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1932 אקטאבער־נאװעמבער,ק נ ו פ ר ע ד2

באסטאן אין קאנפערענץ דיםטריקט פון באריכט
ק, אפו-עהאלטו טי ױ אין ,1932 טן,11 דעם םעפטעמבער זונ האל. אינט. נ

עלין ט. תבר קאנפע־ די עפנט קאמיטעט דיםט. פון פארזיצער י
ט רענץ טעטיקײט. יאר פארגאנגענעם דעם וועגן װערטער פאר א מי

עלין חבר  די פעקרעטאריאט פאר פארזיצער. דערװײלט װערט י
 און רעקאמענדאציע דער אין פריטאן. א. און װיינער ײ. תברים

 קאזלאװ ,114 קאהן : פאלגנדע די דערװ״לט װערן קאמיטעם רעזאלוציע
 .174 קאהען און 65 קעםנער ,65 זארן ,28 יארטםין ,28 װיים ,28

דעלע־ 28 דורך ברענטשעפ 13 :פארטרעטערשאפט דער פון בארינט
 צװיי און ארג. פריינטלעכע 4 קאמיטעט, דיסטריקט פון 11 גאט;,

 בלויז אז פארשלאג דעלעגאטן. 45 צוזאמען ראט. לערער פון
 בא־ בלויז אנדערע אלע רעכט, שטים האבן זאלן דעלעגאטן ברענטש
אנגענומען. פארשלאג רעכט. ראטונגם

ן אין קאםפער חבר  םעקרעטאר דיםטריקט אלם באריכט זיי
ט ײז ף אן זו  די אין דורכפאלן און דערגרייכונגען אוי

ט ער קאמפאניעם. געלט און קאמפאניעם מיטגלידער ף אן װייז  אוי
ען מיר װאס טעותן נ ״ ך װעלן מיר װעלכע פון און באגאנגען ז  זי
ט; דארפן ט ער צוקוגפט. דער אין הי װ״ די אין אז אן װייז  װיכ• צ

 קולטור און קאמפאניע ארדן־מיטגלידער פארן ארבעט; מיקסטע
ען ארבעט ר זיינ ען און געװען מי נ ״  דאם און הינטערשטעליק, נאך ז

ט גלייך מיר םוזן ם דריקט ער קיארעגירן. צו אנהייבן זזײנ  אוי
ײ דעם אז האפענונג, די  איינ־ געלינגען װעט ק. ד. דערװײלטן נ

רן. זאל יװעלכער אפאראט, קולטור געהעריקן א צושטעלן אני  פונקצי
קן לערער די טי ען יאר ה״נ ײנ ט ז  נאר לערערי, בלויז אלס געקומען ני

ך  פאר־ אין האבן מיר ברענטשעס. די איז טוער קולטור אלס אוי
 גאנצן אין מיטגלידער 213 פון צואװאוקם נעט א געהאט יאר פון לוין־

 ארום אין צואװאוקם דער געװען איז דאם און דיםטריקט,
ף געשטאנען אדער מען איז אנדערע די אין ברענטשעם, 6 ײן אןז  א

ען ארײנגעקומענע די פון 130 צוריק. געגאנגען אדער ארט,  זיינ
 6 אין קאמפאגיע לעצטער אונדזער פון פארלוין־ אין ארײנגעקומען

 דער־ צװיי געהאט האבן מיר . ברענטשעם 4 אין דאם און צייט, װאכן
ט טורפ פאלגרײכע ר װיליאם און בעדאכט מאקם חברים די טי ע  װ״נ

קונג תןר זועגן טור דריטז א און א״ני ט פראגע פאר  שיפעל חבר מי
 דורכפאל. א אנרופן קאן מען ײעלכן ארג., םלאװאקישע די פון

ט יאר דעם דורך  םומע די געשאפן ברענטשעם די אין מיר האבן צ״
ען דעם אין ארג״ פארשידענע צו איבערגעכעבן און $1218.10׳ ®יז ״  ג
ט  בייגעשט״ערט, אליין האבן ברענטשעם די װעלכע געלדער ארייז ני
ט  צום דירעקט אליין געשיקט האבן אדער ק., ד. דעם דורך ני

אפים. נאציאנאלן
ט שולן, אונדזערע פון ארביעט דער וועגז אן, קאםפער חבר װייז

ט האט קאמיטעט דיםטריקט דער אז  דעם יאר לעצטן גענומען ני
 װאלט געטאן, דאם ער װאלט און געדארפט, האט ער װאם אנטײל

 אבנאר־ די אונטער אפילו מיר קענען דאך געװארן. פארמידן םך א
קן פאר געװינםז. פארצייכענען אומשטענדץ מאלע טי ז יאר היינ  אי

 דערװארטן קענען מיר »יז געביטן לערער פון פערםאנאל גאנצער דער
עז קענעז װעלן מיר אז ק און שילז אונדזערע בוי ך גלײכצײטי  אוי

ײעז ^ פאדערט ער באװעגונג. אונדזער ב  מאכן צו ברענטשעם די אוי
ע די ק טי ען נוי טונג ר״  קאמפאניע, מיטגלידערשאפט נײער דער פאר צוג

ח צו כדי א טינגען. דערפאלגרײכע ה  דער פאר דעטאלן אלע מי
 געמײנשאפטלעכן א בײ יתגיז אויםגעארבעט װעלן קאמפאניע

טי קעלנערז. חבר מיט עקזעקוטיװס אלע פיז מי
ען דיםטריקט פון אויםגאבז די ײנ  א צו ביז געװארן שניטז5ג? ז

ם, מו ט װערט ארבעט װיכטיקע קייז אבער מיני  צוליב פארנאבלעםיקט ני
ט איז א. נ. פון םובםידיע די דעם.  אוים־ אונדזערע דעקן צו גענוג ני
ט קומען ברענטשעם די איז גאבז  צוס פארפליכטונגען זייערע נאן־ ני

ט ק. ד.  װערן אונטערנעמונגען דיםטריק פאר בילעטן װאס דעם מי
ט ט׳ מען צאלט קעפיטא פער די איז באצאלט ני  די מאכט דאם איז ני

ט ער דיםטריקט. פארן שװערער ארביעט ענ  דעםיפינא״נציעלן פאר ל״
ט איז יאר פארז באריכט ן ער שליםט דעם מי באריכט. זיי

 פאר־ און געשטעלט װערן דעלעגאטן צאל א פיז פראגז רײע א
ןפ ענטפערט ך שליםט דערמיט און קאםפער, חבר י  ערשטע די זי

ג נ צו בייטאג. 1.30 זי
 פארטײ, קאמ. אײנם דיםטריקט פון םעקרעטאר ארג. ריעד, םעם חבר

צונג. צװײטער דער ביי קאנפערענץ די כאגריםט  לײנגערע רעדטיא ער זי
ט ״ ם דריקט איז צ א. דער אז פארלאנגט איז האפנונג׳ די אוי א.  װעט א.
ד ט פארבינדן אײנגער נאך זי רעװאלו־ דער פון טיילן אנדערע אלע מי

 די פארשטארקערן דעם דורך און באװעגונג ארבעטער ציאנערער
 אין קאנפערענץ די באגריםט פאלמער דר. חבר א. א. א. פון רייען

ט פון :אמען ה״ ריי  דער־ קאנפערענץ דער יװינשט פאראיין, געזאנגם פ
 נאענטערע א און פאראײן געזאנגם פארן הילף פארלאנגט פאלג.

ט צוזאמענארבעטונג ארדן. דעם מי
 די פיז נאמעו אין קאנפערענץ די באגריפט װיינער ם. הברטע

שפילער. םאלידאריטע
ױ פון גאמען אין קאנפערענץ די באגריםט פלאטקין חבר  נ

 געפאר, א דראט האל דעם אז דערקלערט, ער האל. אינטערנעשאנאל
ר אז דערפאר פארלאנגט ער און אונדז פון צוגעטען עם זאל מען אז  מי

 צו געלט םומע א ברענטשעם אונדזערע אין שאפן צו זען גלייך זאלן
 אנצושליםן דורך װערן געטאן קאן דאם און האל, דעם פארזיכערן

ט ארו.״ האל דער אין מיטגלידער אלם זיך  פון אפצאל אן מי
יאר. א דאלער 2

עלין חברים די דער־ און דיםקוםיע די רעזומירן קאםפער און י
 מוזן זיבער זיך װעט קאמיטעט דיפט. דערװ״לטער כײ דער אז קלערן

ט רעכענען  אנבאטראכט אין נעמען און דיםקוםיע היינטיקער דער מי
ארבעט• אונדזער אויםברײטערן יװעגן פלענער אלע די

ער װאלף חבר  םאציאלער װעגן פארטראג קורצן א האלט װ״נ
 קינדער װעגן רעפעראט א האלט טאראנט ד. חברטע פארזיכערונו״

 װערט רעפעראט טאראנטם חברטע ארדן. בײם שולן די און דערציאונו.
ט באגלייט אפלאדיםמענטן. דויערנדע לאנג מי
ט קאמיטע רעקאמעגדאציע די ר״נג :פארשלאגן פאלגנדע ארײן ב

 צוטרעטן גלייך זאל קאמיטעט דיםטריקט דערװ״לטער נײ דער )1
 אונדזערע פאר דעפארטמענט דענטאל און מעדיקאל א איינצופירן
ך און מיטגלידער  אייר מױטשועל רוםישער פון הברים די פאר אוי

באזונדער א עטאבלירן זאל קאמיטעט דיםטריקט דער )2 ;אםם.
ױנעראל; און םעמעטערי פאר קאמיטע  פא־ קאנפערענץ די )3 פ

ף דערט  דים־ צום ר,עפיטע פער זייער באצאלן צו ברענטשעם די אוי
טעט; טריקט  ברענ־ אלע צו רעקאמענדירט קאנפערענץ )4 קאמי
 אר־ זייער פאר אונטערגעמונגען דורכצופירן צוטרעטן גלייך טשעם

 פון לאגע די באטראפטנדיק קאנפערענץ די )5 פאנד; בעטלאזן
ױ  אונדזערע צו ברױו א ארויםשיקן רעקאטענדירט האל, אינט. נ

ײ אז מיטגלידער ט האל אין מיטגלידער אלם אנשליםן זיך זאלן ז  מי
 דער אז רעקאמענדירט קאנפערענץ די )6 דאלער; 2 פון אפצאל אן

װ אלע פון מיטינו. א רופן גלײך זאל קאמיטעט דיםטריקט  עקזעקוטי
 צוזאמען און דיםטריקט אונדזער פון חגרים אקטיװע אלע מיטגלידער,

ט  פאר פלענער דעטאלע אויסארבעטן א. נ. פון פארטרעטער א מי
קאמפאניע. מיטגלידער אונדזערע
 און װײטער אויןפ ארבעט אונדזער פאר באזע א לייד.ן דארפן מיר

״ דער אז דערפאר פאדערן ן נעמען זאל ק. ד. אריינגעקומענער נ  אי
םיע די אנבאטראכט  רע־ דעלעגאטן, פון רעקאמענדאציעם און דיםקו

רן מי קן קאנםפעקט קורצן א פון פארמע דער אין און דאם זו שי  ארויפ
 דעם פאר און דיםקוםיע ברייטער א פאר ברענטשעם אונדזערע צו דאם

 װעט דיםקוםיע אזא װאו ברענטש יעדן אין חבר א שיקן צװעק
פארקומען.

קונג דער פאר רעזאלוציע  און פארבאנד םאװעטן פון פארטיידי
שע די שן געגן און רעװ. כינעזי  רעזאלוציע קריג. אימפעריאליםטי

ט צו טעלעגראמען און דעפארטאציעם און טעראר געגן די  בער?־ אי
 צו פאר&ליכטונג א און אינגלעך, םקאטםבארא און מוני טאם מאן,

 ארעםטירטע. פאליטישע די פאר קאמפן אירע אין ד. ל. א. די חעלפן
 קאמוניםטישער דער פון קאמפאניע װאל דער װעגן רעזאלוציע

 און פרעסע קאמוניםטישער דער פאר הילף װעגן רעזאלוציע פארטיי.
צטיקן אין פפעציעל  פארפליכ־ א .“װאירקער ״דעילי דעם מאמענט אי

 װערבירן צײט. װאך קומענתן דער אין דאלער 100 שאפן צו טונג
 שולן קיגדער די יװעגן רעזאלױציע ״איקאר״. פאר מיטגלידער

זא  איבער דיםקוםיע פאראיינען. שול און ברענטשעם קינדער י
אנגענומען. אלע רעז. און רעק• אלע

 מיטגלידער. קאמיטעט דיםטריקט פאר װאלן פאר קומען עם
ען פאלגנדע ײנ  טאראנט, ; 114 יעלין, ; 109 בר. קאםפער, : דערװײלט ז

בין, ;74 קאפעלאװ, ;65 רעזניקאף, ;65  ;28 יארטםין, ;109 דו
 ;,nÿp ;28 וױים, ;114 בלאק ;65 קעםנער, ;114 שיף, ;28 געלים,
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 צוױיטער אונדזער צו טיטגלידער 4ססס,ס
קאנװענשאן

— !קאנװענשאן צװײטער אונדזער צו מיטג^ידער 40,000
 מיטג^ידער־ איצטיקער אונדזער פון לאזונג די זיין דארף דאט

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער קאמפאניע. ■שאפט
 ארגאניזאציע. מאםן ברײטע א װערן צו מעג^עבקײטן אהע האט
 ארבעט־ װאקםנדיהע די קריזיס, עקאנאמישער שטייגנדיקעד לדער

 קיצאםנ־ פון פארשארפונג די — רעזוצטאט זייער און יל^זיקײט,
 דער פון רייען די אין טאםן ברײטערע אצץ אריין ציען קאמף,

 אינטערנאציאנא־ דער באװעגונג. ארבעטער רעװאמציאנערער
 רעקרוטירן צו פע?ד ברייט א דערםאר האט ארדז אדבעטער ער5׳

 די פארזיכערוננ, םאציאלער פאר ?אמח זיין מיטג^ידער. נײע
 פרא־ די מיטג^ידער, זײנע פאר שאפט ער װאם םביבה .זזברשע

 יגע5ביי מאדערנע זיינע פאנדן, זיינ/ג פון טונג5פארװא ^עטארישע
 טעטיקײט, קו^טור טיפע און ברייטע זײן צא^ונגען, .יפראטערגאצע

 אוניװערזי■ ארבעטער און מיטיצשױצן שו?ן, עלעמענטארע זײנע
 ץ5אי אים ארום רעקרוטירן צו כחות אנציענדע זיינעז טעט;,

 ארבע־ אינטערנאציאנא^ער דער מאסן. בר״טערע און ברייטע
 צוזאמענשטע?. זײן אין אויך אינטערנאציאנא? איז ארדן טער

 ע5א פון מאםן ארבעטנדיקע די רײען זײנע אין אתין נעמט ־ער
״ן ראםן. און פעלקער  אומבא־ דערפאר איז באזע רעקרוטיר ז

 אינטערנאציאנא^ן אין מיטגלידער פאר קאמפאניע די •גרעניצט.
 אידן, ניט און אידן צװישן װערן געפירט קאן אח־ן ארבעטער

ת און הויטיקע װײם •צװישן װא  און אײנגעבארענע הױטיקע, ש
 אינטער־ דער מאן. און פרוי אאט, און ױנג ■איינגעװאנדערטע,

 די אויףי ױז5ב ניט זיך באשרײנקט ארדן ארבעטער נאציאנאלער
 פון קינדער די אויך און ױגנט די ארגאניזירט ער דערװאקםענע.

 םיםטעם, אינשורענס אזא אױםגעארבעט האט ער עצטער. ־שוצ
 עלטערן. פרא^עטארישע פון קינדער יפאר צוגעפאםט איז װאם
 ױגנט די צו איבערגײן זײ קאנען טער5ע װערן קינדער די װען

 דערװאקםענע. פון ברענטשעם די צו נאכדעם און ברענטשעם
 צו דערצויגן מיטגאידער די װערן ברענטשעם אלע די אט אין

אם.5ק ארבעטער פונם אינטערעםן די פאר קעטפן און ארבעטן
 די פאר זארגט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער

 באזונדערס נאר מיטג^ידער. זיינע פון אינטערעםן טאטעריעיצע
 גיט ער אנטװיק^ונג. קולטורעלער זייער מיט אפ זיך עד גיט

 די פאר קורםן און אעקציעם אראנזשירט און בדאשורן ארוים
 טויזנ־ צו דערציאונג פראלעטארישע א גיט ער דערװאקםענע.

 זיך קאנען עם מאםן. ארבעטנדיקע אידישע די פון קינדער טער
 פאראינטערעםירט זײנען װאם אלע די גרופירן אים ארום דערפאר

 מאסן ארבעטנדיקע ברייטע די צװישן ארבעט קױלטור דער אין
 ארבעטער פארן הינד ארבעטער פונם דערציאונג דער אין און

אם.5לן
 אינטערנאציאנאאן אין מיטגצידער נײע פאר קאמפאניע די

 אילע פון קאמפאניעם די מיט װערן פארבונדן קאז ארדן ■ארבעטעד
 אינטערנא־ דער באװעגונג. ארבעטער דער אין צװייגן יאנדערע

 בר״טע פון כח ארגאניזירטער אן אלם ארדן, ארבעטער ■ציאנאלער
 א איז ראםן און פע^קער ׳פארשידענע פון מאםן ארבעטנדיקע

 באװעגונג. ארבעטער דער פון ן5טײ ע5א פאר שטיצע שטארקע
 אינטעדנא־ אין מיטגצירערשאפט די פארשטארלןן צו טאט יעדע

 אנדערע איצע פארשטארסן אויך העצפט ארדן ארבעטער ציאנאצן
?״ט יעדע ארבעטערשאפט קיעמפערישער דעד פון פראנמן טעטי

 בא־ ארבעטער די העילפן צו געביט אנדער איז עם װעלכן אויף
 װערן פארבונדן דערפאר קאן ?ולטורע^ אדער עקאנאמיש, װעגוננ

 אינטערנאציאנאצן אין מיטנ^ידער נייע פאר קאמפאניע דער מיט
 אק־ זיך דערפאר קאן ארדן פון מיטגיציד יעדער ארדן. ארבעטער

 און קאטפאניע מיטגיצידערשאפט אונדזער אין באטייאיקן טױו
 צװײ־ אונדזער צו קוטען צו פ^אן אונדזער פארװירקי^עכן העלפן

!מיטגילידער 40,000 מיט קאנװענשא; טער

 װינטער די פאד טעטיקײט קולטור אונדזער
מאנאטן

אונ־ זיך נעמען מאנאטן װינטער די פון אנהויב דעם מיט
 טעטי־ הולטורע^ער זייער צו כחות נייע מיט ברענטשעס דזערע
 קיין זײן ניט זאל ארבעט די אז װיכטיה, אבער איז עם קייט.

 יפאר־ ארגאניזירט און פצאנירט װערן רארף איצץ צופע^יקע.
 איצט דארפן קאמיטעטן דיםטריסט און שטאט אונדזערע אוים.

 דים־ און אײנאײטונגען ^עקציעם, פאר פ^אן זייער אויםארבעטן
 םימפאזױמם מינדצעכע און שריפטצעכע פארומם, אפן קוםיעם,

 אװנטן, ^יטערארישע דערװאקםענע, און קינדער פאר שפי^ן און
 אױםשטעצונ־ קונםט מוזײאומס, אין שפאצירן פרימארגנם, אדער

 אװנט געגנער, מיט דעבאטן קינםט^ער, פראצעטארישע פון גען
װ. א. א. ארקעםטערם בארן, דראמםעקציעם, גרופן, שטודיר קורםן,

 אונדזערע פון ארבעט סואטור דער פאר גרויםע א
 אינטערנאציא־ ביים שויצן קינדער אידישע די זײנען ברענטשעס

 צו גרײט זײנען שו^־לערער אונדזערע ארו־ן. ארבעטער נאלן
 אײנאיי־ אעקטארן, אצם ברענטשעם אונדזערע אין טעטיק זיין

 שטעט גרעםערע די אין װ. א. א. דירעקטארן, קו^טור טער,
 אװנט ארבעטער־אונױוערזיטעטן, צערער אונדזערע ארגאניזירן

 דיםטריקט און שטאט אונדזערע װ. א. א. ק^אםן, רעדנער הורםן,
 פארבינדונג נאענטער אין שטיין אומעטום דארפן קאמיטעטן

 און שוצ־פאראײנען שולךקאמיטעטז, שטאטישע אונדזערע מיט
 טעטיקײט וי^טורp ברייטע א צוזאמען אנצופירן כדי לערער־ראטן,

מאםן. ארבעטנדיקע די צװישן
 אוי־ פון איז געהעריק װי ארבעט קויצטור די אנצופירן כדי

 און שטאט ברענטשעם, די אז װיכטיסײט, םערגעװײנלעכער
 מיט פארבעדונג נאענטער אין שטײן זא^ן קאמיטעטן דיםטריקט

 אר״נצױ זען דאריפן זײ ?ולטור־דעפארטמענט. םאציא^ן דעם
 זײערע פון באריכטן חדשים צװײ אין אײנמאל װײניקםטנס שיקן

 קו^טור יעדער קאמיטעטן. דיםטרי?ט און שטאט ברענטשעם,
 קולטור דער פאר פאראנטװארטצעך פי^ן זיך דארח דירעקטאר
 איז פינאנץ־םעקרעטאר דער װי אזוי ברענטש, אין טעטיקײט

 די־ קויצטור יעדער פינאנצן, ברענטש׳ם פארן פאראנטװארט^עך
 האבן 5זא ברענטש דער אז דערפאר, זארגן אויך דארו» רעקטאר

 באשרײבן 5זא (װאס ארדקאר אן פארשפרײטער, ?יטעראטור א
 פון ?עבן אין פאר קומט װאם געשײעניש יעדע פרעםע דער פאר

 װ• א. א. פאראייז, ש\ל צום פארטרעטער אײנצײטער, ברענטש),
 פיז ?ו^טור־קאמיםיע די צוזאמען ביילדן קאנען טוער אלע די אט

 ארגאניזירן און פצאנירן מיט אפ כםדר זץ־ גיט מאם ברענטש,
 דארוי קוצטור־לןאמיטע די טעטיקײטן. קולטור פארשידענע

 װי אזוי ברענטש, פון טעטיקייט קו^טור יעדע אז דערפאר, זארגן
 פארבונדן אײנג זייז זא? קאמיטעט דיםטריקט און שטאט פון

 פאװע־ אריעטער סעמפערישער דעי פון קאמפאניעס א?ע מיט
אינטער־ פון תאמפאניע מיטג^ידער דער מיט באזונדער, און גונג
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 פון ארגאניזירונג דער מיט אויך װי ארדן ארבעטער נאציאנאלז
ברענטשעם. קינדער און ױגנט

 טעטיקײט לולטור אונדזער פון טייל א בלויז איז אלץ דאם
 רײדן דעם װעגן טיר װעלן גענויער מאנאטן. װינטער די פאר
 דיםטרילט און שטאט ברענטשעם, די צו צושריפטן אונדזערע אין

 צו גרײט זייט, זיין פון דעפארטמענט, לולטור דער קאמיטעטן.
 דיםלו־ און אײנלײטונגען פאר קאנםפעלטן ברענטשעס די פאר

 פאר באװעגונג ארבעטער דער פון געשיכטע דער אין קורםן פיעס,
 איבער טורס לעקציע קלענערע און בראשורן גרופן, שטודיר די

 ברענטשעם די העלפן צו גרייט אויך איז ער לאנד. טיילן אלע
אונטערנעמונגען. לולטורעלע אנדערע זייערע אלע איז

אראפ באדג רינג ארבעטער דער
 פונם ארגאן אפיציעלער דער ״פרײנד״, נומערן לעצטע די

 דער פון אראפ בארג שטענדיקן א יפון דערצײלן רינג, ארבעטער
 באריכטן די ארגאניזאציע• פראטערנאלער גרויםער אמאלילער

 די אז באװייזן, רינג ארבעטער פון םעלרעטאר גענעראל פונם
 זיך שעפן פאנדן ז־י ערגער. צו ערגער פון גײט דארט לאגע
 מען האט צוערשט שטייג;. אין האלטן דעפיציטן די און אויס

 װאך ערשטע די אפשאפן דורך דארט ראטעװען צו געזוכט זיך
 שוין װערט ״פריינד״ נומער אלטאבער אין בענעפיט. קראנקן
 װאך ערשטער דער פון אפשאפונג די אז עדיטאריעל, געזאגט
 פי־ די אז מיינט, דאם גענוג. זײן ניט װעט בענעפיט לראנלן

 מיטגלידער אירע צו שוין גרייט רינג ארבעטער פון רערשאפט
 פארגרעםערן פאר אדער בענעפיט;, די אין שניט נייעם א פאר

 פירער־ דיזעלבע פאנד. בענעפיט לראנלן פון צאלונגען זייערע
 זיין צו ארדן דעם דערפירט האט װאם רינג ארבעטער פון שאפט

 לאפיטאליםטישע די װי אזוי זוכט, צושטאנד טרויערילן איצטיקן
 ארויפװארפן דורך לאגע שװערער דער פון ארויםצונײן רעגירונג,

 עלאנאמיזירן צו אנשטאט מיטגלידער. די אויף לאםט גאנצע די
שכירות הויכע :רינג ארבעטער פון םפערן אויבערשטע די אין
 ד. א. ״פארװערטם״, צום רענט הויכע באאמטע, העכערע די צו

 די יפון חשבון אויפן עלאנאטיזירן צו פארזוכן געמאכט װער; גל״
 צא־ די העכערן דורך און בענעפיטן די שנײדן דורך מיטגלידער

לונגען.
 רינג, ארבעטער פון פירערשאפט ״פארװערטם״יסטישע די
 לאגע טרויערילער איצםיקער זײן צו געבראכט אים האט װעלכע
 פארגלײך א נאר לריזים. עקאנאמישן אויפן שולד די װארפט

 די באװײזט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן ױנגן דעם מיט
 ארדז, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער דערפון. פאלשלײט

 זײנען װעלכע ארבעטער, מאםן גרויםע רײען זײנע איז האט װאס
 פארזוכן ערגםטע מאכט לריזים, איצטילן פונם אנגעגריפן שטארק

 פון חשפון אויפן עקאנאמיזירן צו ניט און צאלונגען רעדוצירן צו
 ארבעטער גרויםעד דער װאם צײט דער אין מיטגלידער. זיינע
 םוב־ צו אפ זיך זאגט רײכקייט זײן טיט זיך רימט װאם רינג,

 פאר־ װערן שולן זײנע װייל דערפאר לערער־לורםן זיינע סידירן
 צו ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער זוכט מינדערט,

 װאקסנדיקע זײן פאר אערער און טוער קראטור קאדרען נײע שאפן
טעטיקײט. שול און קולטור

 פון שונאים פון אנגעפירט איצט װערט רינג ארבעטער דער
 צאצ היפשע א רײען זיינע אין אבער האט ער קלאם. ארבעטער

 פאר־ גאניז דערפאר ס׳איז פראאעטאריער. און הארעפאשניקעם
 ארבע־ אין פ?יג? לינקן א פון װידעראנטשטײאונג די שטענדלעך

 פאראײניקן רינג ארבעטער אין עצעמענטן ?ינקע די רינג טער
 װאס פירערשאפט ״פארװערטם״יםטישער דער געגן װידער זיך

 העלפט ארבעט, האנטר־רעװא^וציאנערע נאמעז זײער אין טוט
 שונאים די שטיצט םאװעטן־פארבאנד, נעגז פארלויטדן און העצן

 אר־ אין פליגל לינקער דער אויםלאנד. אין קלאם ארבעטער פון
 פארזוכן אלע גענן קאטףי שארפן א אנגעפאנגען האט רינג בעטער

 רינ: ארבעטער פון פירערשאיפט ״פארװערטם״יםטישער דער פון
 עקאנאטיזירן צו און מיטגלידער די פון פענעפיטן די שניידן צו

ללאס ארבעטער דעם טרײ זײן צו כדי נאר חשבו;. זײער אויױ

 צוזא־ און רײען קעמפערישע זײנע אין שטעלן זיך טוזן זײ װעלן
 דער פאר פארזיכעדונג, סאציאלער פאר קאמפ דעפ אנפירן טען

 קלאםנקאמױ די פאר םאװעטךפארבאנד׳ פון פארטײדיקונג
 אר־ קעםפערישער דער פון צװײגן אנדערע אלע פון און ױניאנם
באװעגונג. בעטער

!רןאפיטאליזם גענן אפשטימונג מאםן א פאד
זיי־ ארדז ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונם מיטגלידער די

 געגן קאטפן די אין זיך באטײליקן זיי קאפיטאליזם. געגן אלע נען
 און רויב׳ עקםפלואטאציע, פון פיםטעם קאפיטאליסטישער דער

 אדדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונם מיטגלידער איע טארד.
 קאנדידאםן די פאר נאװעמבער טן7 דעם שטימע; רערפאר װעלן

 װאם פארטיי אײנציקע די — פארטײ קאמוניםטישער דער פון
 דארפן מיטגלידער אונדזערע קאפ־טאליזם. געגן באמת קעמפט

 ־ער פאד שטימען אײגענע זייערע מיט באנוגענען ניט אבער זיך
 װײ־ אנדערע אויך אז װירקן רארפן זײ פארטיי. קאמוניםטישער

 דאױפן טיר קאנדידאטן. קאמוניםטישע די פאר שטימען זאלן לער
 רעפוב־ די פאר שטים יעדע אז מאםן ארבעטנדיקע די אויפקלערן

 נוטה״פונג א םאציאליםטן׳מײנט אדער דעמאקראטן, ליקאנער,
 אין שולדיק איז װאם רויב־םיםטעם, קאפיטאליםטישער דער פון
 מיר מענטשן. מיליאנען הונדערטער און צענדליקער פון לײדן די

 זײנע; אינטערעפן װעמעם װיילעה אלע אז באמיען, זיך דארפן
 פאר־ קאמוניסטישער דער פאר שטימעז זאלן קאפיטאליזם, גענן
 עקאנאמי־ דער פאד װעלט גאנצער דער אייער קעמפט װאם טײ

מאסן. ארבעטנדיקע די פון באפרײאונג פאליטישער און שער

 פונט געבורטםטאג וטן 5 צום גרוס אונדזער
סאװעטץ־פארבאנד

 זיך פאראײנילט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער ז-ער
 לענדער אלע פון ארגאניזאציעם ארבעטער לעמפערישע די נײט

 ז־אם םאװעטךפארבאנד. פון נעבורטםטאג טז15 דעם באגריםן צו
 מחנות גרויםע פון ארומגערינגלט איז פאטערלאנד פראלעטארישע

 ג־פ־ א אן אים געגן פירן הערשער קאפיטאליםטישע די שונאים.
 באזונדערם זיך צייכענעז עם װעלכער אין פראפאנאנדע, טיקע
 גערן װאלטן זײ טשרתים. פאשיםטישע םאציאל זײערע אוים

 אבער װאגן זיי םאװעטךפארבאנד. דעם בלוט אין דערטרונקען
 איינציקער דער געגן טלחטה געפלאנטע זײער אנצוהויבן ניט

 טיייאנע; אז האבנדיל״ מורא װעלט, דער פון נילוכה ארבעטער
 אנפאל יעז־ן פארװאנדלען װעלן װעלט טײלן אלע אין ארבעטער

 אײגענע זייערע געגן לריג ביטערן א אין םאװעטךפארבאנד אויפן
 ־ױאס ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער לאפיטאליפט;.

