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 פארבאנו? סאװעסן אץ דעלעגאציע א װאס צו
 ױניאנס רעיטע די אין נרופן לינסע די

סלאס קאפיטאליםםישו סענו קלאס ארכעםער
װאל־קאטפאניע). איצטיקער דער (װעגן

פוייהײם״ ״םאונו דער פאר סאמפאניע אונזער
 שטרײכן פון פראבלעם די

ארדן אין מיטגלידער
ער װיליאם פון ײנ װ

פאבדיק דער צו פנים טיטן
קאנדעלא ל. פון

 פדאב־ קולטודעלע און שאציאלע
ארדן ארב. אינט. פונם לעמען

םיגעל דוד פון

 אונזערע פאר קולטור־אפאראט א
ברענטשעם

שטײן י. פון פינקל

 קאמיטעט שטאט יארקער :ױ
 קולטור־פראגראם א אן צײבנט

װינטעד־םעזאן פארן
שײפער נ. פון

צוריק און ארטעה אין שול פון
 צײכנונג און פעליעטא;

קאטלער יאםל םון

 א אלס שולן די בױען טיר קאנען
? מאםן־ארגאניזאציע

■ זאלצמאן ר. פון

ן ע נ י י א ר א פ ־ ל ו ש
על א. פון מײז
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גרין דוד פון
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 קלאוק גרופז לינקע די און ארדן ארב. אינט. דער
אינטערנעשאנאל דער אין דרעסמאכער און
— : תברים געערטע

 מיין לויט איז, װאם ענין, אן מיט אייך צו זיך װענדע איך
 פון מיטגלידערשאפט ברייטער דער פאר װיכטיקייט גרוים פון מ״נונג,

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאגאלן דעם
 צװישן געװארן ארגאניזירט גרופן לינקע זיינען װייםט איר װי

 דער אין רעגיםטרירט זיינען וואפ דרעםמאכער, און קלאוק די
 מאנאטן, פאר די פאר ױניאן. װאירקערם גארמענט אינטערגעשאנעל

 א אויםאיבן צו באוויזן שוין זיי וזאבן עקזיסטירן גרופן די װאם
 דערפמאכער׳ און קלאוק מאפן ברייטע די אויף איינפלום גרויםן

 אוים־ באדײטגד גאנץ איז גרופ; די פון מיטגלידער צאל די און
 אײנציקע ד< פאקטיש איציט איז אפאזיציע לינקע די ’ געװאקםן.

 פאררעטערישער דער געגן קאמף טאג־טעגלעכן דעם אן פירט װאם
 זאלן זיי אימאםקע פאר װאם אונטער בױראקראטן די פון פא״ליםי

 א זיינען מיר אז און קאמף, קלאםן פון פאליםי א פאר און גיין, ניט
 מיטינגען, פיל געצ״גט האבן רעבענען אונז מיט זיך מ׳מוז און פח

 זיך האבן הברה לאװםטאניםטישע די און געלע שװארצע, די װאו
נידערשטימען. אונז כדי אום פאראייניקט צוזאמען
 פארגעשלאגן האב איך זוען געװארן׳ איך בין דערשטוונמ װי
 אקטיוו װערן זאלן זיי ארדן פון מיטגלידער קלאוקמאבער, אייניקע

״ האבן װ:, א. א. מיטינגען באזופן גרופן, לינקע די אין  מיר ז
מיר מען לינקע, מיר װאס אונז, איר בלאפט ״װאם געענטפערט:

 שטעלונג זייער פאר ם׳איז שולד װעמעם פ״ק״. א איז עם לינקע,
 איז דאם און נויטיק איז זאך איין אבער װיםן, ניט איצט איך װיל

 שפאלטן די אויף ארדן פון שטעלונג די קלאר מאפן זאלט איר אז
 זיך געפינען באקאנט איז מיר װײט װי ארדן, אין ״פונק״. פון

 צו װילן זייער געגן געהעדן װעלכע מיטגלידער טויזנט פאר א
 בלייבן דארף מען אז ניט מיינט דאם אבער ױניאנם, װ״ און אך די

 מ״ן נאך ארבעטער. די נארן פייקערפ די לאזן און כל״פגילטיק
 די צו געהערט װאם ארדן, פון מיטגליד יעדער דארף מיינונד.

 העלפן און גרופן לינקע די פון מיטגלידער װערן ױניאנם, .ל. פ א.
 פון טייל א זיינען מיר און זיך רעכענען מיר קאמף. דעפ אנפירן

באנועגונג. ליגקער דער
אם, י. 24 פר. פון מיטגליד טאבי

 דער װעגן א. א. א. 223 בר. פון דעדקלערונג
 באם אפהאלםטערי פונם אויםשליסונג

לעםין דזשאו
 פון מיטינג באם גןיװארן דערור״לט איז װעלפע קאמימע די

 לעםין־ק״ס, דער װעגן םעפטעמבער׳ ־טן25 דעם א א. א 223 פר.
 דזשאו אויםתערנדיגן פעפטעמבער, ־טן30 דעם זיצונו. איר אויף האט

 אנגענומען אנדערע, און פישער לואי ארנעטער םטרייקנדן זיין לעסין,
:רעזאלוציע פאלגגדע

 און םקעבם באשעפטיקט האט לעםין אז אכט, אין ״נעמענדיק
 םטר״קנדע יזיינע קעגן פאליצ״ און דעטעקטױום מיט פאנוצט זיך ־אט

 קאליע אים בא האבן פיקעטם די אז אויפרייד מיט; ארבעטער,
 אנגעװיזן םעפטעמבער ־טן18 דעם האט לעםין אז װארניש, א געמאפט

 דעם געפיקעט פרידלעך ד.אט װעלכער פישער, לואי אויף פאליצײ דער
 אים האט א,ין בראדוױי איםט 91 אויף װארען און לעםין פון שאפ

:א״נשטימיק קאמיטע די באשליםט — ארעםטירן געהייםן
.א. א א• פון לעםינען אויםצושליםן )1

טאטן. מיאוםע זיינע פאר יעקל מיט אים פון זיך אפקערן
 איר אין ױני^ן אפהאלםטערי אינדאםטריעל דער שטיצן )3

קאמף. גערעפטן
 און פר״הײט״ ״מארגן אין רעזאלוציע די פארעפנטלעפן )4

.״פונק׳ אין
:קאמיטע ד<

ראפאפארט. און םלוצין מירגלית, באקאל, אראני;,

 ארבעטלאזע אונזערע מיט טאן מיר זאלן װאס
ארדן פון מיטגלידעד

נאציאנאלע די אדער שטאט־קאמיטעט דער זאל :איז פלאן מײן
 פרענטשעפ די װעלכע פון לײ־קאםע א גרינדן עקזעקוטױוע

 די זועלן דאן בילם, זוי-ערע מאכן צו גוט געלט לייען קענען 'אלז
דער צו װעלן זיי געפאר. פון ארויפ ביענטיפעס גוט־ זיין צייט ̂י

 קאנען ז״ װעלן צ״ט זעלבער דער צו און אפים. אין שט״ענדיק
 געװיג* א ז״ן װעט דאם בילם. זייערע מיט מיטגלידער די װארטן

 סארלירך ניט װעלן טיר ארדן. פאר׳ן אויך און ברענטשעם די פאר
מיטגלידער. קיין

א. א. 134 ברענטש ריד דזשאן מיטגליז־ בערעזגיאלן,

פילאדעלפיא ,76 בר. ליבקנעכט קארל
 -76 ברענטש ליבקנעכט, קארל פון מיטינג באזוכטן גוט א בא

 יאריקן 25 1ז״ פון געלעגנה״ט דער צו לױויי, בענדזשאמין חבר האט
 זאלך מעלכע ברענטש, צום דאלאר 25 געגעבן ױבילײ, חתונת

 ״םארגן־ דער דאלער 10 :אופן פאלגנדן אוימ װערן א״נגעטײלט
 א■ איז לוװ״ חנר װאו ,5 :ומער שול דער דאלער 10 פרייהייט״,

 ראלער 5 און פארװאלטונג, דער פון מיטגליד און טוער טעטיקער
גרעבער. ידן קר םטרייקנדע די פאר

 די־ אין איבערגעגעבן גל״ך' םומע די האט _ברענטש דער
אינםטיטוציעם. געהערי־ע

 םעקרעטאר קארט, דזש.

ג נ ו ג א ז ק נ א ד
 אלט~ די באדאנקען א. א. א. G0 ברענטש פון מיטגלידער די מיר
 אונזעד• פאר געטאן האבן זיי מעלבע ארבעט גוטער ז״ער פאר באאמטע
גרינבוים. איזע חבר צו םפעציעל און ברענטש,

:־אמיטע רעזאלוציע
 פאלישוק א

פרײנק װ.

ג נ ו c י ר ג א ב
 םעועלםי- .א. א א. 170 כר. מרמר קלמן פון מיטגלידער די מיר

 מיע געםין א. חבר׳טע און תבר צו באגריםונג אונזער •טיקן מאם״
 דערציען זאלן זיי אז זיי, װינטשן און זון געבארענעם ;יי זייער
 אויפ״ זאל ער און אידעאל ארבעטער פון גייםט דעם אין זון זײער

קלאם. ארבעטער פארן קעמפער געזונטער א װאקםן
םעק רעק. געלערמאן, עליע

מיטגעפיל-רעזאלוציעם
 האליװאוד. א. א. א. 141 בר. ליבקנעכט קארל פון עקזעקוטמו די

 זיר מיט האבן ניט פאר פארדרוס איר אוים דריקט קאליפארניע׳
 דוי װעפ זי אז האפט, און טאריש, חבר׳טע ־א-םפיטאלער אונזער

 העלפך צוזאמען און אונז מיט זײן און װערן געזונט שנעלםטן צום
האליװאוד. אין ארבעטער־פעםטונג אן פאר ברענטיצ דעפ מאפן

.prc רא&אפארט, ב.

 רעט נאך טרויער טיפן זיין אוים דריקט א. א. א. 77 ברענט־ט
 רעװאלוציאנערע די האט טויט זיין דורך גאלד. חבר פון .פארלוםט
 אגגע־ אירע פון איינעם פארלארן טאראנטא אין באוועגונג ארבעטער

 נישפ זאל ער װאו צװ״ג, קיין געװען נישט ם׳איז פירער. זעעגע
 לעבן. און מוט ארײנברענגען אנװעזנהײט זיין מיט און אקטיװ זיין
 װערן צו חברים איבריקע די באוועגן גאלד חבר פון פארלוםט דער זאל

 װאונטש־ דעם דערפילן און געביט רעװאלוציאנערן דעם אויף אקטיװ
לעבן• ז״ן געװידמעט האט גאלד חבר װעלכן פאר

פרעס־קאמיטע. באבאד-לימא*, פ.

 געבויגענפ מיט שטייען 90 בר. לענין פון מיטגלידער די מיר
 װיננאק. א. חבר פאישטארבענעם אונזער פון קבר פרי•»! פארן קעפ

 די פון רייען די אין געיטטאנען יאין זיינע אלע איז װעלבער
 די קעגן געקעמפט מוטיק האט און ארבעטער קלאםן־באװאוםטזינינןע

 פארטריפן איז ער װאנען פון טרייד• זיין îפו ױניאן־פארפירער
 מיר געפינען אידעאל זײן פאר קאמף דעם פארזעצן אין געװארן.

טרייםט. אונזער
םע?. פינ. ליבא, ל.

 דדיקך ארדן, ארב. אינט. ,169 ברענטש פון מיטגלידער די מיר
 חבר־ אונזער פון קינדער און פרוי דער צו מיטגעפיל אונזער אוים

 טן.5 דעם םעפטעמבער שבת, געשטארבן איז װאם קאזלאװםקי, מארים
 דער־ אין אז האפן, מיר אפענדים״טים. אוין= אפעראציע אן נאך

 זייער זיי װעלז באװעגוגי• ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פאר א־בעט
געפינען. טרייםט

םעפ. קײלעס, ם.
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פארבאנד סאװעטן איז דעלעגאציע א װאס צו
״אונ־ װעגן ״פונק״ נומער רעצט; אין גײט־ארטיקיצ אונזער

 םאװעט; אין דע^עגאציע א און קאמפאניע טיטגלירערשאפט זער
 פארװאינ־ ארויםגעדופן מיטגיצידער טייר א בא האט פארבאנד״,

 בריװ א אין אויםגעדריסט װערט שטאנדפונקט זײער דערוננ.
 רי לינעצקי. רזז? חבר׳םע, א פון דערהאיטן האבן מיר זואפ
:איז טענה

פינאנציע־ גוטעד אזא אין ארדז אונזער באמת שוין ״שטײט
 ? ״אפעד״ אזא כ-אבן צו דעראויי; זיך קען ער װאם קאנע ?עד
" קליינע קײן ניט עפעפ דאך איז שיקן צו דעצעגאט; פינוי —  כ
 דער פון טאר א?ע לייידט באװעגונג לינקע אונזעד װען — מע

 ױערט ױאם דאיער יעדער װען לאגע׳ פינאנציעאע־ ־שצעכטער
 קאפױ• ביטערן אונזער אין העאפן צו װיבטיק אזוי איז נעשאפן

 סך א בא איצט איז דעאעגאטן שיקן , לוקסוס אזא װאם צו איז
 צי־ט דער אי; זאך נײטיקער ניט א פאר פאררעכנט ארבעטער

 גאנ״ און ‘צא גרויפע נאנין א געפארז ^עצטנם שױך זיינען עם ווען
אי באװענונג. ־,דע פון צוױי;ן אנדערע פו־ טאקע אמת דױבטיקע,  נ

אפ ?״ הערפעדשאפט נרױםע אײן דאן־ איז עס הייוק, דער איז זו
:איז ענטפער אונזער

 געגעבן *וערן מיטגאײער נײע שאפן פאר אויםצײכענונגען
 מיטגלידער־ דער פול פארגרעםערוגג די ארגאניזאציעם. אלע יא־;

 זײנ״ן ארגאניזאציע, דער אין כחות נײע אריינציען דאם שאפט.
 או:־ דער געמאכט. דעם פאר װערן װאס אויםגאבן אלע רוערט

 די און אדדן אדבעטער אינטערנאציאנאצן דעם צוױשן יטערשײד
 1אי אויםצייכענונגען גיבן װאם ארגאניזאציעם, בידגער^עכע

 ־ארט ױאפ דעם אין באשטייט קאטפאניעפ, מימנ^ידערשאפט
 ״פאר־ דעי־ װאם זאכן ״נוצלעכע׳' אזױנע געגעבן רוב דאם זוערן

 אינ־ דער יעזעד״. ״קאנטרי זײנע צו פרעטיע אלם גיט דועדטם״
 אויםגעצײכנ־ אונזערע געבן װיא ארדן ארבעטער טערנאציאנאלער

 ארנא־ פראלעטארישע אמת אן פאויז װאם פריז, אזא חברים טע
געב;. קען ניזאציע
 איז ארו־ן ארבעטער אינטערנאציאנאאן פונם דעילעגאציע א

 אנגעזעענע גרופע א פון רייזע א םתפ ניט איז פארבאנד סאװעטן
 פא^יטישעי :רויסער א פון פארטרעטערשאפס א איז עם ■חירים.

 פאטעריאנד מיטז פארבײח עננער זיך װיל װאם זמרפעחטאפט,
אם. ארבעטער ־פונם ק̂י

ט  מעז אויב יא, — ? אויםגאבן אזוינע מאכ; צו אינ
 דע־ א ױאס באדײטונג פאליטישע גרויסע די אכט אין נעמט

 פאר־ סאװעטן דער אנטהאצט. פארבאנד םאװעטן צום ■לענאציע
 הערשער די װאו װערט דער אין יאנד אײנציהע דאם איז באנד
 די מאםן. ארבעטער די נאר קאפיטאא־פטן, קײן ניט זײנען

 איצע פון ארבעטער די אז גערן װי^ ארבעטער־טאפט ־סאװעטישע
 דער פון באפרײען זיך און כײשפיא איר נאכטאן זאצן לענדער

 זײ־ ארבעטער םאװעטישע די קנעכטשאפט. ־האפיטא^יסטישער
 דעלעגאציעס ארבעטער מעד װאם אז צוםרידן שטארק דערפאד ־נען

 שיי־ א פאר װאם זען׳ און פארבאנד סאװעטן דעם באזוכן ־זאילן
 פטור װערן זיי װען אויפבויען׳ קענען ארבעטער די װע^ט כע
אונטערדריקער. קאפיטאליםטישע זײערע פון

װאס סר א ־אבן פארבאנד םאװעטן אין ארבעטער ד• און

 מער ניט מען װיים מלוכה ארבעטער דער אין דארט באװייזן. צו
 קא־ פונם מלוכות די אין װי מארגן, פארן שרעפ שטענדיקן פונם

 א זײט אײן אף אטעריקע, אין אונז בא װי דארט, ניטא פיטאי.
 דער אףי און װאוי^טאג פאר משונע װערן גבירים,.װאם הײפר

 און הונגער ליידן װאפ ארבעטלאזע, מיציאנען זײט אנדערער
 לעב; נײע דאס בויען. אין כםדר זיך האלט ^אנד דאם נויט.

 אונזער אפיאו איבערראשט װאם שנע^קײט אזא מיט װאקסט
 האט דעלעגאציע א װאם דאם טעלעװיזיע. און ראדיא פון דוד

 :יט פארג^ײך ק״ז גאר איז פריער חדשים עטלעכע מיט נעזען
היינט. זען צו דא איז עפ װאם דערכדט
פאר־ םאװעטן אינ׳ם דעיעגאציע ארבעטער א; פון באזוך א

 זייט אײן פון געשײעניש. װיכטיקע א תמיד דערפאר איז באנד
 זייער אין ארבעטער םאװעטישע ענערגישע די דאם דערטוטיקט

 זיינעז זײ אז אלײן, ניט שטײען זיי אז זעע;, זײי ארבעט. בוי
 ארבעטער אילװעלטלעכן פונם אװאנגארד שילאגלערישער דעד

 נאכצופאינ; גרײט זײנען רענדער איע פון ארבעטער אז און קלאם
 דעיע־ ארנעטער יעדע װערט זײט אנדערער דעד פון רון?. זײער

 ארבעטער יענע פאר באגײםטערונג און יליכט פון ק־ואא א גאציע
 די קאפיטאליזם• פון יאך אונטערן נאך שמאכטן װאפ מאסן,

 באנייטע פארבאנד םאװעטז פון צוריק קוםען דע^עגאטן ארבעטער
 פונפ פראפאגאנדיםטן און אױפקצערער װערן זײ םענטשן.

 פרא^עטא־ זייער איז שאפז ארבעטער װאם אעבן, פרײען נײעם,
פאטערלאנד. רישן

 פארזזעלטנפ־ איז ארדן ארבעטער אינטערגאציאנאלער דער
 רע־ דער איז עקזיםטענץ זײן נאר ארגאג־זאציע, ױנגע א םעפיק

 םיאיז יאח• צענדליק א שוין דויערט װאם קאט^, א פון זולטאט
 יד צו דעלעגאציע א שיקן זאצ ער אז פרי׳ צו ניט כלל דעריבער

 לואטפז זײנע פוז דערצײין זיי פארבאגד, םאװעטן פון ארבעטער
 אונזער פון גרום דעפ נריינגען זײ און אויפטואונגען און

 דעאעגא־ אונזעד װעט גצײכצײטיק מיטגלידערשאפט. גרויםער
 םאר םאוועטן דער אזוי װי זען צו מעג^עכקייטן אלע האבן ציע

 ײי זען׳ אויך װעט זי ארדנונג. פאציאלע נייע די כויט בא:ד
 ערשטער דער — טוב ױם ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער אזוי
 פאטעראאנד אינטערנאציאנאאן דעפ אין נעפייערט װערט — טאי
ק?אם. ארבעטער פונם

 אינטערנא־ פונם דעגעגאציע א פון געװינם פאליטישער דער
 שיעור א אן איז פארבאנד םאװעטן אין ארדן ארבעטער ציאנאל;
 מיר קאםטן. אונז װעט רײזע איר װאם אויםגאבן די װי גרעסער

 ױרך אײנטראג פינאנציע^ן דעם פארפיצפאכן אויך אבער קעגען
 אונזער צו ענערגיש נעמען זיך זאלן ברענטעם אונזערע ואם דעם

 דער אט פאר באדינגונגען די לאמאפאניע. מיטגלידערשאפט
 זײנעז — פארבאנד םאװעטן צום דעלעגאט א — אױםצייבענוננ

 מעגצעכקײט די האט ברענטש קאענםטעד דער אפילו אז אזוינע,
ר װאם געלעגנהייט אזא איז דאם פדיז. דעפ געװינען צו  מאכטזי

 אויםי פראאעטארישע הויכע א איז עם רעבן. א אין אײנמאל
 מיטגליז־. אײנצלנעם פארן ם״ און ברענטש פארן םײ צײכענונג,

 גרעם־ די פאר געװעט םאציאיצן א אנהײבן חברים אונזערע זאיז
 איז קאמפאניע מיטגלידערשאפט אונזער אי; דערגרײכונגע; טע

״שצאגלער״. ראנניסע ערשט פון דעאעגאציע א האבן װעצ; טיר
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הלאס קאפיטאליסטישן געגן קלאס ארבעטער
 אזוי געװען איז אמעריקע אין אישו״ ״קאםפיין א װען זעלטן

 הערשער די יאר היינטיקן װי וױילער מאםן גרויםע פאר קלאר
 ניט שוין באהאלטן אמעריקע פון שטאטן פאראײניקטע די פון

 ״אומ־ פון מאםקעם די אונטער פנימער זײערע מאל א װי מער
 פון פארשטייער אלם אפן איצט שטײען זײ פארטייאישקײט״.

 דאם מאםן. ארבעטער די פון אונטערדריקער און ?אפיטאליזם
 בא־ געלעגנהייט מינדםטער דער בא הפסר. איז ארבעטער־לעבן

 דער מארד־װאפן. אירע פאליצײ קאפיטאליםטישע די נוצט
 און שיקאגא אין ארבעטער פון מארד געפלאנטער קאלטבלוטיח

 בור־ אמעריקאנער די ענטפער אן פאר װאם באװייזט קלױולאנד
 ארבעט־ הונגעריקע די װינטער דעם געבן צו זיך נרײט זשואזיע

אמעריקע. אין מאסן לאזע
אמעריקע. אין אײנציקע די איז פארטײ קאמוניםטישע די

 די פארטײדיגט װאם װעלט גאנצער דער איבער איז זי װי אזוי
 קאפיטאליםטישע זייערע נעגן מאםן ארנעטער די פון אינטערעםן

 קיין מיט איצטער זיך אונטערשײדן םאציאליםטן די הערשער.
 זיי פארטײען. לאפיטאליםטישע אנדערע אלע פון מער ניט זאך

 פאר־ זיי קלאם. ארבעטער פונם שונאים בלוטיקע אלע זיינען
 פאר־ םאװעטן דעם — פאטערלאנד פראלעטארישע דאם לוימדן
 קעמפט װאם ארבעטערשאפט, רעװאלוציאנערע די און — באיצד
 סאציא־ װאו או־מעטום ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער קעגן

״ האבן הערשאפט צו געקומען זײנען ליםטן  ארויםגעװיזן זיר ז
״ בורזשואזיע. דער פון ילאקײען טרײע פאר  אין דערטרינקען ז
 לאגע זײער פארבעםערן צו ארבעטער די םון פארזוך יעדן בלוט

 אוים־ קלאם קאפיטאליםטישער דער נאר קאן אמעריקע, אין דא
 זײ- םאציאליםטן די משרתים. םאציאליםטישע זײנע אן קומען

 קאפיטאליזם פונם היינקער־ארבעט די טאן צו גרײט אבער :ען
 דער אין םײ מאםן, ארבעטער די אונטערדריקן העלפן אים און

קאלאניעם. זײנע אין םיי און הײם
קאנםפעהט א ״פונק״ נומער דעם אין פארעפנטלעכן בױר

 עם װאל־קאמןז. דעם איבער דיםקוםיעם און .איינלײטונגען פאר
 איינ־ בכח זײנען װאם מיטגלידער, אונזערע אלע אז װיכטיק, איז

 דודכ־ קאנספעסט אונזער זאלן פראגע א דיםקוטירן און צולײטן
 אויך זאלן ברענטש־מיטינגען. די אױ דעבאטירן און שטודירן
 סאםן׳ ברײטע די צװישן װײטער טראגן עם מיטגלידער אונזערע

״ זאלן באװעגונג. אונזער אויםערהאלב  און געדײנקען אלײן ז
 דארפ; ארבעטער אז כןאםן, ברייטע די פאר מאכן קלאר אויך עם

 יעדעד אז באלעבאטים. די געגן םטרײקן זײ װי אזוי שטיטען,
 םא־ און קאפיטאליזם געגן שטים א איז קאמוניזם פארן שטים

אינטערעסן. ארבעטער איינענע די

ױגיאנס דעכטע די אין גדופן לינקע די
מיט־ א פון בריװ א מיר פארעפנטיעכן פלאץ אנדעד אן אף

 ״דער נאמען אונטערן טאביאם, י. חבר ,24 ברענטש פון נליד
 קלא*ה גרופן ליניןע די און ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

 בריװ דעם אין אינטערנעשאנעל׳. דער אין דרעסמאכער און
 ארז־ז צום געהערן װאם מיטנלידער אלע ניט אז אנגעװיזן, װערט

 רעכטע די אין נרופן לינקע די פון װיבטיקײט די פארשטייען
ױניאנם.

״אמע־ די אז קלאר, פארשטײען ארבעטער ד״נסענדיקע אלע
 ארגאניזא־ פאשיםטישע א איז לייבאר״ אװ פעדערײשאן ריקען
 אונ־ װײניק זיך האט קאנװענשאן לעצטע איר אז זעען, זיי ציע.

 האב־ בײדע לידזשאן״. ״אמעריקען דער פון די פון טערשײדט
ארבעטלאזיק״ט געגן און ביר גלאז א פאר אויםגעדריקט זיך

פאו־זיכערוננ.
 ז־ך האלט ױניאן רעכטער א צו געהערט װאם ארבעטער אן

 וױיםט ער ״דזשאב״. זײן פארלירן צו מורא מחמת בלויז דארט
 ױניאךבױראקראטן די פאר ״רעקעט״ א ילויז איז ״יוניאן״ די אז

 אל אויך׳ װײםט ארבעטער דער גײנגםטערס. געדונגענע די און
קאמפא־ דער םון אינטערעםן די פאר שטײען באאמטע ױניאן די

w in i l i  à i. צוױק און ארט^ף אין
(פעליעטאן)

w פון קאטלער יאםל

 װילן װאם קינדער
 װאקסן מעכטיקע

 ביכער די לערנען
 מארקםן, קארל פון

 װילן װאם קינדער
 קענען װעלט נייע די

 ביכער די לערנען
לענין. א<ל<טש פון
 אינגל א ש״ן דען איז

 פיני צי שימען הייםט װאם
 ׳טימל אין גריבלען זיך זאל
? אװיני אװרואם פון
 אינגל א אז עיין דען איז

 שאקלען זעצן זיך זאל ׳טיי״ צו בארעך ח״םט װאם
אבייע? אמער בא
 זויםן עם װיל װער און
 רויםע א פלאטערם עם ב״ם אן עם גייט וועמען און
פאן. די פרייהייט פוז

אויסגײעז טומ האנדל װען
א־ ;• כייל! א װי

פארכאלע׳טט •טוין ליגט װאם
םאף■ פרן ב אנהוי בײם
מיר פאטן פאםן,•» דערימעד פוםטע פון
גלויבן עם ד יבן דערהו און

מאםן. פראלעטארישע צו
 צוציקעס איר נאר זאגט
 הערן׳ אונז איר לאזט װאם
 ר,ענעז איר װעט װאס
? װערן וועט קאמוניזם װען
 איר קענט װאם בעװרע זאגט
 סוקע אין עםן קענען מיר ?קראטן פינצטערע איר

טאטן. מיט׳ן באגלייך
 ארבעט אן פאר װאם׳עדאם

װערט, א פאר עם זזאט זואס

אינד׳רערד. טויג דאם מעלאבע קיין איז עם
•טנעקלאך איר איר, : װײסט

קאמונע? א ן פיר צו װי
װען אבערנייז! יסן רוי מיר

ראיטאשאנע. ם אוי ס׳פאלט
װיםנשאפט א ז אי דאפ

פערד און ןםן אל פאר
אפילע נישט ויגז טו זואס

ערי■ :יז אקע צו
א־עאנען פינף יף או װען

 פלאט, רויטער גליען װעט
 האבן אינגעלע אזא װעט
טאם. א איינמאל •טוין
 שעמען זיך מעלן זיי
 נעזלאך די װ״זן צו

באלעבעםלאך. גראדואירט און בולװאן אוין־ שטודירט האבן זײ װאם
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 רעזולטאט דער ינאר באשטייערן. דערםאר זײ העלפט װאם ני,
 בא־ דער גלײכגילטיסײט. קייז זײן ניט דארף װיםן דעם אט פון

 ױניאן־בױרא־ די אז פארשטײן, דארןז ארבעטער װאוםטזיניקעד
 און רעקעטיר־ביזנעם זײער אנהאלטן געקענט גיט װאלטן קראט;

 קאמ־ דער פון אינטערעםן די ר פא ױניאן די אױםנוצן געקענט ניט
 הינטערשטעליקע די פארפירן געקענט •ניט װאלטן זײ װען פאניע,

 אויפ־ שטענדיחער א נייטיק דערפאר איז עס מאס;. ארבעטער
 קאמף דער איז באזונדער ױניאן. רעכטע די אין קאניףי קלערוננ
 אומבייטן דורך אז אײנצורעדן זוכן לאװםטאניםטן די װען װיכטיק

 די־ קאמפאגיע־ױניאן די קאן ױניאן־בױראקראט יענעם אדער דעם
 זעליע די איז עם מאםן. ארבעטער די פון אינטערעסן די נען

 זוכן זײ װאו רינג׳ באםישן אין פירן זײ װאם זייערע טאקט״ק
 ארגא־ פראלעטארישע א איז דאס אז ארבעטער, די איינצורעדן

ניזאציע.

 גע־ האן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונם מיטגליד א
 גארמענט ״אינטערנעשאנעל דער צו געהערן צו זײן צװאונגען

אן׳/ װאירקערם  דאם נאר ױניאנם. קאטפאניע גל. ד. א. ױני
 צוריקנעשטא־ די אױפצוסלערן פליכט זײן פון ניט איפ באפרײט

 ױניאן. דער אין לאנע וױרקלעכער דער אייער ארבעטער נענע
 אנשליםן זיך װעט ער װאם דעם, דורך בלויז טאן ער קען דאם

 טא: דעם אן פירן ״װאס ױניאן דער אט אין גרופן לינקע די אן
 בױרא־ די פון פאליםי פאררעטערישער דער געגן קאמו», טעגלעכן

גײן.״ ניט זאלן זײ מאםקע א פאר װאם אונטער קראטן
 ״אינטער־ דער אין דרעםמאכער און קלאוק גרופז לינקע די

 חבר און באװעמנג לינקער דעד פון טײל א זײנען :עשאנעל״
 ארד; פונם מיטגליד יעדער אז גערעכט׳ פולשטענדיג איז טאכיאס

 מיטגליד א װערן דארף^ ױניאנם ל. פ. א. די צו געחערט ,־ואם
קאמוי. דעם אנפירן העלפן און גרופן לינקע די פון

פרײהײט״ ״מארגן דער פאר קאמפאניע אדנזער
 צוגעזאנט האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 זיכער, זיינען מיר $12,500 פרײהײט ״מארגן דער פאר שאפן צו
 פריער־ די אין װי אזוי מאל, דאם װעלן ברענטשעם אונזערע אז

 באשטימטע זייערע װי מער שאפן ״פרײהײט״־קאמפאניעס דיקע
קװאטעס.

 דער םון ארגאן אידישער דער איז פרײהײט״ ״מארגן די
 ארוכי- נאטירלעך זי איז אזעלכע, אלם פארטײ. קאמוניםטישער

 אלע אן װענדט בורזשואזיע די שונאים. מאסן פון גערינגלט
 עקזיםטענץ די אוממעגלעך, כמעט שװעה מאכן צו מיטלען אירע

 װאכ בנױראקראט, ױניאן יעדער פרײהײט״. ״מארגן דער פון
 זיינע צילט ױניאן אינדוםטרילער דער פון הארץ אין טרעפן וױל

 פונ׳ב־ פירער דער פרײהײט״. ״מארגן דער אין קוילן גיפטיקע
 אינ־ פונם אונטערגאנג דעם זען װעלז װאלט װאם ארדן באםישן

 ארײנ־ דורך שלאגן צו אונז זוכט ארדן, ארבעטער טערנאציאנאלן
 זעלבז אפן פרײהײט״. ״מארגן דער זײט אין מעםער א שטעכן

 שונאים אנדערע אלע און םאציאליםטן צױניםטן, די גײען װעג
 טרעפ; װילן װאס די באװעגונג. ארבעטער קעמפערישער דער פון

 בירא־ אין קאלאניזאציע אידישע די פארבאנד, םאװעטן דעם
 טע- ארבעטער דעם שולן, קינדעד ארבעטער אידישע די בידזשאן,

 צו עם זוכן אנשטאלטן, פראלעטארישע אנדערע ע אל און אטער
 פריי־ ״מארגן דער פון עקזיםטענץ די אונטערגראבן דורך טאן

ט׳/ היי
דער־ װעלן מיטגלידער אונזערע אלע אז זיכער זײנען מיר

 אבע־ מוזן מיר פרייהייט״. ״מארגן דער צו פליכט זײער פילן
 װאס קומען מוז הילף די און גרוים איז נויט די אז געדײנקען

 זאל; שונאים. אונזערע דערפרײען ניט װילן מיר ,אויב שנעלער
 היל,־־ דער מיט בלויז באנוגענען ניט זיך מיטגלידער אונזערע

״ זאלן ברענטשעס, די אין שאפן זײ װאס  די אין זאמלען אויך ז
 באקאנטע־ זײערע פון היימען די אין ארבעטן, זײ װאו שעפער

מאפ;. ברייטע די מיט בארירוננ אין קומען זיי װאו אומעטום און
 געבך זי לאמיר טא !לעבן מ*ז פרייהײט״ ״מארגן אונזער

לעבנם־כחות. מער װאם

 אזוינע פון קינדער מיט
 תײמען, בורזשואזנע

 קענען עפשער מען װעט
קוימען■ דעם פארשטעקן

 שולן אונזערע
 ארטעף טעאמער און

 כיליק דער איז װאם
?טרעף א גיב אנו

 מיר לערנען ניידע פון
 פרייד איז ביידע אין
 אהינדו גייען מיר
קליינער־ייט. פון

 מער נישט ג״ען מיר
 יעםוימעלע מאמעלע צום

 דאדועד מאגן א מיט קראצט װאס
בעה״מעלע. קאשערע דאס

 װיסן פראלעטארישער
 ציל אונזער איז דאם
 הארצן צום און ליב איז אדנז

איר? קענט װאם קינדערלעך,טפיל.’ פראלעטארישע
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 מיטגלידער שטרייכו פוןפראבלעםװײנער װיליאם
אײדן אין

 װאס יואנפערענצן דיסטריקס די מיט צוזאמענהאננ אין
 געגנטן װיכטיהע צאל א אין חודש דעם אפגעהאלטן װעק

 בא־ און דיםקוםיעם פאר ארױםגערוקט װערן לאנד, אייערן
 נרעםטן פון זיינען װזןלכע פראבלעמעז רייע א טראכטונג

 איז עם ארדן. אדבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פאר כארײט
 פון לײזונג ריכטיקער דער פון אז זאגן, צו איבערטריב; נישט

 גרעסטער רער איז אפ הייננט פראבלעטעז ארױםגעשטעלטע די
 אנטװיקלע; זײן און ארדן פון וױאוקס װײטערדיקער דעד יטאס

מאסן־ארגאניזאציע. ברײטער א אין זיך
 װעדן אװעקגעשטעלט טוז װאם פראבלעמען די פון אײנע

 פראגע די איז אויפמערקזאמקײט אונזער פון צענטער סאמע אין
 צאלונגע; זײערע נאכקומעץ ניט פאד מיטגלידער אויםשליפ; פון
 פאר־ אמת אן אױף זיך מוזן פראגע דער אט טיט ארד;. אי;

 שטאטישע און דיםטריקט די אין טוער אונזערע .אינטערעסירן
 פדאק־ דער פון נרוגט אויפן ברענטשעס. די אין און קאטיטעטן

 איבערץ מיטנלידער און טוער אקטיװע די פו; דערפארונג טישער
 אויב טײלװײז, באטיײ װערן געלייזט פראגע די אט מוז <א:ד
 באדייםנד; א אױפפרעסן ניט זאל שטרייכז דאם אז װילן, כײר

 רעקרוטיר זײן דוױך הרינט ארדן דער װאס נעװינסז די פון טײל
■ -טעטיקײט.

 און געשיבטע די נאר ױמ, איז ארנאניזאציע אונזער
 זײן פון עלטער זײנען ארדן אינטערנאציאנאלן פון טראדיציעם
 דע,י עקזיםטענץ. נעזעצלעבער זאגן צו אזוי און פאקטישער
 נעלייגט איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון פונדאמענט

 פאררע־ דער נעגן יןאטו־ עקשנות׳דיק; פון יארן דורך :עװארן
 סאציאל־פאשיםטי׳ש־! אלטע די אין פירערשאפט טערישער

 אי; געװארך אױפגעמושטירמ זײנען רײען זיינע ארדנם.
 אין און ארגאניזאצ־ע. פראטערנאלער קלאסן א פאר ־שטרייט

 פ־ ארו באוױזן אדדן דער האט לעבן זײן פון האלב א און יאר דעם
 ארנאניזאציע פראטערנאלער א פון ראמען אײגענע די פון גײן

 אננע־ אן ײערן 1אי קלאסנקאמף פון שליאך ברײטערן אױפן
 אױבעטעי רעװאלוציאנערער אלגעמײנער דער פון טײל זעענער

 דערזו״י־ נאך באשטײט מיטגלידערשאפט אונזער באװעגונג.
 װאפ עלעמענטן יענע פון אט טייל איבערװעגנדיהסטן זײן אין

- די נענן קאטו־ דעם אין גענוטען אנטײל רירעקט ־זאבן א  פ
 םימפאטיזירט. קאטף דאזיקן דעם מיט האבן אדער דעםער,

 מיטן דורבגעדרוננע; אידן אין א־יין זיינען מיטגלידעױ אונזערע
 ניט װעט מעלכע ארגאניזאציע אן בויען זײ אז פאװאוםטזיין,

 אויף נויטן דרינגנדיקע און באשטימטע זײערע פארענטפערן נאר
 אז נאד פאלזיכערוננ, און הילןז נעגנזייטיסער פון געביט דעם

 ארבעטער די װעלכער אויף פעסטונג א גלײבצ״טיק בויען זײ
באלעבאטיפ. די געגן קאמף זייער אין אנשפארן קענען זיך דועלן

 אינ־ דער װי ארגאניזאציע. פראטערנאלער אזא אין װען
 װאי לאגע א זיך אנטװיקלט אדדן, ארבעטער ׳טערנאציאנאלער

 מיט־ הונדערט עטלעכע שטרײכן צו אוים קומט טערמין יעדן
 אריינ־ צוריק װערט העלפט א ארופ בלויז װעלכע פון נלידער

 ענין רער ראננ. ערשטן פון פדאביעפ א עם איז — געגומען
 פאדערט פדאבלעם ־י באטראכטטונג. ערנסטע פאדערט

לייזונג. א
 פאר אויםשליםן טיטנלידער הונדערטער זיך לאז; פארװאם

? ארדן צום חובות זײערע צאלן כיט
טיי■ לאנד. א־ן לאגע עהאנאמישע די — אלץ פון פריער

 א אין גענרינדעט זיך האט ארדן אונזער אז געד״נקע;, פיוזן
 אובאגרעניצטער און ״אײביקער פון לאנד דאס װען ־צײט

טיפ; א אין פיס בײדע מיט נעשטאנען שוין א-ז פ־אםפעריטי״

 עקאנאמישער דער איז דעמאלט זינט קריזיפ. עקאנאמי׳ט;
 אומגעהויער האט ארבעטלאזיקײט די שארפעה געװארן קריזים

 און געװאקםן איז טײלװײז־באשעפטיקטע פון צאל די געשטיגן,
 פאר־ באדײטנדיק זײנען אדבעטן װאס די פון פארדינםטן די

 זייע־ פון הילױ דער מיס באםעם, די געײארן. קלענערט
 די אין האבן דינער. םאציאל־פאשיםטישע זײערע און רעגידונג

 ברוטאלן איין מאכן צו אויפנעהערט ניט קריזים פון יארן
 די פון לעבנס־באדינגונגען די אויף צװייטן :אכן אגגדיף

ארבעטער. אמעריקאנישע
א',׳ באשטײט א־־ד; ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 לאםט דעם אריעטער־מיטגלידער. פון טערהייט גרעסטעד זײז
 די אויף ארויפצואװארפן זוכן םטן קאפיטאל די װאס קריז־ס םין

 ז״נען זײ פלײצעס. זייערע אויו» טיטגלידער די פילן ארבעטער
 פון ליידן זיי און קלאפ ארכעטער אטעריקאנישן פון טייל א
 פון קדיזיס עקאגאמישער דער װאפ אומגליקן און צרות אלע ד•

 ארבעטער־םאםן. ברײטע די פאר נעבראכט האט קאפיטאליזם
 די םון קומעז אדדן פון מיטגלידער גיט־פראלעטאדישע די

 אױך ז״נען װעלכע קלײנבירגערטום, פון שיכטן ארימסטע
 אינ־ פון רײען די אין קריזיפ. פון געװארן געטראפן שסארק

 װײניז גאר־נאר זיך נעפינען ארדן א־בעטער טערנאציאנאלן
פאראן. בבלל אונז בא זיינע; זיי אױי אלרייטנילןעס,

 פון הונדערטער פאר אז נאטירלעך, איז באדינגונגען די אט בא
 די נאכקומען רענולער פון פראבלעם די איז מיטגלידער אונזערע

 אומ־ אפשר פיל פא־ שװערע. גאנץ א ארדן אי; צאלונגען
 די םון טייל גרויסער א אז ניט, ספק קײן ס׳איז און מענלעך.

