאהן פאולין

קרעמע- י.
 דעגטא דארא און לואיס
 דײטשער לואים
שין  דעגיפ דז
א און מאקם  דרעקםלער א״ד

עדעלשטײן מאריס

פרעיראן מאקם
פאםמאן פ.

;עלטמאן הערמאן
גערטלער בעני

גערטלער ג.י)םי אין דזשעק
גלעז ליע אר; װיליע

גליקלעך א.

גילשאנםקי מ.

גאלדבערג א.

גאלדפערג ם.

גאלדמאן יעטא און א.
גאלדעטיין דארא

גאלדשטיין ה.
גודמאן ראזאליע

גרענט ר.
ו.רין גילבערט

גרינבערג אייב
פרינבערג דזשאו
גריגבערג ראזע אוי מאקם

גרינפעלד מ.
שטיין העגרי גךינ

 אדלער דארא און הערי
 נאלשין פיל

 באום פעני און מ.
 בירנבערג מעק און ס$ני

 בלעקער ם.

 באלשין ט.

 בוקמאן םי. און א.
 ברעגער איזידאר

קאהעז מאקם

 דעקלער אגנא
s. שטיין  אייזענ

 פייגען פרידא
 פעלדמאן ב. אוי בערנארד
 פעלדמאן ע. דזשאזעף

מערי און דזשוליוש
פעלדמאן

 פידעלמאן מ. דזשאשוא
פרידמאן איידא און היימאן

 קאפלאן ס.
 קאוסמאן הערי

 קעלנער פאלין און טשארלס
 קעדשעכצװייג םעם

 קוירשפאום א.
 קענעלשט״ן םעם

 קוירשפאום ם.
 ק־אטש דיאנא

קארנבלאט היימאן
 קרעמער ד.

 קרעניק םארא
 קרופער פאלין

 קראטמאן א.

קוירט׳ן מ.
ט און דזשאו די  קושנער אי

 לענדי אװראם
 לעװענדאר פעם

 לעפלער ל. און אראן
 לעפק־^װי׳ן י.
 לעפלער ט.

 לעװין םעם
פארד װ. דזשיימם

ש ט ענ ר 20 ב
 פריםטאון דזשאזע״

 גלאםםאן דזש. דר.
 ג)>כפ<לד מ. און ם.

 גאלרבערג םעם
 גראניק ראוז און מארים

 גאלדבערג ק.

 גרין א.
 כרינפאופ

האלטמאן רייטשל

 מילער פיליפ
ש״.  מאזעם דז

 מאםקאװיץ ב׳ און מ.
 סאפקאװיץ פיליפ

 ;אריגם מארים
 ג״טערםאן רעי
 אראץ פ. און םעם

 פאלמןןר ה.
 פאיזער העלען

 פאזגיאפ א.
ז מאניא ״  י

 רייטער םעמועל
 רעזניק גייטען

 ריטשפאן מ.
 ריטשמא[ אנא

ריכטעי־ ל.

 ריעגלער דזשײ. און ל.
 ראזעגבאום גוטמאן

 ראזענבערג פיליפ
 ראזענבעהג, ט.

 ראזעם איזידאר
פרידמאן לינא

 קאנאר מארים
 ױדיטש פאול

ד ױוי  קאפלאן די
 קאטאװיץ דזש. און א.
קאטץ א.
 קיעל שוירלי און מ.

םטין ם. און  קי
קליינמאן איידא און דזשאו

קליגג *ננא און ה.

פפע:ער םענועל
שינדעלמאן ב. אין פיליפ

םטאב מ.

סטיל ב. א.
ט״ן אבר. ם

שטרוזמאן פ. און א.
םוםמאן מאריס

םופמאז םילװיא
םװיטזען ג. און מאקם

טעילאר דזשאן
טעילאר ליליאן

אורמאז סאול
װארפילד דזשיימם

װאםערמאן ראזע און םעם
װיגער י.

װי־נפער זישע
ױ <. טי ם װ״נ
װינאכראן י.

װינםטאן הענרי
װמאן אבר. װא

זעל דזשיי.
זעל ם.

 קאלקער ראוז און ב.
 קאלקער ",םא® און ם.

 קאופמאן
קאפלאן א.

 קראםנאװ םילװיע און בען
שולױם  קראגט ר. און דז

 קרעגער מערי און דזש.
ע און ם. ד  לעו= א״

לייבאװיץ א:נא

 לעװין ל.
 ליטמאן פיל

 מאנדעל םי. און י.
מאגדעל ם.
 מעשבערג לאה און מ.
רוביו א.

 שאכטער ר. און
 שיין פ. און מ.

 שער מאקם
ד װי  שוםטער דיי

ע און ק. ד שװארצמאן א״

 אקערמאן םידני
 אדלער מאםע

 אלטמאז ס. היימאן
 אפטער אדאלף
 אראנאן־ אברהם
 ארום לואים
בערקאװיץ ױםף

 שא־יז ט. און מ.
 שאפירא ראלז

אוז און ם. אן י מ  ש״

 שערמאן י.
םקאליטער מ.

 טאראמאן איידע און טאקש
 פאגענשטײן א.

ט״ן ראוז  ם
 םטוירן י. און ר.
 םובמאן פ.

װײצמאן דזשײקאב

 בראדספי פעגי
 בראדער דזשייקאב

ק ײזי  ברעפט א
 ילומפארב היימאן
 באראן פרידא
 באלגלייא מארים
בלייװאם יצחק

ע  װעבער א״ד
 װאלגער ע. און ה.
 םונמאן י.

 װיינער װם.
 םאשו־ דארא און י.
װײס ב.  שטיינ
ט״ו מ. ש ײנ  װ
 װאלין אנגא און א.
 װאלאשיז ם.
 יאנג ד״
זענטער ם.
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 בערמאן וםן» י

 קארל פיליפ
 צימםקיא װיליאפ

 דאלטץ דזשעק
ד טשארלם אנ מ  ד״

 דארף הערי
דאנציגער אברהם

זימערמא; מ. או• טש.
 מעשבערג םאפי און

 מעשבערג ז.
 מעטריק ראוז

:עלםאז ע.
 נירנבערג מ. און אנא

 לעװין אלבערט
װינג ר מאן םיד און אוי ױ  ג

 אבערמאן מערי און י.
 אגום ראוז און מארים
אקען דזשעני און מארים

לעיער דוד
ליינער דזשענעט און ליאן  ע.

 ליפשיץ דזשעק
 לאטקער אםתר און דזשייקאב
 לאנגער עםטער און איזידאר

 מאםאף עםטער און ארטור
מאיער דזשעק

 אריעװםקי ה. און ם.
די ״  אר;ער פ
 פעפערמאן נזאקפ
 פעקעלעס ע. און מאקם

 פידנאו פאניע
 פארטנאי ר. און ב.
 ר״נהארטם א.

 ריטשמאן טערי און
ריצער 'י.
 ראזענבערג לינע און י.
ראזענפעלד פ. און נ.

 מילער אנ:א און גאפריעל
 מילער ראוז און בעגדזשאמין

 מינטצעי םעם
טאן װיליאם  ניו
 אסװיק םעמועל

װ  פרעםמאן בעםי און דיי
פעידזש טשארלם
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טען ײט ניי ה ײנ  ש
 שטייגער בערטא און ד. קארל

 שטערן פעמועל
 סטאון נעלי און מאריס

 שװײצער בערנארד
ב  םאפראן א״

 סאנבערג סעמועל
 שײנעס היימאן

 שולמאן םעם
 סילװערשטײן דוד

עסטער און איזידאר
סאקנאװיץ

 סאלט בעלא און מאריס
 םעגאל אלעקסאגדער

 טענענבאום סעם
םיליע  טאליס סי
 װײצמאן טשארלם

 װאלאז מאקס
 גרייצער גתן יעקב

 גרײצער מרדכי
 גראבסקיא סעמועל

 גדינבערג בען
 גרינבערכ הערי

גראספעלד אדעל און ארנאדד

ק  ;ראטשינסקי אייזי
 רראס לואיס

 גאלדשטײן ראוז
 י' גאלעוי־ הוירמאן

דני  .גאלדפארב פ^גיי אךן סי
 האלם ראוז
 הענדלער פאל

ך בזארטין  הײמלי
 האבמאן גאדדי און װיקטאר

 חערמאן פיליפ
 האטקינס עסטער און מאריס
רזאר אברהם

 קאפיאן סעם
 קאופמאן סעמועל
 קיינד עדװארד

 קלײן אברהם
 קלײן פרידא און פיליפ

ע און איזידאר לווי  קוירש סי
 קארעגמאן עסטער און מאקס

 קארעניזאן רוט
 קארנצווײג איזידאר

 קראװיץ מערי און ס. אראן
 קײמאן האנא און יצחק
לאנדאו סעם

 װאכערמאן הערמאן
ײן סעמועל סט ײנ  װ

 װערבער שוירלי און פיליפ
ױיסמאן מאקם  ו
 װײנערמאז לואיס
 וויגער הערי

 יאהרע מאקס
 יאסעלעװיץ ה.

 זעלקער איזידאר
 רעהם דאראטי

 רובין איזידאר
מילער דזשא

 רודמאן אײב
 רובמאן מאלי און ליפע

 ראטבארד טשארלס
אײדא און ישראל

ראזענצװײג

 ראזעגבערג אברהם
 ראזענבערג ליטמאן

 ראזען םארא
שמאן היימאן  ייט

ריד געגםי
 ראזענטאל הײמאן
 יאזענבלום גײטען

ראזענבלום הערמאן

 ספארן מאריס
 שאהם ם. הערי

סילװער אברהם

 סילווער הערי
 םינגער טשארלס

 סינגער הערי
 םמאלאוויטץ רפאל

 עלמאן הערמאן
 פארבער דוד

 פײגעליס נייטען
פעלדמאן פאלין און פאל

 פעלדכזאן פרידא
 פלוג בערטא

װינג ר  פאנדעליר אוי
ד ײווי  פרידמאן ד
 פרידמאן ראוז און מאריס

װינג ר מאן אוי ד  פיי
 פוקס מארים

ד װי ײ  פראגק ד
קאפלאן סעם

 געײסאן סעם
 גליקמאן קלעיר
 גליקמאן איװא

 דזשײקאבס ב.
 דזשײקאבסאן הערי

 האגער גי-טען
גאלד נעטי

 גאלדבערג בעסי און מאקם
גאלדרינג מאקס

 אראנאװיטש הערי
 סאלניק רבקד» און ױסף

קאהן עטל און אברהם

ק סקין דארא און אייזי  די
 ספעקטאר פאלי אוי יעקב

ו.רין װיליאם

ש ט ענ ר 24 ב
 טשערנאװ שרה

רין װיליאם : 
מאן סעם ײל פו

 םאלני םאפי און דזשייקאב
 פעפער רבקה אוז מאקם
פעפער איזי

 ראזענצװייג. אהרן
 ראזענצװייג ביטרים

פעפערבערג םאפי או• יעקב

בערגנזאן מ. זשופאן ישעיה ק ײזי מילער עסטער און א מאן ראזע נזו ליש ליא
מארקאװיטש ח:ה און ס. *ויסאצקי מאריס שלאמאוויטש הערי זינגער הערש סאלגיק בעקי און הײמאן
קויפמאן נזאיי און מ. טעמכ הײמאן יאמפאלםקי הײמאן מאן פגחם זילבעי סקי דוד לינ גי
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 ראזלער רעי און װ.
גאטליב מ.
 דאנציפער קלארא און ר.

ק םקיז אייזי  די
 קרוגער םאלי און חיים

 כאלדענבערג ת;ה און ה.
האניקמאן ב.

 דעװים הינדע און שמואל
זי  אפעלבוים בעםי און אי
 בערמאן יעי״א און דוד

 שױער יחיאל
 טאוב אוירװיגג,

 נעבעםקי אברהם
 םילקאװי עװעלין און איזי

 לעפקאװי םיליע און פיליפ
 דינםקי ר. און ל.
גאלדשלאג א.

א און םאל  אגםים םילװי
 באםקין לואים
 בערענם ראזע און ארטור
 ביםק דזשאן

 בראדםקי װיקטאר
װ  ברענער דיי
 בערג יעטא

מאן דר.  אדלער היי
באראז לעאן

 לעפקאװיץ פיליפ
 װאלפסאן מ. און נ.
שטיין ם.

 ראטענבערג אשער
 מיגדאל פראניע און היימאן

 סטאװםקי עםטער און הערי
 זוםמאן חנה און רהל יעקב,
 פרייז ו.אםי און חיים

 םמאלאװ ראזי און זעליג
 אפעל איידע און נייטען
 װארשאװםקי ליגא און מאיר
 גליקםמאן לילי און הערי
 גליקםמאן לאה און ױםן־
 זשופאן מאלי
 ראזען םילװיע און הערי
 נױפעלד חנה אוי מאקם

טאפיאם חגה און י.

 ביק ױםף
 בוקנער הארװי

 דעין בעסי און יוסף
 עפשטיין איזראעל

 אײגהארן דארא און םעם
 פעלדמאן םיליע און אפרהם

 פיין איידא און םעם
 פעטמאן יעקב
פאקם ױםן*

 נוםבוים בערטא און ל.
 שפיגעל ישעיה

 בינשטאק דזשעני און ױאל
 גערי לינא און שמואל
 ו,וירשט מאקם
דזשעני ארן דזשא

פעםטינגער
 בעקעל יעקב

 באם־אף אברהם
 בעלמאן ב.
בענדער ר.
ע און ס. װי ל  בערגמאן פי
 בוקםבוים פלענטש און א.

 דיקאך• פעני
 דיקאו־ אנא און איזי

די און מייער  אייזמאן סיי
פעלדמאן דזשאזע«
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 פיש יום״
 פראמער הערי
פאו.על פא:י

 פרימאן בערטא און גייטען
 גיטערמאן סאפי און א.

 פלאםטאן רעפעקא און טש.
װינג ר  גלאםמאן אוי

 ;.אלדבערפ אברהם
פריגבעיג הערי

 פישער פרידא און יעקפ
 פרידמאן רעבעקא און ם.

ו.יטל און אברהם
גערסטענהיים

 געטצעלס גתן
 גאנפיער װיליאפ

 קארלין םאפי
 קאםלאװ מארעי

 קלײנמאן מ. און קאלמען
 לאשינםקי עםטער און םעם

 מאלקם ױםף
 פעטראוופקי מאקם
פיט זעליג
ע או; מאקס  פאלאנפקי צילי

 פאלםקי חיימאז
 ריטש יעטא און אברהם

ראזען װיליאם

װייאלא און אפרהם
גאלדפיל

 גאלדפטייז א.
שוליופ  ו,רעי דז

 גארדא־ מאקם
 העריפ יופף
 הא־אװיץ פעם

 האראװיץ לואים
איגרא מא־פ

 ראזענבערג בעני
 ראזעגצװייג ב. אוי אהרן
ה  ראם אידעל און ױנ
 ראטש״לד רעי און יעקב

 שיף װיליאם
 שאטלאגד איזידאר

 שמאראק ע. און יעקפ
 שטארק לייע און ליאן

 שטייגבערג םאלאמאן
אוז אול פאול  םטריפארז י

 פאד.על ו,אםי און דוד
 װעלמאן ױםף
 װײט הערי
 וואהל הנה און איזי
 .ױאירײך העלעז און יואל

אמניק מארים  י
די אדן יעפב צוקערמאן ם״

 יאקופאװיץ טעדי
 קאינהאוזער םאל

 קאםאװםקי הערי
 קאטץ ױםף

 קאפלאװיץ איזידאר
 קאפלאן ריטא
 קעפלער מאקם
 קאטץ לוםי און אײב

ק iiyL'1׳ אייזי

 לעװין ראזי און איזידאר
 לעװראנט איזראעל

 לעװראנט םיימאן
 מילטש םעם

 מעשבערג מארטין
מערזער םעם

 מעשבערפ ראזי און מארים
 מייערם םאל

װינג ר  מערזער אוי
מיטשעל בערטא און אדאלף

 אקון מוריעל
 אקון ל. ח׳טע און ח׳
 װײס איזידאר ח׳טע און ח׳
 אקון ה. ח׳טע און ח׳
 דראפקין ם. ח׳טע און ח׳

 װאלאם הערי
עי בעגדזשאמין ל  מי

שעגקער אב. דו׳טע און ח׳

 מעדזיבאר ראזי
 ער1מי- םילי

 מאלאד לואים
 פערקאל הערי

 פאול דארא און אברהם
 פעלטץ אפרהם

 ראבינאװיץ א:א או; רובן
ראך מארים
 ראזענבערפ בעלא און םידני
ראזענבלאט הערי

 ב״ער פידיפ
 ב״ער אלפרעד

 באגיז דזש.
 העפער איזראעל

עלין מאדטין ח׳טע און ה׳
 םילװערמאן ד.

 זורער אםקאר
מילער דזש. חט׳ע און ח׳

קין איזידאר ױו  ר
ט״ן אייב ם פינ  רו

 ראטנער פרענק
 רעידין מערי און דײװ
װ  ראזעגבערג. רוט אין דײ

שולױם  םטאר לאה און דז
 םילװערמאז םאני און בערני
 םפעקטאר הערי

 םעמוצלם לואים
םפרינגער דארא און מאקם

ש ט ענ ר 27 ב

 ױלס פעגי
 אײזענבערג ראוז

ק ב. דיזי
 םאידנער מ. ח׳טע און ׳ח

 אײזעגבערג דזש.
 באקאלטשוק דזשייקאפ

 קלארפעלד ל. ח׳טע און ח׳
פא-נדער דזש.

 שומםפי פאול
 םטראנכיז ראזי און װם.

 שפעטער םעמועל
 םטאהן םאמםאן

 םט״נבערג מעי אוז מאקס
 פילװערמאן רובין
װין פעני  םלעי

 פראלעײיץ נייטען
רג מם^  טוי

אן מ קלארא און ה״
טראכטעגבערג

ח׳טע און ח׳
 פרענקל דזשייקאב

 גאװען טאביאם
רובין בערטא

 מענדעלםאן ה. ח׳טע און ח׳
 גארניק הערי ח׳טע און ח׳

ש״קאב זעטלער דז

 װיזעל םיידי און אוירװיני.
װ ״ לי און ד ס טי ״  װ

 װיים פעלא און אברהם
עי בעני לנ  װי
 װײנראוב דײװ
 וױיטשעל הערי

 װעקםלער יעטא און םעמועל
לד לואים פי  װ״ג
 זוראפםקי יאקוב

װעקםלער אנא און פעם

ח׳טע און ח׳
 שעװעלםאן דזש.

 מילער לואים
 פרענק ראוז

ח׳טע און ח׳
 הארענסט״ן איזידאר

איזראעל אב. ח׳טע און ח׳
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אראגםאן ז. װינער דזשארדזש
אראגםאן פלעם אב. ח׳טע און ח׳

ן געלפאט דזש. אגי ב ף ס ױ

 פערלמאן ם. ח׳טע און ח׳
 טענדים לואים

מילער מ. ,־ו׳טע און ח׳

 םילװערםטיין ד.
ש״קאב ח׳טע און ח׳  פליט דז

לעװיט ראלף

 רודגיטםקי ם.
װ ח׳טע און ח׳ ״  ;ארגון ד

קאסעל איזידאר

 זםאבאדאם מ. דר.
 קאגעז װיליאם

קלארפעלד ה. ח׳טע און ח׳

 קארנבערג אב.
 ראטמאן פיליפ

ביבערפאל לעסטער

 ביבערפאל בעלא
ק בעסי  מאיזלי

ט מ. לעװי

 פערלאװ מ.
ח׳טע און ח׳

 עפםטיין ם. ח׳טע און ח׳
װינג ר װעלסאן אוי

זורער אב. ח׳טע און ח׳ האפמאן מיטשעל

 אדלער לואים
אלטמאן פעגי

 אלפער פלארענם און הענרי
דלין טאלי און י.  איי

 אלטאן אנא
מיין םעם  בריי

 ביטמאן היימאן
 בואדי בעקי און דזש.

 בערגער ראוז און םאקם
בענמוי• לואים

 בעלמאנט אייב
בליץ גייטען

 בעראפםקי םיליע און טש.
 טשאלדאקער ם.

 קאהעז ג.אםי און םאל
גי און לואים ק מי ה א  ק

דיקאף גאםי
ע און דזשעק  דייגער םילװי

דארקין מ.
דונםקי רוט און ליא

ש ט ענ ר 31 ב
 דװארקין אנגא און טש.

 אײדלשטיין פעני
 פארבער ראוז

 פארום דארע און פ.

 פלשער ם.

ט ב.  פיינסמי

 פייגמאן ם.
 פראנקענםטיין מ.

 פרידמאן אנגא
גיװענטער א::א און י.

 גאלדםט״ן ראוז און דזשא
 גאלדין ראוז און םעם

 גלאבערמאן פעני און י.
 גאלדמאז נייטען
 גארדאן מאקם

גאלד טש.
 גרינבערג עלא און מארים
 גרינבערג רובין

 גרינבערג מ.
האראװיץ י.

 האראװיץ לאה און א.
 הארט יעטא און היימאן
 הענדליז לואים

 האמאלפקי דזש.
 האראװיץ ליזי
 דזשעראמםקי דזש.
 דזש״קאבסאן דזש.

י קא־אצאר■ ל•
 קיצעם פעני און נייטען
קאברין מײער

װ  קאטץ דיי
 קאפלאן לינא

 לעגיק דזשאזעף
 לײבאװיץ איידא און װם.

לעוויט מ.
לערנער א.
װא און פ.  לעפקאמיץ אי
 לוקאן' פעני און מ.

לאסקי םאלאמאן

 איידאף םערע
 א״ראף םאניע און הערי
 אראנאף ראוז
אוערבאך לי;א
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 לאגין הערי
מילער מ.
 נירענבערג ג.

נאדריטש ל.

 גודעלמאן דזשעני און ל.
 נױפעלד ראוז און אב.
 אםטראפםקי פעני און װם.

 פאדאלםקי אננא
רעדלער פלארענם

 אדלער עסטער
 יאראנאװיטש דזשעק

 בערקאװיץ רעי
בערלאנט לינא און דזשעק

 רעזניקאף ראוז
 רעזניקאף י.
 ריטשמאן ב.

 ראבאק םאול
 ראזענפעלד םעמועל
ט די ראזען אי

 רובין ה.
 רובין מ.
םלוטצקי א.

ש ט ענ ר 33 ב
 בילענקיס דזשארדזש

 בינגהאם ראוז
ד ײווי  בלומקין דארא און ד
בארענסט-ײן אברהם

 סטוירליגג מיריאם און ם.

 סעלעטצקי ב.

 שװארץ מערי און י.
 םאקס לואיס

שולץ ט.

 סילװערמאן פ׳יני און א.
 שניידער זעלא

 שאפירא איזידאר
רוײנמאן נײטען

 בערגער ר. ב.
 כאזאנאף פעם
קופער מיגי

קאדיש און־טעלמא דזשעק

 װיגדער מאקס
 װערטהײם ל.
 װאנטמאן ה.

 יארקון מאקס
 זומער אננא

פסטיון מאקס  זי
 זי:דמאן טילי און הײמאן

זומער איזידאר

אטקין אײדע און סעם  די
 גארדנער ליליען

 געלער א.

;לײזער ל.



 גל&םמאן גאלדי
ע  גאלדסט״ן צילי

 גאלנןין אנגא
 גרענד טילי

 גרומאר דארא
 דזשעקםאן איידא
דזשעקםאן אנא און מייקל

דזשאפי רוט
 קאנטאר פרענםים ארן מאו

 קאפלאן מערי און דזשאו
 קאפלאן װיליאם

 קינג סעם
ליען ױוין לי ר  ק
קארנבערג גאלדי

 ל״בער טשארלס
 קאר בעטי
 לאקס בעטי
 לעימאן אננא

 לאקין םאניע און אלעקם
 לערנער ד״ א.

לערגער עליזאבעט

 לעימאן בעסי
 לערנער עמא

 לעװין איידא
ט״ן ראוז ם טענ  לינ

ײין םילװיא  לע
 ליפשיץ גערטרוד און אברהם

אף ראוז װינ ט לי

 מעיבלום סערע
ן דזשאו י ־ נ  מי

ט בעסי  מינ
ער םערע  מ״ג

 מארשאק הענרי
 נאכלאר ראוז און דזשעק

פעלאװין ראוז און הערי

 העלער אננא
 ראזענבאום יעטא

 ריפער בענדזשאמין
 רייכלין אננא און הענרי

 ראטמאן דזש. און ר.
 פאםטערנאק ראוז און פרעגק
פינםקי פרענםים און דזשעק

שולױס ן ראוז און דז גי  איי
אן מ  אלטמאן ליליען און ה״
 אועריאך קלארא

 בעקער דארא און םעמועל
 בענדיק אגא און סעם

 בערלין פרענק
בלומענפעלד דזשאו

עז און מארים לי לי
שאנװעטער

 שול בערטא און טשארדס
םעגאל בען

 םעגאל קלארא און פיליפ
 שאדאשאװ םעם

שאפירא אננא

 באגין מארים
 יראל אייב

 בראדשקי םאגיע
 בראנםטיין אג:א

מיריאם און לואים
 בראונדארף

ני און איזידאר בורםטיין מי

 ש:יידער ראוז און דזשעק
 שאפירא לױ

 שעפקאװיץ לילי
שין און סידני ן דז ״  ש
 םילװערמאן ראוז
 סימס מיני
סליפכאן אײב

ש ט ענ ר 34 ב
 בורםטיין אנגא און מאקם

 קאפלאן רעי
 םעלער דזשאזעף

 דאנצקער מאקם
 דלוגאטש :ערטא און לואים
בין ראוז און הערי  דו
דעמבאװיץ מאקס

 סאמינסקי ראוז
 םפאנדזשין פאלין און מאקס

 םטארק ראוז און בען
מאן לואים  םט״נ
 שאנצער קלארא

טאראנט י ז י ל

 איגער אנ:א און הערי
ש״קאב  עלדמאן מרים און דז

 פישער דײװיד.
 פישמאן הערמאן

 פרענקל גאסי
 פרימאן םארא

— פרידטאן איזידאר

ש״קאב ני און דז שין מי  טוט
 װעלטמאן םאפי
װאהל םערע
 יעראװיין איידא און הערי
װין מאל< א  ױד

שאנצער קלארא

ײזנער אשער  ג
 גײזגער דזשאזעף

 גערשוני אייק
 ^לייזער מאריס
 גאלד פאלין און מארים

 גאלד םעם
גארדאן איזידאר

בעלא און בענדזשאמין
 גאלדװאירט

 גארדאן איידא און סאלאמאן
 גריימאן בעםי און איזראעל
דאר  גרינבערג איזי

 גרינבערג פאלין און יוםף
;ריגבערג םערע און םעם

 גריגשפאן אגנא און אברהם
 גרושאלקא בלומע

 דזאלפער בעגדזשאמין
 האלפער ראוז

 העלפאנד דזשאזעף
 הארעליק גאםי און דזשאזעף

קס בעלא אייזי

ץ מארים װי  ױדא
 קאדיש מארים

 קאליש דזש״קאב
 קעם לואים
 קעם נייטען
דזשעני און לואים

קאגטאראװיטש

 קאופמאן אייב
 קעלער עםטער און דין

 קליין םעמועל
 קאנאפםקי דזשאזעף

קאםיז אײדא
ע און חערמאן  קראום םילװי

לאנדמאן ביטרים און םאקס

 לעמין עםטעל און ליא
ױוי' אברהם  ל

 לעװיט דזשעני און ױםף
 ליפקין װאלטער

 ליםאנםקי דזשעק
 לאמבארד םאפי

נין מ״ער לו
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ס מאריס ײזו  מ
 מארדער הערי
 מענטשער גאסי און קאפל

 מעגטשער איידא און סעמועל
 מערסאן אננא

 מילער מאריס
 אקמאן אברהם

פליטש איזידאר

 ארנאװ רעי און הערמאן
װ ״  בראװער ד
 באבאד פעגי

 באפמאן דזשאזעף
 בעפקין עסטער און לואיס
 באריס מאקם
 בראדפקי סארא
ב  קאטלער א״

 קליימאן דזשעק
 קאריק ראוז
 קאגאן םעם

קאהען פאפי

 פאלאנפקי עםטער און מאקם
 פרעם דזשאזעף
 פאלאק פעגי און טשארלס

 פאלאק פאלין און דזשעק
 ראביגאװיץ לינא און סעם

לי און אדאלף  ראמבאם טי
 ראטנער דארא
 רעפלער אײב

װין ריימאנד זורא

רןא־׳אן פאל
װינכ ר  דאנדיק אוי

 דיימאנד מייער
 עהרעגרײך אײב

 אײזענמאן דארא און מארים
 עדעלשטײן ראוז

 עלענבאגען רעגי און םיימאן
 פרידנזאן ארטור

 פרענל הערי
 פײנבערג אײדא

 פעלד םאניע און נייטען
פישבאק נײטען

 ריטש דארא און מייער
 ריטש םעמועל
 ראדיער פאלין און נייטען

 ראט לילי
 ראזענטאל גאםי

 ראט ליגא און מאקפ
 רובין לינא און דזשײקאב
 רובין גאםי און איזידאר

לין אברהם ײ ז

ש ־ ט ענ ר 35 ב

שנאפפ כזאלי
 שאפירא יעטא און היימאן

 שײפער םאניע און דזשאזעף
 שייפער עסטער און פנחם

 סילווער פאלין און איזידאר
 םטאפגיק פאמנער

 טאבאק עליזאבעט און ױסף
אײדע און בעגדזשאמין

טורקין

ן סיליע און רובין שי גו  װי
 װיינבערג אננא און אברהם

 װײנפעלד יעטא
 װענדראװ עםטעל און הערי

 װײנטראוב פיליפ
ד װי ײ  װינער ד
 װײז אברהם

מאלי און איזידאו־
װישגעגראד

 קלוגער מאקס
 קאגאן הילדא און מאקם
 קאפלאן םערע און מײער

 קלוגער מישעל
 קײסנער רוט און געט
קארפ רעי

 קאפיט ברײגע און סאלאמאן
 קאטץ בערטא און פאול

ד װי ײ  לעװינסאן עטא און ד
װין הערי ט  לי
 לײבנער הערי

לײפער הענרי

 גרינהאף אראן
 גריגבערג הערי

 גריבענסקי הערמאן
 גורעװיטש דזשעק

מי און ױסף  גאלדבערג מעי
 גלאם מאקס
 געבט בעסי

 גלאפמאן מאניע
 גאלדגבערג פעגי און נייטען

 גאלדמאן רעבעקא
 גרישמאן סײמאין

גאלדין לינא

 האלאװיץ בעסי
 האמבורגער היימאן

 האמבורגער דזשאזעף
 העלײר פיליפ

מאן סעם  היי
 דזשאקעט פרעגק

 קאפיט גארמא און אײב
 קושנער הערי

 קאפלאן דזשײקאב
 קאפיט א::א און דזשולױם

 קאהן לואיס
קאמענעצקי מייקל

ײדי  לײפער פ
 לעמבערג הערי

נג װי ר  לעמבערג אוי
 לעמבערג ראוז און דזשעק
 ליטװאר מישעל

 מושאצקי לי און ר«ערי
ד װי ײ  מאגדראװ ראוז און ד

 מאזעס דארים און הערי
 לײבלװן מאריס

 מאפקאוויץ איזידאר
מירםקי לי און סעם

 דירעקטאר אלטער
 װערבין פעגי
 4דעניעי ױםף

 טשערי הערמאן
 שאלטי בערטא
ײ דזשעק װ  לי
 טשערי לוסיע
 םעמועלפ ראזע
שטװן הערי  װײנ

 אלפערט מײער
 אלמאזארו םאלאמאן
 בראטער איזידאר

 בלאהער אננא און רובין
 בובריק פאפיע

בערנםטײן פאל
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 מאלאמוד איזידאר
פרעם הערי

 פארקער םאפי און דזשאזעף
איז  אלינקא לו
 פײלי בעםי ארן פרעגק
 פאגערמאן מארים
 רודין נײטען

 ראטמאן רעי
 רודין םידגי
 שול<ו אײב
שאפירא בעקי

 בען לײע
 בעדקאװיץ לײע

 בערמאן ראזע און בארנעט
 קאראווער דארא און מישעל

קופער דזשא
 קארישאן םארא און מארים
 דיינעוי טיליע

ע  דײגער םילװי
מײערם פימא און אנרײ

 דײארקאנים
ע און פעמועל לי  דײקםל צי

 דעגיעל ציליע
 עדיט פעמועל

 פאקס יעטא און איזידאר
טאקם פאוליז

 שװארצמאן דוד
 םימבאפםקי הערי

כ רװינ בערטא און אוי
שקאלניק

 שוץ איזידאר און בעטי
ט לואים  פמי

 סקלאר םאפי און ליאן
שוםטער םעם

 םװאנסאן דעבארא און פיטער
 שולשטײן א::א און פעם
םלידזשעװסקי פעם

ש - ט ענ ר 37 ב
 פעדער מאזעם

 פרענקלין הײמאן
 גענדל הערי

ק פאולין טני  גי
 הענדלער א:א

 האמעל מילטאן
 ארגא רופ גאזעלא

 שאלטי בעני
ע און אהרן לי  קורץ צי

 ר,ראוזע עםטער און פיליפ
 קאלעם פאפיע און מארים

 קאלמים דזשא
 קעטין םעמועל
 קיטײ וויליאם

קרײניס אברהם

 שיקמאן רעי ארן פאל
 םטעלצער לואים

צי און םעמועל  סאנשיין מי
 סאבעל מערי און םיד
 םפינער סעם

 שײער װיליאם
 שאפירא װיליאם

 טיםמאץ אלעקם
 םטײנער דזשאזעף

 טוגקעל הערי און רוט
טעכזםקי גײטען

 (״כאשמאל״) קאץ לעאן
 בײליס רייזל
 קאראפיק הערי
 ליפשיץ פרידא און פעם

 ליפאװסקו דזשא
װינג ר  לעוויט דארא און אוי

ק ײזי  לעדערמאן א
 לעווין מאקם

 לערמאן מעי
 לענער סאל

 ליזבאנד םײדי
ני ױויו מי  ל

 לאסקי מארים
 ליבערמאן אלעקם

מארמאר קלמן

 טערים פעפ
 אוםקאט הערמאן

 װאלפסאן גאלדי און בען
 װאקפמאן דארא
 װאפערמאן העלען און הערי

 װיטמאן י.
 רוײם נזארים

 װעלמאן םאניע און פאל
 וואסערמאן איזידאר
 זאקאװ םעמועל

זאלאגד פעי און ליאן

ק ײזי  מאלטשיק א
שין ארן לואים  מײזנער דז
דזשעגעט און רובין

 מאנדעלבאום
 נעמזער א:א און מארים

 פאסטער װיליאם
 פלאטקין מערי
 פאטעראגץ פעם
 ראװידאװיטש פעם

 רובין פרידא
עסטעל און אברהם

ראפאפארט
 םארלינם פעמועל

סטיין פיליפ



 םאשין אפרים
ק י ״ז  שיפרים סאפיע און א
 שנײדער פיליפ

סאװאטש םילװיע

 שווארץ פיליפ
 םאקפ גארמאן
 טאמאשעמסקי אברהם
װינער. םאגיע און מאקם

ב טשארלם טרוי ײג  װ
 װעקכלער לואים

 װינטעד בערנים
זאמאקםאן בעםיע

 װיים איידא און מאקם
 װאםערמאן ר. דר.

 מערםאן לארא און םעם
םאלאמאן רעי

 בעקער ראוז ארן דזשעק
א;ע  קאדזען :

 אופיער טשארלס
באראן םעם

ראדינא סאניע ראםקאב עסטער און ױםף האזענבערג זעלדע
זאק זאכאראיא גו־עג דזשאזעף פארמאז עלםי און טעאדאר
װידםאן הערי בראטפהי מאקם בורשטיין װיליאם ד״י

 דזשעלא און קאםאלע
 בערגאנו. פ. ס.

װעגדראף רובין

 בלעק עלענא און ראבערט
 םוהל ױרי

םאלאמאן מאקם

 קאהען םעמועל
 ראפאפארט ־אלמען

־ מ. װי א ג
 פערלמוטער לױבא און בען

שין לואים דוט

 םיבמאן םעם
 סיין» ל.
 גאמערםקי י.

 ליפשיץ איידא או• קארל
שענקמאן מערי

ש י ט ענ ר 45 ב
 פרידמאן םילװיא
 וײיםער מארים

ק ליאן אזי  נ
 פישמאן מארים
קאטץ דארא און מאקס

 פטרוגאטץ מאליס
 מטרודאטץ םיליע

ב קאהעז א״
פינע און דארא דזשעק,

װילעגםקי

 גינצבורג א. דר.
 הערמאן פ. און ב. ג.

 בלעק איזידאר
 םפילבערג ,י. און מ.
װילען ע. און א.

 קאהעז קעיט און ל.
 דרעשער מאקם

 בראם םעם
 שולמאן בען

ליפםקי רעי און מארים

 איידלטאן פ.

 אייזיקםאן ב.
אן ם. און דזש. ם ק  א״זי

 איזראעלס מ.

 בערליאװ ל. און ה.

בערג ם.

בערמאן ד.

קאג.מאן ג. און ה.

טשודנאפםקי י. און א.

 בעטצער םעם
 דזשאפע נעט
 קראנועלב בען

 ליפשיץ פרענק
ליפטאן בען

ם םי. און ב.  ציני

ם פ. ציני
 קאהען מ.
קאהען ס.
 קראופארד ג.
דען ב.
 פ״ערמאן ג. און י.

פלאקם װ.
פרומקיז ל. און ם.

 נעלםאן םעמועל
 ראשקיז דזש.
 שער םעם

 ניראם אלעקם
עפשטיין פ.

ש ט ענ ר 46 ב
 געביידע ם. און ה.
 געלבםטיין פ
 נ.עלדער ב.
 גלאםמאן ד. און א.
 יאלדבערג א. און י.
 גאלײ.ער ה.

 גאלאשין דזש.
 גאלאשין מאלי און מ.
גארעליק ה.

 פינקעל דזש.
 גארדאן םאל

 קעםלאװיץ א.
Pרעזכי מ.

שיפמאן ם. און דזש.

 גארעליק ם. און י.
ױו-דסאן װ.  די
 דענלענבערג מ.
 דרעקםלער ה.

 פ״נבערג דזש.
טשוד װ.
 גראנאװיץ -,ן. און מ.

װא  גראגאװיץ אי
גראנאװיץ ם.

 םמיט עד.
 םפ-לבערג בעםי
 זעלטאן טש.

אן .סי און י.  א״בנז
 :עלםאן ב. און א.
ױויי עמא און ד. ל

 גרין מ. און דזש.
 האדעס מ.
 האפמאן ה.
 האראװיץ ם.
 לעפקאװיץ .c און י.

 לעװין א. און דזש.
 לעװין ה.
 לעװין י.
לעװין מ.
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 לעװין ם.

 ליפשיץ ע.

ליפשיץ פ. און י.

מאגידאװ א.

מאלקין א. און ב.

 מאלקין ם.

 מארגולעפסקי ל.
 מארקמאן סי.
 מארקמאן ע.
מילער ם.

 מײקלםאן ב.
מאלקין ם.
 דזשעמראן פ. און ע.
דזשאזעף ס.
קאצמאן ד.

 קאבריז פ. ע.

 קראפט מ.

 מייקלםאן ם.

 מייקלםאן ר. און מ.
נאמקין דזש.

 נעקער ל. איז ה.

אן נ. מ ױ ; 
ארול װ.
 אםמאן ל. און א.
אםאפקי ה.

 טורעצקי מ.
טיון א. און סי. ם ע ױ  ו

 יאפקאף ר
 זאן מ.

זאן מאקם

 םטוירליג־ א.

 םפיגעלסט״ן ם.
 שאפירא ס.

 טאראדאש
סטאלער ם. און מ.

 שװארץ בז.
 שװארצבערג ב.
 שװארצבער; מ.
 סעלצער א.
ט ס. און מ. סמי

ש ײוזוט 47 ד

 ראזען מ.
 ראזענפעלד ל.

 שייפער דזש.
 רובין מ. און א.
רוסקין ז.

פאלאק װ.
 פרייםלער דזש. און טש.
 ראבינאװיץ װ.
 ראפקין ה.
ראבינם ב.

גאלדמאן מאריס קאן לואי ראזענבערג בײלע און דוד װאגעל טעאדאר קאץ מארים
גערשיגאװיץ בען גענדלער בע:< :י און םעם םטאל מי פאנעגסקי םעם מארקאװיץ סעם

װיי :ײטען רי בערנשטזון מאקס קאן דארא ײגין אוזרװיגג. פ אלטער םידני
שענכןער טעםי בראגשטײן הערשל בארענשטיון :ייטען דעל לעא שייפעט ביילע און מאקם

מאן סאבי ם״ װינג ר בזעסקי אוי קארש דארא מעלצער יהודה קאפלאן אנא און ױסף
רווינג סאפיאן אוי שטײן באריס מענד די בלום אב. קרימקאװיץ םאפיע טראסט אברהם

שטיין אברהם  װייג
 בראמבערג םערע און מארים

 פרידמאן פאלי און סעם
 םילװערשטיין םעם

ק ש״  האלצמאן דז
טען גערטרוד און ניי

סאמבערג

בלענטש און בארנעט
זאלצמאן

 פאגעל מיריעם און םאל
 עדעלמאן עםטער און דזשייק
מין ק בני  נאי

 מאלינא װיליאם
אראנער. הערי

 גאלדװאםער עטל און סאל
 םאפיאן בעםי און מאריס

 בלומשטיי; םאל
 זילבערשטיין םעם
 קאלב בעסי און אב.
 ליטערע מאלי און םאל

ק עםטער און אייזי
װארטאפם־י

 פרענקל אברהם
 םטײן םעם

רווינג  פישמאן אוי
 פאנט לואי
אן םעם מ  ם״

 דעלמאן מאקם
 פישמאן אב.

פרידמאן טשארלם

ש ט ענ ר ----------------- 49 ב
 בלום ראזע און ל.
 בערליאנט פ.
קאהען ד.

4 8 6

 אקימאף לײע און ש.

 אדלער בעקי און ה.
עװינס אױוא און ב.

 בראדינסקי ב.

 בראדינסקי ם. און ב.
בראדינםקי מאלי

 באר מערי און מאקפ
 בידער אנא און דזש.

בירמאן ם. און מ.

שטיין סעם ױינ  ו
מאן לינא און סעם ױ  ג

שטװן אנא און םאלאמאן  פײנ
 שײגבערג bפילי

 םיגעל איזידאר
ב יעקב ײנרי  װ

מא^ינא דוד

דוירסט ב.

 דאנאװיטש סילי און ס.

דארסקי בעסי און ס.



 אײנבונד דזש.
 פינקעלסטײז ב. און מ.
 גלוזנואן ד.
גריז ל.

 גאלדשטיין דזש.
 גראם םילי און א.

גאלדין ד. דזש.

 גאלד דזש.

 גאלדבערג. דזש.
 גאלדשטיין ה.
הארדים ר.
 דזשייקאפם יעטא און ם.

 דזשאפי םערע און בעז
דזשאפי ם.

דזשאפי פ.
 ־אמיגםקי לי:א און דזש.

 קראל ם.
 קרופארט דזש.

 קאלװןיר מ.

 קראװיץ ראז און ה.

קראװיץ א.

קניזשנעק דזשעני און ה.
 קוריאן ב.

 קושנער מ.
 קלעיז ש•
 קאפלאן פ.
 ליטװזן ב.
לענםקי ה.

 לענםקי ראוז און דזשיי.
 לעװין ם.

לעװין נ. דר.
. לע״יז ל•

לעװיט אםקאר
 לעװיט פעגי און ג.

מאזא בליומקע און ב.

 מאגילעװםקי טערי און ם.

נױמאן ס.

 מאטוםאן א.

 נאװיק מ.
אקיז עדי

פאםטערנאק דזש.
 פאדאלפקי אגא און ב.
ריכטער א.

 אקערמאן פעני און איזידאר
 אפעלבוים םיידי און פיליפ
 אורבאך פערע
 אורבאך פידני
 עזאף« םערע

יענק דייװיד

 בעםין איזידאר
 בעקערמאן םעמועל

 בערקאװיץ פאול
 פראדװין לײב
 בראון םערע און םעם
קעדעמי דינע און םעם

 רובין מ.
 רוביגםט״ן נ.

 ראביגם לױבא
 ראזענבלאט א.
 ראזענבערג ם.
 רעזניקאף ם.

 ראדזשערם דזש.
ריפערם ד.

 עהרליך ג. םעמועל דר.
 פישמאן פאול

 פישסטײן הענרי
 פרידמאן דאניעל

 פוטערמאן בען
גאינע; םערע און פעני

 גילמאן לואים
 ;אלדבערג אייב

 גאלדשטיין דזשעק
 גודמאן מארים

איידע און םיגמוגד
;רינװאלד

ראזמאן פ.
 שטריקמאן ד.

םאװיטםקי א.
םאקם ד.
זאלטצמאן א.
 םטאר ה.
שערםאן ם.

םאלאן דזשעני און םאל

ש ■ ם ענ ר 52 ב
קעץ מארים

 קעניג םערע
 קאגוט הערי

 קראפטשי־ רעי
קראום מאקס
קראװיט גוירטי און מאקפ

 קראװיט דײװיד
 לוירגעו הילדא און אײזיק

 ליפקין ענע
 ליפשיץ דזשאזעף

 מענקום דזשעני
מארקעל איזידאר

 שאפירא מ. ה.
 םאלאטאר טשארלפ

 םאלענד ראוז און א.

 םפילבערו ם.

 שענטער מ.

םיבארםקי א.
 שלאםבערג פאולין און מ.
װאלקאװיץ פאפי און ה.

 רובין םערע און היימאן
ראזע און דזשולױם

רודערמאן
רודים עגע
 שייפער א״ב או; פעם

שאלעם ענע און :ארמאן

 םיידמאן םאגיע און מילטאן
 שאפאפאן ביטריפ און אייב

 שיינבאם דזש״קאב
 שײנדלין א״ב

 שוירמען מאקם
שאםטער םעם

װארטגער ג.
 װיקשטיין א.
ױקלםאז ר.
 יאמען ב.

 זאלקיגד דזש.
 זוקערמאן מ.
זעמאך ב.

 םטוירי פרידא און קארל
 םטיטצער םערע און אייב

 םטאגעל ליזי און אלבערט
 פטאקם פעלא און פעפ

מאדגארעט און פרעד
טענדליך

 טהאלער ענע און היימאן
 װעגדראן» פעני

 װערעקאם עטל און מארים
 װיםאצקי מאדים
עםטער און כייפזען

װאםערמאן
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 דיטשיץ אייב
 שאלאופ הערי
 קאגען םאפי

טען  קאהען ניי
מאן ען און היי לי לי

דראטמאן
 ערליך היימאן

ענבערג הערי  א״ז
 אייבלער לילי

עליאן לואים

 אראנםאן םילי
 אראכםאן גייטען
 אביאזא העלען און הענרי
 אלבעק מארי

 אלבעק עני
 אלפער מארים
 שאוױנםאן שאניע
אמין םיידי  שיי

טרין בערנארד  צי
טרין מארים  צי

 קאהן מילטאן
 קראק אגא

קראק ראזי
מי און לואי ײ װידםאן מ  דיי

 דאראשקין צייטל און יאנקל
 דאגאװ חנה און זלמן

שין חנה און מארים דוט

 גארדאן עגע און גאטליב
 גראץ יעטא און ױםף
 גרינבערג ענע

 אלפעראװיץ היימאן
 האפער םערע

 דזשייקאבם םיליע
 קאמינשקי פעני און אלעקס

 קאפלאן יעטע און בעגי
ע און בעני ד  קעץ א״

קעץ ראזע און מא־ש

 אלטמאן םאלי
 באלבעריר ראוז
 ביען סײדי און םעם
 בערקמאן אב.

 בען דזשייקאב
 בערג הענרי דר.

 גענזער ביטרים
 געלטאן פאולין
 גילמאן דזשעק
ני און מאקם טלין מי  גי
 גלאזמאן ברוך

 גליינער מאקש
 גאלאש פעני און מאריש

 גארעליק עני
 גאריכאף בעגי
 יגאטליב םעם
גרעכט םעם

שוליע און אלפרעד דז
מעלזער

 מילער ראבערט
שקין כאלאמאן  מי

 מאשטאבוי אהרן
 נאדעל קאלמען
 ריגער טשארלם
ק  ראמאנאף אייזי

ראזענפעלד הערי

53 ברענטש
 בערגמאן דזשייקאב

 בערלאװיץ מ.
 בערנםטײן מאקם
 ניטער ט״בל

 ביזאף איידע און סעם
בלאנק מיגי

 קאצמאן מאלי און םעמועל
 קויפמאן הגה און שמואל

 קיטבעראװםקי עגי
 קימבעראװםקי פעני
 קעםלער גאםי און הערי
ט און הערי די ק אי טני  קי

ליען  קאטקאפשקי לי
 קוינדא קלארא און בארים
 לעדערמאן לאדי און יהושע

 לענםקי בערטא און הערי
לעו• מאקם

 םיגעל איזידאר
 כילװער נעט

סערע און טשארלש
 םילבערמאן

 םמיט ענע און לואיס
 םניידער װיליאם

 םניידער מאקפ
 5סאס:אן בעני

שטארקער טאקש

 נלעקסבערג. אברהם
 פרוי און באבראן* מ.

 בארדעצקי אנא און הײמאן
 באראכאװיטש יוםן»
קין מערי און דזשא  בוי

 ברעםלער הײמאן
פעקין אײדע
 פאדאלםקי איטע אוז שייע

 פאםטערנאק לואים
 פאדייאלע איידע
 פאקס מערי
 פאדאלפקי מאיר
 פאפער לילי

 ראםקין מאקם
 ר״נהארד מאקס

םקי נייטען אגינ  י
ראמער לינא

ליען  װעלען לי
 װאםק איזידאר

 יארק עםטער
ג װינ ר  יארק אוי

 ױדאגען טאקם
ן פיליפ י  ז

 זאלא דזשעק
זוקער ליאן

ד װי ליגג דזשעגי און דיי װי צ

בריטאן מערי
 בראכעם טאטיאגא און ליא

 קאפלאן בערטא און מאקם
 טש״לוין םאניע

ני און טשארלי  טשערקים מי
 טשערנאס םעמועל

 םיגעל דזשא
 םילװער סעם

 םילװערבראק נעטי
 שילװערםטיין מארים

 םילװערםטײן איזידאר
 שװייצער סעם

 שיימען שאפיע
 שקלאװ מאקפ

 שקלאװ סעמועל
םלייטאי סאל

שליפצין :ערטא אוי אהרן

ק איידא עדני
מאן אברהם  פרוי און אייזנ

ע מאן רחל און ש״ ײזנ  א
 עלקין מאיר

 פינקעלםט״ן רעבעקא
קלארא און דזשייקאב

פארעםט
 פאקם בעני

א  פרידמאן א״ד
 פרידמאן בעטי און טאקס
 פרידטאן מאקם

 פרידמאן ט״בל און שעם
 אייזנבערו. מ.

 פארעדי רוט און קאלמען
 ו״יילם איידא

ג נ װי ר  גיילם אוי
 גיילם לואים
 ־.אזמאי םערע

 גאזמאן דארע און לואים
ען ט ״  ״אזמאן נ

ע  גאזמאן םילװי
מאטילדע און הערמאן

געלמאן

 גרינבערג לואיס
 גדאשמאן לואיס

 האפנער ה.
 הענדװארקער דזשא

העלער מעי
 הערמאן אנא און אברהם

האפמאן בען
װיגג ר  האפמאן מערי און אוי

 האפמאן מערי און םעם
 האראװיץ איידע און אב.

 פעי און בענדזשאמין
 האראװיץ

 האראױיץ העדי
 איזראעל ה.

 איזראילשקי דזשאזעף
 דזשאפי אנא

 דזשאפי מארים
 קאלעס רעבעקא און גייטען

קאפלאן עני
 קאשינאװיץ סערע און נדו

װייאלעט און םעמועל
 קאםינאװײן

קאשינאװיטש שילװיע

 לעװיז עני איז םעם
 לעװין שוירלי און מאקס

 לעײין ו.ערטרוד און ארטשי
 ליפשטער דזשעני
 לינעט ליליעז
 לאנדאן לואיש
ן שערע און אברהם פי  לוי

 מאלקין קארל
 מאלאף פעני און גייטען

מען מיגי
 מענשעל מערי און איזידאר

 מ״קעל פערע און דזשייקאפ
 מייקעל לואיש

דלין פאל מינ
ץ מערי און איזידאד װי  מינע
ץ דאראטי װי  מינע

 מ־נקעפ אסתר
 מארים נײטען
 נידעל דארא •«ן מארים
 נעלםאן דזשעק

 ארעצקי פעני
 אםטראף מארים
אװניצקי םערע און אברהם

 ראזען עני און תיימען
 ראזען דזשאזע־

 דאזעך מארים
 ראביגםטיין ה.

ראראן ראוז
 זאלצמאן בעסי און פרוך

 שייפער ג.יטא און עליקש
 שיינקטאן דזשא
 שולץ יעטא

 שווארץ דזשאזעף
 שװייגער גאשי

אן מ  זעלעזניק םערע און ה״
 זעלעזניק לואי
 שאפירא פעם
 שאלאט העלען און פעם

 שאלאט עני און םידני
דארע און בערנארד

שייגקטאן
ן םעם װי ״ ש

 שעכטמאן פערע און בארנעט
 שערמאן היימאן
מי  שיק מיי
שיפמאן שערע

 םאװיצקי קרארא איז ליאי
 שפיגעלמאן לואי
 םטערן מאשא און הערי
 םטערן פערע און דזשא
 םטיינבאך ראוז און הערי

ען ט ״  שוכמאן פערע און נ
שולױס  טעםםקי טילי אוי דז

 טאמאש מארי
 טארעצקי פיליפ
 טורעצקי עני און מאיר

 װיגער מאריש
 װײינגארדען הערי

 װייגטראב לואיס
 װייםלענדער יעטא און װם.

 װ״םבארד יעטא
 װילענםקי מאיר

 װאלפמאן אםתר און םעם
 וואלאזשין רוט

 זאקהיים מערי און מאיר
 זאריצקי םאניע און םעם

 זילבער מערי
 םוקעװיץ טאקם

אייזענבערג מ.
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54 ברענטש
נג װי ר קאץ העלען און הערי קאהן אוי

אגיםפעלד הערי באלקאװ אײדע
מאנדעל םערע שערמאן פײגע און פישל

קאץ אהרן בלאט עני און אברהם
םיראטע שאל שגיידערמאן טאכיע און איזי

ן יעטא און דזשער, ״  פ
 בוכהאלטער פרידע
 קיבריק בלומע

 קפאר לואי
בריל טארים

װ ״  לעװין ד
 געלער םידגי
 עלפענבאום אייב
 שיפערסאן בעז

םאקם מאקם

 מאלים ראזע
קפאר עגי

װ  לאזאראװ עטל און דיי
 ערעגװאלד גאלדע און יעקב
זאלצמאן גיטל

 קענטאר עני און װילי
ב ״  א״דעלמאן ענ־ און א

 מאנדעל סאניע און םיימאן
םי  שאפירא פ״

בארענפעלד פרענק

 אפעלבאום דזשעני און אבר.
אלען דעניעל
 אפעלבאום העלען און הענרי

 אדעלמאן איזיז־אר
יעטא און איזידאר

בערגשט״ן
בינדער ראוז »ון בענדזש.

מי  בוירמאן היי
 קעםלער איזידאר

 קאץ פרידע און לואי
 גארענםט״ן דזשעגי און םעם

זאהן הערי

 עפשטיין לינא
 עםטריק יעטא און מארים
 אייגהארן היימאן

 פרידכאן הערי
ראוז און מארים

 פינקעלשטיי
פינקעלשטיין הערי

 לים גאלדע
 ראזענטאל פרידע
 גאלדסטיין שיװע
 בירנבוים יעטע
כ גיטל לי גו

56 ברענטש -
 דזשאללאשי איזי
װ ״  קאטץ פרידא און ד

 רארענבאום םעמועל
 קאגאן אב.

ליען יןאטצאנעק לי
 קלייז דזשעק

לעװין ױאל

 עכענוואלד עמא
ד םעיע און םעם ״  ז

 קלײנמאן םיליע און מאקם
 קאטלער בעםי און מאריס

עלער עני און אייב

 נױמארק דזשע־י או; הערי
 נאריי-ער אב.

 ניערענבערג הערי
 אסדאבי עסטער און מאקס
 אשיגכקי הערי

 אשינםקי איזידאר
אפעניזיים ליא

 םיגעל דזשעני און בען
װיי פיליפ לי

ע און בעני  װאגגער סילװי
 ראטענבערג יעלא און מאקם
 קויפמאן ראזע און מאקם
קישנער עלים

 שװארץ מארים
 שמולןלער גערש
 סטאנדער מאקס

 םטײנמארק אב.

 םעקלער אב.
 ם^אװאק דזשעק

כילװערםטײן װיקטאר

 באדאפםקי אלטער
 יאדאש םיליע און דזשאזעה
 ביטנער דזשאזעף

 יעטםקא מארים
בעטפ־א היימאן

 פריד עװעלי און מארים
ױו  פר־מארק די

ג א:א און מעגדל ציי  פ״ג
שולױם בלעגטש און דז

 לעװיז םאפי
 לאנג א:א אוי םעם

לערויז מאקס
ען א.-ז דזשעק לי  לעסנע לי

יעש־ז ע״ל און הערי

 אלשאקער דזשעני און פ.
 פאםטאלסקי בעםי און מאקם
 פלאנםקי םארא און דזשא

עסטער און מארים
ראטענבערג

 סטי־ן אב.
 שטייקעל לואים
 םמיט רובין

 סענדלער אל.
ען ט ״ טעמפל נ
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 בעױ״ דזשא
 בערו. זעליג

 בראדםקי מארים
 בלום רב?ה און ױםף

מאן  בלאק היי
 בענעדאן םאל

װ  בארק העלען און דיי
 בלייבערג פיליפ
 בורשטיין לואים

װינג ר u אוי m 
 בענעדאן יאה ן ו א ױםף

 בורשטין בערנארד
 בראדםקי העלען און מאקם
 קאד.ען ראוז
 קא־ען פעני
װ שאיני דײ  ט

 קראם םאלאמאן
 דייגאן יעטא און סעם

 דוטאטש לואים
 דומאטש איזידאר

 דא־פמאן אלעקם
דאליגםקי דארא

אלעו עלי
איפ  אלפערט לו
 אלטערמאן יעטע

 אלטשולער אברהם
 אלטערמאן .טשה

םעלמא אוי איזידאר
אלטשולער

אפעלבוים פעני און גייטען

 פר״דקעם םאפי און הערש
 פרידמאן םעם

 פר־דמאן הערי
טן  פרידמאן ניי

מאן שביין היי  פי
 פרידמאז עדװארד
ג איזידאר י צי ג ״  פ

 גאלדפערג דזשייקאב
גאלי ל. ם.

שאטין  גאלדבערג יעגדז
 גילבערט דזשא

 גליק דזשעני און פ.
 גאלדבערג, רעי ;<ון מארים

 גיטער זעלדע און בענדזש.
 גלאזער פרידא און םעם

 גרינשפאן פרידא א,-; אלעקס
 ןריגשפאן איזראעל

ױו  גרינשפאן די
 גא־דבאן םעם
 גודשטײן םעם

אן מ שטיין ה״  גוד
ק האפמאן איידע און אייזי

 א״דאם היימאן
 באבגעם עני און היימאן
 באראל דזשיי.

 בער פרידא און ליאז
רג נייטען  בוי

 בוירלאנד ע;י
 בוירלאנד בעםי און מאקם

בערמאן כאפי או; נייטען

רײטשל און םעמועל
לאםקין

 לעװין דזשא
 לאסקער לואיס

 לין םעם
 ליכטער דזשעק

 לעװער דזשייקאב
 לעװיט הוירש
 לעשיצקי דזשעק

 ליבערמאן מעלװין
 ליבערמאן קאלװין

 מאםלאװ בענדזשאמין
 מאסטאװיץ לואים

 מאלקאר פעלא און מאו
 מאגידםאן אברהם
 מילער א:א און מאקס

 מיגדאל רייטשל און נייטען
 מילדװארם םאלאמאן

 טױ־דאל טאביס
 מייזער אנא

ד װי  טיטשעל דיי
טילגער מארים

60 ברענטש
 ביער בערטא

 בראנק ס. און י.
 בלאק עפטער און שמואל
 בראמניק שרה און פיליפ

 בראנדעל ה.

 ברענער מ.
 בוירקעװיטש דזשיי.

בוירדמאן רבקה און בעני

 םיידעל דזשארדזש
 פאלאקאף םעם
ראזעי םעם

 ראגאפ אנא און םארים
 ראזען בעלא אין דזשעק
 ר,־בין מייער

עםטער און ארטשי
ראטענבערג

 ראזען איװא
ד װי  ויאבעםאן דיי

 ראזען איזראעל
 רובין מארים
 ראבינאװיץ היימאן

 ראזענצװייג םעם
 ראזען בענדזשאטין

 ראזעז בעני
 פילױערמאן היימאן

שולץ םאל
 םרעבעניק דינא און ױםןכ

 זאלצמאן םעמועל
 שארקי העלען און לואים
 םיגעל דארא און מארים

כיקארא םעמועל

 קאנטאר ג.
 קארפילאװ ה.

ש״.  טשערגיאק דז
 קאהן עפטער און טארים

 קאן ראזע
קאן ם.

 קאפלאן פעני
גאראלגיק אלפרעד

 טאובמאן םעמועל
 טאפעל איזידאר

 טאלטשיגםקי םעם
 טון דזשעק

ד װי ״  טיימאן ד
 װערטעל ראוז און םעם

 װערטעל םארא און מארים
 װינער א:א

 װײגגארד גײטען
 װאלבערג מארים

 װיינבערג איזראעל
 װאלדמאן דזשאזעף
 װיים םעמועל
 װאכערמאן מארים

 װאםערמאן הערי
 װילגער הערי
 װיינגארטען פעני

װ לואים א אבי  װו
 װאלבערג טילי

 יאגאדניק בעקי און בענדזש.
 יאלאו גאלדע
ק דזשעק אד:י א;  י
יא.;אד:יק מאקם

פאטריםיע און לעםטער
דיימענד

דאבראװ א.
 דאגאװםאן בעקי און לואי

הערליך עגי און איזידאר
 אייזענשטאט איידע און ב.

 עפשטײן פע:י און דוד
פיקםלער מאדי

 אראנאװ ר. און ה.
שין און הערי  אפעט דז
פאקם הערי

 פאקם ראזע און הײמאן
ע און זאב  פרײנק קר״ג
 פריד ראזע און פעם

 פרידמאן ל. און טשארלם
ען ט ״  פרידמאן מעי און נ

 הארטים ראזע
 דזשייקאבם הערי
 יאפע בעםי און חיים

 יארװים מאקם
 דזשעראם הערי
 קאפלאװיטש בעני
 קאפעלאװ מערי און חײם

קאפלאן אײדע

4 9 0

לד אםתר און מאקם  פר״פי
כטייז רעי רנ  בוי

 בארענםטיין ראזע
 געלפער שרה און שמואל
 געלמאן שמואל

 גאלד הערי
 גאלד פיליפ
 גאלד הוה און קארל

 ליבאװ רבקה און ישראל
 לעװין ראזע און משה

 ליבטעגםטײן מאקם
 ליפשיץ עװעלין און לארענם

 לייעז מאקס
מאנדעל אב.

 מאגדעל הילדא און יעקב
טארטין זעלדע

 באטלין םאמואיל
בוקעל ראובן

 גארדםטיין פאלין און אברהם
 גאלדםטיין מארים

 גודמאו לארי
 גודמאן לינע און לואי

 גראבאװ ל. און מאקם
 גרייצער מאלי און יעקב

 פאלער איידע
 פארטנוי דארא און מ.
פראקטאר ו״ און מ.
 ראבינאװיטש ג.

 ראף הערי
 ריטשמאן מיגע
 ראשװאלב ם. און משה

ראזען ל.

 דעקםטער מרים און גייטען
 דריל ראזע
 גרא:ד הערי

 גרין אדעל און מארים
ני און איזי ם מי  גרינבוי
 גריבבוים משה

 גרינבערג דזשײ.
 ;ריגבלאט ראזע און הערי

 םײפער מערי און שםואל
 םאם שמואל

 זאץ ,־ארא און ם.
ש:אר םאפי
 שגיידערמאן עגי און יצחק

 שג״דער ה.
 שעראגע אברהם

ץ מעכל ע ״ ז

 פאגל עםטער און םעם
 פארמאן מ. און א. מ.

 גרינבלאט פערל אוי לואי
 האלפערן םעם
 האלפערן װם.

 הענקין העלען און משה
 האפמאן ס. און מ.

 הארװיץ איזי
 סאלער ט. און מאקם

 םפייזמאן טש.
שפיגל פ.

 םפרינזן דזשולױם
ט״ן אםתר און איזידאר  ם

 םטיינער מ. און דזשיי.
 םאראף חיים
טאלעם אײב



 קאם איזידאר
 קאכ טאביאם

קאטס מאקם
 קנאבאװיטש א.

 קאטשעראװםקי יעקב
 קאגאן ה. און מ.

קאלאדגי דזשײ.
 ?אטליאר טש.

קרײמער גחום
 קאגלער ם. ן ו א ב.
 לאנדאן עני און ה.
לויפער ם.

 לייקאב מאלי און מאקם
 לאזאנםקי איידע און אחרן

גג װי ר נאטאליע אין אוי

 מידעלמאן ה.
 מילער לינע און ל.

ט״ן סעם ם ל  מי
 נואגאלאװיטש סעם

 מאלאװא ?לארא
ט מאקם ר װי  ניי

 נאװאר, ם. און ב.

גאװיק ל.
 פאשקאװםקי דארא און םעם
 פעפערמאן פעני
 פערעלמוטער העטי און דוד

רין און לואי איי
 פערעלמוטער

פיקאװ פ. און ישראל

 ראזען אשתר און פיליפ
 ראזען רבקה און שמואל

 ראזעגבערג ב. און אייב
ב  ראזעגבערג א״

 ראזענבערג עני און אב.
קלארא און ישראל

ראזענבערו.
 ראזענבערג ב. און דזשיי.
 ראזעגבערג פיליפ

 ראםיען װיליאם
 ראטמאן ראזע און בעני

 ראמאן ר. און פיליפ
 ראזענבערג חערי
 רעםקא סאפי און םעם

ראשין לואים

 שאבשיש שיליע און היימאן
 ראװנער בעטי און פיליפ
 שאדאן יעקב

 שייגקין שמואל
 שעװעלאװ שמואל

מאן און עטל  שיינקער היי
שאען ר.

 םילװערמאן דזשא
 שילװערשטיין װ.

 סיימאן אױוא
 םימםאן בען
ש־ליאר םעם

 םלאװאטםקי ראזע און מ.
 םלאטםקי בעקי

םאקאלאװ ג. און בארנעט פאמים דוד ליבאלד

דזשעגי און מארים
ראזענבערג

 הוירש םאל
 פעסעלניק עמא

ן םילי און לואים י נ  טי
 אקערמאן בעני

 גארדאן לארא און מאקם
 קריכטל שארא און לואים
 ראזענבערו. מארים
 ש״פער א:א אוז דזשא

שערמאן ראזע און לואים

 קאנטער שאלאמאן
 קרעמער אייב
לאנדאו געט

 קעטץ פיארעגם און בעני
ױו  םמאלאװיץ עטל און די
 באםוק לי:א אוי מאקס
געלער פיליפ
 גא־דםטייז ביטריש און דזשא
מאן טעשי על  א״י
 װיגעד פא־

דעמשקי לואים

63 ברענטש
 לאמפעל בעטי און מילטאן
 בער מאיי און דזשעק
 פארא:פאן בעשי און בזאקם
װײנער פארא און לואים

שײגהארן י-א ״ און םעם
רײנגאלד רוט א־ז דזשעק

אײדא אין טשארלס
גרינבערג

קאפלאן לילי ן איז דזשארדזש
 פאקפ איידא און דײװ

גאלדםמיט שאלעם

 קאהאן סילי און םיימאן
 לערמאן דזש. דר.
 ריגזבערג עלא און דען דר.

ע  קאפלאן אנא און ױיג
 קאמינסקי פאפיע און יעקב
 באראפסקי םידני

 לעױיז סעם
בער

 באראן םארא
 בלאנק יעטא און דזשא

דאראף איזידאר

 טאפאדער םעם
טערעס מ.

ש בארנעט  ױדעװיט
 ױטקין ענע

װעגער םידני
 װענגער ראוז און עמאנועל

ש גאםי און ראובן ט  װיני
 װאדמאן מאקם

 יאנאװער ה.
 זעמל דארא און סעם

 זימערמאן אייב
 זאקערמאן אברהם

 דאװידמאן םעם
 גארדאן לואי

לעװיט גיטל און מײער

 גאידפערו. םעם
 גאלדמאן םאפי און מאקם
 גא־דםט״ן פיליפ
ב א און א״  גודמאן א״ד

 ו.ודמאן װיליאם
ױו  גריגבערג די

 גרינבעדג. מארים
 גאלדבערג אשקאר דר.