 טיט צוזאמען גרייט איז ללאםנלאמוי פון ליניע דער אויפ שטײט
 לעטפן צו אריעטער־ללאם פונפ אװאנגארד רעװאלוציאנערן דעם
 ללאם ארבעטער פונם פאטערלאנד פונם פארט״דילונג דער פאר
װעלט. טײלן אלע פון

 קאנװענ־ דעם האבן װאס חבדים
 1931 פון ״פונק״ נומער שאן

 ארײנצו־ גלײך עס געבעטן זײנען
אפיס אץ שיקן
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שלאגעריי כפרות פראלעטארישע קאטלער יאםל

4
ען פאריער די  פרום זיינ

ט עין־־רע׳ קיין זיי גי
ײ האבן ױם־ביפור אויף  ז

בפרה. א געעלאגן

ן נישט כפרה א ״  עוף ק
Ml ̂״״פ ̂ל ׳ל?{י י ט

 עין־הרע קיין כפרה א נאר
ט דזשוינט־נבלה. דער טי

 (פאר) איך ־טלאו. בפרה עדשטע די
ך מיך לאזט ״  דערמאנען, א
טן רי:ג ארבעטער דעם  לעבערליגג מי
אבע־קאנען. בוטל דעם מיט

ן נאנער און  בטדר אזוי גיי
 רןולטורניקעם, די ביז
״ ביפור ױם דעם ,־=ארי זיין װאלטן ז

*

יז

 צאל היפשע א נאך אונדז בלייבט איצט
ט נאר  עין־הרעם, קיין נישט גי

 שלאגלערן צו און דרייען צו
בפרות. פיםל שיין א

 אלץ נאך בלײבט זיך פארשטייט געקסט,
ט כפרה די  צײנער, שארפע מי

 דא איך יזײן קאפיטאליזם דעם
בײנער• און רוק צעברעבן

סן איר דארפט בפרה די און  װי
 הענדל, קיין נישט דוקא איז

 בלןיז גישט זי מען קען בינדן
מ בענדל. זאקן א מי

ײמ איר פארשטייט איז דאם  מוח-ל זשע ז
 עין־הרע׳ קײן שװערסטע די

ײן נאר  פיס און הענט מיט קנאק א
ען קען בפירז. די לי

טן א און דרײ אײן בלויז  דרײ גו
ך דארפט איר שט גאר זי  שעמען ני
 פאל א טאן װעט קאפיטאל דער און
נעמען. דאס װעט באליערע די אז
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פון זיצונגען פלענארע דריטע די ן ר. א מ צ ל א ארדץ אונדזערז
 שטײען װאם פראבלעמען, די פלענום. פאראיאריקן דעם פון באשלוםן װיכטיקםטע די — הײנט. ביז פאראיארן &ון

ארבעט. װײטערדיקער דער פאר פלענער די — הײנט. ביז דערגרײכונגען אונדזערע — פלענום. הײנטיקן פארן
באװעגונג. פראטערנאלער דער אין ארדן אונדזער פון פלאץ דער —

 װיכטיקע ר״ע גאנצער א אין װעלן אקטאבער םטן30 דעם
 יעדער פון זיצונגען פלענארע דיםטריקט װערן אפגעהאלטן שטעט

 מיטן ארום אין און ארדן, דעם אין םעקציע שפראך באזונדער
 פלענארע דיםטריקט אלגעמיינע די פארסומעז װעלן נאװעמבער

 םעקציעם שפראך אלע באטייליקן זיך װעלן עם װאו זיצונגען,
צוזאמען.

 אונדזער אין געשײעניש װיכטיקע א זייער איז אליין דאם
 זיצונגען, פלענארע צװײטע די און ערשםע די ארגאניזאציע.

 זיינען יארן צװיי פאר און פאראיארן פארגעקומען זיינען װאם
 ארגאניזא־ אונדזער איז דעמאלט פלענומם, אידישע בלױז געװען

 ארבעטער אידישע א אלס געװארן באמראכט רעכט מיט ציע
 מיר האבן דעמאלט שױן אמת, ארגאניזאציע. פראטערנאלע

 אינטערנאציאנא־ אן פאר פונדאמענט דעם געלײגט ביםלעכװייז
 ארגאניזירט געהאט דעמאלט שויז האבן מיר ארגאניזאציע. לער

 אבער האבץ זײ שפראכן. פארשידענע אין ברענטשעם רייע א
 דעם, צוליב פלאץ געהעריקז קײן פארנעמעץ געקאנט ניט נאך
 װאו לאנד, איבערן שטאט אײן קײן געװען ניט כמעט ם׳איז װייל
 שפראך אנדערע די פון אײנציקע װי מער געהאט האבן מיר

ברענטשעם.
 פון פלענום דריטן דעם צו קומען מיר יאר. דעם איז אנדערש

 אידישער שטארקערער פיל א מיט זיך, פארשטייט ארדן, אונדזער
 דעם אין אויבן־אן דעם אליז נאך פארנעמט װעלכע םעקציע,

 מיט־ צאל דער לויט נאר ניט ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלן
 זי װאם ראלע, דער לויט אויך נאר פארמאגט, זי װאפ גצידער,
 צו אבער שוין הומען מיר ארדן. דעם פון לעבן דעם איז שפילט

 5000 פון םעקציע אונגארישער אן מיט פלענום ה״נטיקן דעם
 פאר־ פולשטענדיק שוין זיך האבן מיר װעמען מיט מיטגלידער,

 ארי־ ציילט װאם סעקציע, רעדנדער איינגליש אן מיט אײניקט,
 איבער פון םעקציע אוקראינישער אן מיט מיטגלידער, 500 בער
 מיטגלי־ 500 מיט םעקציע איטאליענישער אן מיטגלירער, 600
 מיט מיטגלידער, 400 ארום מיט םעקציע פוילישער א און דעד

 קינדער א און מיטגלידער טויזנט איבער פון םעקציע ױגנט א
 אלע די אט מיטגלידער. הונדערט צװײ צו נאענט פון פעקציע

ארדן. אונדזער פון טייל אינטעגראלן אן בילח סעקציעם
 פראטערנאלע צװײ די קומען אויך װעלן פלענומם די צו

 מיר װעמען מיט םלאװאקישע און רוםישע די ארגאניזאציעם,
 האבן טעכניש אבער פארא״ניקן, צו זיך באשלאםן שוין האב;
 םעקציעם צװיי די םון יעדע דורכפירן. געקאנט ניט נאך עם מיר

מיטגלידער. 5000 ארום פארםאגט
 פארגעקומען איז ארדן אונדזער אין װאם פאקט׳ דער אט

 פאדערט װאם באדײטונג, אזא פון איז ענדערונג, װיכטיקע אזא
 זיך זאלז ערטער די אויױ ארגאניזאציעס אונדזערע אז דרינגנד,

 פלענער די אויםצולײגן געמײנשאםטלעך כדי צוזאמענקומען,
 בא־ צו געמײנשאפטלעך כדי ;ארבעט װײטערדיקער דער פאר

 שפראך אלע אזוי פאראײניקן צו מעגלעך איז עס אזוי װי טראבטן
 באזונדער זײער אנפירן זײט איין פון זא?ן זײ אז סעהציעם,

 פאר אינםטרומענט װיכטיקסטער דער איז װאם ארבעט, שפראך
 באפעסטיק; זייט צװייטער דער פון און ארגאניזאציע, די בויעז
 אינטערנאציא־ אן װי ױניט, אײנהײטצעכן אײן אלם ארדן דעם

זיין. דארוי אדגאניזאציע פראלעטארישע פראטערנאלע נאלע

הײנט ביז פאראיארן פון
 ניט איז םעקציעם׳ שפראך פארשידענע פון פארמירונג די

 קומען מיר הײנט. ביז פאראיארן פון דערגרייכונג א״נציקע די
 מיט־ נײע נעט 4,000 איבער מיט פלענומם דריטע אונדזערע צו

 מיט־ 5000 די אריין ניט אויך מיר רעכענען דעם אין גצידער.
 זיך האבן מיר װעמען מיט םעקציע אונגארישער דער פון גלידער

פאראייניקט.
פלע־ איצטיקן דעם צו ארדן אונדזער קומט פינאנציעל אויך־

 פאראיאריקן דעם צו געײען. זיינען מיר װי שטארקער פיל נום
 אונדזערע אין פארמאגן מיר אז באריכטעט, מיר האבן פלענום
 אלע אין פארמעגן אונדזער באטרעפט הײנט .$72,000 םאנדן
 ארײן ניט מיר רעכענען דא אויך .$120,000 צו נאענט פאנדן

 איבערגענומען האבן מיר װאם ,$70,000 צו קרוב פון םומע די
פאראײניקונג. דער ביי סעקציע אונגארישער דער פון

 אין באזונדערם פארצ״כענען צו װיכטיק זיינען פאקטן די
 װעלכע באװעגוננ, פראטערנאלע גאנצע די זוען מאמענט, דעם
 מיט גייט אנםירערשאפט, פאשיםטישער םאציאל אונטער איז

 דעם, מיט םײ מיטגלידער, צאל אין םיי צוריק, שריט גװאלדיקע
פאנדן. זייערע אלע אין דעפיציטן גרויםע האבן זיי װאם

 די אפגעשאפט האט רינג ארבעטער דער װען צייט, דער אין
 גע־ האט און מיטגלידער, רי צו בענעפיט קראנקן װאך ערשטע

 אפים, נאציאנאלן צום מיטגלידער די פון צאלונגען די העכערט
 בענע־ די פארגרעםערן זאלן מיר אז אויסזיכטן אלע פאראן זײנען
 דורך םײ קאנװענשאן, קומענדער דער בײ מיטג^ידער די צו פיטץ
 אונחער פאר פרעװענטארױם א עטאבלירן פון מעגלעכקייט דער

 שװינדזוכט די צו אויםצאלונגען די פארגרעסערן דורך םײ ארדן,
 פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די פארהאנדלט אויך מיטגלירער.

 די פון צאלונגען די פארקלענערן פון פראגע די ארדן אונדזער
מיטגלידער.

 מיר װעלכע מיט דערגרײכונג פאזיטיװע װיכטיקע א נאך
 אין האבן מיר װאם דאם, איז שטאלץ, זײן אמת אן אויף האנען

 אונדזערע פון לעבן דאם ענדערן צו באװיזן מאם גרויםער א
 א היינט זיינען ארדן אונדזער פון ברענטשעם די ברענטשעם.

 װען לאנד, אין דא קלאםנקאמו* דעם אין פאהטאר װיכטיקער
 האבן װאם ברענטשעם, געפינען זיך קאנען ארדן אונדזער אין

 קאנדי־ קאמוניםטישע די פאר אונטערשריפטן 2,500 געזאמלט
 באטיי־ ברענטשעס אונחערע פון צאל גרויםע א װען ;דאטן
 קאמפאניע; װאל איצטי?ער דער אין אקטױו ז״ער זיך ליקן
 אונדזערע אר״נצוציען איינגעגעבן זיך האט ארדן דעם װען

 מאי, טן1 פון דעמאנסטראציעם, אלגעמיינע די אין ברענטשעם
 ברענ־ אונדזערע פון צאל גרויםע א װען װ.; א. א- אוינוםט, טן1

 פון ר״ען פאדערשטע די אין געװארן מאייליזירט זײנען טשעם
 פאראיא־ דעם פון האבן מיר ,אז דאם באװײזט — ?אמםן אלע די

 אין פאראוים שריט גרויםן א געמאכט הײנט ביז פלענום ריקז
 אינטערנאציא־ דעם בויען םון ארבעט די פארבינדן פון פרט דעם
 ארבעטער־קלאם דעם פון קאמפן די מיט ארבעטער־ארדן נאלן

לאנד. אין דא
 ניט נאך װייט אז װערן, אונטערשטראכן אבער דארף עם

 פון ארויםצורײםן איינגעגעבן אונדז זיך האט ברענטשעס אלע
צאל גרויםע א אונדז בײ דא נאך ם׳איז אז פראטערנאליזם; דעם



7_________________________________________ק נ ו פ ר ע ד________________ 1932 אקטאבער־נאוועמבער,

 ארגאני־ פון פארמען אלטע די מיט נאך לעבן װאם ברענטשעם,
 װייטער־ א זיין דארפן װעט פלענום איצטיקער דער און זאציע
 אונדזער װעלכער אין ריכטונג געזונטער דער איז שטױם דיקער

אװעקגעגאנגען. איז ארדן
 פאראיאריקע די געלײזט מיר האבן װיפל אויןז

? פראבלעמען
 װעגן פראבלעם די געהאט האבן פלענומם פאראיאריקע די

 פראלעטארי־ פון שליאך ברײטן אויםן ארדן אונדזער ארויספירן
 אייניקע פארצייכענען צו האבן מיר נעזעלשאפטלעכקייט. שער

 צװיי־ דער פון געביט. דעם אױןז דערגרײכונגען װיכטיקע זייער
 הינטערשטעליקײט פארצײכענען צו אויך מיר האבן ־זײט טער
 די פון באשלוםן װיכטיסע זײער אײניקע דורכפירן פון פרט אין

פלענומם. לעצטע
גע־ איז שאפ״ צום פנים ״מיטן פלענום דעם פון לאזונג די

 קאמיטעטן דיםטריקט און שטאט אונדזערע לאזונג. א בליבן
 אומגע־ און פראבעס, בלויז געמאכט האבן לאנד גאנצן איבערן
 אומגעלונגענע די פון רעזולטאט אלם און פראבעם, לונגענע
געװארן. אויםגערונען אינגאנצן ארבעט די איז פראבעם
 שאפ װעגן פלענום פאראיאריקן דעם פון באשצום דער איז

 מיט מיר קאנען דעם אויף ריכטיקער? א געװען ניט ארבעט
 ארבעט דער פון דורכפאל דער ניט. אז ענטפערן, זיכערהייט

 זײנען שטאט־קאמיטעטן די װאס דעם, פון גענומען זיך האט
 שטעט צאל גרויםער א אין ארבעט. דער צו צוגעטראטן שלעכט

 גאר־ שאפ דעם ארנאניזירן װעגן ארבעט דער צו אפילו מען איז
 דארפן נאר ניט װעט פלענום איצטיקער דער צוגעטראטן. ניט

 אנװייזוננען סאנקרעטע געבן דארפן װעט נאר לאזונג, די באנ״ען
דורכצוםירן. ארבעט איצטיקע די אזוי װי

 די װעלכן װעגן פונקט אנגעװייטיקטער ז״ער צװייטער א
 אזוי װי פראגע די איז געהאנדלט האבן פלענומס פאדאיאריקע
 בא־ דער ארדן. אין מיטגלידער ארבעטלאזע די אײנצוהאלטן

 די איז פאנדן ארבעטלאזע ארגאניזיח צו פלענומס די פון שלוס
 געװי־ געבראבט האט שטאט־קאמיטעטן, די ביי און ברענטשעם

 דעם דורכגעפירט האפן װאם ברענטשעם די רעזוצטאטן. םע
 ארבעטלאזע צאל באדײטנדע א אײנגעהאלטן האבן באשלוס

 אײנגע־ פאנד אזא האבן ברענטשעס אלע ניט אבער מיטגלידער.
 אײנ־ יא פאנד אזא האבן װאם ברענטשעס די אפילו און פירט

 און אופן. ריכטיקן א אױןז ניט פאנד דעם פארניצט האבן געפירט,
 שארפ־ מער מיט איצט שטײט פראגע די אז איז, רעזולטאט דער
 מיר אז קלאר, איז עם פאראיארן. געשטאנען איז זי װי קייט

 ברענטשעס די װאם דעם, מיט בלױז באנונענען ניט זיך קאנען
 מוזן זועלן מיר געביט. דעם אויף» טוען קאמיטעטן שטאט אדער

 מאם־ נאציאנאלן א אויף פראבלעם די לײזן צו װעג א געפינען
שטאב.

פראבלעמען נײע און אלםע
 אין שטײען װאם פראבלעמען די אויףז אנגעװיזן האין טיר
 פראילעמען — צייט. לײנגערער א פאר ארגאניזאציע אונדזער

 מיר װעלכע פראבלעמען און געלייזט, טיילװייז האבן מיר װעלכע
 ארבעט־ די װעגן פראגע די געלײזט. ניט אינגאנצן נאך האבן
 אנגעװײ־ מער הײנט איז ארדן אונדזער אין מיטגלידער לאזע

 קרי־ דעם פון יאר פערטן דעם אין זיך געפינען מיר װ״ל טיקט,
 ערנםט זײער פראגע די האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די זים.

 זייער אײניקע מיט זיצונגען פלענארע די צו קומט און שטודירט,
 ספעציעלן א םון עטאבלירונג די )1 רעקאמענדאציעם. װיכטיקע

 די )2 מיטגלידער. ארבעטלאזע די פאר ״אפשאן״ צײטװייליקן
 דױם די באצאלן פאר פאנד, ליי נאציאנאלן א פון עטאבלירונג

 װיכטיקע זײער צװײ זיינען דאם מיטגלידער. ארבעטלאזע די פון
 דארפן װעלן פלענומם דיסטריקט די װאם רעקאמענדאציעם,

 ענט־ געהעריקן דעם זײ אויח געבז און באהאנדלען אויםפירלעך
פער.

 צא־ די פארקלענערן פון מעגלעכקייט דער װעגן פראגע די
נא־ די און ערנםטע אן זייער אויך איז מיטגלידער די פון לונגען

 סך א זײער געשײנקט פראגע די אויך האט עקזעקוטיװע ציאנאלע
 טיט־ די פון ביל דעם פארקלענערן נאר ניט אויפמערקזאמקייט.

 ביל דעם פארקלענערן אויך נאר איפים נאציאנאלן צום גלידער
 װעט פראגע די ברענטש. דעם פון אױסגאבן לאקאלע די פאר

 זיינען מיר און פלענומם די בײ פלאץ אנגעזעענעם א; פארנעמעז
 לעבענס־ איר ארויםװײזן װעט ארגאניזאציע אונדזער אז זיכער,

 פאר־ דאם פונקט געטאן האבן װעלן מיר װאם דערמיט פײאיק״ט
״ ארדנס. אײנגעפונדעװעטע״ ״שטארקע׳ אלטע די פון קערטע  ז
 איינצו־ זוכן װעלז מיר מיטגצידעה די פון בענעפיטן די שנײדן

 מיטגלי־ די פון צאלונגען די העכערן ארדנם יענע ;נייע פירן
מיטגלידער. די פון צאלונגען די פארקלענערן צו זוכן מיר דער,

ע קײן ניט איז קאמפאניעם מיטגלידער די אויך ״ פראבלעם. נ
 פע־ נײעם א אז פאנגען מיר װייפל אויףז אזויםיל אויו* נײ איז זי

 -py נאציאנאלע די ארדן. אונדזער פון געשיכטע דעד אין ריאד
 פאראײניקטן אונדזער צו רוױ דעם ארויםגעלאזן האט זעקוטױוע

 מיט קאנװענשאן הומענדער דער צו קוםען זאלן מיר אז ארדן,
 פאלי־ א האט לאזונג די אז קלאר, איז עם מיטגלידער. 40-000

ארדן. אונדזער פאד באדײט קולטורעלן א און עקאנאמישן טישן.
 אונ־ אויפװעהן דורך װייל דערפאר באדײטונג פאליטישע א
 דערבײ און קאמפאניע ענערגישער אן פאר מיטגלידער דזערע

 פאר קאמפאניעם די פארבינדן אײנג פון לאזוגג די דורכפירן
 לאנד, איז דא ארבעטער די פון קלאםךקאמפן די מיט מיטגלידער

 אים■ מיינט ארגאניזאציע; אונדזער פאליטיש שטארקן מיינט
 ארבעטער־קאטףז; דעם פון רייען פאדערשטע די אין אריינבריינגען

 א פארנעטען מער אלץ װעט ארגאניזאציע אונדזער אז מיינט,
 אין דא ארבעטער־קלאם דעם פון קאכיןז דעם אין פלאץ װיכטיק

געביטן. זײנע אלע אויןי לאנד
גע־ דעם יפון ארדן גאנצער דער נאר ניט װעט עקאנאמיש

 ארגא־ פראטערנאלער א פון באזע עקאנאמישע די װײל װינען,
 די ארגאניזאציע, דער פון גרויס די הויפטזעכלעך איז ניזאציע

 צאל די און פארמאגט- ארגאניזאציע די װאם מיטגלידעה צאל
 אויך נאר ארײן- נעמט ארגאניזאציע די װאם מיטגלידער נײע

 באלדיקע דעם פון האבן גלײך װעט אינדיװידועל מיטגליד יעדער
 מיט קאנװענשאן דער צו קומען זאלן מיר אויב געװינםן.
 פיל בכח זײן מיר װעלן ארדן, אונחער איז מיטגלידער 40,000

 קאנען מיר װי מיטגלידער די פון צאלונגען די פארקלענערן צו מער
 קומען זאלן מיר אויב אז ניט, םפק סײן איז עם איצט. טאן עם

 ארונטעדצו־ בכח זיין מיר װעלן מיטגלידער 40,000 פולע מיט
 מינימום א ביז פאנדן אונדזערע אלע פון צאלונגען די שניידן

 םא־ די װען צײט, דער אין אלץ דאם ?װארטל. א םענט 60 פון
 צא־ די העכערן צו געצװאונגען זײנען ארדנם פאשיםטישע ציאל

מיטגלידער. די פון לונגען
בריי־ א מאכן מעגלעך אויך װעט ארדן פארגרעםערטער א
 עם װאם דאם, ברענטשעם. די אין טעטיקײט ?ולטוערלע טערע

 קולטורעלן אויפן ברענטש קלײנער א דערגרייכן ניט איצט קאן
ברענטש. גרויםער א דורפפיח קאנען זיכער װעט געביט,

אויפמער?זאמ־ פיל זײער שיינקען דארפן װעט פלענום דער
ט  פאר קאמפאניע די דורכגעפירט האבן מיר אזוי װי דעם צו ^

אנד; םאװעטן אין דעלעגאציע א  אנ־ האבז מיר אזוי װי פארי
 און םעפטעמבעד טן15 דעם קאמפאניע איצטיקע די געפאנגען

 אין אקטאבער םטן30 דעם פלענומם די צו קומען מיר װאם מיט
 געהאט האבן מיר װאם דערפארונג, די נאװעטבער. טן15 דעם
 א אין אױסנוצן מיר דארפן קאמפאניע, פריערדיסער דער אין

 זײנען װאם טעותן, און חסרונות די אויםמײדנדיק מאם פולער
ארבעט• פריערדיסער דער פון פארלויף אין געװארן באגאנגען

 האבן מיר װאס םעסציע, קינדער נײע די םעקציע, ױגנט די
 אן פארנעמען מוזן ארדן, דעם אין ארגאניזירן איצט אנגעפאנגען
 םײ — םעהציעס, בײדע דיםקוםיע. דער אין פלאץ אנגעזעענעם

 אונדזער אין אײנגעבירגערט שוין איז װעלכע םעקציע, ױגנט די
 מיטגלידער, 1,000 איבער דערגרײכט שוין האט װאם און אדדן

 ברענטשעם צענדליק א שוין האט װאם םעסציע, pymp די םײ
 לעין דעם פאר װיכטיק זײער זײנען מיטגלידער, 200 אחם מיט
עקזיםטענץ, װײטערדיקער איר פאר ארגאניזאציע, אונדזער פון
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װאל־קאמף פונם לערץ די ן מ. י ג ל א

«אר־ די ענד. זײן צו זיך דערנענטערט װאל־קאמף דער
 די זאגן. צו האבן זײ װאם .אלצדינק, געזאגט שוין האבן ט־יע;

 זייער (אדער גרוים פולער זײער איץ באװיזן זיך האבז קאנדידאטן
 װיילער די פאר צײט די געקוכזען איז עם קליינקייט). פולער

װארט. זײער זאגן צו שטאטן פאראײניקטע די פון
 האט זי ? פארטײ רעפובליקאנישע ־י באװיז; האט װאם

 לאגע די פארערגערן פון באח אויפז פעםט שטייט זי אז יבאװיז;,
 די פו; לאגע די פארבעטערן צו פדי ארבעטער־מאם;, די פו;

 האט װאל־קאמו* דעם פון צײט דער אין עקספלואטאטארם.
 נײ דאס אויןז און קאנפערענץ נײע א צוזאמענגערופן הױאװע־

 — ארבעטלאזע די העלפן צו כלומרשט אפאראט אן ארנאניזירט
 א איז פארגעשלאגן, האט ער װאס טיטל׳ אײנציסע דאש אבער

 הײםט דאם װאש ״סטענער״־םיםטעם, דער פון פארגרעםערונג
 טײלן זיך זאלן זײ אז ארבעטער, נאך־באשעפטיקטע ־י צװינגע;

 דער אין ארבעטלאזע. די מיט שכירות טיזעראבעלע זייערע מיט
 מאניפולירט כטריט וואל פון נ־אבערם ־י האבן צײט זעיב־קעי

־׳ ב־דזשע, דער טיט  שטײגנ־ פון אײנדרוק דעם באשאפן צו נ
 אויסגעהאלטן ניט האט שפיל דאס אבער — פראשפעריטי דיקער

 די אונטערצוקראכן. ביםלעכװײז נענומען האט בירזשע די און
 קאמפאניע א געװען איז רעפובליקאנער ־־ פון קאטפאניע גאנצע

 און הואװער ניט װען אז װיילער, די איבערצײגי פרואװן פו;
 ערגער. נאך געװען װאלט פארטײ, רעפובליקאנער די ניט װען

ארי־ שױן איז ערגשטע ״דאם אז דעם װעג; רעו־עש הואװער׳ם

 פון בײשפיל א זיינען געװאונען״ איז מלחמה ״די אז און בער״
סטראטעגיס. דער אט

 האט זי ? פארטיי דעניאקראטישע די געטא; האט װאש
 ןזא־ דעם ראטעװען העלפץ פון באד; אויפן שטײט זי אז באװיזן,

 גאנצע די מאס;. ארבעטנדיקע די פון חשבון אויפן פיטאליזם
 באװייזן פרואװן אי; באשטאנען איז קאםפאגיע דעכ־אקראטישע

 דער צו צולאזן דעמאקראטן די װעט כזען אויב אז םםריט, װאל
 דעם פון אינטערעםן די באדינען קענען בעםער זײ װעלן מאכט,

 אין רעפובליקאנער. די געטאן האבן דאס װי ;רויס־קאפיטאל,
ט זעלבעד דער  דעמאגאגיע מאםע א אנגעװענדעט מעז האט צ״
 אויםזען רארפן װעלכע צוזאגן, אלערלײ געכ׳אכט האט מען און

 אמתן דער אין זיינען װעלכע פאלקס־פריינטלעך. און ליבעראל
 יפון אויגן די פארשיטן צו שטויב זשמעניע א װי מער ניט אבער

 שטארק האבן זאל פארם־פראגראם רוזװעלט׳ם וױילער. די
 עפעם לען מען אויב אבער פארם־שטאטן. די אין אויםגענוםען

 פראזן, נעבלהאפטע און צעשװאומענע די פון ארויםבאסומען
ע אין אנטהאלטן זיינעז װעלכע ״נ  דאם איז פונקטן״, ״זעקם ז
 קולא־ די העלפן געקענט אפשר ם׳װאלט װאם אזוינם, עטװאם

 גע־ ניט אופן בשום וױאלט עם אבער פארמער, רײכע די קעם,
 אײזנ־ די װעגן רעדע זיין אין פארמער. ארעכזע מאםע די האלםן
 װעט עם װען אז אנצוהעדעניש, געגעבן רוזװילט האט באנען
״ן נויטיק  ן י ו ש איז עם אז זאגן, אײזנבאךמאגנאט; די (און ז

אײזנבאךארבעטער. די פון שכירות די שנ״דן מען װעט נויטי?),

 געהעריקע די געפינעז מוזן װעלן פלענומם דיםטריקט יי און
אויסצוברײטערן. ארבעט די אזוי װי טיטלע;

 איינגליש דער פון אױפבויאוננ דער װעגן פראגע רי אױך
 עס ארדן. אונדזער אין אנגעװײטיקטע אן איז םעקציע רעדנדער

 צו אײנגעבן זיך װעט אונדז װען דעמאלט בלויז אז קלאר׳ איז
 םעק־ גרעםטע די אלם םעקציע רעדנדע אײנגליש די ארגאניזירן

 דער װערן אמת אן אויה קאנעז נ־יר װעלן ארר;, אונדזער אי; ציע
 שטאטן• פאראײניסטע די אין אריעטער־אררן אינטערנאציאנאלער

 צו דערגרײכונגען װינציק ז״ער מיר האבן געביט דעם אויף או־
 אויםגעװאקםן איז םעקציע רעדנדע אײנגליש די פארצייבענען.

 איז עם ניט. פארשריט קײן איז דאס אבער ,500 צו 300 פון
 זײן דארפן װעלן םעקציעס שפראך אנרערע די אז קלאר, אויך

 אײנגליש די בויען פון פראצעם דעם אין פאקטאר באדײטנדער א
 זי־ פלענארע איצטיקע די ארד;. אונדזער אין םעיןציע רעדנדע
 פירן אונדז װעלן װאס װעגן האנקרעטע די געפינען דארפן צונגען

ארדן. דער פון םעקציע רעדנדער אײנגליש מאסן דער צו

באװעגונג פראםערנאלער דער אין ארדן פון פלאץ דער
 שוין פארנעמט אדבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער

 פרא־ דער אין פלאץ באזונדערן און אנגעזעענעם זײער א איצט
 פראטערנאלער ערשטער דער איז ;־אס באװעגוע. טערנאלער

 זיך אין פארקערפערט װאס שטאטן, פאראײניקטע ־י א־ן אדרן
 לעין, קולטורעל פארשידנארטיק אזא םעקציעם, שפראך אזויפיל

פארגלייכ;. ניט איר צו זיך קאן ארגאניזאציע קיין װאפ
 װאס ארגאניזאציע, אײנציקע :־י אויך איז ארדן אונדזער

 ליניע. קלאםן די אװעקגעלײגט ארבעט איר פון צענטער אי; האט
 װאם ארגאניזאציע, פראטערנאלע קלאסן אײנציקע די איז זי

 טוט. זי װאם זאך, יעדער אויף שטעמפל קלאםן איר ארויו» לײגט
 בעםער ארבעטער־ארדן, אינטעדנאציאנאלן בײם קעדער־שולן די

אר־ אינטערנאציאנאלן פון םעקציע אירישער רער בײ נעזאגט.