 געטדאפן אמשװערםטן זײנע; װאס ,ד זײנען נעשטראכענע
 אי צװײ&ל, טינדסטן דעכ ניט האב איך קריזיס. פון נעװאדן

 פאר־ װעלן װאלטן אויסגעשלאםענע די אמ פון מערה״ם די
 קלענםטע ד װערן געגעבן זײ ם׳זאל אויב ארין אין בלײבןי

נעלעגנ־ייט.
? פדאבלעם דער אם װעגן פארטדאכט עדנסט זיך מיד האבן

י ניט. אז זיך, ־אכט מיר  לעצט; האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע י
 איז ענטפער דער נאר אויפגענומען, יא פראבלעם די װינטער

 באגרעניצט ױך האבן טיר צופרידנשטעלנדיק. פון װײט געװען
 טפע־ א •טאפז זען זאלז כרענטשעפ די אז אנװייזונג, אן מיט

 דעם בא און שטייער םענטיקן 10 לאקאלן א דורך פאנד ציעלן
 האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די שטיין. נעבליבן מיר זײנען

 לןאגטדאל געהעריק; א* דודיצופירן טי די גענומען ניט אפילו זיך
 אין נעװארן דורכגעפירט איז אנװײזונג די אט װיפיל אויף

 שטאט און דיסטריקט די שײך איז װאס לעבן. פראקטישן
 בכלל םראגע דער מיט זיך האבן זיי אז מיר. דאכט קאמיטעטן,

באשעפטיקט. וױיניק זײע־
ברענענדיקע, א און װיכטיסע צו א אבער איז פראבלעם די

 אוי־ אן דערלויבן זיך קענען װייטער אויף אויך זאל; מיד אז
 םוזן מיר באציאונכ. נלײכגילטיקע כמעט און בערפלעכלעכע

 ארבעטלאזע אונזערע ן כ י י ר ט ש ט י נ פון פראגע די
 טארן מיר און ערנםט, נרעםטן םיטן אויפנעמען מיטנלידער

 דיםטריהט די ברענטשעם. צו ז י ו ל ב לאזן ניט ענין דעם
 און אקטיװםטן דעס נעטען מוזן קאמיטעטן שטאטישע און

 לײזוננ פראקטישע א געפינען העלפן אין אנטײל ענע־גישםטן
 ברענטשעס די אז זעלבםטפארשטענדלעך, פראגע. דער פאר

ראלע. הויפט די שפילן דא דארפן
? װערן נעטאן קען װאם

 אנפירנדיהע אונזערע אז נויטיק, אומבאדיננט איז ראשית,
לעם װענן באגריה קלארן װײניקער טער, א האבן זאלן קאטיטעטן
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 דיםטריקט, אין פױטגלידערשאפט זייער פגן צוזאמענשטעל
 פינםטער. דער אין מיר טאפן בעוויינצעך ברענסש. שטאט,

 א אין זיך געםינען מיטגלידער ארבעטלאזע װיפיל װײםט װער
 אדער דער אין מיטנלידער ארבעטלאזע װיפיל ברענטש, נעװיםן
 מוזן ברענטשעם די פון קאמיטעם עקזעקוטױו די ? שטאט יענער
 אט און דעם װעגן אינפארמאציע נענויע מער־וױיניקער קריגן

 שטאטישע די צו װערן איבערגעגעבן אויך מוז אינפארמאציע די
 װעגן אנקעטע אן אז האלט, איך קאמיטעטן. דיסטריקט און
 ברענ־ אלע אין װערן דורכגעפירט גלייך דארף פראגע דער אט

 אדער דיםטריקט פונקציאנירן עם װאו ר^רט ארדן. פון טשעם
 זייער אויף װעדן דורבגעפירט אנקעטע די דארףי קאמיטעטן שטאט

 זיך לאמיר פינםטער. דער אין טאפן ניט לאמיר איניציאטיװ.
מיטגלידער. אונזערע פון לאגע דער מיט נאקענען

 אויו* פאנד א שאפן נעטען באלד זיך מיר מוזן צװייטנם
ט קענען װאם מיטנלידער יענע ארדן אין אױםהאלטן ו צ א ס ב  א

 נויטיק איז פרט דעם אין און באצאלן. ניט ביא זייער אליין
 פאראנטװארט־ נאנצע די טארן מיר אז אונטערשטרייכן, שאהז

 שטאטישע די ברענטשעם. די אויו» נאר ארױפלייגן ניט לעכקייט
 נראד נעװיםן א ביז און פירן מוזן קאמיטעטן דיםטריקט און

 בא־ ניט אויר זיך קענען מיר ארבעט. די אט צענטראליזירן
 צענטערן נרעפטע די אין שטײער. לא^אלן א בלויז מיט נונענען

 שטייער ־םענטיקער10 א װעט נרויס איז ארבעטלאזיחייט די װאו
 ניט אבפאלוט זיינען װאס טיטנלידער אלע באזארנן הענען ניט

 םפעציעלע דורכפירן נויטיק ם׳איז ביל. זײער באצאלן צו בכח
 שטאטישן א אין אױך און ברענטש א אין אונטערנעמוננען

 ם׳איז פארנרעםערן. פאנד ארבעטלאזן דעם כדי טאםשטאב,
 דער־ צו ניט כדי ענערניע טראפן יעד; אנצושטריינגען נויטיק

 װעלכער מיטנליד, ן י י א אפילו פארלירן זאלן מיר אז לאזן,
 א איז ער װאם דערפאר ניט קען נאר א״ א. א. אין זײן װיל

אומארדנוננ. קאפיטאליםטישער בעםטיאלער דער פון קרבן
 ארבעט־ די און סריזים עקאנאמישער דער אבער זײנען

 פאלן מיטנלידער םארװאס אורזאכן איינציסע די לאזיקײט
 נאך פאדאן זיינען עם ניין. אז האלט, איך ? ארדן פון ארוים
 -אויה כאטש אנװייזן אדטיהל דעפ אט אי; װיל איך און שיבות

פאר. א :אך
 א כלױז װאש דאם איז אורזאך װיכטיקע צװײטע א

 אטת אן אויוי איז מיטגלידערשאפט דער פון טײל קליינער
 די ארדן. פון לענן אין און סעטיקײט דער אין אריינגעצוינן

 שטערט דאם זײט. א אן זאגן צו אזוי שטייט מאםע ברײטע
 קאטפאניע אונזער און ארבעט אונזער אנטװיקלען צו נאר ניט
 פרעמדט עס נאר פארנעם, און שװאונג נעהעריקן דעס מיט

 צו נלייכגילטיק װערן זיי טיטגלידער, טייל א אפ ביםלעכװייז
 כל סוױ פאלט פאסיװע די פון צאל א און ארגאניזאציע דער
ארדן. פון ארױס םוו*

? חםרון דעם אט פארריכטן צו װערן געטאן קען װאם
 פון לעבן גאגצע דאש איבעראנדערשן נויטיק איז כל קודפ

 סך, א דעם װעגן גערעדט שוין האנן טיר ברענטשעם. אונזערע
 מוזז מיר װייניק. געװארן דערגרײכט איז פארלויפיק אבער

 פארנעמען צו ט י נ אויםלערנען זיך מאל אלע פאר אײגמאל
 ־י פראגן. רוטינע קלײנינקע אלע מיט טיטינגען ברענטש אלע

 פאר .ןויכטיקייט אומגעהויער פון טאקע זײנען רוטינע־פראגן
 מערסטנס װערן באזארגט אבער דארפן זײ ארגאניזאציע, דער
 פאנאגדער־ ברײטער מוזן מיר קאמיטע. עקזעקוטױו דער פון

 ברענטש־ אונזערע אין ארבעט, ?ולטורעלע אונזער װיקלען
 די פון פולש דער װערן ארײנגעסראטן טער דארו* טיטינגען

 דיםקוסיע מער אויפקלערונג, מער לאנד. אין ארבעטער־קאמפן
 אנציעוױ און לעבן טער פראנלעטען, נעזעלשאפטלעכע פון

 טראבט; דארפן חברים פירנדיחע די מיטיעען. די בא דיקײט
 די אז אינטערעםאנט, אזוי מיטינגעץ אונזערע מאכן צו אזוי װי

אינהאלט דעם ראדיקאל ענדערן קוכיען. װעלן זאלן טטנלידער

 העלפ; מאש גרויםער א אין װעט ברענטש־מיטינגען די פון
מיטגלידער. פאםױוע פון פראבלעם די לײזן

 ברענטשעש ךי אין איינצופירן נויטיק אויך איז עם
 טען מיטגלידער. די פון באזוך דעם איבער קאנטראל א

 די צו ניט ש׳קומט װער און ס׳קומט װער פארצייכענען דארן»
 מיטגלידער־ פונקציאנירנדיקע איינפירן מ׳מוז און מיטינגען,

 מיטנלידעד, פאםיװע די באזוכ; דארפן װעלכע שאפט־קאמיטעטן
״ אז זע; זײ, מיט דורכצור״דן זיך  מיםיגגען די צו קומען זאלן ז
 פיל קענעז מיר ארבעט. דער אין װערן אריינגעצויגן זאלן און

 און פאסיװקײט באזייטי.קן און באקעמפן פון פרט אין דערנרײכן
 נעסעז זיך אופן ערנשטן אן אויף זאלן מיר אויב נלייכגילטיקײט

 געביט דעם אט אויף דערגרייכוננ א ארבעט. דער אט פאר
 אונזער אױסשפרײטן און בויען צו כחות אקטיװע נאך מיינט

ארגאניזאציע.
 דעד איז מיטגלידער פארלירן פון אורזאך װיבטיקע א נאך

 םאר־ ענערגישע גענוג געמאכט װערן אומעטום ניט װאש פאקט
 פון װײס איך מיטגלידער. געשטראבענע די רעאינשטייטן צו זובן

 צורי? זיינען מיטגלידער אויסגעשלאםענע אלע במעט װאו פאלן
 האט ברענסש באטרעפנרער דער װען געװארן ארײנגענומען

 אוישנע־ אלע אז געזען, האט און פראגע די אויפגענומען ערנםט
 זי־ קאמיטעם ספעציעלע פון װערן נאזוכט זאלן שלאשענע
 ערנםטע װאו דארט צוריקברײנגען. זיי און זײ מיט דורכריידן

 גערועז רעזולטאטן די זיינען געװארן געטאכט זיינען פארזוכן
צופרידנשטעלנד. װי טער

ברענענדייוינ. א ערנםטע, א; איז שטרײך־פראבלעם’ די
 דע״ אויםגעשעפט ניט ארטיקל דעם אט אין איך האב זיכער
 סך א נאך לאנד איבערן פון טוער די קענען געװיש ענין. :אנצן

 אז נויטיק, טאקע איז געזאגט. האב איך װאש דעם צו צוגעבן
 זײער זאגן און פראבלעם דער אט וועגן פארטראכטן זיך זאלן זײ

 ז־ ל א ב פונדעסטװעגז איז װיכטיקשטע דאש אנעד װארט.
 ט ע ב ר א ר ע ש י ט ק א ר פ ר ע ד ו צ ן ע מ ע נ ך י ז

ן ו ן פ ז י י ט ל י א . ד ם ע ל ב א ר פ
שארפער׳ װערט קריזיש דער װינטער. שװערער א קומט עם

 שטײגט־ נויט און אריםקייט די װאחסט, ארבעטלאזיקייט די
 מאפ;. ארבעטער די פון קאמף״נײםט דער אויך שטייגט עם נאר

 אין קאמפן גרויםע דורכפירן וועלן אמעריקע אין ארבעטער די
 אינט. דער װעט קאמפן די אט אין פעריאד. נאענטםטן דעם

 פיד שלאכטפעלי אויפן פלאץ זיין פארנעמען ארדן ארבעטער
 אונזערע פון איינציקן יעד; האבן דארפן טיד קלאםגקאטףי.

 אונזערע פון איינציקן קײן פארליד; ניט טארן מיר שאלדאטן.
 טויזנטעד און טויזנטער צוקרינן מוזן מיר מיטגלידער, איצטיקע

 צו יר6 דארפן באוואוםטזײן דעם אט טיט רעקרוטן. נײע
 א־■ ש׳איז שטרייך־פראבלעם. דעד פון לײזונג דער צו טרעטן

 וד זי קענען מיר אז אבער, זיכער בין איך אויפגאבע. שװערע
• ארבעט דער צי דערפילז. געהעריק

 זיד האבז ״קוילנגרעבער״, פאעמע קארמאנ׳ם ב. ג. חבר א<ן
טעות׳ן. עטלעכע אריינגעבאפט

אגשמאט• זײן ידארף פאעמע דער פון שורה ער׳הטער דער אין
 גאלדענע און זונליכט ״מיט שטראלן״, גאלדענע און זונלעכע ״מיט

אנעטאט; זײן דארה םטראף זיבעטן אינם •טטראלן״.

אנגסטן״ זיך פ׳גיסט ״און —
 װערטער מיט נארן װיל גלה אז ער טראבט

״ — געפאין. טויטע די םטאנצן און

 אגגםטן״ זיך ם׳גיםט ״און —
געפארן טויטע די ס׳טאנצן און

̂ר ךי נארן װיל גלח אז ״ר טראכט ״— *ןײױבן
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א ל. ל ע ד נ א  ארגא־ (איטאליענישערפאבריה דער צו פנים םיטןק
ארדן) פונם נ״זער

שאצונג לאזונג דער פון אונטער

 אינםער־ אינם פאבריק״, דער צו פנים ״מיטן לאזוננ, די
 ארױםגערוקט פאל ערשטן צום איז ארדן ארבעטער :אציאנאלן

קאנװענשאן. נאציאנאלער אונזער בא :עװארן
 נאציאנאלע די הא.ם קאנװענשאן, דער נאך טעג עטלעכע
 און ברענטשעם די פאר לאזונג די ארויםגערוקט עקזעקוטױוע

 זופערדיקער דער מיט פארבינדונג אין ?אמיטעטן, פי־נדיקע
קאםפאניע. פיטגלידערשאפט

 צו אױםגעפונען, מיר האב; קאפפאניע, דער פון םוף צום
 די האט אויםנאפען קלײנע טיט אז באדויעח, גרויסן אונזער
 פירנ־ די אױפפערקזאמקייט. געהערילע די געהראגן ניט לאזונג

 און לאזונג, די ארויםצורוקן פארפעלט האבן רןאמיטעטן, דיקע
 אונטערנע־ ניט זײ האבן געטא;, יא אפילז עם האבן זיי אויב

 ארגא- די אנטװיקלט ניט האבן און באדייטונג פולע די שטראכן
 װערן געזאגט מוז עפ לאזונג. דעד ארום ארבעט ;יזאציאנעלע

 טײל איר אויך האט עקזערןוטיװע נאציאנאלע די או אפן :אנץ
 גענוג ניט האט זי װײל דעם, פאר פאדאנטװארטלעכקײט, פון

 פאר־ אין ארבעט דעד פון באדייטונג פולע די ארויםגעבראכט
 קלארקײט. און שטארקײט גענוג מיט לאזונג דער מיט בינדוננ

 פירנדיקע די איבער קאנטראל קײן געהאלטן ניט האט זי
קאםיטעטן.

 זומער דער אין אפגעטאן ארבעט דער פון אנאליז אן
 פאבריק״ דער צו פנים ״מיטן לאזונג די אז װייזט קאפפאניע

 גאנצן פונם כפעט געװארן אונטערגעשאצט שטארס זײער איז
 מיט ענדיקנדיק און ברענטש קלענםטן מיטן אנהייבנדיק ארדז,

 קײן :יט דעריבער ם׳איז עקזעקוטיװע. נאציאנאלער דער
 אנגעםערקט ניט קענען רעזולטאטן גרויםע קײז װאם װאונדער

װערן.
ײטונג די ארדן פארן באד

צ־ פנים ״טיטן ז^גז טיר װעין פארשטאנען װערט װאם
ארדן» ארבעטער אינטערנאציאנאלן אינם פאבריק״ דער

 או; װיכטיק גװאלדיק אזוי לאזונג די אט איז פארװאס
 װי אױפםערלזאמקײט מער םך א געבן איר פיר מוזן פארװאם

? איצט ביז
 די איז באװעגונג, ארבעטער רעװאלוציאנערער דער אין

 איצטער װערט און געװארן ארױםגערוקט איז זי ניי. ניט לאזונג
 ױניאן טרייד דער פון פארטײ, קאפוניםטישער דער פון באנוצט

 דער װ״ א. א. דעפענם, לײבאר אינטערנעשאנעל לינ, ױניטי
 און ארגאניזאציע ללאס ארבעטער אן אויך איז װעלכער ארדן,

 טוז באװעגונג, ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון טייל א
לאזונג. די ארויםרוקן
 אינטער־ אין פאבריק״ דער צו פנים ״מיטן זאגץ מיר װען

אר־ די רעקרוטירן מיר: מיינען ארדן, ארבעטער :אציאנאלן
 באזיט קלאם ארבעטער זײן פארשטארקן ארדן, אינם בעטער

 דעפ טאכן עלעםענטן. פראלעטארישע פון צופלום גרויםן א םיט
 איצטיקע זיינע פארזיכערן ארגאניזאציע, מאםן אמת׳ע אן ארדן

 געפאר מעגלעכער פון אידעאלאניע א'ן שטריכן פ׳־אלעטארישע
 טאכן אים און צוקונפט דעד אין דעגענעראציע בורזשואזער פון

קלאסנלאמןז. אינם פאקטאר װיכטיקן א פאר
 אונזער איז פאבריל׳ דער צו פנים ״מיטן זאגן מיר װען

 װעל־ פון דער װי אײגענער דער בליק- אלגעמיינעם זיין אק צ־ל׳
 דאס און ארגאניזאציע רעװאלוציאגערער אנדערער איז עם בעד
 מוזן מיר עלעמענטן. פראלעטארישע די איבערגעװינען צו איז

דעד אין לאזונג די איבערנעמען פון טעות דעם מאכן גיט :אבער

 דאס װי מאם זעלבער דער אין אויסנוצן איר און פארם א״גענער
 א איז ארדן דער אדגאניזאציעס. ארבעטעד אנדערע די טוען
 אבער אמעריקע, אין באװעגונג רעװאלוציאנערער דער פון טײל

 םפעצי־ זײנע םארם, ארגאניזאציאנעלע אײגענע זײן האט ער
 אנדערע פון די װי אנדערש זײנען װעלכע אויפגאבן, פישע

 ״מיטן לאזונג די װאם אורזאך די איז דאם און ארגאניזאציעם
 אידע־ אנדערע מיט װערן באנוצט מוז פאבריק״ דער צו פנים

םעטאדן. ארגאניזאציאנעלע און אלאגישע
על. ױ. ױ. ט. דער אין פארטײ, קאמוניםטישער דער אין

 ארגאניזאציאנעלער איר אין פאבריק״ דער צו פנים ״מיטן מײנט
 צו קאמיטעטן, שאפ ױניטם, פאבריח ארגאניזידן באדייטונטצו

 די םון פאדערונגען אלגעמיינע די מיט ארבעט די פארבינח
 א. א. שטונדן, לאנגע םפי־־אפ, שכירות, •שניידן (געגן ארבעטער,

 באלעבאטים די קעגן לאטף באלדיקן פארן זיי פאביליזירן און דו.)
 צו פנים ״מיטן לאזונג די מיינט ארדן דעם אין דינער. זײערע און

 עם נאר ברענטשעס, פאבדיק ארגאניזירן צו ניט פאבריק״ דער
 אקטיװיטעטן ארגאניזאציאנעלע אונזערע קאנצענטרירן צו טײנט

 דער־ ארדן, װעגן אדבעטער די אינפארמירן פאבריק׳ דער אין
 קלאםנקאמף. אינם באטײליקונג זיין און באדייטונג זיין קלעח

 צו טײנט עם װ. א. א. ארבעט, קולטורעלע זײן בענעפיטן, די
 אינטערנאציאנאלן אינם מיטגלידער רעלרוטיר; און אגיטירן

פאבריקן. די אין ארבעטער די פון ארדן ארבעטעד

מעטאדן גײע אדן אלטע די

 אלטע די מיט צופיל געאדבעט מיר האב; איצט ביז
 אלטעד דער איז ארגאניזאציעס, פראטערנאלע די אין טעטאח.

 לאנדם־ פריינט, מערםטנם אגיטירט האט מעז אז געװען, װעג
 דער אין זיך אנצושליםן זײ באװעגט און באקאנטע און לייט

 קענװעם, הויז צו הויז א — װעכ נײעד דער ארגאניזאציע.
 ארדן. פונם געװארן אנטװיקלט זיינען װ. א. א. מיטינגען, נ־אס

״ן צו ארױםגעװיז; זיך האבן װעגן נייע די  עפעקטױו. זייער ז
 פרינציפן אמאניזאציאנעלע אונזערע פון ליכט דעם אין אבער

 מערםטנם דער פאבריקן די אין קאנצענטראציע די איז צילז און
 אין מיטגלידער נײע ארײנברײנגען פון טעטאד עפעקטיװער

 עקזעקױ נאציאנאלער דער פון פארטרעטער די ארדץ. אונזער
 געװארן אינםטרואירט זײנען פלענומפ דיםטריקט די אק טיװע

 גרינטלעכע א באװעגן און פונקט דעם אונטערשטרײכן צו
 רעקרוטירונג אונזער אריענטירן פון אנהײב דעם אלם דיםקוםיע

 ניט װעט עם װעג. ענערגישן אן אין פאבריקן די אויף אריעט
 מעטאדן, אלטע די אװעק אינגאנצן שויז װארפן מיד אז מײנען

 לאזוננ דער אויף טראפ מיטן טעטאדן פון קאמבינאציע א נאר
פאבריק״. דעו־ צו פניפ ״טיטן

םוגעםטיעם פראקטי־טע

 ערשטער אונזער איז מאקםימום, דעם דעתרײכן צו כדי
 אין כחות אונזערע אלע טאביליזיר; צו — ארבעט פאר פאדינג

 אויפ־ גרינגע קיין ניט איז דאס קאמפאניע. רעקרוטירונג דער
 פא־ קענען פיטגלידער אלע אז באװיזן פע; האט דאך און גאבע

 האנדלען ניט זאלן לאםיטעטן פירנדיקע די אויב װערן, ביליזירט
 פאר־ צו ארבעט פון פלענער צוגרײט; זאלן אוץ מעכאניש צו

 םיטגלי־ דער אין ענטוזיאזם אריינברײנגען און אינטערעםירן
דערשאפט.
די אנבאטראכט אין נעפענדיק ארבעט. פאבריק דער פאר
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 פלענום פאװ פואנלעמעו סולטװעלע אװ סאציאלע
ארדן ארכעטער אינטעונאציאנאלו ־פונט

 קאנ״ א װי װיכטיקער הינזיכטן פיצ אין איז פצענום א
 גאנצער דער פון צאנד אין אײנע איז לאנװענשאן א װענשאן.

 פראבצעמען. אצגעמיינע מיט זיך פארנעמט און ארגאניזאציע
 נעמט מען און דיסטריקט יעדן אין געהאצטן װערן פצענומם

 ארגאניזאציע דער פון פראבצעמען אצגעמיינע די אויםער אויף
 טאס; די פון צעבן אינערצעכן דעם פון פראגן ארטיקע די אויך

שטאט. אין אדער שטאט אין ארבעטער
 48 אין צעטײצט איז און צאנד גרוים א איז אמעריקע

 געזעצ!׳ זײנע האט שטאט יעדער רעגירונגען. 48 מיט שטאטן
 אינדו־ םפעציעצע זײערע שטאטן די האבן טײצ גרעםטן אין

 ארבעטער די פון פראבצעטען די זײנען במיצא און םטריען
פארשידנארטיק.

 נאציאנא־ פארשידענע פון צאנד געמישט א איז אמעריקע
 מיציא! 39 דא ם׳ז״נען אז צייגט 1930 פון צענזום דער ציטעטן.
 אויםער שפראנן, אנדערע רעדן װאס מייציאן 123 פון מענטשן
 שפראך׳ זײער האבן נאציאנאציטעטן פארשידענע די עננציש.
אדגאניזאציעס. פראטערנאצע און פארװייצונגען לונםט, קוצטור,
 1אי דא פארדכערוננען םאציאצע און פראטערנאצע רי

 שטאט די אונטערװארפן מערהײט גרויםער דעד אין זײנען צאנד
 אמעריקאנעד די װאם קאמפן די און מאשינעריע פאציטישע
 ארבעטסצאזער און םאציאצער פאר אנפירן דארפן ארבעטער

אנדערע. די צו איינע ענצעך אינגאנצן ניט זיינען פאדזיכערוננ
 דורכ־ פאפיר, אויפן דא, שוין זיינען יארק נױ שטאט אין

 פענםיע די איז דאם פארזיכערונגען. םאציאצע געװיסע נעפירט
 יתומיפ׳ פאר פענםיע יאר. 70 איבער פון מענטשן עצטערע פאר

 פאר (פאתיטיגונג) קאמפענםיישאן די און אצמנות פאר פענםיע
 (ם׳פאר־ צופאצ. א אזוי אדעד ארבעטער, בא פאצן אומגציק

 מערםטנם זיינען פענםיעם אױבנדערפאנטע די אז זיך שטײט
 רעי אז נאר, פאציטישנם). די פאר באבאר פאר סװאצ א

א'נ־ די מיט צוזאמען יעגירונג פעדעראצע די אדער שטאט,

 קראנקן און פארזיכערונג ארבעטםצאזע יאזארגן זאצן דוםטריעם
 ניט אמעריקע אין ערגעץ אין נאך איז ארבעטער פאר בענעפיט

 זיך האט צוריק צייט קורצער א מיט ביז געװארן. אנגענומען
 ניט פראגע דער מיט ױניאנם לצײנע פאר א אויםער קיינער

 ארויפ־ האט פארטײ קאמוניםטישע די ערשט, אינטערעםירט.
 ארבעטצאזע איצטישע די פון פראנט אין אישו די אט נערוקט
קאמפז.

 ײעז טצײ דער אין געװארן געגרינדעט איז ארדן אונזער
אנד אין קריזים עקאנאמישער דער  פארשארפט. מער אצץ װערט י

 מיצי־ שטארקער. אצץ װערט אדבעטער פונם היצפצאזיקײט די
 פון אפנרונט פון. ראנד דעם בא הײנט שטײען ארבעטער אדען

 זײנען פאמיציעס זײערע אונטערגאנג. און נויט הונגער,
 צדהה די פון רחמנות פון באדאט דעם אויױ איבערגעצאזז

 אונזע־ פאר אויפגאבן נײע אװעק שטעצט צאגע די אנשטאצטן.
 םאציאלע און ארבעטצאזע פון פראבצעםען די ארגאניזאציע.
 אונזער אין ארבעט פון נויטװענדיקײט א מאכן פארזיכערונג

ארדן. פונם אנטװיקצונג פון פראגראם
 א און יאר לעצטן אינם ארדן פונם מיטגצידער אונזערע

 צוגע־ שנעצ װאונדערצעך האבן עקזיםטענץ זיין פון האצי
 פרא׳ קצאםן א וואם פראבצעמען פאציטישע די צו זיך פאסט

 צ■ אום אויפנעטען און דורכפירן דארף ארגאניזאציע טערנאצע
קאמפן. ארבעטעד די פון פראנט אין שטיין

 גע־ מערהייט גרויםער דער אין האבן ברענטשעם אונזערע
 קצייניק״טן מיטיעען. זייערע פון ארדנוננ טאג די ענדערט

 מיטינגען ברענטש די בא קאמיטעס. צו איבערגעשיקט װערן
 צר שײכות א האבן װאם פראגן אצגעמײנע פארהאנדצט װערן
 װאכ קרקע־גײסט דער באװעגונג. ארבעטער אצגעמײנער דער
 אונז בא איז ארדנם קצײנביתערצעכע די אין איבערםיצט איז

ט די קאנטראצירן ברענטשעם אונזערע פארשװאונדן.  פונפ צ״
פאר צװײ אדער שעה א אצעםאצ בצייבט עס מיטינג. ברענטש

 פארגרינגערט פראצעדור פאצגנדע די װאצט םיטואציע, איצטיקע
:ארבעט די

 כדי ברענטש פונם םיטגצידער אצע גצייך רעגיםטרירן )
ארבעט. פון פצאץ און פאכן זײערע װיםן צו

 פירנדיקע די אין פראבצעם די גרינטצעך דיםקוטירן )2
מיטינגעז. ברענטש די בא און קאטיטעטן

 װאם מיטגצידער די פאר אויפגאבן קאנקרעטע פארניבן )3
שעפער. אין ארבעטן
באװעג; ױניאנם. טרייד די אין מיטגצידער צו רעדן )4

 קאאפעראציע זייער דורך און ארדן אינם זיך אנשציםן צו זיי
פאברילו. אין פארבינדונגען נײע עטאבצירן

 אנט־ ארבעט, ארגאניזאציאנעצער דער מיט צונצײך )5
 פאבריקן די ארום קאמפאניע אגיטאציע אינטענםױוע אן װײ־וצען

 אנגע־ דארף אגיטאציע די זיך. קאנצענטרירן מיר װעצכע אױף
 פראפאגאנדע׳ מינדצעכע ציפצעטם, מיטינגען, דורך װעדן פירט

װ. א. א.
ארבעט. דער אין אקטױו פרויען די אריינציען )6
 פארשידענע רעדן פאברילן די אין ארבעטער די װײצ )7

 געװיפע א אויב אז װערן, גענומען שריט אזוינע מוזן שפראכן,
 ארגאניזירט גצ״ך זיי זאצן שפראך, איין רעדן מיטגצידער צאצ

 אויםקומעז זאצ עם װען אפיצו ברענטש שפראך א אין װערן
 איז שפראך די װען ספעציעצ מיטגצידער. 4 מיט אנצוהײבן

שטעטצ, געװיםן דעם אין פארשפרײט זײער איז װעצכע אזא

 װעיז גענעבז מוז אויפמערקזאמקײט םך א געגנט. אדער
ברענטשעם. רעדנדיקע ענגציש און ױגנט ארגאניזירן צו
 ,ד הינטער קראפט די זײנען קאמיטעטן פירנדיקע די )8

 פיר; און אקטיװ זיין זײ מוזן דעריבער אקטיװיטעטן. ברענטש
 דערגרייכט זיינעז װאם רעזוצטאטן, די אפטשעקן ארבעט. די

 אוד קריטיל זעצבםט באנוצן און חודש א מאצ 2 ארום ג/נװארן
זײט;. שצעכסע די פארריכסן

 צאמיר כחות, אונזערע אצע מאביציזירן צאטיר חברים,
 אייעקטױוע די װאם מעגצעבק״טן פאזיטױוע אצע אויםנוצן

 אי; ארדן אונזער אנטװיקצען צאמיר אונז. גיבן באדינגוניגען
 צאמיר ארגאניזאציע. פראטעתאצער ארבעטער מעכטיקער א

 די פון קאםח דעם אין פאקטאר מעכטילן א פאר מאכן אים
 באצעבאטים. די געג; ארבעטער

פאבריק.״ דער צו פנים ״מיטן

 אײנצי־ אוגזער פדן עקזיםטענץ די פארזיכערן העלפט
— צייטונג פראלעטארײטער אידישער קער

פרײהײט״ ״מארגן די



1931 אקטאבער,ק נ ו פ ר ע ד10

 אדער פארנאכי^עםיקט װערט עם אויב ארבעט. קוינטורעיצער
 דאם איז ארמגט קו^טורע^ע ברענטש א איז גןג־מג נעטאן' ניט

 אנפירנדיקע ?ויצטורעאע אונזערע פון שואד די מאצ םערערע
 יצעקטארן. גענוג דערצוינן ניט נאך האבז װאס קערפערשאפטן,

 פראלנטארישע נײע ארוים חקן ברענטשעם אונזערע
ייז קרעפטן.  זיך מערקן האלב א און יאר א פון משך אינם ב̂י

 ארדן דעם בויען פון ארבעט די װעמען בא טוער קאדרען נײע
<עבן. זייער פון טײיצ א געװארן איז

א זיצט ב ען  דורך זיך ביצעטערט מיטינג, ברענטש א מ
 רעדט מען פאזן. אירע א?ע אין באװעגונג גאנצע אונזער

ל דעם און ״פרייהײט״ דער מעג; דיי  דעם װעגן װאירקער״, ״
 יזאמוניםטישע די װען באדײטונג. זיין און םטרײק טיינערם

 א האט ברענטש דער װעלכער איבער שול דער װעגן דואילן,
 קאמפאניע, צױן אנטי די און בידזשאן בירא װעגן שעפטום,

 אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן אין םטודענטן שיקן װעגן
 אפ׳ פרײם פקאטםבארא װעגן םקול׳, ״װאױרקערם דער אין אדער
 אדבעטיאזע װעגן און שאוױניזם װייםן װעגן ד״ ל א. דער .־וענ;

דעמאנםטראציעס.
 אונזערע פאר שויצן געװארן זײנען מיטינגען ברענטש די

 געיצונגעץ אונז איז האלב א און יאד א פון משך אין טיטגלדער.
 און םעמעטערי פון ארדן אונזער פוז פנים דאם טאן איקירעװע
שע צו םיקעט־נעשעפטן קלינלגכע  קויצטורעאע און פאלטי

 פון אידעאיצאגיע די ענדערן צו געארנגען איז אונז פראב^עמען.
 בורזשואזער פון באנריױ דעם ענדערן צו מיטגלדער, אונזערע

 ױניאנם. קאמפאניע פון שעדילעכקייט דער פון און דעמאקראטיע
װ. א. א.

 מיר אז ברענטשעם, אונזערע פון טײל א אין זיך ט5פי דאך
פונדאמענט. א אונז עסיפעילט אז און דאך א אונטער באויז שטײען

 איבער־ מיר האבן ארדן, אונזער ארגאניזירט האבן מיר װען
 פון ארדנס, אלטע די פון סיםטעם דער פון פיא זײער נענומען
 נאך זיינען מיר אבער זיך, מיד באפרייען בים^עכװײז זועלכער

 האלטן ירענטשעם די איינפלם. דעם פון פרײ אינגאנצן ניט
 רי שטאט. פון צענטער אין מיטינגען זייערע אפ כעוױינט^עך

 פארשידענע אין װאוינט מיטגלדער רי פון מערה״ט ;רויסע
ק  מיטינג. פון און צו רייזע שעה א פאר מאנכע שטאט, םון טיי
 אויך און מיטינגען די צו ניט קומען פיא װאם פאראוחאכט דאס

אל קאמיטע ׳געװיםער א פאר פערזאנען פאםיקע אז  קענען ניט ז
 איינער װייט געגענטן אין װאוינען זײ װיי^ צוזאמען, ארבעטן

 אײנער מיטג^ידער די אפ אויך פרעמדט דאס אנדערן. דעם פון
 אסטױױזירט. ניט ז״נען מיטגלרער אונזערע צװייטן. פונ׳ם

 מיטן פארבונדן איז מיטגצידער די פון מערהײט נרעםטע די
 בענעפיטפ קריגן און דױם צאאן זיי װאם דעם מיט באויז ברענטש

קראנק. זײנען זײ װען
 אונז איז עלןזיסטענץ אונזער פון צײט קורצער דער אין
 מיטג^ידער אונזערע פון טיי^ באדײטנדע א טאן צי א נעאונגען

 ארבעטער אונזער פון קאמפן די װעגן ד״נקען און טראכטן צו
 שטור־ די פון לופט פרישער דער מיט אטעמען זײ באװעגונג.

 מיר צײט. אונזער אין פאר קומען װאם פאםירונגען טישע
 טעג־ טאג די פון טראכטן צו אויסגעלעתט ניט אבער זיך האבן
 גע־ ניט איער האבן מיר מיטג^ידער. אונזערע םון נויטן קעכע
 אפרוען לענען זיך זא? מיטג^יד דער װאו אטמאםפערע, אן שאפן

ט אים קומט עם װאם יצײדן ע5א די פון  איבערצוטראגן אוים ה״נ
 ארוים־ פא?יטישע אונזערע אין און <לײן פיקעט אויפן שאפ, אין

טרעטונגען.
 האבן דארף! ארגאניזאציע פדאטערנאיצער א פון ברענטש ־א

אל מיטגלידער די װע^כע בא פאדװײ^ונגען,  פאר־ אפט קאנען ז
 ארגאניזאציע פראטערנא^ער א פון ברענטש א צוזאמען. פאײבז
 ניט זיך דארו* ער ארבעט. לויצטורעלער מיט אפגעב; זיך ־ארו?

טונג, אן צייט צו צײט פון מיט באויז באנוגענען  א־ער אײנלי
 פאר קורםן די אין באטיייציקן אויך זיך דארה ער לעקציע, א

 1אי אדער אוניװעחיטעט, ארבעטער אידישן אינם מיטגלידער
יאר יעדץ ארויםברײנגען העאפן צו כדי םקןל׳, ״װאוירקערס דער

 אנצו־ פײאיק׳ זא^ן־זיין װאס קרעפטן, פראלעטארישע אייגענע
שן אויפן םײ ברענטש מיטן פירן  אוים׳ן םײ און געביט פאלטי

געביט. קו^טורעלן
פארא; איז אקטױו בין איך װאו ברענטש, מײן אין לסשל,

 גע־ צוזאמען מיר מיט האט װאס מיטג^ידער צאל גװיסער א
 האבן צוזאמען רי:ג. ארבעטער פון ברעגטש «אטן צום הערט

 רינג. דעם פאמארן מיר האבן צוזאמען געקעמפט. דארט מיר
 פאד־ זיך און שימל אלטן דעם אפגעטרײס^ט אלע האבן מיר

 שוין רעדן מיר באװעגונג. אינקער גאנצער דער מיט אײניקט
 זעאבע די מיט זיך באשעפטיקן מיר שפראך. זעצבע די איצע

 פארבינדן און ארגאניזאציע אײן אוים שמידן מיר פראבלעכיען.
 רעװאקיוציאגערע־ דער פון קאטפן די פון פעדים אלע מיט איר

 און טאקט אײן אין קא^פן הערצער אונזערע ארבעטערשאפט.
 לעבנס פערזענילעכע אונזערע נאר ל־םט. זעאבע די אטעמען מיר

אנדערן. דעם אײנער פרעמד אינגאנצן זײנען
 װאם אלע. ניט אויך און פנים׳ער די באויז קענען מיר

 אונז איז אונז דריקט עם װאם אעבן, מיר װי און טוען מיר
אנדערן. פונם אײנער איזאלרט ילעבן מיר פרעמד. אינגאנצן
 פאי־ בא ארבעטן מיר .200 ארום צאל אין זײנען מיר

 םי^ און ױניאנם פארשידענע צו געהערן מיר פאכן. שידענע
 װעמעס איז װאס ניט אבער װייסן מיר ױניאנס. זעלבע די צו

 זײנען װיםיל און ארבעטן וויפא ױניאנס, צו געהערן װיפל פאך.
קט עם װער ארבעטצאז,  אײנעמס םיידן שטיצע, אין זיך נ״טי

 אדעד קראנקהײט, פון צוזאמענגעבראכן אינגאנצן װערט יעבן
ברענטש. דער אויף עם נעמט ערשט דאמאלט ארבעט^אזיקײט,

 ביז 60 פון קומען ברענטש פון מיטינגען געװיינ^עכע צו
 די װאדט. א נעמט טײא קלײנער א באויז מיטגצידער. 80

 ניט דען זיי האבן שםועם, א כאפן אדער שװײגן, איבריקע
 עם װעמנע פאר אוםפײאיק זיי זיינען אדער ? זאנן צו װאם

 װאפ אזוינע, ניטא שװײגער די צװישן זײנען ארבעט? איז
 מעגצעך דארפן מיר ? פראנט אין ארויפרוקן זיך געקענט האבן
 עכק״ט5מעג< די האבן זאלן ברענטש אין מיטגלדער אז מאכן

אל און ש(ל א צײט נעװיסע א באזוכן צו  אנטװיק־ אן קריגן ז
פײאיק. איז ער װעלכן פאר געביט געװיםן א אויף אונג

 פאדערן זײ אז שוױיגער, די פון דרוק דעפ אפט פיאן מיר
 װארט צויבער דעם איצט האבן מיר אדבעט. פלאנםעםיקע

 ברענטש א צו קומען מיר הייםט דאם ״קאנקרעטיזאציע״. —
 מע; אז קאנקרעטיזירן, ארבעט די דארח מען אז זאגן, מיר און

 פלענער קאנקרעטע קײן נאר אקטיװ. םאכן איעמען דארףו
 אקטי־ צו װײא דערפאר, איז דאם פאר. ניט אצץ מיר ש^אגן
 צושטאנד איצטיקן דעם אין מיטגלדערשאפט גאנצע די װיזירן

 אוט־ כמעט איז ברענטש פון צעטיילונג טעריטאריעלעד דער פון
 אונזערע אין צענזוס א מאכן בעדארפט מיר הארן דאך מעג^עך.