 האפמאן ראזע אדן פיליפ
 איזראעלםקי הערי

קאפיאן הילעל

טץ איזידאר ױוילאװי  ק
 מאנםקי אםקאר

 קאפלאן װיליאם
 ראשגערבערג יאקים
טען  ראטסטיין ניי

 רײף רעי און דײוו
 שקאלניק סעם

 סעמעלאף איזידאר
 סימפסאן הערי

 שעמעלאף דזשעק
סיגעל פא־ין און אלעקס

 אדלער דזשײקאב
סערע און אלעקם

 אלפעראװיץ
 אפעלבוים אברהם

 ברײער בעשי און דזשאזעף
 בוירקעס הערי

בײנדער פעגי און װיליאם

 פײגפטאון בערטא
 געי־׳־ער קארל
 םמאלאוויץ אנא

 פאקאיאף מײער
פקינד ראוז א*ן בזאר;ם  זו

 שאפירא בערטא אין וריליאם
 שררארצבערג פעם

 װאלאך היימאן
 זעלער נײטען

 פאיאנזאן מעלװין
זוקערמאן רעי און הערי

 בײל בערטא און גײטען
 באלארריץ דזשארדזש

 באראן פאלי און פעם
 באפקין בען

 ־־ייקפעל מארים
 עפראן גײטען

אײזערםטײן דזשאזעף

 לערוענםאן הערי
 לאמםקי בעקי און פעם

יעטא און דזשעק
 קלוקאװםקי

א און דזש. װי  קראװאט פיל
 קראדוטשיק פעם

 קא־ורינםקי פארא
 קרייטיער רובין

 לעםער סעם
בין גאפי  לו

װיגג ר ליפאנפקי אוי

64 ברענטש -
באשקין בעלא

ק ש״  באםקין איידא און דז
ײלין מאריש  ב
 בערמאן פאולין

 פרידמאן הערי
ען און דוד לי  פרידלענדער לי

פרידענטאל מאריש

 דיײוידשאן מאקש
אן דזשאזע,?  פיי

 מארקמאן מאריש
 מארמעלשטיין דזשעק

 מיטשעל אייב
 מערין דזשאזעף

מערי אין היימאן
 מארמעלשטײן

 :עמעראפשקי דזש״קאש
 אפגאג; יעטא און פיליפ

ליען אהטראף לי

 בערמא[ שאפיע
 בערנשט״ן פעני און פרענק

װ״ג ױאל צ ענ עי  ב
 בלאק פעגי
 הארקאװי מערי
 העכט מאקש

דזעלער אברהם

 קאפלאן גאשי און דזשולױש
 קאפלאן הערי
װ  פעועימאן ד״

 פיגטשוק שײדי ;,א מאקש
 פעשהאף מארים

 פאזנער שעם
ש דזשע?  יpפאי':

ש״?אב װייג דז צ ענ אז  י
 בעקער ראוז

אן מ  זאלדבערג. ה״
גערשגאלד םאפיע און מאריש

 בלומענטאל פרענ?
ז ײ ? P’א בו
-<ו «ר ר ד

 שראנדארף אברהם
עשטער און נייטען

?וירשנער
ה ?ר״מער ױנ
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 בארקאן פעגי
 בארנשטיין רובין

טען  קארמאן אנא און ם. ניי
 טשארטאקאװםקי מאריש
 קאהעז מ״ער
ען ט ״  קאהעז נ

 דיימאגד םעם
 דליקסעל פיליפ

דייקםעל סעם

 עפראן דזשעראלד
 פײגבערי םעם

 פעלאן מאקש
ב  פיעגאלד א״

 פייגגאלד ה. איזידאר
 פ״שטמאן לואיש
 פעיל מאקם

פלשער לואים
פרידמאן דארא און היימאן

 ו.עריק מארים
 גללמאן דזשילקאב

 גלאםמאן יעטא
גריל מארים

 גאלדבערג דזשענל און ױסף
 גאלדבערג דזשאו

 גאלדפאלב דזשארדזש
ש גאלדע און םעם ט װי  מרע

האלפערן פרענציש

שט״ן הערים  האכ
 האראװיץ אהרן

 איזראליט שאריש
 דזשעקםאן םעם

ע  קאנטאראװיטש א״ד
 קאפלאװיץ אברהם
 קאפלאן רלװע און מאקש

 קאפלאװיץ אנא
קאש פיליפ

 קראמיץ דזשעגי און אהרן
אן מ קאטץ ה״
 קאליש רעבעקא און דזשעק

 לאנאיל אהרן
 לײבאװיץ מ. הערי
 לעדערמאץ ראוז

 לעװעגסאן איזראעל
 לעװין דזשאו

לעװיט אכא

 ליבערמאן םאל
 ליבער סאבינא און שאלאמאן

 לי:ץ בערטא און מארים
^ װינ  ליבער אויר

 לערמאן איידע און פיליפ
 מאגיד דזשייקאב

 מאגבערג מארים
 מארטש פעי און מאקם
שלליע און מ־שן

 מענדעלאװיץ
 מייקעלם אדעל איו םאל

מילער לינא

 אראגשאן בעקי אוי איזראעל
 אבילאק םעמועל
 אקערטאן ש״מאן

 אקערמאן סעם
 אדעם קעלט און נייטען
 אכינם לאה און לואים
 איידעל אשרהם

 ארטשענאװשקי שאלאמאן
ד װי  ארענשאן דיי

 אראנאף בעלא און הערי
שולױם  אראנאף דז

 אשק-נאזי העלען
 אשקענאז טשארלם

 בעקער ראוז און הערי
 באשקאװיץ םערע
 באשקיר קלארא אוז רובין

 :אם אלעקם
 בעל טעשי
 בעידער סעם

מעי און בענדזשאמין
בעלסקי

בעלא און בענדזשאמין
בענדערמאן

 בערגער שאלאמאן
בעראף יארים

492

 מארים בעגדזשאמין
ק  מארלש אייזי

 מאלדאװער אהרן
 נאשאמטשיק דאלע און םעם

 ניידעל איװא
 נאװיק דזשאזעף

 פאלעי יעטא און דזשייקאב
ראוז און ל. םעמועל

פאמעראגץ
פאטאש עלי

 פראקטאר מאלי און דזשעק
פראקטאר לילי

 טלומפילד פעני און לואים
 בלומעגשפעלד דזשאזעף

 בלומקין דארא און דזשא
 בלומשטיין טאלי אין מאקפ

 בראפמאן בענדזשאמין
 בראדער פאול

 בראדי ד.אשי און היימאן
 בראדי םערע אוז איזידאר

 בארישקין ליגא
 ־אפלאן םעיע און םעם

 קארל לואים
 טשערגאװ אברהם
 שעװאט פע:י און אברהם

 צירלין בערטא און םעמועל
קוק מאקם

 קופערמאן עטל און טשארלס
יעטא און איזידאר

קופערמאן
 קרעדיטאר דזשאזעף
 דאיטסמאן דיגע און װיליאם
 דעשמאן רבקה און הײנזאן

 דעלאטיצקי זעליג
 ז־עיענבערג בארנעט
 דיימאנד אברהם

דוגער ראוז און דזשאזעה

מיריאם און דזשאזעף
ראבינאװיטש

 רעמעניק עסטער און יוםף
 ריפקיז םיליע
 ׳־אזענבאום אברהם

װ״ג רעבעקא ענצ  ראז
 רוביגאװ א;א

ן אוירװינו. טיי ם דענ  ז״
 םעלצער אנא און םעמועל

שולױס  שיין אױוא און דז
נג װי ר  שערמאן אוי

שערמאן םערע און לואים
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 דרעזנער גייטען

םאלי און בענדזשאמין
דולפאן

 דװאראק ראוז און היימאן
 דװארקלן ליגא און מארים
 אײדעלםאן פרידא און מאקם

 עגרל עלעגאר און לאדזשאט
 איינהארן װיליאם

שייקאי  אײזען דז
 עלענאװיץ א:א

 עלעװיצקי אברהם
 עללאם איידע און בערגארד
 עפםטיין מערי און הערמאן
 עטענבערג ראוז און מאנועל

 פארבעד בעקי
 פאש טאקם
 פײגען װערא
 פײגגאלד ראוז

 פעלדמאן מארים
 פינלןעלשטײן םאל

 פישער ראוז און אברהם
 פארמאן מאר,ם

ער דזשעק  פר״זי
 פרידענטאל דזיטעני און דוד

פורמאן טענדזשאמין

 שערמאן הערמאן
 שולמאן אגא און װיליאם

 םילװערבערג רתל
 שימאנא[! אללזלק

 םיראטא ראלף
םנאו לואיס
 םאלארטשיק רחל און מארים

ױו  םטיקעלמאן די
 שניידער א:א און מ״ער

ק  טענעגבאום אייזי
יוראף פלענק

 פיינםטיין רבקה אול מאיר
 פלישמאן אוירװלנג

 גארבער פאוללן און מארים
קלארא און אלזידאי

רין גאװאו
 ג.אװאורלן דזשייקאב

רין םעמועל  גאװאו
געלמאן בעםי
 גערשקאװיץ לאטי און הערי

 גערטנער הערמאן
 גלנטנערג םעמועל און מריפ
גלייך מאקם
 גאלדבערג פעל און דזשא

:י און מייער  גאלדבערג. מי
 גאלדבערג א:א און םאלאמאן

טען  י-אלדעז :יי
 גאלדמאן איידע און הערי

 גאלמאן װיליאם
 גאלדשט״ן מארים

ש״קאב אײדע און דז
גאלדװאםער

 גודהארץ פיליפ
 גרין םעם

ער שטיין ל״ז ךינ  ו
י.ורין םעמועל

 רואראנטץ אברהם
 װיידמאן בעקי און שעם
 ווייגסטאק פעני

װ אנא און דזשאזעף קא  װיני
 ־ולניקאװ אברהם
 װישענגראד טאקש

 זאלקלן מאלי און שאלאמאן
שיליע און דזשולױש

זלאטגיר)
 ציפערשאן הערל
זאלטי הערי

 גאשמאן איידע
טקין ראוז און שעמועל  גו

מערי און חערי
 הארטענםט״ן

 הע״צבעײ. אנא און פאול
 יאסלנאװםקי טאקש
 דזשאװיץ בעלא און יעקב

 דזשאפע מאלי און װיליאם
 קאנפער דארא און מאקם
 קאפלאן אױוא

 קאפלאן ראוז און מארים
 קאםאז טשארלס

 קאשטען פיללפ
 קעגיש דזשייקאב

קליין פעגי
־לײז ליאז
קליין שעם
 קלעצל שארלאט און שעם

קאב ליאן
 קאװגער דארא און גײטען

 קריגער דזשייקאש
בערטא

 לייענשאן מערל און הערל
 לעבענשבאום גייטען
לען= מאריש



לעימאן םעם
אן מ  לערנער פעגי און ה״

לעטעם עלםי
 לעװין םערע און הערמאן
 ליבערמאן אנא און אשרהם

 ליפ לי און וויליאם
 לושטי;- עםטער און סעמועל

 מאלעט הערי
 סייםטער דזשאזעף

מילך פאול

ד ױוי  נוילער אױוא און די
 מילמאן גערטרוד און םאל
 מאגילעװםקי אנא און םעם

טען  מאגטאק עםי און ניי
ענע און הענרי

מארכענסטערן
 אקרענט מאריש

 ארליגם דזשאזעף
 ארלאװ בארנעט

ארסעך םאל

 אסטראף מאקם
 פאלעװםקי מאקש

 פאגםקי אנא און נייטען
 פאראש םילװיע און טאמאש
 פעםין גאםי און נייטען
ט און הוירש די  פינקשאן אי

 פיטשערםקי ראוז און דוד
 ין פאבערעסק קלארא

ד ױוי פאלק די
פרעםבערג עטא און אלעקש

שיי־אפ  פרעװען דז
 פריים טשארלס

 פרייר נײטען
בעסי און היינואן

פוםטעלניק
ק  רעמעים אייזי

 ריטשלין סעם
 ריםיקאף לואיס
ע און מארים לי  ראזען צי

ראזענבערג אייב

 ראזענבערג פרידע און מענדל
 ראטמאן אױוא און הערי
רובין תערי

שט״ן אנא ארן לואיש בינ  רו
 רודיז אלעקש

נג װי ר  םאכער אוי
 םאכער איזידאר

 שאכער מאקם
 םאגינאר װיליאם

םאלצבערג שאל

 פאנדבערג אברהם
 שייפער ראוז

 שיף לואים
 שגיידער רוט און ליא
 שניידער מארים ליא

 שאפירא מארים
 שװארץ דזשייקאש
 שװארץ דזש״קאב

 שאפירא אנא
 שםוקלער םעם

שוריק אברהם

שיגעל טאקס
 םיימאן מערי אין אש־אר

 סיימאן מאלי או; םעם
 ש־ורניק בע:י
 זאלאטאראף ביגא און יעקב
נאאמי און יושף

 שפיטאיאװיץ
 שטאר ראוז און מעני
 סט״נבערג שיידי אוז ױשף
 סטייגבערג ראוז און מארי

שט,-ירי א:א

 שטוירן רעי
 שטאלער ליאן

 שער ציליע און לואים
 טאלמוד פאול

 טײטש לואים
ליגא און איזראעל

 טראבטמאן
 טראוי שוירלי און מאריש

 װאלפיש טשארלש
 װעיל מאריש

װעיל ראבערט

 װ״שענבערג לינא און נ:אקש
װיים אנא
 װעלש אדעל און שאל

טלין אלעקש  װי
טלין מערי און איזראעל  װי
 װאליגיץ װיליאם

 װילק אנא און לואים
ד ױוי  •ואירװארג די

 יאנאװיץ שעם
זאטץ מארטין

 זעקאװשקי שעש
 זעלמאן מערי און רובין
 זימערמאז מאקש

 זימערמאן סערע און שעם
 צוקערמאן דזשולױש

 זיידעמא װיליאם
ג רווינ  פיידמאן אוי

 פרידמאן סאריש
 שאלאװשקי בעטי און מאקש

װאלף שאפי און שאלאמאן
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 אגיד ראזע און סעם

 אלפער אברהם
 אפעל אלבערט

 אראנסאן לױבא און מאקס
אראנסאן לואי

באש מאקס
ױו  בײזער ראוז און די
באראן ראוז

 באםין פעני אין אברהם
באראזיאן שרח

 בעקער עלי
 בעקער ױסף
 בעקער לואי
בעהי־ סאל

בעלענקי ראוז איז אלעקס

װא און אברהם  בערג אי
 בערג רעי און היימאן
טעסי און סימאר

באבראװסקי
בראװער סײדי

 ביענער דזשײקאב
 בראדסקי הערי

 פרוי און בױם הײמאן
דזשעני און הײבזאן

בראוגסעײן

 בוקסבאוב דזשײק
 טשאפאף דזשעגי און מאקס

 לאחן פעני און ײ. אברהם
ני און אברהם  קאהן מי

קאהן קארל
 פיגקעלשטײן דזשארדזש

פראנקעל מאריס

 קאהן העלעז
 לאהן איזידאר
 קאהן איזידאר

 קאחן ריטשאר־
אוז  קאדיז י

 העראס דזשארדזש
װיגג ר הוירש אוי

 קאטדער רוט און װיליאם
 טשודנאף דזשײקאב
 דײוריס מערי אין איזידאר

ס הערי װי  דיי
ס סעם הי  דיו

 מארקוס טשארלס
אטי און סעם מא־טאר י

 דרײאנסקו נײמען
 דובינםקי א:א יאו איזידאר

 עקעיט פעם
דין ראובן עהו  י
 ערענבערג םאפי אול יעקב
 ראיזמאן ױסף
ראזעז הערי

 אײזע:שטאט א:א
 עלסטער עדװארד
פאלין און דזשײמש

שטיון פײנ
 פעלדבזאן סעם

 שטײן ראוז און פרעד
סטײן ױסף
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 אייזענבערג שאפיע
 פארטאן אנא און אברהם

 פרידמאן הערמאן
 פוקם דארא און טשארלס

פײן םעם
 גאלינםקי ברכה און אברהם
ק  ואלפערין אייזי

 געלפאגד דזשעיק
 געלד שארלאט

 י^לפאנד מארים
 גאלדיערג מארים

 גאידבער; הערי
 גאלדבערג גאםי און מאקם
 גאלדבערג לואי

 גאלדשטײן נייפען
שולױם  גאלדשיין שרה און דז
 גאלדױאשער דזשולױש

 גאלדװערט אהרן
 גודשטיין בארנעט

 ־.ארדאן מאקם
 גארײגקאף גאםי
 גראנאף םעם

 גרינבערג לואי
טעלמא און דזשולױש

גרינשערג
ען ט ו..רין נ״
 גריגפעלד פעני און ארטור
ט מאקם  גרינהו
 גראדזינםהי מאקם

 גראדינםקי איזידאר
 גראסיאום מי;י

 גראשטאן פאלין און װאולף
 גאלדשט״ן פערל

 גראסטאן פרעגק
 ׳גורםטעל םעם

 גךינהאוז הערי
 ־.אלדמאן הערי

 דזאמער דזשייקאב
 האנדעלמאן דזשייק

ב  האריטאן א״
 האלפערין ראלן־

טען הייקעז ניי

 אבראמאװיץ ל.
אשקענאזע ח׳טע און ח׳

אזערסקי ד.

ק י ״ז  האפמאן פעני אין א
 האראװיץ טילי און לואי

 דזשעקינפ םיידי און אברהם
 יאפע ראה און םעם

 יאפע הײמאן
 יעגערמאן פרענק
ען ט ״  קאליכמאן נ
אנא א.'ן אברהם

 קאנטאראװיץ
ע און שעטועל  קאופמאן צילי

 קאופמאן הערי
 קאזעראװיץ הערי
 קעלמאן דזשעני און םעם

 קלאפמאן טשארלם
 קאלװארםקי א:א און מאקש

 קראוט אברהם
 קראװעצקי בןןםי און מאקש

 קרוגמאן בען
 קרוגמאן מארים

קול־ן שעם
 קושנער לינא איז מאו־ים
דזשעני און מארים

לאנדפמאן
 לאפיז־וס פעם

ד ױוי  לעװעגטאל די
טען  לעװין :יי

 לעװין דזשעגי און שעם
 לעװין אגיטא

 לעװין כזיכי און אייב
ט און אברהם די  לעװיטאן אי
 פרוי און לעװםקי מאקס

 ליכטמאן שעם
 ליבער מאלי און מארים
 לינדענבאום טאקפ
 לובעצקי רובין

 לוםקין דזשייקאב
ניז שאיאטאז  לו

 לושאפםקי טארים
 לי׳׳פער דזשייקאב

גלעדים אוי פיליפ
שט״ן ליכטעג

מאלקין ױםך■

 אטלאפ ם. ח׳טע און ח׳
 אלטשולער ח׳טע און ח׳
בעם נ. ח׳טע און ה׳

 מארקאװיץ איידא און םעם
 מאטלין םאפי און דזשאזעף

 מע-סי םעם
מעדאף דוד

 מעדאי דארא און עמאנועל
 מעיסגער אגא און אברהם
 מילער דזשאו

 מילער מאשא און לואי
 מאיגער דזשײקאב

 מאלאטניק עלםי און היימאן
 מארעל םעם

 מיםקי לואי
 ו.אדעל בערטא

 נעדזעלא אייב
ש לואים ט  ניידי
ם פיליפ ױויי  ני

 :אװאק בעלא און אברהם
מין ק אנא און בגי  גאװי

 נאװיק עדװארד
שטיין הערי  :ירענ

 גאװיקאף א:א און דזשייק
װ  ארלין ליגא און דיי

 ארלין הענרי
 אשטראװםקי פיליפ

 פאקאר שאפיע אוןי דוד
 פערל לינע און מאקש

 פירסאן אײדא און מארים
 פאלעװםקי לואי
 פאוקלער לאטי און דוד

 פערלשאן נייטען
ע און סעם  פערלאף צילי

 פיקוס מארים
 בינטשוק הערמאן

 פרוי און פאוזגער דזש״קאש
 פראנין העגרי

 פראנין ראוז און שעם
 פעפער אנא אוי א<יב

 פאלעי דזשאזעז
 פערםיקא^ ראוז און םעם

 רעױוען גבריאל
 ראשקין אשתר אין לואי

פעני און מארים
ראבינאװיטש
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 באברויםקי ב. ח׳טע און ח׳
 בארםקי ל. ח׳טע און ח׳
בעסטערמאן ח׳טע און ח׳

 ראזען מארים
 ראט דזשאזעף
רובינפעלד עמאנועל

פרוי און
 ראקאף שאל

 ראבאק גערטרוד
 ראזענשאן איזידאר

 רובין שרה און יעקב
ק איידא און דוד  רודני

 רושינסאן מאיר
 ראפטא; םעם

 ראטמאן דזשייק
 זאיצנזאן מארים
 שאלאנגער פרענק

ני און לואי  םאםעראף מי
 םאמעראף בעשי און אברהם

 סאנ־עראך• מארטאן
 שאמע-אף םיידי

 שער מאלי אוי מאריש
 שלאמקאװיץ הערי

 שנײדער ליגא און אשרהם
 שגײדער גאשי
 שניידער בעפי

 שנייער איידא און וויליאם
 שורארץ מאקם

 שולמאן היימאן
 שװארץ ױפף
 שװארץ םעם

 שװארצבערג דזשייק
 שעגלין אשתר ן אי יושף

םאניע און אברהם
םערעברעני

מין  שאפירא בני
 שיפרעש ראוז און נייטען

 סיגעל איזידאר
 םיימאן איזידאר

 ם-אלניק היימאן
 םאבעל העלען און בערגארד

 םארין אסתר און דזשאן
 שאראקיז מאקש

 שפאצירער טילי און נח
שייקאי ע און דז  םטארק צילי

שפילמאן הערי

בערמאן ה. ת׳טע און ח׳
ט״ און ח׳ בןישטערמאז י. ח׳
פראז ם. ח׳טע און ח׳

 שטיין רוזל און שאלאמאז
 םטיון םעם

 םוטשין איזידאר
 םוסטאן אנא און פרענק

 סוםקיז דוד
אגא און דזשייקאב

םטראמינגער
 שלוצקי מאקפ

 םעגאל דזשאזעה
ם אדלער  טײטעלבוי
 ט־עפעל גאלדע

 טערים בעקי אוז לואי
 טילקער ױסף
 טדאצקי אױוא און םעם

אי ד  טומארקין איזי
 טעפליצקי מילטאן

ש״קאב  טארטיקאף דז
ק ש״  טישקאפםקי דז

 װאישאװםקי איזידאר
העלען א,־י הערי

 װאםקאװיטש
 װאטכער דזשײק

ױינבאום ראוז און טשארלס  ו
 װײנבערג מאלי
דזשאנעט און הערי

װ״םבער^
 פרוי און װייס װיליאם

קי פעני צ  װיני
 װייש עלים און שעם

 װיפער אפרהם
 װינער מארים

 װינדטאן דוד
אן דזשעני מ ד ״נ  ו

ק אנא און לואי שני  װי
ק איידא און זלמן שגי  װי

 װאלפסאן שיידי
 װעקשלער דוד

 יאכלןיש מאיר
 יאגאזיא אנא
 זאסלאװ עטא און דוד
 זאשלאװ פאל

 זעידאל ראוז און גײטען
שט״ן הערי זיפער

ברימער ק.
 בראין ה. ח׳טע און ח׳
שראון ר. ה׳טע און ח

קארסאן
 ־אהען א. ח׳טע און ח׳
קאהען פ.
קאהען מ. ח׳טע און ח׳

 קאהען ר. ח׳טע און ח׳
 קאהען טש. ח׳טע און ה׳
 קאלהען ם. ט׳טע און ח׳
קאהען טש. ח׳טע און ח׳

 קאהען דזש. ח׳טע און ח׳
 םיפאף ה. ח׳טע און ח׳
 דען ל. ח׳טע און ח׳
דובגיק דזש. ח׳טע און ח׳

 דארדיק ח׳טע און ח׳
 דװאסקין ח׳טע און דו׳

 עטקיז טעבי
גין פ. ח׳טע און ח׳ פיי

 פײגעגבאום ל. ח׳טע און ח׳
 פינקעלשטיין י. ח׳טע און ח׳
 פארמאן ח׳טע און ח׳
פריזער ח׳טע און ח׳
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 פרידמאן ק. ח׳טע און ח׳
 פייגענםאן חט׳ע און ח

גארדאן מ.
 ו״ארדאן ח׳טע און ח׳
 גאלד ם. ח׳טע און ח׳
 גלעזער ח׳טע און ח׳
 ;אלדבערג ח׳טע און ח׳
 ג.עפען ד. ח׳טע און ח׳
 גאלוב ױ,׳טע און ח׳
 גערשטיין ה׳טע און ח׳
גרושקא ח׳טע און ח׳
 האראװיץ א.

 העלפער ד. ח׳טע און ח׳
 האמבורג דזש. ח׳טע און ח׳
 הערצמאן א• ח׳טע און ח׳
 הוירש ד. ח׳טע און ח׳
 פלאנצענבוים ח׳טע און ח׳
 פאקעלשטיין ח׳טע און ח׳
 קאפלאן ס. ח׳טע און ח׳
 קאפלאן ה. ח׳טע און ח׳
קעשקין ח׳טע און ח׳

 שעקנער פלארענם און קאםעל
 פערװין בעלא

איז  װינער לו
 אראן םעם

 אקערמאן דזשאו
 אלטמאן לואים
 אגיםגארט אגא און לואיס
 אפעלבוים מארים

 אםויא מיגי און הערמאן
 אכטאר דזשייקאב

 אוםלאגדער ב. און מ.
 אכןסעלראד פרידע און מאקם

 פאם לואיס
בין איידע און סעם

 קייל א. ח׳טע און ח׳
 קאזלאװ ח׳טע און ח׳
 קראדמאז ח׳טע ארן ח׳
 קאטלער דזש. ח׳טע און ח׳
 קאהען א. ח׳טע און ח׳
 קליין ר. ח׳טע און ח׳
 קאסגיץ ח׳טע און ח׳

 קאהען הערמאן
 קאהען טשארלם

 קרול דוד
לאנדי ר.
 לערמאן ח׳טע און ח׳
 לישנאן־ ח׳טע און ח׳
 לעװיט וז׳טע און ח׳
 לוביטאװ ח׳טע jאו ח׳
לעװין ס. ח׳טע און ח׳
לעװין ה.

 מייעראף ם. ח׳טע און ח׳
 מילער ח׳טע
 מארשאל ח׳טע
אכרימאװםקי ח׳טע

 בייכנער ם. און ה.
 בערעגםאן ליגע און פיימאן

 בערגמאן הערי
 בערגמאן מאלי און קױוע

 בערנשטיין ע. און א.
ט און יעקב די  בערנשטײן אי

 בערגשט״ן הילדא און לואים
ני און םעם שט״י מי  בערנ

םאניע אוי םאלאמאו
שט״ן בור

 בערנשטיין פענדזשאמין
נג װי ר ן אוי לי ״  ב
 ביאלאװ איזידאר

בלאנק ראוז און הערי

 פאדאלםקי ח׳טע און ח׳
 פיקאליק ח׳טע און ח׳
 פלאטקין וז׳טע און ח׳
 פאגימאן ח׳טע און ח׳
 פינטעל דו׳טע און ח׳
 פערל ר.
פראגק פ.
 פרעםבערג ח׳טע און ח׳
 ריטש ח׳טע און ח׳

 רעזניק ח׳טע
ריפם חבר

שטײן ח׳טע און וז׳  רובינ
 רובין ח׳טע און ח׳
ראגאלין ס.
 רובין י. ח׳טע און ח׳
םען ד. ח׳טע און ח׳
 םאטאנאװםקי ב.

 שװארץ ד. ח׳טע און ח׳
ט״ און ח׳  שאהען ח׳

שיין דר.
שעדמאן ה׳טע און ח׳

75 ברענטש
 בלאו אהרן

 בלום א. ב. דר.
 בלומענשטיין בען

 באראכאװפקי מ.
 בראנדעל מאלי
 ברינקער מאקם
 פראבשטיין ליאן

 פראנשטיין דארע און מאקם
בראין דזשעק
 בראונםטיין גאסי און פיליפ

 טשאפניק טילי או; פעם
סין הערמאן שיי  ט
 קאהעז דזשעק

קאיזעו פרעד

 שמולאװיץ ח׳טע און ח׳
 שוצער ח׳טע און ח׳
 שג״דער ח׳טע און ח׳
םילװערבלאט ח׳טע און ח׳
 םײמאן ב.

 םארקין איידע
 זלאטקין דר. ח׳טע און ח׳
 םויכער ח׳טע און ח׳
 םפױואק מ. ח׳טע און ח׳
 םא־אדקין ח׳טע און ח׳
 םפיװאק פ. ח׳טע און ח׳
 םפיטאלניק ב. ח׳טע און ח׳
 םוםמאן טש. חי׳טע און ה׳
 םטופעלמאן ח׳טע און ה׳
 םטופעלמאן ח׳טע און ה׳
 םפעקטאר ח׳טי• און ח׳
 שליפער ח׳טע און ח׳
 םפאקוינע חי׳טע און ה׳
 שלאםפערג ת׳טע און ח׳
םיימאן ר.
םעגדערם ח׳טע און ח׳

עז ט ״  קאהעז נ
 קופער הײמאן
ען און דזשעק לי  קופער לי
 קופער בלעגטש און דזשא
 קופערמאן ו.אםי און מאקפ
 דייטש פעני און אהרן
 מאנטע דעל לעאן

 דויטש אנא און לואים
 דאנאפםקי אדעל און הערי
:י און בעני  דארפמאן מי

 דרעבינםקי דזשײקאב
 דרעםלער פאול

 דראבין ר.
דרוקער איזידאד

 שטיין ח׳טע און ח׳
 טורעװםקי ת׳טע און ח׳
 טאגענבויט ח׳טע און ח׳
 טרעגער ח׳טע און ח׳
 װאלאװ ר.

 װישנעװסקי ח׳טע
 װינדערליך חבר

טקין ח׳טע  װי
 זאליצעז ח׳טע און ח׳

 װינער ח׳טע
 ראזענפעלד ח׳טע און ח׳
 װיליאם ח׳טע און ח׳
 זאפאדיגםקיי ח׳טע און ח׳
 זעלעזא ח׳טע און ח׳
 באםערט ח׳טע און ח׳
 עטקיז מ•

פיש אםתר
 פיכקעל ח׳טע ארן ח׳

 לוריע דאראטי
לופו ח׳טע און ח׳

 איידעלראן םאל
פעלמא און לואים

 איידעלמאן
 איידעלמאן דזשע־

 אייגגורט אנא או; ראלף
שוליוס  עפשטײן דז

װ ע און דיי ד  פעלדבאום א״
 פעלדמאן דזשעק

 פעלדזאמען װיליאם
 פעגסטער םעמועל

 פידלער רוט
 פינקענפערג גאםי

שוירלי און הײמא;
פל״שער

 ביו דזשעק
 פלוג אײדע און סעם

װא און מעני  פלוג אי
 נארעם אפרהם
 פאקם ג. פיידי
ב ״  פרידמאן א

 פריליגג. טשארלם
 פרישמאן ציליע און םעמועל

 פראליך ליבי און לואים
 פזגק ע. און מ.

 גייבעל ראוז און םעם
ד ױוי רטי און די  גאנם גוי

 גאלצמאן אהרן
גאטץ פעני און דזשעק

 ביאט פאלאמאן
 •.עלםאן םאפיע

 געטץ פוירל און הערי
 גילבערט פעני און הײמאן

 קאהען מאקם
 דרוקער אברהם
 פישמאן לואיפ

 גלאזער פ. און ב.
ע און םעם ״  גלאטער ל

 גליד לואים
 גאלד עמאנועל

 גאלד פרענק
 גאלד םעם

גאלדמאן דזשא

 גארדאן הארװי
 ו.ליד לאוים

 גרינבאום בעני
 גריגבערג מאלי

 •;.רינבערג מארים
 גראם מאקם

 גרובמאן דזשייקאב
 גרובמאן מארים
 גולער אברהם

 גולער הערי
 הארעגדארף םאול
 5העלן נעטי און אײב
 הערמאן פ. בעז
הערמאן םעם

 ־וירשער דזשעק
 הערמאן ראוז און איזידאר

 הילף פרידע און מאריס
 האי ציליע און פיליפ

 האף לינע »ון מארים
ע און פעם  האפער םילװי

 האפער העגרי
ד װי ״  האפער ד

 האפמאן בעני
אױוא און דזשולױם

האראװיץ
 האפענװאםער טילי
 האפעגװאםער םעם
האפענװאםער סעם

 האפענװאםער ב. און מ.
 האמעלםקי דזשולױם

 אימבער גייטען
ק פעני און םאול די  אינ

 איזראעליט עליאם
ש״קאב  דזשײקאבםאן דז

 קייםמאן אהרן
 קעם פ. ן ו א םעם

 קאפלאן דזשעני
קאץ נעט

 קאץ ג. -םאלאמאן
אן מ  קאופמאן ה״

 קאופמאן ראוז און דזשא
קעלער נייטען
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 קעמפנער הערי
 קעשלער סעם

 קעםנער לואים
ב  קוירשנער א״
ב ״  קלאפאװיץ א

 קליינמאן מ.
קליער םעם

ד ױוי  קליגער בעםי און די
 קאמראד איזידאר

 קארב םעם
 ־ארן לואים

 קרײמער איזידאר
 קריגער לואים

עםטער און בענדזשאמין
לאנדער

 לאנדער טאקם
 לאנדער .ה״מאן

 לערנער טשארלם
 לערנער קױוע
 לעפקאװיץ פיליפ

 לעפםאן אוירװינו.
װינג ר  לעפםאן אוי

 לעשט איזידאר
 לעםטער אײדע און םעם

טען  לעװין ניי
 לעװין יעטע און םאלאמאן

װ ״  לעװינםאן ד
 לואיס מ. זואלטער

 לאקער מאקם
 לאיער םילװיע

לאטקער ראוז

 בעלקין טעםי
קאפלאן ראוז

ע און מארים  גץראריע טאני
 קאראבעלניק לואים

 םעלעפםקי מארים
 לעװין לואיס

 לערמאן זיםל
 באיארסקי מאקם

דזאפמאן לואים

ד מוג  לוכער געירטרוד און זי;
 לוטערמאן מאקם
 מאעל מאקם

 מאנדעלבאום ר.
 מארקוכ םאול

 מארק;ם ט.
 מאראן עװעלין

 מענדעלםאן פ. און י.
 מעראלטץ איזידאר

 םעראלטץ פרענק
מעםער ל. דזשולױם

 מייעראװיטש ב.
מילער אייב

ד ױוי  מילער גאםי און די
 םילער דזשאזעף

טען  מיגץ ניי
 מאפקאװיץ טשארלפ

ען ט ״  מאםקאװיץ נ
ג דײװ עי ב ױ  נ

 נאבלער פעני און דזשעק
ען און דזשא לי  נאװאק לי
ץ קיטי און מאקם װי םיגא  נו

ץ מארים װי א סינ  נו
 פענקאװיץ אייב

ק  פארנעם העלען און אייזי
 פוירל העלען און דזשא

װינג ר  פוירל אוי
 פערלמאן פעי און מאקם

 פראםקאװיץ הײמאץ
 פראכקאװיץ דזשעק

רײגער װיקטאריע

 טאבאק פעני
 םיטרין םילװיע

 לאפאטין אהרן
 פערלםאן מילטאן

 מארגענםטערן םערע
 קרוגער יעטא

 װײנגראװ מעי
 פראפער הערי
םיליעז מאלי

 ריטשמאן ראוז און נײטען
ע און םידני קיז םילװי ױו  ר

 ראזעמאן ע. און ם.
און ס ק א  ראזען פעגי מ

 ראזען מאקם
 ראזען םעמועל

 ראזען װיקטאר
מערי און בענדזשאמין

ראזענבאום
 ראזענבערג דזשעק
 יאזענבערג לואים
 ראזעגבלוט מײער
 ראזענשטאק דארע און מאקם

 ראטקער מיריאם
 רובין םאלאמאן

דזשעני און היימאן
שטיין  רובינ

שטיין מארים  רובינ
 רינד ר. אלן א.

 םאלאמאן מא?ם
 סאפערמאן מאקם

 םאװיצקי גאםי און דזשעק
 שאכטער הערי
 שעכטער הערי

 שייפער נײטען
 שארף דזשעק

מערי און איזידאר
שאצקאמער

שלאכבערג הערי
שלאםבערג םערע און היימאן
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 ?אהעז םערע
 מא־.דעל מאקם
 קאנטאר מארי

 פרידעל אלעקם
 אקערנ׳אן דזשעק
 סטוירן עםטער

 האלפערין עגי
װא  טשודנאװ אי
דװארקין םערע

 שא־ דזשאזע־■
 שװארץ פרענק
 שװארפ מײער

 םיגעל עשטער און םעם
 םעלגיק העלען און מארים

 םעלגיק פערטא און עדי
ע און בעני ד  םעלגיק א״
 םענדער בעלא און בעני
 שאר אגא און הערי

 שיידער לואים
 שאפעל ר.

 שומאן דזשייקאב
סױ.על האננא
 םילווערם שוירלי און דזשעק

 םינגער דזשאזעף
 םיגגער םאל

 סאבערמאן דזשײקאב
העלען ארז דזשולױש

םאבערמאז
 םא:ין ליאן
 ספעפטאר סעם

 שפילער פיליפ
אויזן עטל און הערי  שפיז

ײזן רעי און לואים א  שפיז
װ  םפאדעק דײ

 םטאר םאפי און בערנארד
 םטעקער בענדזשאמין

 פטעקער פאולין
 שטײכער םיידי און םעם

םטוירן םיידי און דעניעל

 גאלד אהרן
 פארמער העלען
 קעםלער לואים
 לערמאן מאקם

 גראם פאל
 םטיינבערג מערי

 דיימאנד איזידאר
 םקאפ פיליפ

מאנטאג פ.

 םטראו ראוז און היימאן
 םטראו היימאן

 שטראו םארא און דזשײקאב
 םטוטלאנד בערטא און מארים
 םטוטלאנד פ. לואים
טען  לופאק :יי

 טאגעל ע. און ע.
 טעפער פעטי און נייטען
 טראי מאקם

 טודאר לואים
 װאקשאל אברהם
ב מאלי און מארים רי  װ״נ

 װאקס איזידאר
 װאגשאד־ ם. און י.

דזשעגי און איזידאר
װאלדמאן

 װארען י. און מ.
 װאקםמאן ד^נא און יעקפ
ב ן דארא און א״ טיי ם  װ״נ

 װײנשטײז װיליאם
 װײסלבערג איזראעל
װייפ םעמועל
 װעלטשער לילי און םאריפ

 װאונדער גאלדי און ליאן
אגינםקי איזידאר  י

 ױדקאװםקי דזשארדזש
ש״קאב  זיגארעק דז

טרין םעם  צי
 צו:ג דזשאזעף

צװיקער בעז

 גיעםט לילי און היימאן
 װינאגךאד פעני

 שארפ גאפי און אייבי
 יאנאפפקי בעםי

 ארטשעם פעמועל
 ו־רינשטיין לואים

 שטראום רעגינא
 העלפפאט הערי
דיימאנד פעני

 קאהען הערי
מאראן לואים
ני און ױםף  רוטהאוזער מי

 דעניעלם אל
ױו  ראזענטאל די

 מאקאטאף י פעפ
 מאלאטוט םעם

 טאנדעלבוים איידע
לאזאראװיטש מארי

 לאזאראװיטש לואים
םאגיע און םיימאן

לאזאראװיטש
 װיישפיאט מיני

גי און מאקם  מאקאפםקי מי
 מאריםאן פעני און הערי

 קראום א.
 קר״מער ראוז

זאלצמאן מאקם

 גרינגראם א.
דע  ר״נגאלד א״

 פרידמאן בענדזשאמין
 ראביגאװיטש קלארא

 ראל בעםי
 םקלאר מארים

עי פאנע  שפינ
גרין ם.

קעםלער היימאן
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 פערג הערי
 בעקער בארנעט
 יאזענבלאט מאריש

ד ױוי  ־אלען די
װיגג ר  ראזענבלאט אוי

 מאנדעל טיליע
 פערטשיק טעמע
 צװאגד. דזשא

פאשיקאװ םאל

 ראדמאן הײמאן
 רודינםקי דזשעק

 גליקמאן הערי
שולױם אײדע אין דזשא  דז

 םאהן דזשאזעפ
שאדט דארע

ש״קאב מערי און פאול דז
דעניעלפ

לאזאראװ מאלי



 ליפטאן מערי
 געלער םאניזג

 קאופמאן דויליאם
םערע און דזשארדזש

געלעפיס
 דעדעקא שאפיע
 הולקאװער מאקם

 אלטמאן בערגארד
ראדין נעטי

ע  זאראקאװיץ מיני
 אשינםהי לינא
 ליפעץ הערי
 רובאלפקי אהרן
 פערלמאן פעם

 גראס םיגמוגד
 י.ראדוס אברהם

 לושטיג הערי
קאנאר םײדי און טארים

 םעמועלם מארים
 װײצמאן סאלאמאן

 ראזענשטיין מאקס
 שיינפעלד פאפיע
 אלטמאן אברהם
 קאץ רובין
 פײג.עלמאן דזשא

 לאנדעסמאן איזידאר
ש״קאפ װייגראט דז

 אייזען אברחם
 אשער מאלקע און יצחק
ע און ױםף  פראדפקי םילװי

ראטשטיין דזשעגי

עפשטיין פעם
 יאנאװיץ מערי און יעקב
 שװאם משה

־ױים ישראל
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 האדאװיץ דוד

 בראדפקי חיים
 גראםמאן הערי

רובין יודל דר.

 שאפירא פיליפ
 פאריער םאפיע

 גאלדנערפ פעמועל
 גאלדבערג לילי
 םעקמאן לילי און שעם

 גודמאסטער דינא
 הולקאװער טאקש
אשינםקי לי:א

 רובאלסקי אהרן
 פערלמאן פעם

ד מונ  גראם זיג
 צוקער לואים

 טשערקאװ מאטילדא
 פעלדמאן אייב

 מאקאװםקי מאקם
מילער םאלי און דזשײקאפ

בראנשטײן ױסף טימען פאניע
ביל חנה נאטאװיץ ח׳טע און ח׳

 בראדש־י לױבע און חיים פישצאנםקי ריקה או; יצחק
פאנטאלים חנה און גאלד אבראמאװיץ רדול און יצחק

 טעפפילד מארײםזן און ל״פע טשעםנאף חנה און משה
 שורעק גיטל און :אטע לעםקי דװאוירע און לייזער
ב שמועל ״ שיימעם שלמה חנה און ל

פינגער פריידזג און לייב שענקמאן

 פעלדזמאן צאפיק
אמען  פייערמאן ביני

גודמא־ חנה און חיים

 אוערבאך אידא
 אטלאפ בערטא
גאלדע און לואיס

 אבראמאװיץ
 אראנםאן זש. דר.

 פרידמאן אנא און אײב
 באומעז ד. דזשאזען־

פרענה העלען

 קארפינאם פאםי און אברהם
װין משה ט  לי
שין נחום מענ

 אדעלמאן געארג
 בענדזשאמין װערא
 בערענםאן לינא און לואים
 .יראדי מארים

 בע:דער האנא און בען
 קאנאריק הערי
 קרעטש פרעד

קופעו־ פיליע

 שאפיגפקי עלקע
 שטראםמאן רחל און שמעון
שיי־אף יצחק דז
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 פריל פיליפ

 בערקאײיץ- נייטעז
 בערמאן שרה און בען

א  בליטצער יינ
 בערגער רעבעקא

 מעדאף מאגדא
מאראנץ אמעליע

 בירנבוים בערטא און דוד
 בראדםקי עםטער און עלי

 דיקשטיין קלארא און אםקאר
 עװניצקי םערע און פעם
װא און בען  עלפמאן אי
 פאבאי דארע און פעם

מאן  שמער היי
פיימאן ?ײא און םעם

רין מאקם םו  עי
 פרידלענדער אראז

 פרידמאן פאניע
 פריידיך דזש״קאב

 פיינבלאט הערי
ני און חערי  שװארץ מי
 שטראםבעךג םאפיע און םאל

ד ױוי װייזענפעלד די

 גראסמאן טילי און םעם
 קרעמער סיידי

 גרינםפאן בען
 גרינבערג דארע און יעקב

מאן  גייבלמאן אםתר און היי
 גאעטץ מארטין
 האראװיץ םיימאז

העלמאן אייב

 קא־נפעלד פע־ע און איזידאר
קראװיץ לינא

 קל״נערט פאניע אוי מאניע
 קאהאן קעיט און הערי
־א־ו פעם

ק ײזי  קרעמען גיטל און א
 לעמעל פען

לארבער אייב

רודקא הערי
 ראזען פוירל און מאריס

 רובעל הערמאן
שטיין פאפיע  רובינ

ב  ראזענבערג ראוז און א״
 ראזעגצווייג הערי
 ראפעל אנא

רעמענדיג העלען

 םיראטע םערע און דזשולױם
 שאפירא טארים
בערטא און מארים

שר״במאן
אוז און אלבערט  םאבאל י

 פטיינשרייבער לואים
 םייטם בעםי

שולמאן רובין

 װארשאו עכטער און ױםף
פרענםים און אייב

 װאלקאװיץ
שטיין בערטא און פיליפ  װיינ
 זייגער הערי

 זלאטקין דזשאזעה
צוקערמאן מאקם
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 שאנאפםקי הערי
 קארן רעי און איזראעל

 גאלדשטיין משה
 מײזעלם םערע און מייער
 קופער עסטער און דזשעק

װינג ר  ראזעז נאנע און אוי
םקלאר דארע

 פאדנעם רוט
אן איזראעל אי
 ברעםלאו עםטער און סעמועל
ק ״זי  מינסקי א

 שנאר הערמאן
 סאפינםקי אלעקם

גאדאםקין בענדזשאמין

87 ברענטש -
שביין םאל  פי

 .קליימאן פערל
װינג ר  קליימאן סארע און אוי
שולױם  עליאן דז

 מאם סעם
 זוקער ע. און ה.

װארשאפםקי בערגארד

 קאהען דזשעני
 בלומכטיין דזשעק
 ראזענבערג מארים

 םאםנאװיטש ראזע
װינג ר  םאפירםטײן אוי

 מונזארט הערי
פעגלער ראזע און דזשעק

ען און םאל ױוי  פרידמאן װ
 פיענקני מערי און בערנארד
עסטער און ;אבריעל

ראבינבאך
ען און נייטען לי  גאלד לי

 מעהר עמיל
טמיט אברהם

נא:ע און בענדזשאמין
שװארץ

 קאזאן רארע און םעמועל
 שאװאלםקי הערי

קופער לואים

 קלײמאן םאל
שטיין סעמױעל  ליכטענ

 אמלעז היימאן
 װאולים בעקי

קאטץ װיליאם

 אקיראן פרידא אוז מאקם
ד און דזשייקאכ ;וירטרו

אראנאפםקי
 אוערבאך מערי
 אװערמאן בערטא און מאקס
 ;ארד מאקם

בר״טמאן םעם

 בארעל םיידי און םאלאמאן
ע און מאריס לי  באראן פי
 בערגשטיין מאקס

 ניערנשט״ן מאריס
 בערג םעם
 בערקאװיץ םאל

בערנשטיין ־עכרי

ני און אייבי  קאהען מי
 דײטשמאן איזידאר

נג װי ר  זאפינםקי אוי
 ואפינםקי פיליפ

גרין גערטרוד און םעם
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 ברוקש לינא און מאריס

בוראק דארא
 בוירד בעסי און דזשייקאכ

 בילער יעטא און סעם
 טשערנעי בארנעט

 טשארלעמב ראוז
קאהען דזשא

 בלום ראזע און בעגדזשאמין
 בלום מאריס

לינג װיליאם  שי
ליגג עלי  שי

 םטארק דזשאו
יאגאפסקי פאול

 דעניעל סאפי און װיליאם
 דארוער אנא און דזשײקאב

 דובינםקי בען
דאבסאן בען

ד ײווי  דוביגסקי טילי און ד
פײדער הערי
אײזענשטאט נעסי און װם.

 גאבעל פעגי
 כןאהען דעגיעל

 לאפין םאלאמאן
 פינקעל מאקס

 ד,עי הוירמאן
גאלדשטײן ה.

ע און סאל װי ל  ערליך סי
 פײן פעגי און הערי
 פײן אנא אוז סעם

 פיגקעלשטיין מאקס
 פישמאן אײדא

 געלער דארא און היימאן
גוירשאן דײװ

 גליק בעלא
 גארדאן דזשא
 גריגבערג אשער

 גרינבערג בען
 האלפערן ברוך

 העלפנער רוט און סעמועל
 העגין לינא און הערי

האפנזאן לואיס
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 חארן דזשעק
 דזשאסנאװ סעם

 קאמינסקי איזאדאר
 קראניק לואים

י רב י ר p סעם
ױו  לײבאװיץ א:א און די

 לערנער לואיס
לואיס בעסי און בארגעט

 ליבטענשטיון מארים
 ליפשיץ נעלי און לואים
 ליפשיץ מערי און מאקס

ען און סעמועל לי  כזארטין לי
 מאטלעס דזשעק

װ  מילער דײ
 מילער דזשײקאב

יזאלין אברהם

 ;יסענבאום גײטען
 אלשאגסקי אײדא אוז לואיס

דזשעני אין הײמאן
פערלאװיץ

 פיקאװער העלען און בען
 פארישוק פרידא אדך הערי

 פאל דזשײקאב
פאסטילגיק כזאריס

 רײם הערי
ריטשמאן בען

 ראזענבערג רוט און אברהם
 רוטער עטל און םעם

 סאראב פיליפ
 שעבטער הערי

 שעפכ רעגינא
שיה מאקס



 םאלאװיץ אשקאר שװענקיפער מערי און הערי
םערקין בעטי שולץ בערטא

שאפירא עמא שװארץ מארטא און הערי
 שולמאן אברהם םעלדין םארא און דזשייקאב

ליען און לואים םיגעל מערי אוז מייער שאפירא לי
םיגעל פיליפ שװארץ מאקם

 אלבערטי א. און ז.
 אלטמאן א.
 אפעלבאום ל.

 בארזע״ל װ.
 באש ר.
 באם ה.
 באש פ. און ל.
שט״ן ד. און א.  בערנ
 בערנשטיין ב. און מ.
 באנדער ל. און ס.
 באומאן א.
 ברעמענט ע.
בראון ל. איז פ•

 קרוגמאן ב.

דאנין מ.
 אייזעגשטאט א. און ב.
 אײזעגשטאט ע.
 אייזענשטאט ם.
 פארמאן ג״ און א.
 פארמאן ל.

 פארמאן דזש.
 פראנקעל פ.

 פרייער
 פרייעו־ ס.
 פרידמאן א.
געפטער ע. און א.

 םירקום דזשאזען־
 םאקאלין ראוז או; לואיס
 םפעקטאר הערי

ד ױוי  פטארקמאן די
 םטיין דזשעק

שייקא: שטיין דז
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 קאהן ב. ם.
 קאפלאן י.

 קאפלאן דזש.
קאץ ה•
 קירשענבאום ע. און ט.

 קלויזגער דזש.
לאנדאו װ.
 לעפקאװיץ ג.

 לערנער ה. און ם.
 לעװיט א•
לעװיז ה.

 לעװיט ר. און אל.
לעװיט א. און מ.

שייקאנ  שטיינמאן דז
 שושמאן װאלן*
 טאפאלער פעני און דזשא

 טאטארםקי אברהם
 טאמאם ג. רענדאלף

ױינבערג הענרי ו

 אקון ל.
 אלשאנםקי א.

 פאשמאן דזש.
 פאלעי א.

 פראװדא דזש.
 ראפאפארט ש.
 רעדניק ל.
ץ י. און נ.  ריפני
 ראזמאן פ. און מ.
 ראזענבאוב א.
 ראטמאן מ.
 סאפראן ע. און ם.
שענטער ר. און ע.

 װיינגאשט העלען און שאל
נג װי ר  װאשניצער אוי

 זעלער הײמאן
 זימערמאן עטי און װם.

קערסט״ן מאקש  זו
װאלפיש מאלי

סיגעל ש. און ם.
םילװער ג.

 םימינאװםקי א. און ב.

 םלימאוניץ ב.
 םמיט מ.
 כמאלאװיץ ם.
םטוירן א.
 םמאטריטש ק. און א.
 טארגאנםקי א.
 םטיפעלמאי ל.
 טארגאנסקי ה.
 װאלדםאן ש. און מ.
יוראוו ר. און ש.

 בו־און א, אןן ם.

שעלניק א.
 טשערנענקי ר. און ד.

 טשייג א.
 קאתען דזש.

 קאלין מ.

 קאלאמינשקי מ.

קאמפיין א.
 קאשטרעל ד.

ש א.  דייװי

דענבערג מ.

געפטער ש. און דזש.
 געפטער ה.
 געלפאנד ב. און ל.
 גענטמאן ל.
 גאלד ל.
 גאלדבערג ש.

 גראף דזש.
 גרינבערג א. און מ.
 דזשעלינג װ.
 דזשאלעש ש.

קאהן דזש.

 לעװיט נ. און י.
ע  לעװיט מיני

ױויי ב. ל
אין ם. און מ. ױ  ל
 ליגץ ל.
 לארמאן ב.

 מאקלער דזש.
 מאטער א.
ג מילער ו

ק ה. טגי  מו
אבערמאן מ. און ר.

 שעכטער דזש.
 שעכטער ר.
 שעקצער פ. און א.
 שלעיפײר ל.
 שלעזינגער פ.
 שוטע ל.
 שװאב ט.
 שװארץ פ.
גין ש.  שיי
 שאפירא א.
שאפירא ר.

 װיינער פ.
 װ״שבער;, װ.
 װעקשלער א.

װילשאן דזש. און אר.
װילשאן מ. און א.
 װעקשלער ב.
װאלפשאן א.
 װילשאן ל. און ד.
 יאבלאגשקי א. און מ.
 זינקאװעצהי פ.

 זיאנאף
זוקאף ש.

 אבראמאװיטש י. א.

 אבראמאװיטש ה.
 אייזענבערג אלבערט

 אלען מאקש
 בעקער שרה און שעש

 באנארעש ש.
 ביבער אײדע און שעם

 ביילעש נ.

בערג ל.
 בירעגבאום הילדע אוז ״

 בוירגער פעני
 בלאנק קלארע און נ.

ה און אברהם  בלאק דיג
 בלום הערי
בלום מערי און משה

 בלום העלען און ריימאנד
 באראװשקי ל.
 בראונשטײן פ. און א.

 גאלדשטײן רוט און משה
 גאלדשטיין מערי און אלעקש
 ־-אלדשט״ן פיליפ

 גאלדשט״ן אגנא און שאל
 גאלדשט״ן פלאי־ענש און שעם
 ג.ארדאן לאטי און שעם
 גארדאן שעם

 גאטליב דזשעני און ה.
 גראללא שילװיע או; משה

ם הערמאן  גרינבוי
״ ױשף אנ  ד
ם יעקב גריגבוי
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 האבער אליש און הערי
 דאום גיטל און יצחק

 האלפערן אלעקש
 האלפערן דזשעני און י.

י און בעני ז ״ ד
 הערשקאװיטש

 װאלק גיטל און משה
 האשמאן אהרן

 װאגט העלען און ליא
ם  װארקמאן פר״דע אוי ח״

 װיראשלאװ פעני און א.
ב  ווייש ל״
ב  װערגיק ל״

 זעלעטשאװ ד. י.
שקינד אױוא זי

 טיש רעגיגא און אברהם
 טייכמאן מאקש
 לאך שוירלי און אהרן
 לייטמאן שעש
לעװין שעש
 לעװיטאן אדעל און דוד

טע  לעײיטאן ק״
 ליכטמאז פעני
 ליליענטאל שעם

 ליפניאק שרה און דזש.
 ליפשיץ מאקש

 מאשלעש י.
 מאקאװער עשטער

 מאקאװסקי טעשי און שאל
מאש אײדע און אהרן

 מעלגיק לילי און יעקב
 מעלניק משה

 מעלגיק מאקש
 מעלניק שעם

 מעלראש מאלי
 מעגעש אברהם

גי און שעם  מעשינג.ער מי
 מילער אברהם
 מילער הערש
 מילער לואי
 מילער משה

 מילער נייטען
 ימילער שאל
 מילער שאל

מילער וועלװל
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 גאגעל עםטער און םעם
 גײמארק עסטער און םעם
 נאװאק םעם
 םאד,ם לואי
אוגוםטא און יעקב

םיידענבערג
םעליגםאן מייער

 םערדין העלען און י.
 םינו.ער אננא און ארטור

 םמיט ראזע און בעני
 םאלאמאן אנגא און הערי
 ספעטאלגיק פריידע און מארי
מי און הערי ײ  עלקיז מ

עלעם זעלדע

 עפשטיין בעלא
 פארעװםקי םאלאמאז

 פערלבערג ם.
 פעלנער משה

פלאטקין ב.
 גייער הילדע און חיים
פלאטקין חיים

פלאטקין מ.
 פלאטקין העלען און םעם

 פזאנע טשארלם
 קאלוםקי עטל און ױםף

 קאםאנאװ א.
 לאץ פעני און םאל

קאץ װאלף

 קענט ס. און ג.
קאהן בראניא

 קורפאטװע הע:ע און בעני
איידע און ױסף

 קװארטאװיטש
 קאהן פר״דע און יעקב

קופער פיליפ

 קופערמאן ד,.
 ראםקין יעטא און לואי

 ראםקין םיליע און רובין
ם  רייטשעל שרה און לואי

 ראזען רבקה און .דוד
 ראזעו ל. .י.
ראזעז מ. -י.

 אלאבארדא אלבערט
ק  אװער ראזע און אייזי

 אוינער יעטא און איזידאר
לין מאקם ביי
 באראנאן! ראזע און פיליפ

באראן רעבעקא

אזען לואים  י
ראזען שרה
 ראזענבעדג שרה און ױםף
 ראזענבערג רבקה

 ראזענבלום גערשן
 ראזענפעלד מ.

רובין ליבע און םידני

 יערליגער העלען
 בערמאן סאניע

 בעםט םאניע און סעמועל
 בענעמאװםקי אירהם

בראנז םעם
באראדיטצקי איזידאר

 פייכען שרה
 פעלדמאן מאקם

 פיללןיר בען
 פישמאן דוד

ה און מארי  פליישער שי
 פארמאן ב.

פאקם מעי
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 בראון םיליע
 בראון ראזע

 בענק דזשאזעף
 טשערגיגאן! איזראעל

 קרין דארע און חייב
ש לואים דויט

 פרענק איידע און ב.
 פרענק רחל און יצחק
 פרענ־ל פעגי אוי יוםן®
 פרענקל משה

 פדיד װאלף
 פרידמאן לינא און ל.

 שער אלעקם
פרידמאן פרענק

 דארפמאן בעגדזשאמין
 דראזנין העלען און סעם

 עלבאום העלען און דזשעק
1י“עי עםטער

ט און טעאדאר די  ענגעל אי
פארבער פיליפ

 שער שרה און מאקס
 ש;יי בערל
 שללץ משה

 שייפער אברהם
 שאשין פאול

 שעציק מאקם
 שײנבערג מאקפ

שערמאן א.

 פייגעלים אײב
 פעלדשטיין לעאן

 פיש דזשייקאב
א  פארמאן אמו

 פאש אננא און מאריש
פרענקל מענדל

 פראםט פוירל און װיקטאר
 געיעל עליזאבעט

ן היימאן װי ר  גוי
 געטצאף םיימאן

 גלעם םאל
ק אייב ;לי
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 גארדאז רעבעקא
ז דזשעק הוי רינ  ג
גראף מאקם
 גראםמאן ראזע און פיליפ

 גערעל סעם
האלפערין בעני

בעשי און דזשארדזש
האלפערן

 האלפערט מאריס
 הענדל םערע און סעם

 העימאװיטץ מארים
חערשענבערג מארים

בעטי און אלפרעד
 רזש״קאבםאן

שולױס םערע און דז
האראװיץ

 האראװיץ לואים
קאליש פעני און דוד

 ר,ארפין אברהם
 קאגאן מאשע און םאלאמאן

קאטץ ראזע
 קעלערמאן לינא און הערמאן
 קעגיגםבערג מאריס

קעניגםבערג. רוט



 קימעל פאל
 קלעהער מארים

 קאפשטיין מאו
 לאכמאן ענא און פיליפ

 לעװין אלעקםאכדער
 8ליבאן גאלדע און לואים
 ליפשיץ דזשעק

 ליטװאק םאל
 לאגען פעגי
צוקערמאן ג״יטל

 אקערמאן הערי
טען  אלטטאן ניי

 אנטצים םעם
 אבראמאװיטש םעם

 פעקער לואיס
 בעליצקי דזשאזעף

בעני־ער בען
 בערטאן םיליע און לעאנארד

 ביאלי עטל און לואים
 בירפרענד הערי

 בערנשט״ן מאקם
 ביטמאן מאקם

ביטמאן פאל
שולױם  בארים א:א און דז

ד װי ״ ראינםטיין ד  י
 בריטשער מארים
 בראדי מארים
 בראנםאן פרידא
בראון פיליפ

 לארםאן םיליא
 לוקאן־ ליזא

 לופטשאנםקי מאקם
מארקוכ מאקם

ד װי ט און דיי די  מארשאק אי
 מע״לצער מיגי און טשארלי

 מאטליטצקי בעלא און בעני
 מיטעלמאן הערי

עםטער און דזשאזען»
אפענבערג

 בראונםטיין בעםי און מאקפ
 בראד ליאן
 באקםער אדעל

 כלושטייז אברהם
 קאפ ביטרים און לואים
 כאװעם אלעקם

 קאהען עםטער און הערי
 קאהען לואים

 כאז־ן םאל
 דעמסקי םעם

 דיק הערי
 דיק חײם

 דאשעי דזשאזעף
שין דארא  דוט

טען  ד<קענפ :יי
 ערטראכטער הערמאן

 עםטאמין פאולין און גייטעז
 פעםלער פרידא און מאקם

פעסלער םערע און פעפ

 פראנין װיליאם
 פערלשטיין בערטא און מאקם
 פלאטקיז הערי

 פרעזענט װיליאם
 ראבינאװיץ דזשעק

 רייטמאן םילי און םעם
 ראגאװין מיגי און הערי

לינע און טשארלם
ראזענבערג

ראטשטײן מאקם
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 פעלהעגדלער פאולין
 פעלדטאן מאקפ

 פעלטצין בעגדזשאמין
 פעלדטאן מארים

 פאקם בינא
 פדידבערג פיליפ

ד װי  פרידמאן דיי
 פרייפעלד ךערי און םאלי

 פום דזשאזעף
 פעלדמאן טשארלם

 גי׳יבלער דארא
 געיגאר אננא

 ^עבטמאן לואים
 געטעריל ראוז

 גליקםמאן מאקם
 גודמאז פאול

 :אלדבערג מארים
 גאלדבערג. םערע

גאלדבערג דזשעק

שטיין מארטין  רובינ
 שגיפער ידאר איז

 םיגעל דזשעק
 שערטאן בערטא

 שילדם ל. ם. דר.
 םאםקין לינא און מארים

 םאםקין בעגי
 םפערלינג הערטאן

 םטײן אייב
װינג ר םטוירן אוי

 גאלדבערג איזידאר
ד ױוי  גאלדמאן ראוז און די

 ;ארגאן םאגיע און איזידאר
 גרין עטל און םעם
 גרין ראוז

 גךיגבערג דזשאזעף
 גרינפערג לואים

 גראפער פרענםיפ און דוד
םערע און איזידאר

 גוקאװסקי
 גובערמאן בעקי און איזידאר
גובערמאן םילװיע

מאן לואים גובעי
ט מאקם  גליי

 גלײט איזידאר
ק ״זי  ;ארדאן זעלדע און א

ש״קאב  הענדעלמאן דז
 העלפענשט״ן טשארלס

הערשקאװיטץ םעם

 םוכאװאלםקי טילי ארן בעגי
 םאנקין טאמאם

ש״קאב  זיידל דז
 טאליםמאן נייטען
 טאביאש יעטא און פיליפ

 טורטשין אברהם
ק פאולין און בען  טו:י

 װעקסלער לואים
זאביט גאםיע

צוקערמאן אננא און ױםף

 העלפגאר אלעקם
 הימעלפארב טשארלם

 הוירש מאקם
 האפטאן םעמועל

 הײמאן לואים
 האלפין בען

 איזראעל אברהם
 איזראעלאװ בען

 דזשאנאװ ראוז און עמיל
 קאמעגעצקי אנא און דזשא

 קאץ נײטען
 קאופמאן דזשעק

ער םעם  ק״ז
קוירן םעם
מאן ראוז און םעם  קל״נ

 קלערמאן פעני און אלעקם
װינג ר  קאמער בערטא און אוי

מאן  קאנאן ם״
קאפקין םעמועל

 קרעל פאל
ש״קאב  קאםאף דז

ד  לאדינער פעני און דיייוי
 לאנג עםטער
 לאזאראװיטש לואים
לאנטש פיליפ

 לעשין לינא און םאלאמאן
 לעװין ארטשי

 לעװין םעם
 לעװין איזידאר

 לעװין םיידי
 ליקוטמאן איזידאר

 ליכטענשטיין מארים
װין אײב ט  לי
 לואים דארע און ליאן

 לורקין דזשעק
 לעײענטאל גייטען

ױויי םאל  ל
ליבערמאן רעבעקא

אן מ  מאן ה״
פ טאריפ ־ו אי  מ
 מארקוס פידני

 מאטקאװיץ ־עטא און מארים
 מאלאמוד ראוז
 מענדעלםאן ליא

 מע־ער איזראעל
 מעטליץ עםטער און הערי

מי ט״ן מעי פ  טיי
 מײעראװיץ בעגדזשאמין

 מילער טארים
 מארקם ראוז

 מעלגיק פיליפ
 מוטשניק איזידאר

 גודעלמאן מאקם
ק סיימאן  נאװי

 ארלאנד אײדא און בען
 פעקמאן הערמאן

פעקמאן מערי און איזידאר

ױו  פעכענפקי די
 פעטראװםקי םיליע
 פיין לואים
 פאגארםקי מאקם

 פאפאדא פוירל און םעמועל
 פאלאק דזשאזעף
 פרײנער איזידאר

 פעק מארטימער
 פארעם עםטער און מאקם

ף דזשאו  ר״
ש״קאפ  רייכענפאום דז
ף םאניע און דזשײקאפ  ר״

 ראזעגבלאט םעם
 דאזענבלאט םאניע
 ראזענבלאט ראוז און אםקאר

 ראזענױאוז גאםי
 ראזענפעלד אננא און אייב

 ראזענטאל מארים
ראזעכטאל םאל

 רובינגער מיטשעל
 םאלץ הערי

 סאפערםט״ן דזשאו
 םקאלא דזשארדזש

 שאפירא אייב
 שאפירא עדװ.
 שאפירא נעטי

 שאפירא םאלאמאן
 שעפטמאן ראוז
 שיפמאן בעםי און ליאן

 שיפמאן מארים
 שילער אםקאר

 שיפרין םעם
 שװאר׳ז הערי
 שװארץ ראוז

 שעפטער דזשאו
שין  שערמאן דז

 שעראגע םערע און בערגארד
טאנשעסטער פערי

 סילװערמאז לינא
 םיימאן מאלי און אברהם
ען ט ״  שיימאן נ
 פינגעד העלעז

 םקלארין איזידאר
שוליום  םקאלניק דז

 םקאלםקי םיליע און פאול
 םקאלםקי־• עםטער און אלעקם
 םקאלניק פאול און םיליע
 םלאװין איידא

 פאלאמאז ראוז
ען ט ״  םא:ענבערג נ
 םאםנע מייער
 םטײן בעלא און אדאלף
 כטיין אלעקם
 פטיינבערג לואים
 םילװערסט״ן מאל'
 שקאלניק הערי

ען ט ״ טאקאטשאװ נ
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 מײלמאן ־דארא
 פאשער ־אהרן
 ריטשמאן מיינן

רעבעקא און לואים
שניק םיבו

 טאנםקי הערי
 טאגסקי מארים

ט״טעלבאום נעטי און םעם

 אדלער .דזש.
בערטא און .דזשארדזש

אדאמור
ען ט ״ עטל און נ

 אבראמאװיץ
 אגראנאװי׳ן משה

 בוכװאלד הערמאן
ם און אוירװינ•. טרי רג יי  בוי

מארעגגשטערן •ל.

 טענענבאום סעם
טילים םאל

 טורטשיז בענדזשאמין
 טורטשין מאקס
 טורעצקי הערי

 אבערמאן טשארלם
 װאכאװםקי ראוז

ד ױוי װאלדער די

שולױס  בערמאן פעגי און דז
 בערמאן פ. און מאקם

 טשערין םעם
 טשערין מ.

שוליא דזשעק, און דז
קאהן בערנארד

 ־אהען אב.

דוהא אב.
םין ליבי און דזשעק מו

טען  •ואלדמאן ניי
 װאלטהער אוירװיגד..

 װאםערמאן קלארא און דזשא
דזשארדזש און שוירלי

װאםערמאן
ן םעם טיי ש  װ״נ
 װייםבערג םעם
װייס םעם
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 עדעלשטיין לואים

 עדעלשטיין מארים
 פעדער חערי

 פישער עדװארד
 פישטהאל אײדא און הערי

שטײן מ. גוט
 גאלד עסטער און װיליאש

רטי און ליאן  גאלדםאן גוי
מארקאװיץ פעי און הערי

וױיס מאקם
ק דזשעני און יעקכ  װיגי

ק בען ני  װי
 װאלף הערמאן
 װעלבער מארים

 יאקונאװ עמא
ױדעל אברהם

 גאלדסאן א.
 גערשקאף אייב
דזשעני און הערי

גאלדשטיין
 הערשאפט טילי אלז פרעגק

 דזשוםטמאן :ארא און א.
 דזשאזעפם װיליאם

בערטא און בענדזשאמין
לןעםטענבוים

ד ארעקס  זיי
זעפעל לואים
 זיטערמאן לילי און לואים

 זאלגער ראוז
 זוקער פעני און הערי

 זוקער דזשאזעף
זאםעם םאכיע און הערי

מרים און אוירװינג.
קעטשער

 קאמיגסקי מערי און בעני
לאפםאן אלים און א;טאן

 לאשאנט ה.
 לאבינער מאטיאס

 לױואװ בערטא
מאגק דזש.