 גע־ יאר; פאר לעצטע די פון פארלויף אין ז״נען בעטער־ארדן,
 קינ־ אונדזערע גיבן װעלכע קלאםךשולן אמת אן אויף װארן
 מיר װאם ארבעט, קולטור דער אין דערציאונג. קלאסן א דער
 קלאס; דעם אריינצוברײנגען אן זיך מיר שטריינגע; דורך פירן

 אריינכעבראכט האבן מיר װאס םטודענטן, צאל די אינהאלט.
 גרייטן מיר װאס און יאר לעצטן אונױוערזיטעט ארבעטער אין
 קאדרע;, נייע די אויםבילדן װעלן יאר דעם אריינבריינגען זיך

 ארבעטער־ דער אין פאםטנם װיכטיקע פארנעמען װעלן װאם
באװעגונג.
 פאר ארגאניזירן צו אגעפאנגען האפן טיר װאש קאםף, דעם

 האט ארגאניזאציע אונדזער װאם דאם פארזיכערונג, םאציאלער
 םײ ארגאניזאציע, הילפם א אלם ראלע װיכטיקע אזא געשפילט

 פראלע־ די העלפנדיק םײ קענטאקי, אין לאמפן םיינער די אין
 ״מארגךפרײ־ און װאוירקער״ ״דעילי דעם — פרעסע טארישע

 ארד; אונדזער פון םעקציעס אנדערע די װאם הילף, די חייט״,
 ״עלארע״, די — צײטונג, אונגארישער דער פאר געגיעבן האבן
 איטאליעני־ צייטונג, פױלישער צייטונג, אוקראינישער דער פאר
 באזע װיכטיקע א װערט ארדן אונדזער װאם דאם צײטונג׳ שער
 אל*ן דאס ארבעטער־קלאם, דעם פון ארגאנען קאםפם די פאר

 פא־ װיכטיקער באזונדערס א אין ארדן אונדזער אװעק שטעלט
 פראטער־ קײן נאך ניטא ארבעטער־באװעגונג. דער אין זיציע
 פאר־ אונדז מיט פרט דעם אין זיך קאן װאם אדגאניזאציע, נאלע

נלייבן.
 די אין װערן אפגעהאלטן װעלן װאפ זיצונגען, פלענאדע די

 מיטן אין און מאנאט דעם םוה לאנד פון צענטרען װיכטיקםטע
 אונחער פון אקציעם די אויםברײטערן װעלן חודש נעקםטן פון

 ברייטערע אױף ארגאניזאציע אונדזער ארויםפירן װעלן ארדן,
 דערפילן קאנען זאל אררן אונדזער אז מאב;, מעגלעך װעלן װעג;,

 ארויפ־ אים אויף האבן מיטנלידער די װאם אויפגאבע, גרויםע רי
נרערונג. זיין בײ געלײנט
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 רוזװעלט האט װאםער־קראפט פדן קאנטראל װעגן רעדע זײן אין
 ליבערא־ נעבעכדיקער אזא אפילו געגן איז ער אז װיסץ, געלאזט

 קװאלן די אויף אייגנטום געזעלשאפטלעך װי רעפארמע, לער
 ״גערעכטיקײט״ און ״ױשר״ װעגן װערטער װאםער־קראפס. פון
 רעדעם, רוזװעלטס אין געפעלט ניט האבן ״מענטשלעכקייט״ און

 דער אין ביליקער נאך און פכדל, ביליק זײנען װערטער אבער
קאמפיין. א פון צײט

 םאציאליםטישער דער פון ״םאציאליסטן״ די דזאבן אזוי װי
 מעג־ אלע טיט האבן זײ ? װאל־קאט־ זײער אננעפירט מארטי־

 אז װעלט, קאפיטאליםטישער דער באװײזן געפרואװט לעכקײטן
 און ארדנונג קאפיטאליםטישער דער דינע; צו גרייט זײנען זײ
 דעמאקראטישע די װי נוצן, מער בריינגען קענען איר װעילן זײ אז

ט אין פארטײ. רעפובליקאנישע א-עד  זײ זײנען פראזן פון פי
 ״םא־ װארט דאם דעטאקראט;. די װי װייטער נאך נעגאנגען

 :אויסדרוק דער ליפ;. זייערע פון אראפ ניט איז ציאליזם״
 סך א אי; איבערגעחזרט זיך האט קאפיטאליזם״ פון ״באנקראט

 פאד הילר פאדערן זײ אז געזאגט, האפן זיי רעדעם. זייערע פו;
 איז עפ װען אבער פארמערס. די פאר אדן ארבעטאאזע ר־

 איז און געװען איז װעלבע באנום־באװענונג, דער צו נעקומען
 פון קריגן צו םאלדאטץ געװעזענע ארבעטראזע פון באװענונג א

 יטבירות ניט־אױםנעצאאטע זײערע פו; טײי א רעגירונג דער
 ״םא־ די זײנען ,1945 יאר אדיפן װארטנדיק ניט ט, נ י י ה

 װאפ פאנראפ, דעם נאך ער״טט געג;. געװעז ציאריסטן״
 און װעטעראנען, אוטבאװאפנטע די אויןי געמאכט האט הואװער
 אויפגע־ האב; באנוס דעם ארום נע־עײעני־ט; די װי נאכ־עם

 געפרואװט םאציאאיסטן די חאבן לאנד, גאנצע דאפ טרייםאט
 נרויםן אין אבער שטעאונג, זײער טאדיפיצ־ח מויי האאבן א טיט
 זײ און באנום געגן געבאיב; נאך אויך איצט זײ זיינעז נאנצן און

 האט װאפ פארטײ, כןאטוניסטישע די בא־טוא־־קט אפ־לו האב;
 אימ־ פון אינסטרומענט; די ׳טטיצט זי אז באנום, דעם געשטיצט

 פארטיי פאצ־אליםט״טע די דעקט־צו אזוי קיי;. פעריאליםטיש;
 עם װען פראזן. ראדיקאלע טיט אריעטער די צו פארראט איר
 אנהויב דער איז װאם פארטער־םטרײק, דעם צו געקומען איז
 עקפ־ און אונטערדריקטע די פון באװעגונג טאפן ברייטער א פון

 סא־ די האט לאנע, זײער פארבעםערן צו פארטערם פאואטירטע
 אבער, דערפאר איגנארירט. אינגאנצן דאפ פארטיי ציאליםטישע

 האל, םיטי צום מארשירט האבן טילװאקי פון ארבעטאאזע די װען
 ארױם־ מילװאקי פון אדמיניםטראציע סאציאאיפטי׳טע די האט

״ געגן געיטיקט  די טוען עם װי קלאבם, גענוצט און פאייציי ז
 פאראײניקטע די פון שטעט אנדערע אין אדמיניםטראציעס

 פון ״באנהראט װעגן און ״םאציאאיזם״ װעגז רעדנדיק ׳טטאט;.
 אויפגעהערט ניט פארטײ םאציאאיםטייטע די האט סאפיטאאיזם״,

 װאו אאנד, דעם געגן באשואדיגונגען שענדאעכסטע די װארפן צו
 אין ארבעטער די װאו און אפנע׳טאפט א־ז קאפיטאאיזם דער

 אין םאציאליזם דעם באמת בויעז פארמערס די מיט שותפות
 װייאער אידי׳טע די םאװעטךפארבאנד. דער — פראקטיק דער

 געמײנע און העסלעכע א פאר װאם דערצ״אן, ניט מען דארפ
 סאװעטךפאד־ דעם געג; געפירט נאכאנאנד װערט עפ אטאקע

 ״װעקער״ דעם ״פארװערטם״, דעפ פון ׳טפאאטן רי אויףי באנד
 װעגן כאומרשט רעדנדיק ארגאנען. םאציאאיםט־שע אנדערע און

 פארטײ םאציאאיםטישע די האט ארעטע, די צו פרײנט׳טאפט
 פארקערט נאר קאפיטאאיזפ, יעם געגן געקעטפט ניט פאקטי׳ט

 צו און הער׳טער קאפיטאאיםטישע די צו געחניפעט זיך האט זי
 אאיאא, א־ז זי אז יאװייזן, פרואװנדיק עולם, בורז׳טואזגעם דעם

 ניטא איז נעגער־פראגע דער װעגן רעספעקטאבי. און ״טעםיק״
 קײן באקומען ניט נעגערם די האבז נאר ניט רעדץ. צו װאם
 ראדיא־ םאציאאיםטישע די נאר םאציאאיסטן, די מצד ה'אףי

 געצװאונגען האט קאארידזש האטעא פון דאך אויפן םטאנציע
 פראכט־עאעװײ־ אויפן פארן צו זינגער און שפיאער נעגער אירע
 אײגענער איר פאר האט פארטײ סאציאאיםטישע די ה. ד. טאר,

״דזשים־קראו״־נעזעיז. דעם אויםגעפיאט אונטערנעמוננ
יעדע אז מען, זעט אעבן, אידישן צופ צו ז־ך טען קולט

 װארט־ פארטרעטער, זײערע האבן פארטײען דריי די פון איינע
 װערט דא אבער — טאפ; אידישע די צװי־טן אגענטן או; פירער

 פינ־ מיטאאאטעראעכער מיט צוגעשמאלצן קאטפאניע די נאך
 •טאװי־ ארן נאציאגאאיזם צעױשעטן מיט רעליגיע, פון םטערניש

 ״אידי־ פאאק״, ״אידישער װעגן רעדערײען אלעראײ מיט ניזם,
 פאר־ די קואטור״. ״אידישער און תורה״, ״אידישע מיסיע״, שע

 זײנען ארגאניזאציעס געזעלשאפטלעכע באאעבאטישע שידענע
 אידײטע די ארײנציען פון ארבעט נאבעלער דער טיט פארנומען

לאגערן. פאאיטישע בורזשואזע דריי די פון אײנעם אין װייאער
 װאא־ איר געפירט פארטײ קאמוניםטייטע די האט אזוי װי

 טיט װערטער, מיט נאר ניט געפירט אים האט זי קאמפאניע?
 אין באטײאיקט זיך האט זי מעשים. מיט אויך נאר אגיטאציע,

 גענ־אבט טעגאעך האבן װאפ פאריער־םטרײקפ, פראכטפואע יי
 דער א•; ױניאן אטתער א; פון פונ־אטענט דעפ אװעקצואייגן

 פאוט דעם ;,א באטייאיקט זיך האבן זײ פאד־אינ־-פטדיע.
 פאר א ארגאניזירן געהאאפן האט װעאכער פטרײק׳ ריװער
 און נאדא־ארבעטער אוטארגאניזירטע אינגאנצן אהער ביז טויזנט

 די א־ן באטייאיקט זיך האבן זײ אאגע. זײער פארבעסערן
 דרא־ די פון אײנם — איאינאי אין מײנערם די פו; כטדײקס

 ארבעטער־ דעס פון געיטיכטע דער אין קאפיטאען םאטישםטע
 פון דעמאנםטראציע דער אי; באטײאיקט זיך האבן זײ קאמו».

 פעפ־ טן10 דעם יארק נױ פו־ האא םיטי פארן ארבעטאאזע יד
 באװע־ רײ גאנצער א אין באטײליפט זיך האב; זײ טעמבער.

 רע־ האום שטאטישע די צװיננען צו ארבעטאאזע די פו; גונגען
 די הערפן צו ארגאניזאציעם אפיציעאע אנדערע או; בױראפ איו־

 באטיי־ זיך האבן די איז. ניט װיפא מיט כאטיט ארבעטאאזע
 באטײ־ זיך האבן זײ עװיקשאנפ. געגן קאטו» איןטיװן אין איקט
 דערטונטערן גענומען זיך האבן זײ קאמפ. בא:ופ דעס ;,א איקט

 מארש נײעפ א ארגאניזירן צו סאאדאטן געװעזענע ראדיהאאע ,־
 זיך האבן זיי דעצעטבער. קומענדיקן דעם װאשיננטאן חײן

 גע־ האבן און פארטערם די פון באװענונג דער אין באטײאיקט
 פון נויטװענדיקייט ־י פארמערם ז־י פאר טאפ; קאאד פרױאװט

״ קאנ־ױ. זײער פארטיפן און אויםברײטערן  :אר ניט האבן ז
 זיינען זיי אז נאװיזן קיפרא.קט דער אין אזיך נאר װערטער, אין

 ארויפנע־ האבן זיי — נעגער־גאײכהייט םואשטענדיהע אויסן
 װיבטיתע זײער אויח קאנדידאטן אאם ארפעטער נעגער שטעאט

 װײם־פרעזידענט, פאר קאנדידאט דעם אריינגערעכנט פאםטנפ.
 קלא־ א מאסן די צו ברײנגען צו מעגאעבעפ אאעם געטאן האבן ייז

 םאװעטך אין אויפבוי־ארבעט דער װעגן פאישטענדעניש רע
 פון פארטיידיגונג דער צו טאפן ױ םאביאיזירן צו און פארבאנד

 דעם א־ן פאטײאיקט זיך האין זיי פאװעטךפארבאנד. דעש
 פאר־ צו קאטף דעם א־ן און םקאטםבארא־פדינות די פאר פאטו«

טעדאר. קאפיטאאיםטישן דעם געג; פרעטד־געבארענע ־י טײדיסן
ח האבן זײ  ארבעט דער אין נעהאאפן צייט גאנצע די אונ

 א־ם און ארדז אדנעטער אינטערנאציאנאאן דעם ארנאניזירן פון
 קואטורע־ און געזעאיטאפטאעכער העכערער א אױף אויפנעהויבן

מדמה. אער
— מעשים, זייערע אויט פארטײען משפט־ דארןז מען אויב

 דעפ פון מיטגאידער די :־א־־פ; — װיכטיק זײנען מעשים נאר און
 הײנט־פע רי דיי שטימען ארד; ארבעטער אינטערנאציאנאאן

קאנדידאט;. סאמוניםטישע די פאר װאאן

דאנק־רעזאדוציע

ק האכ א• א. א. ,20 ברעגטש אדעםער דער מי שטי  באשדאםז אײנ
 זיך האט טערמין װעמײם םעקרעטארן, ב״דע באדאנקען צו עפנטלעך

 דעם און אפעל מ. ה:ר םעקרעטאר, פראטאקאל דעם — פארענדיקט,
 ארבעט גוטער און איבערגעגעבענער זײער פאר סעקדעטאר, פינאנץ

ברענטש. פארפ
םעק. פראט. נאלדפילד, א
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רעי־ קרײץ, רויטן אמעריקאנישן דעם פון פארשטייער דער
 באלשעװיםטישער דער יפון עדות צופעציקער א ראבינז, מאנד

 באגער זיין אויםגעדריקט שפעטער יאר פיר האט רעװאלוציע,
רוםלאנד. רעװאלוציאנערע דאס אמאל נאך באזוין צו

 זיך װי ראבינז האט — באלשעוױזם פון יװייט בין איך —
 פון געבורט דעם בײגעװאוינט אבער האב איך — פארענטפערט

 קינד דאם װאם זען מיר זיך װילט עם און רעװאלוציע דער
מאכט.

ראבינז׳ רעימאנד פון פארלאנג רעם געהערט האט ^ענין װען
געשמייכלט. ער האט

 דאם טרעפן. ניט ער װעט קינד קײן קומען. ער 5זא —
ריז. א אין אויםגעװאקםן יאר עטלעכע די אין איז קינד

נישטערנ־ געדאנל אויפן געלומען מיר איז אינצידענט דער
 אמע־ דער .1917 אין פאםירונגען היםטארישע די זכרון אין דיק

 פון באאבאכטער זײטיקער א טוער, קרייץ רויטער ריקאנישער
 װאם אײנציקער דער געװען ניט איז װעלט־איבערקערעניש א

 :טערמין דעם אין גערעדט אלץ נאך יארן ערשטע די אין האט
 רעװא־ דער פון פר״נט אקטיװע פון רייעז די אין אפיא קינד.
 ציטער זארגפעלטיהער א געהערשט האט אױםלאנד אין לוציע

 ארומ־ איז װאם רעװאלוציע ױנגינקער דער פון גורל דעם איבער
 זיינען יארן ביםל היפש א שונאים. מיט װעלט א פון גערינגלט

 אי־ געהויבן זיך האט װאס קינד־ריז, דאס װאנען ביז פאראיבער
 טורעם ליכטיקער און מעכטיקער א װי ארום, לענדער די בער
 אוז אומזיכערקייט פון פעריאד דעם אט מיט אפגעהאקט האט

 מיט פעריאד לעצטן דעם ניט איך מײן (דערמיט ציטערניש.
 שטאמט און זיך פאר זאך א איז װאס געפאר מלחמה דער
 און װעלט קאפיטאליםטישער דער אין לריזים שװערן דעם פון
לאגער)• אימפעריאליםטישן דעם אין רייבונגען פארשארפטע ד־

גרונטאװ־ די אויםצורעכענען ניט באצװעקט ארטיקל דער
 גע־ האט רעװאלוציע די װאם ענדערונגען קאלאםאלע און נע

 צאח• געװעזענע די יפון טעריטאריע ריזיקער דעד אין בראכט
 האט ארבעטער זערײבער דער װאם װעג גרויםן דעם ניט אויך

 םאציאליזם. בויען און לןאפיטאליזם אפצושאפן דורכגעמאכט
 פאר רעװאלוציע אקטאבער דער פון רעזולטאטן היםטארישע די
 פאר און פארבאנד סאװעטן פון אײנװאוינער מייציאז 160 די
 איז עקםפלואטירטע און אונטערדריקטע מי^יאנען הונדערטער די

 אין זוערן ארומגעכאפט ניט קענען װעלט, דער פון טײלן אאע
 איז׳ אױפגאבע אונדזער ״פונק״-ארטיקל. א פון ראמען די

 גרויסער דער פון שטריכן פונדאמענטאלע עטלעכע ארויםצוכאפ;
 פאר װיכטיקײט באזונדער א פון איצט זײנען װאם רעװאלוציע,

?אפיטאיציזם. אונטער ^עבן װע^כע ארבעטער,
 פון די גוט נאך געדײנקט שורות די פון שרייבער דער

 סא־ די מענשעװיקעם, די װאם אפשאצונג בײזע אויבךארונטער
 ליבע־ בוחשואזע — קאדעטן די און רעװא^וציאנערן ציא^יםטן

 אעצטע נאר די ייז אונטערגעטראגן נאכאנאנד האבן — דאגן
יאר;.

בורזשוא־ נאנצער דער פון אונטערגעכאפט — טענה ןײער
:געװע; איז — ט5װע זער

 װאם צאנד א מיט אנצופירן הע^דן זײנען באצשעװיקעס די —
 רעזשים אלטן דעם אונטער אננעזאמלט רעזערװען די אויוי ?עבט

 די אי! ■ ארבעטן ארבעטער די קאפיטאציזם). און (צאריזם
 געצייג׳ ע ט ל א די באנוצן פויערים די פאבריקן. ע ט ל א

ב^שעװי־ די קורץ, הייזער. ע ט ל א אין װאוינען מענטשן

 איבערגענומען האבן זיי װאם קאפיטא? דעם אויף עםז לעם
 װאם אויו». שנעיצ דאם עסן זיי געגנער. זייערע פון בימשה

״ װע^ן  װאם ? פארשװאונדן װעט קאפיטא? דער װען טאן ז
 הײזער באנען׳ פאברילן, אילטע די װען רוםלאנד מיט זיין װעט

̂ן מאשינען או־ז  גרויםער קיין ניט איז עם ? װערן סא^יע װעי
 װי לאנג אזוי װירטשאפט קאפיטאציםטישע פארטיליקן צו קונץ
 שאפן מוזן װעט מען װען שפעטעה אבער בירושה׳ זי האט מען

 צו־ בא^שעװיקעס די ן5װעי דענםטםאל װירטשאפט, אײגענע אן
זאמענברעכן.

 זיך האבן װאם אױואנאװיטשעם און אבראמאװיטשעם די
טן גאנצע אויו» עך5ברײט זייער צע^ײגט  זונטיק־״פאר־ פון ז״

 װילן צוזאמענברוך, פון פארזיכערונג דער אט מיט װערטם״ן
יידן ניט  נביאות. שװארצע יענע זיי דערמאנט מען װעןי איצט ̂י

״ אז ניט, הייםט דאם  שװארצע װי קראקן צו אױפגעהערט האבן ז
 פון ילאנד דער אויףז אומג^יקן אלער^ײ פאראויםזאגן און װאראנעס

 בײטן צו געװארן געצװאונגען אבער זײנען זײ נײן, םאװעטן. די
 צעריבענע געװארן זיינען טענות ״אייזערנע״ די פראנט. דעם

 נאר ניט פ?אן. יאר פינףז פון יאר ערשטן דעם אין פאפיר
 פון חורבות די פארריכטן צו באװיזן באצשעװיקעם די האבן

 אלטע די אויפצושטעלן הייםט דאס בירגער־קריג׳ און מאחמה
 אויפצושטע^ן באװיזן האבן זײ נאר גאנג, פוצן אין אינדוםטדיע

 מיט באװאפנט אינדוםטריע מאדערנערע גרעםערע םיל א נײע, א
 אויפ־ באװיזן אויך האבן זײ טעכניק. פון װארט לעצטן דעם

 ארדנוננ אלטע די װאם אינדוםטריע פון צװײנן אזעי^כע צובויען
 טאשי־ ע^עקטרישע קראפט, ע^עקטרישע — געװאוםט ניט האט

 מא־ פראדוקציע, כעמישע מאשינען, ערד־ארבעטן געצייג, און נען
ראדיא־םטאנציעם. און עראפיצאנען טורבינען און טאר

אריבערגעיאגט לאננ אינדוםטריע אלטע

 ניט איצט װאגן איװאנאװיטשעם און אבראמאװיטשעם די
 דער פוץ חשבון אויפן לעבן באלשעװיקעם די אז דעם װעגן רעדן

 איז פראדוקציע אלטע די רוםלאנד. קאפיטאליםטישער אלטער
 צװ״גן װיכטיקע געװיםע אין און פארדר״פאכט פארצװײפאכט,

 די איז פאברילן אלטע די אין אפילו געװארן. פארצענפאכט
 דאך איז גיגאנטץ אינדוםטריעלע די פון נײע. א אויםשטאטונג

ע זוכן שונאים די מוזן איצט אפגערעדט.  טע־ ״שרעקלעכע״ נ״
פריערדיקע. די װי מזל זעלבן דעם האין װעלן װאם אריעם

 ערשטן דעם פון צװעק דער אז װייסן ״פונק״ פון לייענער די
 אינדוםטריע שװערע א אױפצושטעלן געװען איז פינ,?־יאר־פלאן

 אייזן און שטאל (מאשינעךבוי, מאטעריאלן רויע פון באזע א און
 צװײטער דער גלייכז). דאם און װאל און קאטן שטאפן, כעמישע

 דער פון אנטװיקלונג די אונטערשטרײכן װעט פלאן יאר פינוי
 לעבנס־געברויך פארן דירעקט ארבעט װאס אינדוםטריע לייכטער

 יאר פינף» דריטער דער ג.) ד. א. װאוינונגען קליידער, און (שפייז
 םאציא־ לןלאסנלאזער א פון געבײדע די פארעגדיקן דארף פלאן

געזעלשאפט• ליסטישער
פראדוק־ און אינדוםטריע פון טערמינען אין רעדט מען װען

 מענטשלעכן דעם ארוים אפט מען לאזט נעצייג און מאשינען ציע,
 צעװארפן גיגאנטן אינדוםטריעלע נעץ די דערפון. עלעמענט

 װינ־ אלע איבער — פלאן אויסגערעכנטן שטריינג, א לויט —
 פאר הייב־קראן מעכטילער א איז פארבאנד, סאװעטן פון קעלעך

 נייע די רעװאלוציע. לולטורעלע די דארטן רופט מען װאם דעם
 אופא, אין פארענדיקט איצט װערט װאס פאבריק מאטאר ריזיקע
עקא־ אן םתם ניט איז באשקירן־רעפובליק דער פון שטאט הויפט
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 פלאץ׳ םקװער פיצ אזוי פארנעמען װעט װאס מאכינע נאמישע
 װעצן װעצכע ארבעטער, טױזנטער אזוייפיצ באשעפטיקן װעט

 איינ־ פיצ אזױ האבן װעצן און הײזער, נייע אזויפיצ אין װאוינען
צעבן. קוצטורעלז זייער פאר ריכטונגען

 אייראפע אין נרעםטע די — אופא אין פאבריקן מאטאר די
 פון צעבן אין איבערקערעניש גרעםטע די גצייכצײטיק איז —
 װע־ באשקירן האצב־נאמאדישע פרימיטױוע אפגעשטאנענע, די

 ארימקײט אין געהאצטן האבן ?אפיטאציםט און צאר דער טען
 מא־ א אויפשטיין װעט פאבריק דער מיט פינםטערניש. און

 זאמדיקע ארימע די פראצעטאריאט. םאציאציםטישער דערנער
 םאציאציםטישע א אויםזען. אנדער אן באקומען װעצן םטעפעם

 אפגע־ אומװיםנקײט, פון רעשטן די פארטרייבן װעט קוצטור
 הערשאפט יארן הונדערטער װאם ארימקייט און שטאנענהײט

באשקירן. די איבערגעצאזט האט צארן פון
 טורקעסטאן, װעגן ריכטיק איז אופא װעגז ריכטיק איז װאס

 םאװעטישער װייטער דער אין צענדער אנדערע און איזבעקםטאן
 פון צםון־געגענדן קאצטע די װענן ריכטיק איז אזיע. צענטראצ

 אבערגצויבערישע ארעמע, װאו מורמאנם?, און ארכאנגעצםק
 בוימער זעגן שיפצעך, מאטאר מיט איצט ארבעטן שבטים פישער

 הייזער זייערע באצײכטן צעמפצעך עצעקטרישע טראקטארן, מיט
 איז זיך, באװײזט צעמפצ עצעלטרישע דאם װאו און באראסן און

 דער צו אויך נאר פינצטערניש, פיזישער דער צו נאר ניט םוף א
 דארפישער און מוצא גצח, פון ממשצה דער צו םוןש א נײםטיסער,

מישף.

רעװאלוציע קולטורעלער דער פון פארנעם דער

 עצעקטרישע די און מאטאר דער זאװאד, דער פאבריקן, די
 רעװאצו־ קוצטורעצער דער מיט האנט אין האנט גײט םטאנציע

 די באטרײבן צו זיך פאדערן װאם מענטשן מיציאנען די ציע.
 קאנטראצירן און טראקטאר אויפן רייטן צו ריזן, אינדוםטריעצע

 מעכאניש־געשוצטע מענטשן, קוצטורעצע זײן מוזן טוריינע די
 איינע טאצע איז ארבעטן. ניט עם װעט אנדערש ארבעטער.

 פון אנטװיקצונג די פצענער, יאר םינו* די יפון זײצ־פונקטן די פון
 אינ־ די פויערים• מיציאנען צענדציקער און ארבעטער מיציאנען

 איר מיט קאצעקטױױזאציע די און שטאט אין דוםטריאציזאציע
 אומגע־ פאדערט ארבעט ערד פון (מאשיניזירונג) מעכאניזאציע

 דירער־ עצעקטריקער, מעכאניקער, אינזשענערן, פון צאצן הויערע
ארבעטער. געצערנטע און פארװאצטער טארן,

 דאם ״ראםעיע״, אצטע די געקענט האבן װעצכע די נאר
 הונגערי?, און שצאבערדיק פויצ, און צעקראכן רוםצאנד, מוטערצ

 שויבן, ברעכן ביז שכור־טומצדיק און טויט צום ביז אומעטיק
 די יװאם ענדערונג גװאצדיקע די געהעריק וױ אפשאצן װעצן

 פון ילעבן דעם אין ארײנגעטראגן איצט ייז שוין האט רעװאצוציע
 איבער טראלטארן קאצומם באפעצקערונג. הארעפאשנער דער

 די־ קאמפציצירטע פויערים; ױנגע פון געטריבן פעצדער, ברײטע
 םאר־ אין ארבעטער ױנגע פון פדאדוצירט מורבינעז׳ און נאמאם
 צענד־ אין הױך־רעדער סטאצינגראד, כארקאװ, מאםקװע׳ מאװא,
 דורות איז װאם צאנד א אין אצץ דאם דערפער. טויזנטער ציקער

 אומ־ הערשעה בצוטיקע פון פיס די אונטער צעטראטן געצעגן צאנג
 װאם צאגד א פאבריקאנטן. פיאװקעם און פריצים ברחמנותדיקע

פריער; פאצקס־צידצ דער פון אויםדרוק דעם צויט האט
פצעשצ) (פון זופ א מיט הונגער דעם געשטיצט

טרונק• א מיט ציידן די און
 זיך װייםן װאם ארבעטער מיציאנען ארויםגערוקט איצט האט

 ביכער׳ צייענען װאם מאטאר, און מאשין א מיט באגײן צו װי
 פון באזוכער שטענדיקע זיינען װאם צײטונגען, און זשורנאצן

 רע־ קוצטורעצע די אנהויב. אן ערשט איז דאם און טעאטערן.
שװאונג. מיטן אין ערשט איז װאצוציע
 האבן באצשעװיקעם די װאם ירושה דער פון רעדט מען װען

 פארצירן צו ניט נויטיק איז 1917 אקטאבער אין איבערגענומעז
 דער אין צאנד ארימםטע דאס געװען איז רוםצאנד אז אויג פון

ארעם צענדער). קאפיטאציסטישע נערופענע אזוי די (פון װעצט.

 צעבנם־םטאנדארד אין נידעריס פראדוקציע, און אינדוםטריע אין
 קוצטור. אין אפגעשטאנען שוידערצעך און באפעצקערונג דער פון

 אוך צױויליזאציע פון טרעגער איז װאם װארט׳ געדרוקטע דאם
 מינדערהײט. קלײנער א פוץ אײגנטום דאס געװען איז קוצטור

 שיכטן אויבערשטע די געצייענט האבן ביכער און צײטונגען
 גע־ א נעהאט האבן זײ נאר באפעצקערונג. שטאטישער דער פון

 טעאטערן, יפון געװאוםט האבז זיי נאר צערנען, צו זיך צעגנהײט
 טעם דעם פאחוכט האבן זײ נאר מוזײען. גאצערייען, ביצדער

 איבערװעגנ־ די אויפפאםונג. מעדיצינישער גוטער פון אפרו, פון
 דארף פון באפעצקערונג גאנצע די און שטאט אין מערהייט דיקע
 דער פון פראצ. 67 גאנצע דעם. צו צוטריט קײן געהאט ניט האט

 (בעזגראמאטנע) אנאצפאבעטן פון באשטאנען איז נאפעצהערונג
 דערידארף אונטערשרײבן. געקענט ניט נאטען זייער האבן װאם
 געװעצטיקט האט גצח דער פינצטערניש. שטיק א״ן געװען איז

 פויערים־ מיליאנעז פאר איז טייװצ דער און מוחות די איבער
באשעפעניש. רעאצע א נעװען

 העלפט א װי מער — פויערים מיציאנען שוין זײנען איצט
 צאנדוױרט־ םאציאציםטישער אין ארײנגעצויגן — דארה דעם פון

 און זין זײערע ארבעט. פון מעטאדן העכערע באנוצן זײ שאפט.
 און שנעצ פארשװינדט אנאצפאבעטיזם זיך, צערנען טערטער
 שטעט גרויםע די אין שוצן הויך די אין זיצן קינדער פויערשע

 אינדוםט־ און בויער פון פלעצער די פארנעמען צו זיך גרייטן און
״ פון טויזנטער פירער. ריעצע  טרעפן איצט שוין איר װעט ז

 צאנדװירט־ און אינדוםטריע פון פאזיציעם אנפירנדיקע די אין
שאפט.

אינטעליגענץ פראלעטארישע נײע די

 היטל דאם ארונטערנעמען געמוזט אמאצ האבן װאם ארבעטער
 הײנט אצײ! זײנען דירעקטאר, אדער אינזשענער דעם טרעפנדיק

 (װידװידזשע־ ארױםגערוקטער אן אינזשענערן. און דירעקטארן
 מער־ די דערשיינונג. טעגצעכע טאג א איצט איז ארבעטער ניעיז)
 האנדצ, און אינדוםטריע דער אין עקזעקוטױדעמטער םטע

 אר־ פון פארנומען איצט זײנען דערציאונג און טראנםפארטאציע
 זײנען זיי טעות. א זיי מאכן ז״ן, ?ען דארטן און דא בעטער.

 פון קונםט די שנעצ זיך צערנען און ארבעטזאם געטריי, אבער
פארװאצטונג.

ע טויזנטער הונדערטער אויף װארט צאנד דאם אינזשע־ נ״
 שוצן. הויך די אין איצט זיך צערנען װאם דירעקטארן און נערן

 און ארבעטער ז״נען םטודענטן מערהײט איבערװעגנדיקע די
 קאנםער־ מוזיק װיםנשאפט, פון אקאדעטיעם די אין פויערים.

 אומע־ פיצבדצאבאראטאריעס׳ טעאטער־םטודיאם׳ װאטאריעם,
 םצייםיק. שטודירן און פויערים און ארבעטער ױנגע זיצן טום

 שטודירן זאצ ױגנט די װאו װעצט דער אין צאנד אזא נאך ניטא
 פארבאנד. םאװעטן אין װי חשק אזא מיט און ענערגיש אזוי
 פון װינטער צאנגן א געװארן געהאצט; איז װאם טייך א װי אזוי

 פרי־ אין װאםערן זײנע שטורמיש צאזט אייז, פצאםטע דיקער א
 מיט געװארן ארומגעכאפט ױגנט םאװעטישע די איז אזוי צינג,

 זיי־ צערן־אנשטאצטן ביצדונג. העכערער צו דראנג שטורמישן א
 פעצט עם און שטאט באדײטנדיקער יעדער אין אױםגעװאקםן נען

 שטודירן צערךאנשטאצטן טעכנישע הויכע די איז פצאץ. אוים
 (מיטעצע טעכנילומס די אין סטודענטן. מיציאן האצב א איצט

 םוףז םטודענטן. טויזנט 800 איצט שטודירן שוצן) טעכנישע
 אגראנא־ און אינזשענערן טויזנט 200 צוקומען װעצן 1932
 נויטיק ניט איז אנשטאלט צערן א איז אנצוקומעז מען.