 בארוןז יעדנם איז װאס טוען, מיטגלדער די װאם ירענטשעם,
 פון צװײגן פארשידענע די מיט פאדבינדן איינעם יעדן און

באװעגונג. אונזער
 מיר מעג^עך. פארבינדונג אזא איז שטעט גרויםע די אין

 לויצטױ אויפן באװעגונג אונזער אין צװײגן פארשידענע האבן
 פארבינדן דארפן מיר געביט. עקאנאמישן פאי^יטישן, רעלן,

 די און ױניאנס עלזיםטירנדילע די טיט מיטגלידער אונזערע
 אונזערע א?ע שיקן אומבאדיגט דארפן מיר ליגם. על ױ. ױ. ט.

 אנשטאלטן. בי^דונג אונזערע אין קורםן נעטען צו מיטגלידער
 אונזערע פאר פילאטפארמע די שאפן אויך דאר^ ברענטש דער

 ^עקטאד;. און אײנ^ײטער אנטװיקלען צו םטודענטן איינענע
 מיט־ אונזערע פארבינדן צו אױפפאםז זען דארףי עקזעקוטױוע די

שע אלע מיט גאידער  ארבעטער די װאם ארויםטרעטוננען פאלטי
 זען אויך דארף עקזעקוטױוע די שטאט. יעדער אין אן פירן

אל מיטגלידער אונזערע אז  צו לגם׳ טענענטס די צו געהערן ז
 ארוים־ גענן קאמפן די פירן הע^פן און קאונםיצם אדבעטאאזע די

 די מיט ארבעט^אזע די פארבינדן אדער דירות פון זעצונגען
 ארבעטלאזער פאר קאמױ א פירן און קאונסיצם ארבעט^אזע

פארבינדן צו זען אויך דארו* עקזעקוטױוע די פאחיכערונג.
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ברענטשעס די פא־ אפא־אט ולטור)ד א פינקעלשטײן י.

 אויפגאבן שװערע זיך פאר האט קולטדר־קאמיםיע ;אציאגאלע די
 מיט אנפילן אים און קולטור־אפאראט א אויפשטעלן אליין מיז זי
 דעם, אין באשטייט שװעריקײט הויפט די אינהאלט. לעבעדיקן א

 ארויס־ מענטשן׳ רעם איבעראנדערשן וועגן דא זיך ם׳חאנדלט װ״ל
״ן פון רײסן  פון טראדיציעס און געװאוינה״טן אלטע די הארץ ז

 מיר קאנען פונדעםטװעגן שימל. פארװערטםיםטישן יארן, צענדליקע
 איי:״ זאלן מיר װען געביט קולטורעלן אויפן מער םך א אויפטאן

־ולטור־אפאראט. בעסערן א שטעלן
שעם? די אין שװערםטע דאס איז װאפ צײיי ברענט

מיטינגען. פירן פון שטייגער אלטן דעם איבערברעכן •1 : זאכן
 די האבן אפאראט. קולטור א ברענטש יעדן אין איינשטעלן .2

 גע־ ניט האבן זיי אבער יע, קאמיטעם? קולטור געהאט ברענטשעם
״ םיםטעמאטיש, ארבעט ען ז  נא־ דער מיט פארבינדן געװען ניט ז״נ

 זיי אפים, צום באריכטן ניט פלעגן זיי קאמיםי׳ע, קולטור ציאנאלע
 נאציאנאלעד דער מיט זיך באראטן שריפטלעך, מינדלעך,'ניט ניט פלעגן

 קאמיטעטן שטאט די מיט געװען איז זעלבע דאס קאמיםיע. קולטור
 באריכטן ניט פלעגן םעקרעטארן, זײערע פאר) א פון אויסנאם דער (מיט

”j זיי פון פאדערן ניט און קולטור־דעפארטמענט נאציאנאלן צום p 
 קולטור אויפן ליגט שולד גרויםע א אז צוגעבן, מען מ.יז דא ארבעט.

 ברענטשעם, די פון םיי געפאדערט, ניט האט ■ער פארװאס דעפארטמענט.
 דעם אויך• טעטיקייט װעגן באריכטן קאמיטעטן, שטאט די פון ם״

געביט.

ט קולטור דער זאל אזוי װי א ש אין אפאר ? ארבעטן ברענט

 קולטור דער אין אז אפגעװאוינען׳ זיך מען דארף ערשט, צום
 װען אפילו ברענטש, פון גדולים די אויסקלייבן מען מוז קאימיםיע,

 אלייז זיין ניט מוז דירעקטאר קולטור דער מיטינגען. צו ניט קומען זייי
אויי לעקטאר אדער א״נל״טער דער  גוט) געװים דאם איז דאם איז ער (
 ברענטש אין ארבעט קולטורעלער פאר קראפט טרייב די זיין דארף ער
״ז דארך- ער  דעפארט־ דעם פון ארגאניזאטאר דער מערםטן, צוס ז

 דער װאס קאמיסיע קולטור דער אין אז װיכטיק איז דערפאר מענט,
סעקרעטאר. קולטור דער װערן זײ פון איינער זאל דערוױילט, ברענטש

 פארבינדונג שטעגדיקער אין שטײט סעקרעטאר קולטור דער .1
 דערםעקרעטאר װי פונקט דעפארטמעגט נאציאנאלךקולטור ד;־ם מיט
 אפים׳ נאציאנאלן מיטן געשעפטלעך פארבונדן איז ברענטש פון

 אויף חודש יעדן ענטפערן דארפן װעט םעקרעטאר, קולטור דער .2
 דער פון .3 אפים. נאציאבאלן פון קרען װעט ער װאם אנקעטע, דער

בולעטין א אויסארבעטן אפים קולטור :אציאנאלער דער װעט אנדעטע,

 ברע;־ װעלכע צייגן װעט װאם ״פונ־" אין אדער ״פרייהייט״ אין
 הינםער־ זײנען יװזילבע ,און ט״ל א װעלכע הוב, ז״ער דערפילן טשעם

 מעד קאנצענטרירן דארףי מען װאו װיסן קענען צו כדי שטעליק,
 ארבעט. קולטור מער טאן צו ברעגטש דעם אויפצוהייבן כחות,

 דערװיילן םעקרעטעריאט זייער פון זאלן קאמיטעטן שטאט די .4
 קאמיטעט שטאט דער װאס קאמיטעם די .5 דירעקטאר. קולטור א

 אין ארבעט קולטורעלע די אויפנעמען זאלן ברענטשעם די צו שיקט
בא־ קאמיטעט שטאט פון דירעקטאר קולטור דער .0 בארינטן.

 די אין זעלבע דאם דעפארטמענט. קולטור נאציאנאלן צום ריכטעט
קאמיטעטן. דיסטריקט

 אין קורסן איינגעארדנט האט קאמיםיע, קולטור נאציאנאלע די
 ברענטשעס די אין םעקרעטארן קולטור די אונױוערזיטעט. ארבעטער

 װאס חברים׳ 3 אויםקל״בן זאל ברענטש דער אז זען דארפן װעלן
״ן זאלן  מיט װ״ל װיכטיק׳ איז דאם קורםן. די אט אויף לערנען ג
ארדן. פארן טוער אינטעליגענטע קאדרע א שאפ! זיל װעט צ״ט דער

אזײכער? io ביז ״ביזנעם״ די אפ מען פארטיקט אזױ וױ
 אוים־ ״פונק״, נומער ױלי אין געשריבן מיר האבן דעם װעגן
 זאל ברענטש פון עקזעקוטמוע די אזוי װי פראיעקט, א .;עארבעט

קאפיטע, שול און קולטור :קאמיטעפ 4 פון ורערן צוזאמענגעשטעלט
 קאמיטע, אונטערנעטונגם און פינאנם ־אמיטע, מיטגלידערשאפט

 פון בעאמטע די מיט קאמיטעם אלע די קאמיטע. ליטעראטור -פרעם
 מיר געװינען רואם עקזעקוטיװע. די צוזאמען שטעלן ברענטש

 פון אפאראט אנפירנדיקן דעם קאארדינירן מיר ערשטנם, דערביי?
 שגיידן םיר צװייטנס, קאמיטע, גרויםער איין אין ברענטשעם די

 פון עקזעקוטױו די באריכטן. באזונדערע 4 ארדנונג טאג פון אראפ
 מ״דן דעם מיט קאמיטעס• אלע פאר קורצן אין באריכטעט ברענטש

 פאםט עם זאל װעלכער ב. צ ברענטש, אין דיסקוםיעם םך א אוים מיר
 מען צי בילעט, א זיין זאל װיפל אונטערנעמונג, דער פאר בעםער

 עקזעקוטױועס די װ. א. א. בעכעפיטם די ריכטיק אויסגעצאלם האט
 ברענטש צום װערן געלייענט זאלן צושריפטן אלע אז דערלאזן ניט טארן

 פון ט״לן׳ באזונדערע צװיי אין איינט״לן זיי דארף זי מיטינג.
 צװ״טנם. נ״עם. אינפארמאטיװע פארשיידענע כאראקטער, לאקאלן א

 די כאראקטער. אויפקלערנדן און עקאנאמישן פאליטישן, א פון
 צום אינהאלט דעם קורצן אין איבער עקזעקוטױו די גיט ערשטע

 כא- עקאנאמישן פאליטישן א פון צושריפטן, צװ״טע די ברענטש,
״ פון עקזעקוטױו די קען ראקטער,  אין דיסקוםיע א מאכן שוין ז
 טאג״, ״ױגנט װעגן צושריפט א ב. צ. זייגער, א צען נאך ברענטש
ארדן״. אין ארבעט ״קולטור םטרייק״, ״מ״נערם װאנזעטי״, ״פא־א

 דער מיט בלויז ניט שולן, קינדער די מיס מיטגלידער אירע
 אז זען נאר שעפטום א האט ברענטש דער װעלכער איבער שול

 זײ װאו דא שולן די באזוכן זאלן מיטגלידער די פון קינדעד די
װאוינען.
 זאלן װאם פארװיילונגען שאפן דארף עקזעקוטױו די

 די פארבינדן אויך ברענטש. פונם טיטגלידער אלע ארײנציען
 דעד װי ארגאניזאציעם, קונםט אונזערע מיט מיטגלידעד

 ארקעפטער. מאנדאלין און פאראײן נעזאנג פרייהייט ארטעף,
 יעדעי נאר אופן, טעכאנישן א אויו־ ניט װערן געטאן דארף ראם

 לןוצטורעלע אונזערע• פון יענע צו װערן צוגעצויגן דארה מיטנליד
 נאזונדערע א האט מיטגליד דער װעלכע פא־ אינםטיטוציעס

נײגונג.
 מיט־ אונזערע אלע װעלן קאנקרעטיזאציע מין אזא דורך

 דווץ־ ארן ארבעטן פארשידענע אין װערן ארײננעצויגן גלידער
 אין קאדרען נײע װערן געשאפן װעלן קאנקרעטיזאציע אזא

 קאלעיר א װערן געשאפן װעט דעם דורך און ארבעט אונזער
 אנטװיקלטע נײ פארשידענע פון ארבעט פון אויםטויש טיװער

קרעפטן.

גריזיס, עקאנאמישן פון דרולו װאקסנדן איצםיקן דעם א׳ז
 דער בא הלאם קאפיטאליםטישן פון אנגריױ שארפן דעם אין

 ארמײען נרעםערע טאנ יעדן שאפט װאם נויט, װאקםנדער
 יעד; פון אקציע געם״נשאפטלעכע די זיך נײטיקט ארבעטלאזע,

 צו־ עקאנאמישער איצטיקער דער ברענטש. יעדן 1אי מיטגליד
 פארשט״ן צו סאסן ארבעטער די רייפער אױך פאכט שטאגד

 אויפן אלגאגיזאציע קלאסן לעבעדיקע א האבן פון נויטיקייט די
^i פאפן ארבעטער די געביט. פראטערנאלן  א; אין זיך ip״

גענ;. זײ קען ארגאניזאציע פראטערנאלע א װאם װינ?א, אנשפאר
 די אויוי נעמען װאם שטאטן, שטעט, אלע אין פלענומם די

 טא; טראכט א ערנסט דאדפן געגנטן, זײערע פון פראבלענזען
 װענן געביט, ?ולטורעלן א אויױ ברענטש פונפ בוי דעם װעגן

 א״נ־ פונם לאנע דער װעגן מיטגלידער, אונזערע א?טיװיזירן
 צװײנן אלע סיט פראנט אײנה״טלעבן אן שמידן װעגן צעלנעם,

 ארבעטער נעםיינזאמען א שאפן צו באװענוננ ארבעטער דער פון
פראנט. קלאס
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 א אן צײכנט קאטיטעט שטאט יארקער נירר עפ י י ש
םעזאן וױנטער פארן קרלטור־פראגראם

 גענוג ניט איז עם אז אלעמען פאר קלאר איצט ־טרין איז עם
 ארגאני־ דער באשאפן ניט װערט עס אויב אז פלאן ג־טן א אנצינעטען

 ארוים־ ניט גאר װעט דאן דורכצופירן פלאן דעם אפאראט זאציאנעלער
 מען אז זאך׳ א נאך געװארן קלאר ם׳איז פלאן. גוטן דעם פין קומען

קולטורעלער. חיר פון זייט ארגאניזאציאנעלע די אפטיילן ניט לןאן
 באטראכט ניט האט קאמיטעט שטאט יאם קאמיטעט קולטור דער

 מיר אז זען, מענטשן זאלן מענטעלע. שײן א װי נןולמרר פראגע די
 זואם װאו, געמאםטן, און געװאויגן האט נאר ארבעט, נןולטיר טוען

 האט ארבעט, קולטור ענין דעב צו צוגאגג אלם מאם די, אט װען. און
פלאן. דורכפירבארן פאלגנדן דעם געבראכט

ש דעם פאר ארבעט קולטור ברעגט

 אינטע־ זנענוג ניט זיינען ברעגטשעם אונזערע פון מיטינגען די
 לאקאלער, דער אין אר״נגעטאן ניט איז װאם מיטגליד א רעםאנט.

 קיין ניט האט ארגאניזאציע דער פון ״פאליטיק״ שטאטישער אדער
 פארציט װאם ברענטש, פון מיטינג דורכשניטלעכן דעם אין אינטערעם

ביינאכט. 12 ביז געװײנטלעך זיך
פארשי־ מיט דורכגעװעבט איז ער כאטש ברענטש פון דערירוטין

 באװעגונג. אונזער פון טייל יענעם. אדער דעם פאר טעטיק״םן דענע
 רעגט װאס פארמע א אין מיטגלידער די צו געבראכט אבער ,־ועךט

 איז װאם פראגע: די אלץ בלייבט עס טעטיק״ט. צו אן ניט איפ
 צו בריינגען ניט זיי קען מען װאם מיטגלידער יענע מיט מער דער

’ ?.,מיטינג א
אליין. מיטינו. דעם אין ליגט פראגע דער אט אויף ׳ענטפער דער

 ניט מיטינו״ אינטערעסאנטן אן מיטגליד 'דיורכשניטלעבן דעם גיט
״ן נאך װעט ער נאר אליין, ק־מען װעטיער נאר  צו פאראינטערעםירט ז

װ. א. א. פריינט, זיין שכן׳ זיין חבר׳טע, זיין .בריינגען
 בא־ די איז, דאם װערן, אונטערגעשטראבן מוז װאס זאך א נאך

״ ענין דעם צו ברענטש פון עקזעקוטױוע דער פון ציאונג  בילדונ
 װילט איר װאם פאר דאלער 10־5 אויםגעבז װעט נרענטש א מיטינגען.

 פיגף אזיער דריי אויםגעבן װעגן פראגיע די אבער ם׳קומט אז אליין :אר
 װ. א. א. פארלעזער, אדער דעקלאמאטאר, אדער לעקטאר, א פאר דאלער

 דאס באשליםן און פראקטיש׳ ז״ער װערן עקזע־וטיװ די װעט דאן
מיטינג. קומענדן א אויף אפצולײגן

 צענדליקער די פארביי שװעבן פראבלעם דער װעגן ר״דנדיק
ױ אין ארדן פון ברענטשעם  אפגעלעבט, פשוט װאלטן װאם יארק נ

 דעפ ארײנטראגן פון מעג דעם אויף פארנומען זיך וואלטן זיי װען
מיטינגען. ברענטש די בא קולטור־קאמיטע דער פון גייפט

ברענטש? דעם פאר קאמיטע קולטור די בריינגט פלאן א פאר װאם
:װאם אט פאר שלאגט קולטור־קאמיטע די
מיטינג פון זייט געשעפט די זאל אומשטענדן אלע אונטער )1

 מיטינד. דער זאל דאן אזייגער, 10 װי שפעטער ניט װערן געענדיקט
 דער ורעמען אזא אדער ברענט־ש, פון הבר דעם צו װערן איבערגעגעבן

 מינו־ 30 ביז 15 א ו.עבן װעט װאם באשטימען, װעט שטאט־קאמיטעט
 װערן דערפאר קאנםפעקטן פראגע. טאג א איבער איינלײטונג טיקע

״פונק״. אין חודש יעדן געדרוקט
 א מיט לעקציע, פוגדאמעגטאלע א חדשים 2 אין מאל 1 )2

 אנאנםירט גוט װערן, צוגעגרײט זאל װעלכער לעקטאר, קאמפעטענטן
״ בריװ, דורך פיי יװערן, װ. א. א. ליפלעט א דורך פ
 פאליטישע, איבער דעבאטן דורכצופירן פארזוך א מאכן )3

 ארגאניזאציעפ געגגערישע מ<ט פראגן געזעלשאפטלעכע און עקאנאמישע
 סײ דערציאונג׳ פון מעטאד אלם ס״ טעריטאדיע געגעבענער דער פון
 ארבעטער, מיט פארבינדונגען ארגאניזאציאנעלע מאכן צו מעטאד אלם
בארירונג. אין ניט קוטען מיר װעלכע מיט

 מיטינג דעם אפו־עבן װינציקםטנם, מאנאטן, 3 אין מאל 1 )4
 טאן ברענטש פון אקטיזו דער זאל אװנט דעפ פאר פארווײלונג. א פאר
 פאמיליעס, זייערע נאר דימיטגלידער, בלויז ניט קריגן צו אלץ װי מער
 מיטגלידער זיי זײנען נאר ניט אז דערפילז זאלן מיטגלידער די אז אזוי
 הברים, פרײנט זײנען זיי אז נאר, ארגאניזאציע, פראטערנאלער א״ן פון

צוזאמען. פארבר״נגען און צוזאמען קעמפן װאס
 דארף מיטינגען גרעסערע אלע די בא אז זאגן, צו איבעריק ם׳איז

 אפעלירן ארדן, װעגן ר״דן זאל װאם הבר א באשטימען ברענטש דער
ע פאר און טעטיקייט צו ״ מיטגלידער. נ

ט פראגראם דער אין  ברענטש פון הברים שיקן דאם אריין אויך ג״
 אנטװיקלען צו אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן אין קורםן אויף
ארדן. דעם פאר טוער מערערע און נייע

 דער אין טײל דעם אויף געלייגט אדיך װערט געװיכט גרוים
 װעלכער איבער שול דער מיט בשות־פות ארגאניזירן צו ארבעט, ברענטש

 אויםצוברײטערן מיטל אלם פארומם אפן שעפטום, דעם האט ברענטש דער
ארגאניזאציעם. די

ט קולטור שאן און שטאט אויף ארבע שטאב פעק מאם
 אנפאנג אן פאר פארום״. ״אפן דער קומט רײע ערשטער דער אין

 א״נעם פארומם״, ״אפן זונטיק־פרימארגן 2 האבן צו פלאן דער איז
 געפלאנעװעט יװערט אויך בראנזװיל. אין אײנעם און בראנקס די אין

געגכט. ענד״ ״װעםט דעם אין פארום דריטער א
 צװייטן דעם אידיש, אין זונטיק איין זיין װעט פארום״ ״אפן דער

ענכליש. איז זונטיק
, איז פארום״ ״אפן דעפ פאר פראגראם די ע י צ ק ע ־ י ם ל מ

 נ־ י א ט, ר ע צ נ א ק גלייבצ״טיק ע, ט א ב ע ד ם, ו י ז א פ
ע ט נ א ם ע ר ע י ט ו ו א ו א י ב מ פ ״ ה ע ד ל ל . ע ר ג נ ו ז

קונםט־אויםשטעלונג. פראלעט צענטראלע א דורכפירן
קאמפע־ םיט מוז״אומם אינטערעםאנטע די אין עקםקורםיעם .4

 װען צושריפטן׳ אזוינע און דיםקוםיע א פאר טעמעם אלץ זײבען דאפ
ארבעט. קולטור זײנען דיםקוטירט ריכטיק װערן זײ

 צוטרויען דעם האבען דערװ״לט װערן װאם עקזעקוטימעם, די
 צענטראליזירן קענען צו אויםלערנען זיך דארפן ברענטש, גא:צן פון
 װערן געטאן װעט דאס װען און קאמיטעם׳ אלע פון ארבעט גאנצע די

 פונקט, װיכטיקן איין צו װערן רעדוצירט .ארדנונג טאג די װעט
 באריכט דער זײן װעט אויפנעמען מיטגלידער פראטאקאל, אויםער

ארדנונג. טאג גאנצער דער עקזעקוטױו דער פון
 ברענטשעפ די װעלן װערן, צוזאמענגעשטעלטי אפאראט װעט׳דער
 כדי אום ברענטש, אין ארבעט טײלן אלע דורכפירן היםטעמאטיש

 פלאן גוטער א בלייבן בלויז גיט זאל עס אז פארװירקלעכן, צו דאם
 דער ארויף. אונטן פון װערן געטאן ארבעט די דארף פאפיר, אויפן

 אפאראט, קולטור דעם א״נצושטעלן שריט ערשטן דעם מאכט ברענטש,
 דער ארבעט, דער אין ברענטש דעם העלפט קאמיטעט שטאט דער

 אירע שיקט עקעזל,וטױו נאציאנאלע די און ביידן העלפט דיסטריקט
ק איז עם נאר װאו :חות  דער אפטיילונגען. דריי די פון נ״טי

״ן דארף ארבעט דער פון אנפאנ; אלע אין קאמפאניע חודש א מיט ז

ארבעט. קולטור טאן פון אפאראט דעם א״נשטעלן פאר ברענטשעם
 מיר װעלן אפאראט, דעם באשאפן צו באווייזן מיר װעלן
 בראדװײ״, ״איםט פון ירושה געלער דער פון װאנט די דורכברעפן

 פאראנט־ די דורך װעלן מיר אוים. זיך דריקט נאװיק, חבר װי
 דעם אריינטראגן עקזעקוטױועם און דירעקטארן קולטור װארטלעכע

ך  שולן, קינדער די װערן, ארגאניזירט בעםער יװעלן קאנםפעקטן די בו
 אל״ן פארומם, אפן אוניװערזיטעט׳ ארבעטער אין קורםן לעקציעם׳

ײכטער ־װעט ״ן.ל  קולטור ארגאגיזירטן גוטן א דורך דורבצרפירן ז
אפעראט.

 ארויםרוקו פון עקשנות די האבן דארפן ברענטשעם אונזערע
״ אז עלעמענט, יונגן דעם פאראינטערעםירן דארפן זײ טוער.  ז
״ העלפן קאנםפעקטן, די לײענען זאלן  װען אפילו מוט זיי געבן ׳ז

טונג די  דעם מיט פראצענט. הונדערט ניט ארוים קומט א״נל״
 אין אינטערעס אן האבז װאם מענטשן מער רעדגער, מער באשאפן
 װאס שטאפל ערשטער דער װערן דארן* ברענטש דער און ברעגטש,

 געזעיל־ פון פעלד ברײטן דעם אויף העכער און העבער אלץ פירט
.לעבן קולטורעלן שאפטלעכן
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א אלס שולן די בויען מיר קאנען ? מאםךארגאניזאציען א מ צ ל א ז .ר.
ארױו* שװימען םעזאן, שול דעם פון אנפאנג באם איצט,

 מייל א פראבלעמען. װיכטיקע זײער רײע גאנצע א שולן די פאד
 האבן שולן ידי און פריער עקזיםטירט האבן פראנלעמען די פון

 פראבלעם־פראיערןטן דאם װי רעאגירט. טיילװייז זיי אויףי
 אר־ דעם אין ארײנגעװאקם; ניט אלץ נאך איז װעלכע פיסטעם,

 האבן קאנװענשאנס צװיי װאס דעם׳ טראץ ש\ל\, די פון ;אניזם
 עם לערער. איז פראבלעם צװייטע א אנגענומען. שוין איר

 וויאן װעלכע שטעט, רייע גאנצע א פאר לערער אונז פעלן
 אויפ־ װעגן פראגע די איז פראבלעם װיכטיקע א שץל\. עפענען
 גאנצע א אויםרעכענען געקאנט װאלט מען .שולן. די ־זאלטן

 דער פאר שטייען װאם פראבלעמען, גרעסערע און קלענערע ־ײע
 ניט און אויםגערעכענטע אלע די ^בער שול־ארגאניזאציע,

 אין געװארן געלײזט טיילװײז זיינען פראבלעמען אויםנערעכענטע
 װערן נעלייזט זײ װעלן טיילוױיז און ארבעט ידער פון פראצעם

ארבעט. װײטערדיקער דער פון פראצעם אין
 אזוי װי דעם װעגן פראגע דער מיט אבער איז אנדערש

 סך א ארגאניזאציע. מאםן א אלם שולן אונזערע בויען מיר זאלז
 זאגנדיק, דערמיט מיינען מיר װאם פארשטײן ניט װעלן טוער

 װעלן םטייטש, מאםן־ארגאניזאציע. א װערן דארפן שולן די אז
 ? מאסךארגאניזאציע א ניט איצט שולן ידי זיינען טענה׳ן■, זיי

 א און קינדער צאל גרויםע א ארײנציען באװיזן ניט זײ ־זאבן
 טײל־ איז דאם ? שולן די פון פארװאלטער אלם עלסערן צאל
 יאר לעצטן דעם אין זיך האבן שולן אונזערע אמת. ־וײז

 פון װאוקם דעם פארגלייכט מען װען אויסגעברײטערט.
 אויף ארבעטער־רינג דעם פון צוריקגאנג דעם מיט שולן אונזערע

 איז ר. א. דעם פון סעקרעטאר גענעראל דער װען געביט, ־עם
 ״פרײנט״ נומער אװגוםט דעם אין ארויסצוקומען :עצװאונגען

װערטער: פאלגנדע טיט
• שולן געװיסע רייע דער אין שטייען היינט ״שויין

 פשוט און קאמיטע עדױקיישאנאל דער צו קומען װעלן װעלכע
מוזן מיר אדער םובםידיע, אונזער פארגרעםערט אדער :זאגן
 קאמיטע עדױקײשאנאל דער פאר װעט געװיס צומאכן. זיך
״ן ניט זאך אזא  דער װעגן רעד איך װען און אנו.ע:עם, ז

 מיר עקזעלןומױוע. גאנצע די איך מיין קאמיטע עדויקיישאנאל
 צו אויסקומען ומיט קאמיטע עדיוקיישאנאל דער אז דוכט,

 זיין מקריב אפשר דארפן און איבלען צװיי צװישן גאלאנםירן
אינסטיטוציע." שװאבע א קליינע, א

באםקינען, פון דערקלערונג די מיינט װערטער פשוטע אין
 גאנצע א צומאכן סעזאן היינטיקן װעט ארבעטער־רינג דער אז

 נאר ניט םעזאן הײנטיקן באװיזן האבן םיר װען שולן. רייע
̂ן, אלטע די פון איז עם װעלכע פארטאכן צו :יט  נאך נאר שו־

 מיר אז דאם׳ דאך הײםט ש\ל[. נײע רייע גאנצע א עפענען
 בריען פון געייט אויפן דערגרייכונגען געװיםע געהאט חאבן

פונדעםט־ ריכטיק. צװייפל אן איז דאם װאם שולן, אונזערע

 און פעברואר יאנואר, דעצעמבער, חדשים די אין לע^ןטארן טענטע
מערץ■

אנן מיר  פרא־ קולטור דורכפיירבארע ״א אנפאנג, אין באמערקט ־
 אונזער אין ־אבן מיר װאם מיטלען די לויט אז מײנען מיר גראם״.
 גאג־ אלם קאמיטעט שטאט דער און קאמיטע קולטור די אויב דינסט,

 דער אט צו אויפטערקזאמק״ט געזזעריקע די שיינקען זועלן «ער
 נוי־ איז װאםז אלץ דורכפירבארער. און גוטער א פלאן דער איז ארבעט,

 זאלן קאםיטעט שטאט דער און ברענטש פון עקזעקוטױו ד< אז איז, טיק
 װי צוגאנג און ערנםט זעלבן דעם מיט ארבעט קולטור די נאטראנטן

 א פלאן דער איז דאן ארבעט, דער פון טײל ארגאניזאציאנעלע די
געזינערטער.

 פון װײט נאך זײנען שולז אונזערע אז זאגן, מיר מוזן װעגן
םאסךארגאניזאציע. א זײן

 אריענטאציע. דער פון אויםהיטן באזונדערם זיך רארםן מיר
 לערעד און טוער שול די פון טײל א ארײן ברץנגען עס װעלכע

 געבויט. ז״ן דארף באװעגונג שול אונזער יאזוי װי דעם װעגן
 האט באװעגונג שול די אויסברייטערן פון אויםטײטשונג זײער

 ארדץ, דעם פון מיטגלידער די צװישן הויפטזעכלעך געמײנט
 ברענטש דעם מאכן און ^רדן דעם פון ברענטש דעם אריינציען

 שלעכטער א א־ז צוגאננ דער שול. דער פאר באזע אײנציקע די
 קײן ניט ארײנצוטראגן באװיזן האט ער װאם דערפאר, נאר ניט

̂ר שול, דער און ברענטשעס די צװישן באציאונגען געזונטע  ■נ
 ניט אופן קײן אוי^ װעט דאם װאס דערפאר, הויפטזעכלעך

שולן. די פאר פונדאטענט געזונטן קײן שאפן
 די צו קומען װעלכע טועה שול םך א געפינען װעט איר

אז אמת׳ ניט איז :טענה אזא מיט את־ז דעם פון ברענטשעם
 אינטערנאציאנאלן דעם מיט פאראײניקט זיך האבן שולן די

 ? פאראײניקונג די געמײנט האט װאם איז ? ארבעטער־ארדן
 אויפזיכט אונטערן שולן די אװעקשטעלן געמײנט ניט דאם האט

 ברענטשעס די אז ? ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון
 פארװאלטונג, די צוזאמענשטעלן זאלן װאם די, װערן דארפן

 די טאן הכלל קינדער, פאר קענװעםן פינאנציעל, איר אויפהאלטן
שולן. די בויען צו אויףי ארבעט גאנצע

פראגע, די אװעקשסעלן און פארמאל זיין ניט דא װילן מיר
 איכטערנאציאנאלן דעם ן ו פ שולן ניט זיינען שולן רי אז

 ארבעטער־ אינטערנאציאנאלן דעם י י ב נאר ארבעטער־ארדן,
 א גאר ניט איז בײ און פון צװישן אונטערש״ד דער ארדן.

 דורכדעס איז הויפטזעכלעך נאר אויםטייטשונג, דער איז גרויםער
 אװעק־ ניט אופן קײן אויףי טארן מיר אז געװארן, פארשטאנען

 ארגאני־ אן אלס שולן די פון זעלבםטשטענדיקייט די נעמען
 די מיט פארבינדונגען די אפשנײידן ניט טארן מיר און זאציע,

 ארבעט די דען איז ארגאניזאציעס. פראלעטארישע אנדערע
 די פון קעדער אונזערע ארויםרייםן פון שולן, די בויען פון

 ארבעט אן שילן, שאװיניםטישע אידישע אלע און תלמוד־תורות
 דען איז ? ארבעטער־אררן אינטערנאציאנאלן דעם פאר בלויז

 גאנצע אונזער פאראינטערעםירט ניט שול־ארבעט דער אין
 פאר פראבלעם װיכטיקע א ניט דאס איז ? באװעגונג לינ?ע

 געזאנג־ די פאר קאונםילם, פרויען די פאר קלובן, ארבעטער די
 זאלן פארװאם םעקציעם? אנדערע אלע פאר און פארא״נען

 װיכטיקער דער אט איבער טאנאפאל א האבן װעלן גאר מיר
? ארבעט

 מוז ״עס :געזאגט האט צוזאטענפאר שול לעצטער דער
 זאל װעלכע באװעגונג, מאםן א שול ׳־ער ארוס װערן געשאפן

 די פאר מאםן־ארגאניזאציע א אין אויםדריקן קאנקרעט זיך
 פון ארבעט דער צו צוטרעטן מיר זאלן אזוי װי איז שולן״.
 פון אויפבויאונג דער טיט פארבינחנג אין שולן אונזערע בויען

 געדײנקען, אויך דארפן מיר ? שולז די ארום מאםךארגאניזאציע א
 אלס נאר ניט וױכטי? ז״ער אונז פאר זיינען שולן די אז חברים,

 אונז פאר זײנען שולן די אז נאר פאקטאה דערציערישער א
 טויזנטער ארײנציען קאנען זײ װאם דערמיט װיכטיק זײער
 זייער װערן קאנען שולן די באװעגונג. אונזער אין עלטערן נײע

 די ארדן. אונזער בויען פון פראצעם אין פאקטאר װיכטיקער א
 װיכ־ א װערן קאן אויםגעברײטערט, װען שול־ארגאניזאציע,

 אפילו לאנד. אין דא לאםן־קאמףp דעם אין פאקטאר טיקער
אריענטאציע אנדער אן האבן װאם טוער שול און לערער יענע
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 ידער אין אויב נאר זײן. עם דארף אזױ אט אז צו, גיבן
 פראגע די װערט דערפון. היפוך דעם פונקט מען טוט פדאקטיק

 װיכ־ די פון אײנע מאםךבאװעגונג אלם שולן די בויען װעגן
ש(ל\. די פאר פראגן טיקםטע

 ׳פולן די בויע; פרובירט מע; האט אױיערפלעכלעך אמת,
 קאנפערעגצן אפילוגערופן מ׳האט מאםךאתאניזאציע. א אלס
 מוז מען אבער ש\ל[. פאר ארבעטער־ארגאניזאציעם אלע פון

 און דעקאראציעס מער געװען זיינען קאנפערענצן די אז צוגעבן,
 ארגאני־ די ארײנצוציע; מעגלעכקײט קיין געגעבן ניס האבן זײ

 אחנאניזירן פרויירט אויך האט מען שולן. די בויען פאר זאציע
 אינ־ זיך פאראײ-נען-האבן עלטערן די אבער פאראײנען, עלטערן

 קינדעד ךי פון לימוד שכר קריגן זען מיס באשעפטיקט נאנצן
 אודא' איז דאס ׳טוהן. רי אויפהאלטן פינאנציעל העלפן און

 פון ארבעט הויפט די זײן ניט סאר ראס אבער װיכטיק, זייער
י זיי; ניט טארן קאנפערענצן די פאראײ;. עלטער; אן  איינ־ י

 דער אין ארגאניזאציעס די ארײנצוציען אזוי װי פארמע ציקע
 אינטערנא־ דעם פון ברענטשעם די שולן. בויע; פון ארבעט

 פאר אײנציקע די זײן ניט טארן ארבעטער־את־ן ציאנאלן
ארבעט. דער

 די בויען פון ארבעט דער אין ענרערונג א; מאכן צו בדי
 די זיך״ פארשסיים װעלן, מאםךארגאניזאציע, א אלם שולן
 אמתן׳ אן אויף אנשטריינגוע אן טאכן מוזן לעדער און טוער שול
 אריענ־ איצסיקע ביז זייער ענדערן צו זוערטער, אין בלױז ניט

 אויוי און שול־ארגאניזאציע׳ דער פון פארמע דער אױף םאציע
 עקזיסטענץ ךער פאר פאראנטװארטלעך זײן דארו־ עפ װער דעם,

שול. דער פון
 ארבעטער־ארגא- די פון קאנפערענצן רופן דארפן מיר אויב
 אדער םעזאן רעם פון מיטן אין ניט טאן עם מיר מוזן ניזאציעם,

 אויו־ ניט רופן עם דארפן מיר איצט. גלייך נאד םעזאן. םוןל
 נאך זיך צעגייען דעלעגאטן די װי מאםשטאב, אלגעמיינעם אן

 1שול די פאר ארבעט פראקטישע היין קאנעז און קאנפערענץ דער
 אנשטאט רעזאלוציע. גוטער א פון אויםנאם דער מיט טאן, ניט

 דיסטריקט־ װערן גערופן גלײך דארפץ קאנפערענצץ אלגעמײנע יד
 אויםברײ־ אויח צװעק הױפטזעכלעבען דעם טיט קאגפערענצע;,

 ארגא־ אלע אריינציען און שול־ארבעט דעי־ פרן פאזע די טערן
 שול־ דעם אין םײ פארװאלטונג, דער אין ם,ײ ניזאציעם,
 הױפטזעכלעך און ארבעט דער פון רוטין רער אין םײ פאראײן,

 זעלבםטשטענדיקע א אלס שולן די בויען פון צװעק דעם מיט
מאםךארגאניזאציע.