מאלמאן םיליע און גייטן

 טאיקם •עליאם
 מארשעל פאול

םבוים מאלי און פייװל  נו
ץ אםתר און פעם  גוכאװי
 פאליסעטםקי םאל

 פו־ייס דזשעק
 טיט :מארים

שט״ן ד. און ה. ביג  רו
רטי און םעם שט״ן גוי בינ  רו

ו.אלדע ן ו א ישראל
שט״ן בינ רו

הילדא און מאטל
 ראזענצװייג

שטיין נאטאלי און םאל  רוביג
מאלי און טשארלי

 םטראגמואלטער
 שטייינמאן ו.אםי און דזשאן
 םארנער עטל און 8װאלן

 שאף מילטאן
ם דזשאזע^  שײנבוי

ט״ן דזשעק  ב
סײדמאז דזשעק

 סטײגהארדט דזשאזעף
 םולםקי םערע און בעני
םינגער איזי

 שאפירא י.אלדע אול יעקב
 םילװערשטיין פעם

 קאציק םיידי און י.
 םרעבניר. םאל

 טוגענדער ב.
 טזוקער בעני
 װײנבערג םערע אדן בעני
ב סאל רוי ט ע װי

״ן איזי ט ש ״ג  װ
 װייטצער סעם

 וואנטפא״על בעני
ג װינ ר  האכבערג אוי

א:ג םעם  י
ג װינ ר  יאנג אוי

ב  יאראשעפםקי א״
 זוקערטאן מ.

 םיגעל בערטא און לואים
שובראן בעני

שט״ן מאגועל כטענ  לי
ץ העלען שי פ  יי
 ג״ינשפאן מארים

 װאי,ה םאל
 קאהען אייב

נג װי ר  רײם אוי
װינג ר  םטוירן ל. און אוי

 װיינבערג דזש.
 זוקער פרידא און מארים

שטײן רײטשעל רובינ

וװ ברענטש

דזשעני און זזערמאן
אקםעלראד

 בארשעפםקי עטי און לפעם
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 בערגשט״ן בעקי און יאסל
זי  ברענער אנא און אי
בערקאװיץ דזשעני און הערי

רגין לייקע און בעני  בו
מיריאם און דזשעק

בערזאנםו

 ברידמאן דזשא
 בראדםקי בעני

ברייטםטאן איזידאר י

 בארשעפםקי העלען
 גלאםמאן בעסי און דזשעק

װ ״ גודמאן פאלין און ד



 גאלדבערג אנא און דייװ
ען ט ״  ו.אלד נ
 געשאוו מארים
 ;לאדפטאן דזשעק
ם לואים װי  דיי

 דעל פעם
ױוידכאן םעם  די
זי  העלער ראוז און אי

 װעבער שרה און באריס
זי  װייםבערג אגא און אי
 װאלפםאן םעם

ם דזשעק  װ״
ײן מארים םט ײנ װ

 גאלדשטיין ד.

ײן ם. ט  קי
 א־ון אייב

 םטאלפגער
 זעליגמאן :םעם

 אמראן רוט און מאקם
 אלטשול גאםי און םעם

פ לי טשאװקין אנא און פי

ן ליזא רי ט זי
װ  טאװלין ביטרים און ד״

 טיגעל אדעל און טשארלי
 טארניק םעם

 יאנאווםקי פרידא
ג װינ ר  ליימאן אוי
שיי־אפ שט״ן דז כטענ  לי

 מילער ראוז און לואים
 מילער פעני און מארים

 מעטץ אנא און םעם
 מאנד אנא און בעגי

 מינקאװ דזשייקאב
מייזער בעני

 דרובינםקי אנא און מייער
 ערענבערג בעםי און מײער
 פרידמאן מערי און יעקב

 גארעליק מערי און אברהם
 זעליגמאן פעני און פאל
ט און םאל די  גינםבערג, אי
 סטאר בעכי און םאל

ע און אלעקס איצקאף סילי

 מײערםאן דזשעני
 טייערםאן סאפיע

 םיימאן בעקי און קאלמאן
די און םעם  םמאראדין סיי

 םיראטא אנא און הערי
 םיטרין דזשעני און גייטען
 םטוירן םיידי אוז דזשא

 םאלאמאן בעסי און אלעקם
 םיראטא אלבערט

 םיראטא םייד<
 ערליך מערי און מייער

 פאזאפםקי אנא און םעם
פריים איזי
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 קאפמאן פעניע און מאקם

 קאפמאן פעניע און בארנעט
ליען און סעם  ליפשיץ לי

װא און לואיס  פלאטקין אי
 פוירל בעלא און סאול

טקין בעלא און לואים  װי
 פרוי און םט״ן

פאפ ל.

 פיינער םאל
 פישער קארל
 פושקין בעני

ױגי מאקס צ
 קאבלעגץ כאנקע און דזשאן
 קאהען פאולין און מארים
 קל״מאן אױוא און אייבי
 קלײמאן אדעל און מאקם
די און פיליפ ס״

קאזלאװםקי
 קאמינער פעגי און איזי

 קעש ראוז און טשארלי
קאהען הערי

 טשארני ר.

טשארני י.
ק״ו ײ•

 גראםטאן םיידי
דזשאםעף עגי

קאז גאםי
 באס פאניע

װילענסקי עכי

 קאהען מארים
 קאפלאן בעני
װ ״  קוירשנער ד
 קאפראװ פעגי

גי און טשארלי מי
ראטקאװםקי

 ראזעגפעלד עטל און םעם
 ראפ דזשעני

 רובין דארא
 רודאװיץ רובין
 שרײבער אנא און טאקפ
שאלעף בעגי

ױינגער פיליע  ו
 װייץ פאול
 דובראװםקי פעם

 דיימענדבערג מא:יע
ץ עלא װי א מ  ה״
 דזשאםפער בעגי

 ליפשיץ מישע
װארען עםטער

ליפ  קראטין פי
 פריד י.

 גארעליק יעקב
 פרידמאן באנע
 הײעט דארע

ע י נ  קיינער «י
 שאפ־רא יאםעף

שאפירא רעי

קריניק
ראשאל

 קאפלאן פלארענם
 קאפלאן בערטא

 מייקעלם
 ברוקם עני

טני קװי
בוירגמאן רובי

 אשקיגאזי לואים
ני און פעם  אראנאװ מי

 באםיק דזשאן
 באראן דזשעני

 בוגיי ראוז און איזידאר
 באומעל מאלי און אלבערט

 בראטמאן אייב
 בראםמאן אױוא און מארים
 בראונשטײן מארים
טען ק גיי װיני  באט
 בוירגען מארים
 ברעזענאף אברהם
ע  באראש םילי
 ברעזענאןן ה. קארל

 כעםערמאן דזשייקאב
 קאהען םעם

ד ױוי  קאהען די
 טשעפנאװ דזשעק
ק קאהען טילי און אייזי

 קאהען הערמאן
 דארטש פערע און רובין

ם אנא װי  דיי
ד װי  דארפמאן דיי
ץ דינא און מארים גי  די
ם ראוז און פיליפ װי  דיי
טין רױוע און הערי  ענ
װין לינא  עד

 א־יזנער פיליפ
 פאקם איזידאר

 פיינמאן נייטען
 פינקעל בעני

 פרידמאן םעמועל
ד ױוי  פעלדמאן די
ד ױוי  פולער די

 פישמא[ נעט
 פישמאן םידגי

 פישמאן איזידאר
;ריגבלאט אפרהם

 ש״דער העלען
 מילענקי

 זעליגמאן מיני
 זעליגמאן רײזל

ע  עדעלשט״ן םילװי
 פערלמוטער הערי
 לוריע םעם
פיאלקין פעגי

115 ברענטש ■
רעבעקא און װיליאם

 גאלדענבערו
 גארעגםטײ בעלא און מאקם

 פ.ארין פוירל און םעם
 גובערמאן םאל

ד װי רג דיי  גינכבו
עםטער און םעמועל

גאלדםטיי;
 גליק םערע
 גאלדםטיין םאלי
 גריגבאום םערע

 גארדאז אלעקם
גי און םעם  האמער מי

 הייבערמאן דזשעק
 דזשייקאבם פלארא

ן םעם ״ ט  קי
 קארענגאלד מארים

 קאץ םערע
קאופמאן מארים

 פארבערמאן רובי
מי ״  גארעליק ה

 קאמיםאר
 כאװקין נייטען
 פיגצוק
 הוטקין

 שיידעלמאן
 קאפלאן ראוז
פעדער אלגא

ען ט ״  פאםאפסקי ג
 קליין טשארלם

 קאסאפסקי ראזא
 ק:יז הערמאן

 ־ארן פעני
 ?אלברעגער מאקם
 לאנ;מאן הערי

 ליגקאלן בען
 לאגג איידא און םעם

 ן לעווי דזשעק
 ל״זערכאן לינא

 ליבאװ אנא און מ״ער
װא און מ״ער  לינקאלן אי
 ליבםטער מייער
 מילער פערע און מאקם
 מעםי רובין

העלען און היימאן
מ״נםטער

מייקל אל

 גאלדשט״ן ב.
טקין מייער  װי
ם  דייגי

װין ט  לי
אקון אםתר

 לעײיז
 קאפלאן ד.

 דרובינסקי אגנא
מײערפ

מישעל הערי
ני און םאל  מארקאװיץ מי

מעי איזידאר
 מארקוס אנא אין ־. מארטאן
 מעשעל הײמאן

 מאלדאװער םאפי און ױ-םף
 מיטשניק אלעקסאנדער

 געפעפ פאולין
שוליופ םערע און דז

גייטעכםאן
ען ט  אקםהארן כערע און ג״

װינג ר גאלדי און אוי
פאמעראנץ

 פראם דזשעק
 פינקום איידא און םעם

 פאן טשארלס
 קװיאט מארים
 ראזעצקי דארע און מארים
ראטשט״ן איידע און פיליפ

503



 ריפקין איידע און פיליפ
 ראזעגבערג אנא און מארים

רובין איזידאר

 ראםקין דזשעני און מארים
שולױם  שװארצבערג דז

םאםקיז הערי

 פרידא און בענדזשאמין
םל״

םילבערג דזשייקאב

 פאקין לואים
ד ;אף װי ״  טארטאקאף ד

טענענבאום מארים

 װייגעם נייטען
װאגגער םעם
װ״נפעלד פאוליז און בען

טען ראם אהרן שיינקמאן אגא און ניי
שולמאן םעם רעזניק פעגי

 שטראום בעני רעזגיקאף עםטער און מארים
עסטער און איזידאר ראק דזישאו

םאמעראף רייען רעבעקא און וזײמאן

װ ״  אכער ד
פעני און לואים

 אנטאגאװםקי
 אםילאװיטש לואים
ע און מארים לי פי

אדעלאװיטש
 בעין עםטער און מארים

ד װי ײ  ביירען אנא און ד
 בראנז פרידא און בעגי

 בערעם כערע און לואים
 באראװ אײדא

 בארים עםטעל און םעם
 קאפער פעני און בארנעט

 טשאלין לואיס
ע און סעם  סלאװין טילי

ע קאהן טילי

 דיםקינם ראדא און מארים
 דעמבום םעם און טאלי
 דיימאנד םערע
ני און בעני ם מי י ״וו  ד

 איראן מאקם
 פישעל ראזע און אברהם
 פרידמאן אברהם
 פריד םערע און לואים
 פײנםטיין ראזע און פיליפ

בערטא ן ו א דזשײקאב
גאלפערין

 גראשקא ענע און לואיס
 גריגםטיין בעטי און בעני
 גאלדםט״ן הערי
 גאטפריד לינא און אהרן

גאלדבערג םאפי און דזשאן

ר דזשאזעף קל״  םינ
 םטרעלציק אברהם
 םעגאל בערטא
מאן נאאמי ש״נ
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 ראוטש אדאלף

קוזנעטץ א.
די און אברהם  װייםען סיי

מאן  לאפין מאלי און היי
 ליבערמאז פיימאן

 לאובין אנא און איזידאר
 מאזור םעם
 מילער אנא און פעם

 םעליגמאן פעגי און פנחם
 מאלען מאריס
 אינערפעלד מארים

 קאטץ יעטא
 םיידלער פענדזשאמין

 ראזענבלום ראוז און הערי
 סטאנגער מאקם
װא שאפירא אי

 טוירקעד םעם
אטין מאריס  טיג

: : װי ר  טענער אוי
 ױבערמאן נייטען
שינםקי פיליפ או

 שליסקי מוריעל און םעם
 םג״ער פעם

 סאמערגךאד אירהם
 װיים אגא און םידני

בעלא און טשארלם
בלומענטאל

 ?אפלאן אהרן
בערטא ארן איזידאר

יאראםלאװ
 גלעכ װיליאם

 װאםערמאן םאל
 עבערםמאן רעי אוץ איזידאר

 טאפלינםקי בערטא און מ.
 בערלינםקי אנא און לואים

 םעטועלם םעם
ד ױוי טראוב םערע און די

 װ״גער הײמאן
 יארמאן טאלי
 צוקערמאן טא?פ

עםטער און טעאדאר
זימערמאן

טען  שאםטעראף :יי
 יאפקאװיטץ םעם

 רעםני־ רוט און םעמועל
 טאגזער רעי און דזשאזעף
דארא און םעמועל

גאלדםטיין
ראוז און םעמועל

ש  םימאנאוױט
 װיגער װיליאם

 פלאטנער לאטא און גייטען
 ראזען מאקם
 עפסטיין בעני

 ראטיק םעמועל
 לאכמאן םאל

 פרידלין פעשא
װי ארטשי לי

קאהן בעםי
 לעװיט בעלא און מאר<ם

 זאלטפמאן יעטא
 לאפין םעם

 מעפין מארים
 ריבאק אלעקםאגדער

ש״קאפ  רעזניק דז
םײמאן םערע און מאו
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קאמענעצקי
 בערנשטיין עטל און לואים

 לאזאראוויטש םעמועל
 לאגגלײב ם.

 האכבערג דזשארדזש
ש״קאב  בראון דז
ש״קאכ  דזשאפע בעםי און דז

שיגדלעד ליא

 םפױואק רעפעקא און מ״קל
 ש־וארץ אײדא
ץ לואים ט  וו״
 בערנםטיין מאקפ

 װײנער ראוז און פיימאן
 קא־.פיעפ ליא
ב״ן אנא  רו
שװארץ םאל

 ד;וירש מארים
 בענדזשאמין ראוז

 הערשער םילװיע און מאקם
װיגג ר מאן אגא און אוי ױ  נ

 קעם מארים
 הוירמאן ד.

 מאריענםטערן דזש.
אסטערמאן קלארא און פ.

 לעװין םאניע און עליאם
 מיגטץ םעמועל

 גרינבערג בעקי און דזשא
פעני און היימאן

םילװערמאן
ם אגא ײװי  ד

 בעקער מיני
ק שערמאן אייזי



םורדאטאף זינא פילװערשער טארים ליבמאן מארים בעלססי עםטער לאגדאן םערע און אברהם
דאלאש בעסי און מײער ספיטץ בזאקס בעלם־י דארא כאדמאן רעבע־א און פילי ען מאקם ד ה״

װילענפקי טילי טאקער פאי מילעווםהי מעי אפעכבערג י ז י א װיגג ר קױעםטעל אוי
גאלדױאםער גאלדי זאמשניק מערי און על. אפקין םילי און הערי קאבלינער שעלי ש״קאב ראזאמאװםקי דז

עם אלבערט גארםטיין פאולין גרעיםאן לארא און מארטין מעשיל בעני בערמאן םילי און לואים
ליף דזשייקאב שײפער אײב קאזאגאװ רעבעקא קארטצינעל עדװארד ראזענטאל גערטרוד און םעם

ראכלין אנא ד װי ײ ראפעלסאן ד מאטשאף עפטעל און מארים קאפלאװיץ װיליאם סעראלניק פעני און אײב
יאפקאװיטץ איליי גאלדבערג הערי גאלדבערג מאלי און ליאן װיג־לער מאריפ זאראװ דזשא
שאגטץ הערי בל־טשער נעטי םקלאר מאריפ קאו-אן דארא םאקס םאד
ש סעם דאװידאװיט סילװער אוירװינר. מעקם אנא און םעם ־אפלאן פיליפ לעװקאן־ פאולין

ני און בײטען ניקאלם מי טשערםאנםקי גאםי גוטערמאן לאטי און פאל מאש גייטען אלטמאן אדאלף
שיימם לינא און מעקם לייערמאן בעםי ראטמאץ א:א טענענבאום פאפי ד װי ״ װ״נבערג ד

גאלד םעם רכאלין לינא הוי פיאל־אף םעם בערעזין ראדא און איזידאר ײקינד טילי און :מאקם ל
קונדא דזשא סטיקעל א. און ס. ראשדאי־שקי בעסי פרענקעל דזשעני מינקען אײדא און פרענק

קריגער ראבערט אפין מ. און ם. גאדדװאשער מ. מארקין רעי און מארים א אטשיטאל לינ
בעים רעי און דזשאזעף עלקין עלען און טש. קופער פעני דארע און בענדזשאמין קאפלאן זויליאם
גראכ לארעטא ראז עסטער און ב. הוירש זעלדע און טשארלי םיידאן־ בלאמבעג לואים

װארשאװ סעם פאקש ר. און א. קוישגער גילכערט ראשפעלד בעקי טאבאטםקי דזשעני און סעם
סט׳־ריכ פעני דיימאנד ק. לעװיז ר• ב דארא און מאקם װ״גטראו שאפירא ■אברהם

װאיט א. גאלדםטיין ם. און ם. מי פעטלאקאפפקי היי מארטין הערמאן ראלדבערג הערמאן
סאלאנזאן א:א רא־ מייער גערטרוד און הערמאן ם אױוא און װיליאם אני י י-אנדין .מארים

שאפ׳ירא א. ראלאפ םערע בוכהאלטער טייטעלבאום איזידאר ריפ גאסי

גי און ב. אדעסקי מי ד.רינבערג דזשעני גאלדפערג לילי שאפירא בערנארד אםיעל פאול
װ*ט ראוז קליימאז בעני ד װי ״ בורקא ד עלענבאגעו מײער באראן ליא

װאליטצקי דזשא גאלדםמיט ד. יאםגאר עםטער און טשארלי אדלער פעני און טשארלי ען ט ני און ג״ ראזעגבערג מי
דוקער סעם שיפמאן איידא און א א ױוי טשיל ל קראופיטש גייטען רובין שאיפי און פ.

גרין דזשאזעף לעדער עלםי ס ריבע װי ײ ד ד ױוי קאחן לינא און די םאבערמאן איזראעל
װילער סעם אולמאן פ. און ס. מאםמאן הערי ראוז און איזידאר ען און לואים לי שאפירא לי

בוכהאלטער אלעקם ראזענבערג מ. ג,אלדבערד. אב. פראדאמםקי םלאטער םיליע
ם״דאל אלעקס ג.ילבערט לילי פטײן א:א מילמאן הערי ראםנער בערטא

קאטלעו מערי און העראלד װעלקאװםקי י. און נ. גאלדפטײן מארים גאלדסטיון גײטען מא; אלעקם דעי ני
סטיריס מעי און סידני רעזניק לילי שולױם שװארץ דז קארגםװיט אפרהם קרעסװארט הערי
הוירמאן הערי אייקעלפאן ד. שובאװםקי ראובן לאו.א:פקי בארני םיידלער מעי
;אלדיק סעם מאיד לעםטער גרינבערג מאלי און הערי ש״נבעלג בעקי די ״ םאלאטעל ס

בערקפאן מארים באלדינגער פ. און ס. מי ״ מילער מערי און ה ד ױוי ;.ריגפ־אט די קאטאן גאפי אוי ליאן
װינג ר אראוויץ ראוז און אוי ט די לעװיט אי ד ױוי ־װעםטעל די װינאקור הערי טאבאטפקי םאל

ד װי יאםגאר בערטא און דיי פאלאק מ. דין םאלי לונ מאלאמוד עלען און םעמועל טשערםאנםקי םעמועל
בענעגםאן װיליאם נידעל א. מילער דזש. סיגעל אפרהם ראזענאװ םעמועל
שערמאן דאראטי פאלא־ .p און א. שאפירא מארקום ײקין נזאקש ש בעסטערמאן מאריס

שװארץ באוני שרײבער פ. רוויגג פוטער אוי ראט אײב זלאטקאף מאריס
סײפער עדי קװארט פ. בין ראוז לו מילנער סערע און םעמועל מינטיל אברהם
ראיל םאו גאװרין ג. װאיטמאן װיליאם קארםאן פעני און מאריס םמאל מאקם

ן רי ר,אל א״ גריפא ס. און ר. קאן מיני ס איזידאר װי ״ ד געםטער סעם
ק מארקאװיץ מיגי און אייזי פאלעװםקי ק. ס. שייגפעלד לואיס ־אהן sפילי ריטווא כזאריס

דזשארקא גאםי אוי מא־ם קיגבורן ד. װארטמאן ל. און ל• בערטש ליאן טשאנכקי מאקס
שינדלער דזשאזען־ קעלער ר• װארטמאן פ. און ס. ;אלדםטיין ל. גאלדםטיין אנא

ױינבאוב ליאן ו ראטגער ש. װארטמאן ר. גרינסטײן דזשײקאב לאװרי אנא
װאלעםקי מאקם טענענבאופ ד. װארטמאן מ. יאדאן־ סערע און אהרן פעין רלפע־א און לואים
רייאק פעני באםקער פ. ן או דזש. שײן איזי מוג ן היימאן װי ע י גרעי לילי און דזשאנאם

שייפער װיליאם מײזעלמאן מ. װינג ר שולמאן אוי אנטעל אוירװינג. טאזאר פאניע און קאלמען
פרידמאן ש. ו.ארדאן עמאנועל בערקאװיץ םיידי און דען הירש אײב טשאטפקי ליא

מי בלייבערג היי טעלאפאר ל. שמוגלער םעפ שױואקאף מארים
ראטנער דייװ שקין ב. און דזש. פי װינג ר שולמאן אוי טעגענבאום רעי און דזשעק ען ט ״ גאלדען ג

הוירמאן ב. און מ. װאראב םעם קופערנ־אן םעם

- 121 בדטנטש
מאזאר מאריס קאפ ראוז און םלמועל

פוקםאן ראזי און םעם בלעכער דזשײקאב רעדיש לואים גראנאוו לואים םענטער לאה 'א׳׳ מאקם
מאן םינגער תיים גרינבערג אגא און דזשאזעף באראװסקי בעני גארעליק זזיימאן עילמאן היי
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 גארטענבערג םעם
 פינפער םעם
סעננ׳ער םעם

 סעקוגדע דזשעני אין היימאן
 צערנאבעלםקי םעם

פיןלדמאן מאקם

 קאפלאן םאפי און היימאן
 מאטלוק ח:ה אדן מיכל

 ראזעבאום פאגיע
 קאנטראװיץ װיליאם

 פלאטאק פערע און םעם
פינקעלשטיין איזידאר

 באפמענדער טשארלם
 שלאקמאן בעגי

 בראון לינא און היימאן
 ראזען לי:א אין דײװ

װא און דזשייקאב זין אי  בו
םאדאװםקי םארא און וום.

אלבערט מאקם
 אבראמאװיץ <. און א.

איידעלמאן בען
 אפעלבאום דזש. און ב.
 אנםאלאװיץ ל. און א.
אפעלבאום ל.
 בערפמאן א.
 בערגמאז מ.
 בערקמאן א. און ה.

 בערג פרענםים
בוקאף ל. און ם.
 בלומבערג א.

 בערגײר דזש.
 בערנשטיין ה.
 קאהעז סי. און ה.

 קאםדיז דזש.
 טשיםלאװ מ.
 י״׳קאהען און מ.
 קאהען ט. און מ.

 טשארלם ד.אםי
טשאפמאן ם. און ל.

 קארי ע. און װ.
 דאמעראװ ר. און ל.
 דאנדי מ. ן ו א י.
 דייטשמא; ב.

 דרעפמאן עםטער
 עלאזעראף םאניע

 עקהאוזער ר.
 עג.עט ראוז

 פרידמאז י.
 פליקםטיין ר. און מ.
 פרידמאן מ.

 פיינער אנא
 פייכבערג םעם

 פרענקעל ראוז
פליישער ה.

שט״ן . ד, ײער פ
פ״געלמאן

 גאלדשטיין מ. אוז דזש.
גודמאן פי. און ב.
 גאלדשטיין ו״ און ה.
צמאן גלאנ ב• און ם.
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 געלװאםער נ.
גאראמ ב.

 גראפיא ר. און דזש.
ט״י פ. ש רינ  ג

 גלאדםטאון פ. און דזש.
 גיאסער ל.
 גאלדבערג י. און מ.
 גאלדשטיין מ. און מ.

 גאלדשטײן מאקם
 גריגפערפ מ.

 גאלדשט״ן םערע
 גארד ב.

 גודמאן מאקם
 גאלאםאװ ליאן

 גאף מאקם
 האראװיץ מ.

ג ר. און דזש.  הא;י
 הוירש י.
 הערשקאװיץ א.
 האפמאן פ.
הוירש פ.

 פאקם נײטען
ב בוירו. א״

מי און לואים ״  װיקטאר מ
 פרידמאן לואים

עג װ ר  מילער אוי
מענדעלםאן היינואן

האוםמאן מ.
 הארבלום א.

איצקאװיץ םערע
לאדיש ב.
 קיטאי ג. און ם.
 קװינטער ב.
 קוירש ע.
 קאטץ ר. און מ.

 קאופמאן ג. און דזש.

 קעלי דזש.
 קאמיפקי י.
קראום מ.
 קרילטשאנסקי ׳י. ז ו א נ.
 קוירםאן ם.
 קריימער י.

קאהי װ.
מאז נ. און מ.  קל״נ
 קאהאגאװיץ פ. און מ.
קאזלעצקי ר. און מ.
יאפע א.

ליבערמאן ב. און ה.

 אװלוםט דזשאזעף
 װאלפסאן מאקם

טען  דואיטץ בעםי און ניי
װיפילו םעם

ראםקין װיליאם

לאנדאן מ.
 לעװענטאל א.

 ליגקאר- דזש.

 לעװיטאן דזש.

 ליבערפאן דזש.
לאמאף א.
 לעװענםאן י. און מ.
 מעםינג דזש. און מ.
 מאםקאװין מ.
 מילער װ.

 מילער דזש.
 מאםקאװיץ ה.
 מוזיקער ל.

מארשאל דזש.
 מעלצער י. און א.

מעכאניק דזש.
מילע־ ב.
ם י. מ״דענפאו

אן . ד, מ ניו
נייטענםאן ו״ און ה.
נעמאװיטשער ר. און ע.

 ארלאף ל.
 פאול דזש.

פארים ל״
 פראפער ב. און

 פערגאנוענט ל.
 פוירל ק. און ם.

 פלאטקין דזש.
 פאלאק ם.
 ראלנ־ק ם.
 רעזניק א. און ה.
 ראוויטש א. און ם.

 רובין ב. און דזש.
 ריםקין ג. אוץ ר.
 רובינםקי ם.
םאלאמאז מ. און מ.

 רייך ם.
 ראזעגבלוס מ.

 ראזענבערג דזש.
 ראכלין ל. און י.

 רעזניק דארא
 רופאק ם. און ם.
 רוגאק ם. און ג.
 רײם ב.

 םטאלער לוםיל
 םײמאן דזש.

 שאפירא ם.
 םלאבאטפהי מ.
 םענצאן ר. און פ.
םוראװיטש ב.

 םטיין י. און מ.

פיליפ ם.

 םילװערמאן מ. און ל.

 שעכטער ם.
 םופיאן דזש.

 םילבערפ ר. און י.
 שולמאן א. און ם.

 םיל םײדי
 שיפערשטײן א.
 ש״פער דזש. און מ.
 םיטקאף םי. און ם.

 שטולפריד דזש.
םיב ל.
םאקאלםקי ם.

 שולמאן י. און םי.
 םײמאן מאלי

 שאפירא ה.
 פפיטצער קלארא

 טריימאן א. און דזש.
טאמין ם.

שטײן א. און דזש. %  װיינ
 װײנבערג ה.

 װערןלער דזש.
 װ״םמאז ם.

 װארםאגער ב. און דזש.
ר פ. ע  װ״ז
 װײםוזאר ה.

װיינער עטל
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 יעדװאב דזשײקאב באיבוםקי דזשעני און מאקם
םװידלער הערי לינא און איזידאר

 קארן דוד מארגעגשטערן
םטיינער איזידאר אדלער רעפינא און י.
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 לענאװםקי הערי
 קעםלער הערי
 טודאראװיטש אייב

שנ״דער םאלאמאן

 ברוקנער מאקם
 מארקין מאלי
 זיפער הערי

קאמער הערש

 װאלטער ע. און מ.

 װאקםמא! ס.
 װאליצקי ם. און װ.
 װייגבערג פ.
 זימערמאן ה.
 זי«ער ה.
 ,זאנאפםל, ם.
יעלין מ. און ם.
זירמאן פ. און א.
 האדאם ם. און ב.
 ראבינאװיטש מ.
 ראװיקאװיטש ב.
גראםפעלו נ.
גלעםפםיט מ.

 פרענק דזשאן
ליען  שער לי

 אלמאן גאבריעל
פטײגבאך םאפיע



ייבערמא; מ. בראגשטיין איזידאר װיב העגרי נראוער מארים קיינס דזשעניפ
ב שקלאר דוד זיבולפקי מאקם אראנפאן גאםי ״ םוגערמאז דזש. שארף א

 גאלדשטיין סעם
 םאלאמאן דוד

טצקי דזשאן אזי י

 אראנםאן םאניע און דוד
 אייבראמם סארע און ױםף

 אייעראף ברייגע און בארים
 אלטטאן מעי און דזשעק

ע און <עקב ד  אװאנאן» א״
אשטאר מיני

 בוקםפאן גאםי און איזראעל
 בעקער ראוז
 בעלזער אהרן

בעםמאן י.
 בײלענסאן דזשאזען־

 בעליט עטא און מויןןר
 בערלאנד אגא און ארטװ

 ביקאף י.
 בלעקער לואים
נלאק אױוא

 בלום בענדזשאמין
 שטארקשטיין מאקם

ש״קאב שגיידער דז

 בלום הערי
דאראטי און איזידאר

 פארדאפפקי
ק ״זי  בארגשט״ן א

ױו  באקםער ראוז און די
 באיעם דזשײקאב

ד װי ״  ברעגמאן גאסי און ד
 ברוקער דזשאזען־

בראודי מ.
די און פיליפ  קאגנער ס״

 קארםאז גאםי און םעם
 טשאליפפאז א.

שײפין עםטער און סעמועל  ט
ב  קאהעז העלען און א״
קאהען לילי

קופער מיריאם און מאריפ

א מאקם שני  װי
 מארקום לואי
מאן דוד פריי
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 קאטלער מאלי און גייטען

אן מ  דאטשינגער ה״
 דוביצקי גאלדי און אברהם
קי א:א און אברהם ם  דויינ
 דװאכלויז קארפל
 איידלמאן קלארא און מאקם

ק ״זי ע און א װי ל  עתרע כי
 עהרליך קלארא און איזראעל

 אייזענבערג ם.
 עזער אײדע און מארים

 עזערפקי םערע
עלקין בעםי

ד ױוי  עלװעםאן פעני און די
ן עליזאבעט און לואים י ג ״  פ
ע און מארים לי  פיימאן פי
פיין בערטא

ן אייב ״ פ
 צוקערמאז איזידאר
טאוב ראוז אוי מארטין

 פארבער ראוז און דזשאזען־
 פאוםט פעני און לואים

פרידמאן מ.
בערטא און בעגדזשאמין

פעדער
 פעפערמאן מערי און פעם

 פײן דזשײקאב
 פ״נגאלד ראוז און איזראעל

 פעלדמאן מאלי און הערי
 פאמין ראוז און תײמאן

 פרידלאנד םערע און הערי
 פרידמאן בצלאל

 פרידמאז םעם
מין לואים פרו

 ;עלפאגד םערע אוז דזשאזעף
געלבאנד אנא און מאהם

 מאטין א.
 דזשאפע נ.

 גאלדבערג. דזש.
פלאט ה.

ױו  גלאםמאן עלםי און די
טען  גאלדען לײע און ניי

גאלדען שעם
ני און יעקב  גאלדמאן מי
ב  גארבמאן רוט און א״

 גארדאן עלא און פערגארד
גריז אנא

 גרינבערג פאלאמאן
גרינבערש ר.

 גורעװיץ רבקה און מארים
 ג.וטגלאס דזש.
 האבאװיץ פאול
 הארפער ר. און סעם

דזשעני און אלעקפ
 הארטנםטיין

האלעבסקי בעלא און מאקם

 הוירש דזשאזען*
 האלמם םערע
 האראװיץ מאקם

 איצקאװיץ פעגי און אברהם
 דזשעלין ־מארים

 דזשאונם ם.
-זאנאװיץ מארים

װ  קאפלאן איידע און דיי
קאפלאן הערי
 קאפלאוױץ םערע און דײװ

 ?אם רעי און מארים
קאץ אנא

 קאץ גאםי און איזראעל
קאץ בעלא און מאקם

 קאופמאן פעגי און םעמועל
 קלייז םערע און פיליפ
 קאפםקי גאלדי און אלעקם

 קארען אחראעל
 קאםאף גארמאן

 קאםאף פאול
קריימער ראל^

 קראםניק ר. און ל.
 קאם פוירל אוי איזידאר

 קאפלאן בעםי
 קראל רעבעקא

 קרוט םערע און איזראעל
 קוליק אברהם
קװאםגיק אגא און מארים

ט אײדא און מארים װי ? 
פ מארים פ:י  קי
 לאגדע נייטען
 לאפידום בערטא

 לעפקאװיץ םערע
לעפםקי בעלא און רפאל

לערמאן ב.
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 לעװיט גאלדי און דזשאזעף
 לעװיט איידע און ליאן

 לעװיט םערע און בערנארד
 ליבידינםקי ראוז און הערי

 ליפשיץ ב. און ה.
לינק י.

 ליפמאן סאניע
שולױם ק דז  ליפני

 ליפשיץ גחמה און אברהם
 ליס םיידי און איזראעל

ץ ס. װי װא  לי
 לאסאף אלפרעד

 מאגיד ב. און דזש.
 מאלץ לואים

קלארא און פאלאמאז
מאנדעל

 מאנין דזשארדזש
 מארגאליפ א.

 מארים ביטרים
ני און בעני ן טי י ז י מי

 אבוש םאלי און םעמועל
 ארבער דזשאזעף

אגיי הערי
 אגאפאל בעםי און בעגדזש.

 באלבער ליאן
 באגךאװ םאפי און הערי

מאן  בירגבאום טילי און היי
 בעטהייל גאםי און פיליפ

בראון פעני
 בעלענקי רעבעקא און םעם

 בעלמאן הערי
 בלים סאול
 בארקין הערי

בראטער רובין

נועדאף מיני
 מילער איידע און װיליאם
 מארעל איזידאר

 מאריל דארע און בארגי
 טיכטאם פאולין

 מילגראם פרידע און הערי
 מינץ עסטער און אייב

 ניידעלהאפט גאםע און דזשא
נעלםאן םעם

 נעמעראף בעםי און טשארלס
 נעװיאםקי ראוז און לואים
מאן גאלדע ױ  נ

רין מערי און םעם  נו
 אלקען פאולין און ל. מאריס

 אפאטאװםקי רוט
 אװענםטיין העלען און דײײ

 אסעראף לינא און םעמועל
ד װי  אםאפם?י דיי

ױו  אורליכט ראוז און די
שטײן דזשאזען! רובינ

 בילאנדער יעםי און מאריס
 ברעסלאף מאלי א־ן מייער

םטיין בעני ראונ  י
בענםקי הערי

 באלאט קערי און הערי דר.
ע אוי בארים  באגראװ םילװי
 באבערם קלארא
 בוש טיידי
 בײנער םארא

 פירנבאום לואים
 פאראן עםטער
באום איװא

ד װי ״  בראודי גאםי אין ד
בוס^אנד הערי

 פאבטער פרידע און גח
ש״קאג ט א,ין דז די  פערעץ אי

 פיגקום פרידא און אשער
 פאדאלםקי פערע און נייטען

 פאפאלעם בעלא און וויליאם
 פריים ם. און מ.

 פרוםין בערטא און םעם
 ראגאװםקי םיימאן

 ראזען איידע
װ ״  ראזען םאפי און ד

 ראזען בעטי און דזשעק
 ראזענבערג רעי און אברהם
אן מ  ראזענבערג. אנא און ה״

 ראזענבערג דזש.
 ראזענבערג אפתר און ױםף

 ראזענשטיין םאלאםאן
 יאזענטאל עםטער

 ראזענצװייג דזשאזעף
ראטפארב מ.
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 בערקאװיץ לי:א אוי הערי
 בוש גוירטרוד און הערי

 פלום אברהם
 קאל םעם

 קאל איזידאױ
 כןריםטאל איזיאעל

 טשאנאפסקי היימאן
 טשערניק דזשעני און נעט

 שיקלעק איזידאר
 טשערנאגלעם דסטער און דוד

 טשערנאװ עםטער
 קארפייאף םעם
 קאהעו בען

קאהען מאזעם

םאיאט פעם
 םאלאנטים ראוז און פיליפ
 שינדעלמאן עטל און מאקם

ש״קאפ  שאגא״ל גאסי און דז
 שיידא; אײדע און בען

 שאפין גערטרוד און װיליאם
שאפירא םעם

 שעװעלאף פעני און װיליאפ
 שיפמאן מארים
מקין מארים  שי

ראוז און איזראעל
םילבערבערג

 סינגער קלארא
 םקלאר הערי

 סאפעל דזשאזעף
 םניידער בעםי

 םאלאװיי עדגא און פיליפ
 םטיינבערג פעני און גײטען

םטיינבערג םעמועל

ם איי־א װי ײ ד
רטי און איזידאר  דאפקין גוי

 דװארק םאל
 עםטערפאן ליאן
ענבערג פאול  א״ז

 עפשט״ן מייער
 עלקין סארא און הערי

 אייגען םיליע און בעגדזש.
ד װי ײ ״ן ד ט ש ענ ״ז  א
 אייזענבערג מאריא

 עקשמיין גאםי
 פאקם םארא אוו װיקטאר

 פישערמאן דזשא
פאגעל מילדירעד און װיל

 פעװערםקי א״דע
טאב אנא

 טעמקין ב. און נײטען
 טיניאנא,ת עלםי און גייטען

טאפיאפ מאלי
 טוטעלמאן איידע און מרדכי
 ױדקאף גייטען

 װאנד םערע
 װארשאפםקי םערע
ט״ן קארל ש  װיינ

 װייםבערג. לארא און פארים
טקין דזשייקאב  װי

 װאלפםאן ל. און מ.

 װאלנער א:א און ה.
 זעלדין הערי

 זעלניק עלא און מייער
 זעלצער עטא און זימעל
 זיפעל דארא

זלאטא אנא

שביין איזאדאר  פי
א און אבר.  1פרימא פאי
 פארטגאנג פעני און םעם

 פרידמאן עלקע און אלטער
 פאריער רעי און מארים
 פרענק לינא און הײמאן
ד װי פעלד דיי

 פרידמאן איידא א,י• לואים
פעלד הערי

 פלעקער אנא און לואים
 פאקם רעגינא און אלעקם

 פלעקער עטל
 פישער אםקאר

פעלרמאן פעני

 גענשאפט נעלי און מאקם
גרינכערו. סעם

 גרושקא בערטא און ר״מאנד
דין עלים און םעם  גו

גלעם טשארלם
 גליקםמאן אניטא און פיליפ

ד װי לי און דיי  ג,אמאר טי
 גאלד לעאנא און איזידאר

 ו.ענעט ראוז
 גאלדען ליאן דר.

פ לי  גאלוב פאולין און פי
 ־.אלדבערג מאקם

שט״; אנא און :םעם  גאלד
גארדען אנא
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 געלפאנד בעסי א־ן לואים
 גענשאפט אנא און איזידאר

 גלאסער הערי
 גערםאן ראוז און הענרי
 גיטער דזשא

 גודשטייז אםקאר
 גאלד אייב

 גרינבערג דזשאזעס
 גרינהאוז אייב

 גודמאן דזשעני
 גודמאן דזשײקאפ

 ;אדםיק װיל דר.
 גאלדשט״ן :עט

גרינהאוז דזשייקאכ

 גרובער פעני
 גױינבערג רובין

 גאלדשטײן דזשייקאפ
 גאלדשט״ן דזשאזעף

ד װי ״  הערמאן ד
 האכמאן אברהם

 האראװיץ ראוז און פאול
האיער אייב
 העלגום הענריעטע אוי םאול

 העד.על פאולין
רן בארנעט  הוי

 האלפערן דזש. ארן הענרי
 הערמאלען אברהם

האבער ראוז און טעדי

 האראװיץ היימאן
 איםען פארני

 איצקאװיטש ארטור
שוליאן היימאן  דז
 דזשולעס בלענטש און לואיס
ש״נהינם הערי  די

שוליאן בענדזשאמין  דז
 דזש״קאבםאן פעני

 קראםנער רובין
 קא־־ן דזשא

קלארא און מארים
קאלטאפסקי

קאםמאן איזאדאר
קאשלאפםקי ראוז און םעם

רווינג  כןאפלאן אוי
 קליבנער םעלמא אוי הערי

 קושנער ראוז אין פארים
 בעםי אוז מא?ם
 קראל מערי און מאקם

פאלא און אוירווינר.
קאלטאװ

 קוראנט ראוז אוז מא־ם
 קלײן בענדזשאמין

 קליינמאן אנא און םאול
מי  קארין מיי

נג װי ר  קרול אוי
 קאופער איידא
קירשענבאום פרענק



 קאם עםטער
 פארשנער לוםיאן

 קאמיגסקי םעם
 קאגעטםקי יעטא און דזשא

 קאופמאן הערמאן
 לאצ־ו דז־טאזע־•
 קאטץ לילי אוי איזאדאר

 קארמאז עטל
 קאטץ פעגי

 לארבער איזאדאר
 לאזאראװ איידא

 לאמפערט בען
םיליע און אלבערט

לאקאפםקי
לעװין ארנאלד

לעװעגטאל רעי און קארל
ט װי ע ל ב ײ א

לולאװ לואים
לעמלעק פאלין און הערי
ליפמאן איידא און ^עם

לעװיט ראוז און מאריס
'לעװין מארים

לאמפראזא םעם
לולאװ שוירלי און אייב

לערנער מארי
ליפצין םידני

ליבערמאן עדװארד
ליפשייץ ליא

ליפקין פאולין
לאפאפםקי ו־זשוליא און םאל

לאקשיין אלעקפאגדער
לאפער לינא און לואים

לאפידום ליאן
ײ ביטרים און דזשא ױו ל

לעװין אירהם
שולױם לעװין רוט אדן דז

מאר־אװיטש םעם
מאקאראף מאריא און םעם

נ־אר_קום מארים
מילער דזשאזע^

װ ״ מײםלער ד
מעל*.יק אגא

מארקין רבקה און איזידאר

מעדאף. םעם
מילער הערי
מייםלער מארי
מילער הערי

טאנשבערג מארים
מעלאמעד פרעד
מענדעלםאן םיידי און דזשא
מארקום םארא און מאקם

מאר־אװיטש ה,
װינג ר מילער אוי
אן לילי און דזשייקאב מ ױ נ

אשעראװ לואים
ארעי-סטײן םעם

פארטגאװ דזשעני און פיליפ
פאלי אנא און בענדזש.

ן ראוז און הערי ״ פ
פראםקאן־ מאקם
פערלמוטער לינא און אײב

פאװארטשיק מייער
פוירקום דזשאזעף

גוירטא און רובין
רלםט״ן פוי

 פערלמאן ראוז און מארים
 פאלאנםקי טילי אוי זיידל
 פוטערמאן טאבי

 פאלאנסקי בעםי און פיטער
פאפטער בעגי

 פינטשעפשקי אנא און מארים
 פוטערמאן לואיס

 פלאטקין לינא און היימאן
 פאלעז םעם

העלעז און מאקם
פינטשעפםקי

 פױרקעל פרענק
 פעלץ דזשא

 פאדהארץ לואים
 פעצעוי ליאן

 פדעםנינגער מענדל
 ר״טער אסקאר
 ראפאפארט אברהם

 ראזע! אנא און םעם
 ראזען אלבערט
 ראזען היימאן

ראזען דזשיימס

 ראגאפםקי סאל
 רוכקין םילי און פענדזש.

 ראגאפםקי טילי און הערי
 דאפאפארט רובין

 ריםבערג איזאדאר
 ראפאעל ליזא און דזשאזעף

גי  ראבינאװיטש מי
 ראזענטאל םײמאן

ראגא,ה אוירװינ•.
 ראטשטײן םאל

שין און טשארלם דז
ראפאפארט

 ריפקא הערי
 ד״טער קלארא

שולױם  ראלניק דז
 ראליט םעם

 דאזענטאל בערטא
 ריײער פאל

 ראזען פאול
מי  ראזעוי מי

 רוביז לואים
עםטער און מארים

 שניידערמאן
ש״קאב  סאםערס דז

 םאקס םיליע
אי ק ש״  פאל דז

 םיבערט לינא
ד װי מאן אגא און דיי  ם״

 שלוין י,
 פאנפט רובין

םיגעל פעם
װא און ארטור  סקלאר אי
 סקליגעק מאקם
 םטייגבאום פוירל און יעקב
 פ־לקעפ מאקם

 םאלאמאן ו.אכי און םעם
 זאלצמאן מעי און לואים

א- ד  םפאם םאיא און איזי
פלארענם און הערמאן

םלוצקי
 םאבין מארטין

 שאפירא הערי
ש״קאב  שאפראן דז

םינגער רא־ אוז אראן

אן מ  שער ה״
 שערן־ פאל

 שוב הערי
 שועל םעמועל

 שאפירא לינא
פוירל און דזשעק

םאובערמאן
 םאבעל פארא און דזשא

כ רװינ  שטערנבערג, אוי
ש״קאב  שערמאן דז

 םמאלקער אברהם
 שיפטאן גאפי און דזשא
 םילװער דאראטי און עמיל
 םאניטםקי א:א אוי געט

ק  םפיװאק אדעל און אייזי
 שװארץ מאקם

םוסמאן עטל
ק איידא און הערי קוגי  םי
 סערליז פזנן

 םמיט אםקאר
 םאקס סאפי און איזידאר
שאזעז  שװארץ דז
 שאפירא איזידאר

 םאבעל מאלי און געט
 שערמאן בענדזשאמין

 שער מאטילדא
 שר״בער ראוז אוי אברהם

ע און םעם לי  פיימאן פי
אן נעט מ  פ״
 םקאפינםקי אנא

 שיינבערג מילטא;
 םטייז אוידװ-־נט

 םפאם םימאר
 שלימער םעם

טטיין סאפי
די און םעם  םקלארש ם״

 שערמאן םארא
שטון הערי

לינג בעפי און .דזשאזעף  שי
 טאנענבאום עסטער און דײװ

 טיייאר שאניע ■
אן פעגי און מארים מ  ט״

ק פאלין און בענדזש.  טוני
טאפט רעבעקא און מאריש

 טאום אברהם
 טהאו מאקם

 טדובעל לואים
 װידערמאז םעם

 טעפער ראוז
 ױאגגער דזשעק
 װעליקםאן מאקם
 װאלמאן פיליפ

 װין גןןטי און בענדזש.
 װאלמאן ראוז און אברהם
 װענגער מײקל
אן דזשעגי און ױםך- מ  װ״נ

ליען און אבר. דר. לי
 װייגםטאון

שין און דזשעק  װיטעלם דז
 װיםנער דזשייהאב

 וױיפפעלד לואים
 װאםערמאן רוט או; הערי

 װאלינסקי דארא און לואים
 וױידענפעלד פעני און סאול

ר בערטא ע  װ״נ
ײן שאל ט ש ״נ  וו

 װידעםקעלם פיליפ
ר טשארלם ע  װ״נ
םיידי און הײמאן

װאקםבערג
 װ״גד-ארטעז םעם

 װאםערמאן גוירטרוד
 װילענס־י טילי און זעליג.

 װילנער ראזלין און גבריאל
 װינקעלמאן ראוז אוז אבר.

 יאנג יעטא און אדאלף
 יאמודער היימאן
 יעלמאן פיליפ

עלין מאלי און דזשײקאב  י
 א:־.’ לואן

ן מאריש י ז
זעלמאי ב.

 זעליגמאן פענדזשאסין
ק ײזי  זוקערמא, העלען אין א
מאן םײדי און מאקש  זינ
 זאלינםסי ראוז
 זאבינםקי רוט

זוקערבעקער אדאלף
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 אבראמאװיץ ט.
 אנטאנאװ ד. און ל.
אגטאנאװ פ.
ארמאי ד.
ארװין א.
אייזענבערג ג. און מ.
 אקשעלראד ב.

װינג ר  אקםעלראד אוי
 אקםעלראד לואים

אקםעלראד םעם
לין ב. י. ביי
 באלזאם ר. און ה.

בייגעל פ. און מאקם
בערלינשקי א. און א.
 ביםקאר ב.

בלײק דזש.
 בלאנק דזש. און ה.
 בלושטיין ה. מ.
 בלאק מ.

 בלא־ דזש.

ק דזש.  באטװיני
 בראגז איידע און ם.
 בראון פ. און א.

 בראון ד. און מאקם
 בױבעל םעם

 באראװאז הערי
בושלאװיץ ד. און ס.

 טשײט פרידא
טשייט דזש.

נאזאן א.

 פאזאנאװיטש ר. און ל.
 טשאל װם.

טשאפקאװיטש מ.
 קאהען ב.

 קאהעו דזש•
 קופער ה.

 קופער דזש.
 קופערמאן א.
 קופערםמיט מ.

דאר״ מאקם
 דרוקער ע. און א.

 דרוקער דזש.

 עמיל דזש.
ן םיליע און ס. י ג ״  פ
 פארבער ק. און מ.
 פ״גערמאן א.

 פעלדסאן דזש.
פ״דעל אױוא און ה.
 פיגקלעשטײן א.

 פינקעלשטיין דזש.
שקין מ. פי
פישמאן ב.
 פארמאן ע. און פ.

ץ דזש. װי פר״מא

 פרידמאן װם.
 פײיער פ. און א.
 פורםטענפערג ל.

 גארפינקל א. און וום.
געלער פ.
 געלער םערע .און נ.
 גזמבעל ד. און פ.
 גליקמאן ע. און א.

 טאלד מאקם
 גאלדיז ה.

 גאלדמאן םעם
 שאלוב מארים

 גודמאן ם.
 גארדאן דזש.

גארדאז ס.
ו.ארעליק ר. און טש.

גראף ד.
 ג.ר״ם ראוז און מ.

 גרעבערג דזש.
גרייפ־נגער פ.
ש. און ה.  גראםמאן יז
גראשטאי מ.
 האנאװער ל.
 העכטמאן פ. און ל.
 האנמאן י.
 חאפשטיין נ.
האפענבערג ט. און מ.

 האפמאז ה.
 האראװיץ ע. און י.
 איצקאװיץ ל. און מ.
 יאקובאװיץ מ.

 קאהן דזש.
 קאגדעל ה.
 קאפיטאנפקי ה.
 קאפלאן איידע אוץ א.

 קאילאז מאקם
קאפלאז ס.

 קאםאװער ש. און דזש.
 קאץ מאקם

 קעםלער ם.
 קלוגמאן מ.

 קאפמאן װם.
 קראםנער ליכע און ל.
 קריגסמאן א.
 לאפידעם נ.

 לאםאף פעגי
ליבאװסנןי דזש. און פ.
 לערנער ר. און ג.

 לעכי:י.ער דזש.
 לעװין הערי

לעװיי ה.
 לעװין א. ארז מאקפ
 לעװין ראזע

ליבערמאן א. און אב.

 ליכט קלארא און נ.
 ליכט מ. און ה.

 ליכטמאן דזש.
 ליבערמאן י.
 ליבערשטיין מ.
 לינדער ש.
 ליפאװ ס.
 ליפשיץ מ.

 לוב^װ שעם
לוקער מ.

 לוקמאן ם. און װם.
 מעקעז אי.
 מאשלין ש.
 ראלאמוד ר. און מ.
 מארקום מ.
 מארגאלים ם.
 מאטוסאװ מ.

מייכטער איידע
 מענדעלםאן םיליע און

 מילדען ל.

שטײן ב.  מיל
מינ*( מ.
מאלאטגיק אײדע און ד.
 מײראן ה.

 נעלכאי אפ.

 נעלםאן אי.
נעלשאן םעם
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 נעלםאן ס.
 גױפעלד ב.
 נודעלמאן ה. און נ.

 נאװאק ב. און דזש.
פאקולא ר. און א.

 ראבינאװיץ א.
ץ דזש. װי א אגע  ר

 ראטגער ר.

 רייבמאן ה.
רייזמאן דזש.

 שאלאט .s און א
ן א. קי ט א  ש
 שײנבלום ם. און מ.

 שופאק הענרי
שופאק מ.

 םפױואק א. און ב.

 שפרוכמאן ה.
 שפרונמאן מאקם

 שטײן ר. און אל.
ײן סעם שט

 טיפליצקי מ.
 װאלאר איי.

שטײן פ.  װיינ

ב ם. און ע. טרוי ײנ  װ
װייסבער•.

 פעקמאן ב. און ב.
 פערמאן דזש.

ען ב. ױו פ
 פאדאלםקי ר. איז דזש•

 פעקוילין מ. און ם.
פאלאנםקי איז ב•
פאלאנסקי י. און ד.
 פאלאנפקי ר. און ה.

פארטנאי ם. און זום.

מאן  ארקין היי
 אדעל אברהם

 אייזמאן רבקה און משה
 אםארגאװ איידע און שמעון

 אראנאװיץ הענע און אייב
 אדלער םעמועל
 אפעל פעגי און קאלמען

בי  ברוקם ‘עװעלין און איי
ברײטראז רוט און טשארלם

 רעפם ר.
 ריפאר מאקם

 רישען ל. און ד.

 רודגיק פ.
 שאפירא ד. און מ.

 שענקער ס. און םעם
 שעפטער דזש.
 םעלצער ט. און םעם
שעקמאז װם.

ש״קאב  בעלםקין דז
בלאם םעם

 בלאשקא פרידע און אײב
בלום מארים
ק  ברוידע ראזע און אייזי

ען און הערי לי  ברוידע לי
טען  כרויי־ע ניי

 בערעז:יאפ הענע און םעם
ברוידע לינע און םעם

לינג מ. שי

 סילװערמאן מ. און ע.

 םילווערשטיין ם.
מאן דזש.  ם״

 פינגער ה.
 םיטאנםקי טש.

 םלאװין ם.

 םפיװאק מ.
םפיװאק ראזע
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 טשערנאװ בוירטע און יוםף
 כאליף הענע
 טשערנאװ סאל

 קארדאן גאםי און װיליאם
 טשענשעם עםטער
 דװארקין פאלי און מארים
 דארינםאן פ״ו..ל און מאקם
דיק מאקם
ערליך א־-א און מאקם

 שט״נבערג דזש.
 שטיינבערג מ.

 סטאון מ. און דזש.
 םטולמאן דזש. און מ.

 סוםקין איידע
 טאגיטער ב.

 טארנאפםקי טש.
 טאמפםאן ם. און מ.

טאפין אב.

 ודייצקין א און מ.
 װאלקאװ פ.

 זאפאלםקי י. און דזש.

 זארעמבא דזש.
 זיגער ׳*. און ד.
צוקער ם.

 בוירלאגט פ. אוי דזש.

מילער דזש.

גג װי ר  אוי
 פעדער הערי
 פרידמאן לי:ע און הערי

 פרענק עםטער און היימאן
 פעלדבוירג פיליפ

 פרידמאן יעטע און ליאן
גרעי מארים
 גאטםטײן פוירל און לואים

ו״וירשבוירג מאריפ

ראזע און איזידאר
גאריגסקי

 גריפענבערג ראזע און אייב
 גךינםפאן לינע ארן הערי

 גראבסט״ן פרענק
גאלדין דוד

 גראבםטיין לינע און רובין
 גארדאן װיליאם

גארדאן דזשאזעף

 גיאםמאן ענע און טשארלם
ו.רין דזשאזעף
 גראםמאן דארע און איזידאר

 גאף פעם
טען  י.אלד ניי

 גרין טשארלם
רעבעקא און עזרא

האפענםטײן
חעריגג מארים
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ד ױוי  האלענדער ליא און די
 האפמאי בעלא

 העריס בען
 הארין מאקם

ק פרידע און אייזי
דזשייקאבם

 דזשאפע סערע אדן בען
טען  קרעם נארא און ניי

און קאפמאן ראזע חעריי

 קאפקאװיץ יעטע און לואים
 קערשנער יעטע און תיימאן

קריגער הערי
 קרעםעל מאלי און איזידאר

 האפלאן נייטען
רטי אין מאקם  קעטס גוי

 קאפקאװיץ םאל
 קריפיטש דזשעק
קליין הענע און לואים

 קופערמאן םעם
קרעמער א.

 לעװין נארע און דזשאזעף
 ליבערמאן אייב
 לערמאן בעלא און aפילי
ױו  לערער די

 לעװין פלארענם
 מ״םטער לינע און סעם
קיז בען מינ

 מאזעםאן סערע און מארים
 מאםטעל מאלי און דזשאזעף

 מייםטער הערי
 נ־עיזער לואים
 מעריל ראזע
 נעש הערי

 נאװיגםקי לואים
לד דזשעני און הערי ױפי  נ
ע און בעני עשינםקי פילװי



ראזע אוי איזידאר
האפענבערג

העגריעטע און אברהם
הארינג

 האריני. מאקם
 פיטערם רעםי און אםקאר
ל ױ ־אל פו

 ראזענבערג רייטשל און םעם
 ראזענדערג פעני
ראבין םעם

 ריפ רעבעקא און לואים
 ראזעז היימאן
s מארים n 
ריפ ראזע און דזשעק

 איידעלמאן ל. און ד.

 אקםעלראד א.
ארבייט ל.
אלטשול א.
 עטקין ב. און מ.
 אווינס וו.

 באםין אידא
רג אנא בוי
בערנשטײן מ. און ״«.

 בלאך מ. און ב.
בארד מאקם

 ברידזשער א. און פ.
בראדי אב.

 ראטענבערג אהרן
 ראטמאן העגע און דזשע־
 םטוירן פרידע און מאריס

 םיגעל רבקה און דזשארדזש
ען ט ״  פטאר נ

 םם״גבוירג. ן פאלי
 שמיליט דזשעק

םאקם סעם
 םאםגער העלען און אדאלף
 פארנאצקי לואים
 שילעי דזשעני אוי יעקב

ק  ציפען גאסי און אייזי
ע און פגחם  שאפירא סילי

םעלצער 2 י ל י פ

a. ־אטלער 
 דייטש מ.
 דראגוגסקי ב.

 דוא אב
 ערליד ה.

 אייזנער איזי
 עלקעס מ.
 עלםאן ר.
 פאלטשוק י.
 פארקאס א.

גין עמי  פיי
 פלאנןסער ד.

פרענר איידא

פעני און הערי
סילװערבוירו

שולױס  סטראז רעי און דז
 שװארץ אײב

 שװארץ דזשעק
 סײמאן סערע און אברהם
 שורארץ ראזע און מאריס

 סילבערט בערט
 שפיגעל דזשעגי אוי הערי
 שערמאן סעם

 ררײפ לואיס
 טאבערם דזשאזעף

 װלאדימער דזשעק
רוערטהײם אדאלף
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 פרוט ב. און אב.
 פרולינג ם.

 גאלין ראוז
 ;ענכ ב.
ן מ. גי
רג אגא און ם. בו  גינז
 גיטעלםאן ס. און מ.
 גלאזנזאן ש.

 גלאבערמאן מאקם
גאלד א.
 גאלדבערג אידא און א.

גאלדענבערג ה. און פר.
־.אלדינ; ב.

הענע און גייטען
 װארלינסקי

 װאלאװיטץ םערע און דזשא
ד מונ  װיים זיג

 װינאקור הענע און אברהם
װיים הערי
 װאלטער פעני און ליאן

 װילנער דזשאעל
םימע און היימאן

 טאטשינםקי
 װאדלער עװעלין און הענרי
 װינער יעטע און מאקם

עי מאריפ ג װי

 גוז מ.
גארעז ד.
 גיאפמאן מ, און מ.
x גרובמאן א. און 
 גייזבאנד אױוא און ד.
 האלפערן ש.

 הייטמאן אהרן
 הילקאװיטש ב.
 האפמאי א. און י.

 איזראעל א. און עלי
 יאפע עטל און ד.
קאלינםקי פ.
קאליש א.

װינער הערי
 װאלאװיץ םערע און םעם

בוירטע און הערי
 װעקםעלבאום

 .•וײנטראפ לואים
 זאגיד בלענטש און טשארלם

 צוקערמאן רעי און לואי
 זיגמאן הענע און םעם

 םאםלער איידע און נײטען
 ,•אװלער היימאן

 קריסטאל םערע
אי ד  םשיינבוירג איזי

א^עגיד איידע

 קאבער ב. און מ.
 קאפמאז ב.
 הרוגליאק ה.
 קופערמאן ב. און מ.
ז ש. י ו עי  ל
 מאגידאף .Ł און מ.
 מאגיר ס. און ב.
 טאניפ ה.

 מארהוכ טש.
 מארקםאן פר.

 מארשאק איז.
 מילער מ.

מאריכ מאקם

 ברוידא װאלף
 בוירדיטש ב. און ל.
 קאסאק מ.

 טשעראף פילי
קאהעז אל•

 קופער ב. און בארים
פערעלטאן כ.
 פעפער ג.

 פערםקי ב.

 פעטערם ל.
 פלאװניק לע;א

 פריבולסקי ר. און ם.

 ראבאי א.

 ראפאפארט א.
 ראםקיי נ.
פין מ. ריי

 אראנאן־ פעני און דזשעק
 אלטשולער שעלא און גייטען
 אפעל רעי און אםקאר
טען  טושלעװיטץ ניי

בלעקמאן םערע

 פראנקפורט י.

 פרידטאן יעטא און ב.

 פרידטאן ד.

פרידמאן ם. און ד.

 פרידבערג. מ. און א.

פריימאן י.
 רייז ש. און מ.

 ראזען דזשעני
 ראטשטיין מאלי

 ראטמאן ס. און ס.

שטײן פ. און י. רובינ

 פאקם א. און ב.
 שארף און ם.
שנ״דער ד. א.
 שניידער ג״ און א.
שניידער פ. און מ.

 בריימאן לינא
 בראן מאריש

רט בעטי  בוי
 בליצמאן לואים

ב בארםקי בעפי און א״

 ;אלדנזאן אלעקם
שטיין אױוא  גאלי

 גאלדשט״ן ה.
 גודעלמאן אהרן
 פאשטאװםקי איזי

 גוז ם. און י.
 ש;יידער ר. און מ.

שין  שאפירא ם. און ױדז
 שיינקמאן שפרה

 שולדינער אב.
שולדינער מ. ן אד ׳.
שוםטער א.
 םיגגער ט. ן ו א ס.
םקינד מ.  זי
x םלעפיאן
םמאל ב.
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 נערמאן םײייע און יעקפ
 שורא־אװ בערטא און װם.

 בערמאן פעני און מארים
 בודקא מערי
בולעװיי רעי און קארל

 קאלמאן x און מ.
 קאלמאן ד. און אב.

ם  קאפעלאן ח״
 קאפלאן ב.

 קעטמאז מאקפ
 קװאלװאסער ב.
x און x םאלאמאן 
x םאלאמאן 
x םארק־ן 
 םאםא:כקי א.
 םפערבערפ ל.
 פפױואק <.
םטערן א.
x טאבאטשניקאװ פ. און 

 טולמאן לילי
x װעגיג עלא און

 בלום זעלדע און הערי
 באיאנםקי טשארלם

 קופער הערי
שולױפ  בידערמאן דז

גאלדשטייז מערי

 מייערפאי ל.
ש xא  ניידיט

מאז ר. און טש.  ניי
x נעלםאן פ. און 

 נױמארק ל. און עלי
 אראש:יק ל.

א און אל.  װיין אױו
x װאידאם 
 זאבלאװ x און י.
 זאלקיז פ.

 גאלדבערו. איטשע
x זאלקין
 זברידזשער x איז י.
 זובקאװ א. און י.
x זעלמאן 

זוקערמאן אנא

 קאהען איידע און ראבערט
 טשעטשיק לואים
ע און הערי  אפעט טילי

 טשערפאנםקי דזשעק
דאמבעק םיליע און איזראעל
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 דאל ראזע און דוד
 דרימער װיליאם

 דיזענהויז מארים
עלקיז נײטען
 עפשטיין םאגיע און מארים
 פישמאן אברהם

 פישבאך בערטא און א״ב
 פישגאלד דזש״קאב

 פליישער םאפיע
 פייעגם פעני און ליאן
פאגעל םעם
 פעלדמאן פרידע און םעם

 פיילבוים םיליע און יעקב
פלעמעגבוים מאקם

 האלענדער אהרן
 פרידמאן לואים

 גלעםמאן פרענםים און אייב
 גץחער בעםי און אהרן
גײזער רוט

 גלייזער העלען און מאקם
דזשעני און טשארלם

גאלעםמאן
גערטרוד און היימאן

גארטמאן
 געלפאנד נייטען

גאלדי און איזידאר
גרינבערג

גרין מערי און בענדזשאמין

 גראלגיק םערע און הערי
 גרינבערג אױוע און ד״וו

 גאלדבערג איידע
 גאםארזש פלארע און ליא

 גראםמאן ראזע און טשארלס
 גאלדשטיין איזידא־

 גאלד מארים
 :אלדמאן מיגיע

 גאר אגא און םאלאמאן
 הענדיער איידע
 האראװיץ םיידי און ױםף
 היױוען גאםי
 העפנער מיני און איזי

הייכאן איזידאי

לילי און אוירווינג
הימעלשטײן

 האכבערג לואיז און םאל
 הארװיטץ םארא

 קאלגיצקי מערי און טשארלם
 קיטאף היימאן
 קיפגים מארים

 קאהל ראזע און איזידאר
 קארנבלוט סיליע און לואיס

 קינג היימאן
 האטיז נייטען
שוירלי און דזשעק

קװאסטין

 קאפלאץ סארא און דוד
 קרופניק איידע און פיליפ
 קליימאן לילי און אברהם

 קוירשענבלאט םעם
 קענטער אםתר און מאריס

 קארן םאמיע און גאם
 קנואר םעמועל
 ;ןארז מארים
אסתר

 לעװיגםקי םיליע
 ליבערטי אםתר און מילטאן

 ליטװין פעני
 לערנער לואים

לעװין םעם

 לויעלסקי דוד
םאגיע און םעמועל

לעװינם
 לעװין ליליען

 לאנאװ מיגיע און דוד
 ליבוםער הערמאן
 לאנאװ אםתר און דעניעל

 לעװעםאן דוד
 לוקין טיליע און דזשעק
 לעװין מייער
 מישעלאװ פעני און יעקב
 מעדניטצקי א״ב

 מענער איידע
 מעבדעלםאן מיניע

 מינטץ עלםי און דוד
 מאנדעל םערע און מאריס
 טאראװיטץ איידע

 מאנטעל עטל און אםקאר
 מארקס דזשאזעף

מילמאן נעטי און אברהם

 עקם נעלי און מאקם
 עקם געלי און זעליג

ברויטמאן א.
 גרינבערג סיליע אין יאפל
 גערמאן ם. און סעם

 שאםטער איזידאר
 מוזליז ׳;. און ל.

 דעגיעלם עכא אוי הערי
 סקאפ איידע און הערי

 ע:ו,עלמאן גערטרוך און א.
 גוירםט ר. און בען

 קאװיטש פעני און א.

 קאקאט דארא און ס.

װייםדארף אנא און ם.
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 נודעל אוירוויגג
 נאוױגא אלטער
 נױמאן איװע

 נאװאק אוירװינג
 :וטקאװיץ איזידאר

 אבעדמאן מייער
 ארזיך םאפיע אײ דז׳טא

 ארטענבערג גייטען
 פאפאװםקי העלען

 פעק דזשאזעף
 פערלמאן אכתר אדן <עקב

 פינקום אױוא און אברהם
 פאלין סעם

 פערלמוטער טשארלם
 פאדאיםקי ייזא
 פארעטצקי בערטא און דוד

פעני און םעמועל
 פערלמוטער

 פערלמוטער טיליע
פארעטץ דיױו

מענדעלסאן ה.
 פאטערמאן עװעלין און יעקב
 מאסקאװיטש מאלי און לואי

 1עװי שרה און יעקכ
מיריאם און אברהם

האמפורגער
 קליינבערג מאניע

 פרוכטגארטען םעם
 פיש הערי

 אלשינער פרידא
 לעװין הערי
 שעהט איידא און א״ב
 םאלבערג פאלי און דזש.

שלאפראג ג. און זעל־ג

 ראזען אסתר און דוד
 ראפאפארט רוט און אברהם

 ראזענבוים פאניע און יעקב
 ראפאפארט ראזע און הערי

 ראקער דזשייקאב
ראזען דוד

 ראזען מיריאם און דזשעק
 ראזענצװײג דארע

 ראסמאן םארא און לואים
 ראזענבערג דזשין און יעקב
 ראזעז אנא און םעם

 ראט דזשעק
 ראדעמאן םארא

 ראטמאן אסקאר
 רודבארג אםתר אוי יעקב

 סמיט אסתר און אברהם
 טארװער מארים

 םטייגמאן םיליע און םעם
 םטאלאר ו.אםי און דזשעק

 םלוטצקי פעגי און םעם
שעכטער רעי
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 ספיטצער רעי און יעקב

 קאהן אײדע און מאריס
 גאדדפארב מאלי און סעם

 בעקער פרידע א*ן הערי
 גארדאן אײדע און ב.