 שטע־ גרעםטע די איז דאם פארקערט, עצטערן. ריייע האבן צו
 צו װעג דער פאציטעכניקום... און אונױוערזיטעט צום רונג

 פאבריה דער דורך נאר איז םאװעטן די פון צאנד איז װיםנשאפט
סטאנציע. עצעקטרישער און קאצכאז־פעצד דעם דורך זאװאה אוז

 פאר אומגעהויער. איז קוצטור־מיטצען אצע פון װאוקם דער
 צייטונגען טעגצעכע פארמאגט צאנד דאם האט רעװאצוציע דער
 מיציאן צװײ פון (צירקולאציע) טיראזש א מיט זשורנאצן און

מיציאן. 36 דערגרײכט טיראזש דער האט 1931 אין טויזנט. 700



1932 אקטאבער־נאװעמבער׳ק נ ו פ ר ע ד12

 און צייטונגען נעץ א ציפערן.) קיין ניטא נאך איז יאר דעם (פאר
 איבערן צעשפרײט איז םאכמענערישע און אלגעטײנע זשורנאלן,

 דער מיטלען. דרוק און פאפיר אוים פעלט דעריבער לאנד.
 װאוקם װייטערדיקן דעם אין אפהאלט אײנציקער דער איז טאנגל

 דער־ צו גענונ איז עם װארט. געדרוקטן םון פארשפרייטונג און
ר דער איז פארבאנד םאװעטן דער אז טאנען ע ם ט ׳ ר  ן י א ע

 עק־ צאל אין םיי פראדוקציע ביכער דער אין ט ל ע ו ו ר ע ד
 פון (טיטלען ביכער נייע פון צאל דער אין םיי אוץ זעטפלארן

 געװארן ארויםגעגעבן זײנען ביכער נייע טויזנט 50 ביכער).
 איינגלאנד, װאם ביכער נייע צאל די װי מער איז דאם ,1931 אי;

 ארױםגעגעבן. האבן צוזאםענגענומען, אמעריקע, און דייטשלאנד
 צאל ?אלאםאלער א פון באפרידיקט װערט בילדונג צו דראנג דער

 אײנציהע דאם איז פארבאנד (םאװעטן ביכער. וױםנשאפטלעבע
אנד  לי־ לייכטע די װי מער געלייענט װערן ביכער ערנםטע װאו י

פאעזיע). און (בעלעטריםטיק טעראטור

געלײזט פונדאמענטאל פראגע נאציאנאלע

 װעלט דער איבער געװען באקאנט איז רוםלאנד אלטע ראם
 איבער־ געװען ניט איז נאטען דער פעלקער. פון טורמע די וױ

 נא־ און ראםן הונדערט צװײ צו :אענט האר. א אױף נעטריבן
 פון כח מיט צוזאמען געװארן געהאלטן זײנען גרופעם ציאנאלע
 שאוױניזם מיט נעװען געדיכט איז לופט די שטױול. בלוטיקן

 רוםי־ צו געזוכט גװאלד איבער האט צאריזם ראםךהאם. און
 נאציא־ אנדערע און װײםרוםן אוקראינער, פאליאקן, די פיצירן

״ זיינען צייט דערזעלבער אין נאליטעטן.  נע־ נעהאלטן אלע ז
קולטור. און בילדונג פון װײט װארן

הערשנ־ רוםישן פון און צאריזם פון ״ליניע״ נאציאנאלע די
 פאגראמען. און אונטערדריקונג אין באשטאנען איז קלאם דיקן

 די קעגן איינע געװארן נעהעצט זיינען קאװקאז םון פעל?ער די
ח אזיע. צענטראל אין שבטים די זעלבע דאם אנדערע.  און אי

 בצוטיקע פאר פעלסער אױסדערוױילטע די געװעז זיינען אדמענער
 אנצושפיארן זיך געזוכט צאריזם האט גלײכצײטיר, שחיטות.

 קענען צו פעל?ער, אונטערדריקטע די פון בורזשואזיע דער אויף
מאםן. די זויגן און עקםפלואטירן בעסער

 מאל אלע פאר אײנמאל האט רעװאלוציע אקטאבער די
 עקםפלוא־ און אונטערדריקוע נאציאנאלע פארטיליסט גרינטלעך

 מאכט םאװעטן דער פון שונאים פארביסנםטע די אפילו טאציע.
 און אנגעװ״טיקט אזוי — פראגע נאציאנאלע די אז צוגעבן מוזן

 פונדאמענ־ איז — לענדער קאפיטאליםטישע די אין פארװיקלט
 פארשװאונדן םאװעטן. די פון לאנד אין נעװאו־ז געלייזט טאל
 ניט מער האלט פאל? גרוים־רוםישע דאם פעלקער־האם. איז
 אימ־ אן אנשטאט פעלסער. אונטעריאכטע פיל אויף לאפע זײן

 םאר־ סאװעטן דער איז קנוט און באיאנעטן מיט געהאלטן פעריע
 בויעז װעלכע פעלהער פון משפחה פרייװיליקע גרויםע א פאנד

לעבן. םאצי»ליםטיש זײער כעטײנזאם
 פעדעראטיװע זיבן פון איצט באשטײט פארבאנד םאװעטן

 פון פאראײניקונג א איז װידער פעדעראציע יערע דעפובליקן.
ע א  אײנע זיך געפינען װאם רעפובליקן םאװעטישע קלענערע ײי

 נאציא־ אין ארגאניזירט זײנען רעפובליקן די אנדערע. די לעבן
 רעפובליקן(האלב־ אױטאנאמע אפילו און ראיאנען געגענטן, נאלע

 נאציאנאלע קלענסטע םאמע די רעפובלי?ן. זעלבםטשטענדיקע)
 םאװעטן־פאר־ פון טייל אײראפײאישן אין גרופע ראםן אדער
 אײגענעם אן איצט פארמאגט טײל, אזיאטישן אין און באנד

יםודות• םאװעטישע אלגעמיינע די אויו» געבויט אעבן ארגאניזירטן
 אין יאקוטן די װי װאנדער־שבטים אפגעשטאנענע אזעלכע

 טורקעם־ אין קירגיזן די אוראל, אין טשואװאשן די םיביר, װייטן
 קול־ פון םימן ק״ן געהאט ניט פריער האבן װעלכע װ״ א. א. טן

 םא־ אייגענער אן םון פונדאמענט דעם געלײגט איצט האבן טור,
 פינ־ זײנע האט פלאן יאר םינןש דער ציװיליזאציע. ציאליםטישער

 און פאבריקן פארבאנד. ברײטן פון װינקעילעך אלע אין גער
 און שולן םטאנציעם, עלעקטרישע און םעלדער קאלכאז זאװאדן,

די צװישן דארטן זיך הויבן םוזײאומם און טעאטערן הויך־שולן,

 זיך האבן פריער װאו ראםן, און פעלקער אמאל־אפגעשטאנענע
 ערשט מדברױת. אדער טאיגעס םטעפעם, אומענרלעכע געצויגן

 נאך פארענדיקט שפראך־קענער םאװעטישער א האט לאנג ניט
 יאקוטישער דער אין לעקםיקאן ערשטן דעם ארבעט, יאר צען

שפראך.
פעל־ זײנע פאר גהינם א ניט מער שוין איז טראנם־קאװקאז

ע ניט מער זיך קוילן ארמענער און טאטערן קער.  אנדע־ די א״נ
 זיך העלפן און פעדעראציע אײן צו איצט געהערן זיי רע.

אויםבוי. סאציאליםטישן קאלאםאלן דעם אין געגנזייטיק
נאציאנאלי־ צאלרײכע די צװישן רעװאלוציע קולטורעלע די

 :לאזונג סטאלינם ח. לויט דורכגעפירט װערט ראםן און טעטן
 סאציאליםטיש־פראלעטאריש און פארטע אין נאציאנאל קולטור,

 מוטער־שפראך. זייער אין געלערנט װערן קינדער אינהאלט. אין
 אינטערנאציאנאלן דער מיט דורכגעדרונגען זײנען לימודים די

םאלידאריטעט. פראלעטארישער און סאציאליזם פון נײסט
 צ״טוננען רוסלאנר איז געװען זײנען רעװאלוציע דער פאר

 צייטונגען ארוים גײען איצט שפראכן. 14 אי; זשורנאלן און
 גרע־ אלץ װערט צאל זײער און שפראכן, 62 אױוז זשורנאלן און

 איז ארײנגעצױג; װערן פעלקער אפגעשטאנענע נײ װ״ל םער,
לעבן. קולטורעלן

״אידן־פראגע״ קײן םער ניטא

אונטערדרי־ נאציאנאלער פון אפשאםונג דער מיט צוזאמען
 אין פראגע. אידישע ״אייביקע״ די פארשװאונדן אויך איז קונג

 פראבלעם אדער אידן־פראגע קײן ניטא איז פארבאנר סאװעטן
 אידישע גרויםע א האבן װאם לענדער האפיטאליםטישע די אין װי

 א דערפאלגרייר דורכגעפירט האט מאכט סאװעטן די מאםע.
 לעבן םאציאלן און עקאנאמישן דעם פון איבערבוי גרינטלעכן

 גרעסטענ־ באשטאנען איז װאם באפעלקערונג, אידישער דער פון
פארםיטלער. און הענדלער ?ל״נע די פון טיילם

פאב־ אין באשעפטיקט אידן מערהייט גרויםע די איז איצט
 פארנומען זיעען טויזנט הונדערט דרײ ארום זאװאד. און ריק
ארבעט. ערד בײ

םא־ אין לעבן אידישע דאם םאכן געזונט פון פראבלעם די
 ניט און ע ג א ר פ ה כ ו ל מ א געװען איז פארבאנד װעטן

 און געפלאנט האט טאבט םאװעטן די פראגע״. ״אירן קײן
 אין אננעהויבן זיר האט װאס קאלאניזאציע די ארגאניזירט

 אריינ־ פון פראצעם גרויסן דעם מיט זעלבע דאם .1924־1923
 געװארן דורכגעפירט איז דאם פראדוקציע. דער אין אידן ציען
פלאן. גענוי־אויםגעארבעטן א לויט

פאר־ םאװעטן אין זיך געפינען װאם אידן מיליאן דרײ די
 איז גורל זייער נרופע. אפגעשלאםענע סײן ניט זײנען באנד
 באםעל־ םאװעטישער גאנצער דער םון גורל מיטן פארבונדן איינג

 עקאנאטישן דעם אין געװארן אריינגעװעבט זײנען זײ קערונג.
 יאפרידיקט װערן נויטן קולטורעלע זײערע לאנד. פון ארגאניזם

גרופע. נאציאנאלע א װי אופן ארגאניזירטן אן אויףי
 דערגר״כונגען גרויםע די צו אומרעכט גװאלדיקע א איז עם

 בא־ צו זיך לעבן איו־ישע דאם פראדוקטיװיזירן פון געביט אויפן
 אויםצו־ מעגלעך ניט אפילו איז עם שורות. פאר א מיט נוגענעז

 באפעל־ הארעפאשנער אידישער דער פון געװינםן די רעכענען
 א״נציק דאם איז פארבאנד םאװעטן אז זאגן צו גענוג קערונג.

 פאליטיש־ א װי אנטיםעמיטיזם אפגעשאפט האט װאם לאנד
 מערהייט גרויםע די װאו לאנד, אײנציק דאם ; פאקטאר סאציאלן

לאנד, דאם ארבעט; נוצלעכער ביי באשעפטי?ט איז אידן
 איינצי? דאם פױערטום; אידישן באדײטנדי?ן א פארמאגט װאם
 ארגאני־ אן איצט שויז האט מינדערהײט אידישע רי װאו לאגד
לעבן. ?ולטורעלן זירטן

 אי־ דער פאר אינםטיטוציעם ולטורעלעp נעיז דער אויםער
ע מאסע דישער ״נ  אין דר״ ראיאנען, אידישע פיר פאראן ז

זאפא־ לעבן א?טיאבער כערםאן, לעבען ?אלינינדאה* אוהראינע;
?



13ק נ ו פ ר ע ד1932 :אקטאבער־נאװעמבער,

שע די םי ע רו י צ ו ל א װ ע ר
דיםקוסיעס) און אײנלײטוגגען פאר (קאנםפעקט

 ־1889 אין רוםלאנד אין קאפיטאליזם פון אנט־ויקלונג שנעלע
 פון עקםפלואטאציע רעװאלוציע״. ״אינדוסטריעלע — ,1902

טונג און צאל פון װאוקס •.ארבעםער.  ארבעטער־קלאס. פון באדיי
אן 100 ערך אן פון עקפפלואטאציע ט 130 דורך פויערים מילי  טויזנ

 קאפיטא־ און פריצים פון רעגירונג א — רעגירונג צארישע פריצים.
ט •ליםטן, ט און אדל פון מערםטנם רעגירוגגם־אפאראט א מי  מי

 נא־ רעפטלאזיקייט. פון דרוק אדל. פארן פרױוילעגיעם םפעציעלע
 אומצו־ אלו.עמ״נע אונטערדריקט. מער נאך מינדערהייט ציאנאלע

ט ־״ דנ רי טן פ ט פארשײדן אבער צאריזם, מי  און קלאפן די לוי
פארטייען.

ד א י צ סא א. :1905—1901 אין פארטײען ־ א• מ ע ל
; ס ע ק י ו ו ע ש ל א ב ־ ן ט א ר ן  ״רעװאלוציאנערע־ :פראגראם ג

ם״ און פראלעטאריאט פ,ין דיקטאטור דעמאקראטישע ערי  א און פוי
ע; אלוצי ן ב. דעוו ט א ר ק א מ ע ד ־ ל א י צ א ־ ע מ — ם : 

; ע ק י ו ו ע ש טן רעװאלוציע :פראגראם ם רן צװעק מי פי צו א״נ
 טראצקי, — מענשעװיקעם די צװישן דעמאקראטיע; .בורזשואזיע

 אר־ פון פארבאנד פון מעגלעפקייט לייקנט באלשעװיקעפ, די באקעטפט
■ רעװאלוציע; אין פויערים און בעםער ע ר ־ ן ט ם י ל א י צ א  ם

; ן ר ע נ א צ ו ל א ו  ערד פריצישע די קאנפיםקירן פון פראגראם ו
ם; די דורך ערי  פון טאקטיק פארשװאומען, בבלל פראגראם פוי

עלן דו דוי ־ ד. טעראר; אינדי ן ט ס י ל א נ א י צ ו ט י ט ס נ א  ק
ן ט א ר ק א מ ע  זוכן מאנארכיםטן, ליבעראלע — (קאדעטן) ד

אזיע דער פאר מלוכה דער פון פארװאלטונג דער אין חלק א שו  בורז
 — קאדעטן״ די פון ״רענטם ה. ;אינטעליגענץ בורזשואזער א,־ן

 ארגאניזאציעם פארטיי .;■.ררפן און פארטײען רעאקציאנערע אלערליי
ט ״בונד״ מעגשעוויםטישער :אידן .ביי צאל באדייטנדיקער א מי

ש שטארק : פראגראם ארבעטער; םטן ראדיקאלע ; נאציאנאליםטי ציוני
שע םך (א אומפאדייטנדיק.  באלשעװיקעס). צװושן ארבעטער אידי

שע ע אידי אזי שו  :פאליאקן די צװישן קאדענטיש• מערםטנם בורז
sשע,־ לי מט; באלשעװיםטיש — םאציאל־דעמאקראטיע י שטי שע גע  פוילי

 מענשעװיםטיש־נאציאנאליסטיש. — ם.) פ. (פ. פארטיי סאציאליםטישע
שואזע (ענדעקעם) דעטאקראטן״ ״נאראדאװע גאציאנאליםטן. בורז

 צמיי פון קריג :1905־1903 — קריג רוסיש־יאפאנעזישער
 צע־ דעקט־אויף רוםלאנד. פאר מפלה טלוכות. אימפעריאליםטישע

אזן פון אפילו — צאריזם פון «וילטקייט שו שטאנדפונקט. בורז
ע י צ ו ל א ו ו ע ן ר ו דורך דורכגעפירט : 1906—1905 פ

ם טייל א פון הילןנ דער מיט ארבעטער די  צאל קלײנער א און פויערי
ט און איגטעליגענטן ראדיקאלע  ברייטע פון םימפאטיע דער מי

ק״ ״בלוטיקער מאםן. קל״נבירגערלעכע טי  :1905 יאנואר טן9 זונ
 פון פירערשאפט אונטער װינטער־פאלאץ צום טויזנטער פון מארש

 מאםן. פון צארן דערשאסן. הונדערטער גאפאן. ו.לח פראװאקאטאר
שע: און פאליטישע םטרײקם, דעמאנםטראציעם,  1905 איז עקאנאמי

״ פון ארבעטער, 2,863,000 געסטר״קט רייז־פאלי־ אין 1,843*000 ז

״ פון ארבעטער, 1,108,000 געפטר״קט 1906 אין םטרײקם; טישע  ז
י םטרייקם. ריין־פאליטישע אין 663,000 ר ט ס ־ ל א ר ע נ ע ר ג  )י

קע אקטאבער. אין געשיפטע) אין (ערשטער ט רעװאלטן פויערשע ריזי  מי
פן פריצישע אלע פון פראצענט 7 ר צעשטערט. הוי ע ט נ פ א ו ו א  ב
 אין—דרום אין שטעט ריי א אין און מאםקװע אין ד נ א ט ש פ י ו א

ג דעצעמבער. ־ רעאקציע. בלוט־בעדער. צאריזם. פון זי ו ם א ג  ״
ע נ ע ו ו ט ס ר א ״ ד ע מ ו  פארלאמענטארישע שװאכע א — ד

ע טוצי  רעװאלוציע דער פון דרוק אונטערן צאר דורבן געגעבן איגםטי
 קערפערשאפט באראטנדיקער א אין פארװאנדלט פאקטיש שפעטער און
ע מלוכה־מאכט. ערנסטער אן ט ש ר ן ע ט ע ו ו א  געג׳רינדעט ם

 ^קטאבער אין צעגטערן איגדוםטריעלע אנדערע און פעטערבורג אין
 פעטערבורגער ;פאבריקן די אין ארבעטער פון מאםךפארטרעטונג אלם

ך רופן װאם פארטייען, אלע פון פארטרעטער אריין נעמט םאװעם  זי
ף קוקט ;רעװאלוציאגערע ך אוי פן װי זי  דער פון גענעראל־שטאב אוי

פונקציאגירן. אפענעם פון טעו. 50 נאך ארעםטירט װערט רעװאלוציע,
שן ארבעטער־באוועגונג פון זינקען  נייער .1912 און 1907 צװי
שטייג  (לענא־םטר״ק לענא־שחיטה דער נאך באלד ,1914—1912 אויפ

ר; אין בי ט און געשאסן םי  םטרייקער). הונדערט עטלעכע געטוי
 לעגינם מאםן. צװישן פארט״ באלשעװיםטישער פון פארשטארקונג

פירן צו ארבעטער פון גאםן־קעמערלעך און שאפ־קעמערלעך : פלאן
 דורכצופירן מעגלעכק״ט די קומען ם׳װעט ביז קאמפן טאג־טעגלעכע

ט צעברעכן דאר^ װאם רעװאלוציע, א ן נאר צאריזם, נאר גי י  או
צופא־ רעװאלוציע, אויפגעבן : פלאן מענשעװ. קאפיטאליזם.

 פון אפזאג רעפארמען, פאר קאמף באדינגונגען, געגעבענע צו םונג
װידאציע״). ארגאניזאציע רעװאלוציאנערער אונטערערדישער (״ליק

ג נ ו ר ע ל ק ר ע ד ־ ג י ר קא־ מעגשעװירןעם, .1914 אין ק
 .“פאטערלאגד דאם ״פארטיידיקן פאר פארטייען אנדערע און ס.־רן דעטן,

 פאר־ ;קאפיטאליםטן אײגענע געו.ן רעװאלוציע פאר — באלשעװיקעם
 זעלבי״קע דאם בירגער־קריג. אין קריג אימפעריאליםטישן װאנדלען

לענדער. אנדערע פון ארבעטער טאן זאל;
ן ע י י ט ר א ן פ ו ל ן ט 2 פ א נ א י צ א נ ר ע ט נ י  א

 ״םאצא־ צאל קלײנע רעגירונגען. קאפיטאליםטישע זייערע שטיצן
 ברעכט װעלבער אינטערנאציאנאל, טן2 פון באנקראט לינק. — ליםטן

 אין קאנד״רעם (אינטערנאציאנאלער רעזאלױציע ר ע ל ע ז א ב די
ף ענטפערן גערופן האט 1912 באזל ט ?ריג אימפעריאליםטישן אוי  מי

ט לינקע רעװאלוציע).  ר ע ד ל א ו ו ר ע מ י צ אין באלשעװיקעם מי
ן ׳ נ ע ר ע פ נ א קאמף. רעװאלוציאנערן צו רוף : )1915( ק

קרייזן. רעגירנדיקע פון צערודערטקייט פראנט. ביים מפלות
ב י ו ה נ ן א ו : פ ע י צ ו ל א ו ו ע ר ־ ץ ר ע םטר״קם. מ

ן ם א ן מ י י א . ד ן ם א ט פארברידערונכ ג םאלדאטן. מי
ך זאגיז םאלדאטן __ שיםן פרופט פאליציי פאלק. איז זםשי אפ זי

 אויפגע־ פונם הענט די אין גאם אפ. טרעט איבערגעװעלטיקט, װערט
־ זיך. פארלירט רעגירונג פאלק. שטאנענעם ו פ ע ד ־ ן ט ע ו ו א ס

 פערטער, דער ראג. קריװאי לעבן םטאלינדארןז און ראז׳עניע,
קרים. אין אין פריידארףז,

 בירא־ איז לעבן אידישן פון פונקטן העכםטע רי פון איינער
 ם^ציאליםטי־ םאװעטישע אידישע א װערן װעט װאם בידזשאן,

 טויזנט 14 ביז 12 פון פאראן זיינען איצט שוין רעפובליק. שע
 בא־ פלאן יאר פינה צװײטער דער בירזשאן. בירא אין אידץ

 די בידזשאן. בירא אין אידן טויזנט 150 באזעצן צו װארנט
 עם װאו לענדער אלע פון װערן גענוטען װעלן איבערװאנדערער

מאםן. אידישע װאוינען
עקזים־ די איז װעלט גאנצער דער איבער ארבעטער די פאר

 באגייםטערונג מיט קװאל א פארבאנד סאװעטן דעם פון טענץ
 צו באװיזן האנן ארבעטער װאש פאקט דער דערפארונג. א און

 באנען און לענדלארדם אן ה״זער פאבריקאנטן, אן פאבריקן בויען
 שעפע־ דער פון ערות מעכטיקער א איז באךקאמפאניעם אן

 באפרייט זי װען מאםע ארבעטער דער אין ליגט װאם רישקייט
הערשאפט. קאפיטאליסטישער פון זיך

פאר נאך האט פארבאנד םאװעט! אין קלאם ארבעטער דער

 אין םאציאליזם בויען פון פראצעם דער שװעריקייטן. םך א זיך
 אנ־ קאלאםאלער מיט םארבונדן איז לאנד אפגעשטאנען אזא

 שװעריקייטן רי אויפצובלאזן אריעטן שונאים די שטריינגוננ.
 זײ־ אמתן דער אין אומבאזיגבאר. געװען װאלטן זײ װי פונקט

 ראשיקער פון רעזולטאט א טאנגל, דער און שװעריקײטן די נען
בויאונג.
 רעם האבן װעלט דער איבער איבעטער באװאוםטזיניקע די
 זײער און ארבעטער םאװעטישע זיגרײכע די צו צוטרויען פולסטן

 ארבע־ באװאוםטזיניקע די פארטיי. קאמוניםטישער רומפולער
 פאר פארבאנד םאװעטן דעם באטראכטן װעלט דער פון טער

 און באשיצן װעלן זײ פאטערלאנד. םאציאליסטישער ז״ער
 זייערע אלע מיט פאטערלאנד םאציאליםטיש זײער פארטיידיקן

כחות.
 סאװעטישער דער שטייט געפאר מלחמה איצטיקער דער אין

 פרא־ מיליאנען די זײנען אים מיט אלײן. ניט פראצעטאריאט
לענרער. אלע אין לעטאריער



.1932 אקטאבער־נאװעמבער,ק נ ו פ ר ע ד14

 ע־ B געגרינדעט מערין טן12 פאבריק. די אין געקליבן ן ט א ט
ר ע ג ר ו ב ר ע ט ט ע ן ן א ן ם ו ר פ ע ט ע ב ר  א

ן ט א ט ו פ ע יט ד , אן מ ע ו ו י ט ו ק ע ז ק ען עם װאו ע ײנ  ז
םי קאמיטעטן רענק־ענד־פייל פארט״ען. ארבעטער אלע פארטראטן  אוי

־ ט א ד ל א ס געגרינדעט מערץ טן14 ארמײ־טײלן. אין געקליבן  ן
 ני?אלאי :מערץ טן15 םאװעט. פעטערבורגער בײם ע י צ ק ע ם

ך זאגט טער2 דער  מיכאאיל. ברודער זיין לטובת טראן פון אפ זי
ך זאגט מיבאאיל :מערץ טן16 ר לטובת אפ זי ע ק י ל י י ו ו ט י י  צ

 קאפיטא־ פון פארטרעטער פון מערםטנם ארו״אניזירט ,ג : ו ר י ג ע ר
ט :פרעמיער אלם לװאוו פירשט מיט פריצים און ליםטן  ״אייגנ

פירמעם״ מיליארדערםקע פון (קלוירקם) פריקאזטשיקעם פשוטע לעך
(לעגיז)•

ט ע ו ו א ם .1 :ז ע ג ג ו ר י ג ע ר 2 ש י ט ק א פ
ך לאנד, גאנצן איבערן (םאװעטן ן אוי ט ע ו ו א ם ־ ם י ר ע י ו  פ

ף געשטיצט — געגרינדעט) ט אבער מאסן, אוי  מענשע־ מערהייט א מי
 ע ק י ל י י ו ו ט י י צ .2 עקזעקוטיװע. דער אין ם.־ר. און װיקעם

ג נ ו ר י ג ע ט אבער מאםךבאזע, א אן ר  מענשעװי־ פון שטיצע דער מי
טגליד א— קערענםקי םיטפאטיקער (ם.־ר.’ם.־ר. און קעס  קאבי־ פון מי

ט און נעט)  סאוועט הענט. די אין אפאראט אדמיניסטראטיוון דעם מי
 םאלדאטן אויך■ פאדערט ארמיי: דער צו "1 נומער ״דעקרעט ארוים לאזט

רן רן, אנטװאפענען קאמיטעטן, ארגאסזי צי ע האלטן אפי צי מוני  אין א
ט; אייגענע ײן פירט םאװעט ;ניקאלייען ארעםטירט םאװעט הענ  א

טי און קאפיטאליסטז פון װילן געגן ארבעטם־טאג ־שעהדיקן8 ״  צ
קע רעגירונג. וױיליקער לי װ״ ט ײ  ״עלאיס״ די זאגט־צו רעגירוגכ צ
כז ביז מלתמה די דורכפירן ר״ ג ך האלט םון־״, ״זי  רעפארמעז׳ פון אפ זי

ך האלט ט געשלאםן האט ניקאלאי וואם אפמאפן, געהיימע די אן זי  מי
ף קרום קוקט ״עלאיס״. די • סװעטן די אוי

 ארוים שטעלט ם.־ר״ און מעגשעװיקעם פון געפירט םאוועט,
 דעש שטיצט קאנטריבוציעס״, און אנעקםיעם אן ״פרידן :פראגראטען

רע םיע׳/ םפעציעלער א דורך םאװעט ק  קאאפערירט ״קאנטאקט־קאמי
ט פערזענלעך אן פירט לענין רעג. צייטװ. מיט באלשעװיקעם. מי

פריצישע קאנפיםקירן :רעזאלוציעם אן נעמען ם י ר ע י ו פ
ערי■ צו װעג א רעװאלוציע דער אין זעען אריםקריף. אן ערד

דן. נאך לעכצט : י י מ ר א א רעוואלוציע דער איז זעט פוי
פרידן. צו מיטל

ם ע ק י ו ו ע ש ל א פ: ארוים שטעלז ב ( ״די לאזונ צ נ א 1ג
קאנ־ פארזיכערן צו מיטל אלם ן״ ט ע ו ו א ם י ד___'ט כ א מ

 ארבע־ פון קאנטראל םאװעטן, פויערשע דורך ערד דער פון פוםקאציע
ט נאך (דערװײל פאברי?ן די איבער טעו־  פאבריקן־ פון קאנפיסקאציע ני
, איבער ארבעטער־קאמיטעטן פון קאנטראל נאר ן  ארבעטס־באדינ־ לוי

ך מנו-ען,  רע־ און פאבריק) יעדער אין דו. אז. און פראפיטן פון הוי
 פון מאםךפארברידערונג שטיצן באלשעװיקעס פרידן. חאלוציאנעו־ן

ם םאלדאטן פראנט. ב״
ט װאקםנדיקע ה״ דנ פרי מצו  רעד.. צײטװ. געגן מאםן די פון או

 מאםן־דעמאג־ ערשטע — מאי טן4 א״נפלום. באלש. פון װאוקם
 בורזשואזער פון העצע רעג. צייטװ. געגן פעטערבורג אין םטראציע

שע :באלשעוױקעם געגן פרעםע שי שפיאנען״. ״ד״ט
ך רעארפאניזירט רעגירונג צײטװ. :מאי טן18 ־ א P אלם זי א

: ג נ ו ר י ג ע ר ־ ע י צ י  ״כדי מענשעװיקעם. ם׳־רן, קאדעטן, ל
 דארו* קאפיטאליםטן, פון רעג. צײטוו. דער צו צוטרוי דעם האבן צו

ר״ א ארײנפירן אהין מען ד ־ װ״ ײ זאלן םאציאליםטן. צ  דארט ז
צן ט פארדעקז און משכנות ווי זי ר מי ע ״  פא־ רויבערישע די נאמען ז

ק״ טי מאי). טן11 (״פראװדא״ לי
ע ט י ו ר גרינדן באשליםן ארבעטער פעטערבורגער :מאי טן11

ן י ד ו א װ רעװאלוציע. די שיצן צו נ
ט קאאליציע־רעגירונג ל״ג  געזעצ־ םאציאלע ערד־רעפארמען, אפ״ ״

אמענרוף צוז  פון פארעפנטלעכן גרינדונגם־פארזאמלונג, פון פעבונגיי
מע ט אפמאכן צארישע געה״ ע ״עלאים״, די מי  נאצ• פאר אויטאנאמי

ט אפילו פראקלאמירט מינדערהײטן, ן אפיציעל ני ״  לאזט רעפובליק, ק
ט  פאר זעצט דומע, גאםודארםטװענע אלטע די אפיציעל פאנאנדער ני
קע די שטיצט קרױ״ דעם  איז פאבריקאנטן פון קריגם־פראפיטן ריזי

 קריגס־מינים־ און פרעמיער שפעטער װערט קערענםקי םפעקולאנטן.
באשטאנד. איר מאל עטלעכע בײט קאאליציע־רעגירונג טער.

ר טער1 ע ש י ם ו ר ל ם א ן ר ג נ א ן ? ו ן פ ט ע װ א  ם
). טן7 — ױני טן16( לי  פון עקזעקוטױױקאמיטעט אין מערהײט מ

 די דורך ערד די פארכאפן געגן פאקטיש קאגגרעם ם.־ר. און מענש.
ם; ערי ף האפנונגען לייגט פוי  דעמא־ ״געזעצלעך־אויםגעקליבענע אוי
ציעם״, קראטישע טו גרינדונגם־פארזאטלונג. הויפטזעכלעך אעםטי

 פוך קאנפיסקאציע באלדיקע :פאדערן (מינדערהייט) באלשעװיקעם
םאװעטן. ארטיקע דורך ערד דער

מ״ רוםישער פון אפענםױוע — ױגי טן1  אונטער גאליציע אין אר
 פון דעםאראליזאציע דורכפאל. שענדלעכער פירערשאפט. קערענסקים

 אונ־ פעטערבורג אין ארבעטער פון דעמאנםטראציע ױלי טן1 ארמ״.
לאזוגגען. באלש. טער

שואזיע ד שטיצט רעװאלוציע. פארניכטן שטרעבט בורז  אייו»־ זי
װייז אפיצירן,  ארגאגיזא־ אירע אינטעליגענציע. טײל קאזאקן, טייל

 אפיצערךפאר־ פארט״, קאדעטישע פאבריקאנטן, פון פארבאנד :ציעם
ט ;באאמטע לאקאלע פריצים־פאראײנען, באנד, ב ײן אן הוי בערג  אי

ע אין ו ו י ם ג ע פ  םאװעטן׳■ לאקאלע םאלדאטן, רעװ. ־.עו.ן א
באלשעוויקעם.