 אויז װערן געענדערט דארף שולן די פאר חודש שול רער
 דער זאל שולן. די םאר ארגאניזאציע יעדער פון חי־שים

 קלובן די חודש. אײן האבן ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאאער
 אאע די אט אין און חודש דריטן א קאונםילס די חודש. אנדער אן

 נאר ניט האבן זינעז אין טען דארף שואן די פאר חדשים שוא
 ,ד פאד ״קענװעםן״ אויך נאר ?ינדער. נײע פאר “״קענװעסען צו

 דער אין באטייאיקן זיך זאאן זײ אז קינדער, די פון עאטערן
שואן. די בויען פון ארבעט

שולן׳ אונזערע אין קינד א אנצוהאלטן שװער זייער איז עס
 דערפאר זיך דארפן מיר אונז. נעגן זיינען עאטערן די װען

 פאר קינד דעם געװינען צו גאר ניט אויפגאבע א; פאר שטעאן
קלאס. זײער פאר עאטערן די געװינען צו אויך נאר קלאם, זײן

 אלע אריינציען װעגן פראגע די זײן ניט זאא עס װיכטיק װי
 װיכ־ נאך איז שוא־ארבעט, דער פאר ארבעטער־ארגאניזאציעס

 אלם פאראײנען שוא די אויפבויעץ װעגן פדאגע די טיקער
 זייער זיך דארףי מען און ארגאניזאציע. מאםן ברײטע א

 ניט זאלז זיי אז פאראײנען שוא די בויען באם היטן
 זיך זאאן װעאכע ארגאניזאציעס, איז באויז װערן פאמואנדלט

 ״קענװעםן״ אדער שואע ךער פאר געאט קאײבן טייט אפגעבן
 װיכטיקע א זייער דאם איז געזאגט, אויבן װי אינדער. פאר

 אופן קײן אויף מיר װעאן אלײן ארבעט דער מיט א*בער ארבעט,
מיר ארבעטער. טייאן גרעםערע פאראינטערעםירן צו בכח זיין נ־ייט

 ארגאניזאציע. סאםן ברייטע א אנצוהאיטן בבח זײן ניט װעלן
 זאלן ■װעלכע ארגאניזאציעם, זײן רארפן שולן־פאראײנען רי

 אקטױו זיך זאלן װאם ארבעט, קולטורעלע ברייטע א אנפירן
 אין. רא י אדפעטער־קלאס דעם פון קאמפן די אין באטײליקן

 ארויםטרע־ טאםן אלע די אויף רהי דעם ענטפערן זאלן לאנר׳
 טײל אינטעגראלער אן װערן זאלן זײ און קאטפן טאסן טונגען׳

ארבעטער־באװעגוגג. רעװאלוציאנערער דעד פון
 פראכראט אלזייטיקע קיין אױםאדבעטן ניט דא קאנען טיר

 זיכער, זײנען פ?יר אבער פאראײנען, שול די פאר ארבעט פון
 פארשטײ;, װעלן לערער אונזערע װען טוער׳ שול אונזערע װען אז
 פיל זײן רארפן פאראיינען שול די פון אויפגאבן די אז

 םיד װעלן ־עמאלט איצט, ביז געװען זיינען זײ װי בדײטערע
 פאראינטערעםירמ װערן װעלן װאם טויזנטער, געפינען קאנעץ

 גאנצער דער פון ארבעט רעד מיט און ארבעט שול ־ער טיט
 אין פאקטאר װיכטיקער א װערן װעט זי װייל ארגאניזאציע,

א ארבעטער־נאװעגומ דער פון לעבן ו־עם לאנד.*) אין י
ארד;, רעם פון ברענטשעם ז־י אז זיך׳ פארשטײט

 ט׳פארשטײט שול[. די פאר באזע װיכטיקסטע די זיין מוזן
 א האבן פראפארציאנעל דארפן װעלן ברענטשעם ידי אז זיך,

 דער בלייבן מוזן ברענטשעם די אז פארװאלטער, צאל נרעםערע
 מיס־ אלע פאר קלאר זײ; טוז דאפ שולן. די פאר פונדאטענט

 הלאר אויך אונז דארף עפ אפער ארד;. אונזער פון גליךער
 אין שולן אונזערע אויפבױען קאנען ניט װעלן מיר אז װערן,

 בלויז ניט ארײנציען כיאפן־ארגאניזאציע. ברײטער אמת אן
 מיד אויב קינדער, טויזנטער צענדליקער אפשר נאר טױזנטער,

 אפאראט, מאםן ברײטן א ארגאניזיר; צו באוױיזן ניט װעלן
 ארויםצונײן ארבעט שול דער אין באװײזן ניט װעלז נייר אויב

 אװעפנע- אליין זיר האב: טיר װעלכע באגרעניצונגען, די ; פ
 פאר ארנאניזאציע אויסשליםלעכע אן זיין פון שטעלט

קינדער־דערציאונג.
 זײער װערן קאנען שולן די אז ניטי פפק קיין אויך איז עם

 אז ארך;, אונזער פריען פון פראצעם אין פאקטאר װיכטיקער א
 װעלז טאםךארגאניזאציע, א פון װענ דעם אויױ שולז ־י בױענדיק

 אונזער אין עלטערן נײע טויזנטער אדיינצוציען בכח זיין מיר
 אונ־ אין מיר חאבן פאראיארן אז פאקט, א דאך ם׳איז ארדן.
 עלטערן וועמעס קינדער, פראצענט 50 אפשר געהאט שולן זער־ע

 אנדערע אין ארדן. אונזעי פון מיטגלידער קיין געװען ניט ז״נעז
 מיר װאס רערםיט, פראצענט. גרעםערער א געװעז דאפ איז שול;
ט זיך אפגעבן צו :א־ ניס אריענטאציע אונזער ענדערן װעלז  מי

 װערן אויך װעלן שולז אונזערע אז נאד קינדער, די דערציען
 אונז פאר זיך עפענען עלטערן׳ די פאר כח ־ערציערישער א

 םאסך אנדערע אוגזערע בויען פאר פערספעקטױון ברייטע
אררן. אונזער הויפטזעכלעך און ארגאניזאציעס

 שטאמ־ יערער שול, יעדע אז נויטיק, דערפאר איז עם
 די פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די און שולן די פון קאטיטעט

 װענן פראגע די אװעקשטעלן גלייך זאלן גאנצע׳ א אלם שולן
 װאם דעם, םיט פרײען ניט זיך ארבעט, אונזער אויםברייטערן

 אװעקשסעלז :אר ׳פולן, צאל גרעםערע א הײנט תאבן טיר
 ארנאגיזאציע מאםן א אלס שולן די בויען װעגן פראגע די ערנסט

 רעארנא־ די אט רורכפירן ארבעט דעד צו נעטען גלייך זיך און
 מיר אז חברים, געדיינקען, לאמיר שולן. אונזערע אין ניזאציע

 װי שול־ארגאניזאציע, דער פון פארמען די פון אװעקגײן דארפן
 ארבעט^ר־ דער אויױ איר האלטן עם און געבויט איר האבן עם

 דאש װ. א. א. ארבעטער־פארבאנד נאציאנאלער דער רינג,
 מיר און באװעגוננ שול ז־י פארשמעלערן װאס פארטען זיינען

 אוים־ שול־ארגאניזאציע אונזער קאן אויםברײטעח. איד מוזן
 אויף ? דעם םאר פערספעקטיװן דא ז״נען ? װערן געברײטערט

 שול־ נאציאנאלע די פאזיטיװ. ענטםערין נאר מיר קאנען דעם
 אט אין ארבעט רי שטוים א געבין בלויז דארוי פארװאלטװג

ריכטונג. דער
 דעם איו דא מיר גיבן *טול־פאר״נען פון ארבעט־פראגראם אזא *)

.רעד _ פארא״נען״ ״שוד מייזעל ח׳ פון ארטיקל אינפ ״פונק״ נומער
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 האט א. א. א. באם שואן די פון צוזאמענפאר אעצטער דער
 שול־ פאראײנען, עאטערן די אנשטאט אויפבויען, באש^אםן

 ניט ם׳איז װיכטיקער; א זײער איז באשמם דער פאראיינען.
 אצטז דעם איבער^אזנדילן נאמען, א פון איבערבײט אן .בלויז

 פרא־ דער אין פאראוים. ריר גװאלטיקעד א ם׳איז •אינהא^ט.
חנרציאונג־װעלט. ?עטארישער
 פאר־ זיך מיט ם׳האט װאם באטראבט;, אפריער ^אמיר

:ע^טערן־פאראײן אפמגשאפטער אלטער דער געשטעצט
 פון מאםעם׳ און טאטעס עלטערן, פון ארגאניזאציע אן
 סלױז שו?ן. אונזערע אין געלערנט זיך האבן װע?כע קינדער,
 אינםטי־ זײער מיט אינטערעםירט זיך האבן װעיצכע ע^טערן׳

 זײ האבן פראגראם, אונזער מימ אײנשטימענדיק ;םוציע
 הערילעך זײערע וועאכער אין ש\ל, די אז דערפאר, נעזארגט זיך
 זײנען זײ װערן. אױםגעהאלטן זאר זיך, לערנען בעדעצעך או;

 װעגן באריכט א אױםהערן זיצונגען די צו געקומען מערםטנטייאם
 צײטנװייז האבן זײ קינדער. זײערע פון ?ימוד־דערפא^ ז־עם

 װײטערע קיין פארװא^טונג־ארבעט. דער צו האנט א צוגעלײגט
 באריכט׳ א אויםגעהערט געהאט. ניט זיי האבן פערםפעקטיװן
 —שו^װעזן פרא^עטארישן צופ ציבע פיצאטאנישע אויסגעדריקט

 ארבעט דערציאונג דער אין אנטײ^ זייער זיך האט דעם מימ
נעענדיקט. װי במעט

 געזעלשאפט־ פרארעטארישע שנעל־װאקםנדיקע אונזער
 ״דערציאונג־קאמיםיאראט״ מין אזא מיס זיך האט <עכקײט

ט באנוגענען. נעקענט ני
 ארגאניזירטער שטארקםטער, דער נעקומען איז פריער א

 און א. א. א. דער מאםן״ פראלעטארישע אוגזערע פון טיי^
אויפזיכט. זיין אונטעד שױלן די אװעקנעשטעצט

 האט דעם מיט גראנדיעזער; א געװען איז אויפטו דער
 װיםז׳ צו געגעבן װי געזעישאפטצעבקייט פראצעטארישע אונזער

 מינדערװער־ אזא ניט איז קינדער איהג פון דערציאונג די אז
 הענט. צופעייקע אין װערן איבערגעגעבן קע; װאש זאך, טיקע

 און קומען ניט װעט מ^ובה פראיעטארישע די װאנען ביז
 חוב דער עם איז אױפזיבט, איר אונטער קינדער די איבערנעמען

 ארײננעמע; מאסךטײצן, באװאוםטזיניקע ארגאניזירטע די פון
 אויפ־ איבער׳ז אויפזיכט דעם אויך אדבעטן אנדערע צװישן

דור״• פרא^עסארישן זואקסנידיקן
 פירן געמוזט לאגישערהייט אויך שוין האט געדאנק דע־ אט

פאראייז• עלטערן פארעצטערטן פונם פאלן און אפװעיצקן צום
אן שוא־פארזארגונג עטארישע5פרא< א״ז טאקע: און

 פאר זאך איינציק־װיכטיקע די איז עיטערן? פאר ויז5ב ארבעט
 ? קינדער אייגענע זײערע פון אויפטו און דערפאלג דער בלויז זיי
 שוצ־ נעענטםטע אײגענע, די צענטער, וויכטיקםטער דער איז

 שיכטז׳ ארבעטצאזע ארימע, די וועגן א<ז װ*ם םביבה?
 דערציאוננ פרא^עטארישער א מיט קינדער קענעןיזײעדע זועיצכע

 אפגעשטאנענעי פון קינדער די װעגן איז װאם ? פארזארגן ניט
 חדרים, די אין ארײנגעשלעפט װערן װעלכע ארבעטעד־שיכטן,

 ? שואן אידישיםטיש־ק?יינבירגער?עכע די איז אוז תלמוד־תורות
? אילײז ^־עחז< די װענן איז װאס

 שטארק־ארגא־ א פארענטפערן ינאויז קען פראנן אצע די■
.שוה־פאראײן. צעצװײגטער און כיזידטער

 ניט־עי^טערן, און עצטערן ארײן נעמט שו^־פאראיין דער )1
 פראלעטארישן מיטן זיך אינטערעםירן װע^לע שיכטן, ברייטע

 אויםשפרייטן. און פארפאיצקאמען אים וויצן און דערציאונג־װעזן
די אז פאראינסערעםירט, זײנען שו^־פאראײן פונם חבדים די

ן װעצכע קינדער, פראצעטארישע טויזנםער צענדליקער  אן פי̂י
 אװעקגעדיםן ן5זא שולן, נאציאנאליםטישע און רע^יגיעזע די

 געבראבט און קלאסךשונאים זײערע פון װירקונג דער פון װערן
 זיך באגרעניצט פאראײן דער שול. אייגענער זייער אין װערן

 אויפלןיצערונג־ ברײטע א פירט ער ;שוצ־ענינים מיט באויז :יט
 הויז־באזױ דורך עצטערן, אפגעשטאנענע די צװישן קאטפאניע

 ארײן זײ ציט ער קאנצערט;. און ריסקוםיעס ^עקציעם, כונגען״
 אה־;. אין געזעאשאפט^עכקײט, פראלעטאדישער אונזער אין

 ניט איז שוא־פאראײן דער װ. א. א. קאונסיא איקאה סאובן״
 (װי פארװאיצטונג דער צו צוטשעפעניש א ״אקזילערי׳/ אן באויז
 דעלעגאטן זײנע שיקט ער געװען), עס איז עלטערךפאדאײן דער

 אויס־ דער אין זיך באט״איקט און שוצ־צוזאטענפארן די צו
שואן. אונזערע פון ארגאניזאציע און פראגראם פון ארבעטונג

אינסטי־ די אז דערפאד, זיך זארגט שוצ־פאראיין דער )2
 ניט זאר דערצויגן, װערן קינרער פראלעטארישע װאו טױציע,

 (װי אײנגשאפט און אפגעלאזנקײט דחקות, פון װערן צעדריקט
 פאנד א שאפט עד איצט). ביז געװען שאנה אונזער צו ם׳איז,

 קײז ניט האבן װעאכע ארבעטלאזיקע, די םון קינדער די פאר
 אונז פאר װערן דאך עס מוז םוה־כצ־םוו» באצא?ן. צו מיטאען

 איז דערציאונג פראלעטארישע אז זאך, זעלבסטפארשטענדלעכע א
 מיט חדר, קײן ניט איז שול אונזעד ענין, פריװאטער קיין ניט

 טראגן װע^כע עלטערן׳ די איבער און בעלי־בתים. און רבי׳ז א
ט יאך, פינאנציעצן פונם טײל גרויםן א ט״  פרא^עטארישע די ש

 אי; װעלכע פארצװײגונגען, אירע א?ע אין געזע^שאפטאעבקײט,
 ניט זאל ארבעטער־קינד דאכ אז פאראינטערעםירט, בלוטיק

קילאס. זײן פון װערן אפגעריםן
שאפ, פון מיטגלידער װערבירן פאראיי; פון חברים די )3

 אי; באקאנטע, און פרײנט צװישן ארבעטער־בירזשע, דער אויף
 איז אפצאל דער געהערן. זיי װעלכע צו מאסךארגאניזאציעם, רי
 אן אן פירן זײ יאר), א סענט 50 (אינגאנצן קי^יינער גאנץ א

 קלוב. ברענטש, אין אויםקילערונג־קאטפאניע אינטענםױוע
 דעם באפעםטיקן זײ ש\ל. דער װעגן װ. א. א. פרױעךלאונםיצ

 די פון אויפזיכט אונטערן שול, פדאלעטארישער א פון נעדאנק
מאסן־ארנאניזאציעס פראילעטארישע

טרוקענע קײן זיין ניט טאדן פאראיין פון מיטיגגען די )4
 און ״עקסטשײנדזשעם״ בי^עטן די אס געשעפט־זיצוננען.

 זאפט דעם אויםטריקענען קענען פארהאנד^ונגען גראשענדיקע
 חבריפ די זיך זאאן דעם אנשטאט אונטערנעמונג. יעדער פון

 װאם זיצונג״ יעדער פאר פראגראם א אויםצוארבעטן אנשטרײנגען,
 צופע־ יעדער אז ;אנװײזן און ?ערנעז געבן, עפעם באמת זאא

 אוטװיםנדיקער דער און װערן פארכאפט זאל באזוכער ליקער
 דיס־ א אויפקצערונג־װארט, פריש א דערהערן זא? ארבעטער

 אפהאנדלוננ אן פראגע, צײט א איבער אײנאײטונג אן קוםיע,
 אנדערע פון חברים װערן צוגעצויגן ם׳דארפן בוך, נייעם א װעגן

ארבעטער־אוניװערזיטעט ארטעוי, פראצעטפען, :לוואטור־צװייגן
 װער;, איבערגעפילאכטן מוז קוצטור־ארבעט אונזער װ. א. א.

צעריםן. און אפגעזונדערט זײן ניט טייאן״טארן אירע
 יאויף נעמע; צו גרייט אצעמאל זײן דארה פאדאײן דער )5

 א•; םאםן־ארגאניזאציעם אונזערע ארױםהעצפן ארבעט, די זיך
 ״מארגן־פרייהײט״, דער פאר קאמפאניע א קאמפאניעם זייערע
 דארף ארבעט די לואובן. און קאונסי^ם ל. יג ױ. ט. ארדן, איקאה
 אן אז פו^ע^באװאוסטזיניקייט, דורך נאר מעכאניש, ניט קוםען

 אונזערע קענען מאםן־אעבן ארגאניזירטן שטארק־פוצםירנדיקן, א
פראיצעסארישע די אז עסזיסטירן, ניט דערציאונג־אינםטיטוציעם
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25 נומער באנגעלאדאװידמאן שלמה
t. עפעם. נאך און דעם װעגן טאקע

 אנגעפירט האב איך אזוי װי דערצ״לן א״ך װיל א<ך קינדער,
 איר ״קינדערלאנד״. קעמפ אין אינגלןיך פופצן מיט געלעבט און

 גרייםער א זייער איז ער ?עמפ. דעם פון געהערט אלע מםתמא האט
ױ פון וױיט ניט טאקע שיינער. א און  עטלעבע אינגאנצן יארק. נ

 ־טוין שפיגל. א — דא דארטן איז טײך א און פארן. צו שטונדן
 קומעז יאר אלע און געעפנט. זיך האט ער זינט אװאדע יאר זיבן א

ען ,1931 זומער יאר, היינטיקם קינדער. מער אהין  מער געװען ז״נ
אנדערע טאכן, צװײ אויף ארוים קומען אייניקע קינדער. טויזנט װי
אויף קומען יװאם אזעלכע׳ אפילו דא זײנען עם און פיר אויף __

װאכן. צען גאנצע
באנונעלאס, מיט קעמפם, אלע װי קעמפ א דאך, װײםט איר נו׳

 װאש־ציטערן. און עם־צימער און טעאטער, א ספארט־פעלד, א מיט
 װעגן און שטיינער און בערגלעך םך. א ז״ער — גראזן אוןי ביימער

 און שלענגלעך און זשאנעם און שיעור, א אן — םטעזשקעם און
 אייך איך זאל װאם צו נאר פישעלעך... און פליגעלעך און פיעעלעך

 איר װעט װייטער, לייענען װעט איר אויב אויםזאגן, אלעם שוין
קעמפ. פון לעבן גאנצן מיטן באקאנען שויין זיד

םן: שוין זאלט איר איך װיל זאך אײן איער קינדער, איך װי
 נאנדעם א״ך, דערצייל איך װאם דאם, אנצושרייבן דערטראנט זיך האב

 פײװל פון "40 נומער ״קינדערהויז איבערגעל״ענט האב איך װיי
 שעטט — איז? םיטא פ״װל זוער ניט װייםט איר װאם, םיטא.

 ערגעץ האט וואם אינגל, סאװעטיש א געװען איז פײװל זיך.
״ן פארלוירן  גרויםער דער פון צייט .אין מאמען זײן און טאטן ז

 ד< אין געװאלגערט זיך האט ער םאװעטן־פארבאגד. אין רעװאלוציע
 געלעבט געהונגערט, און אפגעשליםענער אן אפגעריסענער, אן גאפןי

 קיגדערהייזער א״געפירט רעגירונג םאװעטישע די האט טדעמפ. א װי
 און דערצויגן אזא אין זיך האט פ״װל און יתומים, אזעלכע פאר

 דער־ "40 גומער ״קינדערהוז ביכל זײן אין און שרייבער, א געװארן
 געלעבט• און דערצויגז דארטן זיך האבן קינדער אזוי װי ער ציילט

• לייענעז ׳טייז עם מעגט איר שיין, ז״ער שר״בט ער
 ״באגגעלא אנצושר״בן געדאנק דער װאם טאקע, דערפאר און

 איבער־ האב איך װי נאנדעם, ארויפגעקומען מיר איז ״25 נומער
מ״נם. אים איך װידמע ביכל׳ זיין געלײענט
 געפעלן דיר ױעלן עס און עם, װילםט דו אויב פ״װל, הבר איז

מתנה. א פאר צו עס נעס באשרייבונגען, מ״נע
דערציילן. אנהויבן איך װעל קיגדער׳ איצט, און

.י ר א מ .2

 דוייל דערפאר, פשוט איז מארי׳ן, מיט אן הייב איך פארװאם
 פירער שלעכטער א ז״ער גענג. דער פון פירער דער געווען איז ער

״זן א פון ערגער נאך  עלטםטן אן פון גזלנ׳ישער נאך און קעניג ב
באנדיטן. פון

 װי דאר שטארבן, מען קען אים, אויף טאן קוק א זאלט איר און
 בײגט און זיך דרײט איבערברעכן. צום נאר שטעקן א װאנדיק, א

 פון ארויף קומט •עד װען שלאנג. א װי קריכט, און זיך
 דער לעבן באד־קאםטױם זײן שמיץ א ער ד.יט טײך,

אויפ׳ן אויפהענגען ניט קיינמאל עם װעט ער באנגעלא,

ט און זאכן) אזעלנע ניט טוט קיניג (א שטריק  מיט קונצן װ״ז
 איפ בא װערט לופט, אביםל ארײן זופ א גיט ער קערפערל. זיין

 — ב״נדלעך בלויז נאר פופיק, אוים און הארץ אוים בויך, אוים
 װערט נאז די אויגן. די באהאלט א אייך ער ו<יט ניט, א םכןעלעט. א

 ם׳איז אז אװאדע׳ איר מײנט — כרײן שטענגל א װי לאנג אים בא
אװעקגעשטעלט. האט אימיצער װאם םטאטוע א

 װערט ד ע ר אזש. זיך פארק״כט מען אז לאבט, חברה און
 אקם. אן װי הירזשען צו אן אזש חײבט ער אז בוריק, א װי רויט

ן ע ד (וועגן ׳  פװוי און דערצײלן) שפעטער א״ך מיר װעלן ד
 א װי בעט, און זיך ק״קלט און פים זיינע העגט די מיט חאלט

באקענען.) אויך אים טיט א״ך װעל (מיר פעסעלע.
 באלד איז פארשטעלונג, אזא איגמיטן אריינקומען פלעג איך װען

 מארי און קלײדער די אנטאן געבאפט זיך האט מען שטיל. געװארן
:פנים יהטנות א געמאכט ־אט

 ניט טארן מיר ״פאז״, קײן האבן ניט טארן מיר איז, װאם—
 וואלט ניט אז אװעקדרייען׳ געמוזט זיך איך האב — פריילעך? זיין
 איז װי דערליידן. צו נאך איז דאס נאר צעלאכט. אויך זיך איך

״ן ניט קיינמאל זיך װיל מארי אז אבער,  װיל הענט, די װאשן ג
 שלאפן. לייגן ניט קיינמאל זיך װיל און אויפשטײן ניט קיינמאל

 מיד מארי אז און עפעם, אים טו גיי אלעט, דאס און ניט, װיל ער
 אדן קריגן זיך מען דארף שרײען׳ מען דארף ניט, ק״נער װיל ניט,

לעקציעם. האלטן
טאטן, קײן ניט האט ער אז מארי׳ן, איך דערמאן טאג יעדן

 אז און יארק, ניו אין שאפ אין שװער ארבעט מאמע זיין אז און
 זיין און פארגעניגן האבן זאל ער אבי כחות, די אװעק לייגט זי

שטארק. און געזונט
 ניט זיך דאר^ מען צי מארי, צ״ן, די טאשן זיך מען דארף —

כ איך ציין׳ ע נ י י מ װאשן דען דיר היים איך — ? װאשן ״  ה
I ? ציין ע נ י י ד װאשן דאך דיר

 צ״ן־בערשטעלע, זייף, האנטוך, דעם נעמט גאז, די אראפ ער לאזט
ט און צײךפוידער װאש־צימער. אין נעבעך ג״

אלע. שוין גײען װאשן, זיך גייט מארי אי און

ד. ע ר .3

 ער .ד ע ר אים רופן מיר פארװאם הםתם מן פארשט״ט איר
 גאר ׳טייז איז ער פנים. איבערן שפרײנקעלעך און האר דויטע חאט

 פעםט, און געזונט איז ער מארי. װי ניט טענטש, מין אנדער אן
 קעמפ, אין אנכעקומען איז ער װען טשװעקעם. אים אין קלאפ באטש

 איז ער קעלבל. א װי אךיגן, צעשראקענע פאר א געהאט ער האט
״ן אין געװען ניט קיינמאל נאך  מיטאמאל רףנדער, צװישן קיעמפ ק

 אזעלבע פונקט גארנישט. מיט גארניט ה׳איז אז דערזען, ער האט
 דער קאן. ער װאם געטיזן ער האט אזוי, אויב ער״ װי קעדער
 באל־שפילער, בעםטער דער שיפער׳ בעסטער דער שוניטער, בעסטער

 וױיםט רעד געפאקט, אהא, ניט. ער װ״םט איז, לענין זוער נאר
איז• לענין װער :יט

 ק״ז װײל תלמוד־תורה, א אין לערנען מוז מארי כאטש און
 די און באבען׳ דער בא שטענדיק איז ער און ,’ניט האט'ער טאטן
 מארי. מיינט דאװעגען, בע־בע־בע, — לערנען זאל ער נאר װיל באבע

דער אויו= אויגן די איבער ער קערט דאם, דערצײילט ער װ־ען און

 געקניפט איז צעצװײגונגען אירע אצע אין נעזעלשאפטלעכתײט,
צוזאמען געבונדן און

 הילרי מאם גרעםטע די קריגז דארפן שול־פאראײנען די )6
 טארן עם ׳טול־אינסטאנצן. אנפירנדיקע די מצד אנװײזונגען און
 (דער ש(ל איין אין למשל װי םאלן, אזעלכע פארקומען ניט

 נעװאח׳ געגרינדעט איז ׳טול־פאראיין א װאו קאאפעראטױוער)
 מיט זונטיק, רויטן א דורכצופירן געװארן בא־טלאםן ם׳איז און

ש(ל- אנפירנדיקע די ;מאםךאמאניזאציעם אלע פון היצףז דער

 מינדער־ אזוי פאר געהאלטן גע׳טײעניש די אבער האבץ חברים
 נאטי׳ו, א ארײנצוגעבן פארנאכלעםיקט האבן זײ אז װיכטיק,

פרעםע. דער אין מאםן־ארגאניזאציעם די צו אײנלאדונג אן מיט
 פרואװ קײן ניט איז שול־פאראײן דער !רעזומירנדיק

 פונם ארויפשטײג נאטירלעכער א ס׳איז עקםפערימענט. און
 די שטאפל. העכערן א אוי^ געדאנק דערציאונג פראלעטאדישן

 פאד־ און װיכטיקע א איז פאראײנען די אט בויען פון ארבעט
פארנאכצעםיקט. װערן ניט טאר און אנטװארטלעכע
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ט לינקער ״  פונדעסטװעגן איד, רעליגיעזער א װי זיך, צעשאקלט און ז
איז. לענין װער ער, װייםט

 עש — ? דאװענען הייםט וואס ניט, װייםט איר קינדער׳ װאס,
עז ח, יא ז״נ  ער און גאט א זיצט הימל אויפן אז גלויבן, װאם אי

זיי ״גאט :זיך שאקלט מען אים, בא מען בעט װעלט. דער מיט אן פירט
 נאראנים, אזלעכע טאקע, מ״נען זײ און "1אונז צו גוט זיי גאט גוט,

 הימל אויפן איז גאט קײן אז שוין, װייםן מיר אבער העלפט. ער אז
 קאפיטא־ די מענטשן, שלעבטע די אראפװארפן נאר דארפן מיר גיטא.

 םאװעטן־ אין װי לעבן׳ אזא אײנפירן און איצטער הערשן װאס ליסטן׳
פארבאנד.
ע די צו צו זיך הערט און ד, ע ר ׳ער זיצט ״  קראצט און רייד נ

 און יאשל, דזשארדזש, ער ה״סט היישן קאפ. רויטן זיין אין זיך
 דעם אויף װעקט ער אז געגיץ׳ אזא ער גיט שלאפן, זיך ל״גט ער אז

געזאגט: ׳צייז אים האב איך מאל װיפל און קעמפ. גאנצן
 פערד א אקש, אן געניצן. צו אזוי שיין ניט ז״ער איז עם ״ו־עד,

 װעם קיינער און מויל צום האנט די צו ל״גט מען אזוי. געניצט
“הערן. ניט

 חבד קיין זאגן ניט נאך קען (ער דאװמאן נאװי ״אל־רײט,
 אז געניץ, אזא ער גיט טארןע באלד און טאן׳ װעל איך דאװידמאן),

אויערן. די פארשטעקן זיך מוז איך
נזענטש, פארפאלענער א שוין איז ער אז געטראכט, האב איך

 שפילן אויסגעלערנט ערשטער דער זיך האט ער אז אויס׳ ו.אר זיך לאזט
 הייליק. זייער חאלז אויפן פיאנערן־טיכל דאם האלט און שאך אין

טיכל. מיטן ער, זאגט װארעם, אים ם׳איז

4. 5. י װ י
 — ניט (כאפט מאטל חי גרוים אזוי פונקט איז י ו ו י פ
 און מאטל, געבליבן מאטל, איז פונדעםטװעגן מאטלען). מיט װארט

ט יהודה — נאמען ריכטיקער זיין איז דאם דזשרלישן,  — עם מ״נ
 װעװע־ א װיזעלע, א װי קלײכם א פױוי, געגעבן נאמען א מען האט

 גיט רחמנות. גרוים אים אויף האבן אלע האר. ווײסע מיט ריקל
 ■עפעש. אים מיט מאך גיי ייך׳ עי צעװיינט — אן ריר א אים איר
 מען נאר אינגלעך, פופצן אלע װי יאר, צען אלט פונקט איז ער און
אן. ניט איש אויף זיי זעט

 אין אנגעןןומען איז ער װי איגדערפרי, צװײטן אויפן גלייך
 פאר׳חלום׳טער. א װי ארומגעדרייט עפעש מיר זיך זיך ער ־אט קעמפ,

 זאגן, עפעם מיר װיל און מויל זיין ד״עעפנט מאל דר״ שוין האט ער
צוריק. עם פארמאכט און פרעגן עפעם מיך װיל ער צי

 גערופן ניט גאך אים מען האט (דעמאלט דזשולױם שוין, זאג ״נו,
אים. איך פרעג — פארלוירן?" האםטו װאם פױוי)׳

 כאװער) איז נאמען מיין אז געמיינט, האט (ער כאװער, ״מיםטער
 האב איך כאװער, מיםטער — אויגן אראפגעלאזטע מיט ער מאכט
 זועל זיטע אזוי װי היים, דער פון היטל מיין מיטצוברענגען פארגעסן

טאג?". יעדן דאװענען איך
אים. איך זאג — דאװענען״, ניט דארף ״מע

 איז דערפרײט זיך ער האט — גוט״, יעי, — גיט? דארף ״מען
״ן יאטן איבריקע די אנזאגן ארויםגעלאפן איז שמתת. גרויםע ז

 האבן שלאפן׳ געגאנגען איז מען איידער אפדערנאכט, טאקע און
 און רעליגיע װעגן גאט, װעגן גערעדט און מיטינג א אפגעהאלטן מיר

 פ<װי. געגעבן נאמען א אים מיר ־אבן דעמאלט לענינען. װעגן
 זיך און אייזל אן װי אויגן, כרויםע פאר א אויםגעשטעלט האט ער

און אויל און דזשערי און מאטל גערעדט: האבן אלע צוגעהערט.
 רע־ אז דערקלערט, אויך פױוין איך האב נאכדעם סטענלי. און באכם

 גאט קײן אז מענטשן, נארישע פאר אויםגעטראכט מען האט ליגיע
 זאלן ארבעטער די אז אומיסטן, װילן באםעם די אז און נישטא, איז

 זיך טוט עש וואש זען ניט זאלן זײ הימל, אויפן גאט א אין גלויבן
״ מיט  און שװער ארבעטער די ארבעטן דערפאר ערד• דער אויף ז

ר״ר־ זיינען און גארניט ארבעטן קאפיטאליםטן די און ארים׳ זײנען
 אלץ ניט האט ער אויגן. די אין געקוקט אלע אונז האט פױוי

 קיין ניטא ש׳איז אז זאגן, אלע אז אבער, רעדן, מיר װאש פארשטאנען
 איבער; ביז אזש קאלדר־ע דער מיט צוגעדעקט גוט זיך ער האט גאט,
א״נגעשלאפן. און קאפ
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ער. קען װילט איר װאש אינגל. פייאיק א איז איר, זעט מאטעלע,

 ארבעט. אן אנהויבן אייך װעט ער קאץ. א װי פויל איז ער נאר
 אלץ און פוץ־פוץ פארטיק׳ שוין ער איז אט און ארבעטן ארבעטן,

אייך קען שטימעלע׳ פײן א אלטל׳ אן האט ער צעװארפן. צעשטערט,

 װעט װאפ זינגען. ניט ער װיל כאר אין נאר לידער, אלע אויםזינגען
 מיטן שפילן זיך בעסער װעט ער — װאם? כאר, אין זינגעז ער

־עצעלע.
 נימ טוםטו פארװאם שמוציק, אזוי איז העמדל דיין זע, ״מאטל,

אים. צו איך זאג — איבערװאשן?״ גיב דאש און ריינפ קיין איבער
 מיר בא זיך ער בעט — ניט האב איך כ׳לעבן ניט> ־אב ״איך

 ניט מיר ?ענען זײ קאפיטאליםטן, קײן ניט ז״נען עלטערן מיינע —
זאבן׳/ שך קײז קויפן

 איך ארים. איז ער אז העלפן, מען קען װאם זיך, איך טראכט
 זאל מען אינגלעך אנדערע די בעטן און מיטינג א רופן שפעטער װעל
איבערװאשן. עש װעט ער ביז העמדל א אוישלײען אים

 אים דערזען צויגאםט. קומט מאמע זיין אז טרעפן, זיך דארך■
 װערמ שטויב מיט פוד א אפשר ליגט ־אלז אויפן שמוציקן, אזא
 אויף אויפפאשער אן פאר װאש זיך. פארשעם איך גוט. ניט אזש איר

 שמוציק. אזוי ארומנײן מיר בא קען מאטל אז איך, בין קינדער
 זי אז העמדל. קיין ניט האמ מאטל אז אמת, דעם איר איך דערצ״ל
איר?". מײנט ״װאם אויגן: פאר א מיר אוי^ אויש עש •שטעלט

 װינקעלע א אין מען געפינט זאכן, מיט קאשטן זיין עפנט מען אז און
העמדלעך. אשט מיט פעקל א

 װידעי זיך האב איך און אויגן די אראפגעלאזט האט מאטעלע
 זייער איז מאטל װאש דערפון, אלץ זיך נעמט עש און פארשעמט.

 מאל א א״ך גיט און אװעק זיך ער שטעלט װיל ער אז ,אבער פויל
 לופט דער אין שװעבט לענין און פארבאנד םאװעטן גאנצן דעם אפ

 :אונטער שרײבט ער און אהין אהין, פינגער מיטן װייזט און
פלאן״. יאר ״פינף

 זשאב־עלעו׳ ליב זייער האט און ער קען מאלן ער, קען זינגען איז
 עש אריין, אונז צו זיך כאפט פייגעלע א אז זיך׳ מאכט פליגיעלעך.

 האט אונז, צו אר״ן און עםן עפעם זוכן געפלויגן מיםטאמע איז
 ברעקלעך מיט גענארט לאנג אזוי עש און טירן ביידע פארמאכט מאטל

געכאפט. עם האט ער ביז ברויט,
געװאר; איז — פייגעלע!״, א פײגעלע, א געכאפט האט ״מאטל

 צענויפגעפלויגן זיך זיינען אינגלעך פופצן אלע ליארם• גרויסער א
 זײנען אינו-לעך דריי געטאן. מען האט באפוילן האט מאטל ײאש און

 אינגלעך פיר נעםט, א אויםזוכן און בוימער די אויף» קלעטערן אװעק
 שלענגלעך קל״נע זוכן לײק סילװיען צום אװעקגעלאזט זיך האבן

פלייצעלעך• די איבער געגלעט עם האבן מאטלען מיט איבריקע די און
 האש אינגל יעדן קאלטע. א ז״ער גאכט די געװען גראדע איז

 גאר איך האב פײגעלע אין און קאלדרעש צװײ מיט צוגעדעקט איד
 דערפרוי־ א פײגעלע זײן דערזען האט מאטל אז פארד־עפן. אינגאנצן

 דאם און נעשטל פון ארויםגעשטעקט פיםלעך די אינדערפרי, רענש
 רעדן קינדער ד< צעװיינט. יטטארק זיך ער האט פארגראבן, שנאבעלע

כליפעט. ער און נאר קײן זײן ניט זאל ער אים, צו
זאו.: א אים איך גיב

 «יר ניט. װיינען ארבעטער־קינדער, פיאנערן, מיר, ״מאטל,
 װעלן אלע װען װעלט, א א״נפירן װעלן מיר װען און קאמף, א פירן
 פײגיעלעך אלע פאר מאכן מיר װעלן םאװעטן־װעלט׳ א פר״, זײן

״ װיפיל לעבן װעלן זײ און שטיבעלןיך װארעמע נאר װעלען ז
ײעלעז״■ אלײו

 זוינע מיט געטאן זשמורע א האט ער צעשמייכלט, טאטל זיך האט
 גע־ האט כעװרע גריבל. א גראבן אנגעתויבן און א״געלעך שװארצע

 אויפגעשטעלט האט מאטל באגראבן. פייגעלע דאש האט מען האלפן.
:אנגעשריבן און מאצ״יװעלע הילצערן א

 ן ו א ן ג י ו ל פ ע ג ז י א ע ל ע ד. י י פ ג נ ו י א ״
ן ן ו א ן ג י ו ל פ ע ו. ו י ו ר פ ר א .ן ר א ו ו ג־ע פ

. ל ט א מ
״ן אמאל װעט איר אויב און  זאלט קינדערלאנד, ?עמפ אין ז

.25 נומער באנגעלא לעבן טאן קוק א אומיםטן טאקע איר

.י נ ע ד . 6

 און שטום אביסל איז ער לעבן. גוט א אונז בא האט לעני
 רעדן אויםלערנען געמוזט אים צוליב זיך קיגד$£האבן אלע טויב.
 דאם ארויש רעדט מע און הענט די מיט מאכט *מע‘שטום־לאשן.' אויף

אפגעתאקט. און שװער װארט
ט טם״,—שלא—הענ—טם—װא ״ן זיך דאדף מע אז עם, מ״נ  ג

ז’ג איז דיענט די װאשן  איינציקער, דער איז ער שלאפן. לײגי י
 און קרעכצן ער װעט ארבעט, אן אן ער הייבט װאש ער׳ דאװקע
 • ענדיק.ן זי װעט ער ביז ניט) מען װייםט קרעכצט, ער װאש יאכצן(

זיך האט ער געצ״ג. פאר קעםטעלע א געמאכט זיך ער האט אזוי
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ד ו ן י ד ג ד
 פונט סעהציע ױגנט די נויענדיה

ארדן אונעטעו אינטערנאציאנאלו
 ארגאנייזער (נאציאנאלער

 םעקציע ױגנט דער פון
א.) א. א פונם

 אינטערנאציאנאלן אונזער בויען פו; פראצעם דעם אין
 געשאנקען אויפמערהזאמהייט ערנפטע זייער מוז ארדן, ארבעטער

 אנ־ און קינדער אײגענע אונזערע פון ארגאניזירונג דער װערן
 פראטערנאלן ארבעטער אונזער אין קינדעד ארבעטער דערע
ארדן•

 מיר נאך א״דער ארדן« אונזער פון שטאנדפונקס דעם פון
 ארבעטער דעם פון לאגע אלגעמיינע די אנבאטראכט אין נעמען
 פאר־ מיר מוזן ױגנט, ארבעטער דער פון באזונדערם און קלאם

 א אין אפ הײנגט או־ח אונזער פון װאוקס דער אז שטיין,
 ױגנט די צוציען װעלן מיר װירקזאם װי דעם אן מאם גרויםער

 דער־ די זײן װעלן היינט פון ױגנט די רייען. אונזערע אין
 אנהייבז מ־ד מוזן אזעלכע אלם און מאדנן פון װאסםענע

פירערשאפט. די איבערצונעמען זײ צוצונרײטן
 דער אז אנערקענע; אויך מיר מיזן צייט אײגענער דער אין

 אין ארײנגעצוען מער און מער אלץ װערט ארבעטער ױנגער
 נאך איז לאגע זײן און ױגנט פריער זײן אין אינדוםטריע דער

 אטערילןאנער אין דערװאקםענעם. פונם די װי ערגער אפשר
 מילי**; 4 ארבעטן טאג צו היינט מילן און מינען פאברײזן,

 װערן זײ ארבעטעד. קינדער מיליאן 2 חוץ א ארבעטער, ױנגע
 ארײנבריינגען דעם דורך אינדוםטריע דער אין ארײנגעצויגן

ע פון ״  גרינג זײער קענען װעלכע מאשינען שפארנדיקע ארעט נ
 װערט ױגנט די ארבעטער. ױגנטלעבע פון װערן אפערירט

 קלענערע פאר ארבעט זי װייל אינדוםטריע דער אין אײיננעצויגן
 אר־ אומארגאניזירטקײט און ױננט זײער צוליב װײל שכירות,

 מען קען ענערגיע זײער צוליב און שטונדן לײנגערע זײ בעטן
 און טער אלץ פארנעמס ארבעטער ױנגער דער יאגן. מער זיי

דעחואקםענעם. דעם פון פלאץ דעם מער
 ״םפיד־אפ״ שרעקלעכן דעם און שטונד; לאנגע די צוליב
 אר־ ױנגן פארן נײטיק איז באלעבאטים, די פון אײנגעפירט

םארזיכערונג הילח זעלבםט אונזערע מיט באנוצן צו זיך בעטער

 אל פנים הײנט שטייט ארבעטער ױנגער דער בענעפיטם.
 פון צײט אין זיך באזארגן פון פראבלעם דער מיט פנים

 דער אז מיר געםינען פאלן םך א און טויט. אױ קראנקהײט
 און פאמיליע א פון שטיצע איינציקע די איז ארבעטער ױנגער

 און קראנקהײט קעגן הילוי נייטיקע די קריגן ער מוז דעריבער
 אנבאטראכט אין גענומען האט ארגאניזאציע אונזעד טויט.

 און באצאלט שלעכט זייער װערן ארבעטער ױגנטלעכע די אז
 אונ־ פאר ראטעם םפעציעלע אויםגעארבעט דעריבעד האב; טיר

 צו צוטריטלעך זײ מאכן צו כדי בענעפיטם, פארשידענע זערע
ארבעטער. ױנגן יעו־ן

 שלעכטע זײער הײנט דערקעגען ארבעטער יןגנטלעכע די
 קלאס, ארבעטער פונם טײלן אנדערע די װי גוט אזוי זײ, לאגע.