 הארװיטץ מיריאם און סעם
 בעמבען רעי אוז אייב
 ראטשטײן ראזע און דזש.
 סאסמאן א:א און פעם

קראהט מענדל
 לעפקאװיץ ראזע און רובין
 װישניק אנא און ױסף

 שיפלאקאף יעטא און דזשעק
ראבענסטײן דוד

 םאקס אסתר און הערמאן
סאפיע און בענדזשאמין

שטראוס
 שולמאן םיליע
 שעװרין מײמי און פיליפ

 סאלקא טשארלס
 שמיעװיטש לואיס
ליליען ארן הערי

םװערדלאװ
 שװארץ פוירל און הײמאן
 שײפער זשוליע
 טטעטגער םאפיע

 סורעגקא װיליאם
 שײגבלום רעבעקא

 שװארץ ראזע ן אד י’ר,ער
 שיוגינגער בערטא

 זאלצמאן הערי
 שאלער איזידאי

 שער פעגי און פאל
 זאלצמאן אםתר
זאלצמאן סערע

 סאםיס בערטא אוי איזידאר
 אםטאר פרידא און הערמאן

 טאביניק סערא
 אפענהײם ביטריס

 כידעקעל ר און מאקס
 טשעגסיס אײדא און סעם

 שענהאלץ ראזע און אסקאר
 קאהן ב. און לואי
 גאלדבערג דארא און סעם

 גאלדסטײן מ.
 גוירסט ר. און ב.

 גינזבערג מאקס
 גינזבערג סילװיע

גורעװיטץ סיליע

 זוסנזאן דזשאזעף
 םיגעל עטל

 פילװערמאן גײטען
 שמידט עװעלין און מאזעס

בלאגטש אוז דזשאזעף
סטעפער

 טעגענבוים ו.אסי
 טעטקין סעם

 טאנפילד מײער
 װערעטע פעני ארן מאקם

טילי און בענדזשאמין
װיעשטײן

 װײסמאן איזראעל
 ױװנשטיון אסקאר

אױוא און דזשײקאב
װאראבאף

 װינער ראשעל און םאלאבזאן
 זעלער סעם

זשוליע און זעליג
 זאמעסטאנסקי

זיימאס דזשעני

 דאגלאם ױדזשין
 בעלאװיטש הײמאן

 בראקסטײן טשארלם
 קאהן סיליע

 קאהן אוירװינג
 קאלטאז יעקב

 דאווידאף מ.
 עװין היימאן

 געהבער ר. און ה.
 גלאםער ראוז און מאריס

 היימאן ראוז און נ.
 לינאקאליש און אברהם
 רןאפמאן דזשײ.
קארענבליט מאקס



 לינאװיטש ס. ר,.

לאהב ם.
 מאזארט ם. און מ.

 נױפעלד בען
ראזענטאל ה.

 שװארץ מאקפ
 םיגאל סאניע און הענרי

 שיין םאניע און משה
 םאריצקי פעגי

פפיטאל ם. און י.

 טאלפין ם. און יעקב
 טראפאװער ם.

 װיניצקי אנא און הערי
 זעלגיק א;א און דוד

זעלפיפ הערי

 פלוםבערג בערגארד
 לעהגער פ. און ל.

 װינער ציפע אוי פעם
 װיניק דארא און אב.
מאטראם אנא און ליא

 דראפקין פ. און לואי
 פיראקא אנא און נ.
אייפול ה.

 םיגעל םארא און הערי
שװארץ ראוז און נויעך

 פרידמאן גאםי און טשארלי
 דעגיעלם מ. און ט.

 טרייבער מארים
 פרידמאן מיני

 קווטץ איװא
 ראזענבערג גאםי

 קרן׳מער היימא(
קרעדא םעי און ע.

 קאלטאן מרס. און ע.
 שעכטער מרס. ;או דזש.
 גאלוב בעםי און אייב
 סאכגאף קעטי און הערי
 ראשיס גיטי און םאל

 שאפירא מיני און איזידאר
איטצקאװיטש לילי און דוד

עטקין פערע און ב.

א״זענבערג איי. און ל.
 גרענד אי. און ג.

 בארעגםט״ן לייבל
 פאזנער עםטער און םאל

יאפע ל.
 פרימאן עםטער און א.

 גרינבלאט עסטער אדן הערי
הילםבערג מאקפ

 דאגלאם עםטעד און א.
 פעלדמאן לילי און םעם

 בעקער ױדזשין
 בעקער ב. דר.
 ראזענקראגץ ל. דר.
 פטראפבערג א. דר.

בלעגטש און מא?ם
םטראםבערג

 םיגאל קלארא און יעקב
 .1םקל פעגי און אוירווינג

 גלאגצבעי.. דארא און דוד
 גאלדריטש יעקב

 גרינבלאט ר. און בנימין
 גורמאן דארא און ם.

 קענטאפםקי יעטא און מאם
 שארלאפ בעטי אוז הערי
אקערמאן איידא און אײ.
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 אראנאװיטש .ין׳טע און ח׳
 אטלאם ה׳טע און ח׳
 אטלאם ח׳טע און ח׳

 בעקערמאן איידע און אברהם
 בעקערמאן פעני און דזשא
 בעקערמאן פעני איז מאקם
 בעלקין םערע און דזשא

 בראמםאן דזשאזע^
בופהאלטער דאראטי און מאו

 דימאװ ח׳טע און ח׳
 ערליך טילי אין לואים
ערליך מאקם
 פאבריקאנט עמא און מאקם
 פ״נםט״ן מאקפ
 פישמאן מאקם
 גינזבורג הערי

 גאלדפארב ראזע און דוד
גאלדמאן איזידאר

 האלפערן יעטא
לינא און טשארלם

 הערשקאװיטץ
 הורעװיטין ראזע און םאקם

 הורעװיטץ רבקה און מארים
 דזשענאקאן־ דזישא

 קארפ אנא
כילי און גייטען

קאװאלעפסקי

 י׳אדיטפקי םארא
 לאגער םארא און הערי

 לעװיט נעטי און װיליאם
 ליבאװ ה.

 לייערפאן מאקם
 ליפשיץ מאקם

 מיטעלמאן דזשעני
 מויזאר פאםי און מאקם

מאריטץ דאװיד

 פלעװע םעם
 רארפאפםקי א״דע

 רוביז םאלאמאן
 ראדיז בעםי און ה״מי

 ראדין לי:א און סעם
 ראזענטאל דארע און ױםף

 ראזעגטאל װיליאם
שיף לינא
קעטפ ראזע ארן דזשא

 קאנעל עני און ם)מאד
 טשערניאק לואים
 טשײעלס פאול

 דעמפאװיטץ ח׳טע און ח׳
 םװעדאה טאלי און םעם

 שװימער מאלי
גאלדםמיט בעכי און דוד

 גראפמאז עני און לואיפ
 גאלופ עטל און הערי

 גוטשטאט דזשייקאב
 קענװין לואים
 קיעמפגער הערי
 קליידזשער אײדע און םעם

קרױויצקי פרידע און בארים

 מיײאר פאולין
 אםטראװםקי מאקם

 פעםקין חבר
 פיםטאן דוד

 ז״דענפראו א.
 שװארץ םעם

שארפשטיין ;ייטען

 ם־י.לבערפ הערי
 םאלאף דזשאזעף

 םעלטםער מ.
 װאםערמאז מאקם
 פטעגןער א״דע
זעניך ליזע

 װיגל מאקם
 שײגקין םעם

 װאגדא ליגע
 האלפערן םיידי

 מאםקאװיטץ דזשעק
הורעװיטץ גייטען

5 1 3



H6 בדענטש
 ביטןןגשקי םיליע• אין אלעקם

 בלאװמאן דארע איז םעם
 בערגםטיין דזשולױש

 ברוקם ג.אסיע און מאריס
 גארשיא לילי

 גאװאורין לואים
 גאפנואן ראזע און יעקב

^אלדמאן דיױויד

 :.אלרסטײן היימאן
 גאלוב דזשיילןאב

געלער הערי
 גארדאן זעלדע אין לואים
 גרײװער הערי

 גראם מיני און גייטען
 ג.ראסמאן ראזע און הערי
דייטש שאפיע און סעם

 דירעקטאו־ איזידאי
 דירעקטאר מייער
 װאלמאן פרענק
 װאל מאקש
 װאלף פאול

 װעבער באריס
הילדא און דזשעק

איצקאװיץ

 כייקין דזשאזעף
לאששאף א:א

 לאישאף לינא און דזשייקאב
 לאגדמאן םעם

 לאנאװיץ דיױו
 לאנאװיץ דזשאו
 לענטשיץ מארים

לעװין אױוא און שעם

 לעװין סידני
 לו דזש. אברהם

 ליפשיץ מיני און פאול
 ליפשיץ פאולין און אברהם

 מאנדעל דזשולױם
 מאנדעל בואלי און װאלטער

 מאראװיץ מינ< און גאם
מילער דזשעגי

 מ־גםקי מאקם
 גאװיק מאקם

 געלכאן היימאן
 5נעםענאן מילי און הערמאן

 םאמאטין גאלדע
 שאמאטין םעם

 םאמאטין כיליע און דזשאו
 שאמאטיז פרידא און וום.

 םטארעט איידע
 םוקאן דזשאזעף

 שענדער סיליע
םעעל ראזע

 םפמואק פעני
 עבערט הערי

 עגו.על האראלד
 עשקאװיץ םידני
 פארבער ראזע

 פײנגאלד פרענק
 פיין לאלא און איזידאר

 פאקש דזשעני
 פעלדמאן מאקשימיליאן

 פרידלאנד הערי
 פרידמאן דזשעני און מאקם
פרידמאן נעלי

 פוטערמאן דזשעק
 פאראו שוירלי און םעם

 פאשקליאנשקי דזשייקאש
 פרושאק םעמועל

 צוקערמאן בעשי און הערי
 קאפלין דארע און מאריש
 קאהן בעשי און דזשאו

 קאוזן םארא און דייװיד
 קאהן םעמועל

יןאלדאפסקי םארא
 לאהן לואים

קארפ בעקי ארן ה״מאן
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 קאהן פרידא און דזש״קאב

 קאהן םילװיע
 קאח; װיליאם

 קאהן בענדזשאטין
 עדעלשט״ן ראוז און װם.

 עדעלשט״ן אברהם
 עפשטיין אברהם

ערליך גאםי
 עקםלער פרענםים און אײב

פאלק בערטע
 פארבער אידיט און מארים

 פעדאר טילי און שעם
 פיין העלען אוז מאריש

 פ״ן אנא און םאל
 פייגענבאום הערי
 פײנבלאט יעטע און משה
 פעלדמאן פישל

אנא און היימאן
 פינקעלשטיין

איידע אין יע־ש
 פינקעלשט״ן

 פלאמהאלץ יעקב
 פלאפאן אראן

 פלאפאן דיױויד
 פארמאן איזראעל

 פרענק גאלדע און קאפל
 פרײליך אנא און אלעקם
 פריד טילי און אברהם
םרידמאן בערטא

 קארפ איזראעל
 קאפלאן בערטא און אייזיק
 ־אץ כעשע און אברהם
קאץ לואים
 קארגיצקי סיליע און לואיס

 קאםאפםקי אײדע און סעם
 קאםאפםקי הענרי

 קאםלאן דזשאזעף
 קרוש עטל

 קרוש הערי
 קרוש אנא און הערי

ראטשין ראזע און מארים

 פרידמאן םארא
 פרידמאן םעם
 האמערשטיון םעם

 האםקעל איזאבעל
גאגעט און ריטשארד

הירשמאן
האלטץ אראן
 האראװיטץ ראוז און הערי

 האבערמאן מארים
 עישעלטאן אנא

דזשעני און שעמועל
דזשייקאבםאן

 דזשאש ד-זשין און דזשאזען!
 קענזע אברהם

 קענער טשארלש
 קארעל אנא און פאול

 קארפ דזשוליוש
 קאפ שעם

 קאם הערי
קא׳טץ הענרי
 קאפמאן לאטי און מאקם

 קאפמאן נייטען
 קעװער דזשאזע^
 קעלבערג טשארלם

 קאהן פעני
 קעלבערג פיליפ
 קעימאן אײב

 ?אהל מאקש
קארענבלאם םעם

 רעזניק פרענציש און סעמועל
 ראזען מארים
 ראזעז איידע און נייטען
 ראזעז רובין

 ראזענבערג א״זיק
 שניידערמאן שארא און שעם

 רודמאן יעטא און אוירווינו.
 שולץ דארע און לואים

 שװארץ דזשאזעף
 שעװרין הײמאן
 שלייען אייזיק
שקאלניק שיידי און לואיש

 קאי־ענםװיט פאול
 קרעיקא מאקם

 קריגער הערמאן
 קראמפיער דארא און שעם
 קאשנעד אייב

 לאבעק דארא און מאריש
 לא:ג ראוז

 לאנגער דזשעני
 לערער אידא און דזשאזעף

 לעשען װערא
 ל;יסין איזראעל

 לעװין טילי און זעליג
 לײוי ש. און שעמועל
 לעװין אשרהם

 לױוי דזשאזעף
 ליבליט מאריש
 ליכט אנא און אברהם
 לייבמאן בערטא און לואיש
 מ״ראװיטש עטל און מאקם

 מאנאשאןן מיני און מאריש
 מארגאלין אוירװינג

 מארגאלין פעגי
 מאהנאלין מעי און מרדכי

 מארקין שעמועל
מארטין דזשא

 מאםאן שארא און דזשייקאש
 מעטץ שארא

 מעזער אוירװינג
מילער דײװיד

 אבראמאװיטץ דארא
םילװיע און אראן

אראגאװיטץ
 באראן יעטא און הערמאן
בעק מאריס

 בעדאר דארא און אוירװיג;
 בעדאר דזשא

 בוירליש שאלאמאן
פוירל און מאריש

 בערענשט״ן
 בערענשטיין פיליפ

 ביק רעי און אוירװינג
 בילער יעטא און שעם
 בלאםער סעם

 בל״מאן מארים
 בל״מאן װיליאם

 בראט איזראעל
 בראדי היימאן

 בראדי ראוז און אוירװינג
 שארעגשטײן איםאק

 ;אלםטאק דזשאזעף
 גארפינקעל ל'לי און פיליפ

 גאם ה״מאן
 כאלדפארב מארים

 כאלדפעין םעם
 גאלדקנאפ שערע און דזשעק
 גאלדמאן איזא?
 גאלדמאן דזשא

גאלשטיין םיידי און שעם
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 גאלדװאסער דיױויד
גאלזער םאל

 1ג,ארי עםטער און פיליפ
בעװערלי און אראן

גרייפטאן
 מ־ײפמאן לעאן

 גראגט שאפי און נייטען
 גרינבלאט װיליאם

 ;רינצװייג מארים
 גריטץ ראוז און אראן
 גריטץ איידע און מאקש

 גריטץ שעשיליע אוי שעם
 גריטץ פעני און פרענק
 ג.ראה םאפי און לואיש

ן או  גראשבאום העלען עלי
 דאל שעמועל

 דייװיטשאן דזשאזע״
 ד״טש מארים
 דינאװיטש אנא און פיליפ
 דיםטעל דזשא

 דר״זען אנא
 דראקער מארי
 טשערי אראן
 טשאנאלעש הערי
 טשאגרין שעם

 קאהן לינא און טשארלם
 קאהן העלען און טשארלש
 קאהן דיױויד
קאיהן לינע אוץ דזשעק



ראוז און יעקב
 מענדעלאװיטש

 מינטץ ראוז און םעם
 מיראגקער םערע

 מוירקין פוירל און מאו
 מאםען םערע און איזידאר

 מאראװיטש םעם
 טאריםאן לואיח

מאםקייװיטש אלבערט

עסטער און װיקטאר
מאםקאװיטש

 נעט־א נייטען
 נעלשאן איזידאד

 גױמארק רעגינע
 ניפענבאום דארא

פילװיע און אברהם
ארענשטיין

ארפינגער םערע און םעם

אװיעס לױ
 אװיעם םאפיע און היימאן
 פאסטערנאק דזשאו

 פאטראן אוירװינג
 פעלקאװיץ אידע און דיױויד
 פעלא טשארלי

 םען פיליפ
 פעטראשקע מאטל

פילגיק אגא און פרענק

 ־ינקאם טארים
 פליסקין מאטיא

 פםיגאדע העלען און לעאן
 ־װינטנער דייװיד

 ראבינאװיטש פעני און אייב
 ראבינאװיטש פעני אוי הערי

 יאםקין דזשאו
 ראטעק פעני און איזידאר

ראטעק מארי

רייך םערע
 רייטמאן מיני און לואים

 רייזנער יעטע און בעני
 ראנטש אידע אין איםאק

 ראזענבערג ליפע
 ראזענבלאט

 ראזענבלאם לעאפאלד
העלען און מארים

ראזענפעלד

 ראטערמאן ראוז און הערמאן
 ראטשט״ן הערי

 ראף בערטא און װיקטאר
 ראם זיג,מונד

 םאפראן אברהם
 םאלטזבערג לינע
םאלץ טילי

 םקאלענטז עםטער און פרענק
 שאטציערג העראלד

 שעכטמאן בענדזשאמין
 שינדלער נ״טען
 שמוקלער מארים
שנעק מארים

 שניידער ראוז און הערבערט
 שאלמאן סעלמא און םעמועל

שױארטצמאן א״פ

 םעא־אװםקי יאקאב
 סעשאלץ ראבין
 שאפרא עםטער און אברהם

 שיכדלער רעבעקא
 שלעגגעל דאװיד
 שאפ־א היימאן

 שאפטערמאן בעלא
 שאםטערמאן עטל

 םיגלער ליבי און לואים
 םילװער אנא און רא^

 םילװערמאן דזשעני
יעטע און יעקב

 םילװערשט״ן
 םילװערשטיין מאקס

 םילװערשט״ן יאםעף
םיימאן מעי

 םינגער הענרי
אױוע און מאקס

םקװאראנעק
 זלאטאװםקי יעטע און דוד

 םמיט בעני
 סאלארז גייטען

 םאלאמאן איזידאר
 םאלאמאן שמעון

 םפעקמאן דזשארדזש
 ספעקטאר אנא און טעאדאר

 םפילבערג םאפי און םעם
 םפיז רעי און דיױויד

 םפרינגער םידגי
 םט״ן בערטא און דזשארדזש

םטײן סעם

 םטוירן בעלא
םטאקם מאו
 םטרא םילװיע און םעם

 םטרא טילי און דזשאו
 םטראם םערע און יאםעף

 םטדייקאװער בעםי
 פאבעטצקי פעםי און םעם
 םאפענםל,' פעי

 םאגפיםט םעם
 שװיט פיליפ
םילװיע און אלטער

םװינדלער
טייך מערי

 טייכמאן דזשעני און מ$רים
טעפער פרענםיש

 טאװאםער היימאן
 טראכטענבערג נייטען

 טארין טילי און היימאן
 װאקםמאן פעני אין שלמה

 װייםטאה םעם
 װייםמאן קיארא און פאול

 װעלנער בערטא און אברהם
 װערשבא מיגי

 װילנער בעסי און מיטשעל
 װינאגראד איזראעל

 יארעק דײװ
 וייבעל אפרהם

 זעריש ראוז
 זאקער יעטא און אדאלן־
זאקערבערג לואים

---------------------------------- 150 ברענטש -----------------------------------------
יאגא־וםקי מארים האשקאװיץ איידע פערע און מאקם אקםעלראד בעטי און העראלד אראטםקי ליבע און םעם
טישקין קלארא יאפע איזידאר פינקעלשטיין פיינשט״ן רפקה און הערי א־פעלראד בעגי
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 מיטצנער מאקס
 ;אראטסקי הערי
 כארענשטיין מאקם

 טשארגיאקאװ םעם
 ־אהן בערטא און מאקם

 קאהן ראזע און מארים
 קאהן פאניע

 קולער מייפי און שעם
 דאװידאװ ב;ימין

 דאװים אלגא אוץ םעם
 דעל יאםעף

דזשעגי און איזידאר
דװארקין

 עבענשטיין בנימין
 ן פעדערגרי רעגינא

 פישער איזידאר
 פלאקפ אראן

 פרא:ק מארים
 פרידמאן דאװיד
פראמער דאװיד

 אלבאםטער מאקם
 אלבאםטער מערי און װם.

 אדלער םאול
 אייער אלבערט

 אראװיטץ דזשאזען־
 אלטמאז העלען און פעם
 בייליז סעם

 בעכדע־ הערי
פוירל און אוירװיגג ה.

בענדער
 באנק האגא און דיױויד

 בערגענטאל זיגמו;ד
 בערנשטיין דייװ

 בערנשטיין דזשאזעף
 בערנשטײן פעקי
באם פןיני

 םידארםקי ליזע
 בא־ גאשי
 גאלדבערג האנא

 גאלוב איזידאר
 גודעלמאן יאזע און הערי
 גארדן טילי און םעם

 גראםמאן דײװ
 גךאםמאן לאה און היימאן

 גראםטאן אייב
 גרופ זעלנא און יוםף

גרופ זעלדע
 תאמערמאן סאלי און פיליפ
 האנטין םיידי און הערי

פאוליז און איזידאד
 דזשייקאבסאן

 ־אפיאן װיליאם
 'אבליז דאװיד
 קופער ד.אלדע און אלעקם

 קופער העדבערט
קרופ בעטי און אייב

 בריף כיידי און אברהם
 בריך- היימאן

 פרי״ איזידאר
 באראן עסטער און אייב

 בערקאװיץ אברהם
 בלעק דזשעני

 פיר דארע
 קאהעו אייב

 קאהעז דזשאזעף
 קופער דיױויד

 קאלװארי גוירטי און אייב
 קאלמאן מילטאן
 דיימאנד יעטא און היימאן
 דארןז א״זיק

 דײװידםאן א״ב
ריױוים דזשאו

לילי און טשארלם
 פילװערמאן

 קרופ א:א און מארים
 קרוגליקאײ אגא או; בנימין

 קוזערפלום פעני
לעם ו״
 לעמאנטשיק ה.

 לעװיז פלארא און אננער
 לעווין דארא און בגימין

 לעװיט פעני
 לױויי אנא און בנימין
 לוריא פראדל און מרדכי

 מאגיד אםתר און ב.

 מאגיד דארא און י.
 טארקוס אלעקם
 מילער פנימין

 אפענהייפ י.
 אריאל ראוז און לואים
 פיױוען מארים

פלאםטאק בעטי אוי הערי

153 ברענטש

 ד״װידםאן הערי
 אײזערבערג ד״װ
 אייזענבערג םעם

 אײזענבערג פארא
 עפשטײז דזשײקאב

 פאלק ליליען ארן סאול
 פלינק ראוז און בעגי

 פוקםבערג דזשעק
 פאלס םאקם
 פישעלאװ םידני
 גאלוצען סידגי

 גאפעל פאולין
 ו,עלפמאן מאקם
 -,אלדפאנד פרעגק
 גאלד פיליפ

גאלדבאנד םעם

בעקער םעם
 בעקער ראיע און הערמאן

 פלינער םאגיע און איזראעל
 פארים איידע

 פאטאשניק איידע און א.
 ראסענשט״ן הערי
 ראזען דישעגי און יעקב
 ראטשטײן פעני אוי הערי

 רודאמין לואים
 םאלצמאז ם״די און בנימין

 םאגעקאװ אײדע און װם.
םארא און מארים

 םאװראגםקי
 שװארצבערג מרים און רובי

 שאליט א־גא און טשארלס
 שאפירא פעני און םעם

 םידני עטל און םעמועל
 םיימאן פרידא און יצחק

סלאבאד א;א און לאזאר

 גראובארד דזש״קא:
 גאטעספעלד פרעד
גודמאן בעקי

 גודמאז לינא או; איזידאר
 גאלדבערג אנא און יעקב

 גאלדבערג װיליאם
 גאלדבערג דזשאזעף

 ו״אטעםפאכט מארים
 :.ראנאװעטער דיױויד

 גיטער בען
 גיטער םעם
 הימעל םאל

האנא ג״טען
 הארטמאן ראוז און בעגי
 קליגער א״ב

קאצמאן פיליפ

קלארא און פרענק
בירענבערג

 פמיטאן טשארלם
 םניידער הערי

 שטייגגראב א.
 שטוירן עדװארד

 םטראום פרענק
 ש־נדעלהיים יעקב

 טעװעלעװ דאװיד
טיאזבא הערי

 װיינשטיין אנא און לואים
 װילגער נייטען

 װאלאװיץ חוה און ח״ם
 יארכאגער אברהם
 זיפקין מאקם

 פען םיליע ;מן דאװיד
 םאמאראװ לעא

פאריפ פיליפ

 קאגוט בעלא און װיל<אם
 קראופ נ״טען

 קעפנער בענדזשאכין
 קערעז איידע און לואים

 היינגער אנטאונעט
 לעדערמאן■ עפטער או; הערי
 לעװ פאל

 דאלדאן היימאן
 לעיק ליליען און ד״װיד

 ליפ בענדזשאמין
 לאטערםטיין א״ב

 לערכאן פיליפ
 לערמאן פ״מאן

 לע-מאן םידגי
 לעײיז םערע און ה״מאן

ליגקאף א״ב

 לינ־אף פעגי און איזידאר
 מארמאר דזשעק

 מא;ראם סעם
 מייסטער סעם
 נייטערמאן םעם

 נאװיצמי מאקם
 נאנ׳יאם אלבערט

 אלםער בעיק
 פינטער הײמאן

 פינטער הילדא און פאול
 פרעזעגט םיימאן

פרעזענט װיליאם

516

 פלאט אדאלן•
 פאלאק לואים

יעטא אין איזראעל
 ראטעגיערג

 ראטמאן טילי און איזידאר
 ראטמאן מאקם
ט־לי און בע;י

 רובינשניידער
 ראזענםטיױ רוט און מארים

 ראזענבלאט םאול
 רעדמאז דיױויד
יאביגאװיטש םעמועל

 שיבער דזשעק
 שײנװיטץ איװא און לואים
 םאקאד אברהם
 םאקאל דזשעק
םאלאן מײער

 םפילמאן רעי און דזשארדזש
 סטײנמאן דײװיד

 ספארן מאקם
 שיידער פאל

 םאמער מאקם
 םטיינבערג אברהם

םילװער לינא

א:א און איזידאר
 םלאמאװיטץ

 פיאמאװיטץ דזשעק
 סאבעל ליליען

 םאנטאג הערי
 פאמערם מײקל
 שאנצער הערי

 שװאלץ דזשאזעף
םימער בען

 פארגאל דארא און דזשאו
 טהאו לואיס
 טענענבאום מארים
טענענבאום לואים

 פײערפמיט בעגי
ביטרים און פיליפ

װ״סבארד
 װ״םמאן איזראעל

 װאלינעץ דזשעק
 װילסאז ם״די

 װיינבערגער דזשעק
 װאפערמאן םעם

 װיינבערג מארים
 װײנהאוז הערמאן
 װיזער דײװיד

 זוקער דזש״קאב
זוקער רזערי



 בענדער מיני און אייב
 קארדאנער ע. און משה

פורמאז האניע און היימי

154 ברענטש
 לערגער קלארא און אייב
 מארקוס אנא און אייב

מאלקום בלומע און שײקע

םאנדליער טאניע און דזשעק ביטריס און דזשעק םארא און בענדזשאטיז
טשענםים מיגי און שווארצבערגמאקם ליבער

לערמאן מאלי און אוירװיגג מאםקיט םיליע און סידני וועםמאן דזשארדזש

 טויבמאן םארא און הערי
 בוימעל ראוז און קוירק

ראנלים דארע און אזי1

 מעראן דזש.
 רייםמאן גאלדע און ם.

 דיױויפ פעני
 רילבערג ת:ה און ד,.

יערמאן נײטען

 ראבין פערל און לואי
 העריטאן רױוע
העריטאן מאיר

 טילעװיטש בעםי און ל.
 צוקערמאן םעם
 הוירש שרה
 גאטפריד זארי

ברייער רייזל און מאקש

 פארטנאי דזשאזעף
 פאגעל עםטער

ריעז אנא און בערנארד

165 ברענטש
 רים יוםף
 קל״ן םאפי
 פעלדעו שרה
 װינער אייב
פרענקל אױוא און םעם

 טױױ־אװםקי קלארא
 קאליא ג,ערשן
צינבערג ה״מי

 שעין פע:י און ה.

 ליפשיץ סימא און פ.
 ליפנער ליליען און דזש.

 שאפירא םיימאן
קאהען לינא און ג. מ.

 פויררמוטער ראוז
 בעקעימאן מארים

מירםאן עמא אוז דזשא

 שאפירא אױוא
 נײמאן םערי
 גרינבערג אנא
 ליפשיץ אנא

צוקערמאן רבקה און ב.

 :ייער דוד
 פיש א;א און זז.

קרוגליק דזשעגי
מעלמאן ג.

םטיין לאטי אול דזש.

 ברײזין דוד
 העקמ״ער עטל און מ.
 גאלדנעיג בעשי און א.

 קויפמאן בעםי
הייםאן אידיט און מ.

 יאעב הענרי
 גרינבערג ױםף
 באבראװ שרה

 פין קייט און ז,
 קויישגער הערמאן

שאפירא ה.

 ל״״ענבערג דזש.
 קלאםיק י.

 לובין בארנעט
 דזש״קאבם י.

 בערמאן דזשעק
אםאפסקי טערי און ה.

 קאלישער שעװא און ב.
 מילער רייטשל און סימאן
 םילװערבלאט נייטען

 גאלדמאן ו.ו.ירטרוד און טש.
 םימקין א.
אםינאןן י.

167 ברענטש
מאזור ר. מאגיד מ. און ה. ױראװכקי מ.
און בראוי א. פרוי און פאלאנכקי י. סיגדיץ ס. און װ.
רעזניק פ. םאגשיין פ. בעקער פ. און פ.
שובערט מ. פר״דין ה. רײפ ג. און י.
פיידער ה. ראזען י. און ל. סולנזאן ר. און ב.
און סיכ,על ב. פרוי און לאטקער ה. ארלאנד פ.
אוי גרין מ. פרוי און מילגרוים ם. גאלדםטיין פ. און ה.
פאוז ס. פ. טילים ח. און מ. פרוי און גורא ג.

קריטשעפםקי מ. פרוי און װאל א.
זאלצבזאן ר. פרוי און פ״לער א. פרוי

ראפאפארט דזש. פרוי און געלםאן מ.
פרלי און װײצענפעלד ר. װייםמאז ה.
הארארי י. גוירםאן פ.

װאלמאן דזש. סיגדײ מ. פרוי
פרוי און לערנער א. װילדראף אנא פרוי
גלאגץ ס. פרוי און שניידער דזש.
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 קאליש א.
 פרידמאן דזש.

 גארדן ר.
פרוטקאף

 קעניגסבוירג ב.
פאפקין

 בוירמאן ל.
 פרוי און שווארץ ש.
 בערי ם. און י.
 בערי ב. און מ.

 ױיטאל מאניא
האלפערן דזש.

לאקס ב.

װײגכארט א.

 פרוי און דאנציג פ.
מאקאראװפקי מ.
שװארץ און ב.

פרוי און סטײגבוק דזש.

 וױגער דזש.
 טיליס י. און א.
 פרוי אוז לעװין מ.
 פרוי און םטײן א.
 פרוי און ה״מאן א.
קאהן פ. און א.

 װאלד חברטע
 װאלפסאן ה.
 מײזל ס.
קלײן ר.
 פרוי און װישגיאק מ.
האלפערין ה.

 פרוי און סטוירמאז ל.
 קאפמאן הלל

 פרוי און דאנצי: ל.
 דובראװסקי דזש.

דארסקי ב. און ס.

 אלפערט טש.
 אלעקסאנדער ל.

 אורבאך פעני און נזאריס
בארקין מאלי

 בוירגסטײן אנא אין דזשעק
 בױרנשטײן פעני

בוירנםטיין ל.
 בוירנסטיון מערי און וום.

 בילסקער אנא און סידני
רעבעקא און הייכואן

בינאװיץ
באגען א.

 באראװיק ג. און עדװ.
בראװערמאן בעםי און בען

 פאקסמאן פ.
 פלאנסבאום

 גלאזטאן חברטע
 קאגאן ס. א.
פרוי און ‘ליבמא ס.

 בראגסקו יעטא
 קענטאר ב. און פאל

 סוירטעלמאן מיגי און אײב
 קאהן מערי און גײטען
 ר,אהן בזאריס

קאדיז סערע
 דארוויק ל. און דזשארדזש

 דייורים אלבערט
 דײוויס דאראטי און באב

פ פרידא  ד״װי
 דײווים אגא און פיד

 דיױויס גאםי אול דזשאזעף
 דײוויס סעם

דאבריק עםטער

 שגײדער רו.
 פרוי און שאקמאן ס.
 סילװערםמײן ה.
 פרוי און ספעקטאר פ.
םטול ר. און ה.

179 ברענטש
 פעלדמאן מערי
 פעלער אייבי
 פעלער הערי
 פעלער פא־
פעלער כעם

 פינקעל פאולין און איזידאר
 פישמאן איידע און פעם

 פאקם ר. און מא?ם
 פר״נקעל הערי
 גאפערמאן אגא און דזש.
 געפנער נעטי

 גיטגער ריבא יאון פרענק
 גאלדבערג קלארא און מארים
גאלדבערג מאקם

 װעקםלער ם.

 װ״נםטײן x און ל.
װיים װ.

 פרוי און װײצנפעלד דזש.
זאװאדסקי מ.

 גאלדבעדג טאבי און מאקם
 גאלדין פאולין אוי סעם

 גאלדין x און א.
 גאלדין דארא
 גאלדין םוזעז
 פעלדמאן כאפי אוז דזשא
 גאלדמאן דזשא

 גאלדמאן ליגא- און מייער
 גאלדמאן מאטי

 גאלדםטיין מערי און אלבערט
 גאידפטיין ם״די

 ואידאן מילטאן
 גרינבערג ב. און דזשעק
גריגאװםקי ע. און מאריס

זאגער
 פרוי און זװיגאלםקי ז.

 פרוי און הארװיי דזש.

 פרוי און זוירמאן דזש.
םיפעיט ם.

 גראם אנא אוז לואים
גאפאק לינא

 האראמיץ עפטער און לואיס
 תאטשינםאן מרם. און דר.

איידע און דזשולױפ
דזשעםער

 קייטאף דזש״
קלארא און איזידאר

קאופמאן
 קאופמאן איידע און פיליפ

 קאופמאן נייטען
 קאופמאן יעטא און דזשאזעף

 קאופמאן ראוז אזן הערי
קאופמאן ראוז אוי אייב

 בראװערמאן עסטער או; םאל
 פעלדמאן בעםי אוי יעקב
 גליקמאן בעםי
 גראם x און אייב
 קאופמאן פעני
קליין א. אוי דזש.
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 קניאזימ רובין
 קאראטזער טילי און מאריס

אנא און איזידאר
 קראםניאנםקי

 קויײזמאן מייער
קרייטזער איידע און סעם

בעלא און אוירװיגד,
 קרומהא^טץ

 לויטערמאן א״זיק
 לאנדםבערג פעם

םאפי און איזידאר
לאנדםבערג

 לאנדםבערג אנא און פאל
 לאטאװיצקי ה״מאן

 ליבםטיין דזשא
 לירםאן אראן

 לעװין איזידאי
ל^ךךין פיליפ

 לעװין םערע
 ליבערמאן נייטעז
 ליפשיץ ל-לי און לואים
 טאה י ל מארי
 לאבעל ראוז און א״ב

מאלמעט מערי און טשארלם



בעקי אוז איזידאר
 לוטשאגשקי

איידע און דזשעק
לוטשאנםקי

 מארקום טעםי און מארים
 מארקס סידני

מארק שאל
 מארקער רעבעקא און מאקם

 מאטאלאן אוירװיג•.
 מאזור אנא און אברהם

 מענאקער ע. און םעם
 מילמאן מ. און הערי

 מילםאן ליליען און מארים
נוען מאקם

 אל£ער אנא און דזשייקאכ
 אלםער םיליע און רובין

בעשי און דזשעראלד
אוערבאך

 הארענש װעי־א און דזש.
 פאלאנט ב. דר.

 פאװלאװיץ נזאלי
 פעי-ער פערע און היימאן
 פאלש־י טיני און אפרהם

 ראביי ר. און דיױויד
 ריבטער לואים
 ־ייבין אדאלן־

ריש רעגיגא
 ראדאפפקי מרם. און דר.

 ראזען איזידאר
 ראזענבערג הערי
 ראזענבערג םילי און שעם

ראזענטאל א. און מאקש

 אוערבאן מאלי און קאשריעל
 בעשים איזראעל

 טשיינין בעסי און יעקפ
קאהען לואים

 םעקם אוירווינג
 םעקס פאולין און םעם
פאנז־על פעם

 פאגדלער ראוז און װיליאם
 סאװעטםקי נזערי און דזש•

 שװארטץ אוירװינג
 שװארטצמאי טשארלש

 םיגעל שערע
 שעלטצער טאקם

 שאפירא קלארא אוז איזידאר
 שוירמאן איידע און היימאן
 שוירמאן סאלי און דזשעק
 שוירמאן פאולין און טארים
שוירמאן ליליען אוז רובין

184 ברענטש ■
 אײזענבערג סעמועל

 עלוקין בען
 פלייער איאז

גארדאן אברהם

 םיגעל קעטרין און בען
 םיגעל בענדזשאטין

 פיגעל דיינע
רעבעקא און עמאנועל

םילװער
יעטא און איזידאר

ם־אל־-יטצקי
 סלייטער פעני און מאקם

 שפייזער נזאריש
 םפיטץ מרש. און דר.

 םפיטץ יודזשין
בעלאק מייק
 סטאלעראװ דזשין און סעם

טענענבאום ע. און מאריס

 גארען קייטי און לואיס
 גוטמאן א־.א און דזש.

 געװענטער טילי »ון אייזיק
געװענטער מיריאם און םעם

 טארגאוו בלענטש און פרענק
סאפי אוי הערי

טראכטענבערג
 װאסער גאשי
 װאקםמאז א:א

 װאקםטאן שעמועל
 װייש אנא
װייש בען

 װייס בעםי און דזשע־
 װיים םאניע און איזידאר

 װייטצמאן ו.אשי און מאקש
 װערגיק שעם

 צוקערכאן לינא
 צוקערמאן פעגי און יעקב
צוקערמאן אנא און שאל

האלמשטאק ד.אשי און יעקב
קאטץ ד.
 קעמפ א.

קעםטעגשאום ם.

 לייטײר דזש.
 ליפשיץ שאניע און םעם

ליפשיץ פעמועל

 אבראמאװיטש
בעין דזש.

 פאלעי קייטי און טש.
פאםיקאמ ד.

ראבינאװיץ בערטא און אפ.

 בערמאן לואים
פעדמאן פעש

 ראביגאװיץ רעבעקא און פען
 ראזען עשטער און שאוי

 ראזענבערש ל.
װיינשט״ן דזש.

ł90 ברענטש
 בערנשטײן יאוז

ברוגער רוט און דזשעק

 שולמאן עשטער
 שיגעל לואיש

 םי־װער דזש.
וואשיני םיידי און יעקפ

סילװער ע.
 שט״נבערג בעשי און יעקב

 םטיינבערש איזידאי
טאפקין םײדי און לואיש ־י

 כאנעסמא[ קאמעכיר אידיט אין אפרים
טשערטאן! דזשייקאב קאמעניר אולין2

פאנג איזידאר עגנוש ש. עשטער און נ״טען דעקארסקי איזידאר קאהען ליליען און דזשעק
פאנד. אשקאר עזערםקי איזידאר דורלעםטער דויין מארטא און היימאן קאהעי מאקם
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 פעלדמאן בעםי און יעקב
 פעלדמאן סאפי און װיליאם
 פישביין םאפי און ד״װיד

 פישביין הערי
 פינקעל מאלי און םעמועל

 פרידמאן הערי
 פארטינםקי סערע און הערי

גאלדב״רו, ם.
 גאמבערג מרים און מארים
 גאלדשטיין מארים

 העלער עםטער און איזידאר
העכט טשארלם

 פרוי און אטלאפ הענרי
 פרוי און בארםקי םעמועל

ביקמאן רובין
 פרוי און פערקאװםקי דזשא
 בערענשט״ן אייב
 פרוי און ברעי הערי

 קופערמאן לואים
 דייװים היימאן

 פרוי און דאװנער הערי
פרוי און פייגין טשארלי

 הימאן» אליא און אברהם
 האלצמאן םאל

 אייזיקםאן און.רעי ױסף
 קאמעניר םיידי און עדי

 קאמער גאלדע און וױליאם
 קאופמאן מאקם

 קייטאן פאפי און דײװיד
 קעםלער ראוז און לעאן

 קאניאק העלען און אפרהם
 קוירש טאלי און נײטען

 קאטיכאר םעם
קעםין איזידאר

 פרוי און פארבער םעמועל
 פערדער פיליפ
 פעיטעל מאקם

 ;ארליק מארים
 געלמאן הערמאן

 פרוי און גערטשיק הערי
 גילמאן הענרי
 פרוי און גינפבערג אהרן

 פדוי און גלאזער רודאלף
פרוי און ,:ליק דזשעק

 קושנער פערע און מאקם
 לאובמאן םעם

 לעוזמאן מיני און מאהם
 לעװין אנא און איזידאר
 לעװין םילװיא
 מאגידאװ װיליאם

 מארקברײטער דזשולױפ
מארקם בעני

 מ״עראװיץ בעלא און בארים
 מוירסטיין לעאן

 פרוי און פזעלאמעד בארים
אלשאן מעי

193 ברענטש -
 גאלדמאז דזשאזעף

 פרוי און גארדאן דזשעק
גארדאז מאקם

 פרוי און גארעליק דזשולױס
 מ־אנאפםקי בעדזשאטין

 פרוי און גרינבאום לואים
 .פערמאן מארים
 פרוי און תיימאן נייטען

דזשאבלאװםקי היימאן
פרוי און

 אלשאן ראוז און םעם
 פוטאפםקי לואים

פאטאש
 פלאטקין לי און דזשאזעף

 פארפער לואים
 פאהאלםקי מארים
 פוירקיגם מאקם

 ראזען םיימאן
 ארוטענבערג לי
ראפ י.

 ראםעק ראוז און טשארלם
רוםאק איזי־אעל

 דזשײקאפם אפרהם
 דזשאפע מישא

 קאטץ א. אלענ־פאגדער דר.
 קאטץ פעני
 פרוי און קאטץ פרעד

 קאופמאן איזח־אר
קעלמאן געט

 קעלמענםאן בענדזשאטין
 פרוי און קעלמענכאן םעם
?עפעלמאן דזשארדזש דר.

 זאלצמאן גאלדע און םעפ
 שװארץ אלבערט
 שליםקי אנא און אלבערט

 םטראטש ד,. און פעם
 םקלאדמאן מרים און אראן

 םטיינמאן מ. און בערנארד
 שאפירא מארטי

 טעמפל ב. הערמאן
 װילינםקי ראוז און מארים

 יאכנאװיץ ראוז און אראן
זייבער פעגי און אלעקם

 פרוי און קאגען איזידאר
 פרוי און קארמאן דעניעל

 קרייםער דזשא
 יענטאר טשארלפ

 פרוי און ־אםין נייטען
קארנעװםקי םעמועל

פרוי און
 ליפשיץ רעבעקא
 ^ײבאװיץ ם״מאן

עסאנםקי1' איזידאי

 ליט דזשאזעף
 לא:םמאן מאקם
 מענדעלםאן מאקם
 מאנעשעװיץ הערי

 מעפטעל םעמועל
 פרוי און מאצטאן מאקם
 פרוי און מאנעשעװיץ רובין
 מעסקא םאפי

 טארדערםטיין בארים
 נױמאן מייער
פרוי און פא־־צנאי דזשא

 פרוי און פערלמאן דעניעל
 פרוי און פעילמאן לואים

 ־ערלמאן ראבערט
 פאלעװסיוי מאזעם

 פאדאכםקי רעי
 ;אלעי: םאגיע

 ראזענב^ום ליאץ
 פרוי און רעדגער איזראעל

 רעזניק ה״מאן
 ראטה פיליפ
ראזענבערג ד. םארא

 1 רייקי אסקאר
 ראזענבערג םעמועל

 שװארץ װאלף
 םינ־ער א״ב

 פרוי און םאקם דזשעק
 םײדענבערג דזשא

 פרוי און ־םאלקינד הענרי
 םאנענבליק לואים

 פיימאן דזש״קאב
 םאנשייז סערג״

םילװערםטייז םאלאמאן
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פאנדלער בענדזשאסין
פרוי און

 ש־אפבערג פיליפ
 פרוי און כטאקאף איזידאר

 פרוי און פטיינער מארים
 פרוי און פאלקינד דזשאזעף

 פאלקינד פיליפ
 פרוי און שולמאן דזשאזעף

 שאפירא יעקי
 םױ.עלםאן לואים
טאמפפאן לואים

 פרוי און טאטטשין םעם
 טעמפקין דזשעק

 פרוי און װאדמאן דזשאזעף
 װ״צמאן דייװיד
 װעליצקי העלען
 װיינשטיין כאםיע

 פרוי און װעקסלער פאול
 װײכמאן נייטען
 פרוי און יעלין לואים
ז״דעל יעטא

n' דזשעקםאן 

5 2 0

גוטשטײן א״ב ח׳טע און ח׳קריםטאל פעניהעגםאן ב.םאנשיין ח׳



 מילער םעם ח׳טע און דו׳
מאקם ח׳טע און ח׳

אייזנבערג

 זעמעל לעאן
 װאלאװ מאקם

 טעלעס םעם
 זעלדין ב. און טש.

קאטצעז פ.

 גליקמאן מארים
מארים חברטע און חבר

לואים

 עפשטיין מאקם
 גראן מאקס
 װיינםטאק לואיס
 םיילם אנא און לואיס

איצקאװיטש בען

 גארסקי ח׳טע און ח
טע און ח׳  װ״םבערג ח׳
טענדלער ח׳טע און ח׳
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 װיינסטאק דזשעק
 ווײנסמאק דײגע
 אזאן איידע
 װיזענפעלד הערי

סיגעל ה. י.

דזשאו ח׳טע און ח׳
בוירלאנד

קאהן י.

 קארסון פאפיע
 גאנזבערג פרעגסיס און װם.

מי און דזש.  לעסינגער מי
איז ארן לארענס מ. לו

לעסיגגער

קױמער ח׳
לואיס חבדטע און חבר

העפט

 טעלאפאר ה.
 םאפיער הערי

 םאיאמאן טשארלס
 אגדורםקו דזש.

קאהען בעסי און דזשאזעף

 ריינער ד,.
 גאטעסמאן דזש.

אלבערט פעני און לואים

 בירנבאך פאי־י און מייער
שולױפ  גארבאטי דז

 ליבטין לינא און ױאל
רארפאטקין סי. און א.

 גאלד איזידאר
 קי־אופ לואים
 האנפט נזאקפ

מונד גלאפער פיג

רימאן פ.
 לעפקאװיטץ עיא און מאלם

װינג ר  ראזענבערג אוי
גראפבערג הערי

 ברויטמאן אברהם
 קאליש ם. פלארענם

 מולדװארף בעלא
רימאן י.

פעטצאו ליגא לאנדאו רוט און םעמועל
L 1 1 »  L. _  —

פרידלאנדער םיידי םעבולא םעם אלפערט בעסי
גי און דזשײקאב פו־יים מי לעװעגסאן דזשייקאב גאלרמאן גערטרוד און ױםף קלעימאן מערי ט פײדי נ ענזי ג אי

טזיצקי ליגא און איזידאר רו מאלי און הע.רי שולױפ ראוז און דז דװאםנןין פרענק בעקער רעי
ד ױוי שאוגפעלד די לינטעגםטײן גרינביאט עידעלמאן מערי בערג ראוז און מײער

שאין יעטא און הערי לאטגיק דזשאזעף גרינפעלד בעטי און פעמועל פראלקין םאניע ביאלער מילדרעד און מארים

דזשעגי און אברהם
בארגםטײן

 יריסעל עםטער
מאן דזשארדזש ױ  ב

קלארא און פיליפ
אײזענבערג

 עגון פעגי
 אדלער רחל

קאן לואי
אן עטל און יאלמען דז װו ײ ד

עגפטיין אגא און אײב  אייז
 עזארסרי הערי

 הײעמפ אייזעק
כ רווינ  דזשורמאן אוי

 קעסלער עכטער און דזשעק
קאניקאף סעב

 אראן מײער
 .ראלין מארים
 קאן פאלין און אברהם

דרוקער סעם

 מארמעלסטײן ראוז
 מערין ביטריפ און בערנארד

 כזעריר פרידא און לואיפ
 פערלמוטער מארים

פאולין און איזידאר
שולמאן
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 בויו־ג איזידאר
 בענפאן סעמועל

קאן הערי
ד מונ דיפמאן לילי אוי זיג

 שוקמאן א-־גא אין בא־ריס
 כילװערמאן דזשעק

 פימפסאן אוירװינו״
 סטײן ראוז אוי וויליאם

 סװערדלאװא דארא
טעגעגבאום דזשעני און ליא

 בערגעיפאן לואי
 בראטמאן דזשעק
 נאדאש אברהם

עדעלסטײן לואי

 טוראק דזשײקאב
 סטײגמאן קלארא און פיליפ
 שאר טאניא
טץ מארים אווי אבינ  י
 װיינבערג בערטא

 בלום ראוז
סאלסווײ װיליאם

 בלום פײגל
מי  טשעצפאן היי
 דיימאנד שרה און לואי

;.לוקין דייאנא
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 פײנבערג רבהה און םעם
 פעדער דזשעק
 גאבער לילי און אברהם
 גאלדבערג ראזע אין רובין
ע און הערי גרינבערג סילי

 גאלדמאן איזראעל
 ג,ארפינקעל רחל און לואי
 געצאה דזשעני און הערי

 גארפיגקעל חנה און איטשקע
האלפערן סעם

 כייעט ראזע און לואי
 האוזבערג דזשעק

 איגגערמאן אנא און םעם
 אינגערמאן עטל און לואי
אינגערמאן ראזע און םאל

 אינגערמאן שרה און מאריס
 איצקאװיטש מאקם
 דזשײקאבםאן שרה און הערי
 קנאר טעם
קירזשנער דוד

בי  קעװעלםאן אײדע און א״
 קעםלער םאפי
גי און סעם  קעטץ מי

 ליפשיץ נייטען
װין‘• דזשעק ע

 לאװיט פאול
לואים לינא

 ליבערמאן א:א »ון טשארלם
מילער עליע

מײערס בעםי און דזשעק

 אבי סעימועל
אםקאװיץ םאול
אנג בעטי און בעגי פג גג םטערן מארטין שאק הענריעטע און הענרי ראזענבןירג זעדדע און מאיר אוי װי ר װ״נטראב אוי

 בא־ עסטער
 בערקאװיץ אלבערט

 ”,בער־אװ בעלא ארן מאקם
 טאגאטי עםטער

פישער אב.
 פר״ער פעי און פיטער
 פארמאן םאניע

 גארפינקעל דזשײקאב
 גלאבטץ מאלי
 גליקמאן אײב

 גליקמאן דזשייק
 גאלדבערג ראוז און סעמועל

 קאליש דזשאזעף
 קאליש לינא
 קאפלאן בען

ג נ װי ר  קאפמאן אוי
 קאװע דוד

 קראם מארים
 לעװיט עםטער
טען  מעםלער ניי
דל  מאוד בעםי און זיי

 ראבינאװיץ אדעל אין אול3
 ראבינם ג,ערטרוד
ראבינס אײדע און הערמאן

 מענאקער גאדר
 מעלטצער א:א
 מענװעם אנא

 אלטציי פערל און מאריס
אגינםרי םעם

 שיפטאז סעם פדשד,א• ,:אפ און אברהם
כ ד.יידע שעריף אוירװיני. רייני

 םטרעיניקער אסתר ראזענטא־ ראזע און םעמועל
טען ס ניי ״ שיף רוט יאון םעמועל י

שיפמאן דזשא םאגיראװ םעם

 שיפמאן לילי
ק אײדא און הערי ני  ווי
 װאלין סעם
 שװארץ לואי

ען און מאמס לי  לי
קעץ מאקס
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 ראזעגבערג עטל און דוד
ראזענבערג פעני און פרע:ק

 ראד דזשײק
ראביגסטײן לואיס

 סיגעלװאקס סעמועל
סטאון בען

 װאסערמאן ה.
שין וואסערמאן דז
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 אמינאף העלען און הערמאן

א און איזי  אראגין די:
זי ען און אי  באקאל לידי
 בײלינסאן אײדע און סעם

 בענדער פעני און הערמאן
ע און מאל  בלאק סילי

 באגאראד פאוליגא
בארוכאװיץ בעסיע

 באטודיניק מאקם
 ברעגמאן גאםי און אשער
 ברעגמאן אײדע און דזש.

 בראנסקי ליבע א*ן ראכמיעל
 ברור טיליע

 קאהן דזשעני און דוד
 דאווידסאן רעי און מארים

דיקמאן עטל און יוסף

 דיגערסאן סעם
 רבדד» און סעם

 דארפמא װערא
 דרוקער מאקס

בעיא און סעם

דאליגסקי
]

דװארעץ
 עקשטײן מאקס
 עדעלמאן אםתר

עלקין קײדי און הערמאן
5 2 2

 עפשטײז סעם
עיצער מ־אריס
שין און סײמאן  פעלדמאן דז

 גילבערט ביאלי און מאקם
 ;י^ארס^י מאיר

 גאלדשטראם באריס
 גאלד לינא און מאקס

גאלאװטא פעגי און סעם

 גאיידשטײן איזידאר
 מארשאק בעלא

 יזארקוס אײדא
 מילער ענע און אל

 מילער אײדע און אײב
 מילער פעני און בערנארד

 מילער בעכי און סאל
מילער לילי



רײכלון העלען פרוי און פענקין לעאן מילער עטל און לואיס
גאלדשטיין פעני און סיימאן פרוי און פערעלמאו אייראן יןםטער און הינדע

ען און אײב מאװשאװיץ לי גוטעפמאן איידא פערלמוטער לי
גורפארב סעם פערלסאן ראזע און טש. מאזעםאן מארים

םבוים פעני און םעם האלפערין סעם ראפאפארט בעלא און נח נו

 דזשייקאבם פעני און פיליפ
קאגאר ,־עי

 קאזדאן עלםי און הערי
 קין ראזע און לואים

פרוי און קל״ן היימאן

 פרוי און קלײן לואים
 קכאזירן אױוא
 קארםאן קלארא און הערי
 קארענרייך בעםי און םעם
ע און טש. לייםמאן טילי

ע און אהרן  ליבאװ זינ
 לאנדאן שרה און הערי

מארק אברהם
 פרוי און ױערטאנט אייזינן

װאו.מאן ברוך
װעקםעלמאן םיליע און אייב

 פרוי און אבראמאװיץ מ.
 אלטשולער י.
 אפעלבאופ ט.
 בעטהיל «.
 בראנפטיין ד״
ראדעיןע ט.
 פרוי און םיגעל ב.
rt. פרוי און סטוטש

םבעיג דוד  װיי
ראזעו בעשי

 װינער ראזע און מארקום
עלין םאניע און םאל  י

 יעלין יעקב
ע און דוד רױוער מינ

 דרוקער פ.

דוקאה פ.

 פרוי און ;.ינםבערי. א.

גינםפערו. ע.

 גינםבערג ם.
גארדאן מ.
פרוי און װייצמאן ל.
פרוי און פוירלמאן ב.

ע און םעם לי  ראזענטאל לי
 רובין םיליע

 רובין פאולין און דזש.
 םאקס קלארא און װיליאם

 שאפירא רבקה און יעקב
״ פרוי און וויליאם ז
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 גרינבערג מ.
 האלצמאן ב.
 יאקובאװיץ ד.
 פרוי און קלאטש ע.
 פרוי און קאםאפםקי א.
קארמאן מ.
 פרוי און טארכאװ ס.
פרוי און קוירשנער ם.

 סער מעי און מארים
 שרעק איידע און םעם

 שלוצאן םיידי אוז איזידאר
ע און מאריס װי ל כי

םאקאלאװ
םגאו ביטריפ און מאקם

 פרוי ארן קריימער ה. דר.
 פרוי און ליטװאק ס.
 פרוי און מעלצער ה.

 מילער פעני
מילער רוט

 פרוי און נונבערג דזש.
 פרוי און גארפינקעל מ.
פרוי און גינםבערו. א.

ען ט ״  פטאלער נ
ט״ן עםטער און מארים  ש

ראד דזשעגי אוי הערי  שט״נ
 טעלעם דזשעני און מארים

ם בעפי און פעם ט״טעלבוי

 פרוי און פינקכאן ה.

 פרוי און ריטשטאן מ.

 ראזעגבלום ס.

 שאפירא מ.
 פרוי און שאראן ל.
ק ד. ױ  פרוי און שיינ

 פעםקין מרם. און מר.
פרוי און לערנער מאקם

 טאבאטשניק ל.

 טאקאראװ א.

 װיינער ם.

זיפער ם.
 ראזען בענדזשאמיז

ד ױוי  ווײם די
 פרוי און ספיגעל מ.
עי מ. ק זו

 פרוי און איידעלמאן א.
פרוי און לעװיטש ל.
 פרוי און דזשאלעפ ה.
פרוי און װייםמאן ה.
 פרוי און דעגיעלם ב.
 פרוי און קאפיטא ה.
 פרוי און מירסקי פ.
פרוי און װיינער ם.

 גינםבערג ם.

ױי ה.  ליו
 קאלי־םטיין י.

 פאטשערגיק מערי
 פרוי און ריינגאא־ ם.
לקין ב.  פרוי און װי
לקין א•  פרוי און װי
פרוי און קארנכי׳וט פ.

מע און עזרא  וויינםטי ילו
 5באראפאן מרם. און םר.
 םקלארםקי מרם. און מר.

 ראזען מארים
 פררי און םפיגעל ד.

 לערנען מרם. און טר.

 קאפעל מרם. און מר.

דזשײקאבם מרם. און מר.

 פרוי און םיגעל ב.

 לייבאװיץ פעגי און ב.
 טעגקער מ. מרם. און מר.
 שעבערט מרם. און מר.

 פרוי און ליכטמאן י.
 פרוי און לעװיטש מ.
 ראוז ל.
גודמאן א.
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231 ברענטש ■
 קלאוזנער מייער
 קרעגעל הערי

 לאזאראװיץ אלבערט
 לאקם רעגץכא און איגנאץ
ד װי  לאזאראװיץ דיי

 לייפאװיץ בעני
 לייבאװיץ םעם

 ליפשיץ אלעקם
 מעםער נעט
 פוירל אנא און םעם
שין סעט גי

232 ברענטש ■
 דאבקין ה.
 פעלדהאנדלער א.
 פישפואן ה.
 גאלדעז מ.
 גלאםער מ.
 גארעלאװ א.

 גאלדבערג דזש.
קראקאװםהי ס.

 שװאב י.

שומאן ל.
 פרוי און שינדלער א.
 םאלאטאן ה.
 פפילטא; ם.
 םפינער ם.
 םאװעצקיפ ד.
 כאלדאן ר.
טעפערמאן ע.

ע און העגרי  אנטאנאף שיפי
 ברוידע דזשאזעפין

 טשאבאן רעי
ם מאקם ײװי  ד

 עדעלשט״ן עםטער
 עדעלשטיין פיליפ
 פיי;, מאלי און פיליפ

 פריד פטעלא און סיימאן
 פרידלענדער טשארלם

 פרידראן אדאלף
 פוקם מיגי און אייב
קאטץ םעם

 פוקם ראזע
 גאנז לואים
 ו.עלער לואים
 גערטנער איידע
 ר-ליי פרידע

 גלוק הערי
ג רווינ  גאלד אוי

 האגם פרענק
 קעגטאר דזש״קאב

 קאפלאװיץ םעם
ד װי ײ  קאטץ ד
פוירל מארים

 פוירל דזש. װיליאם
 פעטרילא נעטי

שולױם  פאלאק דז
 פאלטער םעם

 קװאטמאן ױילפרעד
ק העלען און אייזי

ראזענבערג
 ראזענבערג םידני
 ראזענהאלץ רובין

 סעמעל םעמועל
שוליוה םילװער לילי און דז

 כאיעל באצקל
 םאבעל מאריס

 סלאמאװיץ בערנארד
 סטיי; אייב
 װייסמאן אגא

 װידער מארים
אנג מארטין  י
 פרינם מילטאן

 װידער אוירװי;־.
 פריד ארגא
שנ״דער מיגי

 פרוי און אבראמאװיץ ל.

אלטמאן פ.

 פרוי און בארענשט״ן ב.

 בערגער ע.
 בארופקא דזש.
 פרוי און קודיש דזש.

 בלאשקאװםיוי ם.
 קירשענבאום טש.

 פעכער א.
 גראף ה.
 גראס א.
 קאטץ א.
 בלום מ.
בריף פ.
 קליין א.
 קאפלאן מ.
 קארנפעלד ה.
 קיגיק א•
קאפלאן מ.
 קאפעץ ב.
 קעלנער ם.
ליקער ם.
לעײיז ״
 ליפשיץ ם.
 ליפשיץ ל.
ױי ב. ױ  ל
 מייראן ד.
 מינעס ם.
 מיטשעלס א.
 פרוי און טאם א.

ץ דזש. װי  מ״ערא
 מארקום מ.
 מארקאװי־ן מ.
 נאגלער ם.
פאנט א.
 פאקענטרעגער ם.

פרוי און פראםט דזש.

 בענדזשאמין טילי
 בייער מ.
 קאהען ל.

 קרים דזש.
 טשאקאף ט.
קאהען ה.

 פרוי און קאנארעק דזש.
דובינסקי טש.

 פערלשט״ן ה.

 ראנדזש א.

 ריטשמאי ם.

 ראזענבערד. ם.
רובלנשטיין מ.
ראדזשערפ ג.
שװארץ ד.

 שענדראװםקי דזש.
שעו־לאג טש.

גראםבערג ה.
סקין א. גו
גאלאטיערג ב.

 גוירש מרס. און מר.
 גאלדבערז. ב.
גרינבערג ד.
גאלדשטײז ד.
קראמאייזען ה.

 טע^סאן דזש.
 פרוי און טייפעלד ע.

טאמאשינםקי דזש.
 טזיפערמאן ד.

ם דזש.  ממאנ
 װאלטער ם.
ם ס. װ״
 װיידגער ה.
װתייט נ.

 גארפאגנא ע.
 פארפינקעל י,
 גאלדמאן נ.
שט״ן א.  האכ
 פרוי און האפער א.

 איזראעל טש.
 דזשײקאבם פעני
ליפאװעצקי דזש.

 װײנבערו ב.

 װעבעי ר.

 װאלענםקי ד,.
 װייגסטאק דזש.

 װייס ם.
ר דזש. פני  זו
מאן א:א  זייג

םאװיטצקי

בעלא און מאיר
 ארבראהאמער

 אלטמאן ביטריס און לואים
 דיזעגהאוז פעםי ארן מאקם

ק זי ״ אן א מ ט  יי
םיליע און איזידאד

״ן ט ם ״נ א
ני או־ן דזשא  עפםטייז מי

 פישער עליזאבעט און מארים
 פאגעל ראוז און טשארלם

 פרעגקל ראוז »ון הענרי
ך עטל און דזשא  פר״לי

 גאלדבעיפ דוד
מי  קאופמאן סערע און היי
ז און מרדכי או  קארנשטיין י

בלענטש און טשארלם
ליפקאװיץ

 ליפשיץ פעני און םעם
מילער העלען און יעקב
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די אין לעאן  מארגען קיי
 פשיטיק ראכל און לואי

ליען און בערנארד  ראלער לי
ליעז און דוד  ראזעז לי

ראזען ראוז און איזידאר

 םינעלבאום ראוז
 םפיקלער פעגי און אברהם
 גרינװאלד ראוז און מארים
םאפי און מאקם

טראכטענבערג

 זאנגער פעני און היימאן
 װענג״ער דארע און אברהם

 װייצמאן פעי און יעקב
טען ען און ניי לי  װינער לי

װיים אנא און איזידאר

די און לואים  סטעקל ם״
 ראזאלםקי אנא און מאקם

 פילזנער יעקי און אברךם
בעער ראוז און מארים

לעװיז בעקי
 מאםקאװיץ אנא און אלעקם
 קאםטעטצקי גריים אוי דזשא
גאם עכטער און אהרן
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 אלעכןםאנדער א.

 אדיער גאלדע
 אפעלמאן פ.
 אלפער ל.
 אראכאפ א.
בארד אל

 בענדזשאמין היימאן
 בערעז םטענלי

 בעוגען פאל
 בערנסטיין פעני

 ביאלער דזש. אוז דזשעק
 בלום דזשא

 בוקסטיין אלעקם
ברענדעם ד.

 ברעזעליר איזידאר
 ברעםלער םילװיע

 בזאםטעק דזש.
 קאג,אן מארים
 טשאקמאן מאריס
 טשאראד מארים

 כאװקין ה.
 קדארים דזשים

 קא־זז לואי
 קאהן אברהם

נג װי ר  קאן ר. און אוי
 דעלאטיצקי מאקם

 דימענסטיין װיליאם
דאקטאראװ דזשעק

 עטאנסקי םידני
 פעלומאן אל

 פיװער בען
 פינק איזידאר

 פינקעלשטיין דוד
 פרענקל ג. און נייטען
 פוקם מאקם
 גארבער םאניע

 געלבאנד הײמאן
ס םאל טי  גי

 גאלדמאן מאקם
 גאלאמבעק טעדי

 גודמאן ל.
גארדאן טש.

 גראטשוק פ. און בען
 גרינבערג. ר. און םידני
ט״ז קלארא און הערי ם ריג  ג
 גארװיץ מאקם
 העלער מאקם

 איזראלעװיטש םעם
 קאגאן ל.

 קאמענעצקי יאםל
 קאמענעצקי ט. אװ דזשעק
 קאפלאן דזשעק

 קרופ מ. דזש.
 האטץ מאקם

 בוירמאז
קעטץ מיגי

 קאטש רעבעקא
 קארפ ר. און געט

 ;;י:באר אלעקם
טאין נייטען  קי

אן מ  קאכנער ה״
 קאניאק װיליאם

 קרעמער סעם
 קרעמפל חוה און בעני

 קראםניץ דזשעק
 קופערםט״ן פיליפ

 קרופ אלפרעד
 קרופניצקי מאקם

ע און טש.  קורצמאן םילװי
קורצמאן עסטער און הערי

ג נ װי ר  קאשער מ. און אוי
 קאשער און םעם

ױו  לאפםקער די
 לעף מארים

 לעװין דארא
 ליבמאן םאל

ק  ליבמאן א״
 ליפלאנד אברהם

 ליפשײז בעלא
 ליפשיץ עסטער און םאל

 ליפשיץ דזשאזעף
װיגג ר  לעפמאן ס. און אוי

מארקאװיץ ד,.

 מעלגיק פיליפ
 מײםענםאן מ. און י.

 מעסינג רובי
 מאםטאװםקי ל. און ד,.

 נעלפאן עדי
 נעםעם בען

 פאנענםקי לואי
 פערלסאן פישל

 פיקאװער היימאן
 פיקוס אשקאר

 פירם דזשאזעף
םקין אםקאר  פי
פרױואר דזשעק

 פריװאר בערגארד
 ראקאװ ראלף

 רעדיש איזידאר
 רישטאן יעקב

 רעזניק אלבערט
 רעיניק א;א

 ריטשמאן הערי
 ראזמאן דזשעק

 ראזמאן לואי
 ראזען ם. און איזידאר

 ראזען מייקל
 ראזענבאום אב.

דאזענבלאט אילאי

 ראטאװיץ דזשעק
 ראטשט״ן בען
 םאפראז םאל

 םאנדלער הערי
 שניידער ל. און אייב

 שװארץ םא:יע
 שאפירא א. און אייב

 ■טײגהויז ארטור
װיני ר  שמאגין ק. און אוי

ױו  םיגל די
 פ־נגעד טש.

 םקאלניק בעני
סקאלניק מארים

 װאלברום דזשעק
 אלג,װאדיש דזשעק

 וויים איזידאר
 אקסעלראד נייטען

 אלבראנאס מאטילדא
 בארקין איזידאר

םיגעל מאלי אוי אברהם

 ם־אבאדעק גייטען
 סאבעל מאריס

 סקװילפקי הערי
 טטיין קאלמען
 םטיין טארים
 םטאלער ע. און פיליפ

 םודיט םאל
 טאורער מארים

 טשאר מילטאן
 ט״טעלבאום דזש.