י טן18—טן16 מאםן־דעמאנםטראציעם. םפאנטאנע באװאפנטע :ױל
 באל־ רעג. צייטװ. ־.עגן פעטערבורג אין םאלדאטן און ארבעטער פון

ך שליםן שעװיקעם  דים־ און ארגאניזאציע אנהאלטן זען צו — אן זי
ציפלין.

 רעװ. ם׳װאקםט אז באװייז, — ױלי 18—16 פון ו.עשײענישן
מאםן. צװישן שטימונו.

אזיע י שו  אויפשטאנד״. ״באװאפנטן אין באלש. באשולדיקט בורז
 באלשעװיקעט פאגראמירט; דרוקעריי באלש. און ״פראװדא״ רעדאקציע

ײז װ ק צי  ארעס־ באלשעװיקעם. געגן פארפירט פראצעם .געשאםן. איינ
 דעמאלט (טראצקי אנד. און טראצקי קאמעניעוו, לונאטשארםקי, טירט

ט נאך םאװעט, פעטערב. אין טוער וויכטיקער ן ני ״ טגליד ק  באלש. פון מי
 אין אײנגעפירט טויט־שטראף שפעטער). אן זיך שליםט ;פארטיי
סאלדאטן. באלש. פאר ארמ״

ט: םטן25 ם גו ב כ ו ל מ אוי - מאםקװע אין ג נ ו ט א ר א ה
װ. דער פאר שטיצע אלם פארטײען אלע פון ט  בור־ רעגירוגג. צ״

ע אזי שו  :דעקלאראציע אין גאלשעװיקעם מאכט״. ״פעםטע פאדערט ז
 שפאניש־װענטל באקװעמער זײער ״א — באראטונג מאםקװער די
פארשװערונג״. קאנטר־רעװ. אל־רוםישע ארגאניזירן צו

דער פון הויפט־קאמאנדיר קארנילאװ, םעפעטעמבער: טן9—8׳
ף קאזאקן און ארמ״־טײלן שיקט ארמיי,  דערשטיקו צו פעטערבורכ אוי

לן רעװאלוציע. די ט דערג״ען ט״  אפגע־ װערן פעטערבורג, ביז ני
בן לוגא. לעבן םאלדאטן און ארבעטער באװאפנטע פון שטעלט ך גי  זי
ט באקאנט ?ערענםקי קאמף. אן כמעט אונטער  פלענער. קארנילאװם מי

אזיע. פון ט ס י ר ג א ב קארנילאװ שו  קאר־ איבער משפט בורז
ך רעג. צייטװ. אפגעלײגט. — נילאװן דיקטאטור. בורזשואזער פאר אוי
פעטערבורג אין באראטונג דעמאקראטישער סעפטעמבער: םטן25

 װאם פארטײען, די פון — םאװעט־עקזעקוטיװע) פון (צוזאמענגערופן
 פארבעםערן :צװעק קאאפעראטױון. פלום םאװעט אין ארײן ,־ייען

 בא־ באיקאטירן באלשעװיקעם ם.־ר. און מענשעװיקעם פון באזע די
ט באראטונג ראטונג. ל ם ט״ טע: שטענדיקע אוי  ״פאר־ םובקאמי

 װערט װעלכע רעגירונג, צייטװ. מיט קאאפערירן צו — פארלאמענט״
הילפלאז. מער אלץ

ן ט ע ו ו א ן ם ע י י ף ג י ו  םעפ־ טן14 ס. p נ י ל א
ך ׳שטעלט םא־װעט פעטערבורגער :טעמבער ף זי  שטאנד־ באלש. אוי
 עקזע־ אין באלשעװיקעם מערהײט א אוים שפעטער קלייבט פונקט;

 באלשע־ װערט םאװעט מאםקװער — םעפטעמבער טן19 קוטיווע.
 — צפוין־געגגט פון םאװעטן פון קאנגרעם — שפעטער װיםטיש.

 פון צוזאמענפאר באלשעװיםטיש. — פלאט באלטישער באלשעװיםטיש.
 לינקם, פון דרוק אונטערן באלשעװיםטיש. — װאלגא־םאװעטן

 םא־ אלרוסלענדישן טן2 צוזאמענרופן באשליםט סאװעטן־עקזעקוטיװע
נאװעמבער. אנהייב װעטן־קאנגרעם

ע — אקטאבער ן אי ק י ז י ע ר י ל א ו ן כ ו ־ פ ם י ר ע י ו פ
לאנד. פיז טיילז אלע אין ן ט ל א ו ו ע ר

 װאוקם .י י מ ר א ר ע ד ן י א שטימונו. רעװ. פון װאוקם
 פאדערן — פעטערבורג t״p דעלעגאציעס איינפלוס. באלש. פון

ײן, ברויט, ע אפװארפן פר מ ה״ ע אפמאבן. נ
 דארפן און קענען באלשעװיקעם ״די : םעפטעמבער) (םון־ לענין

הענט״. זײערע אין מלוכה־מאכט די נעמען
־ :אקטאבער םטן29 א י צ ו ל א ו ו ע ר ־ ש י ר ע ט י ל י מ

ר ע ר ע ט נ ע ט י מ א  פאװעט. פעטערבורגער בײם געגרינדעט ק
ט אנפירן :ציל ט םאװעט נאװ. טן14 רעװאלוציע. דער מי  ארוים גי

שן דעם באפעל ט :גארניזאן מיליטערי לי־ פון באפעלן אויספילז ני  מי
ב שטאב, טערישן ט אוי  מיליטערישן־רעװאלו־ דורך אונטערגעשריבן ני

אן, פעטערבורגער :נאװעמבער טן8 קאמיטעט. ציאנערן דורך גארניז
קאמיטעט. מיליט.־רעװ. שטיצן פארשפרעכט פאלק־קאמיטעטן,

איז קאמיםארן באשטימט ?אמ. מיליט.־רעװ. :נאװעמבער טן5
אן. טיילן אלע גארניז
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 פארקומעז זאל אויפשטאנד אז דארויןן, באשטייט ן י נ ע ל
ר א ם פ ע ן ד ט י י ו ו : צ ם ע ר ג נ א ק ־ ן ט ע ו ו א  ״זאל ם

 פאר־ די — פאקט דורכגעפירטן א פאר װערן געשטעלט קאנגרעם דער
 פארפעםטיקן ער זאל און — ארבעטער־קלאם דורכן טאכט פון כאפונג

לעצטן." דעם
 פון דעלעגאטן אן קומען נאװעמבער טן6 און טן5 טן,4

באראטונג :נאװ. טן5 םאװעטן־קאנגרעם. טן2 צום רוםלאנד גאנץ
ט גארניזאן פעטערב. פון פארטרעטער פון פראנט. פונם דעלעגאטן מי

ט אנ ט קאמ. מיליט.־רעװ. :נאװ. טן7 יפן או טן6 פון ביינ מי
 בריקן, װאקזאלן, פארנעמט ארבעטער און סאלדאטן פון הילך- דער

שן  ארוים קערענםקי ו.יט ביינאבט טעלעפאן. טעלעגראף, מיליטערי
ר״ צו באפעל ײן קאזאקן־פאל?ן, ד ף ג  זאגן קאזאקז פעטערבורג. אוי

 טעלעפאן־םטאנציע שטאטישע פארכאפט װערט איגדערפרי טן7 אפ. זיך
 אפ־ שטאב מיט רעגירונג פון פארבינדוגג אויפשטענדלער. די דורך

 ראטע־ צו ״קאמיטעט ארגאניזירן ס.־ר. און מענשעװיקעם געשניטן.
רעװאלוציע״. די און פאטערלאנד דאט װען

 :קאמ. מיליט.־רעװ. פון מאניפעםט אינדערפרי, 10 נאװ״ טן7
קע ױילי טו ציי אג: 2 ארונטערגעזעצט״. רעגירונג ״ ט ײ  ״פארפארלא־ ב

טאנ: םאלדאטן. און ארבעטער באװאפגטע דורך צעטריבן מענט״ מי אכ  נ
ף אריין שטאט אין אנגעקומען  קר״צער־שיף רעװ. נעװא דער אוי
קריג־שיפן. אנד. און ״אוירארא״

ל. :נאװ. טן7 װיי ט װינטער־פאלאץ, אין פארזאמלט רעג״ צ״
 דארפן װאם םאלדאטן, די צו אזועקגעפארן פריער נאך (קערענםקי

 פראנט. צום אויפרוף ארוים לאזט העלפן), קומען כלומרשט אים
בן נאבמיטאג 5  םאלדאטן און גװארד״ער רויטע דערשיינען אן הוי

 אין ״אוירארא״. אן קומט נעװא־זײט דער פון װיגטער־פאלאץ. פארן
אבט 2 װינטער־פאלאץ. געגן קאטף קאדעטן. — װינטער־פאלאץ  ב״נ

 ארעםטירט, רעגיר. צייטװ. ;אויפשטענדלער פון הענט אין פאלאץ —
 די אין פאקטיש מאכט פעםטונג. פעטראפאװלאװםקי אין אפגעשיקט

 פון פירערשאפט אוגטער םאלדאטן און ארבעטער פון הענט
באלשעװיקעם.

 םטאלני אין קאנגרעם טער2׳ געעפגט אװנט, אין שפעט נאװ״ טן7
ט טו טי ם  382 זיי פון דעלעגאטן, 562 : תעדקװאדערם) (באלש. אע

קע לינקע 101 און באלש. רנדי ט םימפאטיזי  3 באלשעװיקעם; מי
ף פונקטן רן .1 :טאג־ארדנונו. אוי אניזי און קריג .2 מאכט; די ארג
״פאלקס־ ם.־ר., טענשעװיקעם, גרינדונגם־פארזאמלונג. .3 ;פרידן

 באלש. אחוץ פארטײען, םאװעטישע אהער ביז אנד. און םאציאליםטן״
 דעקלאראציע: אין טענשעװיקעם קאנגרעם. פארלאזן ם.־ר״ ליבקע און

 דראעט ״דאם דעקלאראציע: אין ם.־ר. קאנטר.־רעװ." צו פירט ״דאש
ט ט מי םטן רעװאלוציע״. דער טוי ך פארלאזן בונדי  קאנגרעס אוי

פון װילן דעם אויןן ״געשטיצט :אפיל אין מאםן די צו קאנגרעם
 גע־ פויערים, און םאלדאטן ארבעטער, פון מערהייט ריזיקער דער

ף שטיצט כן פעטערבורג אין דורכו.עפירטן דעם אוי ריי  פשטאגד או זיג
אן, דעם און ארבעטער די פון  אין מאכט די קאנגרעם דער נעמט גארניז

ע נ ״ ג הענט״. ז צונ אינדערפרי. 6 געשלאםן זי
ג :נאװ. טן8 נ צו טיקע3 אינדערפרי. 9 געעפנט זי מינו רעדעם. ־
 ט ע ר ק ע ד .1 :אן נעמט קאנגרעם און פאר שלאגט לענין

 ר,רױ.־פירנדיקע אלע פאר שלאגט ״קאנגרעם :ן ד י ר פ ן ו. ע ו ו
 װעגן פארהאנדלונגען אנהייבן תיבף רעד.ירונו.ען זייערע און פעלקער

״; דעמאקראטישן גערעכטן א דן רי  אלם דערקלערט אפמאכן געהײמע פ
 םפעציעל ררןפ ;פארגעשלאגן װאפנשטילשטאנד באלדיקער אפגעשאפט;

שע צו ט2 ארבעטער. אויסלענדי ע ר ק ע ד ן . ג ע ו : ו ד ר  ע
ח, ערדן, פריצישע עי ־ ין רו  קאנ־ װערן װ. אז. און מאנאםטיר־ערדן ק
 פויערים־ ארטיקע פון הענט די אין איבער גייעז באצאלט, אן פיסקירט

 טויט־שטראף אפשאפן װעגן דעקרעט .3 םאװעטן. און קאמיטעטן
 םא־ לאקאלע אייזנבאנער, קאזאקן, צו אויפרופן .4 ארמ״. דער אין

 ם־ ק ל א פ ן ו פ ט ע ו ו א ם אלם ארגאניזירט מאכט וועטן.
רונג (״םאװנארקאם״). ן ר א ם י מ א ק  און ארבעטער פון ״רעגי

ם : לאנד אין הויפט־מאכט פויערים״. ע ר ג נ א ק ־ ן ט ע ו ו א ם
ר אויםגעקליבענער אים פון דער און ע ל א ר ט נ ע ־ צ ע ז ק  ע

ט ע ט י מ א ק ־ ו ו י ט ו ק״). ק ט םאװנארקאם (״צי ט״  אונטערן ש
״ציק״. דעם און קאנגרעםן די פון קאנטראל

פעטערבורגער צום פרי?אז גאטשינא, פון קערענםקי :נאװ. טן9
ך :גארניזאן און פאררעטער״ ״באנדע דער פון אפקירעװען זי
 און גאטשינא ארום קאמפן קאםאנדירן. ״געטרייע״ פון באפעל אויםפילן

 קערענםקי: פון אנהיינגער און רעװאלוציאנערן צװישן םעלא קראםנאיע
ױו; מערםטנם לעצטע ם םעלא צארסקאיע נאװ. טן12 אפ. טרעטן פא

 נאװ. טן14 אפ. טרעט קערענםקי קאמ. רעװ. מיל. פון פארנומען
קאמ. רעװ. מיל. פון פארנומען גאטשינא

אין אמבאםאדארן אלע צו פארשלאג םאװעטישער :נאװ. סטן21
הייבן פעטערבורג  באפעל :נאװ. םטן21 פרידנם־פארהאנילינ^ען. אנצו

 אנהייבן פראנט ביים הויפט־קאמאנדיר רוםישן דעם סאװנארקאם פון
ט פרידן־פארהאנדלונגען  ארמייעז. פיינטלעכע די פון קאמאנדירן די מי

מע פארעפנטלעכט :גאװ. םטן22 אפמאפן. געה״
שפ״ז־פראגע די ארגאניזירן װעגן דעקרעט :נאוועמבער טן9

ט באפעלקערונכ די באזארגן און  און פעטערבורג אין שפייז מי
ען, פרױואטע קאנפיםקירן קען שטאט־פארװאלטונג מאםקװע; אוינונג  װ
 איינגע־ װערט עם ;פראדוקטן פון פארטײלונ; רעגולערע א אײנפירן

ף מאראטארױם פירט דירות. אוי
: װעגן דעקרעט :גאװעמבער טן15 ז ט ע ט י ל א נ א י צ א נ

ט .1 היי ף רוםלאנד פון פעלקער די פאר ״פריי  זעלבסטבאשטימונג, אוי
ך אפטײלן ביז  ״אפשא־ .2 מלוכה״ זעלבםטשטענדיקע א בילדן און זי

 פרױוי־ נאצלאגאל־רעלעיעזע און נאציאנאלע מעגלעכע אלע פון פוגג
ע .3 באגרעניצונגעז. און לעגיעם  נאציאנאלע פון אנטװיקלונג ״פר״

 פון טעריטא<ריע די באזעצן װאם גרופן, עטנישע און מינדערהײטן
רוםלאנד״.

ט : נאװעמבער םטן27 ע ר ק ע ן ד ג ע ו ־ ו ר ע ט ע ב ר א
: א ר ט נ א ק זײערע דורך אונטערנעמונג, יעדער פון ארבעטער ל

בן פארטרעטער, אויםגעקליבענע ף אכטונג גי  דעם פראדוקציע, דער אוי
ף ך װי פראדוקטן פון פארקויף און קוי  פונקציאנעלער דער איבער אוי
ט ן שטעלן אונטערנעמונג, דער פון זיי ״ ם א א מו  פראדוקציע פון מיני
ך קאנטראלירן און  ארגאגען די פון ״באשלוםן קאראםפאנדענץ. די אוי
ען ארבעטער־?אנטראל פון  פון באזיצער די פאר אבליגאטאריש זיינ

אונטערנעמונגען״.
ר :נאװ. םטן23 ע כ ע ל נ י י ו ו ע ג ר ע ם י ו ־ א נ א ק

ם ע ר ן ג ו . פ ן ט א ט ו פ ע ד ־ ם י ר ע י ו  זיך שליםט פ
םאװעטן־מאכט. שטיצט און רעװאלוציע אן אן

עם: און שטאנדן אלע אפגעשאפט :נאװ. םטן25 לעגי ױוי פר
״בירגער״. — אלע

פריצים, קאדעטן, ם.־ר., מענשעװיקעם, :קאנטר־רעװאלוציע
 ״קאמי־ איז און דומעם שטאטישע די אין ארגאניזירט קאפיטאליסטן

ױיזן רעװאלוציע״, די ראטעװען צו טעטן  איז װידערשטאנד. ארוים ו
 מאםע רעגירונג. אייגענע ארגאניזירן אפילו פרואזון פעטערבורג

 ארבעטער, מאםן רעװאלוציע. געגן — באאמטע און אינטעליגענטן
פאר. — פויערים און סאלדאטן

שן צװישן שלאכטן מאםקװע. אין אויפשטאנד  רעװא־ מיליטערי
ט ױגקערם און קאמיטעט לוציאנערן  פונם ס.־ר. און מעגשעװיקעם מי

געפאלן. רעװאלוציאנערן טויזנטער נאװעמנער. טן15 ביזן טן7
רט :־ נאװעמב• םטן27 אליזי אנ אצי ״באנרךגעשעפט : ביינק אלע נ

מלוכד,". דער פון מאנאפאל אלם דערקלערט װערט
זאו.ט גרינדונגם־פארזאמלונג. געעפנט : 1918 יאגואר טן18

 םאוועטן. פון מאכט און נאװעמבער־רעוואלוציע אנערקעגען אפ זיך
ט פאנאנדערגעלאזט יאנואר. םטן20 דעם םאװנארקאם, פון דעקרעט לוי

 עקזיםטענץ דעקלארירט יאנואר, םטז23 ;םאװעטן־קאנגרעם טער3
 םאװעטן־ פעדעראטיװער םאציאליםטישער ״רוםלענדישער פון

רעפובליק״.
ך דעמאביללזירט ארמיי  — באװעגונג ;זעלבםטשטענדיק זי

ם״. .1918 פון פרילינג אין אויםגעלײדיקט במעט פראנט ״אה״
י י ט ר א ר ע ט י ו ר פון קארפום טער1 :1918 פעברואר

נדעט. געגרי
רםפםר. צװישן פרידנם־אפמאך אונטערגעשריבן : 1918 מערץ טן3

 ער אבער פרידן, רויבערישער ברעםט־ליטאװםק. אין דײטשלאנד און
ט . אטעם״ דעם ״איבערכאפן מעגלעכק״ט די רעפובליק ױנגער גי

ן ד א י ר ע ן פ ו ע פ י צ ו ל א ו ו ע : 1917 נאך ר
'1921—1918( קאמוניזם מיליטערישער .1 .  װידעראויפבוי־ .2 )

 ן ט ש ר ע אין ).1932—1928( פינף־יאר ערשטן דעם פון פעריאד
 רעגי־ פון הענט אין קאנצענטרירט פראדוקציע־מיטלען אלע פעריאד

 איי פארבאטן. האנדל פרױואטער ;צװעקן מיליטערישע צוליב רונג
אד: ן ט י י ו ו צ  און אינדוםטריע פון פאזיציעם װיכטי?ע פערי

 פראדוק־ פרױואטע אכער רעגירונג, פון הענט אין איבערגעלאזט האנדל
ן זא, יזרלויבט. ‘האידי און ציע ט י ו  פאר- מעכטיקער — פעריאד ו

זא מלוכה־אינדוםטריע פון מארש  מלוכה־ און קאלעקטױוירטער י
 צו אונטערנעמער פרױואטע פאר אוממעגלעך מאנן אגריקולטור
עקזיםטירן.

ביז געזונקען פעריאד ערשטן אין פראדוקציע אינדוםטריעלע



1932 אקטאבער־נאװעטבער,ק נ ו פ ר ע ד16

 נידע־ ביז געזונקען אגריקולטור ; מלחמ־ דער פאר פון פראצענט 20
 דערגר״בט װידעראויפבוי־פעריאד אין פראדוקציע העלפט. פון ריקער

 פינפיאר ערשטן דעם אין פראדוקציע אומפאנו.. פאר־מלחמהדיקן
ף דורפשניטלעך פארגרעסערט  אגריקולטור פראצענט. 100 אריבער אוי

געשטיגן. אויך
 מאדער־ :ר א י פ נ י פ ן ט ש ר ע ן ו פ ג נ ו ט י י ד א ב
ט ר ט אינדוסטריע די אויםגעברייטערט און ניזי  אומבא־ טעמפ א מי

 םאציאליםטישע א באשאפן ;געזעלשאפט קאפיטאליפטישער דער קאנט
ף אגריכןולטור בן ;מאשטאב ריזייקן א אוי פגעהוי  גאנצע דאס אוי

 פרי־ דעם אפגעשאפט אינגאנצן כמעט ;מדרגה ־עבערער א אוין- לאנד
ע; אין אונטערנעמער װאטן םטרי ף אפגעשאפט אינדו  פערטל דריי אוי

 פאר־ מיליטערישע די פארפעסטיקט ;דארף אין אײגנטום פרױואט
קונג די  דארף דאם געבראפט ;פאװעטן־פארבאגד פוץ קראפט טיי

 װעלפע רעװאלוציע קולטורעלע א דורכגעפירט שטאט; דע- צו נעענטער
 פון פונדאמענט דעם אװעקגעלייגט ; מענטשן פארט נייעט א באשאפט

װאונג; עקאנאמישן מעבטיקערן נאך א ש  לעבן דאפ פארבעםערט אויפ
 א און באשעפטיקונ; שטענדיקע זיי פארזיכערנדיק מאםן, די פון

 געמאכט ;לעבן־סטאגדארד דאס וזויבן אומענדלעכן פון מעגלענק״ט
פן פארשריט געװאלטיקן געזעלשאפט. קלאםנלאזער א צו װעג אוי

 װעט )1937—1933( ר א י פ נ י פ ר ע ט י י ו ו צ ר ע ד
־ ד נ י א מער. :אך פראדוקציע פון טעמפ דעט פארשנעלערן  ו

ה װערן פארגרעםעדט יװעט פראדוקציע ע ל ע י ר ט ס  פרא־ 150 אוי
ט;  פרט אין פיי װערן פארבעםערט װעט ר ו ט ל ו ק י ר ג א צע:

 פארגרע־ אין םײ רעװאלוציע, טעבנישער פולשטענדיקער פון
ף ;ערעטעניש די םערן ו דער פראצענט. 40 אוי ר נ ע ג ־ ן פ א  ך י פ
ף פארגרעםערן זיך װעט װיי־דר״ אוי ם װי פיל אזוי מאל צ  םוף ב״
 שויו זיין װעלן קלאסן באזיצנדיקע אלטע די פינפיאר. ערשטן פון

 װעלז רעשטן שװאפע נאך נאר ,1937 אין אפגעשאפט אינגאגצן כמעט
טן פון םוף צום פארבלייב;.  םאציאליםטישע די װעט פינפיאר צװיי
ײן שוין געזעלשאפט לזייז פארענדיקט. אלגעמיין אין ז אוי  פון װ

ף געשטיגן האבן װעט באפעלקערונג הוין־. גװאלטיקער אוי
ע. לעניניםטישער פון יגונגעז אפנו אלע פון דורבפאל  ליני

ר ע ש י ט ם י ק צ א ר  מיטעלן און ארימען צום אומצוטרוי ט
בן פויערטום מגלוי  ארימע און פראלעטאריאט פין קראפט דער אין או

 און שטאט ן י א נעפלייט בייצוקומען פויערים מיטעלע און
ען אז באהויפטונג דארף, אין קולאקעס  לאנד איין אין םאציאליזם בוי

 פאקטן. דורך צעשמעטערט און צוריקגעשליידערט — אוממעגלעך איז
 נןולא־ זועגן טעאריע שװעריקייטן, פאר שרעק רעבט־אפארטוניפטישער

 אוממעגלעפדןייט װעגן טעאריע םאציאליזם״, אין ״אר״נװאקםן קישן
 ריפ־ צעשטע־ט און דיפקלעדיטירט — טעמפן באליצעװיפטישע פון

ט קיי  .ם ז א י ז ו ט נ ע ן ש י ר א ט ע ל א ר פ צו אפיל פון טי
 פירער־ אונטער ט ע ו ו ע ג צ א ם און י י ר ע ל ג א ל ש צו

שן פון שאפט באשטעטיקט. צענטראל־קאמיטעט לעניניםטי
ר ן ו פ ע ל א ר ע ש י ט ם י נ ו מ א  אלס יי ט ר א פ ק

 קאמוניםטישער אן רעװאלוציע. דער פון רוקנביין ארן פירערין
 פון באד״טונו. אוממעגלעך. פלאן פינפיאר און רעװאלוציע פארט״

ט). טראצקיםטישער (געגן אײנוזײטלעכקײט קיי פלינלאזי םצי  בא־ די
טונג  פאר קאמף אין טעאריע קאמוניפטישער איינה״טלעבער פון דיי

רעװאלוצזע. דער
פון אויפשטאנד : 1917 נאך ע י צ ו ל א ו ו ע ר ־ ר ט ; א ק

 אויפ־ מאכן צו פראבעס ,1918 אין לענין ארין= אטענטאט ;ס,־רן די
ם; די צװישן שטאנדן ערי  ארום גענעראלן פון רינג אייזערנער פוי

 (קאלטשא־, אימפעריאליםטן אויםלענדישע דורך געשטיצט רפפםר דער
קין,  פאליאקן, די װראכגל, פעטליזרא, קראםנאװ, ױדעניטש, דעני

 פארבינדוגג אין מענשעװיקעם און םרר.׳ן פון מאכינאציעס װ.) אז. א.
פבוי. סאציאליסטישן שםערן צו קאפיטאליפטן געװעזענע מיט  אוי
 מאנדזשוריע אין אינטערװענציע פון פראבע פראצעם. שאפטא דער
 דער .1930 אין משפט איר און פארטיי אינדוםטריעלע די .1929 אין

 יאפאנע־ קאנטר־רעװאלוציאנערז. אלפ מענשײװיקעפ איבער משפט
 אימ־ אלע פון קריגם־צוגר״טונגען מאנדזשוריע. אין אנפאל זישער

לענדער. פעריאליםטישע
ל ן ט י י ו ו צ פון ראלע א נ א י צ א נ ר ע ט נ י  אלס א

 געגן אטאקעם אלע פון פארטיידיקער און אנפירער ארגאניזאטאר,
םאװעטן־פארבאנד.

 ל א נ א 1 צ א ג ר ע ט : י א שן י ט ס י נ ו מ א ק פון ראלע
קונג אלם  קעמפגדיק קרעפטן, רעװאלוציאנערע אלע פון פאראײני
םאװעטן־פארבאנד. דעם פארטײדיקן אימפןיריאליזם, אלװעלטלעכן כעגן

אונ־ און פראלעטאריער די פאר םאװעטן־פארבאנד פון באדײטונג

 ל־קטא־ פראלעטארישע װעלט. דער פון נאציאנאליטעטן טערדריקטע
 דער אין ערשטע — דעמאקראטיע פראלעטארישע אמתע אלס טור

ר. ם. ם. פ. און לענדער אימפער. פון קאנטראםט געשיבטע.
טונג  פון ארבעטער די פאר רעװאלוציע םאװעטישער פון באדיי

 אונ־ נאציאנאליטעטן אונטערדריקטע די פאר שטאטן, פאראײניקטע די
 פילי־ די נעגערם, (די יאך אימפעריאליםטישן אמעריקאנישן טערן

װ.) אז. א. פינער,
ט י י ק י ד נ ע ו ו ט י ו ־ ע ל א ר פ ע ל א ר א פ נ

 י ע ב י א ע ט ק י ר ד ר ע ט נ ו א ע ל א j ו א ר ע י ר א ט
 ־ טן ע ו ו א ם ם ע ד ן ק י ד י י ט ר א פ ו צ ט ל ע ו ו ר ע ד
.ד נ א ב ר א פ

קונג פאר קאמף  רע־ און טייל אלם םאװעטן־פארבאנד פון פארט״די
 פאראײניקטע ןיא קא״יטא־יזם שטירצן צו ־לאםנ־אמף פון זולטאט
דיקטאטור. פראלעטארישע אײנפירן אין שטאטן

רעװאלוציע; א־טאבער די — אגורםקי ש. :ביבליאגראפיע
 ;געפאר מלהמזז די און ־אפיטאליזם פון קריזים דער — בולאטאװ אי.
ײן וועט צי — װאראשילאװ ק. צקי א ;מלהטרז א ז  אקטאבער — ױדי

ז פעברואר פון — לענין :. טע.:; י די — םטאלין י. אלןטאבער; נ
ע ״ ארבעט• פון מעטאדן נ

 אדבעטער־דינג געװעזענעם א פדן דערקלעדונג א
מיטגליר

אויפגעפא־ מיר ־אבן א״ א א ,3 ברענטש פון מיטגלידער די
 װעלבע אורזאבן, די װעגן דערקלערונו. שריפטלעכע א מאבן צו דערט
 און ארבעטער־רינג, אין יעצט ביז שטיין צו געצװאונגען מיר האבן
״ן יעצט מיר מאבן װאם מאטױון די װעגן אויך ג צו נ ״ ר א א. א אין א

 ;אר אקציע, מיין רעבטפערטיקן נישט אופן בשום װיל איך
ט זיי געדיינק איך אזוי װי פאקטן געװיםע פעםטשטעלן  דריי א מי

 פון פראגע די איז רעד״—ארבעטע אין ש״אלטונו, דער ־פאר יאל
 איך שארף. זײער געשטאנען ארבעטער־רינג באזרנדערן א ד.רי:דן

ן י ען װעלכע די, פון איינער געװעזן ;  באלדיקער א פאר געװעזן זיינ
 1אי בלייבן צו געװארן באשלאפן איז עם אבער װי אזוי אקציע•

 אומצופרידנהייט, מיין אריםצודרילןן אום איך, דזאב ארבעטער־רינד״
קגעצויגן זיך  טעטיק״ט. ג״זעלשאפטלעכער איז עס װעלכער פון צודי
פן א פאר װאם יעצט ערשט באגרייןכ איך רוי  בא־ בין איך פעלער ג

ך אונטערװארפנדיק נישט גאנגען,  פדן באשלוםן די אונטע־ זי
 צו געפירט ־אט שריט ערשטער דער אבער ארגאניזאציעם, אונדזערע
ן פון טאטן ערגערע םך א און װ״טערע ״ ט מ ״  שפאלטונו. די װען 1ז

־ האנן װעלפע ארבעטער אלע פאר און געקומען, איז  אקטיװ זי
ט לי־ ט״ א  מוז מעז פארװאם געװען קלאר איז באװעגונג דער אין ב

ף געשטעלט אפן זיך איך ־אב א״ א. א דעם גרינדן מ דער אוי  זיי
שט ארבעטער־רײכ אין פארבליבן בין און שוגא פון  אלם נאר ני

ך נאד טיםגליד, .225 ירענטש פון פעקרעטאר אלם אוי
ן יעצט אנערקען איך ״ ך פא־־אז און טעוה מ ף זי  קלאפן דעם אוי

 צוריק מיר באשטימען, דארפן װעלבע ארבעטער, די פון באװאוםטזיין
 אלע, צו זאגן אבער מוז איך רייען. זײערע אין אר״נצונעמען

 װאם אנטלויפט :ארבעטער־רינו. אין פארבליבן :אך זייכען װעלבע
ך יעצט האט איר רארטן, פון שנעלער  צו דאלט בארעבטיקונג ־יי

שן די פארבל״בן. אי, ־א־ לעצטע די פון געשײעני װיזן האבן י  בא
ע און ארבעטער־רינג דער אז ען פירער, םאציאליפטישע זיינ  ו.ע- זיינ

שט רעאקציע פון אנהאלט דער װארן  םפעציעל אויםלאנד, אין :אר ני
ך :אר פארבאנה דעם געגן  און רינג ארבעטער אין אמעריקע. אין דא אוי
ט אדער ארבעטער, די געגן  ארבעטער־ דעם אויפער ארבעםער, די מי
ך און רינג  מוז מען ארדכפ. באלענאטישע אנדערע די אויםער אוי
שט אויך ע די צעשטערט האט א א א. דער אז פארגעםן :י לוזי  װעגן אי
שט קאכען ״לינקע״ די אז דעם  שטאנד־ און שטעגדיקע קיין באשאפן :י

 פאדלירן א׳־דנס אלטע די װען צייט דער אין ארגאניזאציע. האפטיקע
ע ארויף לייגן ארן מיטגלידער מער אלץ ״ ף שט״-ערן ג  די אוי

 זעלבער דער אין עקזיםטעגץ, זייער אנצותאלטן כדי פארבליבענע,
 נאנקו־ שטארקייט, אין סיי צאל, אין םיי א א. א דער װאקםט צייט

ײנע אלע מענדיק ט מיטגלידער די צו פארפליכטונגען ז  שנעל־ דער מי
פינקטלעפקײט. םטער

 פאר אז פאקט, דעם פעםטצושטעלן בדי דעם, װעגן דערמאן איך
 יעצט איז ארבעטער, ארדנם באלעבאטישע די אין פארבליבענע די

פארלאזן. נישט ארדנם די זאלן זײ װאם פאר בארעבטיקונג קײן נישטא

װאםק. א
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$וח אזנחןר אין דך פזט זואם
 פונקט װיכטיקםטער דער איז קאמפאניע מיטגלידער די

 אלע פון און ברענטשעס אונדזערע אלע פון טאג־ארז־נונג דער אוי,״»
 מער ניט שוין איז איצט קאמיטעטן. דיםטריקט און שטאטישע

 יעדער אקציע. פון צייט די איז איצט פלענער. פון צייט קײן
 דער־ ער האט װאם רעכענוננ, א אפנעבן שוין זיך טוז ברענטש

 ;קאטפאניע מיטגצידער דער פון װאכן ערשטע די אי; גרייכט
טאן. צו פארפעלט ער האט װאם אױפגעטא;. ער האט װאם

 איז לאנד איבערן פון באקומען מיר װאס באריכטן די פון
 דער אין איז ארדן דעם פון אפאראט גאנצער דער אז זען, צ•

 באם־ דער קאמפאניע. דערפאלגרייכע א דורכפירץ פון ריכטונג
 קאנפערענץ, ספעציעלע א אפגעהאלטן האט דיםטריקט טאנער

 ברענטש יעדן פאר פלאן א געװארן אויםגעלייגס איז עם װאו
י באזונדער.  איז באםטאן אין נײעם פרײאעכע באזונדערם י

 זיך האט װעלכער ,65 ברענטש דארטשעםטער װאס פאקט, דער
 האט קאטפאניע, לעצטער דער אין באטײליקט דערפאמרײך
 האט אפיס :אציאנאלער דער װעצכע קװאטע, די צוריקגעװיז;

 האצטן זײ קאמפאניע. איצטיקער דער אין באשטימט זײ פאר
 װינציק צו באשטימט זײ פאר האט אפים נאציאנאלער דער אז

 נאך אויוז קװאטא זײער געהעכערט האנן זײ און טיטגלידער
 דעם ,28 ברענטש דערמיט ארוים רופט 65 בר. נייע. 25

 פארנעמען צו ד־סטריהט באםטאנער אין ברענטש שט־<דקםטן
פלאץ• ערשטן דעם

 פאר־ צו זיך קלייבט שטאט־האמיטעט יארקער נױ דער
 האלב איבער אנצוהאלטן פאזיציע איצטיקע ביז זײן שטארסן

 דער־ זײ םעקציע. אידישער דער פון ארדן ־עם פון מיטגלידער
 פונקט יארק, נױ װעט קאמפאניע איצטיקער דער אין אז קלערן,

 בא־ א שפילן מיטגלידער, פאר קאטפאניע לעצטער דער אין װי
ראלע. װיכטיקע דייטנדע

 אנדערע רייע גאנצע א פון אויך מיר הערן גרוםן גוטע
 פארװאנד־ צו נומער קומענדן דעם אין דערװארטן מיר שטעט.