 צו אן הײבן זײ ■קריזים. איצטיקז דעם שארה זײער פילן
 אויףז קריזים דעם ארויפלייגן װילן באלעבאטים די אז פארשטײן

 שכידות שנײדן ״םפיד־אפ״, דורך ארבעטער די פון פלײצעס די
 צוזאמען ארבעטעד ױגנטלעכע די אדבעטלאזיקײט. מאםן און

 אויףי איצטער שטײען קלאם ארבעטער פונם טײלן אנדערע מיט
 קוילכגרעבער. 45000 די פון קאמו* דעם אין צוריק. שלאגן און
 פעטערםאן, און אײלענד ראוד יפון םטרייקם טעקסטייל די אין

זײ. אין זיך באטייליקנדיק אקטױו ױגנט די מיר זעען
 די פון קעמפערישקײט װאקסנדיקע די צוריקצושלאגן כדי

 אפ־ צו מיטלען אלע באלעבאטים די באנוצן ארבעטער, ױנגע
 א אין זיי האלטן און ארבעטער ױנגע די פון מוחות די טויטן

 שולן, רי חױן א לאגע. זײער מיט צושטאנד צופרידענעם
 קאפיטאליסטישע פארשפרײטן צו אויםגענוצט װערן װעלכע

 צו דאלערפ מיליאנען אוים באלעבאטים די גיבן פראפאגאנדע,
 מענם ״יאננ אסאםיאײשאנם״, היברו מענם ״יאנג ארגאניזירן
 צענד־ און פלעצער אטלעטישע אםאפיאײשאנם״, קריםטשען

 א אלפ דינען װעלכע ארגאניזאציעם, םפארט אנדערע ליקער
מוחות די האלטן צו זײ האפן אזוי ױגנט. די צוצוציען מיטל

״ן  הל־- אט און עמעם. אן אויף םטאליאד א זעגעלע, זײן העמערל, ז
 און ביכער, אויף ׳צאפקעלע א און פ״גל־׳צטיבעלע א געמאכט ער

מאטלען. פון בעסער נאך ער קען מאלן
 פון פינגער צוױיטן דעם אוועק לייג א ער גיט דריצען אינמיטן

״ן  די גראבט ער פארטיק. און בערדל זיין אויף האנט רעכטער ז
 מאבט גערטנדל א ארום, ער לײכט שטיינדעלעך די שנעל, שנעל, ערד
 זיי װאנען ביז ארבעט׳ ער זוי אים אויף קוקן קינדער די זיך. ער

״ צװישןי מאטל. אים העלפט אלע פון מער ארוים. אים העלפן  ביידע ז
ברידער. צװיי צװישן װי ליבע, עמעםע אן געװארן איז

מיר. פון בעםער נאך שײן, און רײן זייער ער מאכט זייזיבעט
 איך װאם ער פארשטייט אלץ ניט אבער צונויפגעלײגט, זאכן זיינע
ע קינדער דיי שוין אים דערקלערן רעד.  לאשז שטום אוין) רײד מ״נ

 דרענגלעך, פיר ערגעץ געפארןט םודןע. א געמאבט ער האט איינמאל
 ברעטער, עטלעכע מיט איבערגעקלאפט ערד, דער אין ארײנגעשטעקט
 — םוקע א פארטיק און בלעטער גרינע מיט צװ״גן ארויפגעל״גט

 רעגענען װעט עם װען אז דערקלערט, אונז האט ער גארטךשטיבל. א
 צ״ט װאך א מיט שפעטער נאר ארבעטן. דארטן קענען מיר װעלן
 ז״נען בלעטער די װאם דערפאר, ערשטנם, צעװארפן׳ אלײן עם ער האט

״ אז געמיינט האט ער און געװארן, פארװעלקט  זייז שטענדיק װ(^ן ז
 טינט־ זײן אװעקגעװארפן האב איך האס צװ״טבם, און גרין,

דערפינדונג.
מייםע: גאנצע א איז אװעקגעווארפן, עם האב איך פארװאם

 מען בעטן. די מיר מאכן פרישטיק, נאך גלײך אינדערפרי׳ אלע
 שפילן מיר, ארבעטן דערנאך באנגעלא, די אוים װאשט מען קערטיאון

אמאל איז אל״ן. איר־װילט װאם אדן שװימען שיפלען׳ באדן׳ מיר,

 איך צוזאמען. ב״דע אמאל און רעד אמאל און מארי פויל װערט
 אויפן שאך א אוים מעז שטעלט אװעקגעגאנגען. ערגעץ דערוױיל בין

 קופע א װערט בעט פון אז זיך, פארשטייט שפילט. מען און בעט
 װערן רעד און מאוי אז און פארשטוציקט צעקנייטשט, װארעניקעם,

 װארפט דער פויל. אינגלעך דר״צן איבעריקע אלע שוין װערן פויל׳
 װערט עס און שט״נדלעך אר״ן ברענגט דער קישעלע, א מיט זיך
באנכעלא• אין שמוץ עמעםער דער

 גרוים א אן איך מאך צ״ט, אין אן קום איך אז גוט, נאך איז
 װערן דאך װעט איר שמוץ, זיך טוט יעם װאם נאר, ״זעט גװאלד:

 איך באנגעלא. פון ארוים פליען כעװרע ארוים״. שוין ארוים, קראנק׳
 א זײ פאר איך ו״אלט דערנאך און אוים קער בעטן, די צו גלעט

דאך איז עם — ? פארשטיין ניט איר זאלט ״פארװאש לענןציע:
 מיך מען האט בעטן״. די אין דאך שלאפט איר געזונט, אייער פאר

באל. דעם כאפן שוין פליט מע און אויער א״ן מיט אויםגעהערט
 אן באנגעלא לעבן איך דערזע טאג, צװייטן אויפן פונקט איז

 אביםל װאםער,■ מיט אויםגעמישט גריבעם צעשניטענע מיט פול עמער
 איך װער אריינגאנג. באם און טרעפ די אויף צעשאטן שוין איז

 צװישן אװעקגעשאםן — שמיץ און עמער דעם כאפ און ב״ז מיםטאמע
גראזן. װילדע די

אױ עמער דער אז דערזען, און צוריק ו.עקוטען איז לעני אז
נ--------״מי : טויטער א ,:עווארן ער איז ליידיק, א נ--------מ י ט״— ט

 אויף גיעװע[ ער איז טאג גאנצן א צעװײגען. אזש זיך װיל ער און
 עם טינט־דערפינדונג. זײן אויםגעגאםן אים האב איך ברויגעז. מיר
 שפעט• געװען שוין סע נאר געטאן. װיי זייער מיר ד,אט

פאלגן) קאפיטלען (רדײטערע
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ח ר אונזע אץ זי־ םופ װאס ו »
אפטיילונג״ אן אײנפיו־ז אן סיר פאנגען ״פונק״ נומער דעם פון

 ײאם םיי ארדן. אונזער אין זיך טוט עס װאס דערציילן, זאל װאם
 איז ׳טטאט־קאמיטעטן׳ די קאמיטעטן, דיסטריקם די אין פאר קומט עם
 געיעל־ אונזער אפיטפיגלען מעגלעך װייט ודי און ברענט־צעס די

 און דיםטריקט די ברעגט׳טעם, די בעטן מיר מעטיקייט. ״.•אפטלעכע
 דורך ארבעט דער אט אין הילף צו אונז קומען צו •®טאט־קאמיטעטן

״ װאס דעם,  טע־ זייער װעגן ם״ באריכטן קורצע צויציקן װעלן ז
ז״ער פון פעלערן דערגר״כונגען׳ זייערע פון אפ׳טפיגלונו. טיק״ט,

 דער־ אלע קורצן, אין װערן• פארריבט דארפן װאם טעות׳ן ארבעט׳
 אונזער אין װערן צו אפגעיצפיגלט װערט איז עס װאס גרייכונגען,

ארו.א:יזאציע.

 דיםטריקט געװארן אפגעהאלטן זיינעז װאכן לעצטע די אין
 דע־ קלױולאנד, שיקאגא, אין ארדן אונזער פון זיצונגען פלענארע

 זײנעז זיצונגען ־לעכארע די קאנעטיקוט. און :אלטימאר, טראיט,
■ ארדן אונזער פון לעבן דעם אין געשייענישן װיבטיקע זייער געװען

 װענן טראכםן ניט זאלן זײ פארטעמפט, ארבעטער ױנגע די פון
 או; ״םפיר־אפ״ שכירות, שנײדן געגן קאמוי און ארגאניזירוג;

 אםאםיאיישאנםי' קריםטשען מענס ״יאנג די ארבעטלאזיק״ט.
 פאר״ סאװעטן איז ארײנדרינגען װעלן װי װײט אזױ גענאנג־ען איז

די באנד,  סאציאליםטישן אונזער פון ױגנט די אװעקצוגעװינע; :
 ארגא־ םאציאל־פאשיםטישע אױך געפינען םיר פאטערלאנד.

ע די װי ניזאציעס א  װעלכע רינג, ארבעטער פונם ליג״ סוידקא ״י
 קלאםנ־ פונט ױגנט די אפצוציען אנשסריינגונגען אלע טאבט
״ קאטף.  זיינען װעלכע פארבאנד, סאװעטן פון פיעםן נעמען ז

 זײ אז אזוי, זײ צעקריפלען און קריטיל זעלבסט אויו־ געצילט
 םאװעטן געגן ארבעטער ױגנטלעכע די פון טוחות די פאדםם׳ען
פארבאנד.
 דעװאלד א פון מיטגלידער ־ארבעטער, דערװאקםענע םיר

 אר־ דעם געגן פארברעכן א באגייען ארגאניזאציע ציאנערער
 כחות אונזערע אלע אן ניט שטריינגען טיר אויב ללאס, בעטער

 די פון איינפלום דעם פון קינדער ארבעטער די נעװינעז צו
 די ארגאניזאציעם. פאשיםטישע םאציאל און פאלעבאטים

 קינדער זייערע האלטן צו בדי קרבנות אלערלײ מאכן עלטערן
 אונ־ נאד לעבן עלטעו־ז םך א קאיעדז׳ע. אין אןן הײ־םקול אין

 אנדער אן אין עפעס לעבן קינדער זײערע אז אילוזיע דעד טער
 פאד־ זײ מעגהעבקײטן. גאלדענע פון װעלט א אין — װעלט

 פונם רייען די אין קומען מוזן קינדער זייערע אז ניט שטײען
 אייי די פון באװירקט װערן און װעלן זיי אז קלאט, ארבעטער

 אר־ עלטערע די באװירקן װאם באדינגונגען עקאנאמיישע גענע
 באװאוסט־ א װערן געמאכט םוזן ?ינדער אונזערע בעטער.
 אלעמאל פאר אײנמאל קלאם. אדיעטער פונפ טײל זיניקער

 אז װערן געלערנט כיוזז זײ אילוזיעם. די בײקומען מיר מוזן
 װעדז זיי טוזז םטודענטן, ארבעטער און ארבעטער ױנגע אלם

קלאס. זײער פאר קעמפעד
 ארגאני־ פאליטישע קיין ניט איז ער כ^ט׳צ ארדן, אונזער

 בא־ זיינען מיר ארנאניזאציע. קלאם ארבעטער אן איז זאציע,
 איז קאפיטאליזם דעם אונטער לאגע אונזער װעגן װאוםטזיניק

 מוזן ארבעטער רעװאלוציאנערע אנדערע אלע מיט צוזאמע; טיר
 בעםערע געבן צו זײ צװינגען צו כדי באלעבאטים די גענן קעמפן

 אז ױגנט, אונזער לערנען מוזן מיר נאדינגונגען. ארבעטס
 פארטײדיקט טוז און פאטערלאנד זײעד איז פארבאנד סאװעטן

קאפיטאליסטן. די פון אטאקעם די געגן װערן
 פארשטײען קלאם, ארבעטעד פא־׳ן ױגנט די געװינענדיק

 װירקונגען די פון זײ אװעקצוגעװינען איז פראבלעס די אז םיר
 םעקציע ױגנט די אינםטיטוציעם. האפיטאליםטײעע די םון

 צוםרידנ־ צו פראגראם גענויע א אויםגעארבעט האט ארדן פונם
 אמע־ דער ױגנט. דער פון פאדערונגען און װאונשן די שטעלן

 געװארן אױפנעבראכט פאקטי׳ט איז ארבעטער ױנגער ריקאנער
 טײל דעם ארײנגענומען דעריבער האבן מיד און ספארט אויף

 םפארטם. ארבעטער געזונטע זײ גיבן מיר פראגראם. אונזער אין
אײנציקער דער מיט אפיליאירט איז ארד; פינם סעקציע ױגנט די

 ױניאן םפארטס לייבאר ״די — ארגאניזאציע פפארט ארבעטער
 מעגלעכקײט די געקראגן נײר האבן איר דורך אמעריקע״. אװ
 אונ־ און מיטגלידערשאפט אונזער פאר אינםטרוקטארן קריבן צו

 אנגעפירט טורנאמענטן די אין אנטײל נעמען קאמאנדעם זערע
ארגאניזאציע. םפארט ארבעטער דער פון

 אפן יעקציעם, ארײן נעטט פראגראם קולטודעלע אונזער
 אי; אק־ן כמעט און ביבליאטעקן טוזיק, דראמאטיק, פארומם,

 האבן מיר פאראינטערעםירט. איז ארבעטער ױנגער דעד װאס
 עקס־ פארװײלונגען טענץ, — לעבן געזעלשאפט אונזער אויך

װ. א. א. קורםיעם,
 ארגאניזירט דערװייל האבן טיר װאס צװיינן ױגנט 24 די
 קאמפן פאר׳טידענע די אין פאקטאר א ׳טױן זײנען לאנד, איבערן

 פאר־ די אין באװעגונג. ארבעטער דער פון קאמפאניעם און
 ױגנט נאציאנאלער מאי, טן1 צום װי דעמאנםטראציעם, שידענע

 זיך האבן טאג׳ ױננט אינטערנאציאנאלער אװגוסט, עדשטן טאג,
 קוילן די פון קאמפן די אין באטייליקט. מיטגלידער אונזערע
 אקטױו ױגנט די זיך האט ארבעטער, טעקםטיל און גרעבער

 הילןן. שאפן און םטרייק דעם פאפויאדיזירן אין באטײליקט
 גע־ מיר האבן פיעסן, לולאם ארבעטער פון שאפוננ דער דורך

 אזוי און קלאםנקאמף דעם דראטאטיזירן צו מעגלעכלייט די קראגן
 באװעגונג, אונזער פאר ױגנט די געװינען און דערציען אדום

 צו כ-יטל א אלס פיעסן די באנוצנדיק צײט אײגענער דעד אין
םטרײקערם. די פאר הילן» שאפן

 ארדנם דעם בויען צו אז זיך שטרײנגען םיר קורצן. אין
 ארגאניזאציע פראטערנאלע ױגנט בעסטע די אלם םעקציע ױגנט

 אויפגאבע אונזער אויםפאלגנדיק צײט אײגענער דער אין און
 אינם קעמםער יגנטלעכע—ללאס ארבעטער פונם מיטגלידער אלם

קלאסניןאמו?.
 עלטערע אונזעדע פון פאראנטװארטלעכקײט די איז װאם

 גרעםטע די אז פארשטיין םוזן טיד ? ארבעט דער אץ הברים
 יעדער דערװאקםענע. די פון פלײצעם די אויח יגז5י מוז משא

 ארגאניזירן צו אויפגאבע די האבן מוז ברענטש דערװאקםענער
 איז פירעדשאפט. און קאנטראל זײן אונטער ברענטש ױננט א

 אז איז דארף עם װאם אלץ ניין. ? אויפגאבע שװערע א ראס
 יוננט אזא בויען פאר קאמיסיע א דערװיילן זאל ברענטש יעדער

 םאר־ מיר קענען מיטג^ידער די פון קינדער די דורך ברענטש.
 רופן קאמיםיע די זאל ברענטש. ױגנט א פאר נוקלעאום א מירן

 פראגראם אונזער זיי פארלײענען ױגנט, דער פון פיטינג א
 האב; מיר װאם ליטעראטור אנדערע און בראשור אונזער דורך

״ לאזן ארויםנעגעבן,  אונטער אקטיװיטעט, זייער אנטװיקלען ז
 אונזער קאמיםיע. ױגנט נאציאנאלער דער פון פירערשאפט דער

 ארגאניזירוננ רער מיט פארפילט ניט נאך אבער איז אויפנאבע
 םירער־ האבן דארפן ברענטשעם ױגנט די ברענטש. אזא פון

 דערװאקםענער דער טאן טוז דאם און םיטהילף און שאפט
ברענטש. יוננט דעם איבער שעפטום דעם האט װעלנע ברענטש,
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 זיצונגען פלענארע די ארום באוויזן ברענטשעם אונזערע האנן נאר ני.ט
 זיינען עס יװעלכע צו צוזאמענקונפטן, מאםן גרויםע ארגאניזירן צו

פלענארע די דורך האבן מיר נאר ארבעטער, טויזנטער געקומען
ברענטשעס. די אין אויפלעבונג אן ארײנגעטראגן זיצונגען

 יג־טאט־ די ברענטשעם, די געצוואונגען האבן פלענומם די
 דער איבער פארטראפטן זיך קאמיטעטן דיסטריקט די קאמיטעטן,

 פון ארבעט דער מיט באשעפטיקן אויך זיך און ארבעט א-פגעטאגענער
װינטער. דעם פאר ארדן אונזער

 פראבלעמען די אז זען, צו איז פלענומם אלע פון בארוכטן די פון
 אויב און געװארן באהאנדלט אויספירלעך זײנען ארדן אונזער פו'ן
 אבער זיי האבן געלייזט, ניט פראבלעמען די נאך האבן פלענומס די

 זיי ארויםרוקן טאג־ארדנונו״ דער אויף זיי אװעקצושטעלן באװיזן
 טוער די און מיטגלידער די צװינגען ארבעט, אונזער פון פראנט אין
״ װעגן פארטראכטן זיך ערשט ארדן אוגזער פון געפינען -און ז

לײזונכ. א
 רייע א װערן אפגעהאלטן נאך וועלן װאבן קומענדע די אין
 ראטשעםטער אין אקטאבער טן18 דעם לאנד. איבערן זיצונגען פלענארע

ױ אין טן25 דעם דיםטריקט׳  טן1 און אקטאבער טן31 דעם יארק נ
ױ אין :אװעמבער  נאװעמבער ־טן15 דעם באםטאן׳ און דזשוירזי נ

פלענום. לעצטער דער — פילאדעלפיע אין
 קאנען ערשט מיר װעלן פלענומס די איבער אפשאצונג גענויע א

 שו<ן אבער קאנען מיר זיצונגען. פלענארע אלע די אט נאך ר.עבן
 באד״טונג גרויםע א געהאט װאלטן פלענומם די אז אונטערשטרייכן,

 אונזער בויען פון פראצעם אין ׳װירקזאמער פיל געװען װאלטן און
 טן7 דעם פון אויםגעצויגן אזוי גיט זיי װאלטן מיר װען ארדן׳

 אוים־ מוזן מיר װעלן דאם נאוועמבער. טן15 דעפ גיז סעפטעמבער
 דארפן זיי רופן. װעלן טיר װאם פלענומם, קומענדע די אין מיידן

 קאנצענ־ גאנצע די צייט, װאכן 2 פון פארלויף אין פארקומען אלע
 אין מוזן ברענטשעם די װייל ארגאניזאציע, אונזער פון טראציע

 די אויף און פלענומם די אויף אנגעװיזן זיין מאמענט יענעם
פראבלעמעז.

 פלענומס די אז זאגן, היינט שוין מיר מוזן זאך איין אבער
 אוגזער אריין ציען זיי װאם דערמיט, װיכטיק ז״ער זיינען

 סיי ארבעט, ראטגעבערשער אונזער אין םיי מיטגלידערשאפט ברייטער
 געפינען אין םײ ארבעט, אונזער פון פלענער די אויסארבעטן אין

 פארפעלט ניט אויך האבן פלענומם די ארבעט. דער פון חםרונות די
 װעלכע פראבלעמען, לאקאלע אומבאדייטנדע פון רייע א אויםצוגלײכן

ארבעט. אונזער אין שטער א געװען ז״:ען

״ן װעט עם  װיםן צו מיטגלידער אונזערע פאר אינטערעםאנט ז
:מאנוענט דעם אין ארדן אונזער פון צוזאמענשטעל דעם גענוי

 זיינען װאם מיטגלידער, 12,011 היינט פארמאגט ארדן דער
 :אופן פאלגנדן דעט אויף אײנגעטײלט

יארק. גױ אין 5׳878
 שיקאגא שטאט די װעלכע (פון דיםטריקט שיקאגא אין 1,758

)1,264 האט
 שטאט די װעלכע (פון דיםטריקט פילאדעלפיע אין 080

).832 האט פילאדעלפיע
דיםטריקט. אנדזשעלעס לאם אין 430

S65 דיסטריקט. קאנעטיקוט אין
דיםטריקט. ראטשעםטעך אין 230
 דיםטריקט באלטימאר אין 244
ױ אין 653 דיסטריקט. דזשוירזי נ
דיםטריקט. קלױולאנד אין 378
דיסטריקט. דעטראיט אין 358
דיסטריקט. באסטאן אין 631
 װאס שטעט, רייע גאנצע א אין צעװארפן מיטגלידער 702

קאמיטעטן. דיסטריקט קײנע מיט פארבונדן ניט זיינען

 פאלגנדע די איז א״נגעט״לט װערן מיטגלידער 12,611 די
:םעקציעס שפראך

מיטגלידער. לעטישע 28
מעקםיקאנער. 26
פארטוגעזער. 4

ד״טשע. 20
ארמענישע. 15
סלאװאקישע. טשעכא 12
רומענישע. 51

גריבישע• 42
פוילישע. 158
אוקראינישע. 128
ענגלישע. 254
איטאליענישע. 310
ױגנט. 378

אידישע. 11,089
 זיך האט אונז אז ערשטנם, ? ציפערן די אונז באװייזן ,־ואפ

 איבער ארגאניזירן צו פארא״ניקונג דער פאר נאך אײגגעגענן שוין
 האבן מיר אז ארדן, אונזער אין מיטגלידער שפראכיקע אנדערש 1,500
 םעקציע, ױגנט דער פאר פונדאמענט ,'.עזונטן א אװעקגעלייגט שוין
 אוקראי־ איטאליענישער, דער פאר פעקציע׳ רעדנדיקער ענגליש דער פאר

פוילישער. און נישער
 אנדערש די געבויט האבן מיר אז חברים, געדענקען, דארפן מיר

 װײל אפאראט, ארגאגיזירטן ק״ן האבנדיק גיט םעקציעס, שפראפיקע
 פראטערנאלע אידישע א אלם געװארן ארגאגיזירט דאך איז ארדן אונזער

 אן אין אים פארװאנדלען צו צװעק דעם מיט ארגאגיזאציע.
.ארבעטער־ארדן ן אנאל י י:טערנאצ א

 ארייננעמען היינט ביז באוויזן האבן מיר װאם דעם, טראץ איז
 מיר דארפן ארדן׳ אונזער אין מיטגלידער אידישע 11,000 איבער
 פארשטארקן צו פלאץ גענוג נאך האנן מיר אז פעםטשטעלן, אבער
 נאך דארפן אוןי נאך קאגיען מיר אוכזערע. םעקציע אידישע די אפילו

 צום ארייננעמען מוזן מיר אז באווײזן, װינטער ה״נטיקן דעם אין
 און ארדן אונזער אין מיטגלידער אידישע 4-000 נאך װײניקסטנם

 געשטארקטע מער מיט פארא״ניקונג דער צו קומען דארפן מיר אז
שפראכן. אנדערע אלע פון פעקציעפ

 פראגע די געװען איז פלענום אונזער בא פראגע װיכטיקםטע די
 אפגעהאלטענע די ארדן. אונזער אין מיטגלידער שטרייכן װעד,ן

 צו אזוי װי רעקאמענדאציעס קאנקרעטע אנגענומען האבן פלענומם
 איז, רעקאמענדאציעם די פון .איינע פראבלעמען. די אט ל״זן העלפן

 די מאבן גוט צו קלײבן ברענטשעם די װאפ פאנדן, די אויםער אז
 ווערן ארגאניזירט אויך זאלן מיטגלידער, ארבעטלאזע די פון כילם

 די צו הילף א זײן זאלן װעלכע מאםשטאב, שטאטישן א אויך- פאנדן
 פלענום דעם פון װאכן פיר אװעקגעגאנגען שוין איז פאנדן. ברענט־ג•

 און שטאט שיקאו.ער די האבן װאם פרעגן, מיר און שיקאגא אין
? לעבן אין באשלום דעם דורכצופירן געטאן קאמיטעטן דיסטריקט

 שטאט־קאמיטעטן אונזערע אז צװעק, דעם נזיט פראגע די פרעגן מיר
 רעקאמענדאציעפ ערשטע די דורנפירן און אויפנעמען גלייך איר זאלן
 זאלן דעצעמבער, ־טז15 דעפ צו קומען װעט עם װען אז אזוי לעפן, אין
 מיטגלידער, קיינע שטרײכן צו ניט אנשטרענגונגען אלע 1מאנ מיר

 און בילם ז״ערע באצאלן גיט קאנען און ארבעטלאז זײכען װעלכע
דערויף• מעלדן זיך װעלן װעלבע

 מעלכער ארום צענטער דער געװען איז קאמפאניע ארגאכיזאציע די
 פאר געשטאנען זײנען װאם פראבלעטען, אלע געדרײט זיך ד,אבן עס
 אנגע־ אויך ז״נען פראגע די לייזן צו כדי מס• פלענו דיםטריקט די

 בא־ װיכטיקםטע די פון איינער באשלוםן. רייע א געװארן נומען
 זיך זאלן מיטגלידער און ברעכטשעם די אז דער, איז שלוםן
 קלינעדיקע א בלויז געמ״נט עם האט שאפ. צום פגים מיט׳ן שטעלן

 װארט? ש״ן א זאגן געװאלט בלויז פלענומם די האבן פראזע?
 שלעכט. ז״ער געוױין עם װאלט פאל דער געװען װאלט דאם אויב

ברענטשעם די אז געמ״נט, האט שאפ צום פגים מיטן לאזונג: די
 צוזאמענגעשטעלט קאמיםיעם שאפ און טרייד דערװײלן ו,ל״ך זאלן
 פאר שעפער אדער טר״דם די צו געהערן װעלבע מיטגלידער׳ די פון

 דעם פאר ארדן. אונזער פאר מיטגלידער װערבירן פון צװעק דעם
 בריינגען פאר ארדן׳ אונזער פאר פראפאגאנדע א אנפירן פון צװעק

 זעלבע די דא מיר פרעגן שאפ. דעם אין טרייד, דעם אין ארדן אונזער
דאם כדי נעטאן, שטאט־קאמיטעטן אונזערע האבן װאם :פראגע

״ ד״נקען אזוי װי לעבן? אין דורנפירן  לאמיר דורכפירן? דאם ז
 נאפדעם און חדשים לאנגע פארלירן ניט טארן מיר אז געד״נקען,

געטאן. ניט עם האבן מיר אז זאגן׳ און קומען

 װיכטיק אפשר איז ארבעט ארגאניזאציע דער װעגן רעדנדיק
ױ דער אז דערצ״לן, צו  לעצטע די אין האט קאמיטעט שטאט יארקער נ

 פון עקזעקוטױועם די מיט מיטינגען האבן צו אונטערגענומען װאכן
 פלענער די דים?וטירן פון צװעק איינציקן דעם פאר ברענטשעם די
 אלע ראטן מיר ארבעט. ארגאניזאציאנם אונזער דורכפירן אזו< װי

'n און שטאט ־ ^rp יעדער זאל ב״שפיל, דעם נאכצוטאן קאמיטעטן
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• פאר האםןן דער און ארכעםער־ארדן ד*ער
פאחיכעחננ פאציאלערו ו א ז א מ ל א ש.

ארדן פון ראל

 א װערן דארף ארגאניזאציע ארבעטער פראטערנאלע די
 ארבעטער־מאם; די פון קאםוי דעם אין אינםטרומענט װיבטיקער

פארזיכערונג. םאציאלער פאר
 דעמ פון טעטיגקייט דער פון זעלבםמ כאראקטער דער שױן

 רעפ פון פראבלעם די נולט אים פאד שטעלט ארדן פראטערנאלען
 פאל אין זיך פארזיכערן צו פירן מוז ארבעטער דער װאס קאטױ,

 פון פאל אין פאמיליע זײן פארזיכערן צו און קראנק־ייט א פון
טויט. זײן

 אױפגאבע די זיך שטעלט װאם ארגאניזאציע, ארבעטער די
 מוז ארבעטער־קלאם, דעם פון אינטערעםן די דינען צו באמת
 אױפצוקלערן דאם פארפליכטעט איז זי און — אײנזען באלד
 דער־ צו אוממעגלעך איז נאר ניט אז — ארבעטער אלע פאר

 זײן זאל ארבעטער־קלאם דעם פון מאיאריטעט די אז װארטן,
 אפילו אז נאר ארגאניזאציעם, פראטערנאלע די אן אנגעשלאםז

 אר־ שוין איז װאם קלאם, ארבעטער דעם פון טײל דעם אט פאר
 װײט־ נאך ארדנם די קעגען הילח, געגנזייטיקער פאד גאניזירט

 איז פארזיכערונג׳ פון פארמע ברײטע די באזאירגן ניט װייט
זיך. נויטיקט ארבעטער אן װעלבער

 געגן פארזיכעדונג םאציאלע קריגן מוז ארבעטער דער
ײט, ײט, אומגליקםפאל, ארבעטלאזיק  עס װען א,ץ קראנקה

עלטער. די אן זיך רדקט
דעמאלט, בלױז װערן געשאפן װעט פארזיכערונג דאזיקע ־י

 או; אינטענםיװן אן דעם פאר אנפירן װעלן ארבעטער די װען
 דער דארף און קען קאמוי דעם אט אין קאמף!. אוניאױפהערלעבן

 זיין צו ברייננט דערפארונג זײן ראל. װיכטיקע א שפילן או־דן
 קרבנות פאלן ארבעטעד װען אומגליקן, אלע די אויפמערקזאמקײט

 פילצאלילע די זיך פאר האט ארדן דער ;ארבעט זײער פון
 ;פארשפרײט אזוי ארבעטער צװישן זיינען װאם קראנקךפאלן,

זײנען װאם ארבעטעה די מיט פארירונג ׳אין קומט ארדן דער

 האט ארדן דער ;קראנקהייט פראלעטארישער דער פון קרבנות
 ארבעט; דער בא צעקריפלט װערן ארבעטער װען פאלן די זיך פאר
 מוזן ארבעטער װען צושטאנד; דעם זיך פאר האט או־ח דער

 און ארבעטלאז בלײבן זיי װײל ארגאניזאציע, דער פון ארױםפאלן
 בלייבן זײ נאר צאלונגען, זײערע נאכקומען ניט נאר ניט קענען

 שװע־ די מיט דערפארונג די זיך פאר האט ארדן דער ; ברויט אן
 ער װען בײצוקומען אויס קומט ארבעטער אן װאס ריקײטן,

 — היילףז מעדיצינישער מיט באזארגן פאמיליע זײן און זיך דאדףי
 יפ גרויםן דעם געגן קען, ער װײט װי אויה קעמפט׳ ארדן דער
איבער. טראגט ארבעטער דער װאם נויט׳ און לײדן פון

 זײן אז שלום, צום קומען מוז ארדן פראלעטארישער רער
 ארבעטער די הילף טײלװייזע באלדיקע דערלאנגען פון פונקציע

 װערן מוז ער — טאן צו חוב זײן איז עם װאם אלץ, ניט איז
פארזיכערונג. םאציאלער פאר קאמף דעם פון צענטער דער

 קאנטאקט זיין און מיטגלידערשאפט זײן אפאראט, זײן
 אין װערן געשטעלט דארף ארבעטער טויזנטער צענדליקער מיט

 פארזיכערונג םאציאלער ברײטער פאר סאניו* ידעם אט פון דינםט
מלוכה. דער פון חשבון דעם אויר» ארבעטער פאר

האב; ארבעטער די װען אז דערמאנען, צו ■נויטיק איז עם
 פאר ארויםגעריםן יארהונדערט לעצטן פון יארן אכציקער די אי[
 דייטשלאנר, אין פארזיכערונג מעימאלער א פאר געזעצן זיך

 װאם הילו*, געגנזייטיקער פאר ארבעטער־געזעלשאפטן די זיינען
 װעלכער דורך אגענטורן, די געװארן עקזיםטירט, דעטאלט האבן

געװארן. געצאלט איז פארזיכערונג סאציאלע די
 פאר קעמפן נאר ניט דארוי ארגאניזאציע פראטערנאלע די

 אז דעם, פאר לןעמפען רארףי זי נאר פארזיכערונג, םאציאלער
 ארבעטער די פון װערן פארװאלטעט זאל פארזיכערונג די אט

 דער פאר אפאראט ארבעטער אן אײנשטעלן באם זעלבםט.
 קען פארזיכערונג םאציאלער פון פאנדן די מיט פארװאלטוננ

ראלע. װיכטיקע א שפילן ארדן דער
ארבעטער דער פון מיטגליד יעדן פאר קלאר װערן דארױ עס

 פון צװעק דעם פאר זיצוגג םפעציעדע א האבן עקזע־וטױו .ברענטש
פלענום אונזער פון באשלוםן די דורכפירן אזוי װי באטראכטן

לעבן• איז

 די פירן אוים ארדן אונזער קרמט עם אז מאל, דריטן צום
 װערז שורות די װען און פרייהײט״ ״מארגן דער פון קאמפאניע

 אנגעהייבן האבן מיר זינט אריבער טעג 15 בלויז זײנען גע־צריבן
 דאם .$6,000 איבער געזאמלט •צוין האבן מיר און קאמפאניע די

 מיטגלידער, אונזערע אז באוױיזט, דאס דערשײנונו״ פריידיקע א איז
 פון ראל און באדײטונג די אפשאצן װי װ״םן ברענטשעם אונזערע

 באװעגוג.; רעװאלוציאגערער דער אין ״מארגן־פרייהייט״ אונזער
 אונזער זאל בפרט. ארדן אונזער פויען פון פאקטאר א אלם און בפלל

איצטיקער דער אין $15,000 פון װינציקער ניט :זײן דאזונג
 ניט איר פארענדיקן און ״מארגן־פרייהײט״ דער פאר קאמפאניע

נאװעמבער. טן1 דעם פון שפעטער

 בא־ עקזעקוטױוע נאציאנאלע די האט קאמפאניע איצטיקע די
 םאװעטן־ אין דעלעגאציע א מיט פארבינדונג אין פירן צו שלאםן

 דער־ צו בדעה ניט מיר תאבן נאטיצן קורצע ד< אין איז פארבאנד.
 פאר דעלעגאציע אזא פון װיכטיקייט פאליטישער דער װעגן קלערן

 דעלעגאציע אוגזער װאס װיבטיק״ט דער װעגן און דא ארדן אונזער
 אונטערשטר״כן, בלויז װילן מיר פארבאנד. םאװעטן אין זײן קאן
 גליקלעכסטע, די פון זײן קאגען ברענטשעם, די מיטגלידער, די אז

 לאנד, פראלעטאריש אונזער געבויט װערט עס װי ,זען פארן װעלן דואם
זיך בויט עם װי פלאן׳ יאר פינה דער דורכגעפירט װערט עם דואו

״ סאציאליזם. אנשטר״ג- אלע מאכן זאך: איין טאן בלויז דארפן ז
 דעם אין מיטגלידער צענדליקער ג״ע װייניקםטנס ארײנצוציען גונגען

 ברעכטשעם די אונז באװ״זן װערן, געטאן קאן דאם אז און ברענטש
 ןירנסט זיך האבן װעלכע ברענטשעס, אנדערע און 127 ,71 ׳9 ,0 ,2

 זײן צו פארלאנג ערנםטן אן האבן װעלכע ארבעט, דער צו געגומען
 קײן דעלעגאציע דער אין געװינען װעלן װאם ברענטשעס, די פון

םאװעטן־פאריאנד._
 געװינען קאן ברעגטש א״ער אזוי װי געטאן טראכט א איר האט

 קל״ן װי ברענטשי יערער אז איר, ־װייםט דעלעגאציע? דער אין
 בא־ צו נאר ניט מעגלעכק״ט א האט זיין, ניט זאל ער גרוים אדער

 איז קאנטעםט דער װ״ל געװינען, צו אויך גאר זיך, ט״ליקן
 פארגרעםערונג פראפארציאנעלער פון באזיס דעם אוין* דורכגעפירט

מיטגלידערשאפט? דער פון
 אזוי װי פראגע, די אװעקגעשטעלט װאלט ברענטש יעדער װען

 בעסערן א אויף זיי װאלטן געװינען, צו מעגלעכקייט א האבן זיי
ארבעט. דער פאר מיטגלידער די מאביליזירן גע־אנט אופן

 קאנ־ א אויף אנרירן געקאנט ניט נאטיצן די אין ־אבן מיר
 שטאט די פון ארבעט די דיסטריקטן, די פון ארבעט די אופן קרעטן

 װארטן געזאגט, װי אבער ברענטשעס׳ די פון ארבעט די קאמיטעטן,
 קומענדן דעם אין אז זיביער, ז״נען מיר מאטעריאל. אוין! מיר

 ארגאניזאציאנעלן אונזער אפשפיגלען קאנען מיר װעלן ״פונק״ נומער
 טעטיק״טן, די אין אויסגעדריקט איז ער װי פארמע׳ דער אין לעבן,

 און שטאט די ברענטשעס, די װען ארגאניזאציע, אונזער פון אקציעם
פארלאנג. אונזער דורכפירן וועלן קאמיטעטן דיפטריקט
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 זײז דורך־ זין־ באזארגנדיק אז ארגאניזאציע, פראטערנאלער
 און קדאנקן פון מינימום א מיס קרקע, שטיקל א מיט ן!רדן

 קײן געשאפן ניט זיך פאר װײט ;אך ער חאט בענעפיט טויטן
אױםגעשטעלט. איז ער װעלכע צו געפארן׳ אלע די געגן שוץ

 פראטערנאלן פראלעטארישן דעם פון מיטגלידער ,ד פאר
 מיט פארבינדן ארדן זײן דארף ער אז װערן, קלאר םוז אףז־ז
 ארבעטער־קלאס דער פון קאמם; פאליטישע און עקאנאמישע אלע
 שפילן דא דארפן פארזיכערונג םאציאלער פאד קאמפן די אז און

ראל. גרויםע גאר א
 אינטערנא־ ױניאן טרײד רויטן פונם קאנגרעם לעצטן דעם בא
 אננענומען פארזיכערוננ סאציאלער פאד קאמף װעגן איז ציאנאל
:באשלום פאלגנדיקער געװארן

 אגטשלאםענער טעגלעכער, א װערן אנגעפירט דארף ״עם
 דער פארזיכערונו״ םאציאלער פאר קאמן־ םיםטעמאטישער און

 געגן קאמן־ דעם מיט װערן פארבונדן דארף קאמך- דאזיקער
 די ארונטערצורייםן שטיעבן דארף און רעאקציע סאציאלער

 דעם ארום םאציאל־פאשיםטן די פון מאנעװרעם די פון נזאפקעם
פארזיכערונג. םאציאלער פאר קאמף

 דארפן פארזיבערוננ םאציאלער פאר ארגאנען ״די
 רע־ די פון פראנט דעם שטארקן צו אוין= װערן אויםגענוצט

 פאי אויפגאבע װיכטיקםטע די ארבעטער. װאלדציאנערע
 זאל עס אז דעם׳ פאר קעמפן צו איז ארבעטער־קלאס דעם

םא־ די װערן אויםגעבעםערט זאל עם און ווערן איינגעפירט
ארבעטלאזע״ פאר פארזיכערונג ציאלע

רעװױ״ ׳עקאנאמיק ״סאשעל
 פון ױלי־סעפטעמבער פאר בולעטין

אינטערנאציאנאל ױניאן טרייד רויטן

פארזינערונג סאציאלער פון פאדמען
 עס װאו לאנד, אײנציקע דאס איז פארבאנר םאװעטן דער

 פאר פארזיכערונג םאציאלער םון סיסטעם ירייטע א דא איז
 פון חשבון דעם אויף אינגאנצן און אויםנאם אז ארבעטער אלע
 ארבעטער די האבן לענדער לאפיטאליםטישע די אין מלוכה. דער
 נאר פארזיכערונג, שטיקל א ארױםגעריםן זיך פאר רארט און דא
 פאר־ סאציאלער פאר געזעצן פון נעץ ברייטער פולער, קיין צו

 דער אונטער און מלוכה דער פון חשבון דעם אויה זיכערונג
ניט. נאך עם קומט ארבעטער די פון פארװאלטוננ

 דאס איז—װעלט דער אין לאנד רײכםטע דאם — אטעריקע
 םאציאלער־געזעצ־ צו באצוג אין לאנד אפגעשטאנענםטע םאטע
 סאציאלער װעגן געזעצן צו באצוג אין און אלגעמײן איז געבונג

איינגעשלאםן. פארזיכערונג
 נויסװענ־ קיין ניטא איז דא אז מיינען, דאך מע; װאלט

שארט ״װאו דא׳ אז געזעצן, אזעלכע אין דיקײט  אין גאלד מ׳
 סײן ■ניטא זײנען ארבעטלאזע, קײן ניטא זײנען גאםן״, די

 קראנקע קיין ניטא זײנען ארבעטער, רי בא אומגליקספאלען
 איז דאקטאר, א באצאלן צו װאם מיט ניט האבן װאם ארבעטער׳

 הויבט—עלטער, װערן װאס ארבעטעה די פאר זארג קײן ניטא
אן. ניט גאר דאס דאך זיך

 אין איצט, און ארבעטלאזיקײט, שטענדיקע א דא איז עס
 אן ארבעטער מיליאן צען ארום זיך דרייען ?ריזים, פון צייט

ברויט. אן און ארבעט
געשטיגן, ריזיק איז ארבעטער די פון פראידוקטיװקײט די

 געגאנגען נאר געשטיגן, ניט נאר ניט איז ברכה כיזל זײער נאר
 גייען ארבעטער אמעריקאנער די פון פארדינםטן די צוריק. אויף
 וױאפ חלק׳ דער איז יארן לעצטע די אין און אראפ. בארג מער אלץ

 צו־ האבן זײ װאם װערט, דעם פון געקראגן האבן ארבעטער די
:אזוי געװען רוי־מאטעריאלן די צו נעגעבן

פראצענט 44 1921
״ 42 1923
״ 40 1924
״ 35 1929

פראדוקטיװקײט די איז 1919 ביז 1899 פון יאר 20 די אין

 פרא־ 47 בלויז אויוי געשטיגן אמעריקע אין ארבעטער אן םון
 פראדוק־ די איז 1927 ביז 1919 פון יאר 8 די אין נאר צענט׳

פראצענס. האלב א און 53 אויף געטאן שפרינג א טױוקײט
 פראדוקטיװקייט די איז יארהונדערס פערטל א פיז לויױ יאין

 100 אויױ געװארן פארגרעםערט אמעריקע אין טײנער א םון
פראצענט.