 טעמפעלהאף דזשײקאב
ױו  װענאף די
ײנםטײן א. און בעני  װ

ײן קלארא ט ם װ״נ

מאן  שולדער היי
 שארילאע מיירן

 קלעיר אנא און היימאן
 עלאװיטש ראזי

 קא^אדני פעמועל
דטאן מארים  ?וי

גובערמאן םעם

טילי און היימאן
איידעלבערג

 פעלדמאן דזשייר,
 האפמאן רעבעקא
 לעמפערט אברהם
אן מ  ־.אל״בערג ה״
טען  קװיטקי ניי
העם לינא און מארים

װיי ראוז ע  נ
 אלשטיין איזידאד
 ריטץ דזשאזעף

 לייטמאן רעבעמא און דזשעק
ט״ן אםיאם ש ײנ  ר

 סענדראװיץ דזשאזעף
 גיםענבאום מאקם
דאלינו. לילי
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 שטארק איזידאר

 לאבאװיץ פיליפ
 פילבערשטיין םענדער

 םאיעלםאן םעם
 פאםט מארים
 גליקמאן מאקם

 פארע,־שטײן מארים
רובענפעלד דזשעק
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טען  דזעגקא ניי
 קלעצקי מארים

 קאפםק• מיגי
 קעםלער ;אפי

 קאנטער נײטעך
טען  קרעמער ;יי
מיל עםטער
 רײם מאקם

רין אברהם  ג
 בולאן בעני
ױויי הערי  ל

 פלאע איזידאר
 קאחן װיליאם

 בוכמאז קארל
 שער דזשעק
ל נייטען לני  גו

 לעפער אײב
ראפ לעאן

 אבראמאװיטש כייטען
די און מאקס קיי

 אבראמאװיטש
 בראמבערג ראזע און םעם

 ברענער ראזע אלן דזשא
גריז בעו

מאן רפקה און יצחק  פל״
 בייגעלמאן דזשעק

 קופערשטיין ראוז און ראלף
 קריסטאל רעי
קאהן אנא

כעראל לילי און מארים
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 ־אהן טאקם

 דװארין מארים
 עקפטרא שרה
 עגםעל שרה
 פישער לואי
שטיין אהרן גרינ

 פינקעלשטיין אלעקם
 פאהכ מאריס
 פארמאן גאסי און מאקפ
 פארנ־אן לואים

 פרוינדלעך יײטא און םאל
גאלדװאםער הערי

 פאגעל פלארענס
 פ״גסטאן אברהם

 גערםטעגפעלד חערי
 ו״אטליב עמאנועל

די און הערי  גאלדבערג סיי
ט״ן פרעד ש ריג ג

שטײן הערי ע־וין1• מארים קענטער שוירלי און פאול גרינ
לעפיאװיטש טשארלי קראזע הערמאן הענעק פאולינע און מארים
ע און מארי העישעגבעיד. מאקם לװי װיי אלעקם פי לי

ױו ־עםעלמאן הארעװיטש םעם ױויי פעני און די ל
ן־קי פרענםיש י ם אברהם י אפידו מילער ראזע י

װ מאפשאװיטש הערי לאפידום םעם ^)לטער דײ

 מייערס טשארלי
 פעפער מאקם
ױו  פרימאק לילי און די

בין דזשעק  דו
פוירל מארים

ראטעי פרידע און טשארלי

 םוםמאן איזי
 טײטעלבאום װילי

 װאלף ראזע און מייער
 יאפקאל הערי
ני און הערי  יעלםקי מי
לי און דזשא  סאקס טי

האפמאן םאל

 אבראמאװיץ מ.
 אייבראמכ דזשארדזש

 נרײטמאן ם.
 באבראװ י.
 בראילםטיין א.
 באס ל.
 װעקסלער ד.
 װעקסלער י.
 װינער פ.
װהישמאן ל.
 יאמשעפםקי דערע און ם.

 יאמשעפם־י רוט און דזש.
 זיפער גילבערט

 מעלצער דזש.
 װאלפמאן א.

 שלאםער דזש.
 דזשארמאלאפםקי ל.
 מאנדער פ.
 םטאמער ע.
װלין װ. ױא

ם י. װי  דיי
 פרישמאן ם.

 פינקעלשטײן סעם
 גאלדשטײן ב.

כלאס דזש.
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קאםאי מ.
 קריימער םערע און ל.

 לודמער םעם
 לובליז י.

מארקעל דזש.

ע און א.  אקון הילי
 פעדאװיץ דזש.

 פאם סיימאן
 שװייצנזאן דזש.

סט״נפעלד םי.

 םטאפינםהי א.

 שװארץ ס.

 םילװער מ.

 םערװעטמאן ה.
 סילװערםטײן י.
טוירגער אדעל און מ.
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 ־ארנשטײ; ל.

 קאטץ סערע און ביערט
ע און דזשאו לי  פעיט כי

רין מאלי ;
גאלדבערג בעטי און מאריס

בלענטש און םידני
 גאלדהוירש

 אפלערשטיין טייער
 לאשקי גילדא און לואים

סעלדעם ד.ײרטרוד און :עט

ן מארים ױוי  ט
 מארקאװיץ בעדי און םעם

 הוירשקאװיץ דזשאזעף
ני  גבערג גר טי

מי ״ ע און ח ראזען סילװי

 שפארן מעי און דזשעק
ײדםט״ן נ־יגי און מאקם  פר

 סטוירן דזשעק
 דאנערםטיין פאולין
טאוב םאניע און מײער

 פאמ!ליע און ביגשטאה בעני
 גר-־נבערי. ליא

מי ״  פרייגער מאלי און ה
 ביטער סידגי

קויצװעל ראוז און סעם

 בראונסטיין שעם
 כייעט פעני און דזערי

 לינדען לואים
 בראזינםקי שאל

װ ג.לאטער דיי

 קופיץ מערי אוז אייב
ראוז מיריאם

װ  םיידנער מיריאם און ד״
 פאלישוק בערטא

בעגק העלען און פאול

 פרידמאן מערי און מארים
 װעלשער דארא

זאמלאנג מארים
 קרעמער אסקאר

פאלישוק פעני

 זאמלא:,; מאלי און הערי
 גייבעלמאן רבקה און מאריס

 װ״נבלאט יעטא און איזי
 מארקאװיץ םעם

לאנדאו דזשעק

 גאלדבערג דזשעק
 גורמאן דזשולױש

 מאכלים אלעקם
 שטארך מאקס
 םוסער ב. אוי אייב
פאמיליע און װייטײד איזי

 פריד פ. ח׳טע און ח׳
 רובין אלעקםאנדער

 טשערגין חנה
מארגאלין אםתר

 יעלין א.
ק ל. ני  װי
אולאגאן! י.
םעמאלמאן דזש. ח׳טע און ח׳
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 קל״ן י. ח׳טע און ח׳

 בענטקאוו מאלי
 קראשנאף ראזע

פאלק א. ה׳טע און ח׳

 גרינבײרג י. ח׳טע און ח׳
 קעייפראנט

 װראנא ישראל
באםקין ל. ח׳טע און ח׳

 םילװערשט״ן געטי
 נעפ ל. רז׳טע און ח׳
 :•;« לײב ח׳טע און ח׳

 קליינמאן יאשא
ר שערע פר״נדלי

ט לאזאר אדא די ראזענטאל אי
באגאם ס. קרייםטאל פעני

 אבראמאװיץ םיליע
 אויםטער טאלי און ליאן
ב  גאלדםטײן ל״

איםמאן מארים

 שערל^נער א.
קאהעו י.

 יאכגאװיץ שאל
קאללא םילװיא

 שװארצמאך א. דו׳טע און ח׳
ך אלבערט פר״נדלי

 רודמאן בעטי
פרוכט אײב

 לוקאס א. ח׳פיע און ח׳
שכיצער פעני
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 גאידטטאן פיליפ

 גאלדסטײן אנא און סעם
 מילער סײמאן

מיראװיץ אשער

 ד-רידמאן מאריס
 גאלדבערג הערי

 עפטער£י שעמועל
מענצעס משה

 פריד ע. םאניע און מ. דוד
 פרידמאן הערמאן

ס דזשעני און רובין  קיפני
לא:ו.ער נייטעז
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 מיראװיץ קלארע
 פעפערנ׳אן מאו

ץ מערי און אברהם  מיראװי
 פיט־אװיטץ םאל

 רעזניק דזשעני
נג װי ר ע און אוי םילװי

שאפירא
 סליפיאן פרענק

 שייפער אלבערט
 שפערלינג הילדא און ב.

 רובין װערא אוי םאלאמאן
שטערן הערי
 װילקעם עפטער און םעם

 שאפירא םילו און טשארלי
ב מארים  טוי
און שין י.. טייגער דז

260 ברענטש

 לענדים אסקאר
 װײנגארד סאול
 גוזנער אהרן
 גראםמאן דוש.
ליען און ברוך  מילער לי

ט אלעקס  ױיי
 דאלין ישראל

 דאלין פעגי
 טשערנאװער דזשא

זאלעסקי פאולין און אברהם

ק העלען  מוטשני
 גאלדשטײן בארים

 ראזען הערי
 קריםטאל פיליפ
 געלער מאטל

 אלטוטשער לעאנארד
גלעדיס און דזשארדזש

באלאטםקי
 ?רידמאן מארים

פאקם מערי און טשארלס

 םימען אלפרעד
ש פאול ײ  פו
 קאגאן סאל

 סעלפניק נייטען
 גענדעלמאן נײטען
 גראםמאן װערא און רובין
 גרינבערג. פיליפ
 .־ענדעלמאן מאריס
 גודמאן פיליפ

קארעץ היימאן

שוליוס מאן דז  רויז
 טשענםין כאלי און םעם

 סינגער הערמאן
 םטראם ליבי און םעם
מעלמאו סאל

 פינקוס קלארא און מאקם
 זערלין משח

ם לואים  װ״
 דאף בעני

מעקלער איזידאר

 ..רינבערג ליליען
 ראזעו םערע

 קעם ישראל
 פראלעװיטש מארים
 שװארץ מאקם
 ליבמאן מאקם

ק א.  מוטשגי
 קעם דזשא
 װיים רײוע
 םטעמפער װאלף
העלמאן הערי
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גיםקע פ. העבער סערע און דזשעק
מין בראקמאן ב. קאופמאן ס. םעװיש דארע און מא־לף װארטיצקי מערי און םעםנאםקאװיץ בני

ע אוז יצחק קעמפין בריינע און מיכל וואלטער בעטי און נייטען ראבינאװיטש זינ
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שין און לואי  יאנאװיטש דז
 לאיו פ. ם.
 זאיא:סקי ב.
 שװארצװאלד ם.
מ״גערמאן ב.

שיין און בערנארד  ראזעמאנד
 מײגערמאן װ.
 בערנשטייז ל.
מארגענשטיין ה.

ם ױ  װארטםמאן ױל
 שעכטער דזשעני און מאזעם

 בערלינער א.
 פיגאקםקי י.
 פאקס ה.
 עםענפעלד ד.
 מאגאלעװםקי ם.

ען ט  טאגאלעװםקי ג״
ברעםלער דארא
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 גאלד מאקם
 קופער מאלי
 שהארץ ליאן

 ספיירא גךעטעל
 הערים הערי

 ליפערט מ.
 קוםטאנאװיטש יעקב

 װארטמאן לעםטער
 פעק םעם

פינטשעװםקי מ.

 אוירבאך ארנאלד
 גאלדין מערי און בערנארד

 קארזן ה. מ.

 בראון מ.

 פאטשינקי ס.
 פײן דוד

 שװארץ ה.
טאהל איידא

 גאלאנטער פעני און סאל
גאלאנטער ס.

 צװיפ סטענלי
 בערמאן ה.

 געװיס ראובן
ץ םעמועל װי  ל״בא

 שאמעם ה.
 יאנאװיטש ל.
 שעכטער מ.
 נעמעט װ.
 גאלדין ב.

באגדאנםקי אנא
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שט״ן םילװיע  בערנ
 ברעי״טאן לעאן

בא:ום בען

ײנבערג עסטער  ג
 געבינער מיכל

ליעב היימאן און א:א

 מארטש עםטער
 םייבעל היימאן

מדםעגער מאקס

 ראכליז בען
 םאנענר״ך פעפי
שונמאן יעקב

 לעדער םארע און יאםל
 מעפטל יעקב
קינדמאן םארע
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פרופטהאגדלער שוירלי פישער הערמאן

פינקעלשטיין לינא ג,וירטי און םאל
גענעםאן אנא פרוכטהאנדלער

 האבער מארים
 האניג םיליע און הערי

האנהאוער הערמאן

 שולדענפריי דזשעק
 גיכטערן העלען און מאקס

 בירנבאום איזידאר
ע םי  איזראליט זו
 פעסלער אדאלף

ע‘־ דזשעני רי  ו
 לוםטיג מאקם

 בערמאז בען
 ניכטערן טטױוען

 שומאי אראז
 שווארץ מאלי

 פיגעל װ. מארטין
 םילווער מארים
 םפעדלינג מארים

 םפערלינג ראבערט
 םטראנפער פעני

 ליגגער מאקם
 קוג׳ן רעי

אנםובאל בערטא

 בראנדמאן קענעט
זי  קאמיטע אי
שטײן אראן אייזענ

 פרוי און אראגאװיץ דעניעל
 פרוי און אלמאס איזידאר

 אבראמם פעי און הײמאן
 פרוי און אײז דר.

 פרוי און אלמאס העגרי
 פרוי און בייקער מ. םעמועל
פוירל און מאריס

 בערעזניצקי
םערע אוז איזידאר

 בוירקאװיץ
פרוי און בילמער דר.

ע און דזשעק  בינקלער א״ד
 בלום א:א און מאהם
ברענעױ לינא

 פרוי און בראדיש דזשאזעף
 פרוי און בראוט דזשאזעף

 פרוי און בלום מאקם
ט״ן װם. ם ־נ י  פרוי און בו

 בלומענטאל פעםי
ט און דזשאזעף ם ק״ לי  ב״
 בלום גוירטרוד
כייפעץ גאסי און איזידאר
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 פרוי און קאהן בעני

 פרוי און קאהן רובין
 פרוי און קופער אברהם
 פרוי און קאהן מאקם

 קאהן םארא און דזשאזעפ
 דיינער איידא און אלבערט

ץ אנא און װילי  דיני
 פרוי און דאשינסקי ױםף
 I דאםיק ליגא און הערי

 דרוטמאן אםתר און אברהם
פרוי און דאן םעם

קין ראזע און נייטען  דינ
קין לואים  דינ
 א״זענבוירג״ אילאי

 פרוי און ענגעל מילטאן
עני״על ראזע

 פרוי און פיידער דזשאזען־
װא און אהרן  פיינערמאן אי
 פעלדכאו בעקי
 פלעקםמאן דזשעני און מאקם
 פלעקבמאן איידא

פלעקםמאן א:א

 פעלדמאן מארים
 פרעמערמאן אפרהם
 פרוי און פעלשוק סידני
ראזע און מאקם

 פענםטערםטין
 פרוי און פיידמאן איזידאר
 גארדען םטעלא און װיליאם

רג מאקם סיוי נ  פרוי און גי
העריעט און הערי

 גאלדעגבוירג
ק גראובערט ־אםי און אייזי
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 ;ראש עטל און מאריש
א און מאקפ נאדי

גךאבאװסקי
אן מ ץ ה״ טלי  פרוי און ;י

 גאלדבוירג אםתר איז הערי
 פרוי און גאלדמאן ישראל
ען ט ״  פרוי און גלעסער נ

ש״קאב  פרוי און גארען דז
 גענדעל איידא
 גודבאום אםתר

 האלפערין דזשאזעף
ם ״ הענדעלמאן ראזע און ח

 פרוי און וזעריה מאריש
 פרוי און הארדער בארני
 האראװיץ ראזע און הערי
 העםמאן בעפי און םעם

ש ראזע און שיימאן  העני
 הױרשהאװיץ ראזע
 דזשייקאבם מעי איך הערי

 קעלטאן םאפי און אלבערט
 קאפלאן בעטי און איזידאר

 פרוי און קעץ פיליפ
רג דזשארדזש קעניגםבוי

פרוי און

 קריימער יעטא און טאביאש
 קדיסטאל יעטא און איזידאר

 קוג.על שאפי און בעגי
 פרוי און קיץ ױםף
ט גוירטרוד און סעם  קװי

 ?וצענאגי אױוא און אגרהם
 פרוי און ־עררא דזשעק
 סעץ דזשעק
 ־אםאף אברהם

קעץ מילי
קעין מעי
קאפלאן אנא

 לאפשקער םאלאמאן
עיזי און גייטען  לעװין ד

 לובעראף םיליע און דזשאזעה
 פרוי און לאיק י. בעני

 לובארשקי דזשעק
 לויארשקי אלגא

 פרוי און לערנער מארים
 מארקאװיץ שערע און הערי
 פרוי און מאשליאגשקי אײב
 מילמאן םיליע און םעם
 מארשאק םעם

ער מארכן מ״

ביטרים און דזשאזעף
מאגעלא

 פרוי און מענאק מאקם
ױטאן איידע און סעם  נ

ק בעםי און מאריש  נאװי
רג פרידא בוי רענ  ני
רג םיידי בוי רענ  ני
 פרוי און ארשאנסקי בעגי

 פרוי און פעשלין דזשעראש
 פארקער אנא און לארעגז

 פאלאקאת שארא און שעש
ראקאװיע מאלי

 שילװער אנא און בעני
 שילװערמאן שארא און רוביז
 שקאלניק אשתר און הערי
 שטאר קלארא און הערי

 שט״ן ביטריש און מאריש
 שטוירלינג שאניע און מאקש

 שולמאן אנא
 שנ״דער רעי איידא

 שװארץ מאקש דר.
שווארץ רעגינא

 פרוי און שװארץ דזשייקאב
 טאובמאן טערי און םענדער

 פרוי און טילעש לואים
אי ק ש״  פדוי און טרייג״ער דז

ער אלעקשאנדער ט״ג
פרוי און

 פרוי און יוין גײטען
איידא און איזידאר

װעקפלער
לי און מאקם װידרא טי

 רעמגיק מרש. און שעם
פעפער אגא

 פרוי און ראכמאן דזשײקאב
ײטען  ראגאן! שיידי און ג

 ראטענבוירג מערי ארן יעקב
 רובינסהי זזערי
 רוביגשקי יעטא און ױדל
 רובינשקי לאה און שעש

ם  ראװ״ן פעגי און לואי
 רובינשקי .שארא
ראסנאןג יעטא

ל און ייאנקל  אדלער פ״ג
 אפעלטאן דזשא
לי  אפעלמאן טילי און ווי

אפעלמאן ־דזשעק

 ראטמאן מערי
קי שיליא פ בינ  יו

 פרוי און רובעל דעניעל
שניידערמאן מאריש

פרוי און
 שװארץ דזשעגי און <ושף

 פרוי און שװאר׳׳ז זעליג
שערבעל אלעקשאגדער

פרוי און
 שערעשעפשקי שאפי און בעני

יפרוי און שימאנא־ װיליאש

 בלום שיליע און אברהם
בלום הערי
 בארום אױוא און מארק
ען און לואיש לי ברײטמאז לי
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 דאשריש מריש אול איליי
ב  אייכיש א״
זי ען מריש און אי  אייז
הערטראשטער שעש

 ;עלמאן פעני אוז רוביז
 געװירטץ בענדזשאמיז

 גילבערט בעקי און מאריש
גאלדמאן ליליען און שעם

 פרוי און שטײן הערי
ױויעצקי ראזע אוי דזשעק  װ
טיז מאריש פ ײנ  ױ

שין און מילטאן דז
װאושטער

 פרוי און יאשעלמאן דזשעק
 זארין ש״די און איזידאר

זארין הערי
 זיטש איידא און מאריש

זעלינגער שארא און לעשטער

 קאהן בעשי און מאקם
 קאטצעגבערגען טאריש

 קאופמאן פעני
װינג ר קאופמאן אוי

 אלטשולער יעשטער
 אראיעװיץ איידא און זיזשעק
 בערגער שערע און לואיש
 שאלשום •אברהפ

 בעקעלמאן שעש
בעליטץ ליזא און ■לעאנארד
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ד ױוי  בריקעל די
 בראפמאן מאריש
 באלבוש עשטער און מאקש

 טשיק בענדזשאטין
 קלארפילד אברהש
טי און דזשעק קאהן ריי

 האגיגםאן איזידאר
 פעלדמאן עליזאבעט

ען ט ״  פעלדמאן פילי און נ
 פורמאן דזשא
קלארא אוי װילי

פינקעלבערג

 גארעליק אברהש
 גרעניטץ עשטער
א  ;ראי א״ד

אגושטע און היימאן
גרינבערג

־ראס דזשעק

 קעשלער שאניע און פרענק
ק לואיש מני לו  קי

 קלײן מערי און בענדזשאמין
ני  קליין מי

 קארענפעלד שארא
קראוש אױוא



 בערקאװיץ מארים
 בערקאװיץ איידא און םאל

רקין טערי און לואים  בוי
 בירנבאום פרידא און מאקם
 בירנבאום שוירלי און לואים

 קאפלאן דזשעגי
נג װי ר  לעװין אוי

 ליפען בעקי און םעמועל
גג װי ר  לעװין אוי

 מילער מארי
מערין פעני

ני און אברהם  מײלמאן מי
 מאלאמוד רעבעקא און םעם

 מעםניק פעגי אוי פיליפ
 מעםגיק שוירלי

מאזעס פאול
 מארגאלין בעםי אוז פיליפ
בעקי און מייער

מאלינאפםקי

ש בעםי  דויט
שולױם ס דז װי ״  ד

 דאנא םעמועל
 דיימאנד איזידאר

 דאבקין ראזע און אברהם
 ניישטאט מארים

 פאלוגאר הערי
נג װי ר פרעגםים און אוי

פוירא
אן מ  רייכמאן אנא און ה״

 רייכמאן עטל און םאל
 ר״במאן דזשעק

 רײכמאן בעטי אױ דזשאזעף
 ראזען קלארא און לואים
 ראזען ראזע און רובין

 ראזעז טאפיע און מאריס
 רעזניק מאלי און בעגי
 רעזגיק מאלי און סעם
זי ראזענבלאט איידא און אי

 פרידמאן איידא און מאקם
ער  גאנץ העלען און מ״
 גארפינקעל פעני און מארים

 גלאנץ ראזע
 געלמאן חערי
פי־יידע און װילי

ראזענבלאט
 ראזענצװײג לאם*׳
 ראטענבערג רוט און בעגי

 רובין מערי און אברהם
רובין מייער

ליעז אוז איזידאר  רובין לי
שײקאי  םאלגער דז

 שאבט אברהם
ע  שיפרין מיני
 שילער ראזע און פיליפ
 שניידער דארא און דזשעק
 שגײדער פאגיע און דזשעק
שניידער קלארא און נייטען

 גארדן דזשא
ט בעלא און פאול  היי

ט מארטין  היי
 וזעקער מאקם

 דזשאפי דזשעק
 שנ״דערמאן אהרן

 םקאנדוטא ראזע און גיק
 שאפירא בעקי און לואים
 שאראשעפםקי דזשא
רין און משה  שיפרים איי

אםתר און לואים
 שולימאװיץ

 םילװערבערג, אייבי
םילע און בעגדזשאמין

ספױואק
 שפריצמאן קלארא און אהרן

 כטארבינםקי בענדזשאמין
 םטאלער םארא

ד װי ״ שקלאר פארא און ד

 קראװיטץ הערי
 קרײטמאן דזשעני אוי מאקם

 קרייטמאן םעם
 קורטצמאן אױוא אין דזשא
 קושנער םארא
ני  םמוקלער מי

 םובקאװ פעני און פיליפ
 םבארםקי טעםי און מײקל
 טרוגער ראזע
טאורק הערי

 טייטעל ראזע און טשארלם
בעםי און איזידאר

ײן ט ם  װ״ג
 װײנטראוב םאפיע און בזןני

 װענדראף בערטא
גאלדע און בענדזשאמין

װאלפענםאו
 װייס אנא און הערמאן
טען  יאקער ניי
ציפעפ מארים
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פרענםים און מארים

אקעלפאז
 ריידי ראוז אין אברהם

 מירםקי איזידאר
מערי און הערמאן

ראזענפעלד
 ראמאן לואים

 שװארץ הערמאן
 שרייבער פרענםים און דזשא

נ; װי ר  שילער יעטא און אוי
 ג,עינא• אדאלף

 גינפדערג םעם
 מירלים םעם

שיין װיקטאר  פאנ
 לאטקער איידא און אראן

 פיינםאן ב. און לואים
 קל״גבאום לואים
 פעלדמאן הערי

 זעל מאקם
געינאר אוירװיני.
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שולױס  אשער דז

 בוירגער בענדזשאמין
 בעדקאװיץ איזידאי■

ברענער סאפיע און מאקם

 קאהען איזידאר
ם איזידאר  קוירטי

 קאהען םעם
קאהען איידע און םעם

ען ט ערינג אנא און נ״  פיי
 פינפער עםטער און לואים
שט״ן איװא  פינקצל

פריד דזשעני און דזשײקאב

 גאלדבערג לואים
 האבהייזער םעם

 הוירש גאםי און מארים
הא־ן ליאן

 ־אש רוט און מארים■
 לאיק עפטער און בען

 לוםטגארדען בעטי און הערי
ליינאף לילו אזן פעם

 בערנשטײן בען
 טשאלע טשארלם
ז י ױו ױ גערטרוד און א

קאהען

 דאומ מיריאם
ש םארא  דויט

פאם םעם
פיינםאן דזשעני און מייער

בעטי און איזידאר
פליישמאן

פרידמאן םארא
גערלים עםטער און מארים

שולױם לילי און דז
קאמענעצקי

 קאנטאר װיליאם
קעםעלמאן פעני און אייב

 מאזער בעקי און אפרהם
 מענדעלאװיץ רעי און הערי

רעבעקא און ז־זשאזען*
מענדעלבאום
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רובאק םאלאמאן מעגדעל םעם
מאן פאלטים בעלא און מאריס םאק היי
ן און פעם פרושאן טאקם רי ״ םאק א
װ שװארץ פעני און מארים ראזענבלום םיידי און דיי

 שולץ דאראטי און דען
 טראובער בעםי און מארים

 יואהםטאן מארטאן
װאםערשטײן עטל און בעגי

ב  װיירבאום א״
לי און בען  װיינבאום טי

עלין כארא און אלעקס  י
 זארניצקי םעם

זאפא^םקי נייטען

ראזע און םעמועל
אבראמאװיטש

 אבוש דזשעק
אקערמאז גען

 אקערמאן טילי און איזידאר
 אקערמאן םאול

 בערמאו לעגא און מארים
 בערמאן עטל און םעם
 בערנשטײז אייב
ע און בען  בערנשטײן םילװי

 בירענבוים בעםי און איזאק
שין און זזייטאן  בלאנק דז

 בלאנק אלעקםאנדער
 בלאגק לילי

 בראנשטיין לואים
 בראזען ד,״טאן
מין  בריל בני

 בראנשטיין פרעד
 בראון מערי און איזראעל
 בודעםקי םעמועל

קארטאן אנא

 אקערמאז פרידא און מארים
 אקערטאן מארים

 אלעקסאנדער פעני אוז אהרן
ני און הערי  אלע?סאנדער מי

 אלעקםאנדער איזידאר
 אלעקםאנדער ױםף

שמאן אברהם  ד״ט
 דײטשמאן נייטען

ד בעםי אנ מ  ד״
אנא און איזידאר

דימענטבערג
ױו  דאנער העלען און די
ני און אהרן  דאלינםקי מי

 דאנער ראזע און אםקאר
 דראנטש מאקס

ביז שוירלי אוי גאבריעל  דו
 דובנאװ ארטור

 דװארעטםקי טעםי
 אײדעלמאן בען

 איידעלמאן פרידא און מאקם
עלכ, סארא און קארל

 םיג.על םארא און דזשאזע^
 שארף אברהם

ראוז און בענדזשאמין
םיטעלמאן
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ע און םאול םילװי

 אלעקסאנדער
 אלפער סאגיע און םעם

 אפעלבאום הערי
 אפעלבאום מאריס

די און הערי  אפעלמאן ם״
 פישמאן פרעד

 פישמאן מארים
ע און סעמועל  פישמאן סילװי
שבײן מארים  פי

 פליגעל םעם
 פארטאן טשארלם

 פארמאן הערי
 פארא װיליאם

 פאקם ראזע און מישא
 פאגעל פאניע אין לואים

אן מ  פראנק ה״
 פרידמאן בעםי

 פרידמאן שרה און דזשעק
ק היימאן  ;אדאװני
גאינער פעי און מארים

 אראנםאן מארים
פאך מארים

 בעי[ גאלדי איז סאלאמאן
ױו  באגטשיק פרענםים און די
ה און אבע  באראן פתי

 (־אראן םעמועל
 גאלדבערג אםתר און מארי

אן מ  גאלדװאםער ה״
ד ױוי  גודמאן די

 גאפמאן מאקם
ם  גארדאן ױליו

 גאראװיץ איזידאר
 גרין סאניע און איזידאר
 גרינבערג אידא און איזידאר

 גריץ בעלא און לואים
 גראבע װילי

 ג.ראםמאן איזידאר
 ו״יאכטאן נייטען

זי גראו אי
 גראבמאן סאפיע און לואים

ד ױוי גראםינגער ראזע און די

באר מארים
 בעלאום ראזע און הערי
ױו  בעלזער די
 בעלזער אנא און מאהם
 בערעגםאן מאקם
 בערקאװיטש לעאן
 הורװיין לינא

 איזראעל אברהם
יאפע ראזע

נג װי ר קארין און אוי
קאנטאר

ב  קארנעם ראזע און א״
מין  קאם בגי

ש״קאב  קאםטעלמאן דז
קאץ מארים

 קאצמאן מאלי און םעם
גערטרוד און איזידאר

קויפמאן
 קויפטאן לואיס
 סויפמאן מארים
קעמפלער אםתר

לי  חםיד םאגיע און יוי
אן  טשעםמאן מרים און לי
 קאהן שרה און .הערי
 ?אהן םעם

 קאהן ■מארים
 קופער ביטרים און ױםף

 קופער ראזע און לואים
 קופער טעסי און ■מאקם

 קופער םעם
 קופערמאן .טשארלם

 קופערמאן פערל און :נ״טען
 צימבעל װיליאם

 קופיט פאניע און מארים
שאמין חוה און גענדז

קאטלער
 קרײמעי■ פאול
 קריװאי מרים און הערי

ציליע און אברהם
 קראנענבערג

מרים און -איזידאר
 קראנשטײן

פ לי קרופ עטל און פי
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 העריץ העגריעטא און ױםף
 עטינגער גאםי און לואים

ראזע און טשארלס
עקסעלבערט

ע און הערי לי  פארבער צי
ױו  פעלדמאן די

 פעלדמאו הערבערט
 פעלדמאן איזאק
 פעלדמאן לואים
 פעלשער רוט און הערי

 פעלשער איזידאר
 פינגער אנא און בעני
 פינקעלשטײן פעני א־ן ױםף

 פירדטאן גייטען
 פישער מילטאן
 לעװענםאן מארים

דאראטי און טשארלם
ליכטער

ױו  ליכטער אנא אוי די
 ליבהאבער דזשאו

 ליטמאן ראזע און װיליאם
לעװין מאלי און מאקם

 ג.איסינער מאםי און םאול
די און מארים  גאלװעז סיי

םאניע און בענדזשאטין
גארף

 גארפינקעל שרה און ישראל
 געלמאן פערל און מאיר

 געלמאן פאולין
 גיגםבערג עלי

 גלאפמאן ראזע און הערי
מאן וערטרוד און דוד  ;לוז

 גלוזמאן מאלי און מארים
 גליקמאן יעקם
 גא^ד מאקם

 גאלד ראזע און םעם
 גאלדבערג ליבע און הערי

 מעקאניק זעליק
 מילער עװעלין און מארים
 מירלם היימאן
םט״ן מייער  מארגענ

אן מ  מאטשגיק ס״
 מאלמאן טובא און םעם

.״זומאן איידא

 גרין ראזאלין און םעמועל
 גוקאװםקי בעקי אוי יעקב

 גוטענבערג בלומע
 האלפערין רעי און מאקם
 האנדעלמאן בעני

טילי און היימאן
 האנדעלמאן

נ; װי ר  ה״טגער אוי
 העלפגאט פרידא

 הערמאן איזידאר
 הערמאן איידא אוז ױםן»
 הויפער בעםי

 האדאק שרה און איזידאר
שמאן ראזע א־י יחיאל  הוי

ד װי  הורװיץ אסתר און דיי
 דעידער הילדא

 ראײיטש דזשאזעף
 ריפמאי גיטא

 ראזען היימאן
פאולין און דזשולױש

ראזענפעלד
ראזענקויט לעא

 קעםנער בעני
 ־עםלער היימאן
 קינזעװםקי םטענלי

 קירשנער דארא און סעם
ע און אהרן  קיזנער ליז

 קיזנער אנא און זעלמאן
קלאפאו לעאן

. קל״ן אםתר
מאן איזראעל  קל״נ

 קלײנמאן חגה און יעקב
 קאברי! ױםןז

 קאפעל נח
 קאװנער איזידאר

 קארעגמאן בעלא און פיליפ
 ־ריימער לואים

ב  שעקטער א״
 שיפמאן מארים
 שילער גאםי און דזשעק

 שילער ייםטער ן ר א הערי
װינג ר ע און אוי םילװי

שמולאװיטש
שגיידער יעטא און דזשעק



 קוירצמאן גאםי
אן מ  קוזשנער ה״

 קושגער איזידאר
 קװיט דזשעני אוי םעם

 לאקער ראבערט
 לאדזשין מארים

יעטא און בענדזשאמין
לאגדמאז

 לארגמאן קלארא
 לאזין גאםי און מאקם
ץ איטא און מאקם װי  ל״בא
 לערנער גאםי און הערי

פאוליז און עדװארד
לעװעגבערג

 שיקמאן ראזע און מארים
 שייפער אנא און לעא

ש״קאב  רעיביטש דז
 םעטץ מאקם
 לעםטער םאול

מאז אױוא און מארים  ם״
 שימאנםקי יעטא און טארים
ע און אלעקם װי ל  םיראטא פי

 םיראטא אױוא און היימאן
 שגיידער איידע און מאקם

 םיראטא םעם
 םילװער פעמועל
 םילװער אלבערט
 שלאקמאן מארים
םלאװםקי םערע און פיימאן

 מאג,אלניק םארא און םעם
 מאלאמוד בעקי און שמעון
 מאלקין קייטי
 סאלטער לואים
 מאמודעם ױםף
 מאנפפייזער עטל

 מעיאן' םאפיע און הײמאן
 מארװיש אברהם דר.

 מעלדװארף מאלי און דײװ
װ  מעלצער דיי
 מעלצער אנא און םעם

ט און מאקם די  מעגזעם אי
ט און םעמועל די  מעפען אי

 מעםעלאף טשארלם דר.
ראזע און איזידאר

םאבעלמאן
 םאבעלמאן דזשאזעף

 םאקאל פעני און היימאן
 םאנעגשיין פעני און מארים

 םאנענשײן עםטער און הערי
ד ױוי  שפראצען די

 שטערענבערג איידע און אײב
 םטערליגג לואים

ד װי ״  םטוירן בעםי אוי ד
 םטאלער גאלדע און לואים

 םטאלערמאן ביטרים און םעם
ען און םעם לי  םטריק לי

רוט און דזשעק
סטראמװאםער

 נאװעמסקי עמא און מאנועל
 אקפ כערגארד

אדזע מארים
 ארעגפטײן יעטא און אליעקם

ב ״  ארדינפהי א
 פערלמאן רעבעקא און אייב

 פערלםטיין אנא און לואים
מין  פילדאם ראוז און בני
פיין מייער

 פינםקער אידא און עמאנועל
 פינםקער אױוא
 פראװער הערי

 רעיםם מארים
 ראינעם ו.אםי און מארים
 װ״ספעלד לואים

םאופין אנא
 םאורפער םיליע און םעם

 טענענבאום פעני און הערי
 טעפער זלאטע און פרענק
ק לואים  טאוני
ע קלארא  איגי
 און ראובן
 װאו.:ער מאקם

דזשעני און איזידאר
װאלמאן

 װאלמאז ליבי און םאל
 װאםערמאז דזשייקאב

 װאםערמאן רבקה און מארים
װאדםמאן בעקי

 ראוי היימאן
 ראזענטאל םעם

איידא און מאקם
ראזענםטראך

 ראטמאן װיליאם
 ראטמאן פאניע און פיל

רובין הערי
 רודעגםקי ראזע און םעם

 םאביט טשארלם
 פאדאװגיק טשארלם

 םאדאװניק טילי
 םאדאװ פרענק

 פאפראן םײדי און אייב
 םאראנאןז פאניע

 װארשאװער אלפרעד
 וןזיםבארד עלקא

ש״קאפ ק דז  טוני
 װײפענטאל מארים

ב  װייםמאן גאפי און א״
ראזע און אלעקםאנדער

װייםמאן
 װייםטאן מאלי און איזידאר

 װייםמאן םעם דר.
 װעקסלער אײדא און איםאק

 װעקםלער דזשאזעף
 װײלדהארן ראוז און םעמועל

 װינער םידגי
 װיגאגראדםקי דזשאזען»
װאלינער עלםי און װיליאם

ני אול אייב  שניידער מי
 שניידער אנא און דזשאזעף

 שכ״דער מאקם
 שנ״ךער שילװיע און פיליפ

 שװארץ געטרוד און טשארלם
 שװארץ ראזע און םעם

װ שװארץ דײ
שין און דזשאזעף  שילעף דז

שװעבל בעטי
 שװעדעל פאולין און אלעקם

 שװארץ םאל
 םעלטםער אוירװינ:,

 םעלטפער פאסי און מארים
 םעלטשער רובי

 װאלאשקין רוט און ראובן
 יאבלאן עםטער און היימאן

טרי מי ח די אנא א
יאקובאװםקז

 יאנאװער ראזע און מאקם
 װײקםעל םאפי
 מאםלאװיטש הערי

 יעד העלען און איזידאר
םט״ן מאלי און װיליאם אנג  י

פרידע און דזשולױש
זאגקער

 זאראך- מאקם
 זיפערמאן ישראל
זיםער דארא און דזשאו

 אשמאן אנא ארן יעקב
 אייראנם כאניע און פיליפ
אראנאף יעטע
 אנעקשט״ז פעני און דזשא

 בלאק װיליאם
באקופ שערע
 בערלאנד דזשעםי און הערי

בוש דארא און אלפרעד

 פראונשטײן װיליאם
 ברעגדעל מאקפ

 בלופערמאן לואים
ען ט  ב^עכער ג״
 בערעזאגםקי מאקם

ש״קאב  קאהעז רוט און דז
 טשערי װיליאם

ש״קאפ קעמעל דז

305 ברענטש
 קעמעל בעלא

 דװארקין אױוא
ד הערי אנ מ  ד״

 ענגלאגדער אברהם
שט״ן ראזע און הערי  עפ

פינק קלארא
ד ױוי  פלוג,ער רעי און די
פעיט ראזע און םעמועל

 גרובמאן א. מ.
 גראםמאן מאקם
 גראםער ;אםי

 גרילער אנא און אברהם
ע און ישראל  גאלדבערג טאני

 גליקמאן בענדזשאמיי
 גיטעלמאן פאכיע און אברהם

האאס פעני אוז םאלאמאן

אױוא און פעליקם
הירשבער;

העלער לינא
 קאופמאן א;עט און יצחק

 קאץ איידע און םעמועל
 קאפלאן װיג.דער

 קעםלער םאפיע
װא און ראבערט קאפמאן אי

 קענטאר ווערי
 מאריטץ מארים

מיל״^ר אנא
 מעדװעד פרענםים און םעם

 מארגולים מערי און יעקב
 מילער בענדזשאמין

ד װי «ארװיטץ דיי

 מינטצער ױדא
 מעגט אלעקםאנדײר
דיינא און בענדזשאמין

 מאטוםעװיטש
ליען און מאקפ  ראזענבערג לי

 רובין עםטער און בארנעט
שוליא רובין דז

 ראזען גיטל
ראזען םעם

 ראזענבערג פערל און פיליפ
 ראפאפארט ראזע און דוד

 רייזיז מארים
 םאקאף נעטי און לואים

םילמאן לעאן

309 ברענטש
 פרוי און דאמאי םעם

 פרוי און קערנער הערי
 פרוי און שניידער אםקאר

עם דוד לי מי פרוי און זי

ט דזשארדזש  פמי
 םעלצער אטאליע

ע  םטעמפעל ױלי
 פאלא״אן אברהם

םמאל אלבערט
 םענדערם יערטא און אלעקם

 סילװערבערג ראזע און בען
ד װי ״ ט ד פמי

ליבערמאן בענדזשאמין
פרוי און

 פרוי און שעניצהי דזשא
פרוי און טוכמאן מאקם

 װיקער רעבעקא און דזש.
גי און װאלף  װײדמאן מי

ען ט  װייזער ג״
 װעינער אנא און דזשעק
ם אנא און מאקם  װ״

 יאנג הערמאן
 זאלא װיליאם

און פיליפ ז

זאבלודאװםקז איזי
פרוי■ און

ק ש״  פרוי און פיגגער דז
פרוי און שאטלאנד אב.

 פרוי און אלטמאי עזרא פאמיליע און שעכטמאן ױםף
 פרו און בערמאן טשארלם פאמיליע און פײדזש מאקם

פרוי און שמידט רובין פרוי און זאלץ דזיש״ק
פרוי און םטאף אב. פרוי אוץ םינגער מאקם
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 ־אז ביילע
 דאמאן מאקס

 אלטמאן איזידאר
 אפאנאװיטץ אנא

 בעקער מאקם
 בוטענםקי פעגי
 קאפוס פאול

 אױוענםקי דזשעני
 פאגעדטאן מאקם

 קאטץ אב.
שיין דזשאזעף  סונ

 זעלאנאר דארא
 ;,עלענטץ איזידאר

 צוקערמאן אױוא
 זלאטאװםקי איזידאר

 קודטצאק אנא
 לעװין דזשעני

מאנגייטען מאקס

 בלומקין א:א און ם.
 מילער דארא און םעם

ק ראזע און פאול װי  ז
־ רעזכי ד.

 א-ונגאר מאיר
 אונגאר איידא

 בעקער אב.
גאלד מאריס

315 בוענטש -
 גאלד פעני
 מעםינג אנא און םעם

 שװארצבארד ם.
שװארצבארד דארא

 גאו־דין סוזי
 הארטמאן מארים

טענער רעי
ערליכמאן בעלא און אב.

 נאטאװםקי םאל
 איםביטסקי יעטא און ױםף

 מארטי; ראזע און דזשעק
רייטער דארא און אב.

 קװאםניק מאקם
 פערדמאי איזידאר

מילער לױבע

קעניג אגא און עדװארד גאלדשטײן מארים
מ מאריס ני און מאיר יי לי־טטאן מי

מאלאון פעני און פיט ‘־ ־
זיג.מאן הערי גאלדשטיין ניגא און מארים

 מארקום דזשײק
בער.יש ליאן

ען ט ״  קוירש םאניע <ון נ
 גערבער בערנארד

 קראנדאל ליבי
 ־אראװיץ לואים
ם מארים או םי  :ו
 בלענק עםטער
ש אברהם  ־ויר

נג װי ר  גינגער אוי
ײ דזשאזעף װ  לי

װ  אפעגה״ם דיי
 ־אהען װיליאם

 פאו.אדא פיליפ
 גובערמאן הערי

מאן  דעװין היי
 לעםקער אברהם
גרין מאריס
קאץ פיענץ

ד װי ײ  פיילער ד
 בערגער אברהם

ריפס םעם

ב  מיטשעל עםטער און א״
 ל&סקאװםקי דזשאן

ניםענקער לילי און היימאן

317 ברענטש -
 פאסטער אברהם

 קאפלאן אנא און םעם
קאלאװ דזשעני און אברהם

 פרענקעל מ.

 קעלערםאן מ.
״ םיליע און מאקם װ  לי

ד ױוי יוטענבערג די

 םאלצבערג, הערי
ען ט  זיגדערמאן ג״
ני און לואים גירגבאך מי

 אראנאװ אױוא און בארים
 בלאנדער דזשעק

קופער אייק
ע און װיליאם ד נאדעל א״

מעי און איזידאר
מאר־אװיץ

שאפירא וזיימאן
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 פרוי און אלפערםטײן דזש.
ע  באראפפקי םילװי
ק י ״ז  גודמאן א

 פרוי און גערדזשאי ב.
 גאלדניאן בערטא

 גרינװאלד אײב
 גראשמאן גערטרוד
 פרוי און ליטאװיץ טשארלם

 לעװי אגא
א  לעװין זינ
 לעװין לינא

 ראזעגטאל פ.

 ראקשלאנד ב.
 גארדאן רױוע
 גרעבעד מאשש
ן טעםי י נ י י  ג

 גארדאן סיליע
 בודא רובין

 גודמאן ם.

 גלאדםטאון ב.
ען ױוי  אבאט װ

 אלםטיין עטל
 אמפעל ה.

 האך רובין
 העלפאנד פעגי

 ר,ארן מייער
 אלפער נעטי
 בינשקי ראזע
 בראוז דארא

 קראםנאװ ם.

 קאמינשקי פ.

 קאופמאן פ.
 קאס מערי

 רײס ■מיריאם
ב ״  רושאקאף א

 ארזענקראנץ ■עםטער
ע לי  יאזענבערג םי

 ראװיטש נארמאן
 ראטמאן עטל

 ראטבלאט נ.
 ריבאק א.

םטעמפער מאריד

 בענדאװיטש בלענטש
 כזרנבאום אײדא

 קאמאד פאוליז
 ,־אלפערן סיליע

 האראװיץ םעם
 פרוי און האלפערן נ.

 האבער שעמועל
 העלנ־אן העלען

 הארטמאן טשארלש
 קר״מער מעי

 קראשנאװ פ.
 פעגקאװסקי דזשאו

פרוי און ראזע;בערג מ.

 שינדלער דזשעםי
 שאצקי פעי

װין מיריאם  שיי
 זאלצמאן י.

 םטײן גאשי
 םאװיצקי ב.

 םאמאראדין םיליע
 סטוירן שעמועל

װ פרוי און שאפירא דיי

322 ברענטש ■
 קופער מאניע

 פרוי און קאזאק ל.
 רארטאן דזשעני
אן  דרעםמאן ה״נו
ט־ין פרידא  ע

 עגגעלמײער מרם. און מר.

 קראװעץ מרם. און מר.
 ?א-ח נעטי

 קאהן א. דר.
 קוגלער מרס. און מר.

 קאם םערע
ז קא~לי לינא

פרוי און קרייטער ל.

 פרוי און שקאלניה אייב
 שאיםאװיטש מאלי

 שדאנא העלען
 םענדלער ב.

ט די  שאענפעלד אי
 שנײדער ם.

 םאלאן- הערי
 פרוי און שװידער מ.
פרוי און םלעפאקאף י.

 פײל אײב
 פייל מארים

 פרידטאן אײב
פרענק בערטא

 פראוענגלאש מרם. און מר.
 פארמא; בעםי

 קאפלאן םעמועל
 קאלאיטים מייק

 קעי פאולין
 לישנער ריטשארד

ן אױוא מני  לי
 ליפשיץ דארא

פרוי און ליפניאק ס.

 שלוטײ םאפיע
 ישלוטץ עםטער

 שלוטץ מילדרעד
 שלוטץ גערטרוד

 שעמין שיידי
 שעכטער יםערע
 שטיטבערג הערי

 םינגער לואים
ד ױוי  טארנער די

פרוי און טאלפין ל.

 פרוי און פאריער ראפערט
 שליק שיידי

 ו.ראש איזידאר
 גראשמאן מרפ. און מר.

אפין איידא ; 
 גור עשטער
 מארשוליש שאניע

 מעדניק דזשעני
 מילער עטל

 מייזער ראוז
ע לװי  גאװזען פי

 נאװזעז יעטע
פאדאישקי טילי

 שיגעל בערנארד
 ורעצקי < מ.

 װיין בעלא
 װייפ מייער

 װאלף מ.

 װאלסקי ש.
 וױידער ל. לאה

 װאלדראן מאלי
 פרוי און װעלקם דזש.

זאל מארטא

 באלײנגער בעטי
ס פאול װי  פרוי און דיי
ן פאול ״  פרוי און פ
 פרוי און פ״גבערו. ־דזש.

 פײנבערג מערי
 פישלער

 פישלער •מ.
 ג.עלקין ל•
 גאלדפאר־ מ.
 הענענפאן .ב.
 פרוי און האך ם.
 קאנטער ימ.
 קאפלאן .ה.
 קאםלאן ם.
 קאליש .ה.
 לעבאװער י.
 לואיפ א. ד.
מארגאליפ ד.

 מעלצער א.
 קארדאװער פ.
 לעװעגסט״ן י.
 פאול .נ.
 לעװענסטיין מ.

 פרוי און שטײפעל אדאלף
 װישנאפאלםקי דזש.

 פרוי און פושינשקי ■ל.
שלוצקי .שארא

 פרוי און דזשײ־אבשאן א.

 פרוי און דזשייקאבשאן ה.
 פרוי און מעלצער דזש.

אנשער טילי און פיליפ

״ן ת. ט  פרוי און פ
 סלוצקער מייער

 ױדאװיטץ מ.
גודמאן דזשעני און מאקש
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 מילער רעי און בענדזשאמין

שין פעני און איזראעל ט  הינ
 פאמאניטש ל.
פרוי אין :ושמאן נ.

 פרוי און יאגאראד הײמאן
 בורװאשער רבקה און אברהם
 פרימאן טילי ;אר מאקש

און גאלדעגפארב שאפי בענדן

ן י. ״ ט פ נ בי  נו
 שרוצקער מאריש
 קראפט דזשעגי און דזשעק
פרוי און קדיימער מאקש

ױ אראן דזשעני א
גאלדענפארב

ערג א:א  שט״ני
גארשאפפקי עלי

 פרוי און מארקש דזשעק
ען ט ״ מאן יעטא אוי נ ױ  ג

שטיין איזראעל  רובינ
פרוי און םליצקער מאריש

 מושאודיטץ הערי
 לעבאװער אנא און איזידאר
לעװענםט״ן איזידאר

פרוי און



 שלאפאק דזשעני און אלעקס
 םלאבאדקין דעי און גײטען

עלינאר און דיױויו־
נאכעלםאן

 לאגדים איידא
 פוםמאן אױוא

פאלין און דזשייקא־
 אקםעלראד

װינג ר שין און אוי  בראון דז
 געלקין רעי און מארים

ג; װי ר  גענכעל רעי און אוי
 העימאן בענדזשאמין

 האך ראוז און םעמועל
 לעבאװ לעאנארד
 אגיםפעלד םאלאמאד

פרוי און לאױיטץ הערי

 אבראמםאן סארא
 אקולםאן אײזדאר
 אלפערט הערמאן

 אוערבאך איזידאר
 בארםקי בעלא און םעם

 באום העלען און מאקם
ע און אברהם װי ל  בענקאװ כי
 בערנםט״ן מארים

 ברוק טעמי און םאלאמאן
 בראדםקי פעני

נין מאניא  בו
שינסקי סאול בו

 מילעגקא דארא און טשארלס
ד װי  מוזיקער ראוז און דיי

 נעםלאװ םיידי און מאקם
 נעם ביטרים און םאל

שין און הערי  םאקם דז
 שאםטאק בעקי אין סעמועל
 םאלאםאן םיליע און םעמועל
 סטערגין אנא און װיליאם

 םטראום ראוז און לואים
 װאלדמאן מאלי און מאקם

 טאכטער און װאלדמאן םעם
 פאמאװיטש מרם. און מר.

 פושינסקי פעני און לואים
 ליפשיץ קלארא און בענדזש.

מאריאן און םידגי
טאנקעלםאן

 בערקאװ ראבערט
 קאנטאר לילי

 כאלעף פיליפ
ע און פיליפ ד  כייפעץ א״

 טשערי םעמועל
 קאהען העלען און דזשייקאב
 קאהן םאלאמאן

 קאטלער פיליפ
װ בעקי א ד װי  ד״

 דע:ענבער; איזידאי■
 דוכעװסקי בעגי
דונעװסקי הערי

 פרוי און םלוצקער מייער
 םלוצקי םארא
 םטיין עטל און הערי

 פרוי און סטײפעל אדאלף
װישנאפאלםקי דזשעק

פרוי און
 פרוי און ױדקאװיטץ מאקם
 אײגראמס פעגי

 א״בראמם פאלין און גייטען
 פרוי און בעדערםאן אברהם

 בערלין לילי
שט״ן מיני  בערנ

 פרוי און בלעכמאן מאקם
 פאל מאלי אןי לואים
 גריגפעלד דארא און מארים

באלדינגער בעטי
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 פארבער פאול
 פאסטאװםקי אראן

 פירםטײן בענדזשאמין
 פיינסטײן גײטען

 פעלדמאן פעני יזא םעמועל
 פעלדמאן גאלדע

 פעלדמאן איזידאר
 פישבערג לואים
װא און מארים  פארעםט אי
 פרידמאן לואים

 גינםבורג ױםך־
גרובארד יוםף

 פרוי און פישלער אברהם
 פרוי און פישלער מארים
 פרוי און געלטשין לואיס
 גאלדפארב מאריס

 פרוי און הענענסאן בענדזש.
פוירל און אברהם

דזשײקאבסאן
הערי און אדעל

דזשייקאבםאן
 קאנטער מאריס

 פרוי און קאםלאו ם.
 פרוי און קארדאװער פרעד
 קראליטש פעי און הערי
ם רוט און פאול װי  דיי
ן ליב< און פאול ״  פ
פיינבערג מערי

 האלפערן פעגי
אנא און איזידאר

האנדװערגער
 האפמאן גאםי

 גראזאװםקי פיליפ
 הארן דזשעני און אלבערט
 קאלטאן הערמאן

 קאלמאן דזשעק
 ?אמינםקי אנא און אהרן

 קאמינםקי טשארלם
ני און אברהם  קאפלאן מי
קאפלאן מאלי אין מארים

 פרוי און לעװענסטיין מאקם
ס א. י.  פרוי און לואי

ד װי מארגאלים דיי
 פרוי און מעלצער א.

 מעלצער רעי און דזשעק
 פאול רעבעקא

ריי אנא מי
 קופער אנא אוז מאקם

 ארענםאן בעםי און בארנעט
ד װיליאם מאנ עי  י

 הענקין עלינאר און מאקס
 האפמאן ראוז איז מאקם

 בינטשמאן אברהם
גאנזאלא און דזשייקאב

פיינבערו.

 קארון הערי
אן מ  קאפאן ה״

 קרײמער מאקס
 קרוגער איםאק
 -־ןוטזיכן לואים

 קעשנער סעם
 לארסאן סאפיע

ץ בעםי װי  ל״בא
 לעפקאװיטש ראוז

 לענםקי איםאק
 לעװין איםאק

ליבערמאן יעקב

ף

 לייבאװיטש אײדא און הערי
 לאוב דארא און בעדנארד

 מענאקער סעם
 מעקאניק יעלא און בען

 מערםאן בראניע און אברהם
 מערםאו קארל

 מערםאן הענרי
 מעטץ ראוז

 אקון א.

פײמער א. ח.

 בערגער דזשעגי
 ראםקין פעגי און הער<

ראוז און איזידאר
סאטענבערג

 יפאף‘׳, לױבע
;טורטשי םעם

 קושנער מאלי און מאריס
 פליגעל רעבעקא און מאריס
מילדרעד און אברהם

אקםענהארן
חערץ לינא און דזשעק
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םאניע און יעקב
 פינטשעװסקי

 ראבינאװיטש לואים
 ראול מארים

 רענאװ טעגי
 רעזניק בעז

 ריזא אגא און לואים
ײן און מארים ש  ראגאװ דז
 ראזענבערג לינא און מארים
ראטםקי אשער

װין מארים  שענ
 בלקארעצקי אנא און םעם

 מעלמאן פלארענם און דזשעק
 מעלמאן בעלא און סידני

 מענדעל אנא און איזידאר
 םטוירן עטל און אברחם
ני און דזשאו  פערעלמאן מי
 טאמפקינם אברהם
 קאמינםקי מערי און פרעגק
 ראביגאװיטש מאקם

װא און װיקטאר ליגדער אי

 רובין דארא
רובין עמא

 םאפרין ראוז און לואיס
 שניידער פעגי און איזידאר

 שניפער נייטען
דזשעגי און מארים

שילעפסקי
 םילבער פיליפ

 סילק הערבערט איזראעל
סילװער בעהי און בען
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 קוירשנער קלארא
 מעדניק לואיס
 װאלדער לואים
 גובערמאן אברהם
 װאלמאן בעטי און רובין

טען  םילװער פרענםיס און ניי
אן מ  קארענמאן אנא און ה״

מקין טשארלם  םי
 האלאנד קלארא

 שניידער בעקי און איזידאר
שט״ן גאלדע פינקעל

 םמאלאװסקי ראוי און בען
 סאקאלאף אגא און טאמאס

 םאלאטאר ראוז און װיליאם
 סאשען אניטא און לואיס

בעלא און םאפראגעל
םאסאפםקי

 םפעקטאר םארא און הענרי
 םטאמלער איםאק

 סט״נבערג טשארלם
טאנין שלום

שולױם  ליפאװ דז
כיאלא סאל

 קאהען אנא און מאריס
 אײזגער בען

 גערטלער מאקם
 גראפמאן איזראעל
 גוזנער לייע און מארטין

 קושנער אנא און איזראעל
 קיםנער הערי

 קראטקא רעי און טשארלס
קיטאיען מאקם

 טייטעלבאום ראוז און מאקם
 ײאלד םאלאמאן

 װערבין בען
 װעקםלער איםאק

 װאלאדארםקי לינא
 זאבראװםקי דארא און פיליפ
טלין אנא און ױםף ײ  ז

 זעלקאײיטש טשארלס
זוקאף מאקם

זוקאװםקי ראוז און מארים

קיגו, היימאן
 קראסנער פרידא און אברהם
 קאנטאר דזשאו

 קעלערמאן עםטער און םעם
קושגער םאל

גי און װיקטאר  לערנער לי
 ליטאף פעגי

לוצקי מאקס
 לעדומאן טעי און הײמאן
 מעלמאן אױוא און םעמועל

מעגדעל אנא און איזידאר



ען און מאקם נוםבאום פאולין און םעם לי םקלאר בעכי און םעם העלען און איזידאר ריטשמאן סעם לי
שטיין פאלאנד םיימאן טיין חיימאן םילװערסטיין םאטענבערג לואים רובינ ס פ זיי

ד זאלקין איזידאר װי טען שוסטער דיי םעלבםט רעי און ניי
ט״ן םאל ס פ סאפיר מאקס שניידערנזאן ראוז ם״

409 ברענטש -----------------------------------------
םקורניק ת. און א. בארענשטיין פ. און טש. גאלער איידא

ם אנא װ״ שעפלער דזש. און י. גערגער בערטא . אבנע
שטיין פרידא קעניגםבערג בעגדזשאטין גאלדים ראוז װיינ

 שװארץ היימאן
םאמער םעם

 פאהס פרידע
 םפאכרער םידני

גאלד מארקום

 טיטשמאן פעני און דזשעק
אלען דזש. װאלטער

 האבערגריטץ דארא
 טאוזער סעם
קופער בעני

 קופערשטײן •. און ה.
 רעזניק ל.
 גארדאן י.
ראזעז ־. און ל.

 אײדעלמאז דזשאו
אבערבאך איזראעל

 לעסני פעני
 קימבערג. קלארא

נןעניג נ.
מאן מ. ארן דזש. אייז

 פארמאן דזשעםי און סעם
גארבער דזשאזעף

 דען עליס
 פיגסלך אהרן

 גודעלמאן פ. און א.
קאפלאן א. נ.

437 ברענטש -
 קאפלאן מאלי און ױאל

ױ דזשאזעף קאפלאן ראוז א

קאפלאן ר. םילװערמאי ב. און ם.
גרינפערג ר. וום. קאבליניטץ מאלי

שט״ן אגא קעמפ פיליפ עפ
מעלאן לילי ארלאף רוט

ק ר״קער סערע און בעני  טעמפקין טילי און אייזי
טוירקעל אלעקם ריפקין םאפיע און הערמאן

 גינםבערג איידע אקםעלראד אנא און יעקב
ב בארנעט אראן ״ גלעס א

 קארגעצקי בעלא און בען
קאטץ לעאן

 ראגען בעלא און מאקם
שאטאן יאשע

 טוירקעל דזשײקאב
ן רי ״ .טאפאלאף א
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 בארגעט אלעקםאנדער
ען און דזשעק לי לי

בערגשטײן
 בראוזער היימאן

 בוזענאפםקי פעני און איידל
 קאהען םטעלא אוי דזשאזעף

 קאהעז דזשאו
 קאהעז איידע און מארים

 עקשטיין מערי און װיליאם
נג װי ר  עפשטיין אוי

פרידע און אברהם
פיינערמאן

פישבערג הערי

 גלעמ װיליאם
אן מ  גליםט פאולין און ה״

 גאלדנערג מאקס
 גאלדטאן אנא און בען

 גאלדמאן מערי און כעמועל
 גאלדמאן איידע און פיליפ

 ־.ארדאן מארים
 י.ראסמאן היימאן

 האניג מעי
 האראװיץ םעם

שולױם  קאנפער ראוז און דז
װ ״  קאפלאן ד
קאפלאן ראוז און חערי

 קוירנעס הילדא און לואים
 קראװיץ אוירװינג,

 קופערםמיט טשארלם
ש״קאב  קוליק לילי און דז

מין ױאל ע  ל
 לעװיט לואים
 ליבערמאן לואים
מארגאלים מאקם

 מארגאלים אלעקס
 מייעראוויטש בעלא

 מוםאף אברהם
פלאטגיק סעמועל

 שאצאװ לוא־ם דר.
ד ױוי  שאר די
 םעליג נייטען
 שיפעד איידע

 שלאםקא םעמועל
 םיימאן לואים

 םיראטא םאל
סאלאמאן מארים
 סאװעלאײ דזשעק
 םטיין לואיס
 םטלין מארים

שטערן סעם
שװיטצקי מייער פאמעראנץ עםטער און פרעגק

 װײנבערג מיני
ט און ליא די  װיינטראוב אי

ע און איזידאר םילװי
 װילקענפעלד

םאפיע און אברהם
 װישנעפאלםקי

טץ הערי װי א  װינ
מעי און אלטער

יאבלאנאווםקי
ד ױוי ר די שו  זי

 זוקערמאן דזשאזעף
װייג ראוז און דזשאו צ

ר ע ג א ק י ם ש ע ש ט נ ע ר ב

 אדלער מייער
 אװנער אייב

 אלטטאן דזשעק
 אלטמאן בעלא
 אלקאף ליבע

 אםפריטש מילדרעד
 אװערבוך ב. און י.

 אװערבוך יאגקל
ך זיםל  אױעיבו

 בלעבמאן אלעקם
בלעכמאן עשטער

 בלעבמאן מערי
 בלעכמאן מיגי

 בלעכמאן גךאליע
 בראװערמאן דזשאזעף

 בראװערמאן חןלא
 באלקין עםטער
 באװניק סיליא
שע  יעקער מוי

 בעק׳־ר עטל
 בערקאװיץ טשארלי

בערקאװיץ ענא

ו ברענטש -
 בארינכטײן הערי

 באטקין מרס. און דר.
 בערכאן נייטען

 בעדמאן מערי
םט״ן  בארינ

 בראסטיין מארים
 בראםט״ן דזשעני
 רלעקמאן נייטען

 בלומענקראנץ מ.
 בלומענקראנץ פ.
בלומענקראנץ ם.

 בארגשטײן עםטער און עליע
 בורג אגא און אליע

 בייגדער ב•
 גאטנערג נייטען

 גאטצקינד אל
 גאלדמאן ב. דר.

גאלדמאן ענא
ס אײ גודמאן ר״  גערטלער ג

 גראס מרם. און יעקב
 גאלד ד. און הערי

ג,אלד לענא ארן מאריס

 גאלדשט״ן ג.
ט״ן םאל ש רינ  ג
ט״ן פעני ש רינ  ג
 גארדן בען

 גארדן סיידי
 גאמבערג טערי און גען
אן ש. די ױוי  די

אן עטל דז ײזוי  ד
 דזשעראם מארים
 העלער דזשאו
שע האנטװערגער מוי

 דזאנדװערגער דאװיד
 האנדװערג.ער ראשע

 הארװיטש םעם
 װײנבערג םידני
 װארד מייער

 ווארד נעטי
 װ״דענגארט נייטען

 װײדענגארט לידא
 װאםערמאן ב.

 װאקםבערג דזשייק
ער םידני װ״נ
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 זיגגעד חײם
ן לאו י ױו  ז
ן םאל װי י  ז

 זעליגםאן פ. און ב.
 זשיטאמירםקי אייב
 זיכער מ. און םעם

 זאלץ מיכל
 טע־ענבאום אייב
ם עליס  טענעניאו

 טשעלניק מײער
טשאפמאן בענדזשאמין דר.

 טעגענבוים ש״נדל
 טאבאטשניק ל. דר.

 טאבאטשניק בערטא
 טאבאטשניק נארמי

 טאבאטשניק גענעטע
 טאלמי יצחק דר.

 .טאלמי עםטער
 טעב םערע
 טעב יצחק

 טעב קרעםידא
ייבערט לואים

װא  ליס אי
 לעטפערט בעני
 לעטפערט מערי

 לעװין הענרי
 ליפשיץ עטל

שוליעט  ליפשיץ דז
 ליפשיץ דוד

 ליפשיץ ראוז
לאנדא א.

 מארגאליס ם. אלבערט
מארגאלים מאנא

 מילםטאן ה. און מ.
 טא׳ער משה
 מאלינסקי אנא

 מאליגסקי אראן
 מאםאף הערי
 מאםאף לינא
 מאסקאײיטש םאל

 מאטקאװיטש מאקס
 מאראטשניק יעקב

 מאראטשניק םיליא
נאדל אוירל



 נעלםאן פיליפ
 שענטשורי לאו

 שענרערש מייער
 םענדןןרם מערי

טען  ספערלינד. ניי
שבייז פערל  פי

שולױם  פערםיו דז
 פערםיז בען

 פערשין פלארעגש
 פראבער מרם. און שעם

 פ־נקעלשטיין ריװקע
 פרידקין כייטען
 פרומקין ר. און דזשיי.

מער טרס. און מר.  פ״גצי
 פײװאלאװיטש מאקם
גין אוירל  פיי

מי א ״ ן נ י ג ״  פ
ט״ן א. און ד,. ש ײנ  פ

 פאלקין פעני איז דזשײק
פישראז שאל

 פאלאש מרם. און דזשייק
 כאטעל שוירלי
טען  שיאשטער ניי

 שולאק װעלװל
 ש(לאר, רױוקע

 שטראשבורגער פ. ון א מ.
שוואױץ ליא

ש״. שאיאװער ר. אוז דז

 שייגא עליזאבעט
 שטאליל! מיגי
 סאפערםטיין דוד

םטײנבער;

 םאגשיין דזשאו
 טענענבוים םעם

זיפערסטיין אברהם

 סטייגבערו. ב.
 שאלטקער מאריש

 םאלטקער ראזע
סטאון איזידאר

 םיגעל פרידא און י.
 מעל דזשולױש

זי ליס אי

 םיגעל ליל און פיליפ
 םילווערט טויבע

 שאװאלפקי סעם
ערעגבערג ר. און א.

 עקשל ל. הערבערט
 גאדל ענא

שרײער מערי

 עלמאן לואים
ק  עםטרין אייזי

ײן רחל םט  ע
 פעדערמאן יהושע
שביין לואים  פי

 קאלשםטיין מרם. און שעם
ם כרם. אוי פיליפ פני  קי

 קליין מרם. און מר.
 קאפמאן דאראטי

קעסלער מעני
די און סעם ר  קרײטמאן מי
 ריינגאלד עני

 ראש בעני
 ראש רױוקע

ב  רובין א״
 ריטש״אן מאקש
 רושינשטײן ראוז

 ריטשמאן לואיש
 ריטשמאן איידא

 רוביגםטיין ל. און מ.
 רובינםשײן שעם

 ראזן ב און דזשאו
 ראבינם שעם
 ראטנער טעט
 ראטגער ליזע

 ראבין נ.
 שװארץ װיליאפ

 שװארץ משה
שרייער מאקש
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 ארביטער אייב

 ארביטער רעגינא
װ  אלטערמאן דעי
 ברוקש מאקש
 ברוקש דארא

 בוירג. מאקש דר.
 בלוב מארקוש

 שעש מרש. און מר.
 לאעב ה.
 לאעב פ.

 מערליי דוד
 מערלין אלטא

 שילער ם. דר.
 נײמאר שאל

אן מאריש מ ױ  נ
מאן אנא ױ  נ
 פויפער שען

 שויפער קלארא
 שמערקין שעם
 שמעדקין טילי
 שאג.ין שיידי און שעם

 םטר״קער אישאק
 שמערקין דזשארדזש

 שאטין מאריש
 שישאן ». און ה.

 ערענבוהל היימאן
 ערעגבורג גאשי

 שמערקין ל. און ה.
 פעק שאפי און דזש.

 פריטז מארקוש
פיש מערי און פרעגק

 קאײט ד. און א.
 קאפמאן קאטיא

קריימען דזש.
 קאשילש מ.

 קארענפעלד דזש.
 קאוענפעלד אשתר

קליין דזשאזען!
 לעפטװיטש פלארענם און ב.

 מערליז מערי און איזידאר
פאלאמאן דזשעני און זז.
פונקענשט״ן אשתר און פ.

 יעגעמאװיץ מאקש
 בענעמאװיץ ע.טל
 גאמבערש ה. דר.

 גארען װיליאם
 גארעגשטיין דינא

 גולקאװיץ שארא
 גאפין ל. און וו.

דארףי היימאן

ש דארא  דייװי
 דייטש שעמױעל

 װאלינשקי מ־שון
 װילאנד מאריפ

 װילאנד ראוז
ט שארא און ש.  וויי

ן דזשארדזש ״ ט ש ״נ  װ
זימערמאן בעשי

 טאלעגקא מ. און ט.
 ליין מאריש
ט די  ליין אי
 לעימאן פיליפ
 לערמאן דייען

 לײט דזשײקאב
 לייט ליזי

לעױ פ י ל י פ

 ליפשיץ ל.
בין דר.  לו

װ  לעװין ד״
לעױין מערי

װין גוירטרוד און מ. ט  לי
 יעט מארטין

 ליעף ראוז
לוב פעם

 קליין בערטא
 קלייז מאריש
 קאגגאר מאריפ

א  קאננאר פילװי
 קוירנער ב.