אי װאם אקציע, אפגעטאנענער באשטימטער אין גרוםן די לען  ז
גרוםן• א־צטיקע די באשטעטיקן אופן טמשותדיהן א אויו־

פלענומם

 שפראך דיםטריקט די װען טעג די זיך דערנענטערן עס
 אלע שוין זײנען יארק נױ אין װערן. געהאלטן װעלן פלענומס

 שבת געװאר;. געטאכט פל/ןנום דעם פאר אראנדזשניענטם
 די װעח אפגעהאלטן װעלן טאג גאנצן א זונטיק און בײטאג

 נױ אין װעט אװנט שבת פלענום. אידיש; דעם פו; זיצונגען
 מאםטיטינג גרויםער פײערדיקער א פאריזומען ר&סינא םטאר

 ג־בץ שטאט־קאמיטעט יארק נױ פון חברים די װי קאנצערט. און
 קינםט־ אינהאלטסרײכע אן האפן קאםינא סטאר נױ װעט איבער

 אונטער־ קאנעז דארטן שוין מיר װעלן דערצו פראנראס. לעדישע
 קאמפא־ איצטיקער דער אין שריט ערשטע די פון סך־הכל א ציען
גיע•

 שפראך־ װעח אפגעהאלטן װעלן דאטומס זעלנע די אין
 ׳פילאדעלפיע. און שיקאגא דעטראיט, קליװלאנד, אי; פלענוטס

 אקטא־ םטן23 דעם פלענום אידישן דעם האפן װעט באלטימאר
 פלענארע פארבאר״טעט אויך װערן עס ריטשטאנד. אין בער

 קעלנער חיר װעט װארשײנלעך און קאנעטיחוט אין זיצועען
 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער ■פאר ארום איצט פארט (װאם

 מא־ דעם אויםצונוצן פארפעלן ניט אויך געגנט) יענער איבער
 ארדן פארן שטײען װאם פראבלעטען, די אױפנעטען פאר מענט

קאמפאניע. מיטגלידער די הויפטזענלעך און
אלגעמײנע די װערן אפגעהאלטן װעלן נאװעמבער מיטן אין

 פארקוטען פלענום דער װעט יארק נױ אין זיצונגען. פלענארע
 אויך צײט. יענער ארום שיקאגא איז נאװעטבער. טן13 דעט
 די װעלן פילאדעלפיע און באםטאן קלױולאנד, דעטראיט■ אין

פארקומען. פלענוטם אלגעטײנע
 מיט־ ־י אויםער װעט זיצונגען פלענארע אלגעטײנע די בײ

 א״נ־ נאך װעגן פראנע די װערן אױפגענומען קאמפאניע גלידער
 רעדנדע אײנגליש די בויען װעגן פאראײניקונג, די דורכפירן גער

 קינדער די און סעקציע ױגנט פאראייניקטער דער װעגן םעקציע,
 קלאר, איז עם אננעפאנגען. איצט האבן מיר װעלבע ברענטשעם,

 זיין װעלן לאנד גאנצן איבער׳ן זיצונגען פלענארע אלע :־י אז
 ארדן. דעם בויען פון ארבעט דער אי; פונקט שטויס װיכטיקער א

 אינ־ אן אניפאנגען ברענטשעם די מוזן דערגרייכן צו דאם כרי
 מיטגלי־ אלע ארײנציען זאלז זײ אז אזוי קאכיפאניע, טענםיװע

 און דעמאנםטראציעם די אין םײ דיםקוםיע, דער אין םײ ױער
צײט. יענער ארום פארסומען װעלן װאס , מאסטיטינגען

קאמפאגיע װאל

 ־י םון באקומען םיר װאם באריכטן, צופעליקע די פון
 אוים זיך צ״כענען ברענטשעם אונדזערע אז זען׳ צו איז שטעט,

 פיז בילד גענויעם קיין קאטפאניע. װאל איצטיקער דער אין
 ניט האבן ברענטשעם אונדזערע ניט. מיר האבן ארבעט רער

 אפיס נאציאנאלן דעם אינפארמירן צו נויטיק פאר געהאלטן
 געטאן האבן זײ װאס ארבעט דער װעגן פרעסע דער אי; און

 קאנען דעם יפון זאל ארדן גאנצער אונדזער כדי נעייט, דעם אויף
לערנען.

קאטפא־ רער אין װאכן געצייאטע געבליבן נאך זייגעז עס
 נאך קאנען שטאט־קאםיטעטן און נרענטשעם אונדזערע ניע.

 כיאביליזירט אופן געהעריקן א אויף װעלז זײ אויב אויפטא;, פך א
 אינפארטירן גלײך מוזן ברענטשעם די ארבעט. דער פאו־ װערן
״ װאס אלץ, װעגן אפיס נאציאנאלן דעם  דער ;,א נעטאן האין ז

קאטפאניע• װאל איצטיקער
אונ־ געטאן ניט נאך האפן מיר נויטיק. איז געלט אויך

 פי־ פון פרט דעם ןיא קאטפאניע װאל דער צו סײ פליכט רזער
 זאל װאױרקער״. ״דעילי דעם פאר קאטפאניע דעד אין םײ נאנםן,
 זאט־ און ריכטונג דער אין ארבעט די שטארקן ברענטש יע־עױ

געװארן. באשטימט אים פאר איז װעלכע קװאטע די לען

םעקציע קינדער די

 א־ר פון צײט יןורצער דער אין האט םעקציע קינדער די
 בויען פון נויטיקייט און מענלעכקײט די באװיזן שוין עקזיםטענץ

 פון װאכן עטלעכע ערשטע די אין ארדן. פון ברענטשעם קינדער
 קינדער די אי; קינדער 300 אנגעשלאםן זיך האבן טעטיקײט איר

 םעק־ קינדער דער פון אפאראט דער איז איצט ביז בדענטשעם.
 אננעפירט איז ארבעט די געוואו־ן. אײנגעשטעלט ניט גאך ציע

 איצט האט עקז. נאצ. די קאמיטע. צײטװײליקער א פון געװארן
 םעקציע קינדער דער פאר אפאראט דעם א״נשטעלן צו באשטימט

 קינ־ ארדן ברײטער א פאר טעטיקײט ברײטע א אנטװיקלע; און
באװעגונג. דער

 צו אויפגאבע די אװעק זיך פאר שטעלט סעקציע קינדער די
קאנװענשאן. נעקסטער דער ניז קינדער 2000 ארגאניזירן

ארד־ טאג ז״ער אויױ אװעקשטעלן דארפ; ברענטשעס אלע
 דער אונטער ברענםש קינדער א ארגאניזירן פון פראגע די נונג

ברענטש. זײער פון אויפזיכט
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 אין טעטיסייט פאר פראגראם א צו גרײט אפים נאצ. דער
ברענטשעם. קינדער די

 ערשטע די זײן דארפן טיטגצידער אונדזערע פון קינדער די
 בע־ פארשידענע די אויםער ברענטשעם. די אין זיך אנצושליםן

 אר־ זײן זײ װעצן ארדן יפון קריגן װעצן קינדער די װאם נעפיטס
 זײערע יװעלכער אין ארגאניזאציע, זעלבער דער אין גאניזירט

 פארבונדן זיין שטענדיק װעצן זײ אנגעשלאםן. זײנען עלטערן
 ארגאני־ זײער םון אינטערעםן געמיינזאמע דורך עצטערן די מיט

 ?ינדערשער זייער אין עבן5אויםי קאנען זיך אציין װעצן און זאציע
ארדן. אונדזער םון פירערשאפט דער אונטער םביבה

אר־ דער פאר נעמען זיך דארפן ארדן פון ברענטשעם אצע
 אין זיך שטעצן גצייך און הינדער זײערע ארנאניזירן םון בעט

אפים• נאצ. דעם מיט פארבינדונג

מיטגליד פילאדעלפיער א פון ברייװל א

 בריװצ דעם אפדרוקן פון צוריסהאלטן ניט זיך ר,אנען מיר
 אויוי װייזט װעצכער ארגאניזאציע׳ אונדזער פון מיטגציד א פון

 מיט־ צו פציכט םראטערנאצע זײן דערפילט ארדן אונדזער וױפצ
 אר־ פראטערנאצע עקזיםטירנדע אצטע די װי בעםער פיצ נצידער

:גאניזאציעם
.ארבעטער־ארדן אנאלער י ינטערנאצ ״א

! חברים טייערע
 דער בענעפיט. קראנקן פאר טשעק אייער דערהאלטן

 דער פאר .$56 אויםגעצאלט שויז מיר האט אפים נאציאנאלער
ט געלט דאם איז קראנק, געװען בין איך װאם צייט  צונוץ גו

 קלאם ארבעטער אן אז פילן, צו שטאלין בין איך געקומען.
 שנעל אזוי מיטגלידער אירע העלפן קענען זאל ארגאניזאציע

 פון פריינטשאפט די איך אנערקען בעםטן צום פינקטלעך. און
ען חברים צװיי װען און מלטגלידער די בא־ געקומעז מיר זיינ

 דאם און געדאנק איין געװען מיר ביי איז שפיטאל, אין זוכן
 קאנטראלירט װערן זאל אנדערעס אלץ און שפיטאל דער אז איז,
ארבעטער. די פון

חבריש
טגליד מאליש, מאקם פילאדעלפיע. 40 בר. מי

 ארדן אונדזער פאר פראפאגאגדע און אגיטאציע דער אין
 װיכטיקײט די באװײזן צו יװערן אויםגענוצט ברױוצ דאם דארף

 װיכטי?ער א אצם נאר ניט ארדן פראצעטארישן אונדזער פון
 קצאםנקאמו*, דעם אין באװעגונג ארבעטער דער אין פאקטאר

 פאר זעצבסט, מיטגציד דעם פאר איז ער װיכטיק װי אויך נאר
 אונ־ אין באקומט ער װאם זעצבםט־היצוי׳ פראצעטארישער דער

באקומען. עס דארף ער װען צײט, דער אין ארדן רזער

טורם
 מיר האבן קאמפאניע מיטגצידער דער מיט פארכינדונג איז

 דעם םון חברים אנפירנדע פון טורם רײע גאנצע א *ארגאניזירט
 ביי םיי און מאםמיטינגען ביי םײ אויפטרעטן װעלן װעלכע ^רדן,

 פון עקזעקוטיװעם די מיט מיטינגען ביי סיי ברענטש־מיטינגען׳
קאמיטעם. צענטראל שטאטישע בײ און ברענטשעס די

 ארגאנײזער נאציאנאלער אונדזער בעראנט, מאקס חבױ
 שטאטן, װעםטערן טיטל די אין טור א אויןש איצט זיך נעפינט

 פאר־ אין מאםמיטיננען גרויסע אויף אויפטרעטן װעט ער װאו
 פאר קאמפאניע אונדזער און קאמפאניע װאל דער מיט בינדװג

 די אין שטאט־קאמיטעטן די העלפן אויך װעט ער מיטנלידער.
 און זײ פאר שט״ען װאם פראבלעמען, די לייזן צו ברענטשעם

קאמפאניע. מיטגלידער אונדזער פאר מאביליזירן זיי העלפן
 קעלנער חבר : טורס אידישע קלענערע דרײ אויך האבן מיר

 גוטע טוט ער װאו אײנגלאנד, נױ אין טור א אויף» זיך נעפינט
קאמפאניע. דער פאר ברענטשעם די מאביליזירן צו ארבעט

 ביז פילאדעלפיע פון שטעט די באזוכן װעט שילער חבר
כאדיאקאטן די מיט צוזאםען ער װעט נאכדעם און נארפאלק

 םיגל, חבר פארשטעלונגען. די ב״ שטעט רייע א אין אויפטרעטן
 פאר׳ן װאקאציע װאכן צװײ זיינע אװעקגעגעבן האט װעלכער

 מאדיאקאטן די מיט שטעט רײע א אין אויפטרעטן װעט ארדן׳
פיטםבורג. ארום און יארק נױ אפ־םט״ט
אונגארי־ דער פון געװאח ארגאניזירט זײנען טורם צװײ

 אלע 1דע? װעלן מייערם און פעהער חבדים די םעקציע. שער
 פארבינ־ אין סעקציע אונגארישער דער פון צענטרען װיכטיקע

 שטארקן װעט דאם אויפגאבן. װיכטיקםטע אונדזערע מיט דונג
 אנדערע די און םעקציע אוננארישער דער צװישן בונד דעם

 שוין זיינען זײ װעלכז פון א. א. א. דעם פון ברענטשעם שפראך
אפכעזונדערט. אלץ נאך לעבן אבער טײל, א

 צו טור לײנגערן א אויף ארויס פארט דימיטרישין חבר
 אין האט װאם םעקציע, די םעקציע. אוקראינישע די בויען
 600 איבער דערגרייכט מיטגלידער 300 פון צײט קורצע אזא
 פארדאפלען צו קאמפאניע איצטיקער דער אין אנטשצאםן איז און
צאצ. די

װערן קריטיקירט דאר,ש פאםעיק

 דארף עם קריטיק. אביסצ פארדינען חברים פאסעיסער די
 מען אזוי װי חברים אנדערע פאר װארנונג א פאר דינען אויך

 װיכ־ דורכצאזן ניט דארוי מען אזוי װי ;האנדצען גיט דארף
ארדן. אונדזער בויען צו פארפעצן און פאקטארן טיקע

 בצויז פארמאגט קציינער. א איז ברענטש פאםעיקער דער
 מעמא־ א צוזאמענגערופן ברענטש דער האט מיטגצידער. 28

 צום באגאראד. חבר פארשטארבענעם דעם נאך מיטינג ריאצ
 געװארן געהאצטן זײנען עם .300 ארום נעקומען ז״נען מיטינג

 פא־ דער געבציבן. דאם איז רעדעם בײ אבער רעדעם. גוטע
 צו פארזוך געהעריקן ק״ן געמאכט ניט האט ברענטש םעיקער

 פצא׳ו רעקרזטן א אין װערן פארװאנדצט זאצ מיטינג דער אז זען,
 פארנעמען זאצן פצאץ באגאראדם חבר אז צאזונג, די אז און
 זיינען מיר פראצענט. 100 װערן דורכנעפירט זאצ נײע, 25

 פארשטײן גוט בײ אז צוגרײטונג, געהעריקער א בײ אז זיכער,
 דורכצופירן, זיי אזוי װי און ארדן אונדזער פון פאציםיס די

 פאר־ פיצ א מיטינג דעם פון ארוים ברענטש פאםעיקער דער װאצט
 זייער איז עם און געװארן נעטאן ניט איז דאס שטארקטער.

 דעם מוזן װעצן חברים פאסעיקער אונדזערע פעצער. גרויםער א
גוטמאכן. פעצער

 װי פרעגן מיר װיצן קריטיק, בײ שוין האצטן מיר אז און
 פאםעיק צו שכן נאענטער א איז װעצכער פעטערםאן, װעט צאנג
 פעטערסא!, איז אז אוממעגצעך טאקע איז ? צוריק אויח גייז
 אנפירנדע אונדזערע זאצן צענטער, פראצעטארישן דעמ אין

 װעט ? צאגע דארטיקע די ענדערן צו פארזוך א מארז חברים
 פון בײשפיצ א באװײזן צאגע איצטיקער דער אין אױך פעטערםאן

 ארדן אונדזער פון ברענטשעם אצע װאם פארקערטע, דאם טאן
 זיך מוז ברענטש פעטערםאנער דעם פון פירערשאפט די ? טוען

 דראםטישע און צאגע. דער איבער פארטראכטן ערנםט זײער
 פאר־ זאצ פעטערםאן אז אזוי װערן, אנגענומען דארפן טיטצען
 פארנעמען דארח צענטער פראצעטארישער א װי פצאץ דעם געטען

ארדן. אונדזער אין

אנערקענונג־רעזאלוציע
 איר פאר האלפערט ראזא חברטע צו אנערקענונג חברשע אונדזער

 36 ברענטש אונדזער פון םעקרעטאר פינאנציעלער אלם ארבעט גוטער
ט א. א. א. ט דער זינ ״  אוים־ אלם געװארן. געגרינדעט איז ער װאם צ

 ברענטש דער האט מתנה פערזענלעכע א אנשטאט אנערקעגונכ, פון דרוק
שטייערט  ?ינ־ רעליף אינטערנעשאנעל וואירקערס צום דאלער 5 ב״גע

טן ?עמפ, דער  דער אז האפן מיר האלפערט. חברטע פון פארלאנג לוי
ן דערפילן שלאגלעריש זאל בריק חבר םעקרעטאר נײער ״  צום פליכט ז

ך זאל ער װעלכער דורך ברעגטש אנערקענונג. זעלבע די פארדינען זי

קאמיטע). (רעזאלוציע קאבלענץ, נ. דוטשעז, ם.



19ק נ ו פ ר ע ד1932 אקטאבער־נאװעמבער,

 לערער די אױפגעטאן האט װאם
שולו אונדזערע פון קאנפערענץ

 אבער איז ארבעט קאנפערענץ. די געדויערט האט טעג צװײ
 ארומגע־ האט טאג־ארדנונג די װאך. א פאר וױ מער געװען
 אונדזער פון פראגעם פעדאגאגישע פונדאמענטאלםטע די נומען

 שו^ן די זיין. געקאנט ניט אויך עם האט אנדערש שוצ־װעזן.
 פארנעם ז״ער ^ויט פרא^עטאריש, זיינען ארדן ארב. אינט. בײם

 עם איז דארט אדער דא צי -װיכטיק נישט צייל־איינשטעאוננ. און
 פראגראם. נייער רער צו צוצופאםן זיך געלונגען ניט נאך אונדז
 װעג צום דערשי^אגן שוין זיך האבן שוצן אונדזערע אז אבער,

 אין דערציאונגם־אינסטיטוציעם׳ פרא^עטארישע װערן פון
^ייקענעז. ניט קײנער שוין קאן דעם

 מען האט ן5שו אונדזערע אויף װייל דערפאר, טאקע איז
 אוי־ אן געפי^ט זיך האט התחײבות׳ גרוים אזא ארױפגעלייגט

 טאקע פארהאנדצונגען. די אין ערנםטקײט סערגעװײנצעכע
 קוהן קריטיש ’־Try: מען קאן שו^־װעזן פרא^עטארישן א אין נאר

 אויפ־ אומברחמנותדיק אזוי מען סאן ארבעט, אפגעטאנענער אויו»
טעותן. באגאעענע דעקן

 מעג^עך ניט ט5װא שו^־ארגאניזאציע אנדער שום קײן אין
 גע־ זי ד,אבן מיר װי זעיצבסטקריטיק, אױפריכטיקע אזא געװען

 פופצנטן יפון טעג די אין ^ערער־קאנפערענץ, אונדזער בײ האט
 די אז געדרונגען, במיצא שוין איז סעפטעמבער. זעכצנטז און

 מיר כאראקטער. קאנםטרוקטױון א געטראגן האט קאנפערענץ
 ^ערנען םך א װעאן מיר װעלכע פון בלויזן, אויפגעדעקט האבן
ארבעט. װײטערדיקער דער פאר

:טעמעם פאצגנידיקע אוירי רעפעראטן געװען זיינען עס
 ארן יאר פארגאנגענעם אין אויפגעטאן מיר האבן װאם )1

ארבעט. אונדזער אין אויםבעםערן מיר דארפן װאס
שוצן. אוכדזערע אין מעטאדיק און מעטאד )2
^ן. אונדזערע )3 ^ו ט מי
שוילז- אונדזערע און פיאנערן־באװעגונג )4
ארדן. ארב. אינט. ביים ?ינדער־ברענטשעם )5

 בלל זיך האבן מיר אז אר,5ק באװײזן רעפעראטן די אט
 רעפעראטן די אז ענינים. ריין־אבםטראקטע מיט פארנוטע; ניט

 פ^ענן םיר װי מאמענטן, דעקאראטױוע קײן געװען ניט זײנען
 גע־ נאך האבן מיר װען צייטן, גוטע אלטע, די אין האבן זיי

 נאציאנא־ אח אידישיזם פון זומפ אין גארטיצ צום ביז שטעקט
יזם.5

 יצערערישער אונדזער איז מינוםן די טאקע זיינען װאם־זשע
 גע־ געזונט בא^ד מוזן װאם דעפעקטן, די זײנע• װאו ? ארבעט
 ? איצט ביז דערגרייכונגעז אונדזערע זײנען װאם ? װערן מאכט

? פאראױם געטאן רוק א זיך מיר האבן װײט װי און
 אונדזערע פון םך א פראיעקטן. אונדזערע װעגן רל קודמ

 מיטן אפערירן מיר אז מײנונג, דער מיט געװען זײנען ילערער
 בײ באגריף. פאיצשער א געװען איז דאם פראיעקטךמעטאד.

 האבן מיר אז געװארן, ארויםגעבראכט קצאר איז קאנפערענץ דער
 באצײכענען מיר װעילכע טעמעם, קאנקרעמע שולן אונדזערע אין

 איילוזיע, די ארױםרופן ניט װילן מיר פראיעקטן. נאטען מיטן
 בא־ אירע מיט דערגאנצונגם־שו^׳ פרא^עטארישע אונדזער אז

 װאפ מעטאד, א מיט פארנעמען זיך קאן מעג^עכקײטן שרײנקטע
 א״נשטע^ונ־ נארמאצע מיט מ^וכה־שו?, א אין מעג^עך נאר איז
 אנפאנג׳ איז שוין װאם טעות, א געװעזן אפשר איז עם גען.

 ^ערנען, שט״גער אלטן רעם פון אפגעזאגט זיך האין מיר בשעת
 די באשטימען אויםװאל, אייגענער זייז צויט זאצ, ^ערער דער אז

 ניט מיר האבן װ., אז. א. ^ייענען שמועםן, פאר טעמעם
צאל א באשטימען מיר :געזאגט אומצװײדייטיק און ??אר

 דרײט טעמעם די אט ארום ק?אם;. פארשידענע די פאר טעטעם
האט פראיעקטךמעטאד מיטן אבער ?ימוד. גאנצער דער זיך

 אױסגעמיטן געװען מיר װא^טן ארום אזוי טאן. צו ניט דאם
מיםרעפרעזענטאציעם. און מיםפארשטענדנישן םך א

גע־ פארריכט דאם איז צערער-קאנפערענץ לעצטער דער בײ
װארן.

 אויפהערן זיך װעלז מיר באד״ט. גרויםן פון איז דאם
אנמעכטיקײט. אײגענער אין פלאנטערן

 מיר אז אנגעװיזן, אויך רעפעראט זיין אין האט מייז^ ח.
ל צו געװען אפט זײנען  בא־ איז טעמע א אויב טעכאניש. ^

 זיך פון מיר האבן װאכן, פינו» אדער פיר פאר געװארן שטימט
ה זאיצן מיר ארויסגעזעצט, נשמה די ^ ח ם־ו  פארשפעטיקן, ניט ח

ל צייט, דער צו װערן פארטיק זא^ן מיר  אויח שוין האט אט װי
 װאם און פראיעקט. נייער דער טעטע, נײע די געװארט אונדז
 אפגעריםן געװען זײנען פראיעקטן די — וױכטיקעד נאך ם׳איז
 אינעװײניקםטע די געפע^ט האט עם אנדערע. די פוץ אײנע

אנדערן. צום פראיעקט אײן יפון שייכות
 אונדזערע אויףי אפגערופן גוט ניט זייעד זיך האט דאם
גע^יטן. םך א מיר האבן דערפון ייטודים.
גע־ פארצייכנט אויך איז מינוםן פון קאטעגאריע חגר אין

 ניט זײנעז כרעםטאמאטיעם אונרזערע װאם פאקט, דער װארן
 עס קינסטילעריש. און טעמאטיש חםרונות, װאניקע פון פרײ
װײטער. דורכקו?. גרינט^עכער א זײן נויטיק װעט

 און םאװעטישסײט אלץ נאך דאמינירט שויצן אונדזערע אין
 אװעק אביםיצ זיינען מיר הייםט דאם אמעריקאנישקייט. ניט
 װעגן מינוםן, ערנםטע איצטע זיינען דאם װירק^עכקײט. דער פון

וחשבון. דין א אפגעבן געמוזט זיך האבן מיר װע^כע
 א פארצייכנען צו אויך מיר האבן זײט׳ אנדערער דער פון

דערגרייכונגען. ריי גאנצע
 זײנען יצימודים אונחערע אז ?ייקענען, ניט קאן קיינער

 מער; נישט בלאנדזשען מיר אז ; םיםטעמאטיזירט הײנט־צו־טאג
 נאר שוצ, דער אויף חותם דעם ארויף לײ:ט יצערער דער נישט אי
פראגראם. קאנקרעט־אויםגעארבעטע די

 אז פאקט׳ דעם אפל״קענען קעענן ניט אויך װעט קײנער
 רערנענטערט מה^ך גרויםן נאר א אויףי זיך האבן שוילן אונדזערע

 בא־ זיך האבן מיר אז קלאםן־רערציאונג. פרא^עטארישער צו
ח אלטװארג. םך א פון פרייט ״ן צו אוים אפשר קומט אונ  ז

 אמעריקע. איז קינדער־דערציאונג פראלעטארישער פון פיאנערן די
 און װעגן בעםטע די אויםצוגעפינען י^ייכט אזוי ניט אפט איז

 יצאנגער א פאר נאך וועילן מיר און טעותן באגייען מיר מיטלעץ.
 ק^אםן־ גאנצן פון װעג דער איז דאם אבער טעותן. באגײען צייט

 אר־ פון אויך במי?א און אמעריקע קאפיטא^יםטישן אין קאמוי
בעטער־דערציאונג.