 אזויפיל מאל צװײ ארויס גיט אטעריקע איז ארבעטער אן
ענגלאנד. אין ארבעטער אן װי טשוהון,

 האבן ראציאנאליזאציע די און אפ ספיד משוגענער דער
 אויפ־ אן אן גאס אין ארבעםער מיליאנען ארויסנעשלײיערט

באשעפטיגונג. קריגן װידער איז ניט װען זיבט
 אװעק־ האבן ארבעטער די װעלכע אין אינדוםטריען, די
 ארבעטער, די צו פאראנטװארטלעך זײנען כחות־ זײערע געלײגט

 פון איז װאם לא:ד. דאס ארבעטלאז. געבליבן זײנען וואם
 ארבעט־ דארוידי געװאו־ן, רייך ארבעטער די אט פון פראצע דער

 פאראנטװארטלעך איז מלוכה די בדױט. מיט באזארגן לאזע
 זײעדע און ארבעטלאזע םיליאנען די פון עקזיסטענץ דער פאר

הונגער. לײדן װאפ פאמיליעס,
שעםפיאן דער װערן דארןז ארז־ן דער  קאטל פון ט

ען פאר פארזיכערונג סאציאלער פאר אז טל ארבע
* * *

 ניט װערן עס װאם דעם, צוליב און אפ םפיד דעם צוליב
 די בא ארבעטער די באשיצן צו מיםלען נויטיקע די גענומע;

 אלערלײ בא און מינען די אין רעשטאװאניעס, די אויוי מאשינען,
 אויפ־ אמת׳ע אז אמעריקע אין גײט ארבעטן, נעפערלעכע
ארבעטער. פון שלאכטוננ

דער בא לעבן ז״ער יערלעך פארלירן ארבעטער 25,000״
אויך- פארקריפלט יערלעך װערן פיל אזוי אמאל נאך ;ארבעה

װ״ניקעד מער װערן 2,000.000 ארום און לעבן גאנצן דעם
צעקלאפט.״ ערנםט

.דאהעני איי דר. קאמפענםיישאן״, ״װאירקמענס

 דער איץ יערלעך לעבן זײער פארלירן ארבעטער 10,000
 אומגע־ װערן ארבעטער 2,000 העיער ;אליין בזי־אינדוםטריע

 דעם אויף אן נײן אויםשלאכטונג די מייךאומגליקן. אין בראכט
פראנט. 1;אנצ

 א װערן באז^רגט מוז קרבנות אינדוםטרילע די אט פאר
 פו; פאמיליע די באזארגן ז^ל װאם קאמפענםאציע, נעניגנדיקע

 אדן ברויט׳ טיט ארבעטעד רערהרגעטן אדער צעקריפלטן דעם
 או; לאדעניש יארן לאנגע נאך ניט װערן דערלאנגט זאל װאם
זעלבםט. ארבעטעד פון װערן פארװאלטעט זאל װאם

* * *
 אר־ רי צװישץ פארשפרייט אויר זיינען װאם קראגקהײט;,

 צוליב אי אומגליק ארבעטער־פאמיליעם פאר ברײנגען בעטער,
 צוליב אי דזשאנ, זײן פארלירט כרויט־געבער דער װאס דעם,
 די צו אנצוקוכיען געטריבן װערט ארבעטער ־ער װאם רעם,

 עד װאו דערנידעריקט, װערט ער װאו טשאריטי־שפיטאלן,
 מ׳צאלט װאו פאלאטעס, איבערגעפאקטע איז װאלגערן זיר דארח

אויפמערקזאמקײט. קייז ניט אים
 פארזי- סאציאלער מיט װערן באזארגט טוז ארבעטער דער

 מיטגליד איז :יט װעלכער אדער ער, װען פאל׳ דעם אויף כערונג
קראנק. װערט פאמיליע׳ זײן פון

 פאר־ סאציאלער מיט װערן פארזארגט מוז ארבעטער דער
 ניט מער שוין קען ער װען און עלטער װערס ער װען זיכעונג

 ניט ארבעט קײן טער אים װיל באם דער װען אדער ארבעטן,
נעבן.

 יאר יעדן םוזן אטעריקע אין ארבעטער 50,000 העכער
 םוזן ארבעטער טויזנטער צענדליקער הקרש. אין אװעלגײן

 א דורך בלויז װערן. דערלאזן ניט טאר דאם בעטלען. גיין
 אוים־ דאס װעט פארזיכערונג םאציאלער פון פארמע ברייטער

װערן. נעמיטן
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 ״מוידזשער דעם (װעגןקכר איינעמם אויפו יאמער דעראײבראמס װיליאם
 מיטן אינדעפענדענט פון

רינג) ״ארבעטער״

ען ברענטשעם די פון מיטינגען ״...די ט; שװאך ז״נ באזונ
 קיין ;ווערן געטאן ניט קאן אריעט געזעלשאפטלעכע קיין

מאטעריע־ ק״ן ;טאן צו מעגלעך ניט איז ארבעט דערציאונגס
 אזוינע געשאפן װערט עם אדער ווערן, געשאפן ניט קען תילף לע

 ניט פשוט טוער די פאר זיך לוינט עם אז םומען, נישטיקע
 קענעז מיטגלידער איעענע שטיצן פאר אפילם דערמיט. אפגעבן

 װערן און הילפלאזע טוער די שטײען װערן. געענטפערט גוט
 צו װעמען צו נישטא אפילו איז יעס וואם אנטוישט, שרעקלעך

אפילם." אויף ענטפערן װעגן ריידנדיק ניט ריידן,
םעפטעמבער) װארט״, נייע (״דאם

 טאביאש מארים אבער ? הכל םך דער אייך געפעלט װי
 אומ־ דער אינדעפענדענט, פון װיי, און אך אז ״דיען״, דער -

 הכל םך דאזיקן דעם מאכט אליין ער — דריי־קאפ, נליקלעכער
 ארבע־ אינדעפענדענט פון קבר פריש־אויםגעגראבענעם באפ
רינג. טער

 עם קבר. פרישער דער טאביאשן בא הײםט ״מוירידזשער״
 אינז־עפענדענט דער :אפן זאגן צו אנטשטײן ניט דאך אים קאן
 פינצםערער דער דאנל א באנקראט צו געװארן דערפירט איז

 מען ניט טאביאשעם. די פון טאהטיק קאנטר־רעװאאוציאנערער
 עם באנקן, זיך “״מוירדז׳טען עס ״מוירדזשער״. נאמען א עס

 אינדע־ דער זיך ״מױרדזשט״ עס יאון טראםטם זיך ״םוירדזשן״
מױשב׳דיקער. קלינגט אזוי רינג. אדבעטער מיטן פענדענט
 מען אז נביאות׳ן, גרױםע די מיט געװארן איז װאם און

 פו; װערן פטור נאד מען זאל ? מעכטיק און שטארק װערן װעט
 ז״נע; מיר אז רערזען ארבעםער אידישע איע װעלן לינקע, די

 אינדעפענ־ אין שטראמען װעלן זײ און א־נטערעם; זײערע אויםן
 לעװערעט פון מכשפים די געזאגט נביאות האבן אזוי — דענט,

 — געװארן איז עס נביאות? די פון געװארן איז װאס םטריט.
איסדעפענדענט פון פנים דעם רערזען האבן ארבעטער אידישע די

 טאביאש פעסט. א פון װי אים םון װײכן אנגעהױבן האבן און
 פרא־ דעם אין געװען מיר ״זײנען ,1930 אין דאן, :זאגט אליין
 ריקאנםטרוקציע און קאמף געענדיקטן אקארשט דעם פון צעם

 רע־ די פארװאלטונג, די און ״א.)פעריאד. װ. ? ציג א פאר (װאפ
 אנ־ האפנונג ביםל היבש א געהאט רעכט מיט ״האט מאלםריקע,

 ספע־ ,1930־31 פון װינטער סומענדיקן דעם פאי רײען די צופילן
 געבאראבאנעװעט, מען האט יאר׳/ קאנװענשאן א פאר נאך ציעל

 ארבעטער, די אבער מיטגלירער. נייע פאר קאםפאניעס געפירט
 האבן אינדעפענדענט דעם אויו» האפנונג געלייגט האבן װאם די

 פון רעזולטאטן נישטיקע די ״דערםאר און פנים זײן חגרזען שוין
קאטפײנם״. אנגעשטרײנגטע די

 מי־ דעם טאפיאש טײטשט אזוי — רעזולטאטן״ ״:ישטיקע
 אדמיניםטרא־ םאציאל־פאשיםטישער זײן פון דורכפאל זעראבעלן

 ׳אינרעפענ־ פון סבר איבערן זײנעם געיאמער דעם װיל ער ציע.
 צייטן. שלעכטע מיט קריזים, מיטן פארענטפערן אויך דענט
 האבן װאס אזעלכע פאר בלויז אמת דאך איז דאס — אבער
 פראלעטארישע עכט אן געבן. צו װאם ניט ארבעטער דעם

 רי פארארימט קריזים דער װײל װאקםן, מוז ארגאניזאציע
 באדינגונגען, אמעריקאנישע די אין ספעציעל װערן, װאם מאםן,

 אויף זיך פארזיכערן פון פראגע דער מיט פנים אל פנים נעשטעלט
 און קראנקהײט, פון פאל אין זיך פארזיכערן טאג, רעננדיק; א

 אויםגע־ ניט זאל אינשורענם זיינע געצט, זיין אז זין, פארזיכערן
ע באקעמפן צו װערן נוצט ״נ  קאמפם־ פראלעטארישע אײגעגע ז

ט קאן Dnnp אין יאז אםת, איז עס אויב ארגאניזאציעם.  ני
 טא ארבעטער, די פון ארגאניזאציע פראטערנאלע קײן װאקסן

 — ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער װאם עס׳ קוטט װי
 גע־ פענאמענאל איז — געביט, פראטערנאלן אויפן נײ אינגאנצן

 לוא־ אמעריקאנישן פון יאר; קריזים ערגםטע די אין דולא װאקםן
אינ־ דער װאס דערפאה בלויז ניט דאך איז דאם — ? פיטאליזם

 װערט פארזיכערוגנ םאציאלער פון פארמע ברײטע אזא
 קאמו» אנטשלאםענעם אן פון דעזולטאט א אלס במיז אייננעפירט

ארבעטער. די פיז
 1אי אר״נגעבראכט 1881 מערץ אין האט ביםמארק װען
 דאפ איז פארזיכערוננ, םאצייאלער פאר פראיעקט זײן רייכסטאג

 םאציאלדעמאקראטיע די װאם דעם, פון רעזולטאט א נעװען
 האט הײנט) איז זי װאם דאם׳ געװען ניט דעמאלט איז (װאם

 אר־ קאררען גרעםערע און גרעםערע אלץ אךגאניזירן גענומען
 ;שטימען 124,000 געצויגן פארטיי די האט 1871 אין בעטער.

 בור־ די שטימען. 493,000 געשראנן שוין זי האט 1877 איז
 נעװאח ארויםגעגעבן זיינען עם ;דערשראקן זיך האט זשואזיע

 פארשטאנען, האט ביםמארק נאר םאציאליםטן, גענן געזעצן די
 פון אפהאלטן ניט ארבעטער די ער װעט םארבאטן, די מיט אז

 אפנארן. עפעם מיט זיי װעט ער ם״דן קאמו!, רעװאלוציאנערן
 פרא־ זיינע אז רעם, פון םוד קיין נעטאכט ניט האט אילײן ער

 צו געצילט געװען זיינען פארזיכערונג סאציאלער םאר יעקטן
באװעגונג. רעװאלוציאנערע די אפטעמפן
 םאציאלער פאר פראיעקט דעם פון ״באגרינדונג״ זײן אין

:אזוי ביםמארק זאגט פאזינערונג
א.) .V קלאם ארבעטער דעם מייגט (ער קלאםן דאזיקע ״די

 זיײ זאל װאם געזעצגעבונד״ דער דורך איבערצ״גן זיך דארפן
 אינסטיטוציע קיין ניט איז שטאט .דער אז גינםמיק, זיי פאר
געזעלשאפט, דער פון ?לאםן בעםערע די פון באשיצונג דער פאר
אינטערןיםן״. און נויטן א.) ש. אידעטער (די זייערע דינט נאר

:אזוי ביםמארק זאגט מאל צװײטן א
 אים פארזיכערט קראנק, איז ער װען ארבעטער דעם ״באזארגט

 רופן אומזיםט װעלן םאציאליסטן און עלטער. װערט ער װען
גיין.״ ניט זײ צו װעלן זיי — ארבעטער די

 שרעקן ניט זיך רארף ארבעטער באװאוםטזיניסער דער
 געזעצן גינסטיקע ?אפיטאליזם באם ארויםרײםנדיק אז דעם, פאר
 קלאםן־קאמ!«. דעם פון דערװײטערן מוזן זיך ער װעט זיך פאר
 זיך פאר ארויםרייםן װעט ארבעטער באװאוםטזיניקער דער
 נעגן *1קאמ זײן פארטזעצן װעט און געזעצן גינםטיקע טער אל*ז
קאפיטאליזם. דעם

 אין און עסטרײך פראנקרייך, ענגלאנד, ד״טשלאנר׳ אין
 דער האט אייראפע אין לענדער קאפיטאליםטישע קלענערע אלע

 םאציאלער פאר געזעצן נעװיםע ארויםנעריםן זיך פאר ארבעטער
 אן פירן נאך מען דאר^• אמעריקע אין נאר פארזיכערונג,

^ די ת׳ שנו ה  װאם נעזעצן, אזעלכע אפילו געװינען צו האםף ע
י!ענדער. קאפיטאליםטישע אנדערע די אין דא שוין זײנען

 נויט־ דרינגנדיקער פון פראגע א איצט װערט קאמף דער
 נעװארן געבראכט איז אמעריקע אין ארבעטער דער װענדיקײט.

 מוז קאמוי דער לײדן. און נויט פון שטוםע לעצטער רער צו
 מאבי־ באװענונג קאמוניםטישע די װערן. אויפנעהויבן באלד

 םראטערנאלער דער קאמף. דעם אט פאר ארבעטער די ליזירס
ראל. גרויםע נאר א שפילן קאמו» דעם אט אין דארף ארדן

 דארפן ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פון מיטנלידער די
אױפנאבע. קאלאםאל־װיכטיקע די אט דװ־כפירן נעמען זיך
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 פון םיםטעם בעסטע די האט ארדן ארבעטער טערנאציאנאלער
 פארן בענעפיטם נרעסערע מיטגלידער זײנע גיט װאם אינשורענם׳

 דערפאר, אויך נאר ארדנם, אנדערע יצנבי פרײז, מינימאלםטן
 ארד; פראלעטארישער א אלץ פון פריער איז ארדן דער װאם
 פון היפוך דער פונקט איז אינדעפענדענט דער קלאםן־פנים א מיט
 אי; אגענטורל םאציאל־פאשיםטישע קליינע א איז עם דעם.

 זי־ ארבעטער די — ניט זיך נױטיקט קאפיטאליזם דער װעלכער
 גרויםער דער װעט דערפאר ״מוירדזשער״, דער דערפאר ניט. כער

 אװ דעפארטמענט פון אגענטן און בעםעדאװםקים פון :עםט
 צעטומלטע פון נעםטעלע קלײן דאם אײנשלינגען דזשאםיטיס

סאציאל־פאשיםטן.
 רער יפון פונדאמענט דער אינדעפענדענט באם איז װאס

 למשל זאל איך װען פאנד. טויטן דער איז דאם — ארגאניזאציע?
 זיכער איזוי םאנד טויטן דער איז אינדעפענדענט אין אז זאגן,

 ״פאר־ א זײן איך װעל עם, ױ אװ באנלו געקראכטער דער אין װי
 ער װעט עס זאגט טאביאש אז אבער ? ניכװאר — לױמדער״

:שרייבט ער װאם אדרבא, רוערט פארלױמדער. קײן זײן ניט
 ניט ל״נןענען מיר דאם ־רךעדן״ פארשטאנען אויך דא ״זאל

 האגן מיר װאם א.), װ. (הלילה? װארט, איינציק קיין אפ
ארגאגיזא־ דער פון זייט פינאנציעלער דער װעגן געזאגט אמאל
 מיר זיינע־ן (טויטן־פאנד) פינאנציעל זא איז׳ אוןידאם ציע.

 פרא־ אנדער יעדער װי געפאר אן און שטארק אזוי פונקט
 (אונטערגעעטראבן הײנט״" נאך אמאניזאציע טערנאלער

• טאביאטן) פון
. פאדאגראױ זעלביקן דעם װײטער נאר לייענט ? יעע־ע א,

מיט־ די א.־יב געפערלעכער א צושטאנד דער אבער װערט
 אויב ארגאניזאציע, דער אין אינטערעם דעם פארלירן גלידער

ארגאניזאציע, דער פון יאך דעם ׳טלעפגדיק מיד װערן טוער די
טעטיקײט, געזעלשאפטלעכע קיין ניט זעען בויער די אויב
 מיטגלידער נייע פון קװאל דער אויםגעלאזן װערט עם אויב

עטרײ־ פון ארױםפאל נאטירלעכער דער צו) קומט (עם און
 געװײנלעכן דעם מיט אז גײט טױטן־פעלע אדער כונגען,

 און װערן פארריכט ניט קאנען זאכן אלע די אויב גאנג.
 פםיכישער דער צו צו אויך קומט דאן עקזיםטירן, בל״בן
 (אונטערעטראבן געפאר״. פינאנציעלער דער אויך געפאר

מיר)■ פון

 זיבער אינדעפענדענט אין פאנד טויטן דער עס, הײםט איז,
.ב י ו א — אן םיט . .

אי; נאך אפגעמעקט שױן איז ב י ו יא דאזיסער דער און
 םאמע אין געבראכט האכן מיר װאם אויםצוג, ערשטן דעם

ארטי?ל. פון אנהויב
 טויטך דער אז .וױיזט׳ װאס אויםצוג, אן איז אט

 געפאד, אן און אזױישטארק פונקט איז אינדעפענדענט פון פאנד
:שרייבט טאביאש נעסט. װעלפישן א אין שעפם א װי

 װאס פאנד, דער אט — טויטן־פאנד דער אפילו אויב ״אבער
קע־ געזיכערט, איז ארגאניזאציע דער פון פונדאמענט דער איז
 דער מיט בלויז ארגאניזאציע קײן אנהאלטן ניט אבער מיר נען

 קראנקן־פאנד א אויך האבן מיר טויטן־פאנד. פון זיכערק״ט
דעפיציטן״. אין זײנען מיר װעלכן אין פאנד הוצאות און

לעצ־ דער פון באריכט פינאנציעלן דעם ״לויט — ? נאר אזוי
 דעפיציט דער איז קאנװענשאן, דער זינט און קאנװענשאן." טער

 קאנװעגשא; רער אן און װעטשערע. נעבטיקע א ? אויםגערונען
 געװאוסט. ער האט געװים — ? געװאוםט ניט טאביאש עס האם
 ״םארװערטם״ די פון דירעקציע דער אונטער האט פויגצ דער

 דעפ באהאלטן מיטגלידער, די פון אטת דעם באהאצטן באיעם
 ארגאני־ די אויםצונוצן כדי ן, ר נ א ם ע ל א פון באנקראט

 ארבעטערשאפט. רעװאלוציאנערער דער געגן ?אמױ אין זאציע
 פירן צו צײט די נעקומען -איז — ציל דעם צוגעגרײט ער האט
 איםט־בראדװײער אין אינדעפענדענט פון געבליבן איז װאס ז״אם,
 שפיגלט ״מוירדזשער״ גערופענעם אזוי רעם איז דא- און יזומפ.

האט װאם קליקיזם, דער װאסער, טראפן א אי; װי אפ׳ -זיך

 איסט־ נאנצן דעם נאר אינדעפענדענט, דעם בלויז ניט צעפרעםן
נעמויזעכץ. בראדװײער

 גענן קאפף ז״ער אין האבן אינדעפענדענט פון מאכערם די
 װארט אויפן אנגעצײגט שטארק ארבעטער רעװאלוציאנערע די

 װאו־ זומפ, ״פארװערטם״ דעם אין — איצט .“״אינדעפענדענט
״ װעלן מיטגלידעד די שלעפן זײ הין  ״אינדע־ זיין געװים דאך ז

 רער דא איז כאראקטעריסטיש ? שאלה א פאר װאם פענדענט״.
 אי־ די פון פלייצעם די אויױ זיצן װאם קליקעם׳ אלע פון שטריך

 װילן זײ אז קװיטשען, אײן אין זײ האלטן אלע ארבעטער. דישע
 אט און ײערן. דיקטירט ניט קײנעם פון װילן זײ דעמאקראטיע-

 דיקטא־ די באהבה אן נעמען דיקטירן, זיך לאז; קליקעם אלע די
םאציאל־פאשיזם. פוץ דיקטאטור די ״פארװערטם״. פון טור

 געשריען האבז ״אינדעפענדענט״ פון מאכערס די
י' װאס דערפאר פארטײ, א פון דיקטאטור געג;  ז

 פו; אינטערעסן די אין דיקטאטור זײער אנהאלטן געװאלט וזאבן
 װא־ ואויפ׳ן בוימעל װי ארוים שװימט דאס םאציאל־פאשיזם.

 אין מיטגלידער די פירן זיך קלײבט מען װען איצט, ערשט סער,
 ־,קאפ פון אינטערעםן די אק נעפירט װערט װאם ״רינג״, ז־עם

 אינדע־ פון מאכערס די שוין קא; דא דיקטאטור. טאליםטישער
 װיכטײז איז דא ״אינדעפענדענט״. דער אנגײן ניט פענדענט

בא־ געהעריקע א קריגן זאל קליקעלע די — :זאך אײן בלויז
בראדװײ. איםט 175 פון קלי?ע גרעםערער דער פון ילוינונג

געקו־ םטריט, לעװערעט 86 פון די קליקע, קלענערע די א־ז
 װייםט (איר קליקע, גרעםטער דער מיט אױסגלײך אן צו טען

ה א  רזשאב א ארויףי, דזשאב א — ? לליקעם בא גייט עם װי י
),אראפ  און מיטגלידערשאפט דער צו קומען גיט דאך מען קאן !

 ארגאני־ דער אין ארײן גײט יארײז: װעלט דער אין גלאט זאגן
 זאגט קליקע. גרעםערער רער פון דיקטירט װערט װאם זאציע,

:טען
 א שאפן אנצוהויבן זייטן אלע פון רופט לעבן ״..דער

 דא ארבעטערשאפט אידישער דער צװישן אײניקײט ביםל
״אר־ מיטן זיך פאראײניקן ו.עגן זיינען די.װאם לאנד." אין

ען רינג׳ בעטער״  עקאנאמישע די װײל דערפאר׳ ערלעך ניט ז״נ
ט; צו גויטװענדיק״ט די פ׳טוט רופט לאנד אין לאו־ע ײ ק א״ני

״ל דערפאר׳ ערלאך גיט  א.) װ. (? אלע פוז צויןונפט די וו
 ארגאניזאציעס — אידישע םפעציעל — פראטוירנאלע

 דויערהאפטיקע מער א •טאפן צו און צװייפלהאפטע׳ א איז
 אידישע אלע זיר דארפן צוקונפט, זייוער פאר עקזיםטענץ

 (אונטער׳צטראפן פאראײניגן. ארגאניזאציעם פראטוירנאלע
טאביאיטן)• פון

״אפאזיציע״ דער פון יאדרעם אויפ׳ן גײמ ערלאך״ ״ניט דער
 ״אינדע־ די אנהאלטן כלומרשט װיל װאם אינדעפענדענט, אין

 טאביאש װארפט ״אפאזיציע״ די זידלענדיק און פענדענם״.
 אז אמת, איז עם ליגן. נאך ליגן שטות׳ערײ׳ נאך שטות׳ער״

 א־דנם פראטערנאלע ע ש י ד י א אלע כון ט פ נ ו ק ו צ י ד
 די װאם דערפאר איז דאם . ע ט פ א ה ל ׳פ י י ו ו צ א איז

 ארבע־ דער אין שאפט קאפיטאליזם דער װאס ארגאניזאציעם״
 װידערשפרוכן זעלביקע ידי צו אונטערװארפן זיינען באװעגונג טער
 געזעל־ קאפיטאליםטישע די איז עס װי פוילן זעלביקן דעם צו און

 קאפיטא־ פון בארד־אראפ דער אן זיך הויבט עם װען גופא. שאפט
 קאפיטאליםטישע זײנע פון קראכן דאם אן אויך זיך הויבט ליזם

 קלענערע. די אײן שלינגען באנקן גרעסערע די אינםטיטוציעס.
 שלינגען טראםטם גרויםע די ;באנקראטירן אײן אין האלטן װאם
 דעד דאנק א פארלירן װאם אונטערנעטונגען, קלענערע די א״ן

 זײער אינדוםטריאליםטן און באנקירן גרויסע די פון קאנקורענץ
 ארנאניזא־ אידישע פראטערנ׳אלע קלענערע די און לעבנם־כדו.

 אײנגע־ װערן קליקעם םאציאל־פאשיםטישע פון געפירט ציעם
קליקעם. גרעםערע די פון שלונגען

 אײניקײט אביםל ״שאפן װעגן דייד די אהער קומען װי טא
?״ לאנד ואין דא ארבעטערשאפט אידישער רער צװישן

 באהאלטן צו קליסעם פון טבע דער פון ערשטנס, קומט, דאם
דאס ;באנקראט און ירידה זײער אבזיכט;, אמת׳ע זײערע
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 קאפיטאליםטיש; אינערלעכן םאמען זייער פון צװייםנם, קוסט,
 נא־ — :קאפיטאליזם דער שרײט צרה עת יעדער אין מהות.

 די צעטומלען צו כדי האבן עם דאהז ער !אײניקײט ציאנאלע
 פאר־ פון לײבאר־פייקערם די זײ. איבער הערשן און ארבעטער

 דעם אין ניט. אויםנאם היין דא זײנען שאטירוננען שידענע
 װאם די זײ — אן זיי הויבן באנקראטירן זײ װאם טאמענט,

 הילן* רער מיט אדגאניזאציעם ׳ארבעטער די שטעכן און בדעכן
 קאפיטשקע א װעגן קװאקען צו אן הויבן זיי — פאליציי דעד פון

 װאפ קליקעלע, זײן או; טאביאיט זעלביקער רער אײניקײט.
 אינדעפענדענט. דעם באנקראט צו דערפירט און צעבראכן זזאט

 איפ קאנט איר ארבעטער. אידישע פון אײניקײט װעגן רעדט
 שלעזינגערן און קאופמאנען און םטעצקין װי פונקט — גלוינן

 אױף זיך האלט װאם כאליאםטרע, גאנצער דער און הילמאנען און
 קאפי־ פון הילןפ דער טיט ארבעטער אידישע רי פון פלײצעם די

.אונטערװעלט. דער און פאליצײ טאליפטישער
 רא־ װעט רינג ארבעטער רער אז טאביאש׳ מײנט אומזיםט

 רינג ארבעטער דער אינ־עפענדענט. פון מיטנלידער די טעווען
 אונטער־ איז ער וױיל באנקראט, פון װעג זעלביקן אוים׳ן גײן זועט

 ״אינדעפענ־ דער װי געזעצן קאפיטאליםטישע זעילביקע די זוארםן
 און ריםל א נאן־ — צייט םון פראנע ׳א בלױז איז עם דענט״.

 יאויפ׳ן יאםער זעלביקן דעם אנהויבן װעט רינג״ ״ארבעטער דער
איצט. אינדעפענדענט דער װי קביר, אײגענעם
 אײניקײט אמת׳ער װעגן ריידן װעלן היינט זאל מען װען

 אינדעפענ־ םון מיטגלידער די װעלן זאל מען װען ארבעטער, פון
 אנדער קיין דאך איז רעטונג, זײער צו װעג דעם װייזן דענט
 אינטערנאציאנאלן צום פירט װאם װענ, דער װי נישטא, זוענ

 אין אז נישטא, צװײפל שום קײן איז עם און ארדן. ארבעטער
 ׳ארבעטעה פארפירטע ערלעכע, פארבליבן זיינען אינדעפענידענט

 עם פארפירט. זיי האבן טאביאשעם די װאוהין שוין זעען װאם
 רעװא־ דער מיט זיך באהעפטן צו באגער זייער צװייפל אן איז

 אר־ אינטערנאציאנאלן דורכ׳ן באװעגונג ארבעטער לוציאנערער
 ארױםגערופן האט װאם װאונש דער אט איז עם ארדן. בעטער

 ארבע־ איגדעפענרענט אי; ״אפאזיציע״ כלומרשטע די לעבן צום
 יאײני־ דער צו מיטגלידער די פירן צו כדי ניט ניין, ריננ. טער
 רעװאלוציאנערן מיטן זיך באהעפטן צו ארבעטער, די פוץ קײט

 װײטער־ פאר ״קאמיטעם ךי געװאח געשאפן זיינען קלאפ־ןקאמוי
 געװארן געשאפן זיינעז זײ נאד—ארדן״ פון עקזיםטענץ דיקעד

 :איז דאם און טאביאש װיל עם װאם צװעק, זעלביקן דעם פאר
 ״אינדעפענדענם״, מיט עלמענטן ארבעטער ערלעכע די צעטומלען

 ארבע־ אינטערנאציאנאלן צום װעג דעם געפינען ניט זאלן זיי כדי
 מער װאם רינג ארבעטער אין ארײנציען ארום אזוי און ארדן ער

 ער גערעכט, פרט דעפ איז דאך איז טאביאש װארים מיטגלידער.
פון פארשלאגן די אננעטע; זאלן מיר יאויב : טענדו׳ט

 אונז גיבן װאם װ.׳ א. א װייטערע פאר קאמיטעס ״אונזערע
מיטגלידער. אויף אםעםמענטם ארויפלײגן זאלן מיר נזיטלען

פאנדן• הצאות און קראנקן אין דעפיציטן די דעקן צו בדי
 אין צי 1931 אין לעבן א<דן די צי ניט אופן גשום מיר װייםן

 איז •צװעריקייטז גרעפטע די אויב פעריאדע. פראםפעריטי דער
 די און דױם געװ״נלעכע די צאלן צו מיטגלידער אונזערע בא

 מיר װען לאגע, די פארריכטן װעט װאם שטר״כונגען׳ מערסטע
 אויםשנײדן דערמיט װעלז מיר אםעסמענט? אן באשליםן װעלן

 דאם רעזולטאט, דעם מיט מיטגלידער אונזערע פון. סייל א
 מיט נאך דערצו און דעפיציטן די בא בלײבן װעלן םיר

 באגאנגען נעמײנט װאלט דאם מיטגלידער. װײניקער
א.) װ• מיר פון (אונטערשטראנן זעלבםטמארד.

 קאמיטעטן שיקאגער או; באםטאנער די נים עם װײםן
 אוי עם. זײ װייםן געװים ? ״אינדעפענדענם״ װײטערער פאר

װעדטער: די מיט אפאזיציע די טאקע ״קארנערט״ טאביאש
 גע־ א זײן זאל װאם ארגאניזאציע, אן אנהאלטן איר ״װילט

ארבע־ אינדעפענדענט פון מאכן איר װילט נול? זעלשאפטלעכער
 ארדן דער אז איר, װילט ?אינװאלידן־שטיבל אן ריגג טער
אויםגעװעפט װערט עס װי נאטירלעך, װערן אויםגעװעפט זאל

 זון אידעאלן די דאם איז ? אפן איז טענק דער װען געזאלין,
רינג?" ארבעטער איגדעפענדענט

 םאציאל־ רי פון ״אידעאלן״ די — ‘״אידעאלן׳ האט םאביאש
 קאנטר־רעװאלוציא־ פון ״אידעאלן״ די ;קליקעם פאשיםטישע

 נאך קאן עמיצער אויב און בראמויי. איםט אויף נעםט נערן
 די ארויס רוקן עם װאם ״אינדעפענדענס״, פון װערן פארפירט

 א טאביאש זײ װייזט אויפהאלטונג״, װײטערער םאר ״קאמיטעם
 קאטי־ באםטאנער פון באשאפער די צו זא;ט ער בילד. פײן
:סעט

פםי־ דעם זען און אויגן א״ערע עפענען װעט איר ״אויט
 פאר׳חלש׳טע דרײ אייגענע, אייערע פון צושטאנד כישן

 מאלט דאן רעדט׳ איר נאמען װעמענם אין די ברענטשעם׳
אנדערש..." גערעדט איר

 װאם די הייםענס, די און שלאםבערגם די װילן װאם איז
 מיט צוזאמען פאליםים אינדזשאנקשאז די אױםגעארבעט האבן
 ארבעטער רעװאלוציאנערע רי געגן ריננ ארבעטער פון גענג דער
 זיי װיל. טאביאש װאם דאפ״ װילן זײ ? אינדעפענדענט אין

 יאר־ ערלעכע די פון דראננ נאטירלעבן דעם פארהיטן בלויז װילן
 וארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם צו אינדעפענ׳דענט איז בעטער

 אייגענער דער אוי^ פאיאצן די זיי זיינען דעם אויםער ארדן.
לויה.

* * *
 אויםגעארבעט האט אינדעפענדענט פו; הליקע די װי נאכדעם

 נאכ־ יארקער?ליקע. דערנױ מיט אייניקײט פאר באדינגונגען די
 א צוגעשיקט האט אינדעפענרענט פון קליקע די װי שוין דעם

 כאנין האט באדינגוננען אויםנעארבעטע די אן נעמט זי אז ברױו,
 פון קאמיטע״ עקזעקוטיװ ״נאצ. דער צו באריכט א אפנעגעבן

 אלע אן ניט כאנין ױלי. טן14 דעם געהאלטן רינג׳ ״ארבעטער״
אוים־ זיך קאן אוי,ס אויבן פון און פאראײנינונכ דער פון פונקטן

------------אבער ארדנונג״. בעםטער רער יאין איז ״אלץ אז װייזן
:באריכט כאנינם צו צו גיט באםקין

 דעפארטםענט אינשורענם דער אז זיין, מעגלעך קאן ״עם
 דער דורך אויב פאראייניגונג, דער מ<ט א״נשטימען ניט וועט

״ן װעט פאראייניגונג  אונזער אין פארלוםט גרויםײר צו א ז
װאליואיישאן.

 װעלן מיטגלידער די װאם דעם׳ דורך אז אויך, ערקלערט ״ער
 װאם יארן, די לויט רינג ארבעטער אין אריינקומען דארפן

ײ  װעלן און ״אינדעפענדענט״ אין אריינגעקומען פיינען ז
 איז רייטם״, ״םטעפ אנשטאט רויטס״, ״לעװעל צאלן דארפן

 דעם אין אוגטערשייד גרויסן א מאכן ,ױעט דאם אז מעגלעך,
 זאכן אזעלכזג אויף און װאלױא״שאן אונזער פון צושטאנד

שטרײנג״. ז״ער דעפארטמענטם אינשורענם ד< זיינען
 ארייננעמען זיך קלײבט רינג ארבעטער דער אז קלאר, איז

 עפ װארום ״אינדעפענדענט״. פון מיטגלידער אינגםטע די בלויז
 פערטל א מיט 43 פון עלטער דורכשניטלעכער א ,אז זיבער איז

״ן װעט אינדעפענדענט דער האט עם װאם יאד,  גרויםעד צו ״א ז
 רינגיװעמענם ארבעטער יפון װאלױאײשאן״ דער אוין» פארלוםט

 במילא פױנלדיקער. קײן גארניט אויך איז עם עלטער־דורכשניט
שטרײננ״. זײער ״זיין דעפארטמענט אינשורענם דער װעט

 אינדע־ מיטן פארטיק שוין איז טאביאש : זעמ איר װי איז,
 יאמערט און קבר א אויםגעגראבן שוין אים האט ער !פענדענט
 ■ מאנעװרירט פאיאצן־״אפאזיציע״ די קבורה. איינע:ער אויוידער

 רעװאלױ און ארבעטער ערלעכע די פון װעג דעם פארשטעלן צו
 אינטער־ אין איז עם װעג לאיגישער װעמענם עלעמענטן, ציאנערע

 גרייט שוין -איז רינג ארבעטער דער ארד־ן. ארבעטער :אציאגאלן
 עלטערע אלע באזייטיקן און אינגםטע םאמע די אפצוקלייבן —

 זיך מוזן עם — נרייט זײ זײנען אלע אררן. פון מיטגלידער
 מוזן זײ עלעמענטן. רעװאלוציאנערע רי ארבעטער, די נרײטן

 איז קליפעם די געגן קאמוי דעם דערמונטערן צו גרייט זײן
 נאר יאמערן, ניט אינדעפענדענט, פון קבד אויפן און פאיאצן

 רעװאלוציאנערער דער מיט צוזאםען בויען און שפטרני ברוך זאגן
 אינטער־ דעם — ארדן ארבעטעױ מעכטיקן א ארבעטערשאפט

ארדן. ארבעטער נאציאנאלן
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קלאס קאפיםאריםםישן קעגן קלאס ארבעםער
־אמפאניע.) יװאל דער װעגן דיםקוםיעם און אײנלייטונגען פאר (קאנםפעקט

דאם? איז רעגירונג דועמעס

 געװארן ארויםגעװארפן לעצטנם איז קיגדער צען פון מוטער א
 אירע אין געשטארבן איז װאס קינד קראנקן א מיט דירה איר פון

 יארק ניו אין פארגעקומען איז דאם ״אינפענטייל־פאראליז״. פון ארעמס
 דער־ בלויז װעלט, דער אין לאגד רייכםטן פונם שטאט די-יכסטער דער
 הערשער. די זײנע,ן רעגירונג ז״ער און באלעבאטים די װאס פאר

 םאציא־ אדער דעמאקראטן, רעפובליקאנער, די צי אוים׳ ניט מאכט עם
״ן גיט קלאם.װעט ארבעטער דעם לייצעם, די האלטן ליםטן  בעסער, ז
ארבעטער. די :יט רעפרעזענטירן פארטײען די אט װ״ל

 רייכער דער אין ארבעטלאזע.דא די פון דעלעגאציע די װען
 די האט ארבעטלאזע, די פאר ר,ילף פאלדיקע געפאדערט האט שטאט

 די אויף ארבעטער די פון בלוט דאם פארגאםן און געשלאגן פאליציי
״ן מארשירט האבן ארבעטלאזע די װען האל. םיטי װענט־פון  ק

 פאליצײ שטאט רוזװעלט׳שע די זײ האט מארש הונגער אין אלבאני
 די אויף םטרײקערם געשלאגן. און גע׳ממת׳ט זיי און באגעגנט

 דער פון פירער אטאקירט. מערדעריש אומעטום װערן ליינש פיקעט
 געװארפן װערן הונגעריקע די פאר קעמפנדיק פארטײ, קאמוגיםטישער

 קאלטנלוטיק איז םטרײ־ער, שפייז א קאטאװיס׳ סטיװ תפיםה. אין
 גאנזאלעם, פאליציי, קאפיטאליםטישער דער פון געװארן דער׳הרג׳עט

 אויפן געװארן דערהרכעט איז ארבעטער, לאטיין־אמעריקאנישער א
 ארוים־ און געשלאגן װערן ארבעטער נעגער יאר. לעצטן אופן זעלבן

 קאפיטאלים־ דער פון ענטפער דער איז דאם דירות. פון געװארפן
 טעקםטיל, שיך, שפ״ז, מאטראםן, ארבעטער, נאדל די רעגירונג• טישער

 פון ברוטאליטעט דער יף או עדות זיינען ארבעטער מיליטאנטע אלע
ו.עריבטן. אירע און מאשין פאליטישער באלעבאטישעי דער

ח פון אדױםזעצונגען און הונגער רו ארבעטער די פאר די

 דער זיך װעט נאװעמבער, אין פארקומען וועלן װאלן די װען
ױ אין בלויז אגהייבן. קריזים פון יװינטער דריטער  אליין יארק נ

 פון. שפייזער טויזנט 500 און ארבעטער מיליאן א װי נלער װעלן
 דער אין װינטער גרויזאמסטן מיטן פנים אל פנים שטיין פאמיליעם
 יארק ניו פון רעגירונג באםישע די לאנד. אונזער פון געשיכטע

 דורנן טאג יעדן פאמיליעם 400 װי װינציקער ניט אדויםגעװארפן ד.אט
פראפיט;. לענדלארדם די פארטיידיקן צו כדי יאר, לעצטן

 ארבעט׳ אן ארום גייען פרויען און מענער מיליאנען בשעת
 אין ארבעטן צו געצװאונגען אמעריקע אין קינד טע1,2 יעדעם װערט

 װינטער דעם גאס. דער אין פעדלען אדער פאבריק, אדער מיל,
״ן ײעלז װאם אלע די פון העלפט א װעלן  הונגעריק זיין םקול, אין ג

 גיט װעלן זיי װייל אינדערד,יים, זיצן װעלן זיי אדער נאקעט, און
 פון בודזשעטן גרויםע די שפײז. אדער קליידער, שיך׳ קיין האבן

ױ פון בודזשעט (דער רעגירונגען שטאט די  גע־ איז אליין יארק נ
 )1931 אין $620,840,183 צו 1930 אין $569,769,828 פון װאקםן

 פייער צעפוילטע די פאלקםמאסן. די פאר װערן באנוצט ניט װעט
 די אין םפעציעל בלייבן, װעלן שולן, און הייזער די פון פאםטקעם

 װאו גרעםטע׳ די איז נויט װעמעס ארבעטער, נער.ער די פון קװארטאלן
 עק־ פאםטקעם פ״ער פינצטערע באה״צטע, :יט סאניטארע׳ ערגסטע די

״ן באקומען ניט יײעלז קינדער ארבעטער נעגערשע זיםטירן.  א״ן ק
 הוגגער׳ דעם פארלײכטערן צו בודזשעטן שטאטישע די פון םענט
 האט פאראליז קינדער פון עפידעמיע די דאקטאר. פארן אדער

 איז װידערשטאנד װעמעם קינדער, ארבעטער די צומערשט אנגערירט
הונגער דורך געװארן געבראכן
 טייער אזוי לעבנםקאסטן די זיינען קריזים אויפן געקוקט ניט

זאל יקרות דער אז העלפן פאליטישגם באלעבאטישע די געװען. װי
ם ״פאנליק גערופענע אזוי די שטײגן. נאך מוי  האט קאמישאן״ םוי

 עלעקטריק און ו.אז פון פרייז דער אין העכערונג א דערלויבט גארװאם
טראםטן. יענע צו

 אז צוגעבן, מוזן באלעבאטים די פון אינםטיטוציעם צדקה די
״ צו געװענדט ניט ארבעטער אזויפיל זיד האבן נאך קיינמאל  ז

 נויט און הונגער שטייגט, זעלבםטמארדן צאל די איצט. װי הילן= גאך
 קאפיטאלים־ משוגענער דער אונטער פלאו״ א װי ,אוים זיך שפרייט
 עםנװארו. מיט װאגאנען כאטש ארבעטער, הונגערן סיסטעם, טישער

הויבע די אנהאלטן קענען צו כדי טייבן, די אין ארײנגעװארפן װערן

 קלײדער, שפ״ז׳ מיט׳ אנגעפאקט זײנען שפײכלערפ די און פרייזן
אלעמען. פאר גענוג■

 װעלט לעצטער דער פון פארקריפלטע א־ן צעקאליעטשעטע די
 באלעבאטיט די זואם באלוינונג פון טעם דעם פארזוכט האבן מלחמה

״ באנום• דעם קריגן פרובירט האבן זיי ווען גיבן  אז װייםן ז
 װאם די װעלן איצטער באנוס. דעם קעגן געקעמפט האט הואװער

 נאך װארטן און האמבאג פאטריאטישן פון פארנארט :אך זיינען
 א״דעד יאר 2 איבער הונגערן דארפן זיי, קומט עם װאם דעם אויןז אלץ
םענט. א דערװארטן רןענען װעלן זיי

 פארזיצער פעם, סענאטאר הילף. ארבעטלאזעד געגן איז הואזוער
 אפיציעלער און קאמיטע נאציאנאלער רעפובליקאנישער דער פון

 :אנאנםירט װאם :אר האט רעגירונג םטריט װאל דער פאר רעדנער
 תילף.״ רעגירונגם אויםצומיידן כדי מיטלען אלע באנוצן װעלן ״מיר

 גע־ מוזן און קאנען פארזיכערונג ארבעטלאזע און חילו® ארבעטלאזע
.זיי פאר פארטײיקעמפט קאמוניםטישע די בלויז — יװערן װאונען
ױ א םקאנדאלן. מיט אנגעפילט איז לופט די  פעיד ייארקער נ
 זיך תאט ער װי דערצ״לן צו אפגעזאגט זיך האט דויל, דאקטאר
 געגנבעמ האט ער װאם באבאר דאלער מיליאן 2 די מיט צעט״לט

ױ די פון ױ די ארבעטער. יארקער נ  עםטימייטפ״ אװ ״באארד יארק נ
 רעקעט. באס קװונם פארן דאלער מיליאן א נאך באשטימט ־אט

 טויטע פארקויפם. און געקויפט אמעריקע אין װערן עמטעד געריבט
 פאנז־ן. הילן* שטאטישע פון צעטל שכירות אויפן זיינען פערזאנען

 פאליצײ דעפארטמענט״, ״העלט און באארד םקול דער אין כאבאר
 שטאט שטאט, פון דעפארטמענט יעדער לאנד. אינם הערשן ״פיקםינגם״

 עקפ־ און רויבער״ פון רעקעט א איז רעגירונג נאציאנאלע און
מאםן. ארבעטער די פון פלואםאציע

 פאד איצט ארבעטער די אפנארן און םיטואציע די פארדעקן צו
ען אמטן, אלדערמאן און אסעמבלי פאר װאלן די  ״אונטערזוכונגען״ ז״נ

ױ אין ארדנונג טאג אריפן איצט א־- נ  א םיבורי, םעמױעל י
 דאס טעמעני׳ איצנוער אונטערזופט ריפטער דעמאקראטישער ,י טעמענ

ארבעטער. די אפנארן צו פארם אנדער אן בלויז איז

ש די ם די פון פראגרא באלעבאטי

ארפעטן, ט״לװייז ארבעטער, אפלייגן פון סיםטעם הואװעדם
 שטאט יעדער אין פראגראם די איז שגירות שנ״דן און אפ םפיד

 געשגייטן געקראגן האבן ט. מ. ב. דער פאר ארבעטן יװאס קאנדוקטארן
 געקראד.ז נארװאם האבן װעלכע רעקעטירם טראםט אײגענע די פון
 געשניטן װערן שכירות באםעם. קװינם די פאר דאלער מיליאן דעפ
ױ אין נעגער־ארבעטער. און פרויען פאר םפעציעל ביין, ביזן  יארר״ נ
 זיינען אומעטום װ. א. א טעקפטיל׳ שפ״ז, נאדל, פאכן, אלע אין

געװארן. געשניטן שכירות
 פאר־ די אין מילן און פאבריקן די אין פרויען מיליאן 10

 די ווי שטארקער נאך געװארן געטראפן זיינען שטאטן, אייניקטע
 און מענער װי װייניקער באצאלט װערן פרוייען קריזים. פוגם מענער

 דעך שפייזן קליידן, העלפן דו פדי ארבעטן צו געצװאונגען זיינען זיי
 װאך א $7.48 יארן אין נידריקסטע די זיינען שפירות פאמיליע.