 קריימער מאקם
שולױם קאאז דז

 קוירשאן און מ.
 ;־אפיאן אברהם

 קר״מעז דזשאזען*
 ראזנער יעקש
 ראוז שעם

 ראשין ?. איז מ•
ראט פרענק

ט״ן לואיש ש בינ  רו
 ראזענבערג מרש. און ר. דר.

 ויובין בוירטא
קין בענדזשאמין ױו  ר

 שער שעם
 שער אױוא

שיפריש דזשאזעף

 שער װיליאם
 שער בוגיע
 שענקטאן פיליפ

 שלײפער בעלא און א.
 רעזניקאװ אשתר

 ראטנער ררש. און מר.
שיפריש שאפי

5 3 9



 אראנד מלפה אםתר
 אראנד בער

 אראנד יעקב
 אראנד שרה

 אפעל ם. י.

 אפעל פ.

אפעל י.
 אפעלבוים װעלװל

ני  אפעלבוים מי
 בראון דוד

 בראי; שרה
 בראטסאן נחמה
 באריםאף משה

 באריםאן! שיינע
 באנדאנאװ שמערל

 בלום יעקב
 באראק משה
 בלום שרה

 פאראק םטעלא
 באראן י.

 באער לארא
 בערעזע פ.

 םײבין נעשע
סאקם י.

 םאפירשטיין שמואל
 םאפירשט״ן לאה

מאן װעלװל  כיי
 םײמאן בעקי

ט מעלװל  פמי
ט י.  סמי

 שטאן ראובן
 םאטאן <על,ב ישראל

 םאטאן שרה
 עפשטיין מ. דר.

 עפשטייז רחל
 עמערםאן שמואל

 עמערםאן ראשע
 פעלדמאן יצחק
 פעלדמאן גיטל
 פאי׳ק בערל

 פ־ינשטיין יחזקאל
שטװן לאה  פיינ

 פרידין הערשל
 פרידין לאה

 פ־מאף אפרהם
 פימאף שיפרה

 פערלמאן יעקב
 פישער שמואל

 פאלק בעני
 פעלד לייב
שט״ן משה  פינקעל

 פיש שמעון
פלײשער מ.

ל לזש. ע  אי
איינגל ה.
 אראנםאן מרם. און ב.

 אפאטאװסקי
 ארבייט דזש.

 בארנעט ע.
פעני און טשארלס

בארשעװםקי
 מאםקאװיץ מרם. און ה.
 . םאלק ה.
 פילװערמאן ב.

 םיימאן אנא און לואים
 בערמאן מ. אוז דזש.
< בלעקםאן מרם. און דזש.
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 בערלעער י.

 בערמאן ב.
 יארמאן םאניא

 ברײטבערג דוד
 בר״טבעי־ג חגה

 גייטמאן לייב חיים
ה ע  גייטטאן ד
 ג,אפמאן מאיר

 גילבערט ל. ה. דר.
ט שמואל װינ  ג

ט ליבע װינ  ג
 גאלין מאיר
 גרינקער יצחק משה

 געלפאנט יצחק
 ג.עלפאנט זעלדע
 גארעליק שמעון
גארעליק בערטע
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 גערץ ראזע

 גערכעי בען
 גערבער שמואל

 גערבער טרים
 גריגשפאן י.
 גרינשפאן ב.
 דזש״קאבם מ.

 דעש זלמן
 דעש ליבע

 דאברי שמואל
 דאפרי פערל
מאן גיטל  היי
מאן יצחק  היי
 העכט משה

 הערמאן ב.
 העכט שיינדל
העכט מאיר ראובן

 װאםערמאן ױםן*
 װאםערמאן ראזע
 װאלפבערג חנה

 װאלבערט טאבי
 זשארניטצקי גאפטאלי

 זשארניטצקי פערל
 טערי משה יעקב
 טערי ראשע

 טאמארין ה. א. דר.
ב  לאזאר ל״
װי חנה  לי

 לעװין בעלא
 לעװיז דעו

 ליכטענשטיין שמואל
שט״ן יעהודעס  ליכטעג

 לאנדמאן הערשל
לאכד לײכ

 לעװין ל.
 לעװי אברהם

 ליט רבקה
 מעלניקאװ שרה

 מעטצקין ה. דר.
 טעטצקין סילװיע

 מליז רבקה
 מ״םטערס ש.
 מארשפילד י.
 מארשפילד מ.
 מילגי־אם ה.
מילער י.

אן פישל אברהם מ ױ  נ
אן פ״כע מ ױ  נ
טאן גיטל  ניי

 נודעלמאן שמואל
םפרמעל ם. דר.

 גוטערמאי י.
 גאלדין מאיר
 גאלדין ראזע
ה  גינפפערג דינ

 גערץ ה.
 פראגזעם ל.

 פראנזעם איידא
 פרידטאן ליבע

 פיגסקי בען
 פיטעפקי משה

 קרוטאןז זישע
 קרוטא,? חוה
 קאספין לייב

 קאםפין ג,אלדע
ני  קאכטאר מי
 קאהי לייב
ראנעז ראזע

עי לנ  הי
 הילנער באשע

ן שמואל קי ״  ה
קיז פרומע  חיי

 ײארען עטל
 קאהן פייפע

 קוק דוד
 קוק לאה

 קאן יעקב
 קאזאלאף נתן

 קעסעלטאן פ.

 קעםעלמאן פ.
 קריםטל דוד
 ראין דוד

 ראין פרידע
 ראנען שמואל

ראזעגבלום ראזע

 לאנד שרה
 לעםין י.
 לעםין ט.
 לעװ ל.
 לעװין ש.

 ראזענטאל מאיר
 דאזעז י•

 ראזען שרה
 ראט הערשל
 דאט זעלדע

 ראט דוד
שמ״ן י.  רוב

 רושקע משה
 ראכין משה

 ראבין דארא
 ראזעםבלום י.

טין שנעל פני

 פפריגעל פרומע
 םייפערט דוד

 םייפערט פרידע
 םענטשורי הערשל

ן משה י ײי  ם
פ״ז װעלװל בינ  רו
בינפײן חייקע  רו

 רודמאז א.
 רודמאן לאה

 שולמאן מאיר
ם  שלייפער ח״
ני  שופטער מי

 שנעל גאלדע
 שװארץ הערשל

 שװארץ שרה
 שאפירא ב. דר.
שאפירא ש.

 האפמאן מ.
 האפמאן מרפ. און ל.
 װאלקאף מרם. און ה.
ײן מרם. און נ. ט ם  װ״נ

 ײייםבארט מרם. און דזש.
 װ״םבערג■. מױם. און ה.
 װיזלמאן מ־ם. און ה.

 ציפארין געניע און חיים
 קאקום טרם. און ה.
 קלעבאנא!־ מרם. און ק.
 בערעזנער מרם. און פ.
 ברין טיס. און ל.
 בארענסט״ן ם.

ע געזמאן עטל און פיני
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 זװעראף מרם. און מ.
 זאלץ ה.
זעף ה.
 טשאםאף טרם. און מ.
 טאװרים מרם. און מ.

 טר״דמאן פעני
 טוירנער דזש.
גינגאלד מרם. און םעם

 ו.אלד ל. און א.
רג טרם, און מר. בו  גינז
 ;אלדפארב מרם. און ה.
 ׳גאלדסטיין מרפ. און פ.
 גארדאן מרם. און ד,.

דזשאכעף מרם. און םעם

פין מרש. און ב.  לי

פין מרס. און פ.  לי
 מאלער מרם. און טשארלם

א און הערי  מאנעװיטש נינ
מארקום ל.

 מילער פערל און םעם
מאוױץ דזש.

 דאבראװ דארא און מאיר
 דאבראוו װערא
 דאגאװיץ דזש.

 הערמאן ד.
 האפמאן י. דר.

 װיזלמאן מרם. און ב.
װיזלמאן מרם. און װ.

 םםעהאה ראוז
 םאלאװ אנא *פדז אברהם

 םארין עטל
ט״ן איידא ם

 ענעגבערג ד.
פאקס א.
 פילץ מרס. און ל.
װיטמאן דזש. און פ.
 זאװאלקאװ טרס. און ה.
ץ ד. ױדקאװי
 לארקם ־. און ם.

 לערער לינא און ?ארל
 לעװיט םרם. און בען

 ברענער טרם. און מ.
געזמאן רוט און זלמן



 פרוסא,* מ.

 פױרליכן מ.

 פאזנער מרפ. און ר.

פאליז ס.
 פאזיקאװ מרס. און דזש.

 פאדלאגין מרפ. און פ.
ה און דזש.  קאנאװסקי הו
 קאזשדאן דזש.

קרײניש א.
 קובאצקין נזרס. און דזש.

 רייזמאן מרס. און הערמאן
 רובין מ.
 ראזענבאום מ.
 שלאפבערג מרס. און ה.

 שיכיעלפארב דזש.
 שװארץ בזרם. און ר.
 שװארץ מרש. און װ.

 שווארץ שרה
 שייפער דזש. דר.
 שאמעם הנה און בען

 שאפירא .ere און ה.
 שאפירא מרס. און סעם

שאפירא מרפ. און ל.

---------------------------------------- 100 ברענטש
 קאפדאן

 פימאװיטש
 פיגעל א.

 מארקפ מאריס
 נוסבאום ה.

םמנד״זיי• םמם
 סימאװ-טש אנא
 סאקאלאװ דוד

 עפשטיין מאקס
שט״ן אנא  עפ

 פרידמאן יעקב
 פארטנאי דזש.

צווײגא^ מ.
 צװיולאף פ.

 קאפלאן יעקב
 קאפלאן מערי

קאפלאן' ל.
 קראון ױסף
 קרוגער פאל
 קארוגיר בען

רושאקאװ׳ הערי
 רושאנאװ לוסיל

• קאהעז אפקאר
 קראפט לואיפ

 ראבינמאן מ.
 ראבינפאן ראזי

לאנדאן־ דארא

 גריגבערג פ. און א.
װ מענדל  איטאניטא

 שאטאפםקי ע. און מ.
 אדלער אלעקס

 ארקין איזידאר
 אראנאול סעם

 אראנאוו ס.
 אימאגיטאװ שרה

זארין פ.
ײטינגען ישראל  א
 בעפ מ. און מאקס

 בראדסקי א.
 בלײקטאן מארים

 גאלדבער;; ױסף
 גאלין ע. און מ.
 דזשענאװסקי א.
שקין ע. און ה.  דו

ס ליגא  הײפו
 ראבקין א.
 ראבקין ס.
ן ». און ה. זי  ריי
 קראפט ה.

 העלערמאן איידא
 וויהטאר סעם

 זארין ד. און ה.
שין יעקב  יא

מי יאשין מיי

 ארקין ה. אין איווא
מין מאניטאװ בני  אי

בראנשטײן פ. און יעקב

בערנארר װין ע. און מ. ט לי דזשעגאװסקי פרידע
ראכמיעל לאנדאן הייטאן העלערמאן טשארלס

און דזש. ראניפ פארא און ױפף טשײטמאן ט. און ה.

107 ברענטש
 אװבלסאן בערטא אוז מאריס
אלפערט אױוא

 בעלמאן לילי און דאגי
בעגון ב. און א.

בלאוױטסקי ד.
בראטמאן עני און הארבער

 ו״ארטםמאן ד־. און פאל
גאזטא; קלמן

 דארפינקל עני און דזשעק
גאלדסטײן א.
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דארפינקל פעני און מאקם
 דײמאגד ב. און ג.

לי מאן קאטיא און װי  היי
טן ״ ווי־ם ג

 װײם דײנא און מארים
שולױם א און דז  װיים א״ד

װיים א.

ארנאלד א.
איזראעלםאן מ. און פ.
 א״בלמאן פ. און א.

איגלאש םאל
אבראמאװיטש ב.

 אנפאנגער מרם. און מר.
 האלאנד ליזא

 העפט םאלאמאן
 הענקין דזש. און ב.

הארשטיין מרם. און םר.
הארש ד.

 האז מרם. און מר.

 װינער מרם. און מר.
ױעער עלא  ו

 װאלבערט ב און דזש.
 װאלבערט ראוז

זאלצמא! מ.
 זאן ג.רײם און דזש. דר.

זאל םארא
 טשעםקעם x און ר.
ס ב. מי שיי ט

 טשאסאװ פאלין און קארל
 טראםמאן מרם. און מר.

טן  טשאפלאן ם. און ניי
 טענענבאום מרכ. און מר.

 טשאםאװ עני און אייב
 טשאםאװ אםקאר

 ליגייטאר ע. און ל.
לעפ מרם. און מר.

 לואיס ה.
ליבטמאן ב.
 לעװין ע. און ם.
 מעש x און מ.

כ װינ ר  מעטריק פעני און אוי
 מעטריק xמר און דיאן
גי און דזש.  מעטריק מי
א און הערי  מעגדל אױו

 גאװיטש מרם און מר.
 םטיין ה.

 םװײםקי :דזש.
שא א און גרי מאםטאװאי זיג

 אקנער ראיז און ב.

 אראנאפםקי דזשעני און ל.

עי ל. זנ איי
 בראמאװיטש ליזי און דזש.
 בראונסטייז גאלדי און דזש.

x בושמאן 
בעק־עי דזש.
די און דזש.  בערגמאן סיי

x געלער גוירטרוד און
 ג,אולט םאפי און ד.

 גאטשמאן נעטי אוי דזש.
גאלד מ.
 גודמאן אנא און ה.

 גאלדסטיין בעםי
האוזער םארא

 װיש םאפי און א.

 װיגעטסקי א.

 טוראװלין םאיא און ,ה.
 לעװיט עסטער און ר.
 ליפמאן א.
x לעגעט

 װעקםלער דארא אוז לואים
 װישגער ראוז און גייטן

רלין אייבראם  זי
 זעלאן אייבראם

טן  כאדאש פעני אוי גיי
ן נעטי ױוי  ט

לערמאן א.

מאן דר.  גאום היי
ני און םעמועל מי

בערקאװיטש
ברוקכ אייידא

 רעװאלי און בראדםקי בעלא
 באגין עטל און דזש.

 טפיגעל קלארא
ט״ן נ.  ם

 ספעקטאר דזש.
x םעקם

 מעלמאן פעני און מאיער
 מיטלמאן פעני און בעני
 מיטלמאן בעםי און לואי

 מיטלמאן םיליע און היימאן
מאלין מ.
 מאנאװיץ x און ה.
נעבאמקיז ר. און ה.

128 ברענטש -
בעטי און עליע

 באגוסלאװםקי
 באגאפילד בעלא

 גילבערט ל.
 ;ארדאן xמר און מר.

מאן ע. און ה.  מד
 פאקס פוירל

 פריינק x<־a און מר.

 פאל xמר ון א מד.
פיליפס ה.

 םװירסקי x אוי איציק
 םניזעצקי סאיא און דוד

 םודאר בעםי און אייב
 פערלמאן פעני און דשאזען»

 פערלמאן טינא און עליק
 פערלמאן םיליע און לואים

פארםקי פ. און ד.

 גאלדסטײן מ.
 גאלדפײן עגא און דזש.
אלדפ״ן הערי  ג

 גאלדבערג xמר און טר.
 גארצפילד איזידאר

x און x גיטל^ר 
 פארלאנד ראוז און פעליקם

 פאװא טשארלם דר.
ב  קאהאן א״
ב ״ קארזין א

 פילד x און מ.

 פעלדגרעבער ז. און מ.
x און x פערעזעפםקי 

 פריבוטסקי מארים
 קאלװער בעםי און מארים

x אפער ל. און^

 גליקמאן ה.

 גערישאן ה.
 דײנק קארל

x דיקערמאן ע. און 
 דראבעסקי xמר און טר.
 דװארין דוד

 פלענער א.

 פאטאשגיק ק.

שאװ ל.
x שלאשער פ. און

 םאבעל ראוז און הערי
 םניידער םערא

x און x םילװערסטיין 
 עסטערזאן ענא און סאל
 פירער דזש.

 פלאטאװ ה.
x פאפאװםקי א. און 

 פאן:אק יעטא
רולניקאװ x און מ.  צי
שומאן א.

 קאג-אן עטל ז ו א בעני
x קעפי 
קייט מ.
ר״ן א. און א.  ק

ט ײ  קעלניץ דארא און נ
 קאהאן הענא אוי אראן

קאץ ה.

 קאהאן x און מ.
x און x קעלניץ 
שומאכער מ.

קאהאן דזש.
קליױ י•

 קאהאי לינא און דעױו
 קורץ םעם
 קאזיז מ. און דזש.

 קורץ א.
ראזען פעם
 רעזניק x־ìo און דר.
שאפירא ענא

שלעזינגער א.

רובין ה.
x און מר. i a רוביגםטיין 

 רייצער ראוז און דזש.

״ן םערא און דזש.  ר
 ראבינאװיטש מ.

 ראם xמר און מר.
 ראזען א. און מ.
ריקליס ד.

 רעזניקאװ עטל און משה
שולמאי פ.

129 ברענטש
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 לערמאן ד.

 לוביש ב.

 מירםקי ס.
 מעק אנא

 סאדעקאף פ.
םפילבערג א.

 עשקין שאלי און דזש.
 פעלדמאן סאניא און מ.

 פיין עשטער
 פעקערמאן ראוז און י.
טי און א.  פינהאםיק קיי

א קאכעװסקי א״ד

קאפלאן ה.
 קייזערמאן מאלי און דזש.

 קאכלעגץ אײדא און ב.
עלענאר טאכטער און מ.

קװיז
קעסל ראוז און ל.

 קאפלאן ם.

 קערעל ה.
 ראש פערל

שוליא  ראטבלאט דז
 רודמאן דזש.

רובין דזשעני

 קאהן *וירטרוד און י.

שװאדיו ל.

אוז און ד.  שװארץ י
שער עליזאבעט

 שלאשבערג ה.

שילד א.

שאפירא ה.

131 ברענטש
בראון ל. אלפערשטיין הערי
בראון ב. אלפערשטיין מרם.

בוידו. דר. אשטראפשקי מארים
גויו־בער פעני באל&ער הערי

 באלטעי װערא
 םילװערמאן מארים
 םילװערמאן םארא

שיראטא ע.
װא אװ מאריש  םיראקא אי
 שטוירליגג מערי א,יו היימאן

 ערענבערו. איידא און בען
 עליש ענא און ה.
 אט2 מ.

 פאט שרה
 פריינקל לואיש

 פריינקל טשארגא
 פרײנקל פיליפ
 פאקם פיליפ

 פארןם נעדי
 פאטקיז ל.

 פינק װיליאם
פיגק מרש.

 פאלטאם מ-ני און ה.
 קר״נדל בעשי און מאריש
 ריעטש מאריש

ריעטש אנא

 גאר היימאן
 גאר רובי

 גרינבערג יארני
גידמאן פריינק

ע און שעפ לי  װאולף עמי
שעפנער הײמאן
 לעפקאװיטש אנא און

לים הערי

 לעװין ה.
 מאנילאף

 מאנדל: סארא
מאזער ראוז

־אט

ױו  קאטלאוו טילי און די
 קארן ה•

קארי רוט

 גאלדבערג מילטאן
 שערמאן היימאן
שערמאן דזשעני

עגי ר. ט  דיי
 שפיז לואיס

שפיז אנא

 לעװינטאל ה.
 שאפירא דוד

שאפירא בעלא

 ניםענזאן מרס. און א.

 שטראום ש.
שעפנער םעם

176 ברענטש
 אשראנאװםקי פײגע

 אגראנאװסקי םעם
ק  אנגעס אייזי
 אננעם עםטער

 איידענאן־ דעלא
 באלטער אברהם

 בעס דזשוליוש
 בעש ראוז
 בעקעױמאן הערי

 בעקערמאן דזשעני
 בעלקין איזראעל
 בעלקין פרעגציש

 בארנפטייז בארים
 בארנסטיין לעאפאלדיגא

 באבראװ באריש
 שראדםקי לואיש

 גאדזעט קייט
 גארםאן מאקש

 גלאטםער בענדזשאטין
 גלאטםער לישי

 גאלאדני זעליק
 גודמאן בען

 גרינשפאן לואיש
 גד׳נשפאן שאניא

 גרמשפאן ױםף
 ז־:שאק:אװיץ איידא
 דײװיש ױשף
טן  דודלין ניי
 דול-־ןין פעגי

דולקין מאיער

 דולקין ראוז
 האוזער פיליפ

 האלצמאן בען
 הענקין ױשף

 ן דיעכקי בערטא
הענ׳־ין משה

 הענקין מיגי
ק ײזי  העלד א

 דזעלד ן העלע
טן  העלד ניי

 ־עלד1 עשטער
יויעער אױוא

ט הערי  װיי
 זיטש םעמועל

 זושמאן איזידאר
 זוםמאן שערא
 ױטאן מערי

יאפע איזידאר

 ■אפע ליליען
 לים םאפי און אייב

 ליפשיץ מאקש
 לעװין לואיש
 לעװין איידא
לושקין קלמן
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 :לובק• ע;א
שין ביג־ריס און ז.  ליפ

שין  מאלעק ױדז
 מארקם פעני און הערי

 מילער בען
 מילער עםטער

 נעװערפ דזשא
םעתולער שלמה

 פטייז מערי
אן אםקאר מ  ם״

 םיימאן מיני
 םילװערםטיין סערא
 םילווערםטײן מאקם
 םיגאל מערי און מאקם

 םירקין האדאםע
סלעזיגגער מארים

ב טין פעגי און א״  ענ
 פוטערמאן משה

שולױס ײן דז  פ
ן לינא ״  פ
םט״ן אייב ר  פי

םט״ן דזשעגי ר  פי
 פריד מרם. און משה

פרושאװ מאריס

 פרופאװ אנא
 קאהן הערים

 קאחן דארא
 קעלטש מאקם
 קראוויץ לואים
 קאהן הערי

קאיז לייקע
כ פיליפ מי ריי

 רוככאן ישראל
 רוטמאן בעלא
 רובין סעם

 רוביסאוו באריס
 רוביסאוו עסטער

ראדין הערי
 שער אײדא און הייכזאן

שװארץ מאקס

186 ברענטש
טין םארא  אװרו
טן טין ניי  אװרו
 אזראן משה
 אזרען ראזע
 באיער שאול
 באיער מרם.

בראוז א.
 בוירסאן . ג.

 בוירו. מאקש
 גערי מארים דר.
גליקטאן ס.
 גליקמאן מ.

פרענםים און העראלד
גארדאז

 גאלדין דזש.
 גאלדין בערטא

 גארדן א.
 גארדן מאלי

 האראנד פרימא
 ױילינסקי עםטער

 לעװים ם. און הערבערט
 לעװים אלעיקס

 מאיערם ז. בען
 מאיערכ שרה

טין םאניא אקי נ
 םאלאמאן ד.

שפיירא יעקב
טען ספײרא דזשעגי קארלין י. פאסטראן ם. און ניי

קארלין ם. פילד טשארלם פאלק מערי
ש״פער ראזע קאדלין לייזער

שי-יפער לואים שעי םעם

 ן ארקי פעם
 ארא:אן» סעם
 אראנאת שרה
ק הערי ײ  בו
 בוירלן פעני

 בערשאן יצרוק
 בערענםט״ן בען

 בערענסטיין עלבי
ק בעוגער אייזי

 בערק ה.
 בערק דארא

מין  שראפל בני
 ‘בראםי א.

 כלום מארים
 בלום ליליען

ק בערל ױ:י  בוי
 י-.ילדין דזשאו
 געלער שמיואל

 געלער רחל
 געלער פערל

 געיער דזשאו
 געלעי ראזע

 גילמאן דוד
 גילבואן סיליע

 גאלדבערג אײב
 גאלדבער^ פעני

 גיטנער יצחק
 גיטנער דבורה עסטער

 גאסבערג בעני
גאמבערג .אםי-
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 געלער מארים
 גאלד רוט

 גיליש יעקב
 גאלדבאום טש.

גאלדבאיש מ.

ו 87 ברענטש
 גאלדין שידני

 גאלדיזי ש.
 גראבאווםקי' דזש.
 גראנאװםקז ראזע
טן גרינהאלץ ניי

 דרוקער לואים
 דרוקער שאפ<

 דיק מרדכי
 דריבין הערי
דרישין מערי

 דזשײ־אבםא אשתר
 דאבקין פעני
 הארט יעקב

 הארט העלען
װעלטמאן פ. װ.

 וועלטמאן ראזע
 ■ןיינשטאק שיימאן

 װינםבערג הערי דר.
 װינםבעיג אײדא

 װייל ליא
װייל קלארא

 װעקפלער יעקב
 װעקפלער גאלדע

יי זלמן פ לי ״  װ
 װאלאדארםקי יאשע
 זא^וצקי לואיש
זאלוצקי ראזע

 זאגארין ױםף
 זעלער מ.

ש״.  זעלער דז
 זילבער צבי בן משה
סין שאל ש״  ט
טוראפשקי בען

 לעװיטעש שואל
 לעװיטעש גאלדע
 לאפקין ראזע
 לעטװין פרעד

 דיבער ג. פ. דר.
עי פאפי ד לי



ריטמאן הערי קלעמטנער פש. פײנגאלד מאריס םײ.ל עטל לאםק־ז ל.
ראזעגבלום ה. דר. קלובעק העניך פײנגא-לד בעקי םטיינבערו. מארים ם ױ טילער ױל

ראסאװ סעם קלובעק מערי פרידראן ל״בל םאפאושגיק ב. טילער םיליע
רובאלםקי אלבערט קארמאן שלמה פרידמאן חנה םילבערט שמואל מילסטײן אלבערט

רייגזאן נעטי ה קארמא;־ חי ב קלעם א״ םילװערםטײז מ. ט״ן שרה ם ל מי
ראזענבאום ראזע קא־זאן פ. דזש. קלעפ דארא םלאון ל. מענום ל. מ. דר.

ייסבערג עדװארד קא־אן איידא קאהן דזשא םודאק בען מעגום מ.
ראזן אביגז־ור קאװנער יעקב קאײז ענא עװענס הערי מילער הערי

ר»זן הינדע קושנער י. קייסמאן םעם עװע:ס פאול מילער עגא
י־אבינפ איידא רעטש־אבליט םעם קײםמאן גאלדע פריז־מאן פעני מילגראם דזש.
ראב*נפ מערי רעטשקאבליט ב. ױם קאהן ױל טן פעקלער ניי מילו-ראם אױוא
שאפרא דזש.  ראפאפארט בערנארד

ראפאפארט בעלא
קאהן ואזע

קאראבעלניק ל. מ. דר.
 פעהלער דארא

פעקלער הײמאן
 נאװלעד א.
גיקאװ ל.

שאפירא שרה ריימאן דזש. ו קעםטי מ. פריים ה. נײמארה ב.
שעפלער ד. ריימאן ג. קעטץ בעלע פריים ל. ניימארק חיים

209 ברענטש
 בלום ױםף
 בלום חנה

באום מילטאן
בערקאװיטש ל. נ־רם. און מר.
ברײער מ. מרם. און מר.
בויאװםקי מרם. און מר.

גאלדבערג יצחק
גאלדבערג איטא

גאלדםמיט ל, מרם. און מר.
גארדן נחום
גארדן חנה

גרײבער מייער
גארדן חיים
גאדדן דארא

וךאמאן אברהם
;אלדענבערג ב. סרם. און מר.
גרינכערג א. מרם. און מר.

וויינער הערמאן
וױיסבערג מדם. און מר.

זעילעד עליק
זעלצער מרם. און מר.
זעף ױסף מרם. און טר.

טשיין עםטער
טשאל לואיס
טשאל בעםי

טורעצקי דוד
איזראעל דוד

שולױס יאנג דז
ז לע־ אהרן

םלאװיז אברהם
םלאװיי שרה

םטאלאװיטש ל״בל
טן םאלאדקי :יי

 לעש דזשעק
לעש דארא

 לאזער ח. מרס. און מר.

 לעש ס. מרם. און מר.
לים איזידאר

 לים ד. טרם. און מר.
 ליפערמאן יאגקל

 ליבערמאן פעגי
 לעטקאװיטש יאכקל

לעױיז םעם

 לעװין מערי
 ליבער ט־ם. און דר.

 מאזעליס יאםל
 מאזעלים עסטער

מאלטס מערי

 טילמאז רובין
 מוסהאט ראוז
 נודלמאן מרם. און מר.

 סיפינקא קארל
םיפינקא לואים

 םפיגל פרענק
 םאלאק סערא
 עליז פעגי
 פרידמאן יוםף

 פרענקל מרם. און מר.
 פאלאקאװ ראוז
 פאלאקאװ משה

שאפירא מאקם

 פאטקין מאקם
 פאטקין בעםי
פזראװ יעקב

 קאהן גײטן טרם. און מר.
 קאפיאז משה

 קאפלאן רייזל
 קאץ מארים
ליען שװארץ לי

 קעםלער מאקס
ט אלגא װי ק

 קאמיגםקי פ. ניים. און מר.

 עטץp ם. מרס. און מר'.

 קאריטא ם. מרם. און מר.

 קרעמער א. מייס, און מר.
 קאפלאן איידא

שװארץ מארים

 רייבן דר.
 ראזעגצװייג יצחק

 רובין מרם. און מר.
 רימאנאף מאקס

 ראזען םעם
 שװארץ זעלדע

 שװארצבערגער דוד
שװארץ טשארלס

221 ברענטש -----------------------------------------
 בלעככאן הערי

 בלעכמאן רעי
 בראון סעם

 בארטאן דזשא
 בארמאן מערי
 בעלמאן דײװ

 בעלמאן ליליען
 בעליזאן דזשא
 גארדיק דײװ

שין  גאיאטסקי ױדז
 ו.אלאטםקי עליזאבעט

 גאלדשטיין הערי
 גרין כעם
 גרין רוט

אי ד דין איזי  ג
גרין רוט

מיזאק קײט זאפאװיטש נ. דר. מילער רעי הארװיץ סאל דזשאפי דזשײקאב
גארינסקי אלעקס מילעד סעם מיזאק דזשאזעף דר. הארװיץ סערא דזשאפי מערי
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 העקמאן םעם
 העקמאן מיני
נארינסקי אנא

ער םעם  סע;
 םינגער טילי

פאלאנםקי איידא

 קאטץ מארים
ױו  קוזנעצאװ די

קוזנעצאװ עםטער

מאן  ק;יז חיי
 קעז רעבעקא

ראפאל בען

 ראפאל מיני
 שעװין זעליק דר.

ױין ראוז שע

 אלטמאן הערי
 באקאל הנה און פאול
 באקאל טובע און משה
א און בען  בערזאן דאי

 ילום לאה און היימאן
 בלױםטאן אםתר

 ברוקם קלארא
 גארבער איידא או; הענרי
 גארבער שרה און לואיס

 געלפאנד דזשעני
 גאלדבערג. סעם

 גאראן און־אםתר יעקב
איידא און איזידאר

גרינבערג
 ררינבעדג גילבערט

 גאלדבערג סאפיע
ש אלעקס  דויט
טן ט און ניי ן קיי ני עז  די
דיק מא־ם

שין אנא און םעם  דוט
ס דזשעגי און דניאל  הײװענ

 וױים ראוז און םעם
 װיליאמם עליזאבעט

 װיגאקור פערי
טין א און בני  זאלץ סילװי

 טאבאטסקי שרה און בען
יאפע איידא און סעם

 מאםקאװיץ אמתר און מאקס
 סייגער פרידא און איזידאר
םילװערמאן איזידאר

242 ברענטש -
 םניידער םעם
ט״ן אברהם דר.  ם
םטײן מאפיע און בען

װיג ט און לוד ״  םטיינער ק
 עפשטיין דארא און שלמה
פ״נג.אלד ראזע אין לואים

 פעלדמאן שרה אוי מאקכ
 פעלדמאן םיליע און מארים
פרענק בעםי און מאיר

א און שטואל  לעװיז מינ
 לעװיטאן העלען אוי ראובן

בין אנױטא און לעאפאלד  לי
 מארקמאן לאה און רודאלן*
רושא־אװ מארים

 פעיזנער בעטי און פאול
מיגי און װילזאם

 פאםטערנאק
 פאול אנא און טאמאם
שייער אברהם

ב  קאהאן רבקה און א״
 קאדמאזין ־אזע און םעם

 קעםלער אגא און יצדוק
שילער קלארא און יוםן=

 ־ירש לואים
מין װקין עטל או; בגי  רי
ע און ישראל װי ל פי

ראזענשטײן
ראדזשערם לואים

244 ברענטש
 אראנאף הײמאן
ליען  אראנאף לי

 ברו;ןער הערי
 בלױ פאול

 בלױ דאראטי
 בעס לואים

 בעס ראוז
 בענדער הערי

 בעק אײב מרפ. און מר.
 בארזמאן מױריעל

װ  באלאסני דײ
לעאנארד נזרם. ארן מר.

גאמבערג
 גודמאן דזשעני

דין אייב מרס און מר.  ג
ש גוירטרוד  דויט

 דונאף מרס. ארן מר.

 דרעזגין מ. מרם. און מר.

אײב מרס. און מר.
הוירשבערג

 הענקין בערטא
 הארן הײמאן מרס. און מר.
 הילער סעם

 וואלמאן עלען
 װאלמאן בערטא

ײן אלבערט סט ײנ  װ
 זאסלאף םאפי

 זענדבוירג לואיס
סטאלער סאניא

רג מערי  זעגדבוי
 לאסטאן אנא

 לאפמאן אלבערט
 לעש בעםי
 םודאר דײוו
 םאסנא אראן

 עםטר׳ן בען
 עדיסאן ליבי
םיימאן ג. :זים. און מר.

דזשעק מרס. און מר.
לעבינגער

לעװין הילדא
 מעלאטעד דזש. מדס און מר.
 פיינםטיין ליא

 פלאלניק פרידא
 פרופעס לואיס טרם. און מר.
 פארט נ. םידגי מים. און מר.
םעקםאן רוט

 מערין פ. מרם. און מר.
שולױם  מעםטין דז

 מעכטין בעטי
מאראנז ראוז

 פעניטםקי ג.וירטרוד
 קאטעל הערי דר.

קאהן פערל
 קאפלאן םעם טדם. און מר.

שװיידעל איידא

s. זאלץ
 םװיט גײטן מרם. און מר.
 שאנענטאל י. מיס. און מר.

 םטאלער מאקס
 קריגער בען

 קופערמאן אלעקם
 רעװזין װיקטאר

 ראזענפעלד מרס. און מר.
רובינםטיין םארא

------- 401 ברענטש -------
קט (זיך אר״ני ט פ )240 און 216 ברענטשעם מי

הוירבםט אנא ראזע און אברהם דר. געלער ראזע לינא און אוירנעשט דר. אנפאכגער רעי
האטנער עטל דעקאװסקי גאלדםטיין העלעז או; מא־ם באום איידל בעלא און הערי

װארשאװסקי הערמאן האפמא^ םעם אן מ גאפין אנא און ה״ ל גאלדע און הארװי ״ ג בלום מארים
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 װעפרין קלארא
 װיים ליא

 װעי הערי
 זינדער מארים

 טרייגער מערי און אייב
מאן  לעװי דאראטי און היי

לאםקי אייב

טן  מאדאניק רבקה און :יי
 מאנקארש שרה און ראלף
 מאגגום פאול
 מעל ליבי און דזש.
 מיטעלמאן דארא און סעם

פלארענם און רובען
מיריגגאף

 נאכטיג.אל ביבא און םעם
ען און םעם לי  םניידער לי

מאן  םענטשורי אסתר און היי
שייק א י>ון דז  םאראקין דינ

 םאנטאג ױםף
 סאבאנאװ ד. מ. דר.

סלוצקי ראזע

 עלען פעני און ראבערט
 פ״נבלאט בעםי און יעקב

 פאלען פיליפ
טן  פרידמאן אנא אוו גיי
 פעלימאן ראלן־

 קאהן איידא און דזשעק
קאפנ־אן מארים

 קאפמאן העלען
 פארלין מיכל משה

 קאלאמם ראזע און װיליאם
 ראװיטש דזשעק

ש״קאב  רובין דז
 שטיין פעני
 שאפירא שרה
ני און בען שינםסי מי

216 ברענטש
 אזריעל פ.

 אזדיעל מרם.
עזיז קלארא בעי

 באראקם א.
 דליקמאן װיליאם

 גלירמאן מערי
 גאלדבערג מאקם

 .־ארעליק דזשעני
 :רינבערג קלארא
טן ״  גאלדפארב נ

 גאלדפארב גאלדע
 העלער הערי
 העלער מערי

 װינטער ל.
 װאלפםאן פאניא
 יױקטאר אלעקם

 זוםמאן ל.
 טארגאן» פרענק

 טארנאך- ל.
ט םעם װי א  י

ץ אוירװינ•,  יאנאױי
 לערגער ל.

 לער־.ער ראוז
פיז פיליפ  לי
פין טעלי  לי
 לאדבעי םעם
 מאלעד בען

 מאלער מאניא
 קאראגאדםקי מאקם

 ־רופ דזשעק
 ראזענטאל מארים

 ראזענטאל מרם.
ד ױוי יאםנער די

 מען דזשייק
 טילמאן פרעגק

 מאראטשכיק ל.
 מאראטשניק פלארענם

ײמאן מארים  נ
 ניץ םעם
 גיץ אנא

 שאפירא קארל
רוטעגבערג איזידאר

 פעקם אלבערט
 פעקם םילװיע

 סידלאװםקי דזשײקאב
 םטײן אייב

שמאן י.  פל״
 פילער פיימאן

 פילער עוועלין
 רוטענבערג מרם.
שאפירא מרם.

 כעקם ריימאן
 £אלאלו פארגי
 אלאק2 מערי

 פאלאק מארים
 פאלאק נאטאליא

טן ״  קאנאװםקי נ
 קאנאװפקי ראזע
 שװארץ גייטז

שאי דזשיי.

 קאפמאן דזשײ.
 קאפמאן ליא

 קאפמאן דזשעני
 קיגםלער ראזע

 קורםמאן םיליע דר.
 קאראן ױםף

ליען  קאיאן לי
 שאד מרם.

ואםגער פאפיע

240 ברענטש
 אײנדארט לואים
 אײנגארט םאניא
 אריען מארים

 אריעז פלארענם
בערנשט״ן םאל

שטיין יערטע  נערנ
 בוט עמא

 גראדםקי עםטעל
 דזש״קאבם רובין
 דזשײקאבם םערא
 װאלפעלד אייב
װאלפעלד לינא

 :ואלפעלד דזשאזעף
 לעד:עד אל2

שוליא  לערנער דז
 לידערמאן מאריס דר.

 לעײין בעגדזשאמ׳ן
 לעװין ראוז

לידערמאן :ארים

 לידערמאז ריװא
 מעטריק מאלי

 מעטריק הענרי
 מעכריק חילדא
 םעטריק פרידא

 מעטריק םילװיא
םטולטאז םעם

 םטודמאן ראוז
 םיגל איידא

 םיגל פעם
 קושנער ראוז

ן הערמאן י י  רו
בין םיליא דו
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ארדן-שולן שיקאגעד
 געזמאן מרס. און מר.
 זאװאלקאװ מרם. און סר.

 בע^קין מרס.
 בערעזנער מרס. און מר.
 הערשפעלד מרם. און מר.
 שאמעם ררם. און מר.
 װ״םבערג מרס. און מר.

 בלעבמאן
 םאלאװ מרם.
טשײטטאן מרם.

 דרעזגין טרם. און מר.

 גאלדמאז מרס. און מר.

 פאזינאװ נירס. און מר.
 פרידמאן נאגע

 םעגטשורי עםטער
דינגאף רובין  מי
ם ל״בל װ״

 לעכאװיצקי א.
 בערגיק בערל

ריינזאן ט־ס. און מר.

 לעש טרם. און מר.
 געלער ראוז

 בארכאן פאכיע
 םעקם מרפ. און מר.

 פריבעל שלוימע
 עגטיז מרם.
 טענענהאלץ מרם.

 בלעקמאן מדס. און מר.
 בערםאן מרם.
ם מרם. עי מיי

 קעםלער
 זאלצמאן מרם.
 װייכאגםקי םרס.

 װיקטאר מרם. און מר.

ס. און מר.  לעװיט טי

 גאלדיז מרם. ן ו א מר.

 װעקםלער מרם. און מר.
 פרידדאן בעלא

 עםטריז מרס. און מר.
װאםערמאן קארל

 קארלין מרס.

 פרידמאן טרם.

 פעםטראן מרם.
 מאלטעי מרפ. און מר.

 טשאל מרם.
 םטאלאװיץ

 ברוקס מרם.

 ליבערמאן מרם.
פערלמאן

 םענדערפ מדפ.
b בענדער

 גאלדםמיט נ־רם. און מך.

 װאםערמאן טרס. און מר.

שביין מי־כ. און מר.  פי

 שרייער מרם. און מד.
 שווארץ װיליאם

מארקום מרם.

שיקאגא פון שול-פארװאלטונו. צענטראלע

אראנאף
 לעכאװיצקי טיפ. און מר.
 פרעגק מרם. און מר.

 שו־:ער דארע
 :יידאװ פרידע

 קראםנאװ טרם. און נזר.

 ליבא טים. און מר.

גאלין מרם. און מר.

צעגםראלע
שול־פארװאלטונג

 שער סעם
ע סי  בי־־פעץ זו
 ויייס לײבל
 לעװיט ראלף
 מײ־יגגאף רובי

 מאנילא־־ו
לעש

 סאלאװ
 טשא־ בעסי

 שװארץ װיליאם
 פענטשורי עסטער
טענענהאלץ עםטער

קטאי א.  װי
גאלדמאן גלאריע

 בערעזנער ב.
ױײסבערג איפרעד

 מאפקאליק מרפ. און מר.

 רודאלף מרם. און מר.

 מארגוליעם מרפ. און טר.

 קופער מרס. און מר.

 פערעץ מרם. און מר.

ביבערטאן מים. און מר.
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ברענטשעם פילאדעלפיער
 רובין #. מרפ. און מר.
 דעש מרם. און מר.

װאקשאל
 פעפין מרם. און מר.
 קורלאנד מרם. און מר.
םאםנאװםקי מרם. און מר.

18 ברענטש
 גרין טרם. און מר.
 רובין א. מרפ. און מר.
 גאראװיץ מרם. און מר.
 ראזען מרכ. און מר.
 ראװנער מרס. און מר.
לעימאן מרם. און מר.

 געימעז מרפ. און מר.
פאטקין י.

 יאנאװםקי מרם. און מר.

 היימאן מרס. און מר.

 מעיזער מרם. און מר.
פארב ראוז

 שאמעם בען
 פריבעל שלוימע

 װאפערמאן קארל
 װײכאנםקי פרידע

 קאפלאן אװרעמל
 לעכאװיצהי א.

 ארעשקעס בייעם
 לעמקאװיטש י.
שולנער ד.

 קאהן סרם. און מר.

 עפטער מרם. און טר.
ליבמאן מ״ער

שט״ן מרם און מר.  מארמעל

 װיינטראוב מרס. און מר.

 ראפמאן מרם. און מר.
קלעבאנאװ מרס. און מר.



י און מארים נ  בעם כי
 בענדער מארטא
אוז און לואים  בענקם י

ם רױוע און םעמועל ביטעי

נין אנא און לעאן  בו
נין םעמועל  בו
 בלעק שרה און סעמועל
דעש מענועל

30 ברענטש
ײ םעמועל  יוברא
 פעלדמאן איידא »וי מארים
 פעלדמאן פעגי און בארים
פיינשטשיל ב. לואיס

 פרידמאן אנא און םעם
 פיינמאן יעטא
ס ראוז און אהרן  גיגדי
גאטליב מערי און אהרן

 אינגבער סעמועל
ם מארים  איגלענבוי

 1קא בעםי און הערמאן
קעי ה. לואיס

ם אנא און װיליאם שװאגער ביטרים און :פתלי ױרי קעטץ פעני
 קאפלאן בלענטש און מאריש

 כאפלאן םעמועל
 קורגאן אנא און דזשאזע^

קאזלאװסקי אנא

 גאװיה לואי
 לאװ דזשעני און אייב

 פינםק רױוע און הערמאן
 פעקמאן חוה און קארל

ראוז עליזאדעט און הערמאן

דזשעני און גייטען
דזשאשלאװ

 ראטשטײן שרה און מארים
 שװארץ א־װע און הערי

שלאבאד לי:א און הענרי

 שװאר׳ן קלארא און מאקם
 ספױואק עדלע און לואיס

אן איזראעל מ ד ״  ז
טאבא־ מרים און אל.

 װייסמאן ראוז
 װייטמאן רױוע און װעלװל
נג ראוז און בארים רי מ  זי

װין דזשעגי און שעמועל ע ז

 פרוי און בערגאװסקי ב.
מקין ז־זש. םי

 װאדאװסקי ב.
 פרוי און שוגערמאן טש.

פרוי און קלײגמאן דאװיד
 פרוי און ישוק פאל ב.

קוירשנער סעם

 פרוי און פעגאק דזש.
 םקא^סקי טש.
ק סעם שיני פרוי און אװט

פרוי און טראכטעגבערג א.

פרוי און קאף ב.
רקין א. מי

פרוי און קאלירא

32 ברענטש -
 פרוי און װיים הערי
 פרוי און שעגקטאן דזש.

 פרוי און בעלש שאלאמאן
גאלד א.
 פרוי און קלוגהייט ל.
פעטאק ם.
פרוי און היידער ל.

 קאװיאר דזש.
 פרוי און י־,אף דאװיד

 פרוי און ערליך א.
 ערליך טש.

 גאלדענפאדב א.
 פרוי און ראזעגװאלד װם.

s. פרוי און קושניר

פרוי און גראםמאן א.

פרוי און ראז ב.

פרוי און כאטים ב.
 טשערנאװ א.

 פרוי און פרידמאז װם.
 פרוי און מאםלאװיץ ה.
ליט ס.

 פרוי און ביילקין ־מאקם
 פרוי און איינגארן מ.
 פרוי און םיגעל ־ע.

 פרוי און פריעיד .הערי
 קאלינסקי ־א״דא

 פרוי און ליפם דזש.
a. פרוי און טשערמאני 

 פדוי און אייבנטאל שעם
פרוי און קאהען א.

 לעגדי מארים
 פרוי און שאפירא ד,ערי

פרוי און נעכאװיץ י.
 פרוי און נעכאװיץ ד.

ער ר.  גל״ז
 קאטץ טש.

 װיינער מאלי
שטיין שאפי  װיינ

רקין ב. פדוי און מי

פרוי און גאלדין מ.
ן ה. פי  פרוי און זי

 פיקער עשטער
 בונדער לואים
 פרוי און חאפמאן מאקם
 דזשאשלא דזש.

s. פרוי און שיגא־ 
סיגעל א.
פרוי און הימע־פארב מ.

פרוי און הימע־פארי ג.
 פרוי און בארגשטײן ד.
 פרוי און צוקער א.

 פרוי און ליפשיץ װם.
 פרוי און װיינער מ.

שמיקלער שאפי
 פרוי און ראזענבערג ה.
 פרוי און בעלקין נ.

פרוי און אװערבאוך דזש.

 פרוי און האפמאן מ.

 פרוי און מאגידמאן ב.

 פרוי און מאלין א.

 פרוי און ראזעייערג. ם.
 םטאמבלער ה. דר.
 פרוי און יאשעװיטץ מ.

 פרוי און װארב דזשעק
 גלייזער יעטא
 פרוי און מעקלער שעם

בערנארדא א.
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40 ברענטש
 פרוי און אייבראמם טאמאס

 פרוי און עטקין דזשייקאב
 פרוי און בלום לואים

 פרוי און בארדין טשארלם
 בארדמאן לואים
 רראגאר גייטען

 פאלאנםקי ד.

 ראדינםקי ד.
 רישעל מאקם
 רעזניק בעני

 רייזער מ.
 לאנדאן ר.
 מאליש מ.
 בארר מ.

 לױואװ ליאן
ײ הערי  לייו

 פאלין ־.
 קרײטער מ.

 גארען הערי
בין הערי  דו

ן לואים גי  פיי
 קאהן םעמועל

 גאלדמאן םעם
 קעטץ מארים

קאפמאן פעם

 טשארלעק מאקם
 דענאװיץ טשארלם

 דעקאן־ דזשאזעף
ק  דװארעצקי אייזי

 פאלעקאװיץ מ.
גארגיק מארים

 גלעםמאן םאל
 גאלדבערג בעגדזשאמין

 גאי׳דבערג הוירטאי
 גארעז איזראעל

מאן  גראדםקי היי
ץ אייב װי הוד

שאו הערי  קוי
 כן-פגיס דזשארדזש

 קדייצער הערי
 גאלדין םאלאמא•

 פרוי און לענא ם.
מאקליס הערי

 מארינאװ טשארלם
 מארקמאן טאקם

 מארשאל אלעקם
 מילער דזשיי.
 מילער פיליפ
דלין דזשאו טיג

 פאלין מארים
 פערלמאן ב.

 פאלאק װיליאם
 ראזענבלום א.

 יאזעגבלום לואים
 ראטשטײן טאקם
 םאנדלער פיליפ

לעװין מארים

 שעדיילמאן הערי
 םיניקאןג אייב

 שעראף מייער
 אלפערן דזשאזעף
 פרוי און שילער איזואעל

 םטײן לואים
 םטרײט װיליאם

ראטשטײן פיליפ

 םטראקאף דזשאזעף
 װעקכלער לואים

 זאבארםקי איזידאר
טלין הערי ײ  ז

 פרוי און לעסער דזשאזען!
 עםקין פידני
טשערי אױוא

 טשודנאװםקי פאולין
 פײערמאן מיריאם

 פריגאן אנא
 גאטליב עםטער
די  הערשקאװיץ ק״

 קאפיאן םילװיע
פאלאנםקי פעני

 מאראװ ראוז
 ראטמאן ראוז
 שולמאן אנא

 ד־ימאנד בארים
 גאלדעגרינג םעמועל

בין פרענק  דו
גרינבערג הערי

 רובין דזשעני און מארים
אף אנא און דזשאזעף  נ״ד

 ניידאף טילי אוז מייער
 מיטקים אלעקםאנדער

ײ  בעלקין גאלדע און הענ
ײדא און לואים  קלעבאנאף פ
 װאלאװ מאלי אדן מייקל

בערנסט״ן אנא און אלפרעד

 לעהרער פאלין און הערי
 ײעין קלארא און פעם

 דע;לין מארים
 ראזענבערג ריטא און אייב
 ראזענבערג םעם
 נעזנאמאף דארא און םעם

םיין ראזע און הערי  זי
קאהן עליזאבעט

48 ברענטש
 מאראף ראזע און נאכמען
 בידערמאן דאהע און אברהם
 הייעט קיידי און רובין

גי און מארים  טאל טי
 לערנער גערטרוד און ױסף

אן מ ן עלא און ה״ י ל כ ״  י
 פערלמאן פעני »ון סיימאן

פישמאן עטל און אהרן

ען און בענדזשאמין לי לי
קעטץ

דזשעני און אברהם
פוטעראנםקי

 פרייליך הערי
 םמיט פערע און אברהם

םערע און בערנארד
מארקינםאן

ען ט ״  גלעם רױוע און נ
 ביילים אנא און היימאן
 שװארץ יעטא און לואים
ני און מאקם  רובין מי
ראזע און הענרי

דזשייקאפםאן
 באכמאן מאלי

שטראום װיליאם

 העםקל םערע און מארים
 םפילבערג רוט

ן םאפי און דזשײקאב ״  פ
ד ױוי  ליפאװםקי סערע און די
 ראזענבערג דזשעק

קרעפ אנא
שײן און לואים ק דז מענדי
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עםטער און גייטען
טאבאטשניק

ד ױוי ק די מי
 טשערניק ליליען און לואים

 םילװערמאן מיגי און םעם
דין םערע און לואים  בו

ברוקם פרוי און טשארלם

םיליע און איזידאר
ריטשמאן

גאלוב מיני
 גלין פעגי און װיליאם
 מאריםאן םערע און בארנעט

װא און אייב  קוירשבאום אי
טשעםין העלען און אלעקם

 שאפירא ראזע
װאדדארה אנא

 באכמאן ליזע און דזשארדזש
ט די סיגל אי
 פאטעטםקי טאלי אין מארים
ק עפטער און דזשא  ײאודני
פינטצא מ״קל

 ראזענבער; יעטא און לואים
 מאלקין בעםי
 קראװיטץ הערי

״ן אנא און ראבערט  ש
 גראם רחל און מאיר
 רובין פוירל און הערי
אראנפאן הערי



 מאריאן מיני און מארים
 סיבולקיז מארים

 ברענמאן דזשײקאפ
 מאשינםקי הערי

 װייים דזשאזעןן
װאלדמאן ריבא און איזידאר

 ביבערמאן טרם. און מר.

 בערקאװיץ מרם. און מר.

 קאטלער מרס. און מר.
קאהעז י.

קאדזען דזש. מרכ. און מר.

 םטײן אױוא און םעם
 גרענער פאפי און הערי
 קירשפאום דארע און ױםף
 זלאטני־ קיידי און הערי

 גלאנץ ראזע און אלבערט
שאכנאװיטש קיידי און ױסף

 דאברין כרס. און מר.
 פארמאן מרם. און מר.

גראםטאן
 אלטער מרם. און מר.
גאלדבעדי- טרכ. און מר.

 לעײיז מערי און בען
 פערקין בערטא אוי טאקם

 הערים בערטא און ליא
 פישער אנא און טארים
פיין פרידע
אלטשולער עםטער אוז הערי

76 ברענטש
 הערשקאװיץ מרס. און מר.
 דזשאפאלאטער טרם. און םר.
 קאזארעז מרם. און מר.
 קליינער מרס. און מר.
קאטץ מרס. און מר.

 לעפיטםקי מאקם
 נארקין םערע און מארים
 נאװא־ טערי און פרענק

 רובין םילי און דזשײקאפ
ברענער הערי

פייםאף פרענצים און מארים

 קאראל מרפ. און מר.
 קאװנאט חברטע

 קליין מרר. און מר.

 לעײין מרם. און מר.

ליטװין מרם. און מר.

 ?אהן בעםי און איזידאר
 ראזענבערג ליאן

 װײנום מ<:י און םאריס
 טעקםי עלען און איזראעל
 שאפראן הילדא און הערמאן

 מאזעםאן אנא און בערנארד
קאהען ריטא און םעם

 ליפשיץ םעם מרפ און מר.

 לעװיק מרם. און מר.

 ליעםין מרפ. און מר.

 מארגאלים מרס. און מר.

מירעל מרם. און מר.

 ניטםקי ב.

 פאאל ר.
פרעפמאן

 פעקמאן מרם. און מר.

 ראזען מרם. און מר.
שערמאן

 שיינים טרם. און מר.
 םמיט ראוז
 שייפער טרם. און מר.
 םטיין מרם. און מר.
 שאפראן מרם. און מר.
שטערן מרם. און מר.

 סאטיט מרם. און מר.
 טאפיאש םעם
 טראפטמאן מרם. און מר.
 פעקמאן מרם. און מר.
 עלםאן מרם. און מר.
דא־אף מרפ. און מר.

 :יטםקי מרפ. און טר.

 םיגעל מרפ. און מר.

 גאלדשט״ן מרכ. און מר.
 שאפראן מרם. און מר.
 ;ארדאן װם. מרם. און םר.'

גארדאן י.

 ליפשיין דזש. מרם. און מר.

 העםין מרם. און מר.
 דעםקעל ב. מרם. און מר.
 נירענבערג טרם. און מר.
קעניג מרם. און מר.

95 ברענטש

 פרוי און גאם דזש.
 פרוי און פערעלמאן ב.

 װ״נסט״ז דזש.
 קאפלאן ה.

 פרוי און דאק דזש.
 פרוי און אגעם נ.
 פרוי און לאםנער ם.
טארקאװ ר.

פרוי און גודםאן ה.
 פרוי אלן נאװאק ב.

 פרוי און טאל ד.

?ושגער א.

 פרוי און גענדעלאך- א.
 פרוי און קליימאן דזש.

 פרוי און טאבאטשניק מ.

םאבעל ם.

 באד:ער א.

קאפלאן ל.

 פיוי און ראטאװיצהי פ.
לאנדער מ.
 פרוי און קאמענשײן מ.
 פרוי און פראמבערג מ.
 פרוי »ון קושניר א.
 פרוי און בארםקי ם.
 פרוי און בראנשט״ן ר.
 פרוי און מילער מ.
 גאלד א.

געלער
 פרוי און לעװין א.
פרוי און קלײמאן ה.
פרוי און לעם ב.

 פרוי און מ״קעלפאן . ד,
 פרוי און שיקמאן ם.
 פרוי און עפשטײן ם.
 פרוי און איינגארן נ.
 פרוי און דראנאװ א.

 פר און מאפקאװיטש דזש.
פעלדמאן מ.
 פרוי און פוירלין ל.
 גרינבערג ל.
 פרוי און יאפע א.

העיים טש.
 פרוי אין ט״לאר ה.
פרוי און קרייסער ם.

 .פ״טאװ םאניע ’
 פרוי און גארדאן װ.
 פרוי און ראפעל ם.
אלען ם.
 פרוי און באגוםלאװ ם.
 פרוי און װ״נםטאק א.
 פרוי און גארנאפאלםקי א.
פרוי און םאבעל ל.

 פרוי און בארגאװ א.

 פרוי און קאהן ם.

 לעקערטא[ ם.
מאפ ה.
 פרוי און ליפען א.
 פרוי און אנגער ם.
 פרוי און פעלדשער ם.

פרוי און בלאיק דזש.
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101 ברענטש
 פרוי און אײדעדמאן אי.

 פרוי און אלעקםאגדער י.
 פרוי און אלמאן מ.

 פרוי און אשלער דזש.
מאן א. אנ פרוי און :
 פרוי און בען ד.
שטיין ם. בוירנ
 פרוי און בארדין װ.
 פרוי און בראדםקי נ.
 פרוי און בריםקין א.
 פרוי און בראון ל.

 פרוי און ברוי דזש.
בארבינער ם.
 פרוי און קלוירמאן ה.
 בלעק ל.

 ברונער דזש.
 עװאנת מ.
 פיין פ.
 פעלשער ס.
 גלייזעד פ.
 גאלדבערג א.
 גאלדפעלד ל.
ואלדפעלד א.
גאלד ד.
 גרינמאן א.

קאפלאן דר.
 קעמפנער ה.
 קאפלאן מ.
 לעװיק ס.
 ליפשיץ י.
שלין ה.  מיט
רלין ס.  מוי

פענעס דזש.
טײכער ב.
 פרוי און לוירנער י.
 פרוי און לעװיר ה.
 פררי אין לעװין ה.
 פרוי און לעװין ס.
 פרוי און לעװיטאס ס.
ױי און ליכטענפעלד ב.  פ
פרוי און ליכטעגסטיון מ.
ױי אןן לאקאש א.  פ
 פרוי און מאליס וו.
 פרוי און מאלין י.
פרוי און מענדעל מ.
פרוי און מארקאװיץ מ.
ק ב.  פרוי און מעדני
פרוי און מעדניק ה.

 פרוי און בויכפאן װ.
פרוי און טשאריטאן פ.

 פרוי און טשעםענאװ ג.
 פרוי און טשיפערסטײן נ.

 פרוי און קארען אייב
 פרוי און קאהען בארני
 פרוי און קאהײי דײװ

 פרוי און קאהען פרעגק
 פרוי און קאהען מאקס

 קאחען קארל דר.
 קאהען דזש. האװארד

 פרוי און קאפלין י.

 פרוי אוז קאפעי ב.

קאזאנסקי ס.

רקלין ס.  פרוי און מוי
 פרוי און מאסקאװיץ נז.

 מאלדאװסקי
 פרוי און גידעלמאן װ.
 פרוי און געמיראף מ.

 פרוי און פעדןעד דזש.
 פרוי און פײגטער מ.

 פיאן חברטע
פלאטניין ר.
 פרוי און ראביגאױיץ מ.
 פרוי און ןיראש־ א.
װקינד ס.  פרוי און רי
 פרוי און ראוז מ.
■ פרו און ראוזנלאן י.

135 ברענטש

 פרוי און גאלדפעלד ה.
פרוי און גאלדמאן

 פרוי און גודמאן ד.
פרוי און גרענט א.
 פרוי און גוראלניק ס.
ק ס. דני פרוי און גו
 פרוי און האפמאן ה.
פרוי און הימסאן מ.
 פרוי און דזשײהאבס ד.

פרוי און דזשאפע דזש.
 פרוי און דזשענעט ה.
פרוי און קאלין ל.
 פרוי און קימעל י.
פרךי און לענגנזאן י.

 פרוי און טארנאװ ה.
ען ל. סי  פרוי און טי

 פרוי און טאמארלין
 פרוי און טאטענסײנער ב.
 פרוי און וואלדכזאן מ.
ײ ה.  פרוי און װיינבע
 פררי און װײנער ס.
ײגסטײן ה.  פרוי און װ

 פרוי און ווײס
ײפ דזש.  פרוי און וו

 ־ פרוי און װײפ מ.

 פרוי און וריים מ.

 פרוי און וויטמאן ם.
 פרוי און װאלדאװסקי י.
פרוי ארן װאלף י.

דיקענם בעגדזשאטין
פרוי און

 פרוי און דיקענם נזארים
 פרוי און דאנאלד נ.

 פרוי און דריל עד.
 פרוי און דראס י.
בין י.  פרוי און דו
בין ק.  פררי און דו

בין טש.  פרוי און דו
בין ה.  פרוי און דו
 פררי און דאלבעײ. ה.
 פרוי און עדעלשטײן ר.
 פרוי או; עלליס י.

קרײנלעו־ דזש.

 פרוי און קראװעץ ר.

 פרוי און דיקעל י.
 פרװ און פײװפ כז.
 פרוי און גאבא־ו װ.
 פרוי און גארבאם װ.
 פרוי און געכט י.
 פררי און גייז מ.

 פרוי און געלער טש.
 פרוי און גוירבער מ.
 פרוי און גיטמאן ב.
 פרוי אוז גלאנץ ס.
 פרװ און גאלדפעלד ס.
 פרוי און אוירליך ס.
פרוי און לײבאװײז פ.

 רוביז מ.
ראטיגאס ל.
פרוי און םעבעראף ם.
 פרוי און פעקס ד.
 פרוי און םקארם י.
פדוי און שײנער ר.
פרוי און שװארץ ה.
פ ג. רי  פרוי און פי
פרוי און שעטץ ב.
 פרוי און שענקמאן א.
 פרוי און שיפאטאװ פ.
 פרוי און שאמער מ.
 פרוי און שאפטאל א.
 פעיז א

גערצענזאן א.

 םערצער ?.

שעטץ ב.

 פרוי און םילװע^מאן ל.

 פײוי און םילװערטאז פ.

 פרוי און םלעװינסרי ה.

 פרוי און ’פליפיטםק ס.

 פרוי און סיאן ה.
 פרוי און ספױואק ב.

 םפלויװער מרס. און נ;ר.
ץ ם. װי  פימא
 סטײז ס.
 םאקאלאװ ט.
פרוי אין טייטפ מ.
שענקמאן ד.

ױי און מאבעליערג ס. פ

טאלען י. מרם. און מר. פאקס ג. מרפ. און מר. גאלד טש. מרם. און מר. :דעטבוירד בערטא אראנפ ב. װ.

װעין ם. טרפ. און נזר. שעפעגדלער מ. מרם. און מר. קא-יץ סעמועל בין נ. מרס. און מר. דו רנפטײן מ. בוי
טעבעט י. מרפ. און מר. מאזער ד. טרם. און ג;ר. גערמאן דזש. דרס און מר. ביקסטײן א.

169 ברענטש
 העדצבערג דזש.

פרוי און מייעדם ס.

 פרוי און ליפאװ ד.
בראדי דזשײ.

 פררי און באראץ ב.
 מענין דזשארדזש

 פרוי און פארבער א.
 פרוי און פוירסט ל.
 פרוי און ווײםמאן נ.
פרוי און פרענקעל ל.
 פרוי און װײםנזאן ה.
 פרוי אוז פפיגעלמאן א.
 פרוי און עפשטײן ד».
פרוי און פאליז ם.
בײעי־ א.

פרוי און לײבאװיץ דזשײ.
פרוי און פיין ב.
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 פרוי און זיגנואן ה.

 פרוי און פארטאן ד.

 פרוי און גאלדבערג ס.

 פרוי און פרענקל ב.
 פרוי און קאנקין מ.

 פרוי און פרומײר דזשיי.

 פרוי און שאנדלער דזשײ.
 פרוי און םילװער מ.
 פרוי און קאהען ס.
טעכנער מ.

 פרוי און הוירש ס.

 פרוי און מאפמאן ס.
 קעםלער רױוע

 פרוי און קליינואן פ.

 פרוי און קליינער ז.

 פרוי און קריימער י.
 פרוי און רודאלף ה.
 ראטבואן ה.
פריד ד.

 פרוי און קופער ם.

 פרוי און בלום ר.
 ראזענפעלד דזשײ.

 ראזענפעלד ב.
 פרוי און לןורץ דזשײ.

 פרוי און ראזענפעלד ה.
 פרוי און װאהל ל.
 פרוי אװ פינקל מ.
 פרוי און קײלים מ.
פרוי און קאהען ס.

 פרוי און לעװענטאל י.
 פרוי און מעלאמעד דזש.

 פרוי און מעגעקער מ.

 פרוי או; מילער ם.
 נידעלמא; איידע

 פרוי און גימעלםטײן מ.

 פעקערמאן מ.
 פעקערמא( :אדא
שאקש מערי

 שקליאר ב.
 פרוי און קאטץ מ.
 דײװידאײ א.
 פרוי און עשטרין א.
 פרוי און ליפםקי ל.

 רייג־ם דזשײ.
e. גליק
 פרוי און גךינבלאט ל.
 פרוי אוז קאהען ה.
פרוי און פארמאן א.

 פרוי און קא־וערמאן הערי
 קאװערמאן הוירמאז

 פרוי און קראםנער פ.
 פרוי און דאװידזאי ס.

 דעהידעי־יא מאלי
 פרוי און דובין דזש.

 פרוי און עפםט״ן א.
 פרוי און פעדעימאן י.
פרוי און ראכליס ל.

לאזאנאװ נ.

 פרוי אוז פעלביז ב.
 פרוי און בעגקין ה.
 פרוי און גיטמא; א.
קאטץ ר.
 פרוי און ליטװין א.
 נימאטין ם.

זאניכ דזשיי.
 פרוי און מייערשאן ג.
פרוי און פעק ל.

ש ט ענ ר 173 ב
 גאמבערו. א.
 פרוי און גארין ל.
 געלסטיין ה.

 ;ילבערג דזשעני
 פרוי און גערשגארן מ.

 געלםטיין מערי
 פרוי און גליק ל.

 פרוי און גלוזמאן שלום
פרוי און גלוזמאן י.

 םילםט״ן דזשיי.
 פרוי און בראדקין מ.
 פרוי און פמיט י.
 פרוי און שמיט י.
 פרוי און דזשורין ם.
 פרוי און טעבנער י.
 פרוי און ליפםקי נ.
בושעל א.
 פרוי און מארטאן ם.
פרוי און וואיטשאק ה.

 ערעםט פלארענס
 פרוי און א״כען דזש.

 א״סיז רעבעקא
 פרוי און בערגמאן ם.
בוירקעגפילד מ.
 פרוי און ביבערטאן ד.
 פרוי און ביבערטאן ל.
 ביבערמאן מ.
 פרוי און בלייקער א.

 ךאבין עםטער
באהעט פאלין

 בארטנער ה.
 פערין מ.

 פינקל רחל
 פישמאן א.
 קאהען ה.
 קינד א.
 קאריז ב•

 מעקלער דזש.
 ‘מאגיי ם.
 מאגאװ ע.
 מעץ ה.

 קארדען אנא
 גאמניט ליגא

 הענדיש ריװע
 הערליך פעני

באםיד ה.
ראגעל אגא

 פרוי און ברעגטאן מ.

 פרוי און באםיד מ.
 פרוי און ראבינאװיץ י.
 םיגעל מ.
 שעגקין ה.
 פרוי און שאר ם.
 פרוי און גאלובאװםקי ם.
 פרוי און גארדיז נ.
פרוי און גרינבײרג ב.

ױי ן פ או רעזגיכן א.

u\ו~ % u ו_ א.
פרוי און רובין ר.

פררי און ì שולטאן . אב
פרוי און ט־יז ש. שי דז

זי:י.ער יאה
פרו און י טמאלעגפ^ א.

סאבעל א.
סטאלער א״דע

 פרוי און גלוזמאן שמחה
 פרוי און גאלדאמער ם.
 פרוי און גאלדמאן ד.

 הראווטשיק לייטשע
 פרוי און קורמאן דזש.

 לאנדסמאז מ.
 םטאטבערג י.

 פרוי און שטרי־ער
 פרוי אױ טעקער מ.

טאבין פןןני

 פרוי און פרידמאן ה.
 פרונט ל.

 שאהש סיליע
 פרוי און טראכטמאי ם.
 פרוי און װיינמאן ם.
 פרוי און מיגי־ור א.
 פרוי און װיטן ה.
 פרוי און װיימאז ד.
 פױי און זעלדיש ר.
פרוי און םטייגבעיכ י.

םאלידאר שילװיא
 פרוי און שאנדלער ג.

 םא־-דלער דזש.
 םטיינבױק ראוז
 וויינםט״ן אגא

 פרוי און פעטקאװ מ.
 פרוי און פינסקעי דזש.

 פארטער מ.
 װײםינגער קײט

טאפאראװ בראגיא

ש ט עג ר 255 ב
 קארמאן ד. נ.