 אוים־ אונדז איז ^ערער־קאנפערענץ א בײ מא^ ערשטן צום
 פון א״נעם יעדן האט װאם ענין, אן װעגז רײדן צו געקומען

 אן אונדז בײ איז עם דיםציפיצין. ענין געדריקט. אפט אזוי אונדז
 װאם ניט׳ נאך מיר װײסן איצט ביז פדאגע. אנגעװײטיקטע

 ניט. װאם און פראאעטארישערידיםציפאין פון םדר אין ארײן גײט
 אײגענער זײז ילויט געהאנדיצט לערער יעדער האט איצט ביז

 פריער אז געװאח, ק?אר איז קאנפערענץ דער בײ אינטואיציע.
ם פעסטע אײנשטעלן דארפן מיר װעצן שפעטער אדער  װעגן כ^י

 נויטיקן מיטן זאיל ^ערער דער כדי קילאםן, די אין דיםציפאין
 פון װע?ן שואן אונדזערע זײ. מיט באנוצן קאנען זיך טאקט

געװינען. זיכער דעם
אנװיי־ נײעםטער דער אין אז אנצואװייזן, װיכטיק איז עם

 דער פארנעמט ראטן־פארבאנד אין שויצ־ארבעט דער װעגן זרנג
 דארטן װערט עם ארט. אנגעזעענעם אן זײער דיםציפלין פון ענין

ארע אין גערעדט א אויב טערמינען. אומצוױידייטיסע און ?̂י
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קאנפערענץ לערער דער פון באריכט װײסמאן נחום
(פאעמע)

ך זייגען  לערער, די צוזאמענגעקומען זי
 קינדער ארבעטער פון דערציער די
ף מען האט לאפט שװערע א —  !ארויפגעלייגט אונדז אוי

ך האבן מיר ט זי  צעשיידט צוריק לאנג גי
ט גאלדענער פארזשאװערטער אלטער פון  קיי
 פורפורנעם־רויט און װערטער פארביקע פון
ט״ פון קינדער די לערנען פון וי ט״ פון און ״נ קוי  ״
 צארט און ו״עלערנטע קינדער אויםבילדן פון
ת טרוימעז אין װעבן (צו  מארט!) אין חלומו
ט זיך האבן מיר  1 צעשיידט צוריק לאנו. גי

ף ע אוי ״  גיין געלאזן זיך װעגן נ
ט ט מוט, מי  בלוט פרישע מי
 :ציל קלארן צום ציל מיט
 — שול ארבעטער דער דורך קינד, ארבעטער דאם

 קאמף ארבעטער פארן קלאם, ארבעטער פארן
 ױגגערהייט פון קליינערהייט, פון געגר״ט

םן און ליבע מיט  װי
. צום . ! ף מ א ק נ ם א ל ק

ס

איז  ציםער אין דושנע און פינםטער ם׳
; יעטװידער אין איז ליכט נאר ג י  או

איז  — צעעפנט איצט הארץ לערעריש ם׳
םה״• אין װיברירן געדאנקען

 :עלטםטער דער לערער, דער איצט ם׳רעדט
װייג א װי דאר ר׳אי•  בוים־; א פון צ

 — זארגן פון צעקנ״טשטער שטערן, א
לאסט... פון געבויגן פלייצע ױי

 :עלטסטער דער לערער, דער איצט, ם׳רעדט
כן, פון און בלאנדזשען פון יאר שװערע דריי צװיי —  זו
 ;מי פון און ארבעט פון אויפ־לערונג, פון
הי... דא אט דערציאונג קלאםנקאמף פון

ט פון געליטן נאך ארבעט אונדזער ם׳האט  קלארקייט, ני
 ;שול דער אין ארבעט אונדזער נאך ם׳ליידט

ף ך לערנען שוין דעמאנםטראציעס אוי  קיגדער די זי
הענט. קינדערשע ױנגע, זייערע פארבײלן

ען זיי נ ״  — צוגעבונדן די*שולן צו ז
 פעלט; נאך אונדז, ביי שול אין דיםציפלין באטש

 — שולן אלע אין אפגעטאן ארבעט מיט װעלט א
ט פאראײניקט ארבעט שול ד< גאם... דער מי
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ק װערט טי ת, די אין קלאר און לינ  מוחו
 ;לייב אינם בלוט דאם ה״םער װערט

ט דערגרייכן וועלן מיר םן םי  ... װי
פרייד... די ארבזיט דער אין ם׳גליט װייל

 װי אזוי אויף כיט זיך פירט— געזאגט דארטן װערט — קינר
 מען אויב שול, פראלעטארישער א אין אויפפירן זיך דארף םען

 אנװענדן אײנעם אזא צו מען זאצ קלאםן, די אין כוליגאנעװעס
 װי װײט אזוי גײן אפילו מיטלען, דיםציפלינארע הארטםטע די

שול. פון יאר 3 ביז 1 פון אױםשליםן
 אז זאך׳ איין לערנען נאר אנװײז דעם אט פון קאנען מיר

 גאר ביז און נויטיק איז קינדער־שול פראלעטארישער דער אין
דיםציפלין. פראלעטארישע וױכטיק

געװאו־! ארױםגעבראכט אויך איז אומצװײדײטיק און קלאר
 ציען מיר װעלכע אין אונטערנעמונגען, אפטע די אז םאקט, דער

 דאם שולן. אונדזערע פאר פלאג א זײנען קינדעה די ארײן
 קליינע אונדזערע פון אקטיארעװען דאם הןאנצערטעװען, אפטע

 נאך אבער מיינט ידאם געזונט. קײן צו ניט אונדז גיט םטארס
 הינדער־ א דורכפירן םון אפ אינגאנצן זיך זאגן מיר אז ניט,

 ברענטש־אונטערנעמונג. א אין באטײלי?ן זיך אדער קאנצערט,
 אלטן לויטן טאלק א איינשטעלן דאריפן װעט מען מער, ניט נײן,

איבעריק. איז פיל, צו װאס אז אמת,
אנגעזעע־ 1א פארנומען האט שפראך־ליטוד פון פראגע די

 קינ־ די רעזולטאטן. די מיט צופרידן ניט זיינען פיר ארט. נעם
אידיש. גענוג ניט קענען דער

 מיר אז באשוילדיקער, און פארלוימדער אונדזערע װאלטן און
 אמעריקאנעם דעם העלפן מיר אז אידיש, קעגן זײנען

 — אפשר זײ װאלטן דיםלווםיע, דער ביי געװען שמעלצטאפ,
״ װיפל אויף  צו־ געמוזט — אויפריכטי? גענונ געװען װאלטן ז
 אוראי האפט. שום קייז ניט האט באשולדיקונג זייער אז גענן,

 איז װאם אידישיזם, יענעם קעגן אידישיזם. כ+עגן מיר זיינען
 נאציאנאל־שאװיניםטישע אלע פון גרונט־אידייע די געװארן

 אזוי אבער שאטירונגען. און ריכטונגען אלע פון קל״נבירגער,
 אז מיר, װילן אידיש אויף שוצן אונדזערע פירן מיר װי לאע

 זײן זאל לימוד דער אז שפראך, די קענען זאלן ?ינדער אונרזערע
וױםן. ניט מיר װילן האלבקײטן קײן םון עפעקטיװ. מער װאם

 מיר אז נעװארן, אנגעװיזן איז קינדער־אקטױויטעט װעגן
 שטרעב;. מיר װעלכער צו מאם יענע דערגרייכט ניט נאך האבן
 אבער, גינםטיק. גאר ניט זיינען אומשטענדן אייעקטױוע די אמת,
 דערגרייכט ניט נאך מיר האבן אכט, אין דאם נעמענדיק אפיצו
 ראמען די אין טאקע שטרעבן, מיר װעלכע צו רעזולטאטן יענע

מעגלעכקייטן. אונרזערע פון
 לערער־ אונדזער פון רעזולטאט דער קורצן אין איז דאם אט

קאנפערענץ.
 אלץ. ארומצונעמען ארטיקל אן אין מעגלעך ניט איז עס

 מען האט פעראגאגישע, ריין א געװען איז קיאנפערענץ די כאטש
 ארגאניזא־ אנצורירן דארט׳ און דא אויםהיטן, געקאנט ניט זיך

ענינים. ציאנעלע
ח בײ איז שול־פארייען פון פראגע די אקטוע־ אן זײער אונ

 װאם פאקט, אויפן אפשטעלן געמוזט זיך האבן לערער די לע.
 די ארגאניזירן צו געלונגען ניט נאך אונדז עם איז איצט ביז

יםודות. געזונטע און ברייטע אויף שול־פאר״נעץ
 קולטור־ שטארלןער א װערן מוזן יצערער די אז פראגע, די

 די ארדן, אין אקטיװיטעט זײער באװעגונג, דער פאר פאקטאר
 די אט װעגן שולז, אונדזערע צו פיאנערן די פון באציאונגען

 באז״טיקט זיינען ארום אזוי ריידן. געמוזט מען האט זאכן אלע
לופט. די װערן רײנער װעט עס מיםפארשטענדנישן. געװארן

איבער־ אן געװען לערער־קאנפערענץ די איז אחם און ארום
 אויףז אויםקוק ערנםטער אן און ארבעט אפגעטאנענעד פון קוק

 אידישער דער פון װעג דער טאן. ערשט דאריז מען װאם ארבעט,
 אין קלארק״ט נויטיק איז שווערער, א איז שול פראלעטארישער

 מע; דארף באהאלטן. ניט גאר מען טאר טאן. מיר װאם אלץ
 פון פען מוז מעשים. אײגענע אויףי אויגן ביידע אפן האלטן

ט  טאן ראס װעט ניט אז דורכקאנטראלירן, אלײן זיך צייט צו צ״
עפנטלעכקײט. פראלעטארישע די

 אינםטרױ פאםיקער דער זײנען לערער־לןאנפערענצן אזוינע
אפטער. װאם באנוצן זײ מיט זיך לאטיר דערפאר. טענט
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 שלעכטע דאס פארמיידן מען װעט
 ;פול אין מערער זיך פארטיפן

ף  װעגן צעאקערטע פרישע, אוי
שול... ארבעט די בליען װעט

A

ען גאם יעדן אין  נעצן די פארשפרייטע ל
ד; ארבעטער דאם שפינװעבס אין באפן וואם ג  קי

ת, די מען פארםמט  — הערצלעך מען פארקריפלט מוחו
אצינז־!) מען דערציט שונאים (אייגענע

 שפינװעבס, אין קינדער ארבעטער די מען פארנארט
 ;דארט עלטערן ארבעטער די מען פארנארט

 העכער מיר טוזן איז שטארקער, מיר מוזן איז,
!ווארט לעגיניםטישע דאס פארשפרייטן צעשאלן,

ען און שן אין שולן מיר זיינ  םעקטאר אידי
ף לערנען און ש אוי  — קלאסנקאמף־װארט דאם אידי
 — פינקטלעך און זאכלען־ װערן געלערנט דאס זאל טא

קן א פארנעטען אויך שפראך זאל  ..1ארט װיכטי
איז ט טאקע שפראך ם׳  — ציל־אקט צום מיטל א װי מער ני
איז ש״ ם׳ אידי ט אוגדז פאר ״  ;טראן אין געטשקע א ני

 — קינדער די אויםלערנען — לערנעז מיר דארפן דאך
ט — ש י ד י א זיין ש י ד י א זאל !״פאן״ טערקישער ני
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 זאגן, צו װאם עפעס לערער יעדער ם׳האט
פן עפעם לערער יעדן ם׳פרעשט  הארץ; אוי

 רעפעראטן איצטער לערער האלטן
ר דער פאר מעטאדיק אין ע ״ שול... נ

שטעלונג״ אויב  יעדן, פאר קלאר שוין איז ״ציל־א״נ
 ;קלאם פון “״דיםקאגט דעם באקומען דאך מען דארן־

 קלאםנקאמף־דערציאונג ״ציל־אקט״ אונדזער איז
קינד. פארן דערגענצונר. ״א — שךל אונדזער און

 — פארסמטע א ״דעםטרוקציע״ די זיין דארף
 ;״םקול״ און גאס פון פארגיפטע־גיפט די פארםמען

ן מוז ״קאנםטרוקציע״ די און װע״ א זיי טי  ״פאזי
״פראיעקט״! צום צוגעפאסט און

ײן לערע די ם׳דארף  ״געזעלשאפט־ניצלעך״. ז
 ״זעלבסט־פארװאלטונג״ קינדער די :״מעטאד״ רער
ף באזירט און  קינד פון ״אויםפארשונג״ אוי

ט ײן פון ארבעט פון פרייד מי אליין... תא:ט ז

לן מען דארף ט״ ײג ף קלאם דעם א ען״ אוי רינג  ״
ף  ;קלאם יעדן אין םעקרעטאר א :״קאמיםיעם״ אוי
 — םאװעט דעם בילדן םעקרעטארן אלע

שול... אין פירערשאפט העכםטע די

 ארבעט. די אט לערער דער דארף פלאגירן
 ט; א ט מערער און גערעדט װײניקער

ען (אין ך האבן זינ  1 קינד פון ״ביא־פסיכאלאגיע״ די אוי
ן שטענדיק און ״ ן מיט באװיליקט ז 1ט א ר זיי

G.

 דעבאטעם. היציקע איצט, אן גײען
ד; הייםע ברענענדיקע, פאלן ריי

ף גענומען לאםט שװערע א  :אקםלען די אוי
ט פון קינד, דאם קלאםנקאמף אין ה״ ר ע 1 קל״נ

 מיטלען, בעםטע אלע שונא רייכער ם׳האט
ײ רויבט ער  ;אװעק קינדערלעך די אונדז ב

 — זאגן צו װאם עפעם לערער יערער ס׳האט
װע־!.. דעם אט פאר 1צװעק דעם אט פארי צ
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פיל :װיםן לערער װילן חדרים װיפיל און תלמוד־תורהס װי
קט, מיר האבן םגעל״די  ? צעבראנן טיר האבן אוי

 ?״פאבליק־שולן״ די אין געפירט םטר״קם װיפיל
פיל אפיקורםים־קר״זלעך, געגרינדעט שוין װי

פיל  ?טרופן רויטע די אין פיאנערן װי
פיל ען ״קינדער־ברענטשעם״ װי  ? פאראן שוין זיינ
ך האבן קיגדער־רעדנער װיפיל  באטײליקט זי

הי דא קאמף אינם ״גאםן־מיטינגם״ די אין
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ט ביז געװעזן איז װאם ״נ  !געװען איז ה
ף איצטער ס׳װעט ט וױיטער אוי ן ני  ! אזוי מער זיי

אזוי... און אזוי זיין דארף מיטלשול די

 געארט קייגעם ם׳האט זיך, געזארגט ק״נער ם׳האט
 ;פראגראם קיין געהאט האט מיטלשול װאס
 שול דער אויסער נאר שטייט םיטלשול װאם
 קאמף... ארבעטער צום ליבע פלאטאנישער מיט
 !געװען איז הײנט, ביז געװעזן איז װאש

ף איצטער ם׳װעט ט װייטער אוי ן גי  !אזוי מער זיי
טן מיר פנים, דעם בייטז מיר  — צװעק דעם ביי
1עק אן און סוף א אלמן צום מאבן מיר

בן מיר פלאן א ״ציל־אקט״, א איצטער איר גי
ע, א — װערן איצטער װעט זי —  1 פלאם א קוזני
טוער ארבעטער די װערן ו.עשמידט װעלן דא

..1 ׳טילז ארבעטער פאר לערער און
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ט קיכדער הונדערטער־טויזנטער נ ״  הונגער! פאר שטארבן ה
 1 נעץ אין שונא ביים קינדער טויזגטער הונדערטער

 פעםטער טיר דארפן איז בעסער, מיר דארפן איז
ט טרופן פיאנערישע ײנ ען ה !הי דא בוי

טן און לערנען זיי מוזן מיר ר״  ג
ן און ײז ײ װעג דעם װ  קאמף; צום ז
 ־עלפן אונדז קאן װער און בעםער קאז זשע ווער איז

ט אויב ? שול ארבעטער פון לערער די איר, ני
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ארדן ארבעטער דער איצט ס׳רעדט
 1 מאםנבאװעגונו. קײן נ<ט נאך זייגען שולן ״די —

ט ט; ״שול־פאראיינען״ די נאך ו.עבויעט ני נ  היי
ט — מאםן די געלערנט געװעקט, ו.ענוג ני
I געטאן ״קולטור־ארבעט״ גענוג ניט

ט וזאבן לערער יעדער ם׳דארף ען אין היינ  זינ
ען ״קיגדער־ברענטשעם״ ־עלפן • לאנד אין איצט בוי

טגליד א — טאטע יעדער  ארדן, אינם מי
 ברענטש; קאנסל א אין — מאמע יעדע

ט די און  — ױגנט־ברענטשעס די אין — יוגנ
איז אזוי. ארדן ארבעטער פון איצט רוף ם׳

 זשאװער פון צעפרעםן איצט ״ארבעטער־רינו.״ ליגט
ך רינג ם׳האט ; ארבעטער פון צעק״טלט זי ט ״  ק

ד זשאװערדיק קליגגט טן, הארבםטיקע װי — דארט לי  װינ
ל ך קײט ארבעטער פון האט רינו. װ״ צעשיידט. זי

ד דאם האבן מיר  רינגען פארזשאװערטע פון לי
ף פארביטן  ;אויפברויז־געבוי פון לידער אוי

דן קומט נעגער, קום װייםער, קום  קריםטן און אי
ך ארדן ארבעטער דער .אזוי איצט רופט א״ . !



1932 אקטאבער־נאװעמבער,ק נ ו פ ר ע ד22

 ארבעטער, פאר געזאנג־בור א
(רעצענזיע)נױטיק אי נוצלעה אי איז װאס

ט טי פיאנע און געזאנג פאר לידער קאמף׳/ צום געזאנג (״
ן, ר ע פ י י ש ב ק ע י פון באארבעט און צוזאמענגעשטעלט

)1932 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון ארויםגעגעבן

ען קאפיטאליםטישע די אין ג טונ רט איז צ״ עפי  װאך יעדע א״נג
 אפ־ גדעםטן דעם האבן יװעלכע ביכער, ניי־דערשינענע צעטל א

פן זאץ י ״בעםט־םעלערם״ די ביכער־מארק. אוי ד  װאם ביכער, (
ען געקויפט) צומערםטן װערן  פאפולאריטעט פון מאם א װי דינ

 פון קלאנג דער װאו ארדנונג, אן אין קװאליטעט, פון במילא און
ק. און פאעזיע פון קלאנג דער װי חשובער, איז קופער מוזי

 צו צוגאנג אנדער אן האבן ארבעטער מיר אז זיך, פארשטייט
ט אים מעםטן מיר בוך. א אונדזערם ן לוי  ביי־ און נוצלעכק״ט זיי

 פרײנט, א בוך דאם איז אונדז פאר קולטור־פראנט• אונדזער צו טראג
ע און שונא קעגן קאמף אונדזער אין ארויסהעלפער אן  קולטור־ זיינ

װאפן.
ט לידער בוך דאם ט נאטן מי מי  דער װאם קאמף״, צום געזאנג ״

 ״בעסט־םעלער״, אונדזער איז ארויםגעגעבן איצט האט ארדן פון פארלאג
ך מיר האבן בוך אזא אין זױיל קט לאנג שוין זי טי ענוי  האט מען און ג
ײן אוין» געװארט אומגעדולד מיט ש״נען. ז דער

 װעלכע ארבעטער, װי זען, צו אויםגעקומען אפט מיר איז עם
 כאר, א אונדזערם פון געזונגען מאטױו׳ א פון װערן פארכאפט פלעגן
^ ליד פון װערטער די נאכקאפירן פרואװן פלעגן  צעקנייטשט א אוי

 פלעגן זיי אדער הויזן־קעשענע, א פון ארויםגענומען פאפיר, שטיקל
װערטער... די דיקטירן זיי זאל ער זינגער, בײם ררומים בעטן זיך

װעמנג אונדזער ג איז בא  געזאנג איז דערפאר און מונטער און ױנ
ק אזוי טי ײל קאמף. אין נוי ט מען זו  דאם װייל ;צוזאמען — זינג

 פאראיי־ געזאנג אונדזער פונקציע. געזעלשאפטלעכע א האט געזאנג
ף ניקט ף דערנענטערט פיקעט־ל״ן, דער אוי  דעמאנםטראציע, א אוי

ף קעמפ א אין פארברידערט  פון טאן דעם ברײנגט און װאקאציע אוי
ארײן. ארבעטער־ה״ם דער אין קלאסן־םאלידאריטעט

ען ײנ הײט די איצט ביז טאקע ז  זינגערם געזאנג־פאראײן פריי
״ :פרױועליגירטע די געװען מא־ דעם װערטער, די גע?ענט האבן ז

 אבער אונטערברומען, געקענט בלויז האבן מאסן ברייטע די און טױו
ט ען, ני טזינג שטארק. געװען איז קענען צו פארלאנג דער כאטש מי

ט פון דערשײנען דעם מיט מי  יעדן װערט קאמף״ צום געזאנד. ״
ען טעגלעכק״ט א געגעבן ארבעטער צוזינג  פאפו־ פון װערטער די איינ

קע און לערע טי  ער װען אז אזוי, מאטױון. פאלקם און קאמפם נוי
״ן׳ קעמפ א אין קומען װעט ר ף מארשירן אדער א דעמאנסטרא- א אוי
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ען ך זיינ  לערער די צוזאמעגגעקומען זי

 קינדער ארבעטער פון דערציער די
 ;דערטראכטן און טראכטן צו און באטראכטן צו
ף מען האט לאםט שװערע א ט! אונדז אוי על״ג פג  ארוי

ך האבן מיר ט זי  צעשיידט צוריק לאנו. ני
ט ״גאלדענער״ פארזשאװערטער אלטער פון ״  ק
 פורפורנעם־רויט, און װערטער פארביקע פון
ט פון ?ינדער די לערנען פון וי ט״, פון און ״נ קוי  ״
 צארט און געלערנט קינדער אויםבילדן פון
ת טרוימען אין װעבן (צו  )1מארט אין חלומו
ך האבן טיר ט זי  1 צעשיידט צוריק לאנג ני

ע אויף ך װעגן ניי ײן געלאזן זי  ג
ט ט מי  טו
ט  בלוט פרישע מי
ט ל י צ מי
 :ל י צ ן ר א ל ק צום
 שול ארבעטער דער דורך קינד, ארבעטער דאם

 קלאם ארבעטער פארן
קאמף... ארבעטער פארן

ן װעט ציע, ט װעט ער װערן. געהערט קול זיי רי ױויז  אין װערן אקט
ך איינגער און ו.עזאנג רייען. די אין צוזאמענשליםן זי

ן לידער בוך דאס װעט איבערהויפט  דער פאר געװינם א זיי
 פאר ארבעטער־ארגאניזאציעס, כאר־דיריגענטן, די פאר פראװינץ

ם חידי ײמען. און י ה
אויפ־ מען װעט בוך, דעם דאנ? א װאם דערפון, אפגערעדט שוין

ך באנוצן הערן ט זי  װעלכן קװאטש־רעפערטואר, לאקרעצדיקן דעם מי
ף הערן פלעגט מען  הײ־ און אונטערנעמונגען קלענערע אונדזערע אוי

שמחות. טישע
ט װי װעט, בוך דאם ען אונדזערע פון אויםקערן בעזים, א מי  ר״

ט״. מלאך ״א און נאטאשע״ ״שװארצע די ך װעט עם וויינ  העלפן אוי
קן דעם אפשאפן טי מנוי  און ברענטשעם אונדזערע אין םטאריזם או

 ױעט װאם עקם, מאדאם זינגערין ״באוואוםטער דער אנשטאט קלובן.
שע אין אויפטרעטן  אפע־ קלאסישע פון אריעם רוםישע און איטאליעני

ך זינגערין די װעט רעם״,  װאםימען ליד, ארבעטער אן אויםלערנען זי
ען. אפט און איבערזינגען קענען זאל טזינג מי

איז און ך ם׳ ט אוי טינ־ רעגולערע די בײ אז אויסגעשלאםן, :י מי
ען די ענדיקז מען זאל גרענטשעם אונדזערע פון גען טינג ט מי  א מי
געזאנג. נומערן פאר

ט בוך דאם מי ט לידער 39 פון באשטײט קאטף״ צום געזאנג ״  מי
שע 35 — נאטן שע. 4 און טעקםטן אידי  פארװארט א האט עם א״נגלי

 בא- א און שײפער יעקב ח׳ באארבעטער, און צוזאמענשטעלער פון
 טרוקן געשריבן איז פארװארט דאם מרמר. ק. ח׳ פון גלייט־װארט

ען אין קורץ, און  — װאלט עם פאכמאן. דעם מערער האבנדיק זינ
 באהילפיקער געװען װאלט עם װען מערער, געװאונען — פאל דעם אין
אויםפירלעכער. און

אויפ־ דער פון אפשאין קורצער א איז באגל״ט־װארט מרמרם ח׳
ק. פראלעטארישער פון װירקונג און גאבע סצוג אן מוזי  צוליב אוי

:אילוםטראציע
ק און ״פאעזיע ען מוזי נ ״ ט ז ן ני ״  דיכ- שאפונגען. קלאסגלאזע ק

ען מוזיקער און טער ײנ ט ז  און פובליציםטן װי אומפארטײאיש מער ני
ב רעדנער• ען זיי אוי ט דינ ען ארבעטער־קלאם, דעם ני ײ דינ  דער ז

שואזיע״. בורז
ען בוך אין לידער די נ ״  אדער.פאפולער־װערנ־ פאפולערע אלע ז

ט דיקע. כ ק די איינצולערנען ל״  צו צוגעפאםט װערטער, די און מוזי
קן אונדזער די היינט. ברויזנ
ן אין זאגט שייפער ח׳ ט רייד קײן קאן ״דא אז פארװארט זיי  ני

ן ״ רונג אקאדעמישער פון ז  מען טעות. א לידער״• די פון קלאםיפיצי
 באקװעמלעכ־ צוליב פשוט קלאםיפיצירן, געדארפט יא לידער די האט
ט זאל מען פראקטישק״ט׳ און קײט כ  מען װאם געפינען קעגען ל״
זוכט.

װן )1 :פאראן פברויז־מאטי ען צו אוי פן זינג קאמפם־פעלד, אוי
ײן׳ געמיטלעכע )2 ז צו מאטי ע ^ י מען יאין י טי  פאר אדער קרייז אינ

װן שטיפערישע לייכטע, )4 פאלקס־לידער, )3 אליין, זיך  און מאטי
ט )5 לידער. קינדער און ױגנ

ען לידער מערסטע די ק, די םײ — םאװעטישע זיינ  די םיי מוזי
װערטער.

 פעלן דאם — בוך פון הויפט־חםרון דער חםרון, א און מעלה א
 איבערהויפט שטייגער־לעבן׳ אמעריקאנער מאטױון, אמעריקאנער פון

שע אמעריקאנער 5 בלויז טעקםטן. די אין דאם זיך פילט  פאעטן אידי
״ צװישן פארטראטן,  מאדערנע 4 די פון לידער די עדלדשטאט. דוד ז

ען ״נ שטיפערײ). שול, (קעמפ, מאמענט־לידער צופעליקע׳ שװאכע, ז
ען זיכער נ ״  פראלעט־ מאדערנע די פון לידער גוטע םך א פאראן ז

ען װאם פאעטן, מוזיק• האבן צו ײערט זיינ
עז מאטױון קאמפס נ ״ ען אינטערנאציאנאל. ז נ ״  אין פאראן ז

שן, פון לידער רעװאלוציאנערע פון איבערזעצונגען בוך - רוםי ״  ד
שן. טשישן, לי פוי

שע דאם שי בראנזװיל, אין פאפולער אזוי פונקט איז ״לינ?ם" ד״ט
רג; אין און װעדינג אין װי “״?ינדעירלאנד א-ין קינדער די האמבו
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 ן י א (שפיל־פאעמע־א־ שװארץ אײן גלױבנם אלעץ ר ו ק ן ר ה א
עפיזאדן) דריי

ש רעליגיעז, אני די ף פאלט געזאנג דאם װען געזאנג. אינ  א אוי
ע די זיך עפנט טאן, נידעריקן גאר ך דערהערט עם און בינ  שטיל א זי

ק אן פון פרעפלען  ם'קיי?לט ביז נעענטער, אלץ װערט וואם קול, איינצי
ף ארוי^ לאנגזאם זיך  אינדיאנער אויםגעהונגערטער אן בינע דער אוי
פן ליגן בלײבט און ם אפגעשװאנטער, אן בןוך, אוי ק קוי די בנ  הוי
ערד. די שמעקנדיק און קאפ דעם

(זיין 1 לא------אל װאםער, 1םער------װא ר: ע נ א י ד נ י א
ט זיך, שטארקט ער ארונטער. פאלט קאפ ר״ ך ד  האלט און צונויןז זי
הענט.) ביידע אין קאפ דעם

רעגן. אללא, װאםער,
 פארמבול פארגים,

 טאל!, אלע פארטרינק
װעגן, אלע פארשװײנק

שטורעם, א מבול״ א
— רעגן, א האגל, א

 לייב דעם װאסער נאר
מען, דעם װאםער און גו
ײן אפ קיל ט מ  הוי
דורשט, מיין אפ לעש און
קע דורך װעל איך און  פעלדער זומפי
 ברעגן בלאטיקע און
בודא, הייליקער מיין א, דיר, צו

קומען שוין
קז געל״טערטן, מיין =1אוי ה װאונדי י י  ב

באשטימט. האםט דו װאם רגע, דער צו פונקט
ס א<ך ע אלע אז וויי ״נ טריט, מ

בין זואם שטעג, יעדער אז לעבן אין איצט ביז כ׳
דורכגעגאנגען׳

פארקרימט, מיר בלייבן
ט איז נדר מיין ביז פול ני
ך טובל איך און גאנגעם.*) אין זי
ט דיר בעט איך װייב, קיין ברויט, קיין ני

— שטול, באםבוענע א צי טיש, א בעטל, א
ן פאר מיר ו.יב װאםער נאר ״  מאגן מ
פלען־פלאגן און זאמד די פאר און

ע, אין טײך א *) םן די װעלכן אינדי ק פאר האלטן הינדו לי ה״

לייב. מיין אויף
ט (פאלט געבעט) אין ערד, דער צו הענט די מי

!רעג־ז בודא, װאםער,
גן, בלייבט און טאן לעצטן אין זיך (פארגייט טן לי  קאפ מי

שן געבויגן עטארק  פויזע. ליינגערע א אזוי בלייבט קני. די צװי
ך דערהערט עם ף קלאפן א זי בט ער פייקל. א אוי ף הוי  קאפ, דעם אוי

ט און לייכט, פגים פארמארעט זיין ט און אנשטריינגונגען, אלע מי  מי
.זיך) ער צעזינגט התלהבות גרויס

 נעכט פערציק און טעג פערציק
נירװאנא.**) צו געפויזעט

 איצט שוין איז הימל ערשטער דער
ט גאר ט ני דאנען. פון װיי

 נעכט פערציק און טעג פערציק
געקייקלט, זאמד הייםן דורך

 מיר הימל אין האט בודא און
פן צוגעפייקלט. פ״קל אוי

פארמעט, היילינןער איז פייקל דער
האלץ. בליץ־געבענטשטן פון און

װאונדן, טייגע זעט בודא
ט איז און ״ מי שטאלץ. ז

איז װי  גאנגעם דער אנגעפילט ס׳
ט פ ברכות, מי ף קוי קויפ, אוי
ען פול אזוי ײנ  בודאן צו ז

ע ט װאונדן מ״נ לויב. מי

ק נאך םי ק און טעג דר״ םי — נעכט, דר״
— אויםגעלײזט. איז אלץ און
 גליד יעדן פאר װאונד, יעדער פאר

טרייסט. א ברײנגט נירװאנא

ט מדרגה, העכםטע די **)  אין רעליגיע, בודיסטישער דער לוי
 קערפערלעך פולשטענדיק, און אינגאנצן איז ער װען לעבן, מענטשנם א

ק און .ו ו י ט ק א מ ו א גײםטי

ען קעמפ שע דאם זינג ן פוילי אי טן ״ ט האלדזטוך״ רוי ל מי פי  פ״ער׳ אזוי
ף 1905 אין װי װארשע. און לאדז פון גאםן די אוי

ך: פון הויפט־מעלה די ;זינג־מאטעריאל פון װאריאציע די בו
 פאפולערן פאר חוש און אויםװאל אין געשםאק פ״נער ש״פערם

ן ניטא מאטױון, באדויער־טרויער קיין ניטא מאםן־געזאנג. ״  םענ־ ק
 טע־ געזונטע לעבעדיקײט, יאטישע — נאר ציקלדיקייט, טימענטאלע

ט נער. םט גי מזי ל או פי ט מארש־לידער, אזוי סט ני מזי ל או פי  אזוי
װן. און אויםרוף ע: א טראגן לידער די אויפרוף־מאטי םי ײ מי ז

ײן אין ארבעטער דעם באגלײטן װעלן  דערמוטיקן אים און קאמ,ת ז
שטארקן• און

ט דערפארונג לאנגע שייפערם ח׳ ן ארבעטער־כארן, מי ״  פראלע־ ז
ײן און מאםע דער צו צוגאנג טארישער ך קינםטלערישע ז  אים האבן הוי

ך דאס צוזאמענשטעלן אין געדינט בו
ק די ך כמעט איז טעקםטן די פון מוזי  םאיװע־ פון מערםטנם אוי

ען קאמפאזיטארן אמעריקאנער פון מוזיקער. טישע נ ״  אויםער ז
 אלטער־ און מאלאמוד — צוױי בלויז זיך, דוכט פארטראטן, שײפערן

ב *ן.מ ען מיר אוי ״נ ע אין ארים נאך ז ענ  כחות׳ קינםטלערישע א״ג
?ען אויפםערקזאמק״ט מער מוזן מען װעט  קינםטלערישן דעם ש״נ

 דער אין פאראוים טראט א איז בוך פון ארויםגעבן (דאם פראגט.
ריכטונג.)