 אויפ ארבעטן װאס פרויען פאר װאך א $9.34 ארבעטער, הוט פאר
 קװאליפיצירטע אנדערע פאר $9.00 אינםמרונזענטן. מוזיקאלישע

 און טעקםטיל די אין װאך א $4.00 װי נידעריק אזוי און ארבעטער
פאבריקן. קאן

 דעפאר־ ארן תפיםה פאליציי, ביקסן, מאשין באמבעס, טרערן
 אר־ די פאר באלעבאטים די פון פראגראם די איז דאש — טאציעם

 דער באדינגונגען. בעסערע פאר קעמפן צו װאגן װאס בעטער
 — דעפארטאציעס די רופט ארוים ערשט איז װאס באריכט װיקערשעם

 דעפארטאציעם. די אפשטעלן ניט ־װעט דאם אבער קאנסטיטוציאנעל׳ ניט
 שטעלט װעלכע רעגירונג באסישער דער קעגן קעמפן מוזן ארבעטער די

 דעפאו־- און טעראריזירט תפיפה, אין אריין װארפט פינגערפרינטפ,
 פאראײ- װעלפע װייםע און נעגער ארבעטער, מיליטאנטע די טירט
קלאס. קאפיטאליםטישן דעם קעגן קעמפן צו זיך ניקן

מלהמה פאר ארבעטלאזע-ביליאנען די פאר ניט םענט א

10 פאר פאראנטװארטלעך איז װעלפע רעגירונג באםישע די



27 ק נ ו פ ר ע ד1931 אקטאבער,

ו פון פיאט^קאלז קאמיטע עקזעקושיװ נאציאנאלער חן
זיצונג פינפטע

 דעם אפגעהאלטן עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מיטינג
ארדן. יפון אפיס אין סעפטעמבער טן18

האלפערך, גראסמאן, בראדםקי, אײזמאן, הברים די :אנװעזנד
 פרימאוו, פאלאק, םולטאן׳ םיגל, מענשער, לין, לופין׳ יװיינער, ווייזער,
 קאסטרעל, קעלנער, קארגאװם־י׳ קאנדעלא, פינקלשטײן, פידלער,

מרמר, און זאלצמאן יצילער, שםיינבערג,
(אויף בעדאכט רעדי.׳ און מאנדעל גרין, הברים די :אפװעזנד

טור)• א
וױינער. חבר פארזיצער:

 איגטערנעשאנאל װאירקערס דער פון באריבט .1 :טאג־ארדנונג
 אייד מױטשואל רוםישער דער פון באריבט .2 קאנװענשאן. רעליף

 ארגאניזא־ .4 באריכט. םעקרעטאר׳ס .3 קאנװענשאן. אפאסיאיישאן
 קול,־ .0 באריבט. פארװאלטונגס־קאמיטע .5 באריכט. ציאנס־קאמיטע

קאמיטע־באריכט. אפיל .7 באריכט. טור־קאמיטע
גוטד־עהײםן. און פארגעלייענט מיטינג לעצטן פון פראטאקאל

רעליף אינטענעשאנאל װאירקערס דער פון באריכטעט פרימאוו ד,נר

 דעם געװארן אפגעחאלטן איז װעלכע קאנװענשאן, די קאנװענשאן.
 דער דערפאלגרייבע. א זייער געװען איז פיטםבורג אין אװגוםט טן29

 פראלעטאדיעער• אמת אן געווען איז קאנװענשאן דער פון צוזאמענשטעל
 דער פון צוױיגן אלע במעט פון פארטרעטער געװען זײטען עם

 אנט־ אן געתערשט האט דעלעגאטן די צװישן אינדוסטריע. שװערער
 דער װייל ארגאניזאציע, מאםן א אלם ר. י. װ. דעם בילדן צו שלאםנקייט

 די אין מאמענט איצטיקן דעם אין װיבטיק באזונדערס איז ר. י. װ.
 אויםגעצייבנט באזונדערם זיך האט ר. י• װ. דער קאמפן. פארשארפטע

 און גוטגעהײםן ווערט באריכט דער םטרייק. מ״נערם לעצטן דעם אין
 זיי מיטגליךער אונזערע אלע רופן זאלן מיר אז :באשלאםן װערט עם

 זיי אז ברענטשעם, די רופן און ר. י. װ. דעם אן אנשליםן זיך זאלן
ר. י. ׳װ. דעם בויען העלפ! זאלן

 םא־ אייד מױטשואל רוםישער דער פאר באריבטעט אייזמאן חבר
 פרא־ געװען זיינען זאלצמאן און אייזמאן .־חבר קאנװענשאן. סײעטי

 דער פון דערעפגונג די קאנװענשאן. דער צו דעלעגאטן' טערנאלע
 הויז. אפןירא םענטראל אין יארק ניו אין פארגעקומען איז קאנװענשאן

 די פו.ן נאמען דעם אין קאנװענשאן די באגריסט האט זאלצמאן חבר
איז פאראייניקונג פאר רוף זיין ארדן, אונזער פון מיטגלידער 12500

 ד.יט ד.וטן, אלעם פון לאנד א אין הונגערן װעלכע ארבעטער מידיאן
 צוגריי־ מלחמה פאר ביליאנען — דאלער יעדן פון סענט 82 אויס

 צ״טן. פרידלעכע גערופענע אזוי אין בודזשעט גרעםטער דער טונגען,
ױ אין  אפגע־ לעצטנם זײנען װאס מאגעװרעם לופט די האבז יארק :

 נאענט. זייער איז מלחמה דאלער. מיליאן 7 געקאםט געװארן האלטן
 דיעקען זיי וועלבע מבה, דער צו רפוא־ קאפיטאליםטישע די איז דאס

 דער אין קריזים. איצטיקן פוגם ארויםצוגיין װעג א זיין װעט
 םאװעטן אויך- װערן אנגעשטעלט ביקםן די װעלן מלחמה קומענדיקער

 האבנדיגן מורא הער־;. ארבעמער די װאו לא:ד דאס — פארפאנד
 יעדן שטארקער װערט װאס רוםלאגד פאװעטן פון כח ריזיקן דעם פאר
 אבדער יעדעס בשעת פלאן׳ יאריתז 5 פונם דערפאלג פארן און טאג

 זיד גרייטן אוגטערגאנד״ פון יצװעל אויפן איז לאנד קאפיטאליםטיש
 אוטעטום װאס אלארמירט װערנדיק מלחמה. פאר צו באלעבאטים ױי

 נאבפאלגן צו איז. טאן צו זאך איינציקע די אז ארבעטער די לערנען
 אראפגעװארפן תאבן יװאם ארבעטער רוסישע די פון ביישפיל דעם
 מאכט די גענומען האבן און באלעבאטים טיראנען ז״ערע זיך פון
 װעט מלחמה אז באלעבאטים די טראבטן הענמ, אייגעגע זייערע אין

 ארבעטער אן ׳עטאבלירן און קאמף רעװאלוציאנערן דעם צוריק־אלטן
 מיט צוזאמען שטאטן. פאראייניקטע די אין רעגירוגד. פויערים און

 ארבעטער פונם שוכאיפ שװארצםטע די שטייען באלעבאטים יד
 לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון פײקערם די — קלאט

 און פאך דעפ פון פרעזידענט רייען פ. דזשאזעף ביז װאל מעטױ פון
ױ פון קאונםיל ארבעטער  קאפי־ דער פון היינקער די און יארק נ

 רע־ םאװעטן דער פון שונאים - - פארט״ טאליסטיש־םאציאליםטישער
 ארבעטער די טריט. יעדן אויף ארבעטער די פארקויפן װעלכע .־.ירונג

 פארט״דיקן און פלענער מלחמה קאפיטאליםטישע די באקעמפן מוזן
פרייז. יעדן אום ארבעטער־פאטערלאנד דאפ — פארבאנד פאװעטן דעם

שע געלע די רעפארמערם םאציאליםטי

 ״אמאל־ דער פון הויפט און סאציאליםט הילמאן, םידני װען
 צום געגאנגען איז אמעריקע״ אװ װאירקערפ קלאדינו. גאטײטעע

 די אויםצורייניקז היל,כ פאר װאקער דזשימי מעיאר יארקער :ױ
 געװען היפאקריטסטװע זיין איז פאבריקן, קל״דער די פון ראקעטירם

 םאציא־ דער פון פירער דער הילקװיט, מארים טאג. דער װי קלאר
 מאל, פיל ארבעטער די פארקויפט האט װעלבער פארטיי, ליסטישער

 רוםישע די פאר אדװאקאם און אגענט באצאלטער דער געװארן איז
 געגאגגען איז ארבעטלאזע די פון דעלעגאציע די װען ארמייער. װ״ם
ױ צדם  הונגעריקע די פאר ־ילף געפאדערט און האל סיטי יארקער נ

ען איפעטלאזע,  סאציא־ גאנצע די און טאמאפ נארמאן געװען יעם ז״נ
״ן פאר װאקער דזשימי פארטיידיקט האבן מעלפן פארטיי ליסטישע  ז

 צװייטער געלער דער דעלעגאטן. ארבעטער די אויך- אטאקע מערדערישער
 אפגעהאלטן װאם נאר האט װעלכער אינטערנאציאנאל, פאציאליםטישער

 דעפ געגן מלהמת אפעגער אן פאר גערופן האט װין׳ אין קאנגרעם זי־ן
ארגא־ צו דאלא־ טויזנטער אויםגעגעבן האט און פאיבאנד טאװעטן

 װאם דערפאר פארבאנד. םאװעטן אינם רעװאלוציע קאנטר א ;יזירן
 צו פראזן ראדייקאלע מיט זיך פוצט פארטיי פאציאליםטישע געלע די

 שונא .־עפערלענםטער דעיר זי איז ארבעטער, די פארראטן און פארפירן
קלאפ. אר־עטער פונפ

ײ אײנציקע די  די פאר קעמפט און פירט װאם פארט
קלאס ארבעטער פדנט פאדערנגען באלדיקע

 צו קעמפט װאם אייגציקע די איז פארט״ קאמוניםטישע די
 פארטזי קאמוניסטישזי די םיםטעם. ־אפיטאליםטישע די צעשטערן

 אר־ פונם פאדערונגען באלדיקע פאר קעטפט װאם א״נציקע די איז
:פאר קעמפט זי אומעטום. קלאם בײטער
ארבעט־ און יצטאט און. שטאט פון ־ילף ארבעטלאזע באלדיקע )1

 באלע־ און רעגירונג דער פון רעכענונג דער אויף פארז,יכערוגג לאזע
 פאר הילף מעהיצינישע און קל״דער פרייע עםנװארג, פריי ־פאטים׳

םקולס, די אין ארבעטלאזע די פון קינדער די
 דירה ו.עגן דירות׳ פון ארויםשטעלן דעפ .:עגן קעמפט זי )2
 טײל־ און ארב־עטלאזע די פאר עלעקטריק און ו.אז פרייע פאר געלט,
 אינטערעםן די פארטיידיקן צו ליגס טענענט די פאר ארבעטער. ,־וײזע

 די קעגן באלעבאטים, און לענדלארדס די קעגן ארבעטער די פון
פאבריקן. און טענעמענטם פון פאסטקעם פ־יער אומםאניטארע, צעפוילטע

 אונטער ױניאנס אינדוםטריעלע קעמפנדיקע ארגאניזירן צו )3
ליג. ױניטי ױניאן טרייד דער פון פירערשאפט דער

 װעלכע אפ, םפיד שכירות. שניידן קעגן קעמפן צו סטרײקס פאר )4
 מענער׳ ארבעטער, די פון פטאנדארד לעבנפ דעם ארונטער נאך טרייבן
ארבעטער. ױגנטלעכזן און פרויען
 פלייש מילך, ברויט, אויף פר״זן הויבע געגן קאמף דעם פאר )5

קלאם. ארבעטער פארן נויטװענדיק״טן אנדערע אלע און
 און פרינטינג פינגער טעראר, באםישן געגן קאמף פארן )6

געבוירענע. פרעמד די פון דעפארטאציעם
 די פון גלייכהייט סאציאלער און פאליטישער פולער פאר )7

 די פירנדיק קראאיזם׳ דזשים און געזעצן לינטשינג געגן נע־ערן,
 קאפיטאליםטישן דעם קעגן זייט בא זייט קעמפן צו װייסע און שװארצע

קלאס•
 װאו — פאךבאנד סאװעטן דעם פון פארט״דיקונג דער פאר )8

 פו; שװ״ם פונם לעבן װאש די ניט רעגירן, פויערים און ארבעטער
ארכעטער. .די

״ װי אזוי שטימען, דארפן ארבעטער  די געגן סטרײקן ז
'באלעבאטים.
קאפיטאליזם, געגן שםימע א איז קאמוניזפ פארן שטימע יעדער

 אייגענע די פאר און קאפיטאליזם פונם ארויסהעלפער די געגן'
אינטערעםן•

 פארטײ קאמוניפטישער דער פון װאל־פראגראם פולע די (זע
 ־טן27 דעם מאנטיק און זונטיק פון פרייהײט״ ״מארגן דער אין
סעפטעמבעי־.) ־טן28 און
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 די דעלעגאטן. די פון באגייסטערונג מים געװארן אויפגענומען
ױ פון ברענטשעם  דעד צו פארטראטן גוט זײער געװען זיינען יארק נ
 חבר פון געװארן באגריםט אויך איז קאנװענשאן די דערעפנונג.

 דער פון לייטנער חבר פון פארטיי, קאמוניםטישער דער פון בעדאכט
 םלאײאקישער דער פון שיפעל חבר און קאםע קראנקן אונגארישער

 דעם אין געװען זיינען באגריםונגען אלע ארבעטער־ארגאניזאציע.
 מיט ארגאניזאציעם פראטערנאלע פיר אלע פון פארא״ניקונג פון גייםט

 צוזאמענ־ דער קלאםן־ארדן. פאיאייניקטן איין בילדן צו צװעק דעם
 אירע און פראלעטארישער א געװען איז קאנװענשאן דער פון שטעל

 װארימע א גײסט. רעװאלוציאנערן אין געװען זיינען האנדלונגען
 און פרעםע פון פראגן די ארום אנטװיקלט דארט זיך האט דיםקוםיע

 דעם אינדארםירן צו געװארן באשלאםן איז עם און פאראייניקונג
 רוםיש׳ אין צײטונג פראלעטארישע א״נציקע די אלס מיר״ ״נאווי

 װאם און אמעריקע אין ארבעטער די פון קאמפן די פירן זזעלפט װאם
 איז עם ארגאניזאציזג. פראטערנאלע רוסישע די בויען געהאלפן האט

 סענט8 װעלכן 1פו שטייער פרעםע םענטיקער 10 א געװארן דורכגעפירט
 װאירקער׳־. ״דיילי דעם פאר םענט 2 אדן מיר״ ״נאװי דעם פאר גיין זאל
 איינ־ געשטימט קאנװענשאן די האט פאראיעיקונג פון פראגע דער אין

 אינ־ געװען זײנען דעלעגאטן אייניקע װאפ דעם, טראץ שטימיק.
 מיינונג, ז״ער געביטן אבער זיי האבן געגן, שטימען צו סטרואירט

 געשטימט און ברענטשעם זײערע פון אינםטרוקציעם רעקארדעט האבן
גוטגעהייםן. װערט באריכט דער פאר. זײ דואבן

 ארג. דער פון באשלוס דעם לוימ אז באריכטעט, זאלצמאן חבר
 א״נגעלאדן איז ער װאס דעם, טראץ קאנאדע. באזוכט ער האט קאמיטע
 אויך דארטן אבער ער האט ליג לייבאר קאנאדער דער פון געװארן

 אוקראינישער דער פון הברים פירנדע מיט באראטונג א אפגעהאלטן
 דער פון פראגע דער איבער קאםע קראנקן רוםישער און אונגארישער
 ארבעטער־ אינטערנאציאנאל! אן קאנאדע אין בויען פון מעגלעכקייט

 לייבאר פון חברים די דא ארדן. אונזיער פון מוםטער דעם לויט ארדן
 א. א. א. דעם אן אנשליםן זיך זיי זאלן צי פראגע די געשםאנען איז ליד.

 באשאפן צו מעגלעך ניט איז עם אויב זיען אדער גלײך
 מיטינג דער קאנאדע. אין ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן אן

די אז פארשטענדיקונג, איינשטימיקער אן צו געקומען איז
 א מאכן זאלן קאנאדע אין ארגאניזאציעם פראטערנאלע עקזיסטירנדע

 דער פאר באזע די אז און דארטן א. א. א. אן ארגאניזירן צו פארזוך
 חבר ארגאניזאציעם. דערמאנטע אויבן די זײן זאלן ארגאניזירונג

 מיטינגען צװײ פאר טאראנטא אין• אויפגעטראטן אויך איז זאלצמאן
 צװייטן א און ״קינדערװעלט״ קעמפ אין מאם־מיטינג א איינעפ —

 ליג״ לייבאר פון ברענטשעם די פון עקזעקוטױועס אלע מיט מיטינג
 און באװעמנג פראטערנאלע די שטארקן געהאלפן האבן מיטינגען ב״דע
 אינטערנאציא- אן ארגאניזירן פון מעגלעגקײט די דערנעענטערט האבן
דארטן. ארבעטער־ארדן נאלן

 דער אז זען, צו איז טור בעדאכט׳ם חבר פון באריכטן די פון
 אנגענומען ׳־אבן שטעט אלע כמעט דערפאלג. גרויםער א זיין טור-װעט

 אין באזובער. צאל גרויםע א קריגן צו מיטינגען די צו זיך גרייטן און
 בר״טער א זועגן פראגע די איז פלענומס אונזערע פאר- פראבלעמען די

 צום װיכטיקסטע. די פון א״נע פארזיכערונו. םאציאלער פאר קאמפאניע
 פאראײניקטע די אין ארגאניזאציע פראטערנאלע א אז מאל, ערשטן
 ידי קאמפאניע. אזא פון איניציאטױוע די זיך אויף נעמט שטאטן

 ארײנ־ אזוי װי מעטאדן די אויסארבעטן אדיך דארפז װעלן פלענומם
 רעדן מיר װען אדןציע. דער אין באװעגונג פראטערנאלע די צױציען

 מיר אז אונטערשטר״כן, מיר דארפן באװעגונג פראטערגאלער דער װעגן
 און בורזשואזע די ניט און ברענטשעם די אין מיטגלידער די מ״נען

 מיטגלידער שטרײכן װעגן פראכע די פירער• פאשיםטישע סאציאל
 פלענומם אונזערע פאר פראגן קארדינאלםטע די פון איינע אויך איז
 אוים־ ארדן, אונזער בויען װעגן פראג׳ע די אז זיך, פארשטייט און

 אר־ מאפן גרויםע נייע אריינציען ארגאניזאציע, אונזער ברייטערן
ע ארויםרוקן בעטער, ״  נאר ניט זועט אלץ דאם — טוער פון קאדרען נ

 אונזערע אין דים^םיעם די נאר פלענומם׳ אונזערע באשעפטיקן
 זומערדיקער אונזער פון םך־הפל דעם אונטערציענדיק ברענטשעם.
 געװארן. דורכגעפירט שװאך איז זי אז זאגן, מיר מוזן קאמפאניע,

 פון לאגע. די ענדערן קאמפאניע דער פון װאכן לעצטע װעלךדי אפשר
 איבער פון געװינם נעט א מיר האבן הײנט ביז קאנװענשאן אונזעד
 װאכן קומענדע די אין וועט אוים זעט עם װי מיטגלידער. 1,000

 קװאר־ דעם אין געשטראכן האבן מיר װערן. פארשטארקט ארבעט די
 װינצי־ ניט אז דערװארטן מיר אז זיך, פארשט״ט מיטגלידער, 891 טאל
 די פון פארלויף אין װערן ״רעאינםטייטעט״ צוריק זאלן 600 פון קער

 מיר בענק. די אין קעש צופיל געהאט האבן מיר װאכן. פיר 'קומענדע
באנדם. םיטי $10,000 פאר קויפן צו באשלאםן דערפאר האבן

 מען האט םאםייעטי ארבעטער םלאװאקישער דער פון אפים פון
 קאנ־ םפעציעלער דער װעגן רעפערענדום דער אז װיסן, געלאזט אונז

 צו 10 געשטימט האבן מיטגלידער די אז און געשלאםן איז װענשאן
 פארהאנדלט זאל עם װאו קאנװענשאן, םפעציעלע א רופן צו א״נעם

 אינטערנאציאנאלן דעם מיט זיך פאראייניקן װעגן פראגע די װערן
 אז אינפארמירט, אונז האט ברענטש אטלאנטער דער ארבעטער־ארדן.

עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פון באשלוס דעם אנגענומען האבן זיי
 דערפאלג, קײן געװען ניט איז די. על. איי. דער פון קאמפאניע די
 די װען צייט, דער אין געװארן אנכעפאנגען איז זי װייל דערפאר

 ניט האט זי און פארענדיקט געװען ניט נאך איז קאמפאגיע מיינערם
 שטייט עם ברענטשעם• די אין זיך אנטװיקלען צו צייט גענוג געהאט

 צ״ט א געפינען צו עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פאר פראבלעם די
 פאר קאמפאניע בר״טע א ברענטשעם די Îאי דורכצופירן אזוי װי

 דער פון בויאונג דער מיט פארבינדונג אין פעטערםאן און םקאטםבארא
 ברעג־ גייע 8 ארגאניזירט מיר ־אבן הודש לעצטן דעם די. יעל. א״.

שפראכיקע. אגדערש 6 און אידיישע 2 — טשעם
גוטגעה״םן. װערטי זאלצמאן חבר פון באריכט דער
 נאך האבן מיר קאמיטןי. אפיל דער פאר באריבטעט קאגדעלא חבר

 געוועזענער דער געגן 9 בר. פון אפיל דעם אויפגענומען אמאל
 אפע־ די יפון אויםגעהערט האבן מיר יװי דעם נאך קאמיטע. אפיל

 האנד־ די באשלאםן מיר האבן ברענטש פון עכןזעקוטױוע די ם״ לירער׳
 װעגן צושיקן און גוטצוה״םן קאמיטע אפיל פרייערדדיקער דער פון לונג
 אנװעזנד זאל קאנדעלא חבר אז און ברענטש. צום דערהלערונו. א דעם
״ן װערן. פארגעבראכט װעט דערקלערונג די װאו מיטינג, צופ ז

 דער וועגן ברענטש אטלאגטא פון בריזו דעם פון פראגע דער יזא
 געװארן געמאכט איז עם װאו מיטינג דעם בא פיינבערגן, פון ־אנדלונג

 פיינבערג׳ן טאדלען צו באשלאפן װערט מיינער, די פאר אפיל דער
 שרייפן צו באשלאםן אויך האבן מיר מיטינו״ יענעם פארלאזן פאר
 אין םינגערן חבר ארייננעמען זאלן זיי אז ברענטש, אטלאנטא צום

גוטגעהײםן. װערט קאמיטע אפיל דער פון באריכט ארדן.
 אן אין טראנםפערירן אים זאל מען אז פארלאנגט׳ קאנדעלא חבר

 ארבעט איר אנפירן מוז קאמיטע אפיל די װייל קאמיטע, אנדער
 חפר און גוטגעהײםן װערט פארלאנג זיין אידיש. אין אממערסטן

 חבר און קאנדעלא חבר פון פלאץ אויפן באשטימט װערט לופין
קאמימע. אדמיגיםטראטיװער דער אין טראנםפערירט װערט קאנדעלא
 די ארגאניזאציאנם־קאטיטע. דער פאר באריכטעט שילער חבר

.1 :זײן זאל באשלאםן מיר האבן פלענומם די פאר טאג־ארדנונג
 שטאט די פון באריכט .2 עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פון באריבט

 פארזיכערונג. םאציאלער פאר קאמפאניע <?. קאמיטעס. דיםטריקט און
 קולטור .5 פארבאנד. םאװעטן אין דעלעגאציע א פאר קאמפאניע די .4

פראבלעמען. לאקאלע .6 ארבעט.
 װאם חברים, 3 פון קאמיטע עדיטאריאל אן דערװיילט האבן מיר

 די פון באשטייט ?אמיטע די דיםקוםיײ פלענומם די אנפירן זאל
ױ דער װייגער. און שייפער זאלצמאן, חברים  וועט פלענום וארקער נ

 םענטראל אין דערעפעגען זיך װעט און אקטאבער טן25 דעם פארקומען
 זאל זויינער חבר אז באשלאםן׳ האבן מיר טן.23 דעם הויז אפערא

 אפגעבן זאל זאלצמאן חבר אז דערעפענונג, דער פון פארזיצער דער זיין
 צו רעדנער אז עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון באריכט דעם
 מיר ל. י. י. ט. און פארטײ די איעלאדן מיר זאלן דערעפנונג דער

 זיך װעלן װעלכע מיטגלידער, די צו מתגות געבן צו באשלאםן זזאבן
 מיטגליד דער קאמפאניע. מיטגלידער איצטיקער דער אין אויםצײכנען

 א לענינם קריגן װעט מיטגלידער נייע 3 אריינברענגען װעט װאם
 מימ־ 10 פאר פען. פאוגטן םפעציעלע א מיטגלידער 5 פאר ביוםט.
 בענדער. 10 אלע — װערק װינטשעװםכןי׳ם אדער פען פאונטן א גלידער

 דער מיט מיטינג געמײנשאפטלעבען א האבן צו באשלאםן האבן מיר
 װערט באריכט דער פראבלעמען. קולטור אויפצוכעמען קאמיםיע ־ולטור

גוטגעהייםן.
 מיר קאמיסיע. קולטור דער פאר פאריכטעט פינקעלשטיין חבר

 ארבעטער־אוניװערזיטעט. איז קורפן דריי די ארגאניזירן צו צו טרעטן
 פארלאו״ אונזער װעגן פלאן גענויעם קיין פארטיק ניט נאך ׳האבן מיר

 עקזע־ קומענדן דעם צו צושטעלן קאנען אבער אים װעלן מיר ארבעט.
 זיי לערער. די באשטעטיקט מיר האבן שולן די אין מיטינו.. ^וטױו
 קא־ קולטור די און קאמיםיע שול דער פון געװארן באשטימט זיינען
 ארבעט דער אין באטייליקן זיך זאלן לערער די אז זען, װעט מיםיע

 נאציא־ דער פרן בודזשעט דעם גוטגעה״םן ־אבן מיר ארדן. דעם פון
 צוגע־ האבן מיר .$5450 פון באשט״ט װעלכער קאמיםיע שול נאלער
 ארויםגעבן צום צו גרייטן מיר און קאנםפעקט אנטי־רעליגיע אן גרייט

 צו באשלאםן .האבן מיר בראיטור. אנטי־רעליגיעזע מרמר׳ם חבד
ארגאניזאציע קולטור פארא״ניקטע ארבעטער די ,$35 מיט םובםידירן
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אדיטארױם, פיפלם אין 1931 ,13 סעפטעמבער זונטיל״ אפגעהאלטן
איל. שיקאגא, עו״ שיקאגע װעםט 2457

 ערשטע די עפנט בלעבמאן א. חבר סעקרעטאר, דיםטריקט דער
 קאהען, ח. און 410 בר. לעװין, קארל אינדערפרי. 10:30 זיצונג

 קאמא־ ם. פארזיצער. װיצע און פארזיצער דערװיילט װערן 176 נר.
 מאזעם און דיםטריקט שיקאגער פון מילער ם. ,545 בר. ראװסקי׳

 די םעקרעטאריאט. אלם דערוױילט װערן מינעאפאלים 21 בר. פון
געטשארטערטע 46 פון דעלעגאטן באריבטעט: קאמיטע ־רעדענשל

 עק־ נאצ דער פון פארטרעטער 1 ברענטשעם, געטשארטערטע ניט 5 און
 ארגאני־ ארבעטער פון 16 קאמיטעט. דיסטריקט פון 7 זעקוטיװע•

 ניט. איינער און געטשארטערטע 5 ברענטשעם. ױגנט 0 זאציעם.
 איטאליענישע, 3 אוקראינישע, 4 פוילישע, 5 ברענטשעס, אידישע 24
 קאמוניסטישער דער פון איינעם גרינישער, 1 ד״טשער׳ 1 ענגלישע, 3

שולו. אידישע 2 ד״ ל. א. 1 ר״ נ. ס. ל. 1 ל., ױ. ט. 1 פארטיי,
 םלאװא־ 2 בױרא, אידישע 1 ?אונםילם, ארבעטלאזע 1 ר., א• װ. 1

,,ארגאניזאצי•״ זעלבםטהילף רוסישע 1 םאםײעטי, בענעפיט קישער
 05 צוזאמען איקאר. 3 היים, ארבעטער אוקראינישע 1 אונגארייטע, 2

 רעזא־ דער אין געװארן דערוױילט זיינען חברים 11 דעלעגאטן.
קאמיםיע. רעקאמענדאציע און לוציע

 נאציאנאלער דער פון נאמען אינם באריכטעט האט בעדאכט חבר
 און פארגאנגענע די אויף אפגעשטעלט זיך האט ער עקזעקוטיװע.

 מיר וואם .טעות׳ן די אונטערשטרייכנדיק אקטױויטעטן׳ צוקונפטיקע
 ארדן דעם בויען צו כדי טאן דארפן מיר װאם און באגאנגען זייגען

 אינם באגריםט טשעקא חבר ארגאניזאציע. מאםן גרויםע א אלם
 חבר ארגאניזאציע. בענעפיט ארבעטער םלאװאקישער דער פון נאמען

 (א קאמיטעט דיםטריקט דעם פון באריכט דעם אפ גיט בלעכמאן
 די דעלעגאט.) יעדן צו געװארן פארטיילט איז באריכט געדרוקטער

 פוז דעלעגאציע א אלם דערוויילט װערן זימערמאן און ריבאק חברים
 קאנ־ מארש הונגער און ארבעטלאזע קאונטי קוק דער צו פלענום דעם

פערענ־ז.
 528 בר. האהאל, חברים די מיט אזײגער 2 זיצונג, צװייטע די

 פארזיצער װיצע און פארזיצער אלם םיטי סױ 16 בר. מערלין, און
 םאב און קאמיטעטן שטאט פון באריכטן מיט אפגעגעבן האטזיד

 באטיי־ זיך האבן דיםקוםיעם די אין דיסקוסיעם. און דיםטריקטם
 ,546 בר• ליף, ,176 בר׳ קאהען, ,187 בר. װעלטמאן חנרים די ליקט

 האט װעלכער נןאמיטעט, שטאט אידישן פונם םעקרעטאר מילער ם.
 הייי אז געװארן, פארנאכלעסיקט איז ארבעט אידישע די אז אנמװויזו

 הוירשלער, געװארן, געטאן ניט איז ארבעט קולטורעלע םיםטעמאטישע
 אינם באגריםט האט אגראנאװםקי הבר .128 בר. ־אריזי, ,506 בר.

 פאר־ 2 פון געװארן געל״ענט איז טעלעכראכע א ר. א. װ. פון נאמען
 איז עס מעםי. װיליאם און גילבערם ארבעטער נעגער שפארטע

 נאקוטין חבר באגריםונג. דער אויף ענטפערן צו געװארן באשלאםן
 ראדזשערפ ענגלישן ארגאניזירטן ניי פון גאמען אינם באגריםט האט

ברענטש. פארק
 האבז זיי מאזעם: חבר באריכטעט דיםטריקט סאי מינעםאטע פאר

 19 פון דעלעגאטן 19 םעפטעמבער. טן7 דעם פאר־פ״לענום א געהאט
ען אקזילערים פרויען 2 ברענטשעם, 4 ארגאניזאציעם. געװען ז״נ

 דער .$20 פאר אנאנס אונזער׳ן מיט בראשור טר״ד׳ם נאדל די און
גוטגעה״םן. װערט באריכט

 מיר פארװאלטונגס־קאמיטע. דער פאר בארינטעט פאלאי תבר
 די װאם צאלוגגען, נײע די איינפירן פאר אפאראט דעם צו גרייטן

 אקטאבער. ערשטן צום גוטגעהײסן האבן רעפערענדום און קאנװענשאן
 ברענטשעם פעטערםאגער די סוםפענדירן צר ניט באשלאםן האבן מיר

 םטרייק. אין זיך געפינט מיטגלידער צאל גרעםטע די װ״ל דעם, צוליב
 אנשטריינגונגען מאבן צו פארלאנגען און ברױו א שיקן אבער זאל מעז

 דורנצופירן גלייך באשלאםן האבן מיר ביל. ז״ער טיילוױיז צאלן צו
 זאל אפים נאציאנאלער דער אז קאנװענשאן׳ דער פון באשלום דעם

 די פון ב־יבער די אדיטן צו דעפארטמענט אדיטינג אן איינפירן
 די אונטײרזוכן צו געבן מוזן זאל ברענטש יעדער אז און ברענטשעם

יאר. א מאל איין פון װ״ניקער ניט דיפער
געשלאםן. זיצונג די װערט דערמיט םיט

ל ח םעקרעטארין <ר, ■> i׳fi ר

״ פארטראטן. ״ ברענטשעם. נעגער און אוקראינישע ארגאניזירן ז  ז
 ױגנטי פארן .$2,200 מיט באװעגונג ארבעטער דער געשטיצט האבן

 מימ אן גייען זיי :לעווין טש. חבר באריכטעט קאמיטעט שטאט
 שפראביקע אנדערש מיט פארבינדונג אין שט״ן װעלן ארבעט. דדר

 בא־ ברענטשעם לואיםער םט. די פאר ארגאניזאציעס. פראטערנאלע
דיםקוםיע. דער אין זיך באט״ליקט שט״נפעלד יאפע: חבר רינטעט

 ארבעטןור אוקארינישער דער פון נאמען אינם באגריםט הושנער חבר
 ארבעטעד דער-םלאװאקישער פון נאמען אינם באגריםט זאדאן היים.

 דיסקוםיע. דער אין זיך באט״לירןן חברים ארגאניזאציע. בעניעפיט
 װייםן דעם עלעמינירן דארפן מיר אז האלט 424 בר. פון בריטצקער פ.

 400 בר• לאמבערג ,400 בר. בויער, ׳1 בר. אלטמאן, שאװיניזם.
 דיםטריקט יוגנט ארגאניזירן ניט פאר דיםטריקט דעם קריםיקירן
 אונזערע אין אקטױויטעט מאםן װעגן רעדט גערטנער הבר קאמיטעם.

״ן װעגן באריכטעט 16 בר. מערלין, קאמפאניעם. מיטגלידערשאפט  ז
 רעדט לואיס סט. אין ברענטש פרויען פון םמיט חבר׳טע ברענטש.