 טאוב יודל
 לןאפלאן םאפיע

 גוירשענםאן צירל
 ראיעװםקי מארים

 גרינבערג ראלן־
 קרוגער דזשוליוס

 םלאוטס ד״װ
 לארין דזשארדזש

 פרוי און קריס ב.
 לינעװםקי דזשין
 גוירשגסאן יאשל

 דובײ :ייטען
 באלנא אלבערט

 װאלדמאן פיליפ
 שירולניק אײב
 פו־וי און פרידלאנד יאשל

פרוי און ראיעװשכןי ש.
 פרוי אוי טענענבוים מאקם פרוי און װאלד״אן הערי

פרוי און קאפלאן הערמאן פױי און ריטשמאגד בוירני
 פרוי און ־איעװשקי ג״טען פרוי און טשודנאוו אלבערט
י און־ 'ואלדפאן-: שיימאן ו פרוי און טראכטגבערג.uus פי
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ברענטשעם אנדזשעלעםער ־ לאם
51 ברענטש

קישנער הערי קאגזעװאי בזרס. און מר. פרײנד טרס. און מר. האהן ע. מרם. און מר. פרידמאן מרם. און מר.
ג אלבערט נ לי ט״ ם גארבער אימע און משה גארעליק ס. טרס. ארן מר. זאקהיים עםטער און ד. קאמינםקי מרם. און מר.

מאימודעם גאלדע און א. ן ז♦ דר. ײ י ק װענגעו־ רובין פעפערמאן מרם. און מר. דזשא מרם. און מר.
שאפירא מאקם סילװערט מאקס ײלין סאפיע ב מייערס עםטער און םעם טורטשינםקי

טלין םאל ציי געזנאנסקי שײע נאװאקאװסקי י. טיין מרס. און מר> ש ר״נ דארגאװ מרם. און מר.
באלאקאױםקי א. קאי הערי זעמעל מ. שולמאן איידע פילטש א. מרם. און מר.

זאסלאװםקי פיליפ מקין מרס. און מר. סי קעס נײטען נאטאנזאן מרס. און מר. דעניעלם מרם. און מר,

 לעװינםאן דזש.
 ראזענפעלד װיליאם

 קאפלאן טעם
 מאםט גאםי

 גאלדקיאנץ נ.
שאפירא םעם

 םטערן אנא און װאלף
 פארבער ליגא און ױדל
 בריםקין מרם. און מר.

אן מ  בעקער ה״
 מינטץ ב. און ה.
 ראבינאװ ב. און ם.

 פוירסלי מארים
 דזש״קאבםאן מ. ם.

ע און בען  קראםנאװ םילװי
אן פ. און ם. בוני
 מילעד ד.

 גאלדשטײן ט.
 יעליז ר•

 שראגין דזש.
 בוכבערג ל.
 קאדיש ש.
 ארלאף נ.

 האן אלעקם
 קורץ ■עלענא

 אבאלאװ דזש.
 גאלדשטײ; ד.
 קאן ד.

 פאםין לואים
בין  פריד רו

 רומאק ר.
 שוםטער דזש.

 בארקין ד..

 פאלעםטײן מ.
 קארען םייער

 לעשניק חיים
רױיליז דזש.

 עפשטיין הערי
דזשאפע
װינג ר  װיינער אוי

 זלאטניק לייבל
קאז םאל
מאטיםאװ מרפ. און מר.

 היטלמאן מאקם און לינא
 גרינװאלד מאקם

 גערבער א:א און םעם
 קאםאן אנא און ע.
 קארטץ ם.
 װייםבערג א.

 גרינװאלד דזש.
 ליפםטאון ם.

ערניק םימע און םעם  װי
דזשאפע בעטי און פעם

 בלום יעקב
 נאםא,ז נ.

 שװארץ חײם
 ראלאנד דוד

 װוים אדאלף
פרעגער חברטע

58 ברענטש -
 טשערנאװ ל. און ד.

 םאלאמאן ר. און דזש.
בוכמאן מאלי און נחופ

 ראזענפעלד פ. און ג.
 זימבראװ מרס. און מר.

 רעלין פעני און םעם
 באדין חנה און םאשע

 אדלער מרם. און מר.
פארבער א. און ב.

 שאמעכזאן א.
 טארינאװ לייבל
ן םערע לי ״  ב

 טאגדעל םאל
 מערנים ױםן»
שט״נהארט אהרן

 קארטץ א. טרם. און נור.
 טארגאנםקי אלעקם

ב  אדלעי לינא און א״
ראזעגטאל בען

 רובין ב. און ה.
ערניק מאקם  װי

 קארניצקי רעבעקא
 קאוגיצקי בערנארד

טאן מאלי און םעם

 דאגילאי- ד.
װיק םיליע  בדאנז
 װייצמאן שרה און הערשל

 לעװין ב. מרם. און טר.
קרעמער מ.

 בערגער רעבעקא און הערי
 לעכאװיצקי ל. און א.

 לינקאן :ארמאן
ען און ה. לי  בראמסקי לי

שאפראן בעטי און אב.
 עװאגםאן א. און ד.

שקין ק. און דזש.  די

 מארטקאן» ר. און דזש.
שט״ן ד. און ר. ראזענ
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79 ברענטש
םילװערמאן מרם. און מר. שטײן ל. רובינ ני םםאלער מי אשפיז דזש. מרם. און מר. דיימאנד דוד און פרידע

זעליגטאן סערע קאראםיק ראזע האפמאן יעטע טילים ה. פאפקיל מאקם
ס יעטע ױוי די שולמאן דארע און םעם שט״ן ק. בארנ פאלאק ב. האלפער סעם און דזשעגי

דזשאפע מ. גורעג-יטש א. פריד דזשעק רובין לינא םטאן א. און ע.

 שניי מרם. און מר.

 שענקמאן איזראעל
םאקאל נ. מרכ. און מר.

 דאברוש דזש.

 פערלמאן דזש.
וױיס א.

 בערנשט״ז ליגא און א.

רובין נ.
מיפאז מרם. און מר.

 דארדיק מרפ. און מר.
 םענדם װ.
 טשערינםהי ר.

אגראנאװיטש מרס. און מר.

 גארט ראזע
 קעםטין קלארא

 גאלדמאן דזש.
ליפשיץ מרס. און מר.

141 ברענטש
ל. ראטינאװ פערלין ם. און מ. יאנג מ. םקיר ל.
ס. רובין ד. פלאטקין העלען מענעס םפעקטאר ב. און י.
ל. סאבעל פרימאק א. װעלןס פעגי םטיין ט. און נ.
ד. שװארץ ראפאפארט ב. און בען מארקום א' מערי ל ײ ט
ס. שקאלניק ל. פיש חברטע מאטיס װיים װ.
א. שאפירא ד. און ד. ריטשמאן ס. מאטי װעקםלער דזש.
ל. שאפירא פ. און װ. ריטשי-אן פ. נאפטאלין ג. װילקיגם װ. און א.
ב. בערקאף מ. און ה. ראסמאן ג. :אפטאלין נ. און ג. װאל א.
ה. מידלמאז העלען ראטמאן י. פאלער מיני װאלבזןיג. ב.

 יאנג ס.
 זיידאװ דזש.

 זעגזיפער
פקיז זי

 געלפאגד ב.
נעמיראף א.
פאסנער ר. און ס.
 אײעראף ג.

באםמאן ש.

י־אפין :ז. און מ. קעי א• אוז מ. גאטטין מרס. און מ,־. עלקינס ה.
לעבמאן ג. װינער ק. האלפערט עטינגער און ע

לעפי קוירטמאן ר. און א. הוירש ג. און ד. פינקל מ.
לע מרס. און כ;ר. קיאפערמאן ר. און ם. א חוירש דוגי פינקל חברטע

לעװין ס. קלעבער הערזאן פיש ב. אוץ בז.
לעווײן סאפיע קאמער הוירש א. און מ. לוקאןפרידמאן קראװיטש

אײסען ס. קרופין א. און הוירש םאל געסין י. און ד.
א־־טמאן סערע לאנדא ט. און א. הארװיץ י. געלפאנד

אלפער איזידאר בעקער ב. קאנער ר. גולגיק

רנער
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 םערולגיק אנא און םעט
 ורא,״ י אגא און לואים

פאקם ס. און דז.

 ליס קלארא און נ״טען
 לעזין ל.
ראדהיים נ.

204 ברענטש -
בוירי- מ.

 אלפערט ע. און ה.
א״זיקמאן מ.

 שפילבערג מרם. און מר.
 גורעװיטש ל.

כייפעץ דארע און װ.

 באקל איזאבעל
 קאן אנא און םעם

ראיעז מאקם

,מייער אב. װ״גבערג עליס און מ. שקאלגיק מאקם
נעגין אנא און א. דובין מדם. און מר. קוזניץ םערעיאון בעני
ספײיאק ד״װ סעקס םעמועל קוטין ד,ערי

 פיליפם ל. און ט.
 ראגא דזשאזעף

קארפילאװ ג.

 טשאטנאװער י.
 הענדמאן ליגא און פיל
זיגגער מרם. און מר.

224 ברענטש
 קאפלאן און אראנאװ

 אלטמאן פרידא און הערי
 אפאנאװ ר,לארא און מאקס
 קאטינקער אנא און עליק

 קאן רױוקע און הײמאן
 פרוי און פריש מאקם
 קאפלאן ראוז

 יאלזאר היימאן
קאלין

 גאפין אברהם
 לעװיטאכ דזש.

 סאװאנוק א.
 װאלפםאן דזש.

 זארעצקי סיליא
 םיימאן לינא

 מײ׳םטאן קיידי
 אדעל םעם

 ,;עלפארב זעלדע
 קאן רעבעקא

 גאלאף בערטא
 הערמאן מ.

 קאפלאן ראוז
 לונדבערג ואוז

 בעקער און בערעם
 שט״נבערג עםטער

 װ״םבעקער מרם. און מר.
 מארגאלין דינע און ה״מאן

 מארדען רעגינא און פרעד
 םפאריז און ל״מען

 שטעםעל «רם. און מר.
פאםטער דזשעני און מארים

 קאן א;א און םעם
 פרוי און קאן לואים

 דאבריר סערע און םעם
 דרעקםלער מאלי און ױנע

 ,ױײנשטייז דובראװ
ענגעל מײ און אדאלף

 קאםמאי מרם. און מר.
 קוטין רבקה א־ן שלמה

 סייברין מרם. און מר.
 קראוז עטע1 און נ.

 ליכטנפעלד מרס. און מר.
שאון םיליע און מאקם

 הימלפארב פרידא און דזש.
 אבראנםקי מרם. און מר.
 זארעצקי מרס. און מר.
 בעטם מרס. און מר.

העלען און ארטור
רובינשט״ן

 ־א•( מרם. און מר.

 קלײגמאן מרם. און מר.

 קנאפאװ מרם. און מר.

 ליפמאן מרם. און מר.

 מאלקין מרם. און מר.

מאםקאװיטש מרס. און מר.

 ניובא בעקי און איזידאר
 לױויי גאלדע און מאקם

 לעװיט בעקי און בארנעט
 רעזגיק אדעלא און א״ב
 ליגםקי םאפיע און עליק

רײס מערי און זיגמאנד

 לעװיץ װערא און הערי
 רעזגיק מיני אין מארים

 קוירשנער איזידאר
 םטײן איידע אוי רוביז

 װילמעט מרס. און מר.
װיילאג לײ.א און קאלמען

 אדלאנד קלארא און א.
 בערנשטײן מרם. און מר.
 בעלאנםקי מרם. און מר.
 קאלינסקי מרם. און מר.
 ראםקין מרם. און מר.
ראזגבלום מיס. און מר.

 גאליז מרס. און מר.

 גראם מרס. און מר.
 הערמאז ראוז און ד״װ
 קייזער בעפי און סעם
 קאמיגעצקי מרס. און מר.
אריסמאן ררס. און מר.

גאלדשטיין פ. און ם.

 גאלדװאלד .c און ה.

 םילװער ר. און א.

סילװערמאן ס. און ה.
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 סעמועדס ר. און דזש.
 ראזנצװיי^ פ. און נ.

 פאפלער ד. און דזש.

מילקין ב. און דזש.

251 ברענטש ־
 דװארקין פ. און מ.
 שעגקמאז י. און מ.
 ע־-ארעז ע. און ל.
עפשטיין ם. און א.

פײגלםאן ע. און י.
 פ״גלםאן פ. און א.
פארקאם ע. און ל.
 פרימען x און ב.
םטאדקמאז ר.

 גיליס x און דזש.

 װ״נשטיין דזש.
x פאקם ע. און 
 כאלװאנםקי ד,.
שער מ. און ל.



 ליפשיץ י.

 מאטאװע ב.
 ראדאװא מ.
 רינמאן ב.
 דאבערטס ב.
 םילק ל.
 םיידמאן ע.
 דזשאזעף א.
 לאזאנסקי א.
בערמא; ל.
קאן ד.
 קאן פ. און י.
 עפשטיין מ.

ר דזש. ע  פ״נ
 פארדאם ע.
 גאלדבערג א.
עי ר. טנ הו
ץ ה. בי  איז
 קאטץ ם.
קעלבעק ר•

 הערלינגער פאניע
שלאין ל. און ד.  פי

 שאפירא מרס. און מר.

 בערלין מרס. און מר.
 זעמעל איידע או; מאקם

שט״ן ד,.  גאלד
 עטלינגער פאלא

 װאםערמאן ש. און מ.

םמיט מ.
 עפשטיין י. טרם. און מר.

 ^רינבערג עםטער
בערגםאן מרם. און מר.
קאן
 קארםקי מרפ. און מר.

 זאלאיםקי ד.
מילטאן מ.

 װיינעד מרם. און מר.

 םקאלניק מרם. און מר.
זעטעל פ.

שענקמאן מרס. און מר.

 שוגערמאן מרס. און מר.

מיילדער מרם. און מר.

טשערנאי מרם. און מר.קופלאן דר. הימל מרט. און םר. םיימאן מרס. און נז*.

268 ברענטש
 װארםאװ מרם. און טר.

װארשאװםקי איװא
 װארנער ב. מרם. און מר.
קעגעםטער מרם. און מר.

 פאול מרם. און מר.

גרואײער מרם. און מר.
 שניט מרס. און מר.
לעדערמאן מרם. און טר.

ברענטשעם דיםטױקט באםטאנער-
-------------------------- 23 ברענטש --------------------------

ביאץטא•
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 שארין דזשאו
 האלפער לואי
אשעראף לואי

 שאפירא מייער
 נייגעל וו.

בעליצקי הערי

ן לואי י ג ״  נ
ב ״ פקיגד א  זי
װאראן שעם

ײ״• O י״וו Q

 לעװענםאן אױוא
 װישאצקי אראן

בראון דזשאזעף

 פײגבערג עברנארד
 פיינבערג ראזע

לעװענשאן אשקאר

קאלעז שי. לעװיט ד. מרש. און מר. ראהםבןירי עג װ ר קינג אוי קאנסטאנט סארא אוז ארטור
אזערשקי שי. מרש. און מר. קאמינסקי פ. מרס. און מר. קאטץ מרש. און מר. פראטינער שעמועל קאטלער הערי

שאהאט הערי קארשון עטל און דזשא מענעשטער ל. מרפ. און מר. רעזניק דזשא שולמאן פ. און ב.
גארבער שיליע אוי מאקש ריקלין דארא פלאטקין מרש. און מר. יוישבערג מייער נאכאט מרם. און מר.

גאדעס ם. נזי־ס. אוי מר. חורװיץ פאולין ראזען גײטען טאמאש עליש אין דזשעק בראװערמאן דזשאזעף
װ רובין טערע און דיי מאן בערטא און רפאל גיי ץ ה. מרס. און מר. װי ײמא ה י-אלדנערג מאריש װ״סבערג ביטריש
שױעל בעדא און שעם װיינער טרש. און מר. פײערשט״ן הענרי בינדמאן דזש. רעזניק פיליפ
פרימאן א. יזרס. און מר. גודמאן ר. מרס און מר. װײלאן איידא ער ײאלף מרש. און מר. װ״נ װינער דזשאזעף
ױ מ. ט היי ײהיטמאן מ. טרס. און מר. גאלעש ג. סרש. און מר. שװארץ א. מרש. און מר. מילער לינא

שאפירא מ. מרש. און מר. בלידאן ב. טשערניאק רובין שאקאלשקי היימאן לעװין אנשל םרש. און מר.
90C ידמנטש .Z7 W Lm J  ÿ  I mm

באטלער מר. פרוי און װהילער ה. רגיװיר פרוי און פישער ס. פרוי און אפטייקער א.
טייקעלשאן ש. מרפ. פרוי און יעלא־ויטץ ה. פרוי און פראקופ ה. פרוי און גאלדבערג א. פינקעלשטיין א. מרש.פרוי און ברומפילד מ. פרוי און דיימאנד ה. פרוי און סארכןאװיטץ מ.

לעװענגרוב האראלד פרוי און קרעטער דזש. םרוי און םטאוי ה. פרוי און קאגאן ס. פרוי און בערמאז ש•
לעװענגרוב שימאר קאגאנאװיטש סעם פרוי און סטעקער י. פרוי און פארקער דזש. פרוי אוי; פישער ר.

R7 לזויז״ז“'־
וואוסטןיר

אלעגטוך :ארמאן קאבלענץ הערי קאטץ ה. גיגשבורג דזש.
ק א. לעװיט א. קאבלענץ העגרי פדענקלין אייב קױולי

 װעקשטאן פ.
 דזשײקאבש װ.
 קאװעי י.
 װעשטעלמאן ם.

 װעםטעלמאן רחל
 לאנגגארט פ.

 זעו מרם. און מר.
 ראבינאװיטץ ד.

 מרם. און מר.
 מארמא' קארל

 גאלדסטײן ם.
 סינעש מר.

 ױרעצקי
ס לואי  װיי
ש אנא  װ״

 םעקם שיקע
 םפערלינג דזש.

 כורקאט פאולין
 װילער מאקם
װאולפמאן שרה

 פישמאז י. מרם. און מר.

 לאבונםקי מ. מרם. און מר.

בידערמאן מ. מרם. און מר.

65 ברענטש
 רארטטיןןםטןיר

 קעשנער’ מ. מרס. און מר.

שאננאװ ײ. ײרש. און מר.

מרם. און טר•
 נאסאנאפסקי א.

גארםטאון ל. נזרס. און מר.

 בילעטששי י. מרכ. און מר.

 פאלפקי מ. מרם. און מר.

זיטזער י. מרם. און מר.

s l m m m m  i

י  w ■ m m  i
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P t ] n S Hr 1 ^

קאלי־א מרס. און מר.
װאשערמא; דזש.

 װאלבא דזש. מרש. און מר.

 קעשלעד ב. טרפ. און מר.

שורקיש י. מרפ. און מר.

 בארגשטיין ה. מרה. און מר.

ײן ה. טרש. און מר.  װייגפט

 שיאון מרש. ארן טר.

מרש. און מר.
שילװערמאן טש.

 פלאם י. פרם. און מר.

 אײברעהעם מרש. און מר.
האפמאן

 לובאװ מאריש מרש און מר.

שעמפלער טרש. און מר.

 בעגדזשאטין מרש. און נזר.
שעמפלער

 קעשין הערי מרש. און מר.

 קעשנער ב. מרש. און מר.

שוו־שיס י. מיש. אוז מר.

 טייערכ אהרן מרש. און מר.
אייברעהעם מרש. און מר.

מאזאנטקי
עני מרש. און מר.  קעשלער י
מארטין דזש. םרש. און מר.

109 ברענטש
מ»לח

 מאצקין מרש. און מר.

 קאשפער מרפ. און מר.
מאצקין ש.

 באשינאװ מרש. און מר.

 גילמאן מרם. און מר.

 ב״קער מרם. און מר.
 האלמאן הענרי

 האלמאן ב. מרש. און מר.

 באנשדארף מרש. און מר.

 ראזענבלאט מרם. און נור.
 דזשייקאבש פיליפ

 שמיט מרפ. און דר.
 האמען מרש. און מר.

 גלאזערמאן מרש.
 הערםבערג מרפ. און מר.

ען אייז
 טאביז מרש. און מר.
שענדערש מרש. און מר.
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 ברום מרם. און מר.

העלער מרש. און מר.
 פינקערטאן מרם.
קאהען מרם. און מר.

 ד.אלאדי מרם. און מר.

בלעקמאן מרם. און מר.
װינער ע. ה.

פעלדמאן מרס. און מר.
 שוגערמאן מרם. און מר.
װיינשטײן מרם. און םר.

 אײבראמם עדװארד
 אדלער איידע און הערמאן

 אלטשולער פעני
 בענקער דזשייקאכ

 באש אנא און מאקם
 בלאק דארא און איזראעל

דזשעגיי און בענדזשאמין
בלעקמאן

ד ײי  בלומענטאל דיי
 קאהען פעני און איזראעל

 קאהען סעם
 דיימאנד מאריש
 עלקין לואים

ד װי ״  פישמאן ד
 פליקאפ מאקש
 פארמאו הערי

 געלער בעטי און מארים
 גלייזער בארני

 לאװיטץ אברהם
 מיטשעל דזשאזעןז

 נאנ־אש פוירל און מאריס
 אויפער אברהם

 פערקאװיטץ דזשייקאב
פערקאװיטץ עסטער

װא און דזשולױש אי
גאבםטוב

ג,רין איידע און גייטען

ח4 ברענטש ■
^גר װ^םט

ײד דארע און מאקס  ה
 דזשאסין הערי

ד װי ײ קאטץ ד

 קאופמאן אנא און ענדרױ
 קאזלאןן מרים און הערמאן

קראוױטץ פ.

 קרעדינטםער איזידאר
 קרופניק ראוז און פיטער

לאנדאו מ. ה. דר.

 האנדעל ראוז און סעם
 ראזען טאקם אוי שארא

שגאן לואיש

ט און הערי די  קאטץ אי
ד ױוי  שװארץ שארא און די

יאקאלאװ .e לואיש

 קראשגאר איזידאר
 יעלין שארא און מענדל
ראזען שיליע און אברהם

 לעװענשאן הערי
יאפי אנא
טץ איידא און בען םינעװי

157 ברענטש
 אקשעלראד םעמועל

 קאהען שעם אוז טילי
 פרידמאן איידע
 גאלדבערג אױוע

 לארקין שרה
 מעראן העני
 מעראן איידע און נחום

 שטערן ב.
 שאלדבערג פיליפ

ד ױוי  קאפלאן די
 קלובאק שרה און מאריש
 קלובאק מארטא

 מעראן ענע און נח
 מעראן איידע און נדוום
 מירשקי נעטי און לואי
 פיערש רובי
 שפירער הערי

ראזען עני
שאר שיליע און שעמועלשקלארשקי פעגי און ױדלראזענפעלד לינע און sפילי שער פרידע און איזידארליפשיץ שרר און חיים

 י-אלעקשאנדער מרש. און מר.
בראון לואיש

ױויד מרם. אין מי•  קלאק די׳
 כרינבערג איזראעל

 קאנאוחץ דארא
 קאגאװיץ דזש: מייער
 קאפלאן ארטור
 קאפלאן עשטער

 קאצען י. א״בראהעם
ד ױוי  קאצען די

קאצען שארע
 קאצמאן נ. מרש. און טר.

ש נייטען  קוי
ש רעדזשינא  קוי

 קארשאן מרש. און מר.
 קראװיף בענדזשאמין

קראװיןת דזש.

רין שאל  נו
 פארשעלען שאלאמאן

ײדין א. ראלף  ר
רעשאק טשארלם

168 ברענטש
 רײוער פאל

ן ל. הערי ני י  רי
 רובין אדעל

 רובין איידא
מילער אלפיעד

ד רובין ראזאלי ױוי שייפען די
שעמועל מרש. און מר. לואיש מרש און מר.

שט״ן ביג שאפירא רו
לעווין הערי דר. לאװיט בארני
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 װערניק שארלאט
 װערגיק נארמאן

זאנגװיל םארא

 טאלמאן סעמועל
 טארגאוו פיליפ מרס. און מר.

װאסערשטײן אדאלף

 םורקים םיליע
ק  םורקים אייזי

םטיינערמאן ב. מרם. און מר.

ש - ט נ ט ר 1 ב 7 0

טאן מרם. און מר. היי
םילװער

םלאטאף םעמועל

 רוביז מילדרעד
שטײן פעמועל  רובינ
שאפירא העראלד

ראװנער ה. מרפ. און מר. מאלען ר.
טטיעלםי

געםין א. מרפ. און מר. בערמאן ח. מרם. און מר. איידעלסאן דזש.
שאפירא פעני גודמאן ב. מרם. און מר. געםין ב. מרם. און מר. ם ד. ױוי די בארדן ב. מרם. און מר.

שאר נײטען פאלאק סעם נירס. און מר. גילמאן דזש. פיין הערי בײקער טש. מרם. און מר.
סלאבאדניק מ. מרם און מר. פרעסמאן א. ג.אלד דזש. פרידמאן דזש. בערמאן א.
םאקאל װ. ה. מרס. און מר. ראיף פ. ה. מאיעז ד. גארגיק י. מרם. און מר. בערמאן מ. מרם. און מר.

טעטעגמאן א. ױדעל דזש. יודעל עמא ק םעם מרם. און מר. ײצי ז זיידמאן פרענק

171 ברענטש
 אײלאנד ראוד גוראװידןןגם,

 װיינער םעם
ראם
 טשעםען מרס. און םר.

פיש דזשא
 פוירל העלען און דזשא
 לעװין ו.יטל און פעם

 פוקס זזיימאן
ד ױוי  ־ארטמאן די
םאן חברטע ױד  ר״ו
 גאלנער ראוז און ■מארים
 שװארטץ םיליע

שוים  שװארטץ דז
 .ראראנםט״ן פרעגםעם

 באראנסט״ן עכא
 קאמינםקי אנא

חלק דזשא
פאלאק בעםי און טשארלי

 אבראמאװיטש מ.
 פרוי און אטלאם :םעם

 פרוי און אװרוטש דזשעק
 פרוי און בריל מארים

 פרוי און בראון ב. וו.
 פרוי און קאהען אברהם

 פרוי און קאהען םעמועל
 פרוי און עלקין אברהם

 עפםטיין װיליאם דר.
 פדוין״' ׳ ו־ן א פ־ישע־’י:* רװ י ו א

 פרוי און פרימאן מארי
ד ױוי  פרוי און ^יבעו די

 פרוי און גאלדבערו. פאול
 גאלדיערג דזשאזעף

 גאלדבויג ראלף
 גאלדבערג םעמועל

 געײירטץ הענרי
 פרוי איז גודמאז מאקם
 פרוי און ג״ובער הערי

פרוי און םאקם לואים
קעוטץ איידע טעפערמאן םידני פאול מאריס מורי מאקס שולמאן ל. סקאװי װיליאם פרוי און שװארץ דזשאזעףו

װילענםקי עלים הורװיטץ עלי טאםק לואים לעײין הערי באקם ה. ----------------------------------

 פרוי און קאפלאװ םעם
 פרוי און םײ.אל איזידאר
 פרוי און קיגד נעזארעל

פרוי און ראױין דזש.

174 ברענטש
פרוי און לעכטשור העריװיגטראפ

 פרוי און שיף פיליפ פרוי און קראםקא דזשארדזש
פרוי און קרולפעלד אראן

ליבערמאן טשארלס דר.
 פרוי און קאפלאװ איזידאר

פרוי און טאר דזשעק

 מואװער מערי
אםװאר אראן

ױי און ראזענפארב אלבערט  פ
פרוי און װיגאדא הײמאן

177 ברענטש
םפרינגפילד

ב זהרדה ״  אבריאמאװיטש ל
 קאהאן איזידאר

 קאהאי איידע
 לעװין יאםל

 גאלדבלאט גערשן
ע  י-אלדבלאט פייג
 אפעלבוים דזש.
 האפמאן בעני
 אדעלםאן ױםן*
 לעװין םערע

 קאהען אלעקםאנדער
 זיידמאן קאפל

 קאראבקױ ה.
 װינער מאקם

 שעף א.

 םטאון ל.
ױענדראף װעלװל
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 װענדראף עטל
 ראזיגסקי ב.

 אדעלסאן פעני
 פעװזנער משה
 פעװזנער מערי
קארילין לואי

ױינער לואים  ו
שניידער סעמועל

 קארירין איידע
 לענאז מילטאן

ע ד  לענאן א״
 בערגער הערי

 שוב נארמא
שוב אברהם

 קלאס דזש.
םניידעוי כאול

 שוב רבקה
 שאראפאן מאיר

 שאראפאן דזשעני
 שעקמאן דזשעני

 יידלים עטל פעשע
ײדלים באגע

182 ברענטש ■
לױ

 ליבערסאי ם.

טשערניז י.

 גרין מאלי
 גרין הערשל

 פאקם פאלי
 פאקם פרידא
 דאגציג מאריס

צי; מערי דאנ

 בערקאװיץ לייב
 קראװעץ אלבערט
 קראװעץ עסטער
 סטאון אברהם
 שאר מייער

שאי ג,יטל

 דאנםקער ה.

סלאװין א.

 פוירל א.

שראף מ.
 גאלוכ א.
־אזאיעם ה•

לעקערט ר. סטאפןןר א. גילבערג ה.
פאלאנסקי דזש. גאדדבערג דזש. זאר£א. .8

אן מ  <.ארטע ה״
 פינטא לואים
כערנ-אן מאריס

2 ברענטש ----------- 0 2 -------
באםטאן

א און װם. שוגערמאן וויליאם נ שורין יי
לאפ״לאן איזידאר שאלסבער;, לואיס

ליעז און בארגי סאראקא דארא און היימאן לעװין לי

 :אלאמאן םעמועל
 קאריטץ דארא און םאלאםאן

זיכמאז דזשא

ברענטשעם דיםטױקט דזשױרזיער■ נױ
ארק ו נ

 באסקין ש*. און י.
 בלומענטאל ס.
פיידמאן דז. און ד.

 מילגיאם ר. און ס.

 :אטשין ס.

גאידאן ג;. און ה.

 אורבאך ב. און מ.
 קלײז ע. איז מאקס

בארעגשטײן און פ.

 זאענטץ ה. און ם.

 ראט מ. און ל.
קאיאן ל• און פ

און  םילװערמאן פ. ה..
 שײנעס ט. און ל.
ענגליסט ב. ארן מ.
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 ביטמאן סי. און טש.
 דזשאפע ל. און א.
 לעװיטאן ט.
 בענעט נ. און ה.
ליפםטײן א. און ם.

 שיןז כ.

שיף פ.

 קריגמאן י. פ.
 קרױ.מאז בערטא

 פעדע' י.
 מילמאן א.
 פרעיל פ.
 פרידמאן א.
 פרידמאן מ.

גי-־לין נואקם

 קאטץ מ. און ל.

 באסקין סי. און י.
 ריגראד סי. און ה.

 דװארקיז ל. און טש.
פרוכטמאז ט. און מ.

 פעםקין מ.
 שולמאן מ. דזשײ.

 קופערטאן ם.

 קופערמאן י.
 קופערמאז םי.
 האראױיטץ ד.
 קופערמאן י.
ס י. י  ל
 פאלא־ ם.

זייבעל מרם.

 ליבערמאן ס. און ב.

 קאטלער ם. און י.
װױואט מ.
 איטציקמאן ר. און ד.
 דילער ז. און ס.
קאהעז ם. און ט.

50 ברענטש -
 ו״רינבערג דזשאו
ש״.  ט״בער ר. דז
 עקםטיין דזשיי.

ם מ. או סעני  ני
 ;אלדפינגער לואים
 טארליכום דזשיי.

 לאזארוס מ.
ד װי ״ רין ד ; 

 פרידמאן מ.

אקערמאן ם.

 קױואלאף א. און דזשײ.
 סארקין ג.. און מ.
 גרעבעגטשיק ב.
 לעװיט ב. און מ.
ש נ. און ע. די  ניי
גיטער א. און ל.

ט״ן דזשײ. ם ײנ  וו
װיים א.
 זעבעל דזשיי. מ.
 זעלצער ל.
מאן ה.  זיג

קענט םי.
װינג ר  קופערמאן אוי
װינג ר  קופער אוי

 זעלצמאן מרם. און מר.

מארגאלין טרם. און מר.

 קאפלאװ ר. און א.

 מאםקאװיטץ ר. און ם.
 לאזאר י. און נ.
 װאלסקי ם. און מ.
 מליין י. און מ.
פיקער ם. און ת.

 שוםטער ע.

 םטעף ם.

 שוכמאן ם.
 שייפער טש.

 םיידמאן דזשײ.
 םלאון װ.
 םפעטץ מ.
 םארקין ם. מ.
שנור י.

בזארגאלין כעמועל

טלין םארא גי פאמעראנץ טרם. און מר. קאװאלאף מערי מיגדלין ר. קאטץ ל•
אדעם י. האװארד קארפ דזשעגי אן דזש. מ ױ נ קריגמאן ע. ר.

ש״קאב יאםקאװיטש דז פרייל פיליפ קאפלאן א. דזשײ. זוקערמאן מ. קרײצער ל. און ל.
פוירלמאן װ. פ. גױמארק ב. טש. האװער מ. אדעם סי. קריגמאן ג.
פעדער י. ראטמאן ה. בעלאף ם, סוקערמאן א. לאנדעםבערג ע. און מ.
פארמאן ס. פארמאן מ. קופערמאז דזש. גארבער דזשיי. לאפין מ. ד.

ראטמאן מרכ. און מר. פ״ער ר. און טש. ױם א. ױ די גאיבער אױוא לערנעי פ.

ראזענםט״ן מרפ. און מר.  גלוקאף ב.
 גאלדבערכ ה.
האנאפאל פ.

דובאװ ה. באראװ ה. ליפשיץ ל.

בארנםטיין מ.  גארדאן ה. נ.
טיקאטםקי ם.

 מײער דזשײ.
סילװער ב.

 לארבער דזש.
מענדעלמאן א.

יערג פ. קריג.מאן ה. געץ מרם. און מר. סטײן אלבערט מעק ב. און

55 ברענטש
 אוגוסט ד.
 אקסעי מ.
אקסלער מ.
 אנטמאן א.
 בערגמאן מ.
כאיעט ס.
 דיימאנד ה.
ש ל.  דויט
פארבער מ.
 פישער ב.
 פישער ס.
 פאגעל מ.

 פאנער דזש.

 פרענקעל דזש.
 פליגער מ.
 פיגק ־ש. און ה.
 געלפאנד ל.
גערבער ה.
 אײדעלמאן ר און א.
 פישער ה. און פ.

גלאבעדמאן ס. און סעם

5 6 2

 אקערמאן ש. און מ.
c. גענדעל פ. און 

גאלדבערג ל. און מ.

 באראװיטץ ליגא
 ברעגמאן ד. און ב.
באהערער א.

 בורמאן י און מ.
 ו.עלאװיטץ ע. און ל.

הערשקאװיטץ דזש.

 דיבאפסקי ס.
 פאסטאװ דזש.

דײטשמאן מ. און ה.



 כינםבערג מ.
 כאלד דזש.

מאן ם.  היי

 האפמאן ה.

 קארפ ה.

 קרופניק א.
 קוגעל דזש.

קרײמער א. און מ.

 קוטשער ם.

ליידערמאן א.

לעף ר. און א.
טץ ג. װי  ל״בא
לײבאװיטץ ע.
מאנטעל ב.
מילער ד.
פאול ע. און ל.

 פעטלאק ר. און ם.

אן ב. מ ^ י  פו
ם־י מ.  פינ
 פאמעיאנץ מ.

 פארט דזש.
 ראוז י. ס.

 רובין י. און דזש.
םיגעל פ. און ה.

 שאפירא י.
 שגיידמאן דזש.

 םייגער װיליאם
 כלוטצקי ר,.

 םטיין
 סטיין מ.
 םטײנמאן מ.
םטיין ד. און פ.

ק י י ם א פ
װ3 ברענטש

בינםקי מ. זו
ם א. ש״נבלו
װארשאװםקי מ.
װיים ב.
 װעינער ה.

ט װיליאם רי  װעי
ם ב. און דזש.  װ״

װינאגראד ב.

 לײבאװיטץ ם. און םעם
 מאםקאװ ר. און טש.
 םעדקין ם. און םעם
 שאנםקי פ. און טש.

 טענענבאום .־־. און ם.
 םװעדלאװ כ. און םעם

װאלף ם. און י.

ף איזאדאר  ר״
 ראזיינהערג דזש.

 ראזענבערג לעאנארד
 5יאזאן מארים

 רובין פ.
 סאדקין דזשעני
 סאדקין מאטום

 היידאף ע. םי.
 זאלשטײן פ.
 שנ״באלק ה.
 שנערבאלק ל.

 םעלאף זום.
 שענקטאן ה.

 םיליוער דזש.
 םםעלקינםאן ם.

סאלאמאן אוירװינ־

 םטאר ם,
מאן ם.  םט״נ
 טאבין ר.

 טאבין םעמועל
 טאקער ם.
 ליפשיטץ ה.

 מעלצער לואים
 מעלצער פ.

 װענעגראט דזשײקאש
א:ג לואים  י

 זוקער דזש.

 פארטאן דזש.
 פאזין דזשײקאב

 ראף םעמועל
װ אן דיי מ  ר״ז

 »1ריי ה.
װיינבערג װם.

304 ברענטש -----------------------------------------
 פערלין פ.

די  לאבין ם״
 עטקינם איידא

 בעלעט אנא
 גארבער םארא

 קאטץ בערטא
 ליפםקי םארא

א  רייף א״ד
 רעזניק מיגי
 שאבין בעםי
 םטיימאן ראוז

 םיידאף רעבעקא
 שניידער ראוז
 אגראנאף מרם.

 לילאף דארא
ע  יאגג םילװי

 מעלצער אנא
 םלאװין

שטײן ר.  פיינ
קאפלאן אנא

ארבאך העלעז ראזין איידע םיע,ער םיידי קים אנא ראזעגבערג מערי
םבע י• קאץ כאםקע ערליך עמא שנ״באלק דארע לאנדישמאן דארא

 פעלד פ.
 קראםקאפ מ.

ריז דזש.  ג
 רוםאק ב.
 הערים ב. און ל.
 שטיין ה.

 קאפיטולניק דזש.
 גאלדבערו. א.
 פלושװעיער מ.
 באם י.
װארמאן ה.

5 ברענטש
פעטןןרםאן

 ליבערט מ.
 בלאט ם.
 באגיגםקי ה.

 מילער דזש.

 מיטשעל דזש.
 געלער ל.
 פיליצער ר.
 פעלצמאן י.

 מען מרם. און מר.
 געלער י.
לאטער מ.
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69 ברענטש
ןוליזאבןיט

 בלומענטאל ק.

 נלומענטאל ר.
 בראמפילד מ.
 באזיז ל.
 באזין פ.
 קעראו־ י.

 ־ארפ איידא
 קארפ ר.
 טשעםיק פ.

װא  טשעסיכן אי
קאהן א.

 פרייגין ל.
 גלאזמאן ר.
 ;לאזמאן ז.
 גאלדבערג י.
 גאלדבערג ם.
 גאזע? ם.
 גרין װ.
גרין י.

 האלטצמאן מ. דר.
 האראװיץ ב.
האראװיץ ש.

 לעגקיי כאםי
 לעמאנםקי א.
 לעמאנםקי י.

 לעװין סיידי
 לעװין םעם

 לעװין א.
 לעװיז אנא

 לעװי; םיליע
 לעװין י.
 לעװיז י.

ליפמאן מארי

 אװםיעװ אראן
 ר־יפמאן מאקם

 ־ייפמאן מארים
 ראזענבערו, װ.
ק פ.  רייזני

 שעכטמאן פעני
 שעכטמאן םעם

 שאבערט פ.
 שװארץ מ.
 שאפירא ד.

שאפירא פלארענם

 טונקעל הערי
 יאמען א.
 יארעטםקי י.
 ווײלער י.

 זאלאטינםקי הערי
 זאפאלין י.
 זאראװ מ.
 זאראװ ז.
 לעװין מ.
 נעגא! ד.
םירעס ד.

אוז  קאהן ו
 קופערםטיין א.
 קאפלאן ל.
 קאפלאן מ.
 דעגאן מ.

 דיםענד םעם
 דיכענד םארא

 פייגען ל.

 פישער נ.
פרייגין א.

 האנשער א.
 האגשער איױא

האנשער נ.
 דזשײקאבםאן מ.
ש״האבפאן נ.  דז
 דזש״קאבסאן ר.
 קעגען ל.
קארש מ.
 לעיבעל ב.

לעיבעל הערי

 מאלאמוט י.

 מאלאטוט ר.

 מעראלטץ י.
ן מ. קי  מינ

 מאלי בערנארד
 מאלי לילי

מען ד. :י

אװםיעװ א.

 אװםיעװ ב.
אװםיעװ ש.

 שאפירא מארים
 שעװעלאװ ל.

 שעװעלאװ ראוז
 שילד ?!♦׳

 שילד סערי
 שיינבאוכ י.

 םילװערםטיין
 םאיפרעם פ.

פאקא־אװ הילדא

 סאקאלאװ מ.
 פפעקטאר ל.
 םפיטאלני א.

 פטיי־ הענרי
 םטיין אידא

 םטיין י.

 טאלטשין ל.
 טונקעל דארא

םאיפרעם ד.

77 ברענטש
טרןינטאן

 באריגםקי מאגיע און בען
 פאר הענע און לואים

 בליק פאולין און ם.
 באגאד ליבקע און נייטעז

ני און טש.  קאהן מי
 דייטש דזש.
 פינגערוד ליא
 פרידמאן בען

 י-אלדבערג לואים
גראד ראוז

 גרינבערפ בעםי ן ו א מאקם
 קאפלאן מאלי און איזידאר

 קעםמאן איידע און ליאן
 קלעמפארט םעם

די און לואים  לוריע קיי
 מעלטצער מארים און םעם
ע און טש. ד  מינטץ א״

 נאזניטצקי מאלי און לואים
 אפגער בעםי אוי בערנארד

 אקיען בעדטא און דזש.
 ארלאנז־ העגע און װיליאם

 ארלאגד םערע און מארים
אן מ שאן העגע און ה״ ה״מ

פאפקין ד.
 פאטאשניק ל־ליען און הערי
רטי אוי משה  ראפאפארט גוי
ןpפ■ר מינע  י

 ראזען דארע און רובין
עםטער און דזשעק

ראזענבערג

 ראזענפעלד :עטי און דזש.
 רוטרןין עםטער
 םאפיר םערע און מארים

 שלאם איזיךאר
 ש׳וארץ אייב
םעו.אל פעגי

םע;אל מאשע ן או מייער

 שאפירא דזשעני
 םיידעל איידע און מאקם

 םיראט י.

םמידט ל.
ען און װיקטאר לי לי

םגיידאװער
ספעקטאר אייב

 םטיינגרוב עםטער און דזש.
םטראופ הערי

 פװידער הענע און איזידאר
 טישמאן היימאז

 טערעם םערע און איזידאר
ן םערע און םעם ״ ט ש ״נ  װ

פאפקין ה.
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מארקום ד. לעװין ם.

װאלטער ר. גאלדשט״ן ם.
ראבינסאי מ. ראביגסאן ה.
פרידנואן מ. ט״ז ל. ם
ראביגס ם. ביגבזאי מ.
ראפינם ר. װאלטער י.
גאלדשטײן ב. מארקים א.

עפשטיין מאשע באלין פעני
פישקאף הערי שולױם באלטין דז

84 ברענטש
 פלײנפילד

 קאראפסקי ל.

 הוירש י.

 הוירש ע.
 ריװעלעם דזש.

 בערזאן ל.
 םטיין דזש.

סא?ם נ.

89 ברענטש
 אנויוי פנןרט

 גורםרי מארים
פישקאף םיליע

 ביגמאן פ.
 װארען מ.

 װ״נבערג דזש.
 װיינפערג ם.

 דזשייהאבם דזש.
 סעיאף ה.
סעיאף ד.

 פא״גאש דזש.
 םלאנםקי ם.
 גודבואן ה. א.
 בערגער ר.
װינאקור מ.

רעגײנבערג ה. :י.

אוירנעפט סעם ־.אםקאװסקי אברהם
ראפמאן םעם רודערמאן זעליג

103 ברענטש
װײנלאגר

 בא:ק פעם
 באנק ראזע
 בארםקי פאל

בארםקי בוירטע

 בוײג.ער מעק
 רוירגער בערטא

 ברעםלא הערי
רטי ברעפלא גוי

 פאיס אלבערט
 פאים גאםי
 פידמאן אייב

פידטאן םיידי

 גודמאן בעגדזשאמין
 ו.ודמאן אנטאגעט

 הוירטצבערג אדאלף
הוירטצבערג א:א

 קארפ דאניעל
 קארפ שרה
 לעװין םעם

לעװיז רעבעקא

 לע־וין לואי
 לעלוין דארע
ױויי מייקל  ל
ריםמאן אשער

 ריםמאן לאה
 רארארא פיטער

 ראזען םעם
װײגבערג הערי

 ראזען איװא
 זאמערגראד מאקם

װארןזן אברהם

 שװארץ הערי
 שװארץ שרה

ו״אלד פרידע

 ברוקס יאנקל
 װײנבערג, םאפיע

ברוקס בעסי

105 ברענטש
טי אטלאנטיק םי

פעגסטער סאפיאן קארפ פיליפ מרס. און מר. ר םעם ע מ״ז פינםקי מרם. און מר.
האלצמאז

בוירקענפעלד
 אפעלבוים מ. מרם.

ריד ל. מרם.
 און מר.
און מר. קראײעץ מרם• און מר. גינזבורג, לואי לעװיץ מרס. און מר.

ספיטאלניק חברטע ן קאהא מרפ. און מר. פאגעלמאן איםאק זשעלעזגיאק מרם. און מר. לעװין מרם. און מר.
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n. אנקלאױיטש 
 בלום זז.
באראף ל.
קאװאטש ג.
יוקאלא ב.
 בוקאלא ד.
קראום װ.
 קורינםקי ה.
 קארשמער ר.
קרוגער ם.
 מאמאנע י.
 אלמאזאר ל.
 פעטערפ װ.
 ראזעז ־ה.
 ראזען א.
 ראזען ■מ.
 ראלין א•
 סילװער א.
 םליפקין -ע.
ד י. אי  ז
ד ר. זאי
םטריקמאן ג.
 שאפירא ד.

 .ב^שאפירא
שילער -י.

שטיין בעני ר  יי
 בראפמאן ל. א.

 בראפמאן פעני
 בראפמאן .פרץ

 װײנסטאק יעקב
ױם ױעל ױל װ  ז

 קויאר םאל
 פינקום בעני

 קליין -עםטער
 נעמזאװ לאלעקם
 ראזענקראנץ מאקם
 ראזעז -עטעל

 שוואיץ םאל
 שעכטער ה.

 םמיט פיל
כ לגאלדע  פינקו
 דאדנער אלװין
 קליין למאקם

 לעווין םעם
 לויגמאן סעם
םאקאלאװ םעם

ליבערמאן למ.

 טשייםען ב.

 טשייסען ד.

 קלעמענטי פ.

םלא:ים א.

ו 37 ברענטש -
ײ  בראגזװײז נ

 עהרלײ־ מ.

 פיש ה.
 גרינװאלד ל.

יאמפאלםקי װ.

 האדאש ה.

 הארליק ה.

 הארליק א.
קארפעגטער דזש,

 קענער א.
 קרייגער טש.

קריגער ע.

גאלדשטיין ב.

 גרינװאלד ם.
װאטקין װ•

האפער ע. קאװאטש מ. זיטץ װ. םטריקמאן ל.
קאנרין ם. קארפעכטער ם. טילבאר י. זיטץ ה.

-------------------- H2 ברענטש ----------------------
לעװין עםטער פלעגלער װילי ליי־לדדאור בראדי אנא

הוירש איזידאר געלפוים םאניא דארדיק הערי קענטאר בעגי
קאםאקאף דוד י:דא־ ג ה. דראקאראף בעני קענטאר יעטא
ני עםטאמין ױםף קאהן משה ל״אטערמאן משה גיגדאו־ מי

טאטין א.שוג,ערמאן דזש.

152 ברענטש
בגויאו
דזשאפע נ.
156 ברענטש

טי דזטיוירוי םי

מאטין ם.גאלדבערג דזש.

 פארמאן ד. און למ.
 גורמאן ט. און דזש.

 גארדאן :ה.

 דזשייקאבם -ס.

ן ־ם. ״ ט ם וי  נ
 פאלאק י. דר.

 פאפקין x און -ד.
.X און x פערלמאן 

 פאלאגםקי ע. און י.
 ראזען x און למ.
x ראבינאװיטץ ע. און 
 ראבינםאן און פ.
 קאם פ.
קין ה.  שיינ
 װעבער מ.
 װאלרמאן ד.
זאבלאטםקי .נ.
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261 ברענטש
פארק גיונודי

קאראשיק בעני גרעניץ עגי האמערשלאג בעסי פאלאק sפילי
גענזעלאף מארא[ יצח? פאלאק פרידא

ס ע ש ט נ ע ר ב ר ע ט י ו ר ט ע ד
42 ברענטש

 ביזער גיטל און םעם
 פישער מערי

מאריש א.
מיריאם און נײטען

בארענשטיין
 אגולניק שערע און דזש.

 פיינגאלד םאפי און י.
 יאראשט עשטער און איזידאר

 באיער בעםי און פיליפ
 װיליש רחל און פיליפ

 טרייגער א. און דזש.
 זלאטגיק הערמאן

 קאופמאן .r און &.
״ קענעט מ

 קורלאנדשי־ פ. און מ.

 ריטש ה.

װ מ. װא  זי

ר א. ע א״זנ

 שארין א.
פאנט דזשייקאב

 מעלעז משה מרש. און מר.
 ראפאפארט מ.

 שלוטצקי עלמער
קליין סעש
ן װאלף מרם. און מר. י  ױנ

גלוכאװשקי י. און דזש.
 װאולו* א• און ב.

קין סעם זו
 פערגאמעגט ם. און דזש,

ד ױוי  ראנטאל די
 גאלדשט״ן ה. און שעש

 חורװ־־ץ ד.
 לאבער דארא
בראון שעם

 שיגעל בערטא און פרענק
 םמאליז איזאק

 װאונטנער ש. און ט.

 פלאם ב. און א.
 בעדערין אנא אוץ לואיס
 גאלדשטײן ד,ערי
 ליטאװשקי הערי

 פרידענטאל מאקש
קין ש. איי

 בעקערמאז װ.
 בערגער י.
 בריימאן י. און ש.
 באשל ר. און א.

 דאן דזש.
 פישער ה. און א.
 פיש י.

 האבמאן טש.
שט״ן מ. און ר. גער

 גענדעלאװ ב. דזש.
 קארינשקי א. און ר.
דיטקאןז ש.

טען  מאגיל גאשי אוץ ניי
 מארקוש װאלטער

 גאי־עליק ב. און ב.
גאלדין מ.

 פאלדשט״ן *. און טש.
האראװיץ פ. און ם.

 קאזדאן מ. און א.

 קליין כ. און ש.
 קראפט אנא

 לעבאװ ענדי
 לין שידני

 לייטמאן ם.

פין ס. און ל.  לי
 ג,אלבין בעלא און בען

קרעטשטיין ראוז

,m  i
J w i  1 I w  w |  t  'k  Êm BÈkim .
W H  ̂: . j , f L-hÊÊÊ . i/ H ״* M  i, ;

שלייען העלען אין ראלף פיש־אף סעם מאוזענבערג דזשײ.
װידרא הערי אוז מאלי רובין א. און פ. באםל א.
מארקוש בעלא און חײם בערגער אל. פײערמאן סעם

מעלעז אי־דע איז הערי
 פױקעלמאן מאקש
לייביק רייכל און שלמה

 טאבאק ס.
ציטראן מ.

ריפקין שערע אוז הערי עקםטאט שאפי און אהרן שאפירא סעם

 שניידער ד. און א.
 מעלען אב. מרש. און מר.
 רובי אלבערט מרש. און מר.
 יעקער זכריה מרש. און מר.

מייערשאן עלא און דזשאו

 ביגעל ם.

 בורשטײז ר.
שין װ. ש״  ט

 פעקטאר דזש.

 פרידמאן דזש.
 פרידמאץ ק.
 גלאז ם.
 גאלדמאן ב.
 גארעליק א.
 הילזענראט א.
 האלאנדער פ.
 האמעל נ.
 לאטאפם־י ק.

אקון טש.
 פרוזשאנםקי א.
אקרענט מ.
ראבינאװיץ ם.
 ראגאף ב.
מעיזגער י.

 שוםטערמאן ל.

 ליגדען ש.
 לוטשאנשקי װ.
מאלדאפשקי ל.

 מירשאן מ.
 אישערשקי ל.
 טשערנאף ם.
קאהען ש.

 קאפלאן מ.
 געשעל מ.
 סעפאנשקי ם.
:רוקס ם.

 בעקער ש.

 מארקוש מ.

 מארקוש ה.

גארדאן ה.
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- 203 ברענטש —
ט פארייגיקט (זיך )78 ברענטש מי

האגדעלמאן איזידאר גערםטײן לינא פישאף רובין קאראל ליא אלפערט ׳עדװארד
ען ט ״ האפמאן נ גודמאן םעם פישאף דארא קאהן ם. נ. אלפערט םײדי

האפמאן יעטא גאלדשטײן םערע שין פעלדמאן ױדז דאלינםקי מארים בעקפטער פיליפ
דזשעקנאװ אײב גוטאװ היימאן פישאף הערי דארף םטעלא בעקםטער עטל
קאפעלניק ליאן גויטאײ םערע פישאף דזשעני אײדלמאן מאקפ פאםין אדאלף
קאפעלניק מערי גוטאװ גייטען פישאף איזראעל ען װי עםטרין װי באכמאן עימיל
הינגםטאון מאלי גוטאװ עלא פ׳־שאף געלי עפשטײן פעני בענדארש מאקם

קאלאדין לואים הענעלין מארים פרידמאן םעם עפשטיין מאפם בוכהאלטער הערמאן
קאלאדין עגע הענעלין בערטא גאסטמאן אדאלף פאלע־ בען בוכחאלטער עסטער
קרעפט םעם הענעלין דזשאזעף גאסטמאן פעני פאלעק דארא קאראל בערנארד

 קראל בענדזשאמין
 קר״דמאן מאזעם

 קריידמאן פעני
 לענקין מאקם

 לעװין מאריס
 לעװין גוירטרוד

 לעװין איידע
ק  ליטװאק אייזי

ליטװאק בעםי

78 ברענטש
 האפסאי דזש.
 הורװיץ טש.
 באראן ראוז און םעם
קין מערי און לעא ו  ז

 בארענשטיין ר.
בערכשט״ן מאקם

ק  לובאפסקי אייזי
װינג ר  גאלדען אוי

 מילער פעם
 מילער םערע

 אפגער בען
 אפנער איידע
 אקון מאקם
 אקון סערע
 פארװין ר. בעטי
ראםקין אייב

 גריי ל.
 באסקין ה.

 לאפידום עטל
 לאזאר דזש.

ס םאניע און פ. װי  טיי
 דיספעד אהרן

םעראפ ל.

 ראםקין סיידי
 ראװין ם. אלעקם

 ראװין מ. סעמועל
 ראװין מ. טעאדאר
 רעװזיז סעמועל

 רובין סאלאמאן
 פארװער בעגדזשאמין

 םארװער רעבעקא
סארװער רוט

 םעראפ םארא
 ראװיץ י.
 ‘פיכקעי מ.
 םט״נהארט װ.

 םטא; פיליפ
 ל־ט רעגינע

 ליט װאלטער
ײער אגא סני

 םארװער לואים
 שרייבער דזשאזעף
 שאפירא איזידאר

 שאפירא םערע
 םטײנער װאלך■

 םלוצקי בען
 ױרעצקי באריס

 יורעצקי ראת
װעקםלער ען

 םטאן אנא
 ליכט מאקס

ג א. װ״ צ נ  װיי

 גליקםמאז י.

גליקםמאן ר.

ן מארים ״  װ
ן םערע ״  װ

 װיינער דזשאזעף
 װײםבערג אלבערט
 װייםמאן דזשעק

 װייםמאן םעמועל
 װייםמאן לאטי

 זאמעק פיליפ
 זאמעק פרידא
זדאנאװיטש בערקא

 פרימאן י.
לאפידום דזשאזעף

װידאף אפרהם  דיי
ש הערי  גודעװיט
 קאופער םעם

גרייבער בעקי בערכםטײן ליגע
שוליא און םעם  גריי ל. םניידער דז
װילקער ל. םגײדער םעם

 באםל םעם
 װילענפקי הערי
טשאבענסקי עלע

249 ברענטש --------------------
װין מ. אר ראזענפעלד מ. י
שיימער םעם מעלצער פ.
ק פ. האאםע פ. קוטגי

 פארענפקי םיליע
 קימעל פ. און דזש.

 פרידמאן מ.

אייזענשטאט מ.

 װייזער סעם
 ראש מרם. און מר.
 באריסאן מ.
גאלדפארב מ.

 אלען װיליאם
ב ״  אמםטער א
 אגםעל אנא

 אייבראמםאן לואים
 באם איזידאר

 בישקא מארים
בלעכער שיידי און בען

568

ם ר ע ד נ א ל ו ױ ל ק ע ש ט נ ע ר ב
124 ברענטש

 באפין םעם
 באםין מעק

 באםין הערי
 באםין יעטא

װין ר  בלומענטאל אוי
 ברין אייב

בריםקין לואים

ען ט ״  באמװין נ
 בארדמאן הערי

 ג־ענטאף מארים
ני און לואים  קאדקין מי
לין נייטען שיי  ט

 טשאװקין מערי און םעם
ען ט טשעםעל דארא און ג״

 לאהן לואים
 קאטלער מאקם
 טשיטאקאה העלען

 קאהן האראלד דר.
 קאופלאנד בערטא

ב  דארעס א״
דאריר לואים

 דריטץ בעקי און םעם
 דראםד כאװע און מייער

מארדזשארי און װיליאם
דראפד

שין  דוטשען ליבי און ױדז
ם םערע א.ין :אטאניעל װי  דיי

דיקהאלץ מאריס



ען ראזע און לואים  אייז
ענבערג לואים  א״ז
 אייזענבערג מײער
 אייזענדארף מײער

 ענטיס דארע און שעם
 עפשטייז דזשײקאש

 עפםטיין םעם
 ערלעבמאץ װיליאש

 עשקאװיטץ מארק
 עםטרין יעװעלין
 ׳ילער־ אברהם
 פײדער ימאקש
 עפשטײן מאקש
גיז קערי און ימאקש  פיי
װ  פלאקש בעםי און דיי

 פלאקם סעװיל
 פינקעלשטיין :הערי

 פאקש שאלאמאי
 פרידמאן 'ע. ה. .דר.

פרידםאן *.מארטאן

 פרידמאן סעם
 גלייםער סערע
 גאיאל פאול

ען ט  גאגאליק ג״
די און מארים  האלפער כיי

 הערמאן טשארלש מרם.
 היטעל אייב

 האדום ראזע און גייטן
 האלצמאן םעם

האטץ הערי
 הוירשנאשקי קלארא און

 הורװיץ הערי
 הײבלום פלארא און פרעד
 הערים פאול

 הוירמאז ראבערט
 האכהאוזער עמאנועל

חוירשאגםקי ראלין

 קייבער איידא און מארים
 לאזארום מאריס

 לי פעגי און װיליאם
 לעסער מארים

 לעװין אלבערט
 לעװין אלעק
 לעװין הערי

 לעװין לואים
 לעװיז סערע און שעש
 לעװין פאולין און םעם

 ליכטענשטיין העלען
 לאמאז אנא און םעם

 לאװ מאקם
 לעדערמאן פאול דר.

 לייערמאן הערי
 לוריע מערי און מארים
 לעװין אברהם

װינג ר  לאמשקי אוי
לאפאטעשקי סאר

ױ מאקם  ראטהאף אנא א
 ריטש איזידאר
 רינגאלד איידע און איזידאר

עני און אהרן ש  ראזען ה
 ראזען עםטער און דזשאו

 ראזענבערג ראוז
 ראזענבאום קאפקא

ב  ראטשילד א״
ראטשילד םעם
 ראטענבערכ םיליע און טש.
 ראטעניערג סעם

רוט און דזשארדזש
ראטשט״ן

ען נייטען אי  י
 ריטער לואים

 ריטשמאז אוירװיני.
 ראם פיליפ
 רובין םיליע
 רובין ראוז און לואים

ריטשמאן היימאן

 טאקאר בעקי און לואים
 טאבאקמאן דײװ

 װאנער שערע און אדאלן»
 װאכטער דזשעק

 װייר םערע און םעם
 װאםערטאן טשארלם
 װיינבערג בעסי און הײמאן
ליען בערג לי  װ״נ

 װיינבערג ראוז
 װ״נבערג דארע און ױםף

 װיליאמס עםטער
 יאנקעלםאן אײדע און בען

שולױס  יאכעלםאן דז
 זעלעזניק שוירלי און םאל

שולױט  זימער םארא און דז
 זוקער לואיש דר.

 זימערמאו לוםי און נייטען
 ארטשין אנא און מארים

 ארליז םעם
ארלין מארים

טקין שעש  אי
 הארװיטץ איזאדאר
ױויי בען דזשאפע איידא און אוױ״וםט ל

 פריד מארים
 פריד אברהש

 געלער װיליאם
ױו גערםאז די

 גילענקא עםטער און פיליפ
 גלייזער מארים

 גאלאגט פעני
 גאלדשט״ן מייער

גאידאז סעם
 גאטהעלף גאםי און עםיל

ריז .בעז ג
 גרין לינא אןן הערי
גראש םאל

 גומענפלאן דזשאזעןז
 גאלאבאף עטל און בען

ן דזשאן די י
 גאלאבאף דארע און נייטען
 -,אלאבאף עסטער

פלארעגם און דזשאזעף
גארפילד

ג  אדלער זי
 אפעלבאום לואים
 באומאז .הערי
 באומאן םארא

 בארנםטײן ערנעםט ■
 בלאגק ראבערט

בלאנק כלענטש.

 דזשאפע רייגאלד
 דזשאנעש ראוז

שולױס  דזשאזעפםאן דז
ױו  קײבערט די

 קייבערט הערמאן
 קײבערט איזידאר
 קאדזן שאפי און הערמאן

 קעם בעטי און אוירל
 קייטס בען

 קאופמאן עםטער
קליין מארים

 קאבלענץ לי:א און דזשולױש
ק ש״  קריימער דז
 קר״מזןר בעםי און מאריס

 קרינםקי היימאן
 רראנענבערג דזשארדזש

 קליין מאורים דר.
 קאגאן פעני און איזידאר

 קאופמאן מאלי און ליא
שוליע און עדװארד  קלוג דז

שטאון העדלי

 שאידא םעם
 בערגמאן ם.

 בערגמאן ליליען
 בערי עמאנועל

 קופער דזשעק
שולױס  דאלאר דז
שוליען דאלאר דז

װ  מאן דיי
 מאנהיים מארים

 מארקאף םעם
 מילער סעם

םאגיע און דזשארדזש
מילשטײז

דלין מאקם  מינ
 מארגעגסטוירן דזשאזעף

 מינאקער פעני און אברהם
ני און אייב  מילער מי

 :אשעלםקי מאקם
 נייטעגסאן סעם

 גזדעלמאן גייטען
 פארובםקי אלעקם

 פייסקאװיץ דזשאזעף
 פאט^ראנץ םעם

 פרעס דזשאו
 פיװאראראװ גייטען
 פוירל טערי און מארים
איידע און נייטען

ראבינאװיין
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 דאלאר לואים
 דראסד טאקם
 עפםטיין הערי

 פרעגק איװא
 פרענק דזשעק

ײגיז דזשאזעו*  פ
אן מ פיידער ח״

 רוטקין בעטי
 םאליט לואים

 סאריט בערנארד
 םאנדלער סערע

שיין פרעגק
ױו  שלאםבערג דזשעני און די

 שלאסבערג עלינאר
ראוז און ויזשארדז־ט

שנ״דער
שאר לואיס

 שאפראן דעבארא און אייב
 שעדראף סערע און װיליאם

 שערמאן טעדי
 סיימאן מאלי און טאקס

 םלאבאדםקי פרענק
װינג ר  םמיט אוי

די און לואים  םפעקטאר ס״
 טטיין מארים
 ־טראמבערג. אלעקם

 שימען בלענטש און װיליאש
שטוירנפעלד שעש

 פיידער עשטער
 פרעגק נייטען

 פאימאן אייב
 פאקסשט״ז הערי

טא' ק גארםאן װי
 גאלדבלוש א.
גאלאמבע־ פ.

 גאטהעלף גאשי
 וױינבערג דארע

 זוקער איידע
 עשטרין פעני

 מילשטיין סאניע
 עפשטיין שיליע

 קראשניק טילי
ן קערי י ג ״  פ
 באטװין מרש.
 קר״מער אנא

 נאש דארא
ני  טילער מי

 שאפראן דארע
 שונןעגיה דײװ

 שאלצבערג עטל און מאריש
 שערעברין פוירל און מאקש

 שװארץ היימאן
 שיימאן פעני

 סטורמאן נייטען
 שיידעל בען

ליען שמיט לי

 גאלדבלוש ר.
 גאלד מאנדעלזן

 גאלד א.
 גאלד שארא

 גליק אברהש
 הוירשקאװיץ שעש

-,אמבורגער מאריפ
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 ד,אמבורו.ער עלא
ש םעם ײ  הו

 קאלטשער דזשאזעה
 קונטװפאס ס.

 קאשאן מערי
קעם אלבערט

װיטץ טילי  לימאנ
 לאנגום ד.

 לא;;ום נעלי
 מאלאמוד היימאן
 לאקשין נייטען
מאזאראװ מאקש

 פארטגיק םארא
 פאשאט אנא

 פאשאט י.
 םיטעלניק לואים

 פיטעלניק רוט
י־אפעלד טשארלש

 שאטין םעם
 שאפראן דזשאו
 םינגער מארים
 שװארץ אױוא
 שאפראן מערי
סטיינבערג א:א

 סילװערמאן מאקם
 סילװערמאן בערטא

שולמאן א.
 טשעשין דזשעגי און שאל

ן ראוז און לואים ז ״  א
שייקאבאװיטש ל. דז

קאם אלבערט שילװערמאן לואיש דר. ראפאלאװ שעם מערדלער לואיש קאטץ א.
נאשין א. און ד. וואולף פעני בין י. רו מערדלער מ. קראוש ב.
שאװאטשקין נ. װאולן» י.  ראפעלד הערי

ראפעלד ראוז
 ניעראדקא װאלטער

.נאשין ד.
 קראניק שעם
קאטץ שעם

יאנדאו שיו־עא װאולמאן י. ראבינש מאריש נאסין עליש קערדאגשקי װיקטאר
קאהען ױשף יאנש ה. שטיינפעלד היימאן פאלטשיק ש. לאנשקי בען
מאזאראװ איידע און מאקש ציטראן מאקש שטיינפעלד גערטרוד פארטניק ד. א. לאנדאו הערמאן

 אקערמאן מאקש
 מיילען איזידאר

 באם דארא
 בייער מאריס

 בעלער פרענשיש
 בערענבערג לואים

 קארב 1איזראע־
 קראניק ליא

ען ט ״  ךװאריוין נ
 געלמאן דזשייקאב

 גאלדבלאט םעם
 גודמאן העלען
 גודמאן לואים

 גודמאן סעם
 האפמאן לואים

מאן  אילבערמאן היי
ט הענרי אי  נ
 קארניק לואים

 קראשניק דזש.
קורלאנשיק מייקל
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 לאפידוש שעם
 לעיט הערי

פיליפ דזשאזעןן

ב  ריידער א״
ש״קאב  רעװיטש דז

ראטשיילד העגרי

 ראטמאן א.
 ראטשטיין הערי

ט״ן רובין ש בי: רו

 םט״מאן םעם
 יעלשקי דזש.

ען ט ״ יעשיהאף נ

 פארטנאי נ.
מאן ען היי אז  י

 ראזעז אנא
 ראזען עםטער
 ראזען שארא

ק ײזי  ראםקין א
 רובין דזשאזען»

 ראזענבערש פרעד
 ש־אט לואיס
 שורינשקי סאניע
 שוירמער דזשעק
 שאנטאג פיל און מאקש

ױ  סאנטאג ל
 מאנדעל מאלי און םעם

 מענדעלשאן מאריש
 מענלןש עלםי

 טילער מאקם
 מילער מאריש
 :עכאמקין דזשעגי

 געכאמקין םעם
 כעש מאקש

ט די אפנער אי
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 י-ענאמקין לעסטער
 אפיער מאקם

 נעכאמקין היימאן
 קלעטער םאל

 קאוואטש עמאנועל
 לעשער אייב

קליין מאקם
 לייבמאן פעני און עמאנועל

 לינדער מארים
 לאװענגראן» אטא
 מאנאן װ. ױ. דר.

מאכלים אנא און םאלאמאז

 גלײזער ר. דר.
 גליקמאן םעם

 גא־דנ-אן הערי
 גרין דזשאזעף

ד ױוי  גודמאן די
 גראםמאן םיימאן און אנא

 דזשאזעף הערי
שולמם  קיידעס דז

 קופערבלום הערי
אנ ש״ק  דארמאן רוט און דז

דרוטמאן פלארענם און דזש.

אן הענרי אגי  פי
 פוינערמאן םאפי און סעם

 נ־ינגערהוט װיליאם
 פ״ערםטאון ד. מארטין

 פישםאן ה.
גאנ? םעמועל

 גלעסער רױוא אוי בארים
 בערקאװיץ מארים
 בערקאװיץ מישעל

 באגאד בערטא און דזשײקאב
באהען הערמאן

 טשערטקאף דזשעגי
 קאתעז אהרן

 קאהעז דזשאזען־
 פאלאמאן דזשעק

װא און דײװ  טענענבאום אי
 טישקא,* םאל
 טוירנער ליא

 וויקטאר אייב
 װיטאכ דזשא

 זאםלאװםקי ד.
אדאמם איידא און לואים

 אדלער םעם
פ מארים  אגינ
 בארנעט דארא
 באלין טילי און הערי

 בו־רטשיז װ. נ.
 בערקאװיץ מאלי

 בערקאװיץ ב. םעמועל
 בענים םארא און םעמועל

 אדלער עזרא און הערי
ט און דזשעק  בריטצמאן ניי
פעלד מארים

ר ע ג ר ו ב ם ם י ס פ ע ש ט נ ע ר ב
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ק  ביי דזשעני רוט און אייזי
 ביגלער יעקב

 בערנער לייבוש
 קרופ דזשעני און ױםן»
דני, םעם, ס ראזע סי װי  דיי

יוםןז און יעקב מאקם,
דעקטאר

שוליא און םעם  פרישמאן דז
 גערשאן אסתר און דוד

 הוירש רבקה און מארים
 הוירשפעלד לעא

 דזשענקיגם מאקם
 קאץ פרידא און לואים
 בראװיטםקי לואים
 ליימאן יעקב

רייטשל און לואים
מארקאװיץ

ני און ארטור מייזער מי

מארים בען, דזש״קאב,
ר אנא און ע מ״ז

ן העגרי ״  פ
 םידער משה
 שערין מערי און סעם

 קיימען עלמער
 װיינער גייטען
 •אצקאן אױוא און הענרי
 אםנאװיץ ם. און לואים

פאםקאל לינא און איזידאר
פעל ב.

 פארבם עדװארד
 םאקאלםקי אברהם

לע און חיים  שטיין ב״
שולױם רעבעקא און דז

שװארץ
שגעװיץ סעם  װי

ם  גארדאן בעלא און ח״
שערים שאל

טען  רודאי ג״
טען  שערב אנא און ניי

לעמפל א.

 שװימער מ. און מ.
פײערמאן ל.

 מילדרעד און ריגא מארים,
אראנאןז

 בערענפעלד ם.

 בערגער י.

בלום םײדי און ר.

 נרענער ד.
קאנטער ש.
קאפלאן י. און ם.
 טשאלאק ג.

קאהעו תיימאן
 קופער ר. און ה.
דארן נ.

 פילנער ש. און דזשאזעף»
דעניעלס ה.

 פילגער ד. און פרידא
 פרידמאן ח.

 פרישמאז אנא
 מעלאג.ער ביטרים

 גערשאן ר. און פ.

 גאלדבערג א.

גרין פ.
 קליין לילי און פרענק
 דזשײקאבם בארני

 קעדעס ק. און מ•
 לעדערשט״ן ב. און א.
 לאנדערמאן מ.
 ל. א.
 מ. י.
מ. י.
 מארקם ע. און ם.

 מילער ראוז
מורמאן מ.
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אלבערט ג.
באלטער ראוז און װיקטאר

באזעל ל. ד.
בערנאט ה.
 בארענהאלץ ה.
 בלאנק מ.
 בלאט ק. און י.
קאהען ל.
 פײג.עז ע. ם. ם. ט.
פארמאן ב.

 ג.אל מ. און ל.
 גארפינקעל ם. מ. ר. א.
 גערשאן י.
 גאלדבערג ם.
 כאלדמאן ד. און ל.
 גאלובאן־ װ.
 גארדאן ק. און י.
 הייזעלמאן ב. און ס.
 הערמאן ג. און פ.

הארעליק בעםי

 קאלאם מ. און פ.
קל״יימאן ל. און א.
קלייז ע•
קריגםטאן ד.
 לײבאװיץ ר. און ה.
לערמאן מ.
 לינדען מ.
 ליפמאן י. ם. ה.
מאלאי ב. און ם.

 מאנדעל א. מ. א.
 מאטלים ל. און ד.
 פארטנאי ב. און א.
 ראטשטײן מ.
 ראטער ם.
 ס״נם מ.
 םעניעל ם.
 םאול ז. און י.
שאפירא ב. און פ.

ן א. י טי ש ״  נ
 טעגםקי ה.

 נײפעלד משה
 פיטשערםקי ל.
 ראגאן» נ.

 פאפקין בעםי
בין מ. סיי
 שאפירא ד. ן ו א מ.

 שטייז בעםי און פאול
שטיינכערג ה.
 זופקאף פ. איז ב.

 טאליםמאן קארא
 װערבין פ. און ה.
װאקער ל. ל.
 װערבער א.
 נעלכאן מ.

 שװארץ בעני
 בעקערמאן הענרי

גאלדבערג םעם

 םאפער ב.

טורנער ר.

מאן ל. ם. א. ל. ם  װ״
זאני מ.
 מילער א. און װ.

 שטראום אנא
 װינער דוד

 שאר ד. און מ.

לובעט א. און ה.
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שטײגבערג א. מיוקעלסאן לילי קורפירט ש. פאקס י. אבראמאװיץ י.

סטיפען נ. מילער מ. און ד. קורץ מ. און ס. געלמאן ס. און י. ג. אלבער מילטאן
שטראום א. מאידעל ע. און ב. קוזנעצאף ה. גערבער י. פרענציס און טשארלס
שוכמאן ש. מאלץ א. און פיטער לאנדוי א. גלין פעני אסלענדער

טאלענפז ע. און נ. פארקער פ. א. לאיף א. און מ. גאלדמאן ט. און מ. א. אקסעלראד א.
טארשיס ד. שין און מ. רעזניק דז לעדערמאן ל. גאלדשמיט ב. און מ. בעגעט א.

טארין ס. און ה. ראט ס. לײפער ה. און ג. ח. גראסמאן ראוז בילדער מ. און א. ג.
װייגטראוב מ. רובין ר. און ג. ליף א. און ד. װ. דזינסקי ה. גרו בורסטין וו.

ווײס ס. און ר. סענד ה. מזי ר. לי העריס ז. און פ. י. טשעפסקי ה.
װארקמאסטער ע• שװארץ ס. און י. לינדער ב. און ס. הוירש ט. אוץ ט. קאהען ליליעז

 קאהען שרה און סעם
 ?ופער לױבא און מארטין

 קרוסא א.

״. ה.  ערמאן א
פריינק ד.

 דזשײקאבס ל.

 דזשאזעפסאן ב. און י.
 קא*ן אגא

סין ס. און א.  קי

קראוז א. און מ.

 ליכטענעס א.

 ליטמאן א. און ס.

 מעדאף ר. און י.

 מעיז א. און ס.
מארקס אײדא

 שוסטערמאן אײדא
 סלאװקין ד. ה. ק. א.
 סלאם ס. און ר. פ.
 סטיעז פ.
סטײגער ע.

זאגער א.

שטײן א. און מ. ײדענ  ז
 זימערמאן ל. און י.
באומשטײן ס.
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235 ברענטש
פ  גערשאװיץ אםתר און חיי
 פאראנםקי פוירל און װם.
ם אפתר און םעם  װ״

 פרוי און כאנין יקותיאל
בלין ליזא און ישראל

 האראװיץ רבקה און נייטען
 בלין הדםה און קארל

 ב״קער פעני אוי נייטען
 םװעדאװ פעני און אברהם

פלאטקין מלכה און ־צחק

 טשאםקי פעםי און מאקם
מאן הערי  ניי

 פרוי און לעדוין כדליה
 פלאמבערג ײן און םעם

פליס באשע

 גראסמאן דינה
 פרוי און העלפגאט ה. א.

ק בען אי  לו
 פרוי און בלאט םעם

ױו פרוי און װאלהעכדלער די

 םאקאלאװ י.
 פרוי און פארמאן א.

 בױרקען טיליע
ק עליזאבעט און יעקב אי  לו

 פאול רייטשעל
טיליפ בערגארד

ר ע ט ו ק י ט ע נ א טק ק י ר ט ם י ם ד ע ש ט נ ע ר ב

tm. קלאצקיז 

 דװארקין םעם
 דװארקיז ע.

 ליםענםקי דזשײ.
 העריפאן ר.
 מערעטםקי מ.
 װייסמאן ם.
 ליבענםאן פ.
עי פ.  װייז

שײ.  ש^אםבערג., דז
 שלאשפערו. אי.
 נאקם מ.
 קאהען ם.
 טרעםקונאף א.
 זוםמאן ד.
 אלפערט י.
 אלפערט ם.
 ראהינםקי א.
קאװין פ.

 ן ו ו ײ ה ו י נ

44 ברענטש -------------------
זעלפמאן ה. װאלדמאן דזשיי.
דװארקין םאל םמיט מ. דזשיי.

 םיגגער מ.
םפעקטאר י.

שיי. דזשײראבפאן ט. מעקלער ר. ראטמאן דז

שװארץ י. זעלפמאן ר. ראזענבאום א.

73 בדענטש
 קרים סאול
 שיק פאול

 שייטעלמאן טשארלם
 םיגעל הערי

 מעדוועדאװ גערטרוד
 מעדװעדאװ י.
 גרינבערג נ.

 שענקמאז םעמועל
ד װי ״  טאהמאן ד
מאן ם היי י װ ״  י
 .־וייסבערג כײמאן

 װילםאן הערי
 טריכטער םעמועל

קארלין בעםי
הענקין ל. סמיט ל. ױס ס. ײו ד וױילער דר.
װאבעלםאן מ. דזשייקאבסאן דזשייקאב מעדװעדיעױ גוירטרוד םאראפני ם.
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------ 26 ברענטש -------
הארטפארד

ט פארייניקט (זיך )303 און 110 ברענטשעם מי

מאראן מ. גורעװיטש דזש. טין זלמן לי טשערנאף לואי ראװיטש דזשעק

האמעלסאן ב. פייגעלמאן ם. קאפמאר איציק גאבערמאן פ. י. טשעראף לואי

פארבער ל. ודאלף י ע. קעשנער אהרן גארבום אברהם פדימאק אברהם
דעלכין דזש. האמעלםאן ב. מרם. ׳זעםגער מאריס ע ױדנער צילי מאלעגם דזשעק

קטע די 303 און 110 ,26 ברענטשעם פון עקזעקוטױועם פאריעי

 םאםלאגד ם.
 ארביטמאן א.
 ארביטמאן נ.
 פעטערסאן מ.
 גלייזער ה.
 מיכטאם כ.

 ראזענבערג כעני
פאריץ װיליאם

 םאמלער אייבי
 פעלדטאן מאקם
 בלינדער הענרי

ש״קאב  בוירלאנד דז
 ווינדעל מאקם

 בארדטאן ה.
 װיין ל.
ראטשטיין נ.

 פינםקי י.
 א״דלמאן מ.
 קאזאק ד.
 ראגאל מ.

ק לואים  נאװי
םט״נבערג דזשאזעף

303 ברענטש
גובערמאן מאניא

 ליגצין םאניע
 בעקער בעםי
 ארביטמאן םארא
 פײנםילװער פאלין
 אלפערט דארע

 מאיגער מ.
ק םארא נאװי

 שװארץ הענע
 כא־ס הענע
 ריינער אנא

 שלאסקי טילי
 פרימאכ םיידי

 םעמשער אנא
 לעװינםאן ראוז
פייעס ראזע

 בלום ר. און ל.
 ברידזש װ. י. און דזש.
 הופער יעקב
 קופער מאקס

װיקלאף בען
 קלייען אםי ד.

קלייעז יעהב
 קרעמער עטל און םעם
 לײמאן ראזע און משה

 לעװינםאן םיימאן
 ליכטמאן ג.

 מאלקין א:א
מאלקין רובין

 נאכאװיץ ג״ און ה.
ראגקין משח

 סקאלא קלארא און ל.
 רייכער אלעקם

 םערעבניק ה.

 שערמאן ה.
 פאבאל משה

װינג ר  םאקאל אוי
 םאקאל םעם

 סאקאל ארטור
גאלדםטיין ק. און ה.

 איגעל בען
שט״ן א.  עפ

 עפשטײן מאקם
שט״ן בעטי  עפ
פיין ױםף

94 ברענטש -
םטעבזפארד

 עפשטיון ל.
 עפשטײן סעם

 עפשטיין װ.
 פײן ב. דר.

גאלדסמיט ד.

 פורהער אהרן
 גערמאן מ.

 גאלד לעאן
 גאלדרינג דזשײק
איצקאװיץ אברהם

 גרין :ארמאן
 העכט יצחק
 האפמאן יעקב

ײן שט  ױסףעפ
ן ל♦ די ו י

"j -*״ m1 . jÆ

m. ,iH

i לי~ Ę ₪ i

- r  a
... H►־« j p w

É 1

p| 1 1

149 ברענטש
ברידזנױפארט

װידםאן ע. דיי שאל אידע ריז י. ; פראמםאן ם. העפט אלבערט

ױוידםאן פ. די עלאװיץ ט. ריז ע. ג ט נ. גילבעי ליען העפט לי
 קארפין דזשאזעפין
פאקם דזשײקאב

 דאנציג י.
ן אםתר לי ״ ב

 םמיט מארים
םמיט לואיס קאס סאפיע לייפער אברהם

פאקפ דזשעני קארפין אל. סמיט עליזאבעט קאטאן יעקב ל״פער ליליען
פאקם מארים ז ל. די ױ לעפער מארים קאטאן גאםי ש״קאב קאם דז
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-------------------------------------- 183 ברענטש —---------------------------------------
נארװיטטי

י נ י ן שרה אייזנער איידע ארונדעל ג זי שאמין ריי ענדז ר : ע ער אייב א״זנ בריק עוועלין א״זג
קעניגםבער.. בעםי ברוק ליא אגולגיק ציפע קאץ פרידא ארונדעל טאמאם

 בראון ארנאלד
בראון פעני

 םמיט בעםי
 קראםגער בעקי
 םאנדערם ראוז
שײגפעלד בעקי

. ר סט ע ם י א ו ס ל ע ש ט נ ע ר ב
--------------------------------- 70 ברענטש ------------------------

ט קאהן סעם אדאכ העריעט די אייקען מייער םענדערפ םאל גערשענםאן אי
לאנדאו מייער זין* אייב י״ערשענםאן לואים שיינפילד איזאדאר

274 ברענטש
 קוק ריטא און מארקום
 מארו.אן עםטער

שטמאן אנא  פוײ
שיע ראוז און בען

ק ײזי  זלאטגיק א
 םילװערמאן דארא
 בארנםטיין פוירל און םעם
מאגעװיטץ פעני

 סאװאן ראוז און װיליאם
 קאפלאן דזשעני און ארטור

 קאהען דזשעני
טאבאטשניק ראוז

 קאקלעם בערטא
 טאובמאן מאקם

װיגג  גאלדבערנ פעני און »ויר
« ראוז זי

 בייקער מ.
 באבראװ ל.
דאבריגםקי א.

)
 םילװער פאול
םילװער פערל

ע ר ע ד נ ם א ע ש ם נ ע ר ב

 פרידמאן מ.

 קאטזמאן ע.

• קאפםקי מ.

13ברענטש -
 װירדוטײניני גארפאל?,

ר ל. ע  מ״

 מײער ב.

זיידמאן י.

 זיידמאן ל.
 זיידמאן מ.
װינקלער נ.

 עפשטיין יצחק
שט״ן חיה עפ

16 ברענטש ־
 אײאװא שיטי, סױ

 גורשטעל גרשן
גורשטעל גאלדע

 קאפלאן אײב
קאפלאן אשתר

 װינקלער ע.
ױו דזש.  ז

זיידמאן ב.

לעדוין עטל

21 בדענטש
ױ טי, ס אײאװא םי

םאפרין ו. מאזעם ד. דזשײקאבשאן מ. לין ה. גו באנװעל ר.
שװארטצפילד ל♦ גודעלמאן זש. קאנטאר דזש. גריגבערג. י. םטא־ י. ייג
שװארטצפילד ט. נוךעלמאן ס. קימעלמאז י. טקין י. גו בינםטאק ר.

םיגאל א. אווערבאך א. קיפערסטײן ה. האדראף מ. פינגערמאן י.
םעל ז. פרעש ל. ן א. י נ מי העקטער מ. מאן דזש. עי פינג
םעל ס. פטאשנע י. מיטשעל ס. העקטער ש. װ. פינק ל.

שאפירא ב. פטאשנע ט. מידשעל שארא האפמאן י. פינק מ.
שאפירא מ. בליקער דזש. מאזעש חגה לזשײקאבס ב. פודענבערג נ.
שאפירא ה. ראפאפארט ר. מורמאן א. דזשײראבש מ.  גערעף מ.
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 גערעף װ.
 דזשייקאבטאן י.
מורמאן ר.
 זאקם א.

 םינגער א.

 םי:»ער א.

 פטאר א.

 םופאק ה.

 םופאק ם.

 םװערדליק ה.
 פװײסמאן ל.
 װײם פ.
 װייס ר.
 זאםלאװםקי מ.

 װיים בערטא
װיים םערע

 בעלין פיליפ
 בעלין בעסי
 בעלינקי סעם
 בעליגקי רחל

ז אברהם רי  י
 בריקמאן חנה

 ברין בעםי
 בריהמאן דוד

 דארעגץ טשארלי
 דארענץ פעני

כין ם.  דו
כין דו
 פישמאן פיליפ

 גלאסמאן פיט.
זי  גאלדבערג אי
 האראװיץ דזש.

 הײמאן ה.

 קאנטאפט א.
 קיגג װ. דזשיימס

גארדאן בזיני יי

 קאבלאגץ גייטן
 קאניקאן־ סעם

 לעװין מ.
ן רחל פ־י  לי
גארדאן סעם

36 ברענטש
ױ אלבאני,  יארק נ

 מעקלער גאלדע
 טענןלער שמואל
ײמי  מאיען ה

 אוק בארנעט
ראזענפערג גאםי

 פושקאנצער דזשא
 פאטישא ב.

 פאטישא דזש.
ױויז חנה  ר
אוק פעני

 ראזעגבערג ם.
 סעלמאן דזש.
 סיגל טעםי

 טוראף מארים
טוראף שרה

39 ברענטש -----------------
ו װאלי, םפריבג י אמז נ  י

זזטארירםקו מערי לאנדיב דייגא
גארעליק בעגדזשאמין גלאדין דזשײקאב

 אפעלבאום הערי
קוידשמאן סעם

העגדאװ דזש.
 כןאסעל ד.

 הוי־־סט םעם
 טשאדויזק ב.
 עפשטײן ס.
 שאמעס פ.

 פײן ארטור
קאטץ ס.
 ראזענטאי־ מ.
ראזענטאל י.
קארלין ה.
ראקסאן ס.

ש-י דזש.
-ו s •V ר ר w יזז
קאסאף ד.
 םאקס ה.
םאקס לי
לאפידופ . ד.

 הוירמאן ה.

קאםניטץ ס.

------------------------------------ 4ו ברענטש --------------------
ױ םיראקײז, יארק נ

גורעװיטש גייטען מאםקאװיטץ א. בערקא־ויטץ ד. לאפידופ םארא
קאלמאנאװםקי איידא מאפקאװיטץ אנא לא-פארס מאקם בעםדיז מאקס
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 גרינמאן ר. און ב.
 לאטצער ס. און מ.

 קאפעטאנפקי אייב
און ל  ליוויי ב. .
 װאיד י. און נ.
 באנגארד ה.
s. עטקען 
 ראוםט ה.

 סמאלזאה םעם
 פאלען פ. j ו א מ.
 םילװער ם.

 לאקפ ה. מרס.
 םמאליאק מאדים

 םינגער הערי
 מאלקים מ.

 מאישאק ליא
 פרייער דזשעני

פיין דזשאזעף

 װאלעט פידני
 װאלעט פארעל

קאהען רעבעקא

-------------------------------------- 66 ברענטש --------------------
מינעםאטא פאל, םט.

א ע. או; דזש. טוראװער x און מ. ל״במאן ע. און דזש. לעפקאװיטש ע. און ם. בוירליג
:אלדענבערג ט. און דזש. פערעלמאן מ. און ה. פארמאן דזש. און ב. זוםברען פ. און ר,.

 ראקיטא א:א
 פאמער מאריס .

םאכ־ער עטל

90 בדענטש
ו באפאלא, י  יארק נ

 סאמער סעם
 סאמער טשארלס

שאמער עליפ

 דראזען הערי
 דראזען מיני

נג װי ר רויז אוי

 רויז םארא
טשערי פאול

צעעיו (*ןאי2

 גרינבערג לינא
אקער^אז ה.

 רובין אברהם
 אײפריל לעאן

 שאפירא דזשייהאב
 באננער ב.

 מאנדעל מארים
מיר

 ברוםטיין ליא
 ו.אלוב פידני

 האנדםמאן מארים
 מילכמאן הערי

װינג ר  נעלםאן אוי
 ראטשטײן םעם

 גאלדםמיט מאקם
 שאבום מא־ם

 װאפנעיו לארענם
 פלאטקין פיליפ

 פאביצקי דזשײקאב
 גערםטיין לעװ

ד ױוי דזשאפע די

שייק דזש״קאבםאן ראוז יאםאװיץ טרם. װאלק איזידאר .יאםאװיץ נ דאן מאקם קעםקעל דז
טען קאמינער ד. באריים'פעקטאראף מאן הערקאװיץ פעם מייערם ניי דװארקין מרם. קראםגי היי

---------------------------------------- 97 ברענטש --------------------------
ו מאנטיםעלא, י יארק נ

פראמאן מארים םפרינגער לואים קאטלער פאל פאװער פעגי
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km ברענטש
 באקמאן פרעגק
 באקמאן מלכה

 מעלניק פרענק
 מעלניק ליליע
 פריד נחום חייפ

 פריד איזידאר
ױו  פריד די

 פריד בערנארד
 סאנשיין גרישא
 רודריצקי ליליע

 טאנקום עד
 מאלאף אםתר
 לאגדסבערג מאקס
 לעװין בעקי
 םילװערגאלד בעלא
 גאלדבערג סעם

 לאנדםפערג א.
 לאנדםבערג ילומע

גראס כעם

טעקםעם ראלאם,

ns ברענטש
 אלפיגער לילי און מאריפ

 בלוםבערג אפ.
 בארנעט מארים

 גאלדען עםטער און װיליאם
;עםין עליזאבעט און דזשײק

 זיצער יעטע און ױםף
טאן  מארגאלים אנא און ם״
 םאראף יעטע און מארטין
 םיגעל איידע און שמואל

םיגעל אפ.

 פעגםילװײגיע מידיגג,
 םאלטצמאן יארע און אב.

 פאלטער איידע און יצחק
 פישער דזשעני און מאקם

קאד׳עז לינע און רארים

 קריםטאל הערי
 ־אהז קאלמען

 ־אטצער דזשאן
 ראזענבערג בעםי
אלפינער פאול

 קאהעז ד. אבא
 קאהעז ד. אסתר

 מארגאלים הילדע
מאראןי םאול

קערשער קארע און ראדזשעדם

 אפראמםאן י.
 באביצקי דוד
 בינעמאן אב.

 ביגעמאן םאפי
 בינעמאן סאל דר.

 בלאק שמואל
 לעװין מארים

 לואים לייע
 ליפשאלץ ראזע
 ליפשאלץ םעם

 מאקאװער חיים
 מייזעל חגה

 מייזעל לואיס
 מייערםאן מאקם
 אלקין יעקב

 פעקערמאן טשארלם
 פארטגאי מארים
 פרעם דזשעק

 ראזען הערי
ע  ראיעז א״ד

 ראזענפעלד בערנארד
 סאנשיין גאבריעל

 שײנער םעם
 שטאוב מאקס

 שטיין פאל
 װעסט מאניא

װעםט סעם

- 119 ברענטש -
 זאלקינד העםיגו קאליפארג פראגציםקא, םאן

 געװירץ פען
 ריטש גייטען

 טשערטאק מ.
 אייזענשטארק ש.

 א״זעגשטאר,, איידע
 פאלקאך- עםטער

 גאדעם פעם
 גאלד סעם

 גארעליק מייער
 גארעליק סערע

 גריידאן איזידאר
 גראװ מאקם

 גורשטײן בען
 גץרשטיין יעטא
 גוטערמאן פעגי
 הארליק םעם

 איזראעל טאביאם
 קעמעלפעלד דוד

נעפ מ.
 קאבליק פרעגסים

 קראנץ העלען
 קראנץ מאסס

 קרוגער דוד
 קװייט מארים
 לאפידעם דזשעק

לענטש מאגדעל

 פאםאװ ר.

 הורװיץ ל.

 זעליקםאן א.

 פרוק ס.
 רובין טש.

 שנ״דער ה.

 ראטבלאט א.

 צוקערמאן ם.

 בלופטיין א.

 בערםאן מ.

 נראםלאװםקי א.

 פרומקין מ.
 קאםעסאר דזש.

 גארפילד ג״
 כ.ריז פ.
געגדעלמאן ם.

120 ברענטש
 קאראם דזשיי.וויםקאנסײ מילװאקי,

 געװיםער ס.
 קאז װ.
 קאימאן א.
 לעטװין ל.
 מילער מ.

 מ״םטער דזש.

 ניםעגבאום דזש.
 אגלאף א.
 ספעקטאר מ.

 פאליי דזש.
 שומאכער ל.

 שװאב דזש.
 פארגםטיין א.
 געכט א.

בארנםטיין דזש.

577



 מאױטין בען
 מארטין רוט

ב  װאלפםאן א״
 װאלפםאן שרה
 דאלגאף משה

רג פיליפ בו  גינז
רג רוט בו  גיגז

 קליין אייב
 קליין בעלא

 םעװיטש דזשעק
ױו  עפשטײן די

 עפשטײן כאניע
 פאקס ליא

רג א. בו  גינז
 פרידמאן ל.

 בראון דזש.
 קירק י.

 ראזען םאפי
 בעט עטל
מארג.אלין דר.

126 ברענטש
נ^בראםקא אמאוזא,

136 ברענטש
אלטמאן מאקם

 אנדרױשא מעי און אלטער
 אװערבאך מאיר

ט״ן דזשאעל ס ײנ  פרוי און װ
 בערלין דזשיימכ

 פערנמאן דזשאו
 בלעקער בעםי און לואים

 ריטש ס.
ט נײטען  סמי

 שלעזינו.ער אב.
 שולמאן הערי
 שולמאן מאיר
 שיפמאן דארע

 ברוקכ העלען
 גאטקין םעם

 לעװין דזשאו
װינג ר  דען אוי

 סטירמאן דזשעק
 טײשאף םאול
 בעש ־ערי
בעי• ראזע

 בערעזניק ב.
 בלעיק ראזע

כ דזשאו ײני  ר
פ טעװעל ני ״  ר

ס הערי ני ״  ר
ט און פיליפ די  בלום אי

 פרוי און ראביצקי ם.
 פרוי און רימשין מאקם
 פרוי און ראזכער הערי

ראטנער מאריס

הענריעטא און הערי
יאלאטין

 קעםטעלמאן אלפרעד
 טשעפ בלענטש און ליטמאן

 כאטין פרענםים א:ן םעם
 פרוי און טשודנאװ םאל

פילװערמאן דזשעק

 פרוי און שאר םעם
 שװארץ מארים

 שערמאן עדײארד
 פרוי און ש״נבערג םעם

פרוי און םטאלער הערי

ם. ר װאטיינגטאן,
 קאגאן אראן
 קאהען מאלי און מאקס

 קאלאדני טעםי און היימאן
 קוק שרה און מארים

ם פעגי און טאם װי  ד״
 אפרת ענע און דוד

ען שרה און לואים אייז

 פיינםטײן רױול אדן זאװל
 פאקם פרידע און פיליפ
 פרײשטאט מאלי און מאיר
 ו.יגזבורד. מערי
ראזענבערג מאקם

שפאן דזשעק  גרע
 הערט*; דזשעק

 האלצצמאן פעם
 דזשעקערםאן עגע און איזי

 ’ יאפע ראזע און דזשיימם
 קארט קלארע און דזשארדזש

לערמאן םיליע און װם.

 יאנאװ ח׳טע און ח׳
 פרוי און םאלאמאן םעם

 צײטעלבאום דזשאו
 װיט־אף דזשאו

 רובין אלבערט
פרוי און זיםמא; שואל

 ליבערמאן כאװע
 טייג.ער גאםי און טאקס

 מאלאקאװ טילי און םעם
שולױם  מאנםעט דז

ץ םערע און םאול װי  מיגא
שקין גיטל און דזשייקאפ  מי

 פרו׳ און פערלמוטער הערי
 פעילא מאקם

 ריטש דזשאו
ױו  קאהען די
 קאטץ הערי
 םאלאמאן םעם

 זאלץ ל. ה.
פקין מאקם  זי
 װאליצקי םידני

 װאלמאן אב.
 יאנג חט׳ע

םעגא־ דזשעק
 בוק םעם

 בארד מישא
 ברעגמאן קארל

 ברוקם בעז
 .סיגל פאול
ט״ן פאול  ס

 ?אטץ אברהם
 קליין םעם

רין כייטען  פרוי און פיז
 ?אהען ח׳טע און ח׳

 פרוי און זעטמאן סעם
ט״ן װם. ס נ י י ו  פרוי און ו
 יאדג־אװסקי חבר
פרוי און זוקער פעם

151 ברענטש
ו בינגוזןימטאן, י יאדרן נ

 עדלהייט ה.
 גלאם טשארלם

 קאניק ר.

 ראטענבוירג ר.
 % רוף דזשוליא

 שװאב ל.
 סיגל דזשולױם

ײן ה. ט ש װ״נ
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קין ה.  דינ

גוטען ם.

ל  דיטריך :י
 דיטריך העלען

 גיימס אנא
 גיימם איזידאר

 מילער בעלא
 װייס הערי
 װיים סערע

 ריסמאן איידא
 שידלער ראזע

 פיין אװםאי
ן3 פעני י  י
 בעל הערי
 בלענד דארא

 גאלדשטיין םעם
 דובאף מייער

 דובאף פעני
 פרענד פיליפ

 בלענד מארים
 פערלמוטער פיל

 פעו־למוטער בעלע
גאלדשטיין אכא

s■ קאהעז 
 קאהעז םערע

ס םעםועל װי  דיי
 פליישמאן ס.

 פליישמא; פעני
קאל הערי

 דװארקין לואיס דר.
גין דזשיימם נ  איי
בארמאן װיליאם

— 155 ברענטש ---------
אהײא מאלידא,

ץ דזשאזען» שײפעץ דזשאזעף װי א ״י ל
װיעבערג הערמאן פרייבערג װיליאם

ם הערי ױוי שװארץ הערי די

 שװארץ סיידי
 פריילעך דזשייקאב

ן יחיאל טלי ק״

ש------------------------ ט ענ ר 158 ב
 קאליפארניןי פןיטאלומא,

ױבערג ה. װייצמאן י• ראזענבלום ב. נ

סאװעל ב. גערצעל ס. פישמאן ם.
נאװאק ». ניטצבערג ם.
שט״ן מ. י. װארבין נ. עפ

159 ברענטש
האלאראדא דןיגײדי,

א  סיימאנטאן זינ
ריםמאן םאלאמאן

 קאל עטל
 קארפער סעם
 קארפער דזש.

 לענט מ.
 לעװין םעם

קרופ ר.

 שיינמאן דזש.
שייגמאן ט.

באבריק דזשאזעף
בערקאװיטש דזשעני מרס.

ש - ט ענ ר 161 ב
 נויג^םאטא רדלוט,

 לעװין שעװע
 מ״ערם מ.
םקיז ב.  ני
 שוסטערמאן א.
םקין א.  ני
פאקפ ם.

ש • ט ענ ר iso ב
 האליפארניןי »וללאנד,

 דענזיג װ.
פ״נערמאן א.

אפעלבאום דזשארדזש םטרימלינג אלבערט
טאן םעם פרידמאן סעם ם״מאנ

 שוםטעדטאן דזש.
 שוםטערמאן דזשייקאב

 שוםטערמאן ׳ב.
קין מרס. און מר. ם  ני
 קאהן מרם. און מר.

פרוי און שוםטערמאן דזש.

 פרוי און שוםטערמאן דזשעק
 קאהל מרם. און מר.
 קעםפער מרם. און מר.
 פלײשמאן מרם. און מר.
פרוי און לעויין םעם

 בלופ א.

בלום ם.

 זלאטקיי דזש.
מעלצער מארטין

״־אן פילי«
 דאן ריװא

 קאפלאן בען
אן הערי מ ױ  נ
מאז סאפי ױ  נ

 סיגעל מאקס
 סיגעל אנא
 בעלא אי.

 בעלא ארלין
 עליסאן ס.

 עליסאן פאל
 זלאטקין ג.
 קאפלאן א.
 סלאגסקי ל.

 פראסט דזש.
 פראסט לי:א
 מארקס טש.

 מארקס ראוז
רקין בען מי

181 ברענטש
 מעלצער מארים
-^עלצער העלען

 אהײא גיקראו,
רקין םילװיע  מי

יאלצמאן מארים
 זאדצמא^ דארא
גאטליב דזש.

 גאטליב בערטא
באיער נייטען
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 קארטשעװםקי לייזער
 קארטשעװםקי בראכע
 ־ארטשעװםקי נייטען
ע  רארטשעװסקי סילי
 מאריינים ישראל

 גארעליק םעם
 קורלאנםקי םעם

ױו  ארעגאװ די
 עםמא־ ט.
 םיר!|י.[ א.

בלעם
 קאהעו: בען

 קאהען פעני
 גילנואן
 םירקין
אן מ  ה״
 ליפשיץ

 ראזען פיל־פ
 ארדין אב.

 לעװין פיליפ
גארדין ה.

ן ג. לי ט  ק״
 עסטמאן נ.

 װיטענבערג
 פענד מאריפ

 קאפלאז הערי
 םענדעל בעני
 לעװין דזש.
 װאלטאר קארל

 ערענט הערמאן
 גאלדמאו םעם
 בערקאף םעם

 רעלע; מאקם
נארעליק עםטער

191 ברענטש

לוביטאװ בען עסטמאן גײטען

 יארק ײד ראטטיעםט^ר,

בײ..עלנזאן טילי מענדװיל מאריס
םוקראװ פיליפ אלפערין <עקב טשײקאװסקי ה. םילמאן היימאן

בודיגא מענױעל אלפעריז לינא םילמאן מעי קושילעװסקי הערי
ביגעלמא; לײזער רליישער נוארים כןאמינםקי מאריס לוביטאװ םיידי
גאלדבערג איװא פליישער יעטא עלענצװייג סעם אזבאנד סעם

;אלדטאן ד. גאלדבערו. אי. עלענצווייג ראוז באבין איידא
;ארדן בען ברענער אלעקם פקי סעם בינ איז בערין אברהם

ראפקין איזידאי־ ראקשיי יעקב גליקמאן ר. בערקאןז מערי

 ראזעז בעלא
 האלצמאן א.

 האלצמאן אנא
 ראזעגבערג איזידאר

 קארטשעװםקי בען
 ראקםין קײט
 קארטשעװםקי לינא

 פענד מארים
קאזעגאך. הערמאן

 םענדעל מאקס
טליי ה.  קיי

 שיימאן לואים
 הורװיטש ה.
 הורװיטש פ.
מאן א.  היי

 הײמאז בען
 קורלאנםקי איידא
די שענקמאן פיי

 לעװין פרידא
 ליפשיץ ליגא
 שערמאי בען

 פרעםפערג אייב
 פרעסבערג לי:א
 שומאי רעי

 שומאן ס.
 שערמאן מעי
פראפ פעם

 פראם איי.
 פי;על םעם

מי  הילװערמאן היי
 םאלעװ״ םעם

 סארגאװ גייטען
 פארנאװ איידא

 םוקראװ טילי
 וואלטאה ליבי
זעדמאן דזש.

 גראםמאן פ.
 העק טש.

 הערמאן דזש.
 הארװיץ ה.

 דויטשבערג טש.
דויטשבערד. דזש.

192 בדענטש
פלאדידע ביטטי, כזיאנזי

ױוי פ.  ל

 ליבערמאן ק.
 לין

 לין ו..

 גרין פ.
גרישקא מ.

 כלעס דזש\
 בזיקעס ר.
דלין ס.  מינ
 מארדעז ע.
 בערנסטײז א.
קופער ע.

 גראםמאן מ. י.
 לױוי מ.

 מארקוס דזש.
 פאמעראגץ ם.

 פינענקא דזש.
פינעגקא עליז.

 ראזעגאװ ה.
 ראזעגאװ חעלען

 סיגעל
 סיגעל ס.
 םקלאר א.
טאובי ל.

 שענדלאװ ס.

 שומער מ.

ק ט. שי ײט  ז

 אייגעס פ.

 טאובי ר.

װייפמאן א.

 פאזנער דזש.
 פאזנער פ.
 װייכמאן ר.
ק מ. שי ײט  ז
 נאנעס א.
דײמעגד ה.

 שלאפראק מ.
 שעגדלאװ נ.

 נאװאק מ.

 גאװאק ה.
פאמעראגץ דזש.
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195 ברענטש
טןעןיםי טטיאטאנוגא,

 ראזענטאל מ.
 טייבער ע.
 טייבער ב.
 טייבער י.
 װאלינםקי נ.
 םיר ל.
 םיר ר.
 ראזעגטאל ר.
 גלעדםטאן ד.
 שיינקמאן ר.
 פאט ם.
 טייבער י.
 קאפקין ע.
 סיר ס.
 װאלינםקי ל.
 דאגעמאן ד.
שװייצער י.

 אײדעלמאן טעלםא
אז־רעמע לואיס
 אלטמאן מאקם

 ב״קער דזש. מ.
ביירןער ראוז

 אזארפקי מ.
 ברענער םעם

 ברענער פרידא
 קאהען דזשייק

ע קאהען פילװי

196 ברענטש
ק^נזןןס םיבזי, קגינזעם

 איגלשטײן גאס
 איגלשטײן לינא

 פרידמאן דזשײק
 פרידמאן טילי
פרײזײר סעם

 גיטעדמאן ע.
 גערשאװיץ מאקס
 דזשײקאב לואיס

 דזשייקאב איזי
פאזגער טאר

 פעני אוען
 פרײס דזשאו

 סײפער סעם
 שיר טש

 װײם ב.
אגטריף הערי

 םויפער מאקס
 פענסטער ל.

ריטמאן דזשײק

— 206 ברענטש -------
אהײא םיגםײניטי,

בארטם םעם קאהז דוד
גערצמאן פרעד אדאנפאן דזשאן

פאראק הערי פידלער הערי

 םטארקאפ פישל
ק  ראץ אייזי
טענעגהאלץ נייטען

239 ברענטש
טןןקםעם אוטאניא, םאן

העי־שמאן יצחק ק ײזי ײ א ױו ל ע שיין ציני סאנ שייפער דזשײק ליפשיץ .3 און ס.
ע לווי סיימאן סי עפשטײן סערע םאגשײן עלםי עפשטיין הערי דײװידםאן סאפיע און י.

ליפשיץ סאדאבזאן אײזע:שטאט יצחק סאנשיין ה. םאנשיין פעם ״ יענע װ לי

581



ק נ ע ד נ א ז י א
1 ברענטש
 סאלאמאן דזשייק

 טענענבאום איזראעל
 פינקעלשטײן עליאס

 לים מילטאן
 פולברעע פרידא

 ביים םעם
 פיש םעלמא

 װיםאנסקי םילװיא
 זיטש פוירל
שט״ן מארים  גארענ
 םענטנער ה. מארים
יםייטשער היימאן

2 ברענטש
 ר״סמאן בערנארד

 צװייבאן פעני
 זאלצמאן ארטור
 שניידער דזשאו
 גיינער מרים
 האראמיץ אייב

 כאלדון םיידי
 װילדהארן םארא
 שאפירא ליבי

 טילבער מארים
 האנדעלמאן װיליאם

 גרו דזשאזעף
פרידמאן דזשאו

3 ברענטש
 שײארצבארד מארים

 קאקאשקא הערמאן
 הערשקאװיץ אלבערט

 מיסעל אהרן
ד ױוי  קעםלער די
 גיטלער מארים

 ענגלאנדער ראוז
 דעמפםקי מאריס

 ר״םבערג ליזי
עפשטײן םעם

4 ברענטש
 מאנדעל פייסעך
 מאנדעל מאנועל

 רינג אייב
 גץדמאן טשארלם

 שװארץ דזשייקאב
 טאוב מארים

 נאװאק םעם
 מארםעלשטײן גייטען

 שווארצבערג יעבעקא
 לעװינסקי’ א״ברעהעם

םקאר דזשייקאב

5 ברענטש
 םאפראן םעמועל

 לעמאנםקי עליאם
 שאטקאװסקי הערי

 פרימאן דזשאזעף
 לים אסקאר
 לאסקי מארים

 ברעםלער איזידאר
 וויים דזשייקאב

 גאלדריגג מארים
 רובין מארים

פארים לינא

6 ברענטש
בלאדםט״ן קלארא
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ױם הוירבערט  ה
װינג ר ס אוי אני  י

ד ױוי  ליפשיץ די
 ן באבטשי םאלאמאן

ס מארטין ק  א״זי
טין לואים  ענ

 קופאקס סעמועל
 אינדמאן בעלא

ן לואיס לו ״  ב
 ?ושנער אנא
קאמענעצקי סעפ

7 ברענטש
 גינםבערג םארא

 פרידלאנד עםטער
 שװארץ מארים
 מעץ מארים
 קראװעט פיליפ

 שװארץ פעני
 ליבמאן בעקי

 בייטש דזשאזעף
ברוקם• פעגי

8 ברענטש
ד ױוי  טורקאט די

שולױם  מאזור דז
 םטאיל םעם

 מעםלין הענרי
 הערשקאװיץ מיטשעל

טען ראטענבערג :יי

9 ברענטש
 צענזער פאול
 פאקם מעני

 פרענק םאלאמאן
 קופער אנא

 פעקער מענ״יי
 אפאנאװיץ לואים

 לעװין טשארלס
זי  ווײםבערג אי
 שניידער ראוז

 גארעליק איזידאר
 פאלק איזידאר

 פעלי פעני
 צװערני אהרן

 שאפירא בארנעט
 אנטמאן דזשאזעף

גױמארקם דײװ

io ברענטש
 לוכטאן יעטא
 קאהען םעם

 מעץ מאקס
שוליא  גראף דז

 אדלער דזשייקאב
שעװיץ העלען  ױ
 ליפמאן מארים

 װיטשמאן אייברעהעם
 ליפםאן ליבי

 לאג,ין סעמועל
לעפמאן דזשעק

11 ברענטש
 םילײערבערג אברהם
 בייראם מאקס
 ראטגער פעני

 זייגער יעטא
ט הענרי רי  װ״ג
גראםבערג הערי

 רוק םאלאמאן
 געריכטער װיליאם

 שאען דזשאזעף
 אורובלעפםקי מאקם
מאפעט הערי

12 ברענטש
ד ױוי שט״ן די  פינקעל

עי  בלאק י
 נודעלמאן נזארים

 בערלין הערי
 בעגד מ. דזשולױם

אלגין מאםעי

14 ברענטש
 פאלאקאף לעםטער

כארעליק דזשייקאב

15 ברענטש
 עפשטתן פאלין

 פליגל עסטער
 קופטשיק אנא
 ראזענפעלד םעם

 '«רמום דזשאזעף
בין דזשאו  רו

 בלום הערי
סילװער ש.

16 ברענטש
בעגון מארים

17 ברענטש
 בערגמאן דזשאו

 ליבערמאן דזשעני
 לעםנער ראוז

 שװארצבערג דזשאזע^
 ביילעסאן אהרן

 פאבערעםקין דזשייקאב
 פאפקא דוד

ק שאען אייזי

18 ברענטש
 קאםמאן םעם

 פאםאף לואים
 טשאםאק םעמועל
 מאראװיץ מארים

 פיין ביטריס
 םאםנאפסקי דזשײקאב
ם בערנארד װי דיי

19 ברענטש
 כאלדשט״ן לואים

 ריטש בעני
מערינג םעם  זי

עלענצװייג איזידאר

20 ברענטש
 פינקעלשטײן טאפי

 פאיק איזידאר
 קעיל פיליפ

 װעבער טשארלם
ד װי ״  עפשטיזן ד

 לעװענט איזראעל
 בריליאנט םעמועל
בראון נייטען

21 ברענטש
טקין מאקם גו

22 ברענטש
 פייידזש איידע
 םילװער מערי

 שיימאן ליא
ק ״זי גראזשינםקי א

23 ברענטש
 עלקין םעמועל

טשעסקין הערי

24 ברענטש
 בערקאװיץ איזידאר
ד װי ״  שאר ד

 טורקאוןיץ דזשארדזש
 בענדער* איזידאר

 שאפירא דארא
מאן ראלןן

 ראזענטאל בענדזשאמין
 בערגמאן דזשארדזש

ד װי ״  גאלדבאום ד
 קורלאנד איזידאר

 ערליך אייב
 בענדער הערי
קריגשטײן הערי

25 ברענטש
 פעפער מארים

 גאלדפילד מאלי
רג מאו  בוי

אן מ  פארמאן ה״
 אםטראהאן הערי

ק םאלאמאן אזי קני

 26 ברענטש
 קאץ מ. הערי
 איידעלמאן הערי

 װעבער א.
ראטשט״ן טשארלס

27 כרענטש
ראטמאן דארא

 28 ברענטש
 הורװיץ לואים

 טשערנאק ראוז
 אלטשו״לער מאקם
 םילװער מאלי

ד א״ברעהעם  זיי
 גאלדבערג אנא

 שװארץ מארים
 פאריס דזשאזעף

 דזשײקאבםאן נייטען
אוז  מעטער י

 פאלמער דזש. לואים
בירנבאום מייער

30 ברענטש
 פעלדמא; מארים

 פיינמאן דזשאזעף
דובראװ קלעיר

31 ברענטש
 מארקמאן לואיס

 סאפרא בען
 אלמאן מארים
 האלצער אדאלף
 פישער יעטא
קאקאטאף איידע

32 ברענטש
 שאפירא בענדזשאמין

 * פעקערמאן דזשאזעף
 נעקאװיץ שײנדל

 װאדאװםקי רעי
גאלד איזראעל

33 ברענטש
 מענאק םעם

 פילד סעמועל
ק ײזי  בערקאװיץ א

נ; פעני  קי
 קאהען פרענק

ליטאוער פאול

34 ברענטש
 העקער הערי
 אקמאן םארא
 נאהמיאם דארא
 פאםיקא^ פאול

 בעק װערא
ק טשארלם  בודני

 ריסבערג הערי
 בוש לואים

 אכרימאװםקי תיים
 שט״װעלמאן עליע * ,

 בראדםקי אגא
ץ ח. װי א ױו  ק

 לוםטגארטען דזשעק
 ארדאגםקי םעם

בראדסקי מארים

35 ברענטש
 קאץ אםקאר
ראזען אכרהם

36 ברענטש
 דזשאנאף איזידאר

האלפערט ראוז

 37 ברענטש
 קרוגער קייטי
א  בערעםאװיטש זינ

 בראדםקי בארנעט
 מוסאף הערי

 קאטלער דזשאזעף
 קונץ אברהם

 װילער עדנא
ראדיגא סאניא

38 ברענטש
 םעלעסנער םעמועל
 ראגאסין אברהם
 פעלדמאן אברהם
 לאנגער מאריס

נין הערי בו

40 ברענטש
 פאלאנםקי אברהם

 באכראך דזשייקאב
 טשודנאװםקי הילדא

 גרינבערג מאלי
 שולמאן םעמועל

 קאהען לואיס
גלאבמאן דזשאזעף

41 ברענטש
ראם אלעקם



42 ברענטש
 םטײן נייטען

 לאםאן םעם
 ראםקון ראוז

 בייער װאלטער
 דובלין מאקם

 פרידמאו בעז
 דזשאפע איידע

 לענימאן מארים
 גאםמאן םעמועל

 עלקינד מאלי
 לאבער א״ב

 םקלאר אייזיק
 מארג.אליס אייזיק

 מאגדעל ראוז
 דזשאפע איזראעל

 שוק מאקם
כאגעט הערי

43 ברענטש
 גאםין נייטען

קאהען שרה

45 ברענטש
 דזשאפע בערטא
הארװיץ אברהם

46 ברענטש
 פ״נבערג דזשאזעף

 גראמאװיץ בענדזשאמין
 האראװיץ װיליאם

 אייםען מאקם
 פעלצער אײזיק

 מילער םעמועל
 קאץ דיױו
 קאהען םעם

מארקמאן מארי

47 ברענטש
גאלוב םאלאמאן

48 ברענטש
 קאנטאר א. ן רובי

 נארקיז לואים
אוערבאך דזשייקאב

49 ברענטש
 גריז אלבערט

 םיגעל מאקם
 קאקלער ד״װיד
בעקער הערמאן

 50 ברענטש
 אקערטאן עמא

 קיטלער לואים
װ״ דזשייקאב לי

 פיטירמאן בען
קאװאלאן־ װיליאם
51 ברענטש
 אגראנאװםקי מאריס

 פ״נבערג עליזאבעט
 פיש מ. מאזעם

 קאמיל אוירװינג,
 פרידלאנד װיליאם
 םיגגער ד״װיד

 נידל לואים
 ברוקם איזידאר

 שטערן בענדזשאמין
ראטשיילד דוד

52 ברענטש
 םאלאמאן מארים

 קאנטער פעגי
 קראםנער היימאן

 װינאקור םעם
גאמבערג פעם

53 ברענטש
 גארדאן לואים
 פרידמאן אפרהם
 שיפמאן מאקם

 םקלארעװ אברהם
 גאסמאן םעם

וויינטראוב לואים

54 ברענטש
 זאהן קלעיר

 בוכהאלטער דייװיד
האראװיץ בעסי

55 ברענטש
 ראט פישל

 אייבעלאװיץ מארים
 רודאװםקי נייטען

 לאװא םעמועל
 שאפירא ה״מאן

 װ״נער איזידאר
שאנסקי טשארלם

56 ברענטש
 ראזען נייטען
 טטיינמאן מאקס
 קופער פיליפ
 מיגדאל פאלא

 ױטקים דזשעק
 לעװין בענדזשאמין

באמסער עםטער

57 ברענטש
װאלין איליי

58 ברענטש
 שליין טשארלם
גאלדסמיט טשארלם

59 ברענטש
ריפקין ראוז

60 ברענטש
 דאװידמאן א:א

 שאהאן נאואין
 ױטקים דזשעק
 קאפלין אברהם

גארװין סארא

61 ברענטש
 מלין דזשולױס

 בוירו. דייװ
 ראםניקאף אברהם
געלער לואים

62 ברענטש
 דװאםקין מארים

 םמיטערלאף בען
 קאהז נייטען

זעליען בענדזשאמין

63 ברענטש
 ג,יגסבערג װיליאם

 אסטראף נזאקם
 פוטעראנםקי מאקם
אקםעלראד הערי

64 ברענטש
 בלאגםטײן דזשאזעף
 אקון ראבערט

 העלער אוירװינג
םילװער פאולין

65 ברענטש
 שערמאן הערי

 װייםבערג טשארלס
 בעקערמאן ליגא
קאפלאן הערי

 בוירקאט בענדזשאמין
 םילװער מאקפ

 :אקסער מאריס
 װאלפמאן מאריס

 מארטין דזשוליום
פילװער דזש״קאב

66 ברענטש
 דאקם הערי

םיגגער מ״ער

67 ברענטש
 װאוםטער פעגי
 װאוםטער םעם
װארשאפםקי ליגא

69 ברענטש
קוירש דזשאזע'

70 ברענטש
װ״ לואים לי

 לעװין א. ליא
פרידמאן דיױו

71 ברענטש
 מאנטעל דזשייקאפ

 לייעגםאן עםטער
 װ״ם הערי

 פרישבערג פעמועל
 פ״גען בענדזשאמין

 פארבער הערי
 פאבנאף דזשארדזש

 שאפירא סאלאמאן
עלענאװיץ פיליפ

72 ברענטש
 פעקעלשטײן ראזי

 אלעקםאגדער אלעקם
 װינאריק אייזיק

 לובאװםקי דזשארדזש
 קאהען מאקס

 בעקער היימאן
 םט״ן םעם
 פאלאק בען

 פוירלםטײן דזש״קאב
 רייענט םארא
 אײזענשטאט לואיס
אלפער אהרן

 73 ברענטש
 קארפ פיליפ

 אבראמאװיץ א״זיק
 װעלם בארנעט

 . בראון אנא
גיגםבערג םעם

74 ברענטש
 װעקםלער אםקאר

 דובגיק פענדזשאמין
 םפיר םעמועל

 שװארץ דזשײקאב
 בארנעט לואים

שיין ראוז

75 ברענטש
 אפעל דזשייקאב

 פראים דזשעק
 בעדקאװיץ סעם

 מילער פרידא
 ריינער דזשעק

 קאליש דזשייקאב
 בערגשט״ן נייטען

 םיגעל דיױויד
 קאהען מערי
 שאאר יעטא

האפענרואםער בלענטש

76 ברענטש
 קאװגעט איזראעל

 םילװער אהרן
ליװיי בעגדזשאמין

77 ברענטש
 םעגאל אהרן

 שאפירא עדװארד
 ריפקין נ״טען

גאלד הערי

78 ברענטש
 בעניש הערי

 נוטשימם לואים
 בעניש ראוז
גךאבער םעם

79 ברענטש
 אלטמאן כאדל

 ליבערמאן םארא
 בעם דארא

 שאר מארים
 קאר מארים
דײמאנד מאקם

 82 ברענטש
 װ״נפעלד מאקם
 ראגעם מײקל
 לאזאראװיץ םאניע

לאזאראװיץ ם״מא;

83 ברענטש
 םילװערםטיין בעגדזש.

גאלדמאן אנא

84 ברענטש
ע ״ ראבינם נ

85 ברענטש
 ראזענבערג דזשייקאב
 ריטשמאז נאדעזשדא

פעלדזאמעז מארים

86 ברענטש
מענםפילד מארים

87 ברענטש
 םטארטש איזידאר

 גאלדשטײן אטאל
 בערגער :אר<ם

װאולים דיױויד

88 ברענטש
 פעפער מ״קל
 שענטער בעקי

 פאפער דײוויד
 קופער ד״װיד

געלשינםקי שיפם

90 ברענטש
 װייצמאן אברהם

מ״ערם ד,ערי
91 ברענטש
 שאפירא בארים
 גריגגרעם דזשאו
 ראזענפעלד מארים

 געלפאנד בעםי
םלימאװיץ טשארלם
92 ברענטש

 קל״מאן דזשאזעף
 לאקאהרן בען

 האדאר מארים
אלטערמאן ת״מאן
93 ברענטש

 םיראטניקאװ םעמועל
גרין םארא

94 ברענטש
 ריפקין סארא

מאםקאװיץ רייטשל

95 ברענטש
 ג,אלדבערג דזשײקאב

גאלד םעם
 גײערםט״ן בענדזשאמין

טארקאף דזש. הערי

96 ברענטש
 אפאטאװםקי לואים
 בערגלוגד האנא
 שװארץ הערי

 דײװים װיליאם
 קאהען װיליאם
װיגאק איזידאר

97 ברענטש
 שלאפראק יעטא

מילער איזידאר

98 ברענטש
 םאלאמאן פענדזשאמין

װיגיק א״ב

99 ברענטש
 האאם יעטא
 מ־וגדפעםט פאול״

עפשטיין איזוךאר

loo ברענטש
 םטיינבערג פרענק

 םטאל םעם
 נאדעל מארים

 זעװ בענדזשאמין
יאםנע אהרן

lo ברענטש i
 פײן לואים
 גרינמאז אהרן
מינקאף נעטי

102 ברענטש
 גאלדבעוג איזידאר

 פארנאק םארא
 מעטש דזש״קאב

 גאלדבערג אױוא
 אײבראמס לי דעניעל

;ארגאן איזי

103 ברענטש
בוירגער פערטא

104 ברענטש
 רודגזצקי דזשאו

 לעװין םײמאן
 שװארץ םײמאן
םילװערג.אלד אברהם

 105 ברענטש
 הוירמאן איװא

 םפיטאלניק דיױויד
יארנאװ בערגארד

106 ברענטש
 רינבערג יענדזשאמין

װינאגראד מערי

107 ברענטש
 בעם טשארלם

 בראדםקי פאול
טשאפניצקי הערמאן

109 ברענטש
אפעל קארל
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n ברענטש o
 לעםקין שעמועל

 טארענש שאזע
 םעלניק נייטען

 סטײן ב. לאזארום
 דאבין אברהם

 שװארץ איזידאר
 האלטמאן ה״מאן

גאטקים נינא

n ברענטש i
מינקאװ אנא

112 ברענטש
בונין מארקום

 113 ברענטש
 קאץ אייזיק

 פאל־אק מאקש
 באזנאראד םעמועל

םמיט לואים

114 ברעגטש
ראבקױ תערי

115 ברענטש
 גרינבאום דזשײקאב

 קארן נ״טען
 פרידמאן פרענק
 פישמאן מאקש
 פרעזענאף אױוא

 װערבין םעם
 װאלאם אלפרעד

דעטם לואים

116 ברענטש
 גאלדבערו. אברהם
 בערעם לואים

 טעגענבאום היימאן
 ראדזשערש פירא
 גאלוב װילי
 בושלאװיץ הערי
 ראפאלאן ליא

 מילעגשקי הערי
 וױינער הערי

 קאבלינער דזשייקאב
 בעלםקי הענרי
 זימערמאן הערי

 קאהען לואיס
 גאלדבערג מאקש
קאװיאר ראוז

118 ברענטש
 בלומבערג. ראיז

ראזענבערג שעמועל

119 ברענטש
 בעינשטײן דזשאו

 םעגלין איזראעל
 מאסקאוויץ הײמאן
פאלקאף דײװיד

120 ברענטש
 גארבער פעליקם
שייצהאף שעמועל

121 ברענטש
 גארעליק מײער
ראזענבאום דזשאו

122 ברענטש
 װארען םעם

 שעשטער מאקש
 כודמאן שארא

 קאהען מייער
 דרייזען שענדזשאמין

קאטשאף טאקש

5 8 4

 װאראנאןן םעמועל
 ?גיםפעל דזש״קאב

 אלעקזאנדראװ ליאן
 יאלאוױץ דזש״קאב

 מאנסטערמאן אײב
 פאדלאג ראוז
קימעלמאן פאול

124 ברענטש
 קאפלאנד דעגיעל

 םארקוש פיליפ
 גאטהעלף דעלא
נאשעלםקי מא־ש

125 ברענטש
 מארקאװיץ בענדזשאמין

 גארדיאן נ״טען
 האלפערן םעמועל
 טראבטענבערג מאריש
שאען אייזיק

 126 ברענטש
דזשאניש װאלף

 127 ברענטש
 בערמאן הערי
 זאלאנד לילי

 נאווין פוירל
 זאם לעאן
 זיבעל םעם

 נאװיקאװ מייער
 הערים אלבערט

 האראװיץ מעי
 לערםאן הערי
 פרימאק סעם
 בלאקער סעם

 שערמאן בעגדזשאמין
 נאװין גײטען

םאראן» סעמועל

128 ברענטש
 זאלצמאן מארים
 קורץ קלארא

 שפיגעל דזש. םעמועל
 שאנקין י.

 מעטער שאלאמאן
גערבער דזשייקאב

 129 ברענטש
 סילװער דזשעק
 ליפמאן ה. מאריס

 בעקער ראוז
דארפמאן מאקם

131 ברענטש
 באלטער אנא

 נאראדיק הערי
 סט״נבערג בען

 ערענבערג מירטרוד
 ניםענסאן איזידאר
ליטװיגםקי איזידאר

132 ברענטש
 ביינער דזשייקאב

 גרינשטײן דיױויד
 שטערן פיױ.ל

 קופער בען
פאדאלסקי עשטער

133 ברענטש
 לאפידום אפרים

 שאטקין אנא
 שװארץ אברהם

 שאנדער בעכי
 שאפירא ארטשי
װא״לקאװ מייער

134 ברענטש
 שטיינבערג היימאן

 װייספעלד שאלאמאן
 האפמאן דזשעק

לעװין הערמאן

135 ברענטש
םילװער שאלאמאן

136 ברענטש
גערציקא^ דזשײקאב

 קרולער לעאן
 םטיט איזראעל
מיגקין .־זשאזעף

138 ברענטש
 בערג פיליפ
 מארמאר םארא

 קארלין לואיס
 װערביט אברהם

 דוא גיטל
מיםגער ז־זשאזעף

139 ברענטש
 שולמאן אםקאר

 פערסילי הערי
 גאלדשטיין לואים

פעקער סעם

140 ברעגטש
 אקם טאקש
 קאץ איידע

 לעװיט בארגעט
 האכמאן טשארלס

 טאביניק איליי
 גךינבערג מינא
קנאפסקי לעא

141 ברענטש
 טאריש אברהם

 טאריש סאפי
גאלדבערג ג. מארטא

142 ברענטש
 לאטערמאן אױוא

אסקיאנא װאלערטש

143 ברענטש
טאםק רואבן

144 ברעגטש
 פארגאטסטײן סעם
האמער םעם

145 ברענטש
 מייגאר מארים

 לאדיצקי דזש״קאב
 מיטעלמאן פרעגק

קארפ דזשײקאב

146 ברענטש
 קרוש םעם

 םאמאטין אהרן
 קארפ דארא
 אםטרין הערי

 םטארעט איזידאר
קאפלאן םעם

147 ברענטש
 לאבעק מארים
םאלאמאן שוירלי

148 ברענטש
 בארענשטײן מירטרוד

 בראנשט״ן דעגיעל
לאװין h םעם

149 ברענטש
שאל םעטועל

150 כרענטש
 םלאטגיק בערטא

 העשקאװיץ דיױויד
 אסיגאפםקי מארים

 ש״פער דזשײקאב
 םידארםקי סעם

רודאמין איזראעל

151 ברענטש
פינקוס פאולין

152 ברענטש
פערשט מאריס

153 ברענטש
 לעטי װיליאם
 גאפעל סעמועל

 םאקאל נעטי
 באראן איזראעל

 מ״שטער שעש
גודמאן לינא

155 ברענטש
װעבנע לואיש

156 ברענטש
 קאחעו בעני

אלשינא דזש. דיױויד

157 ברענטש
דינערשט״ן מאקש

159 ברענטש
 באלאנשקי טעאדאר

 רױולין ד. בען
 שקאלניק מ. בעלא
 בלענד שארא

 גיגדעש אלבערט
גאלדבערכ מאקש

160 ברענטש
 פארקער הערי
 פטיין א״ק

מארקוש בעגדזשאמין

162 ברענטש
 יגלאשער שעפ
װיינער לעײ

163 ברענטש
 פלוצקין דזשייקאב

ליטװין לואיש
164 ברענטש
 ו־אלדבלאט ראפעל
 שניידער אברהם
לערמאן מאריש
165 ברענטש
 בערמאן בערטא

 ראידער שענדזשאמין
 בעקער שעם

 כרינבערג הדימאן
 קראל רובין

שילװער היימאן
167 ברענטש
 אדלער דיױויד
 קל״ן דיױויד

 בעקערמאן מאקש
 מילער דארא
פאקשמאן פיליפ

 168 ברענטש
 אייבראמש איזידאר
פריבוצקי טשארלש

169 ברענטש
 דזשאזעןז טאראש

 ראזענפעלד שאפי
 עפשטײן דיױויד

קאץ מיני
קאשלאװשקי מאריש

170 ברענטש
 קושנעו פערל גאלדע

 בינדמאן אגא
 ראװנער לואיש

 גאלדען העריעט
גאלדבערג ל. טשארלש

171 ברענטש
שװארץ לואיש

172 ברענטש
װאורשט װיליאש

173 ברענטש
 באהאטעראף אברהם

 שפריצםאן הערי
 אלען בעז

 פילער לינא
 שט״נברוק הערמאן

 1ו,עלשטיי באריש
רעזניק עפטער

174 ברענטש
איישען פרעגשיש

 176 ברענטש
 דאמליטש דייװיד

 מאשעל ליאן
 קאמיש שעמועל
 גאלדבערג שעמועל
ראזענטאל אייזיק

177 ברענטש
פאקש ד״װיד

179 ברענטש
 אלפערן נייטען
 קאופמאן נייטען
 ש״ן פיליפ

 פעלדמאן אוירװינג
 פארעצקי בענדזשאמין

 קעשלער ליא
 ;אלדין נ. שעמועל
גאשאק היימאן

180 ברענטש
װאלטאן דזש. טשארלש

181 ברענטש
 אלדען לואיש
 מילער אהרן

באלדער פיליפ

182 ברענטש
זאל שארא

185 ברענטש
 האפמאן לואיש
 שעקש מייער
אלבערט מאריפ

 186 ברענטש
 קאמינםקי פרידא

 טאביאש אייב
 האראנד דזשייקאב
 בראון דזשייקאב

 װ״םבלאט שעםועל
פײנג-אלד א״זיק



 187 ברענטש
 װיגאדסקי טשארלם
 קאהען װיליאם

 םלײטער בערנארד
חערבםט אייזי?

188 ברענטש
 גאלדבלאט םעם

 קארבע גוירטרוד
 גודמאן מארים

פאם אהרן

 189 ברענטש
 םייער ה״טאן
 בערקאװיץ לואיס

 קליין װיליאם
 שורעםקי לעאן

מאכלים סאלאמאן

190 ברענטש
 פאטאפםקי איידא
 קאזלעצקי מאקם

 קרופגיק הילעל
ברענד װיליאם

191 ברענטש
 מאנדװעל פעני

 שענקמאן בענדזשאמין
 בלום איװא

 לעװין ה. דייװיד
באבין הײמאן

 192 ברענטש
 גרין םעמועל
 מערלין בארנעט

אייזנבערג דזשייקאב

193 ברענטש
לעװין דזש״קאב

 194 ברענטש
 פאנטעל װיליאם

 סטײן מארים
קאפלאן בענדזשאמין

195 ברענטש
 גלאדםטאון פרענק
 װעלינםקי אברהם

דענעמאן דזש״קאב

 196 ברענטש
 לעװ דייװיד

 לעװ פעני
 אלטשאף מאקם

 באגראד רוט
ביידער ראבערט

198 ברענטש
 ראיםטאטשער םעמועל

 פולגאר אנא
ראיםטאטשער הערי

199 ברענטש
פײנשטיון וואלף

200 ברענטש
רעגער עםטער

201 ברענטש
בלאט מערי

202 ברענטש
שומאן עטל

203 ברענטש
 לובאפםקי טילי
מיגדאל םעם

204 ברענטש
װייםמאן מארים

205 ברענטש
װיניצקי םעם

206 ברענטש
 רוטמאן לואים
 פיינערמאן מײער

 לעװיט טשארלס
פרימאן עטא

207 ברענטש
אלטמאן דארא

209 ברענטש
 גלאנדט אייב
 טוראצקי דארא
 םטאלאװיטש כארא
 עלמאן נאום

 פריד הערי דזש״קאב
ליכטען איזי

213 ברענטש
סטאר נייטען

215 ברענטש
דובאװ דארא

216 ברענטש
 בארשעפםקי רובין

גארלעק אייזיק

217 ברענטש
 בערקמאן דייװיד
אוגענזיכט אלעקם

218 ברענטש
 גארדאן מייקל
פעקעלים פיליפ

219 ברענטש
םטרעלניקער װילים

223 ברענטש
 רובינםקי םעם

 מארשאק םעמועל
 נאטארים הערמאן
 ראטשט״ן דזשעק

גיפבאום י.אםי

224 ברענטש
 װאםקאבאניק םעמועל

 װאראנאף דזש״קאב
לעװיטא סאול דזשייקאב

225 ברענטש
װערניק אנא

226 ברענטש
 פאיק פעמועל
 פינםבורג מארים

שגיידער בענדזשאמין

230 ברענטש
שערמאז מאקס

231 ברענטש
פרידמאן דייװ

233 ברענטש
װ״ מאקם לי

 235 ברענטש
 מארקום דזשאזעף
 װאגנער םעמועל

לאדען הערי

237 ברענטש
 אלבראנאם בעגי

 פרידמאן דזשאזעף
א״םען א. הערי

239 ברענטש
שײפער ליזי

240 ברענטש
 מעטריה הענרי

241 ברענטש
אבראמאװיץ מערי

242 ברענטש
 ברוקם לואים

ריפקין עטל

244 ברענטש
 זװעראװ י. עםטער

זאםלאװםקי םעם

246 ברענטש
פאגעלמאן מאקם

247 ברענטש
 צװייג םעם

זשוניאג בעלא

259 ברענטש
אבראמאװיץ םיליע

260 ברענטש
קאם סיליע

272 ברענטש
פעלדמאן רובין

277 ברענטש
 ליכטמאן לואים
 קאפלאן נייטען

 קאופמאץ דיױויד
 בערמאן דזש״קאב

 בען איליי
פעלדמאן לואים

 אוי צער טיפן איר אוים דריקט םעהציע אידישער דער פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע רי
 געװארן. געגרינדעט איז ער זינט געשטארבן זיינען װאם ארדן, אונדזער פון מיטגלידער

 זײערע פון מיטגלידער די צו און פארשטארבענע די פון פאמיליעם די צו מיטגעפיל אונדזער
געפינען. טרייםט א זיי װעלן ארדן אונדזער פאר טעטיקײט אין אז

300 ברענטש
װינקלער הענריעטא

 302 ברענטש
 הוישמאז ראוז
 ראזענטאל פעני
 שוםטער אהרן
 קריימער ראוז
 לעגאןן הערי
 האראװיץ הערי

 קריימער דזשעק
 עהרליך הערי
 וױיזער פעני

?אץ מארים

303 ברענטש
פעלדמאן פ.

305 ברענטש
 ראזעז נייטען
 אראנאף מאקם
 דװארקין איװא

שנײדער אנא

309 ברענטש
 קריגער ליאן
קאלמאן הערי

315 ברענטש
ג,ערטשיק עםטער

333 ברענטש
 מאטעלםקי הײמי

ראזענבערג מארים

337 ברענטש
האנדװערו.ער איזידאר

 402 ברענטש
 רעזניק איזראעל

װעלמאן בעטי

437 ברענטש
שיפער דזשעק

 אט־די פון פארלוםט יפן
 אוים אויך דריקן מיר

האפן, און ברענטשעם

585