 חבר ארדן. אינם פרויען די ארײנציען פון װיבטיקייט דער װעגן
קריטיק. דער אויף ענטפערט בלעכמאן

 זאדאן און גערטנער חברים די מיט אװנט, 7 זיצונג, לעצטע די
 פון באריכט דעם מיט זיך ;יפנט פארזיצער װיצע און פארזיצער אלם
 װעגן רעזאלוציעם אנגענומען װערן עס קאמיםיע. רעזאלוציע דער

 קאמיטעט, דיםטריקט און עקזעקוטיװע נאציאנאלער פון באריבט
 דער װעכן ארדן, פונם טוער פאר אונױוערזיטעט ארבעטער אן װעגן

 ל״ ױ• ױ. ט. װעגן פ״ ק. ׳8 דיםטריקט פון קאמפאניע $8000
 אויף פר״ם־אפ דעם געגן פראטעםטירן צו איקאר, ר״ א װ. ד, ל. א.
 די פון דירות פון ארויםזעצונגען קעגן ארבעטער, נעגער דריי די

 דער פאר פארזיכערונג, ארבעטלאזער און סאציאלער פאר ארבעטלאזע,
 אינ־ דער פאר קרבנות, קלאםנקאםף און מוני טאם פון באפר״אונג
 איגךוםטריעלע די פאר ברענטשעם די פון רעגיםטראציע דוםטריעלער

 צו פרעםע, רעװאלוציאנערער דער פאר ל״ ױ. ױ. ט. און ױניאנם
 שטעלז צו רעקאמענדאציעפ צװעק. דעם פאר קאמיטעם ארגאניזירן

 דורכ־ ארי\צ קאנטראל, דיםטריקט אונטערן קאמיטעט מעדיצינישע די
 און ליפלעטם די אז װינטער, דורכן זונטיקם רויטע 2 צופירן

 צװע־ דעם פאר אפיפ נאציאנאלן פונם װערן באזארגט זאלן פאמפלדטן
 שפראך, יעדער אין און שטאט יעדער אין אפן־פארומם ארגאניזירן

 י־עדעד אז און אפים דיםטריקט א װערן עטאבלירט זאל שיקאגע אין אז
 50 ב״שטײערן זאל מיטגלידער 50 פון װינציקער ניט פון ברענטש

 אנדערע יעדע פאר םענט 50 און צװעק דעם פאר מאנאט א םענט
 א געבן זאל איפים נאציאנאלער דער אז ׳מענער־מיטגלידער. 50

 זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז םו-םידיע, א אלם םומע גל״כע
 װאס מאנאטן, 3 קומענדיקע די פאר געלט א״נטרימ $1 די אפשאפן

 דיר אז קאמפאניע׳ מיטגלידערשאפט א פאר װערן אויםגענוצט ויועלז
 זאל אדער שיקאגע, קײן חבר א ארוים שיקט אפיס נאציאנאלער
 ארגא־ אן פון צװעקן די פאר אפים דיםטריקט צום געלט ארויםשיקן

 ״דױם־פאנד״ א ארגאניזירן זאל ברענטש יעדער טור, ניזאציאנעלן
 מיר אז מיטגלידער, ארבעטלאזע פאר קאמיסיע אויפהאלטונג אןי און

 מיטגלידמר־ דער פאר געװעט א אין דיםטריקטן אנדערע ארוים רופז
 פונפ שפרא־ יעדער אין *מילז בויען זאלן מיר אז קאמפאניע, שאפט
 צװע־, דעם פאר יאנואר אין װערן גערופן זאל קאנפערענץ א אז ארדן,

 שיקאגער אלע פון װערן געהאלטן זיצונג א זאל מאנאטן 2 יעדע אז
קאמיטעטן. שטאט

 אז בײטאג, שבת זיצונג, יוגנט דער פון דעקאמענדאציעם אלע
 דער־ זאל קאמיטעטן דיםטריקט און שטאט ברענטשעם, דערװאקםענע

 ברענ־ ױגנט די מיט צוזאמען אלע אז דירעקטארן׳ ױגנט ױ״לן
 פארבינדונו. א זײן זאל עם אז סעקציע, ױגגט’א בויען זאלן טשעם

 רוםישע און אונגארישע, םלאװאקישע, די פון פארטרעטער מיט
 אז צענטער, םפארט ױגנט א עטאבלירן צו ארגאניזאציעם, בעגעפיט

 ארו״אניזירן צו דיםטריקט דורכן װערן געשיקט זאל ״ארגאנ״זער״ אן
 װערן, געדרוקט זאל זשורנאל ױגנט נאציאנאלער א אז ױו.נט, די
 םפעציעלעי א װעגן פראגע די געװארן. אנגענומען זיינען װ. א. א

 ױגנטלעכע פאר צימערן װעגן און קאמיטעט שטאט ױגנט פארן ־אםע
דיםטריהט. צום געװארן איבערגעגעבן זיינען ברענטשעם

 בערםאן לואים, םט. — יאפע מינעםאטא׳ — מאזעם חברים די
 גערטגער, פייערשט״ן, בלעפמאן, אמאהא, — פארמאן מילװאקי, —

 לעװין, קאמאראװםקי, מילער, הוירשלער, האמערמאן, פיין׳ אישוק,
נ״ער דער אין געװארן דערװיילט זיינען שיקאגע פון טענענבאום
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בארענשטיין, שטיינפעלד. :קאנדידאטן אלם קאמיטע. דיםטריקט
בארשיא. און לעמקאװיץ
— יאפע, לעװין, גערטנער, חברים די קריגן װערטער שלום

מילער. און גןאמאראו־סקי לואים, טט
ר א ט ע ר ק ע ט ס א י

א א א דיםטריקט קליװלאנדער פלענום

 סעפטעמבער טן21 און טן20 דעם אפגעהאלטן
קליװלאנד ראוד׳ קינזמען 14101 א.ין

 פון דוקאן חבר פון געװארן אויפגעעפנט איז קאינפערענץ די
 פאר* געװארן איזידערװ״לט קוםטין חבר און שטאםישןיי-יקאצויטעט

 ■פיגל, און דוקאן חבר פון םעקרעטארייאט אי דערוױילט וועיט עס •זיצער.
 א װאלהענדלער, און ־מינאקער חברים די פון קאמיטע קרעדענשל א

בארץ. און שאר דוקאן, פון קאטיטע רעזאלוציע
דעלעגאטן, 2 — 188 בר. איר. :יקאטיטע קרעדענשל פון בארײט

ט דעלעגאט, 1 ~ 544 מ  ,2— 413 ,2 — 537 קלױולאנד ,1 — ױ
 םינ־ ,2— ױגנט ,2 — 181 עקראן <1— 160 ,2 — 148 ,2 — 124

 און בענעפיט קראנקן אונגארישע די פון דעלעגאטן ,1— 172 סינעטי
ארגאניזאציעם. םלאװאקישע
 בעדאכט: חבר פון עקזעקוטױוע ,נאציאנאלער דער פון באריבט

 ארדן דעם בויען פראבלעם. װיכטיקםטע די פארזיכערונג םאציאלע
 װעגן ארבעטער די צו צוטרעטן קאמפאניע. פאליטישער דער דורך
 פארשידענע די ארגאניזאציע. קעמפערישער קלאסן א אלס ארדן

 קלאםן דעם — שפראך אײן אמתן דער אין האבן ארדן אינם שפראבן
 פון ארבעט די אונטערצושאצן איינע — טענדעניצן צװ״ די קאמף•
 פארנאבלעםיקנ־ אנדערע די און ברענטשעם שפראכיקע פרעמד בוי׳ען

 אונזער שעדלעך. ביידע זיינען ברענטשעם, אידישע די בויען צו דיק
 רעדנדיקע ענגליש די ארבעטער, נעגער די אךיינצױציען איז אויפגאבע
 אריינציען ארבעטלאזע, די העלפן צו פאנדן עטאבלירן צו עלעמענטן,

ױגנמ. די פרויען, די
 אריינגעקראגן :אלעף חבר פון קאמיטעט דיםטריקט פון באריכט

 ברענ־ נייע ארגאניזירט פלענום. לעצטן זינט מיטגלידער 81 נייע
 צוליב געטאן גענוג ניט ארגאניזירן. אין זיך חאלטן נאך טשעם.

 פאנדן. קיין ניטא ניט. קאאפערירן ברענטשעם שטעמ. פון װײטק״ט
 דער פון קאמפאניעם אלע אין באטײליקט זיך האבן ברענטשעם די

 געארבעם האט קאמיטעט קולטור דיםטריקט דע־ ארבעטער-באװעגונד.,
 שא־ װייםער טעות, א איז װאם ברענטשעם אידישע די פאר בלויז

 דיםטריקט דער אבער פאל׳ עקראנער דעם אין באװיזן זיך האט װיניזם
דעם. פון שעדלעכקייט די באװייזן צו געזוכט האט קאמיטעט

מ. ס. פ. דער פון נאמען .אינם באגריםט פוינץ חבר׳טע
 װערט עם און טעטיק״ט זייער װעגן באריכטן ברענטשעם די

 און פארגרעםערט זיך האבן .ברענטשעס מעךסטע אז ארויסגעבראכט
 ניט זיי האבן אבער קאמפאניעם, די.ארבעטער אין באטייליכןט זיך האבן

ארדן. פארן אויםגענוצט
 פלאט, חברים די װעלכע אין דיסקוסיע א אנגעפירט װערט נאכדעם

באטייליקם זיך האבן מעדאגליא און טענענבאום שאר, ײאלהענדלעי,
 פון שאר חבר מיט אינדערפרי, מארגן אף זיצונג, צװייטע די

 פון באגריםונג א מיט אנגעהײבן זיך האט פארזיצער, אלס פיטסבורג
 װאלי אימפיריאל דעם פון קרבנות די פון אייניער םפעקטאר, חבר

 דער אז האלט און דיםקוםיע די רעזומירט אלעף חבר ״פריימ־אפ״.
״ן דארף קריטיק די אבער קריטיק, די ו־וערט טא?ע איז דיםטריקט  ז

 חבר פרוכטן. קײן געבראכט ניט האט דיםקרםיע די קאנסטרוקטיװ.
 ניט זיך דארפן ברענטשעס די אז האלט און אויך רעזומירט בעדאכט
 די צו גיין דארפן זיי ארבעט. טאץ צו דיסטריקט אפן פארלאזן

 פונם ראטעם די ארדן. דעם בויען העלפן און ארגאניזאציעס ארבעטער
 האבן װאס ארגאניזאציעם אנדערע און מעםיק זייער זיינען ארדן

 ענגליש, רעדט ױגנט די אונטערג״ן. סו,פ כל םוף מוזן ראטעם קלענערע
 אנט־ זיך מוזן מיר ענגליש. אין ארגאביזירן איר מען דארף דעריבער
 ברענטשעם האבן מיר װאו דארט אינטערנאציאנאליסטן. אלם ײי־לען

 מיר װא־םן. ניט ברענטשעס די קעגען קליינבירגער פון בלויז
 דעם געגן קעמפן דארפן מיר ארבעטער. פון ברעגטשעם בויען דארפן
 ארגא- אונזער אין נעגער ד< אריינציען מוזן מיר שאוויניזם. װייםן

 פרינציפן״פונם די פון װאך דער אף שטייט דיםטרילןט דער ניזאציע.
 איינקלאנג אין ארבעטן זאלן ברענטשעם די אז זען׳ דארף און ארדן
פרינציפן. די מיט

 פון קאמיםיע פינאנץ א־ן ארגאגיזאציע דער פון רעקאמענדאציעם
מיט־ 7 פון באשטיין זאל קאמיטעט דיםטריקט דער שלאםבערג: חבר

 שיקן זאלן אירי און עקראן פיטםבורג. און קלױולאנד פון גלידער
 ברענ־ נייע פאר אפן ורערן געלאזט זאלן פלעצער 5 און איינעם צו

 און קאמיטעם מיטגלידערשאפט האבן זאל ברענטש יעדער טשעם.
 די מאנאט• יעדן' קענװעם א האבן עקזעקוטױועם. פונקציאנירנדיקע

״ און פלענער ארגאניזאציאנעלע אויםארבעטן זאל קאמיטע דיסטריקט  ז
 זאל דיםטריקט פונם פארטרעטער א ברענטשעס. אלע צו צושטעלן

 יעדער חדשים. 2 אלע װי װינציקער ניט ברענטשעם די באזוכן
 צװעק פארן פלענומם די צװישן אונטערנעטונג אז האבן זאל גרענטש

דיםטריקט. דעם פינאנםירן צר
ארבעט־ — לאזונגען די ;דוקאן חבר — קאמיטע רעזאלוציע

 רעכטן, נעגער געבוירענע, פרעמד פון פארטיידיקונג פארזיכערונג, לאזיע
 פונם קאמפאניעם ארגאניזאציאנעלע די אין װערן ארויםגערוקט זאלן

 איז קאמיטע דיםטריקט די שאװיניזם, װ״םן דעם באקעמפן ארין.
 פאר ציוניזם, געגן קעמפן צו פאל, עקראנער דעם אין גערעכט'געװען

 שי־ פון די צו ענלעך רעזאלוציעס (אנדערע געבוירענע. פרעמד די
דיםטריקט.) קאגער

̂ין גייען קאמיטע דיםטריקט נייער דער אין  פיטס־ — שאר :ארי
 באסין, אלעף, עקראן, — מעלצער אירי׳ — װאלתענדלער בורג,

קליװלאנד. — קוםטין לעװיט, ראמיא׳ מעדאגליא, ב״ער,
 בעדאכטן חבר פון רעדע קורצער א מיט זיך ענדיקט קאנפערענץ די

״אינטערנאציאנאל.״ מיטן און ארדן דעם שטארקן צו

א. א א דיפטריקט דעטראיטער פלענום

 טן27 און טן26 טן,25 דעם זונטיק׳ און שבת פר״טיק, אפגעהאלטן
דעטרויט. ־אל, פינישן אין סעפטעמבער

קאמיטעט. דיםטריקט פון םעקרעטאר לינעמאן, חבר פון געעפנט
 פירט םאמאראןז, חבר פון דיריגירט פארא״ן, געזאנג פרײהײמ דער

 עם לידער. םאװעטישע און רעװאלוציאגערע פון פראגראם א דורך
 זיבן דיסטריקט פון פישער, ליא : חברים די רעדעם באגריםונג האלטן

 ליי יוניטי יוניאן טרײד פון יצמים, דזשאן פארםיי, קאמוניםטישיע
 דאװידמאן, שלמה װאלן, איצטיקע די אין מעיאר פאר קאנדידאט און
 פארװאלטער קאמינער, ח׳ און א. א. א. באם שולן לעקערט הירש פון
פרייהײט.״ ״מארגן פון

 דער־ די אן װייזט ער רעדע. לענגערע א האלט בעדאכט מא־ם הבר
 עקזיםטענץ, זיין פון צ״ט קורצער דער אין ארדן פון גר״כונגען

 קלאם ארבעטער פון קאמפן איצטיקע די אין ארדן פון װיבטיק״ט די
 אינטערנאציאנאלע אן אלם ארדן דעם בויען צו רופט און אמעריקע, אין

קאמףד־ארגאניזאציע. מאםן
 גערבערט פארזיצער אינדערפרי. שבת ג. נ ו צ י ז ע ט ש ר ע

 איקאר שולן, די ברענטשעם, 12 פארטראטן ס׳זיינען רעפידס). (גרענד
(גאליצקי, 42 בר. :דעלעגאטן םאסייעטי וױאירקערם םלאװאק און

(מעלאן. 43 ;װילענםקי) גלוכאװםקי, רײוקין, שװארץ, דידלאװ׳
 ; איידלמאן) (אקרענט, 80 ;בלומער) (קאמינער, 78 ;שוםטערמאן)

 רומענישער — 505 ;(נאדאלסקי) בר. ױמט ; רעפידם גרענד — 178
 ; פארלאם) (דזשיימם בר. גריכישער — 523 ;פאפא) (װאלערא בר.

 בערנאר־ (פעלים בר. איטאליענישער — 538 ;בר. פוילישער — 533
 בר. ױגנט ;קאטאנא) (ניקאלאם בר. רומענישער — 553 ;דעיר)
 ;עסטרין) מילער, (דאװידמאן, שולן לעקערט הירש ; קושניר) (םאף,

 קאװ״ניק). (פאל בר. פוילישער — 88 םאסיי־עטי; ײאירקערם םלאװאק
רעזא־ מעלאן). (לענימאן, קאמיטע קרעדענשל :דערװ״לט ס׳װערן

 קא- רעקאמענדאציע שװארץ). גאליצקי, (קאמינער׳ קאמיטע לוצייע
 סעקרעטאריאט קושנער). גערבערט, קאטאנא, (שוסטערמאן, מיטע

דאװידמאן). שלמה נאדאלםיןי, (םידני
ן ט כ י ר א ן ב ו : פ ס ע ש ט נ ע ר דער (שװארץ). 42 ב

 קאמ־ און ארויסטרעטונגען מאםן די אין אנט״ל גענומען תאט בר.
 צו־ ניט זײנען מיטגלידער נייע קײן קלאס. ארבעטער פונ׳ם פאניעם

 בלויז ניט שולדיק פארלארן. צװזי פלענום. לעצטן זינט פון געקומען
 װי געװיזן גענוג ניט אפים. נאצ. און קאמיטעט שטאט אויך נאר בר.

 איי־ אן מיטגלידעד. 130 פארמאגט בר. ארבעט. דער מיט אנצוג״ן
פאנד. ארבעטלאזן רעקאמענדירן ליידיג. איז קאפע דאקטאר. גענעם

 צװײ די פון פארלוסט דעם פאר שטארק קריטיקירט בעדאכט (חבר
 אפילו פארלירן צו ניט פאםט )42( בר. לענין א פאר מיטגלידער.

. מיטגליד.) אײן
מיטגלידער. 45 פארמאגט בר. דער : (מעלאן) 43.בר. רוטענבערג

 באמעגונג דער געגיעבן ?אמפאניעם. אלע אין גענומען אנט״ל
 צייט. שלעכטער ז*ער צוליב מיטגלידער 5 פארלוירן האט ד. 105 איבער

אר־ ק״ן מיטגלידער. 50 פארמאגט בר. דער : )78 (בר. עליכם שלוב
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ט בעם  12*10 בלויז קומען מיטינגען צו זומער. פארן געטאן ני
 צוגענומען זיינען מיטינגען אלע װאם דערפאר, מעגלעך מיטגלידער.

88 בר. לעקערט חירש ארגאניזאציעם. אנדערע פון געװארן
געהאלטען זיך צייט לאנגע א נייער׳ א איז בר. דער : (בורשטיין)

 אלע אין שענוםען אנטייל .33 ער האט איצט מיטגלידער. 15 מיט
געקומען רעפידם: גרעגד )178 (בר. שאמפאלםקי קאמפאניעם.

 דורכגעפירט מיטגלידער. 19 איצט — 14 מיט פלענום לעצטן צוםי
 דורש־ אין ר• י. װ. געהאלפן פטרייק. מ״גער דעם פאר פיקניק א

 עקזע־ גוטע א האט מיטינגען. די צו 19 אלע אמאל ,15 לןרמען שניט
 ו״ערבערט ניטא. פאגדן קיין פלאץ. לויטן אקטיװ קוטיװע.

 בר. אין ארבעט קולטורעלער דער װעגען בארישטעט )178 (בר•
 פאר־ געזאנג פרייהייט פון נאמען אין באגריםט (דיריגענט) סאטאראף

איין.
דיבארן אין בר. אוגזער : )505 ברענטש (רומענישער פאפא

 מייג־ די באװעגונג. ארבעטער דער אין אנטייל נעמט אקטיװ. איז
 פארטיי און װאירקער״ ״דעילי דעם דאלער. 56 מיט געהאלפן ערס

 ברענטשעם. רומענישע נייע צװ״ גדינדן׳ געהאלפן געהאלפן. דיםטריקט
 בר. (איטאליענישער בענאדארא פיליס מיטגלידער. 20 פארמאגן

53S(: אילאװאטאר. ר. י. װ. געהאלפן מיטגלידער. 20 פארמאגט
 ױגנט, 414 (בר. נאדאלםקי םידני .11 פון בר• ױגנט א געגרינדעט

אמאליקע און ל. ק. י. פון מיטגלידער. 8 האבן : רעפידס) גרענד
 איצט זיך וועלן ארגאניזירט. װערט טים באל בעםקעט א פיאנערן.

 רעפידם. גרענד אין ױגנט דייטשישער און פינישער דער צו נעמען
 דיבארן. אין נייער א איז בר. דער ):558 בר. (רומענישער טאטאן
 איבריקע די װעלן שאװאופטזיניק. און אקטױו זיינען 4 בלויז

 אין נאציאנאליטעטן אנדערע ארנאניזירן העלפן װעלן . דערציען
מישיגען. דירנארן,

 בא־ שװארץ. פארזיצער ב״טאג. 2:30 שבת, זיצונג, צרוייטע
 בוגלס) (דזשיימש 523 נרענטש גריפישער פארגעלײענט• רישטן

 גוטשטײענד. מיטגלידער 4 בלויז אנטוזיאםטיש, ניט גייט ארנעט
 ברענטש ױגנט ברענטש. דעם אויפצובויען ארבעט פיל :ייטיק

 11 שוין האט רןושנער) (םאפיע ארגאניזירט ױאש נאר — דעטרויט
 אפע־ פארװיילונגןןן. טענץ, דיםקופיעם, דורך פירט מיטגלידער,

ארבעט. דער אין ארויםצוהעלפן מימגלידער עלםערע צו לירט
 געהאלפן ק. ד. לינעמאן. באריפטעט קאמיטעט דיסטריקט פארן

 ארגאניזירן געתאלפן באװעגונג. ארבעטער דער פון קאמפאניעפ אלע
 דער צו אריבער איז װאם ל. אװ פ. א ,1239 לאקאל קארפענטערם

 קומם ליג• ױניטי טרײד בילדינג א געגריגדעט און ל. י,-. יו. ט.
 מיט־ צאל .10 פריערז־יקע אנשטאט ברענטשעם 12 מיט פלענום צום

 צאל איצטיקע מיטגלידער. 13 פארלארן געפאל;. דאך גלידערשאפט
 װעג בעםערן א אוועקלייגן װעט פלענום איצטיקער אז תאפן .372 איז
ארבעט. די אנצופירן דוי

די אין בעדאכט: מאקם ח׳ — אפים נאציאגאלן פונם באריפט
 װערן קאמיטעם דיםטריקט פון און ברענטשעם די פון באריבטן
 צוגעטראגן האט ארדן דער װאם דינסטן די ארויסגעשטעלט צוערשט

 דאס אל״ן. ארדן פון ערשט םוף צום ארגאניזאציעם. אנדערע צו
 אליין, ארדן דער קוםען מיטינג ברענטש פאם מוז צוערשט טעות. א איז
 דארפן מיר אגדערע. ערשט דערנאד און ארגאניזאציע אייגענע זיין
 מיר ארגאניזאצי־עם. אנדערע מיט פנימער אונזערע פארשטעלן ניט

 אינטערנאציא־ — פנים אייגענעם אונזער יאװײזן שטענדיק דארפן
 דארפן מיר מעכאניש. ניט זיך ם׳פארשטײט ארדן. ארבעטער נאלער

לעבן. ארומיקן צום אריענטירן אלעמאל זיך
באגריםונגען בלומער. פארזיצער : פײ זונטיק זיצונג דרימע

 פארטײדי־ פאר קאונםיל ד״ ל. א. װאוירקער״, ״דיילי ר., א. װ. פון
 לעקערט הירש די פאר איקאר. פיאנערן׳ געבוירענע, פרעמד פון גונג

 די אין ?ינדער 300 געװען פאראיארן דאװידמאן. חבר — שולן
 פון ברענטשעם אנדערע רופט טיטלשול. אין און עלעמענטארע 5

 הנרים אידישע די פון בײשפיל דעם נאכטאן נאציאנאליטעטן אנדערע
 די זיך באטײליקן דיסקוסיע דער אין קינדער. די ארגאניזירן און

 נייע צוגענן 'װעגן ערשטער װיינטרויב. און איידלמאן חבריט
 די אר״נברענגען דועגן צװייטער ארדן. פארן רעדנער ־אדרען

נאציאנאליטעטן. אלע פון ױגנט
 רעקא־ נעדאבטס חבר אנגענומען ם׳װערט •1 :רעזאלוציעם

 אנדערש טיט פארבינדן זיך זאל קאמיטעט דיטטריקט דער אז מענדאציע,
 ארגא־ שולן, די פון ארבעט די ארגאניזידן צו ברענטשעס שפראכיקע

 און רוסישע אונגארישע, סלאװאקישע, די צװישן קינדער די ניזירן
 קולטור אינטערנאציאנאלן אן שאפן .2 נאציאנאליטעטן. אנדערע

 קאמיםיעם. קולטור שפראבן אלע פון פארשט״ער מיט קאמיטעט
פארנינדונג אין פארזיכערונו. סאציאלער פאר ארבעט װעגן .5 ,4 ,3

 1932 מאי, טן1 ביזן .6 ארגאניזאציעס. מאםן אנדערע אלע מיט
קן טיטגלידער 1000 האבן צו שי  פאר־ םאװעטן אין דעלעגאט א אוך

 דער אין ארויםהעלפן זאלן ברענטלעט איצטיקע די .7 :אנד.
 פאר פאנדן זאמלןין .8 ברענטש. ענגלישן אן גרינדן צו יאלד ארבעט

 און מיטינגע[ די צו דיםציפלין .'מער9 מיטגלידער. ארבעטלאזע
 האבן און בילעטן פארקויפן דאם באגרעניצן .10 אקטױויטעטן;

1׳ פא:ד. םפעציעלן א דערפאר ל. .T ױ. ט. די בוייען העלפן .1
 האט בעדאכט חבר פארזאטלונג. מאשן א געװען איז אװנט אין

 פון עקזיילערי אן ארגאניזירט ארלן'און פון אויפגאבן די דערקלערט
 ארדז גרויםן א בויען צו ראסן און שפדאבן אלע פון פארשטײער

מישיגען. שטאט אין
םעקרעטאריאט פארן דאװידמאן, שלמה

ט פרן פלענום קו דיםטריקט קאנעטי

.1931 אקטאבער, טן4 דעם זונטי?,
 זיצונג. :די עפנטי — פעקרעטאר דיםטריקט — קופער י. חיר

 םפרינגפילד פין בלום דונר און פלענום פון אויפגאבע די דערקלערט
:אויםגעקליבן ם׳װערן פארזיצער. אלס דערװײלט ווערטי
סטעמ־ קופער, י. און פאדעמבערו. נ• ' :ט א י ר א ט ע ר ק ע ס
יזשײקאבסאן, נײ־דיײױן; מילער, :קאמיטע קרעד״גשל פארד.

ױ־ה״װן; םפרינגפילד. שטאון, און הארטפארד גארבוש, און גאבערמאן נ
 םטעמפארד; װאפסי, שפרינגפילד, דאנציג, רעזאלוציאנש־קאמיטע:

 ברידזשפארט. שעגדעראװ, און ח״וון :ױ שיגל, גיו־הייװן; װײםםאן,
 דער־ א. א. א. פון ארגאניזאטאר נאציאנאלער — זאלצמאן ר• תבר

באצװעקן דישטריקטן אונזערע פרן זיצונגען פלענארע די קלערט:
 אנציי־ און ארבעט אפגעטאנענער אונזער פון םך־השל א הינטערצוציען

 פארבונדן ענג זיינען מיר ארבעט. װ״טערדיקער פאר פלאן א שיענען
 אויפגאבע אונזער פארבאגד. שאיוועטן אין דערגר״שונגען די מיט

״ן.: דאר,? ״ן זאל א. א. א דער אז ז קריײל רויטער א װי מער ז
 קלאפ. ארבעטער רעװאלוציאנערן פארן שטיץ־פונקט װישטיר[ער א —

 אלע אין אדןטױו באט״ליקט זיך האבן מיטגלידער ארדן אונזערע
 אונזערע דערגרײשט האבן מיר באװעגונו״ ארבעטער דער פון אקציעם

 זייגעז מיר קאמפאניעם. פינאנציעלע פארשידענע די פאר קװאטעם
שןאמפא־ זומער די קאמפאניעש: פאלגנדע אין תינטערשטעליק געװען

 צום 15,000 ביז מיטגלידערשאפט האין צו באצװעקט האבן װאש כייעש
 קאנע־ .13,000 ביז ווערן דעךגריישט אפשר װעט פלענום יארקער נױ

 שפרעשנדן ענגליש איינציקן דעש פארלוירן האט דיפטריקט טיקוט
 ארדן. עון שעקציע ענגלישע די געבויט ניט האבן מיר ברענטש.

 פך קיין ניט םעקציעם. ױגנטי די גענוג פארגרעש׳ערט ניט האבן מיר
 קאמיטעם טרייד באשאפן ניט װ. א. א. ברעגטשעס, פרויען די אין
 פנים פאררעטערישע דאפ אויפגעדעקט ניט און רעאגירט ד״ענוג ניט
 זיך מ׳האט רינג. ארבעטער אינדעפענדענט און רינג ארבעטער פון
 ניט שאפ״. צום פנים ״מיטן לאזונג: דער אויף אפגערופן גענוג נים

ע כחות׳ נײע קיין ארויפג״רוקט ״ ״ן געפירט ניט טוער. נ  צעטיילונג ק
 מ׳האט און שישטעם. גענוג געװ׳ען ניט איז במילא ארבעט, דער פון

 ײ• א• א• עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דײר פון געמאנט גענוג ניט אויך
 חשבון אויפן פארזישערונג פאציאלער פאר קאמף א אנפירן דארפן מיר
 א שאפן מיטגלידער: שטר״שן אין זיך יאגרעניצן מלושה. דער פון

 און שנעלער װאם מיטגלידער. שטריישן דאש פארמ״דן צו שדי פאנד
 אין דורשפירן מיטגלידער. אונזערע אינטערנאציאנאליזידן שטארקער

 מיר ברענטשעש. אונזערע אין ארבעט קולטור די מאפ פולער דער
 אלע און פארבאנד שאזועטן אין ןארדן אונזער פו דעלעגאציע א שיקן

 אקציע. דער אין נעמען צו אנטײל מעגלעכק״ט די האבן ברענטשעש
 פאראיינימנג דער װעגן קאמפאניעש די מיר שליםן װינטער היינטיקן

 פארטרעטער דע׳צמאן׳ תבר ארגאניזאציעש. פראטערנאלע אנ־ערע מיט
 ברענ־ ױגנט די גרינדן צו נויטיקײט דער װעגן רעדט מגנט, דער פון

 קאנעטיקוט א. א. א. פון שעקרעטאר דיפטריקט קופער י. חבר טשעם.
דישריקט. פון טעטיקייט דער װעגן בארישטעט שטייט,

.4שעי מעראן, קאמיטעט שטאטישן הארטפארדער פון בארישט
 דאל. 427 מיטגלידערשאפט. זייער פארגרעשערט האבן ברענטשעם די
 אין געשטאנען קאמפאניעם. פארשידענע ארין= געװארן זגעשאפן אי

 באװעגונג. ארבעטער דער פון צװײגן אנדערע מיט פארביגדונג
 אדורשגעמאשט האט זי :אטש א., א. א. באש שול קינדער ארשעטער די
 45 ביז 50 פון דורששניט א געהאט זי ־אט קריזיש פיגאנציעלן א

שול. דער אין קינדער
 — אפגעבער בארישט — קאמיטעט שטאט נױ־ה״ונענער פון

 אין געגרינדעט ערשט זיך האט קאמיטעט שטאט דער דזשייקאבשאן.
דער געװארן. געטאן ניט איז ארבעם שך קיין יאי־. דאש ױלי



1931 אקטאבער, ק נ ו פ ר ע ד32

 פארשטענדעניש קלארע א אייינבריינגען דארפן אבער ונעט דיםטריקט
נױ־ה״װען. 44 אוי 73 :ברענטשעס די צװישן

 קאמוניםטישער דער פון ארגאניזאטאר ריסטריקט זאלצמאן, חבר
 פאר־ צו זיך ענגער נויטיקייט דער װעגן רעדט און באגריםט פארטי',

 דער פון טייל רעװאלוציאנערן דעם פון קאמפן אלע מיט בינדן
װן פון קאנםיל פרויען דער באװעמנג. ארבעטער ױ־ה״  האט נ

 מיטאגם צוגרײטנדינן די. על. אײ. דער פאר $100 נאענט געשאפן
 בא געבליבן נאך ארום אזוי איז רוה דער געםט. און יעלעגאטן יד י£א

קעשענעם. יפרעמדע אין ניט און ארגאניזאציע אונזער
 מעראן. הבר פון פארזיץ אונטערן זיך עפנט זיצונג נאכמיטיק די
 דיםט־ ?אנ. פון ברענטשעס אלע פון באריפטן אויםכעהערט ס׳װערן

 דערטאענע ניט די פאר •פארװאורפן םך א זיך ם׳מערקן װי ריקט,
 װאם מיטלען אלע אויסנוצן ;יט פאר באפרידיקטקיימ ניט א איבעט.

ברענטשעם. אונזערע פארשטארקן צו פירן
 22 פארטראטן ם׳זיינען אז באריכטעט קרעדענשל־קאמיטע

 װייס/־וערט דיםקוםיע א זיך אנטװיקלט באריכטן די נאך דעלעגאטן.
 די און ארבעט אונזער פון ז״טן שלעכטע און גוטע די אנגעװיזן

עלןז. נאצ און קאמ. דיםטריקט שטאט־קאמיטעטן ביענטשעט
 פולשטענדיקער פאר רופט און דיםקוםיע די שליםט זאלצמאן חבר

 מיטגלידער. אלע צװישן צוזאמענארבעט הארמאנישע און אייניגק״ט
: רעזאלוציעס פאלו.נדע אנגענומען ם׳װערן
קאמ. שאפ און קאמיםיעם םרייד באשאפן זאלן ברענטשעם די

 פאר קענװעסינו״ א דורכפירן חודש א מאל א״ן זאלן ברעגטשעם די
 'א אויסטײלן זאלן עקז. בר. אדעי ברענטשעס מיטגלידערשאפט.

 ר. א. א. איןדעם און ר. א. דעם אין ארבעט פאר קאמיםיע ספעציעלע
 צו־ און אפטשעקן ארבעט די זאלן קאמ• דיםטריקט און שטאט די

 מאל איין אפים נאצ. צום און דיםטריקט צום באריכטן שטעדן
 פארבינדונג אין שטעלן זיך זאל קאמיטעט דיםטריקט דער חודש. א

 נאך איז עס װי טעריטאריעם אויך 1או ארגאניזאציעס אנדערע מיט
 געװעט םאצ. א פאר שלאגן מיר א א. א. פון ברענטשעס ק״ן :יטא

מיטו״לידער. ארייננעמען פאר ברענטשעם די צװישן

 יוגנט םפעציעלע א האבן זאל קאמיטע שטאט און דיםטריקט די
 עס װי שטעט די Iאי ברענטשעס. מגנט ארגאניזירן פאר ־אמיטע

 פארטרעטערשאפט א האבן עקז בר. די זאל קאמ. שטאט קײן ניטא איז
 קיין ניטא איז עם װאו שטעט די אין פארקערט. און ױגנט דער פון

קאטיטע. ױגגט א דערװ״לן ברענטש דער זאל ברענטשעם ױגנט
 פון סעקרעטאריאט דיםטריקט נ״ער א אויםגעװ״לט ס׳װערט

פאדעםבערג, נ. םטעמפארד; װאפםי, א. קופער, י. : חפרימ פאדגנדע
ױ סאוט יארק. נ

 ;הארטפארד 26 ברענטש מעראן, חברים די קאמיטעט: דיסטרייקט
 הארט־ ׳303 ברענטש ארביטמאן, הארטפארד; ,26 ברענטש ד.עבערמאן,

 םאוט ,67 ברענטש פירער הארטפארד; ,110 ברענטש קאזאק, פארד;
 ברענטש ראהינסקי, ברידזשפארט; ,149 ברענטש גדין, נארװאלק;

װן ניו ,44 װן ,73 ברענטש גראסמאן ;ה״ ױ־ת״  ברענטש בלום, ;נ
 םעק דזשייקאבםאן און קאמיטעט. דיסטריקט און םפרינגפילד; ,177
היױון. ניו קאמיטעט, ישטאט פון

סעק. פאדעמבערג, נ

באם שולן קינדער אידישע פילאדעלפיער פון קאנפערענץ יערלעכע די
גאם. טע5 נ. 995 אין םעפטעמבער, טן12 דעם שבת, א., א. א.

דער־ איז זי ארו-אניזאציעם. 21 פארטראטן האבן דעלעגאטן 41
 פארװאלטונג שול צענטראלער דער פון פארזיצער פונם געװארן עפנט

 פאר־ א דערװיילט װערן עס פ. ש. צ. דער פון נאטען אין העםקיל ח׳
 חבר און זאמםקע (ח׳טע םעקרעטארן 2 רוטינאװ), (חבר זיצער

 װיינשטײן), טעכנער, פרענקל, (אראנאװ, קאמיסיע קרעדענשל •טיינער)
 װײסמאן, טעבנער, גלוזטאן, ש• םאנדלער, (ה. קאמיםיע: רעזאלוציאנם

• גאטליב)
 באריכט א אפ גיט פ., ש. צ. פון םעקרעטאר גלוזמאן, שמהה הבר

 אפ גיט םאנרלער ה. חבר לן.שו אונזערע אין יאר־טעטיקייט דעם פון
 האט יאר פאריקן אז איבער גיט גלוזמאן חבר באריכט. פעדאגאגישן א

 ען9 האט צוזאמען שולן, נייע 2 געעפנט פארװאלטונג צענטראלע די
 געפונען זיך ם׳האבן װאו מיטל־שול, 1 אין און שולן 8 אין געלערנט

 קינדער, די זאמםקע. גלוזמאן, םולער, םאנדלער, : לערער קינדער. 35ו)
אונז האט מעטאדע) (פראייעקטן לערנען׳ פון מעטאדע נ״ער דער דאנק א

 האבן זיי קלאםן־קאמ,ז. טאג־טעגלעכן צום דערנענטערן צו געלונגען
 דער בא קאמפאניעם אלע אין עלטערן די מיט צוזאמען באטייליקט זיך

 הארעפאשנע די און קינדער די פון עלטערן די באװעגונג■ ארבעטער
 פון וױיט אבער נאך זײנען שולן אונזערע פון געגניטן די אין מאסן

 אדן ארבעט אונזער אינטע;סייפיצירן דאר^ מען שזול־װעזן. אונזער
 מאסן־ארגא־ ווערן זאלן שולן אונזיערע כדי שול־פאראײנען גרינדן

 נאך איז ברענטשעם די מיט ארדן פונם פארבינדונג די ניזאציעס.
 דורכגיעפירט מוז קאמפאניע אידעאלאגישע אן מעכאגישע. א דערװייל

 פרא־ די אז אן, װייזט סאנדלער ה. חבר צדדים. ביידע צװישן נוערן
 אונזערע דערנענטערן צו כדי אויםגעהאלטנםטע. די איז מעטאדע יעקטן

 װעט פראגראם מיטל־שול ךי קלאס. זײער פון לעבן צום קינדער
 מיטלשול אונזערע פארװאנדלט האט פריערדיקע די װײל װערן, געביטן
 נייע די שילער. פראלעטארישע װי אקאדעמיקער אין מער קינדער

 װעט װאס קאמפלעקם־מעטאדע, דער פון באשטײן װעט פראגראם
 פון ארבעט דער מיט קלאםן די פון לימודים די פארבינדן דירעקט

ארגאניזאציעם. אונזערע
 דיםקוסיע. בר״טע א זיך אנטװיקלט באריבטן ב״דע נאך
פון (פארטרעטער שט״נבערג חבר :אנטייל נעמען חברים פאלגנדע

 רוטינאװ, א״םמאן, ח׳טע א•), א. א. פונם עקזעקוטױוע נאציאנאלע
 װעו־ו עם אנדערע. און םאנדלער זאמסקי, ש״נער, סילווער, סולער,
 העלפן פארא״נען, שול בויען העלפן רעזאלוציעם: פאלגנדע ומען אנגענ

 ״פרייהײט״ העלפן ארדן• און שול פון פאראייגיקונו, די פארשפרײטן
 אריינגעצויג! זאלן קינדער אוגזערע אז זען װאירקער״, ״דיילי און

 פון ארגאניזאציע דער אין און ליג״ קאמוניםט ״יאנג דער אין װערן
 װאל דער פון ארבעט דער אין ארויסהעלפן און שטיצן פיאנערן. די

 קאמוניסטישער דער פאר פראפאלאנדירן ארבעט דער דורך און קאמפאניע
ארעםטזרטע. פאליטישע אלע פאר אטנעםטיע פאדערן פארטײ,
 די שליסן םאנדלער און גלוזמאן שמחה שטײנבערג, חברים די

דיסלןוםיע.

 דער פון באשלוםן די דורכצופירן זיך פארפליבטן דעלעגאטן די
״ בא קאנפערענץ  די איז דערמיט און ארגאניזאציעס די אין ז
גיעשלאםן. ־אנפערענץ

ר א ט ע ר ק ע ט א י ס

 קאנםטיטוציע דעם פון רעזולטאטן
רעפערענדום

 אפשטימונו, די געװארן געשלאםן איז םעפטעמבער טן1 דעם
 שטימען 2700 איבער רעפערעגדופ. קאגםטיטוציע דעם איבער
געװארן. אפגעגזיבן זײנען

:דאגעגן שטימען געהאט האבן פונקטן 2 בלויז
 נא־ גייע א דערוױילן זאל קאנװענשאן נאציאנאלע די אז .1

 — געגן ׳2595 — פאר קאמיםיע. עקזעקוטױוע ציאנאלע
ע ניט באצאלט װאס ברענטש, א אז .2 .134 אין שולדן ז״נ

 דער זואס צ״ט דער דורך אז און װערן סוםפענדערט זאל צייט
 ניט אפים נאציאנאלער דער זאל םוםפעגדירט איז ברענטש

 ,2367 — פאר ברענטש. צום פארפליבטונגען קיינע האבן
- געגן - 226.

ען פונקטן איבעריקע אלע  כמעט געװארן אנגענומען ז״נ
 בלויז און פאר שטימען 2700 ,2500 ערך אן מיט איינשטימיק׳

דאגעגן. שטימען איינצלנע
ען שטימען 2700 בלויז װאפ אורזאך די  אפגעצײכנט ז״נ
 ברענטשעפ צאל גרויםע א װאס דעם מיט זיך דערקלערט געװארן
 ניט האבן רעפערענדום, אין באטייליקט זיך האבן װעלכע

אפיפ. נאציאנאלן אינם באלאט ז״ער ארייגגעשיקט
 טאדלען צו באשלאםן האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די

 נאשלוס איר דורכפירן ניט פאר באאמטע און ברענטשעם די
סעפטעטבער. טן1 ביזן באלאט דעם איינשיקן פון

 פארעפנטלעכן מיר װעלן ״פונק״ נומער קומענדיקן אין
 אינם באטײליקט ניט אינגאנצן זיך האבן ברענטשעס װיפל

 ארייגגעשי־ט ניט האבן ברענטשעפ װיפל און רעפערענדום
באלאטם. זייערע