ן לידער איינגלישע פיר די עז בוך אי ײנ  פאפולערםטע די פון ז
װעיז. אויםגעלערנט קענען לײכט װעלן װערטער אײנפאכע די און

^ אפשטעלן זיך מוז מען  טעכנישע פארדריםלעכע עטלעכע אוי
:ביד אין פעלערן
 שלעכטע. א איז לידער־טעקםטז די פון פונקטואציע די )1
״םאלידאריטי״). ליד דאם (זע אינהאלט. דער אפט ליידט דעם צוליב
רייזן. דרוק צאל א )2 ײט: עם למשל, ג גרײט קומען ״מיר שט

,טרוימען פארװאנדלען ך א ו ו איך
ן געדארפט ״ ן ז אי (אװיא־מארש). פארװאנדלען ר א ו ו ״

״ ״צום ליד אין ג ט זי ר :שט״ ען באפרײען, װעלן ״טי אג״ די ב
< ט נ ע ו ו

ן געדארפט א. א. ט״ ל ע ו ו י ״ד זיי
ט קיין ניטא )3 ײ ק כ טלע ה״  דעם בנוגע ארטאגראפיע אין א״נ

עלעמענט. העברייאישן
ן געדארפט האבן אינהאלט אין )4  מחברים די פון נעמען די זיי

נאטן־בלעטער. די פון נומערן און
ען דאם )5 און םז  און גרוי טונקל, צו איז שער־בלאט פון אוי

כנונג ד<  תא־ צו דאםמאל איז זאלאטאראװן טאלאנטפולן פון ציי
מעטנע.

ען דאם נאר נ ״ לייניק״טן, אלץ ז טן פארגלײך אין רן םן מי  גרוי
ק און װערטפול אזא ארויםגעבן אין פארלאג ארדן פון אויפטו טי  נוי

ט יװי בוך מי מען איז װאם קאמף׳/ צום געזאנג ״ פגענו  געװארן אוי
ארבעטער־הײמען. טויזנטער אין פרייד מיט
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מדנר, פון זאמד צום לויב
ט לייב מיין בענטשט װאם פלאו״ מי
דן גייע ברענט־אוים װאס  מאונ
טאו.. יעדן מיר לייב אין

פעלזן, שארפע די לדי־
ײן מיר צערייםן װאם הויט. מ
מדבר, װיסטן דעם לויב
ט זאלץ, גיט האט װאם ברויט. ני

טריקעניש, טויטער דער לויב
גומען. און לוג,; מיין ברענט װאס

ב! אן, בודא מיר זאו.ט אט — לוי
קומען. רעגנס פרישע אז

ט װערט (עם ט אינדיאנער פינצטער. אמאל מי ע  און הילפלאז ל
ט גלאצט גן די מי ײן זיך. עטארקן דונערם ארויף. אוי ר ז עו  װערט פ

ט אװעראלם, אין ארבעטער, אן בליצן. מיט באװארפן  מום־ הוילע מי
ף קירקע א און ארעמס קולירטע  און ארויף טרעט פלייצע, דער אוי

אינדיאכער.) צום געװענדט שטיין בלייבט

:ר ע ט ע ב ר א
װאםער, יף או אנזאו. גיט
ט ף בשורה ני רעגן. אוי

ײן פאר סיגנאל א  ז אי קלאם ד
ף פייקלען דאס :װעגן אוי

לארזץ, איינגלישע די בודאש, די קע^
גערויבטן קעגן

פארמעגן, א,־ן בלוט װיםן,
קן דערנידערי־ן, דיך װאם די, קעגן מארדן, און פייני
ק זאלסט דו ײילן װאם ען אייבי הימלעז, די צו דינ
ז און װאונד ביז י בלוט, :

ק דורך טי פארברעכערישן דיין פון דורשט און װיי
— מארשרוט,

מפן, דורך קייקלענדיק זיך זו
ק די ענ װיםטן. דורך פויז

ף! שטיי ק אוי עד״נ  געפעלט דאם אז ג
עלעכע די ו.אנדיםטן, ״פרידלעכע״ די װי הערשעך, קינ

פריםטײר, בלוט־באװאשטע און םיםיאנערן א״נגלאנדם
- װעלט־רויבער, אלע — פאטריאטן, די -
אן, צװאנציק ארבעטער, האבן װאם לי ײן אין מי גרוב א

פארשאטן ערשט
סן זיי :אלע וויי

ען װעםט דו װי לאנד. אזוי ״אללא׳/ דייז פאר פויז
יזן װעםטו ך פו זיי. פאר אוי

״ םן אלע ז :װיי
סט װי לאנג אזוי ך דו׳ קן, זי נירװאנא, צו שטרעבן און פייני
נאך פאראן האפנונד. א איז
טן דיר װעלן זיי װאם טאן, װעםט דו אז :היי

ען, לענדער און הונגערן װעסט בוי
גיין, מלחמות זייערע אין

באשיצן רויב זייער
ך קעגן קעמפן און אלײן. זי
ט ״גאט״, ניט דערחויבן, דיך װעלן זיי, ני
לן װעט רויבער־װעלט פון רעליגיע גיט און דיך ה״

— לייטערן
ן מדזן אלע מיר י דערנעענטערן, ז
דערװ״טערן. — זיי און

ף שטיי !אוי
ט ף אנזאו. ני װאםער, אוי

— װעגן, און פעלדער אויף
אנט־עו.ן. קומען טעו. בלוטיקע

ט בן, בארבארישן פון קנעכט א װי שטארב ני גלוי
בן. און דיך מארדז װאס די, פאר רוי
ט קום מיר, װי און אונדז, מי
!באגעגן שונא בלוטיקן דײן

בט האנט. די אים ו.יט אים. צו צו (גייט  אויף. אים הוי
ע די בליץ. ליגטיקער דונער, װאםער, אים דערלאנגט ט בינ כ  ל״

פארװאנדלונג״) העל.

ע&יזאד. צװײטער

ען װינקלען פיר אלע אין געזאנג• קאטוילײג• קלויםטער: ג ה״נ
ען צענטער אין געט־צקעס. װ״ און פויעריט צװיי שט״  פויערטעם, צ

ט גרופע, איינו.ער אן אין  יעדעפ אנדערן. צום איינכ רוקנם די מי
גן מיטאמאל אלע געט־טקע. א צו געװענדט פנים  דער־ איבער זיך בוי

ך האלטן און ערד, דער צו קעפ די העלפט,  קא־ צלמען. איין אין זי
 די װען אפ. זיך שטעלט צלמענדיק. זיך אן, קומט גלח טוילישער

ע דערתערן פויערטעס און פויערים ײ נעמען װ״רטער, ער׳טטע זיינ  ז
צלמען. האםטיקער זיך

: ח ל נ
ך דערבארעם ף זי פאלק, אונדזער אוי
ל, דערבארעמדיקער הייליקער, — מז

 טאטן דיין און דיר אין ד.לויבן אן
א״זל. אן און עקשן אן מענטיצ דער איז

פילםודש*' פאן װעלמאזיטנעם אונדזער בענטש
שע די און סאלדאטן, פוילי

 זשאנדארמעריע די — פסד־היטער, די בענטש
שע די און הארמאטן. פוילי

 פויערים געהארכזאמע די בענטש
האנט, ארבעטזאמע ;ייער און
ערד, די באארבעטן בײםער קענען זאלן זיי
עין און ט ג לאנד. געטרייעם זײער ברוי

 פעסטונגען אונדזערע בענטש
טן אונדזער און ר״ פלאט. ג

גרעניצן, אלע ביי װאך פוילנס בענטש
טראט. יעדן איר — ערד שונא׳ם אויף

ם, דעט — פיינט, גרעםטן אונדזער — קאמוניז
— יעזום. גענאדיקער א, פארשילט

 פויערים גלויבנדיקע אלע ביי װיל ער
מעזשעס. די צונעמען

! עם—זש—מע די מען—נע—צו
 באטאנט ארן צעצויגן איבער ער הזרט שורה לעצטע (די

ך קערן פויערטעס און פויערים רי  צו פאלן ד.לח, צום אוים אלע זי
 זייגע ארויף לייגט ער פאלעס. און הענט די אים קושן ערד, דער

ף הענט ײ, אוי ך זיי קערן נאכדעם ז ען און אפ, זי  אלע אין ארוים פויז
 קומט אלטעטשקע שטענדער. ביים זיך שטעלט גלח װינקלען. פיר

 געבויגן. שטיין בל״בט גלת. פונפ טריט דריי צו קומט אריין.
פויזע.)

: ע ק ש ט י ט ל א
פאטערל, געזינדיקט, האפ איך
ײן. מתודאי דיר פאר זיך איך װיל ז
ר זיין מוחל זאל יעזוס מי
ט ײן פון אפטאן ני שייז, דעס קרוין ז

ף פאלט װאס גן מיינע אוי — ברוםט. דארע מיין און אוי
טן קיינמאל האב איך ט הארצן מי קט, ני געזינדי

— פאטערל, מיר, גלויב
געמוזט. האב איך

: ח ל ג
קז א (װארפט לטי ײנגי ף קוק גל ברעם). אונטערן איר אוי
ט שיין. ניט  יארן דײנע אין גלייך ני

פארשעמען. צו שעפער אונדזער
גן, זייגע איבער שװעםטער, אוי
סאל זיך שליםן ט ק״נ  ברעמען. די ני
 עס שטאפט און בוזעם פון פע־ל א ארויס שלעפט (אלטיטשקע

 שטענדער. ארוס היינגען װאם זעד״ פולע די פון איינעם אין אריין
ג גלחם דעם פן פאלט אוי  זאק.) אוי

:ח ל ג
אלטעטשקע, גוטע דיר, זאל :אר

ט הארצן אויפן שװער. אזוי פרעסן ני
ײ דא אלטאר ביים ך ז  מודה זי
ג־רער. ריינע א פארגים און

:ע ק ש ט י ט ל א
בן, איך זאל פונװאנען הוי — אנ

צאל. א אן איך האב זינד
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פין ק פ׳ די פן׳ קעד.ן ;י: עזו י
קאםטיאל• קעגן לאנד, קעגן

איז ק, נזײן גרויס ם׳ טי ױי פאטערל, ו
ײן :אך גרעםער זינד. מ

בין נאקעט, און הויל ארעם. פ׳
רינד. א אן און לייבלעכן א אן

ט האט האר אונדזער  באװיליקט ני
— יאר, דאם גערעטעגיש קײן
ט איך קאן  מלופה דער געבן ני

האר. א װערט די ם׳האט וואם

ניטא, גראז ן קיי צעפוילט, פלאקם דער
ט שעפםלעך פאר די גיבן װאל• קיין ני
ט דיר איך האנ  ברײנגען צו װאס גי
קן אונדזער פאר ײלי קאסטיאל. ה

ן א קן, אן ו.עד,אט, זו צי ײנ א
פארז״. בײם געפאלן ער איז
ם איז ן גרוי ״ ד מ נ : מלוכת דער פאר זי
ארמיי. איר פאר םאלדאט א אן

— דא, געכליבן בין זינדיקע, די איך,
? װעמען צו װאפ, צו

ם׳ און לאנד דאם בלויז עזו  נאמען י
ט ן טי ״ פארשעםען. צו לעבן מ

פאטערל, גוטער איך, בעט
— פארגעבן. זיגד אלע מיר

ט שוין לאנג אים כ׳װעל :באלעםטיקן ני
לעבן. גיט לא;ג שוין ב׳װעל
 הויבט פאלעם, גלהס דעם קושט ערד, דער צו פאלט (אלטיטשקע

rר ף י  אריין.) זאק אין פעקל א :אך פאקט־אריין און אוי
:ה ל ג

 זון א, חימל, אין פאטער א,
גייםט. ה״ליקער און

ן אין איר צו זיך אנטפלעק ״ גוטםקײט, ד
באװייז. איר נס דיין

ײ, פארגיב  ערד שטיקל איר װאם א
ט ן האט .עגעבן1! :י ״ ברויט, ק
 אקער בײם זון איר װאם און
טויט. געפאלן איז הונגער פון

״  שעפפן די װאס מוהל, איר ז
ט גיבן װאל, קיין :י
פוילט װאס ט זי און פלאקס דער ם׳ ק, גי ױיני ו

ר « קאםטיאל. דעם ק י ג י י ו ו נ
ך פון שלעפן און זרבן גי^מט יטיטלן̂י (אלטש - ק*ן, זי װאם זי

 פעקל). א נאך מאבן צו
:ח ל גי

— לעבן, דאם איר מוחל זיי
ט ט לאכג שוין זי׳ ציען. ני

הימל, אין אגקומען וועט זי אז
מיען. זיך אונדז פאר זי װעט

ט רוקמ (אלטיטשקע  אין פעקל לעצט איר התלהבות גרוים מי
ט זיך, צלמט איבער, איר צלמט גלח אריין. זאק ט זי ארוים. גיי  גיי
ש שטיל, געבויגן. נאך, אים  טונקעלער, ם׳װערט געזאנג קאטוילי

פארװאנדלונג.) פינצטער.

עפיזאד דריטער
ט געזאנג קאטוילישע דאס  בינע די הטא. על אן אין אריבער גיי

 פון חטאם, על דריי די אויםגעזיפצט װערן עם ביז פינצטער, אלץ איז
קול. פארמאטערטן שװאנן, א

ובמרמת. בדעת לפניך שחטאנו חטא על —
לבב. בתמהון לפניך שחטאנו חטא על —

ם לפניך שחטאנו הטא על — ױדעי ױדעים. ובלא ב

ק: טי ב לד: א שול. א לי יבוא צדיקים לה׳ השער ״זה שי
ט בו״, ען מזרח־שטעט די איבער קודש. ארון איבערן היינג ג  ה״נ

ע גדב[״. בעל חײמקע ״ר׳ פראצענטניק״, משהלע ״ר׳ :שילדן אזוינ
ק ״מאיר י ״ז  דער אוי,ש װ. א. א. איציקל״ ״פעטער דער באפער׳/ א

װ״ ליגן ערד װי אידן צ  שמייםן צוױי אנדערע און דארף״ טען ״
״ ט ז ם זען אידן ליגנדקע צװיי די רימענס. מי  אין ארעם, אוי

ען שמייסער די מלאכות. בעל — קליידער, צעריסענע  צו עגלעך זיינ
ט זשופעצעם, זיידענע אין אידן געפוצטע זיי.  צופרי־ בייכער, מי

ען ארויס, מקוה דער פון ערשט און עפן גוטן א נאך װי דענע, ט״  ש
 מלקות. דערלאנגט עזמ ײי צי׳ קוקן און מזרח אין אויסגעשטעלט

ע די זיך גלעטן זיי כ ען און בייכער און בערד ר״ ך זינג  אוגטער. זי
אן. ־אלט שמייםן דאם

ר ע ט ש ר ר ע ע ק י ד נ ג י ד ל י ך (קלאפט א  אין זי
I אשמנו : הארצן)
 אין זיך (קלאפט ד י א ר ע ק י ד נ ג י ל ר ע ט י י ו ו צ
!בגדנו : הארצן

ר ע ט ש ר ר ע ע ק י ד נ ג י !גזלנו : ד י א ל
ײ :ר טע י י ,־ ו צ ליגנם. די פאר מוחל אונדז ז

: ו ן ט ש ו רויב. פארן מוחל אונדז זיי ן
לויב. דיר מיר גיבן ד״נער שטראף יעדער פאר ע: ד י י ב
ק) ר ע ם י י מ ש ר ע ט ש ר ע שמ״םנדי לײטער< מלקות : (

מח. דעם
קן מלקות :ר ע ם י י מ ש ר ע ט י י ו ו צ גוף. דעם רייני
ט — הײליקע אידן : ר ע ם י י מ ש ע ד י י ב ט״ אויף. ש
ט צו שאקלען טזרח־אידן (די  פון פסור, יעדן נאך קעפ די מי

:שמײםער) די
ע ע ד י י ב נ ע ם י מ ש ע : כ)1אוי (שטייען ג

חוצפה, דער פאר מוחל אונדז זײ
ווא־ פולע א ברויט װעלן צו

 טאג־טעגלעך זיך באקלאגן פאר
יא־ שװערן אונדזער אויף

חשובע! 1 אידן ערלעפע ד: י א ח ר ז מ ר ע ט ש ר ע
: י א ה ר ז מ ר ע ט י י ו ו צ װעלן זבות אייער אין ד

יאר! גוט א האבן אלע
טן, א נייעם, א :ד י א n ר ז מ ר ע ט י ר ד ט געזונ פרנסה, מי
פן צוזאו. א און : ד י א וז ר ז מ ר ע ט ש ר ע 1 הבר שור אוי

ע ד י י : ב ע נ ע ם י מ ש העלפן און זיין מוחל גאט ם׳װעט ג
אויך. אונדז און אידן אלע

: ר ע ט ש ר ע ר ע נ ע ם י מ ש ע א — איז עיקר דער ג
יאר. נ״ער

: ר ע ט י י ו ו צ ר ע נ ע ם י מ ש ע כח. — איז עיקר דער ג
גאט ורהום, חנון אל איז גאט ר: ע ם י י מ ש ע ד י י ב

ט פארלאזט ק״נעם. ני
ט ער ד: י א ח ר ז מ ר ע ט ש ר ע אן אפ צװייען אין גי
ט דערגיט ער װאם אנדערן איינעם. ני
ט ער : (זינר-ען) ן ד י א n ר ז מ ע ל א ען גי װיי אפ אינצ

איינעם. נ<ט דערגיט ער װאם אנדערן, אן
װ״ (די ען און אונטער, כאפן שמייםער צ פארװאנדלוגג.) מיט. זינג

מה א שול. זעלביקע די טן. בי מי ף אינ  א פיי בימה, דער אוי
ען תורה, צעװיקלטער ט״  שמ״םער. צװײ די און אידן מזרח צוױי ש

טיר. דער ביי װינקל א אין שטייען אידן געשמיםענע צװײ די
איז שנארער בונעם אז און ד: י א ח ר ז מ ר ע ט ש ר ע

? קײן ניטא תוחפה דער פאר איז געשטארבן, דן אי
: י א ח ר ז מ ר ע ט י י ו צו  װעט תורה הײליקע די ד
קן אייך טי אגי ט : פרידן. און געזונט פרנםה, מי

: ע ד י י ב ע נ ע ם י מ ש י ע עליח. די ך י ז געמטי ג
ר ע ט ש ר ח ע ר ז : י א מ טאר מע אידן, אידן, אי, ד

!װידערשפעניקן :יט
: י א ח ר ז מ ר ע ט י י ו ו צ  זיך א,-יף נעמט עם װער ד

!יעניקן דעם אויבערשטער דער באצאלט קללות, תורה׳ם
: ר ע ט ש ר ע ר ע נ ע ס י מ ש ע מעשים די יך אי פאר ג
1 טובים
: ר ע ט י י ו ו צ ר ע נ ע ס י מ ש ע 1 גליקן די אייך פאר ג

ט לויפט בייז, װערט איד מזרח (ערשטער  פון אראפ פוריע מי
 צע־ א גײט אים גאך צוריק. באלד לויפט ניט. װערט בימה. דער

 דער צעשליסן. צעריםן, קאליקע, א מענטש, צעבראכענער קריפלטער,
ק איד, מזרח ף שוין זינד.ט בימה, דער צו צוקומענדי  װאזשנעש א אוי

אריינכאפן). װעלן ״העכט״ דעם װאלט ער װי או׳יפרוף, דעם קול
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נוראים ימים די ן ש. א מ ז א ל ג

 נאמור די אנטװיקלט. ריזיק איז אינדוםטריע די .1932
 ער, װילן. זײן טוען הענט, מענטשנם אין געבונדענע ציגן כחות

 אפ, זיך שטעלן טייכן און באפױלט, מענטש מאיעםטעט, זײן
 אױף מאטארן מאשינען, ריזיקע רעדער, דרייען פארצוימט, װערן
 ערד. דער אין טיףי און װאםער אויפן לופט, דער אין און ערד דער

שטאל און אייזן ;הימלען די ריזן שטאקיקע הונדערט
 פון װערן מענטשן, דעם דינען ע^עקטריק און קאנקריט הערשט,

לאנטראלירט. אים
 בית א אין טרעפן נאך מען קען 1932 אין איצט, אבער

 א זיך ס׳אדװערטײזט װאו פלאץ, אנדער אן אדער המדרש
 נוראים ימים די אין איצט חזנים, — יאםעלע א אדער שמואלי?ל

 פארװי?לטע, טליתים אין אידן, עדה אן טרעפן דארט מען קען
 זיינען װאם קי^ײנקרעטער און ארבעטער זײ פון מערםטע יד

 די זײ שטײען פאזיציעם, עקאנאמישע זײערע פון ארויםגעטריבן
:פרעפלען און טענטשן

מיין  איך בין געײאיז באשאפן בין איך איידער גאט, ״
ך יווען איצט, און געװען, װערט גארגיט ן בין אי  באשאפן שוי
ף נאך װאלט איך װי גלייך עם איז געװארן ט װעלט דער אוי  ני
 עם איך בין אודאי און לעבן בײם איך בין שטויב א געװען.

ן נאך ״  פולע א כלי א װי דיר פאר איך שטײ אט טויט. מ
ט ן עס זאל שאנד. מי ״ לן, דיין ז ה װי הו ן י ״  דער און גאט מ
ע פון גאט נ ״ ט טער זאל איך אז עלטערן, מ קן, ני די  דאם און זינ
קט שוין האב איך װאם ט אפ מעק — איצט ביז געזינדי  מי
ן ״ ט עס טו אבער רחמנות, גרוים ד  אדער יסורים קיין דורך ני

קראנקה״טן״• שלעבטע

או און — נ
ײן אן ״װארף  זאכן אלע אוין» גאט, אונזער יהוה ׳פחד ד

ן און געמאכט, האםט דו װאם ״ ײן אוין= אן װארף שרעק ד  ד
ע אלע האבן מורא דיר פאר זאלן באשאף. גאנצן נ ״  און זאכן, ד
ך זאלן  מאכן אלע זיי זאלן באשעפענישן. אלע בדקן דיר פאר זי
םן מיר װי הארץ גאגץ א מיט װילן דיין טאן צו בונד איין  װיי

ה טאקע, ן דיר, ביי איז הערשאפט די אז גאט, אונדזער יהו ״  ד
 האנט רעכטער דייז אין קראפט האםט דו שטארק. איז האנט

ף פחד א אן װארפט נאמען דיין און באשאף. גאנצן דיין אוי
— נאך און

ט און שטויב פון שטאמט מענטש ״א ט שטויב. צו גיי  מי
ך בר״נגט־ער לעבז זייז ן זי ״  געגליכן איז מענטש א ברויט. ז

 צו גראז, שטיקל פארטריקנט א צו שארבן, צעבראכענעם א צו
אונג, פארװיאנעטער א ט װאס שאטן א צו בלי  א דורך. גיי

ט איז טענטש ט װאם װאלקן א װי מער ני  א װי זיך, צעג״
ט  חלום א לופט, דער אין שטויבל א אװעק, בלאזט װאס װינ
אװעק״. פליט װאם
 א פארבאנד. םאװעטן א ם׳עקזיסטירט אז יאר 15 שוין

 האט הריזיס דער איבערקערן. בײם זיך האלט גאנצע א װעלט
 און װעלט קאפיטאליםטישע גאנצע די װאנט צום צוגעדריקט

 פאר־ קײן פאר ניטא אויםקוק קײן ם׳גאר אפ, גארניט ם׳לאזט
 זיך). פארשטייט — אויםװעג קאפיטאליפטישער (א בעםערונג

 ־י פון הילףי דער מיט און זיך פארשטארקט ?לאםנקאמו* רער
 קריםטאליזירט װעלט׳ גארער דער אויח פארטייען קאמוניםטישע

 פוילנדיקן דעם אומװארפן — װעג א װייזט און קאמוי דער זיך
פראלעטאריאט פון דיקטאטור די איינשטעלן און קאפיטאליזם

ר ע ט ש ר ח ע ר ז : ט ד י גרשון יע־ע־מוד־רעב־שמעון א
םיע בערעב פנחם! פיי
: ק י ל א ק אומקלארם.) עפעם פלוידערט תורה, דער (בײ ע

ר ע ט ש ר ר ע ע ם י י מ  חורה, דער איבער זיך (צעװיגט ש
טן לײענט ) געהעריקן טי ז ו ג  : ני

!מן—א
װערן, זאלםטו פארשאלטן

װעלט. דער פון װערים די װי
ץ אין זאל עם — װארפן, דיך הי

קעלט. גרעםטער דער אין

 װערן זאלםטו פארשאלטן
ך, מאמעם דער פון בוי
 ליידן זאלםטו הונגער און פלאג פון
ן ביז ״ הויך• לעצטן ד

ען, זאלסטו שלאנגען די װי פויז
זומפ. דורך און בלאטע דורך

 האבן זאל האנט פרייע א
ײן אויף לומפ. יעדער נאקן ד

ײן מכבד מוזםט , דעם ז ן ״ ד
גביר. דעם שאנעװען און
ט האםט דו אז און — עםן, צו װאם ני
ך לעג  !קרא־פי־י־ר און זי

טן (פארענדי?ט שלוס־ניגן.) געהויבענעם מי
שן זיך שטעלט ארײן, (קומט ר ע ט ע ב ר א װ״ ד< צװי  געשטי־ צ

דן) םענע :אי
גאב די איר האט אט
בן, און רעליגיע פון לוי — ג
: , ׳טלאגן״ איז שמייםן אײך װעט מע

ט װי לאנג אזוי ר׳ ך אי ן זי ג ״ 1 ל

 ל״טערט״ ״רעליגיע
 — דערהייבט״, ״רעליגיע

 ?ללות, און שלעק איין אײך טיילן זײ
ײ פון װערט איר און בארויבט. ז

ע, אין פאראזיטן פריםטער,  כינע, אינדי
לן. און אמעריקע אין גלח און רב  פוי
ם, אין פארגאםענע, — זיי  ז״דנ

לן. אן פארהונגערטע, — איר זוי

ענוג גערויבט, גענוג  געפרעםן, ג
ט געהאדעװעט גענוג  ליגנס. מי
 בלוט, ארבעטערם דעם געזופט גענוג

Iרעליגיע פון נאמען אין

— !לעבן אונדזער פון ארוים
האב. אונדזער פון באלעבאס װערן מיר

-------!געבן אייך מיר װעלן שטריק א קויל, א
ר״ן ד׳רערד אין 1 אראפ I א

אראפ!] :קאליםן) די (אונטער ר א כ
 — טראן. דעם פון אראפ בימה, דער פון אראפ
 געזעםן גענוג לאנג
ף אן. קארק, אונדזער אוי אויבנ

 םקאדראן, ״הייליקער״ רולן אונדזער פון אראפ
ט  באנדע גאנצער דער מי
 טאן. גארנישט פון לעבט וואם

 אראפ! ארוים,
טן ד׳רערד אין קאפ! מי

yף. ו ם
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 און געזעלשאפט קלאםנלאזע א באשאפן צו ערשטנם׳ — כדי
 קעגן ?עמפן קענען צו װירקזאמער און גרינגער כדי צװייטנם,

 פאר קאנצעםיעם, מער און מער איר בײ שלעפן און נאטור דער
 און קעמפט ארבעט, לעבט, װאם מענטשן דעם פאר אונדז,

 אומבא־ פולער צו און אלײן זיך איבער הערשאפט צו שטרעבט
 ערד דער איבער אוניװערז, דעם איבער הערשאפט גרעניצטער

 אװעק זיך שטעלן 1932 אין איצט, ;צוזאמען הימלען די מיט
 בעטן און געפאלנקייט אזא מיט פנים, װיםטן אזא מיט מענטש;

י זיך י  גאט׳ איינגערעדטן בײם אים, בײ — יװעמען? בײ — י
 זאל און װאםער רײן אביםל ארויפשפריצן זײ אויף זאל ער אז
זינד... זײערע פון רייניקן זײ

 כיט נײן. — ? ברואים אומװיםנדיקע ? זיי זײנען ליצנים
״ זיינען ליצנים קיין  אויױ גלאט ניט זיך האלט רעליגיע און ז

 םא־ א האט רעליגיע ״קולטורערײ״. איז דאם אומװיםנהײט.
 דעם אין אומזיכערהייט די איז עם באזע. עקאנאמישע ציאל

 א;. פירט בארויבטער דער שװאכערער, דער װאם לןאמ^ אייביקן
באזע. די איז דאם שווערן. פארן לעבן, פארן שרעק די איז עם

לענין. — מאכטלאזיקײט״ פון רעזולטאט א איז ״רעליגיע
״ן אין האט אמאל װילדעד דער  רער מיט קאמן* שװערן ז

 די מיט באגעגנט זיך מויל אין ביםן פארן קאםןז זײן אין נאטור,
 ער איר. פאר געקראגן מורא ער האט נאטור, דער פון שוידערן

 די מיט באצײכנט דערשיינונגען אומפארשטענדלעכע אלע האט
 אפילו האט ער טאבו. און הייליק רוח, בײזער גאט, — באגריפן

 געדינט נעטער די האט ער געהאט. ניט זיי פאר נאמען קיין
״ן מיט אפילו און ■פאנג חלק בעםטן זײן מיט זיך, מיט  קינד, ז
 מאן מעדיצין דער כהן, דער פריםט, כיטרער דער ?רבן. אלם
 מא! מלחמח דער קראפט, פון מאן דער באשװינדלט. אים האט

 דער האט באגזלהט, אים באצװינגען׳ אים האבן רייכער דער און
 ױשר אים ביי און גײםט בייזן צום געװענדט שוין זיך מענטש
געזוכט.
 גע־ א איז באקאנטע, די געשיכטע מענטשלעכע גארע די
 זײט אײן פון נאטור דער קעגן פאלק דעם פון ?אמוי פון שיכטע

 און װעלטלעכע די געזעלשאפט, דער אין פאראזיטן די קעגן און
 האבן הערשער אלע זייט. אנדערער דער פון צוזאמען געטלעכע

 אזעלכע האבן פריםטער די באהערשטע. די קעגן געזעצן נעשאפן
 טאטע־מאמע־ א פון גאט, איין אן יפון נאמען אין געשאפן נעזעצן

 הימל. אויפן אלעמאל ניט איז גאט געטער. םך א אדער גאט זון
 טיפער װײל עםקימאםן, (בײ אויך ערד אונטערדער ער איז אמאל

 די אמאל קאלב, א אמאל טײך, א אמאל איז גאט װארימער), איז
 די שבטים). םעמיטישע אמאליקע (ביי לינה די אמאל און זון

 געהאט. מורא מען האט זײ פאר געהאט, ליב מען האט נעטער
 ערד די פרוכטבאר געמאכט האבן זײ און געשטראפט האבן זיי

 קרבנות. און מתנות געבראכט מען האט געטער די פי. די אדער
 ימים פאל?ם די אנטװיקלט און אנגעהויבן זיך האבן זיי ארום

טובים.
ת צו ז״נען װאם טובים ימים אלע  די — דעתאנגען אונ

 פריעז גאר פון אויםנאם) קלײנעם א (מיט זײנען — אידישע
 חדש יעדן טוב. ױם לבנה אלטער אן איז השנה ראש אפשטאם.

 עברים אלטע די האבן לבנה) (פולע שבת און אויפקום) (לבנה
 דעם תשרי, חדש פון אנהויב דעם טוב. ױם א פאר געהאלטן

 אין װיכטיק. גאר פאר נעהאלטן מען האט יאר אין חדש ערשטן
(שופר). הארן באקענעם א אין געבלאזן מען האט טאג דעם

 אנ־ חודש א מאל 4 געםײערט שבת װערט בבל אין ערשט
 פריליננ, פון צ״לן אן זיך הויבט יאר דאם און מאל, אײן שטאט

 מאכט די באקומען כהנים די װען בבלים. די ביי װי ניםן, פון
 פון און קרבנות פון מנהגים די אריבער זײ טראגן אידן די בײ

 גאטם אין אנגענעבן װערן געזעצן ז״ערע יהוה. גאט צום שופר
 הײנט ביז פארבליבן זײנען מנהגים אלע מיט תורה די און נאמען

גאט. פון געשאפענע דירעקט געזעצן זוי
 מדבר די בײ טוב ױם אלטער אן גאר געװען איז כפור ױם

 בא־ כנען. לאנד דאם אײנגענומען ה^בן זײ אײדער שבטים
 קרבן א ברײנגען צו מנהג אלטן אן אין ױם־טוב דער איז שטאנען

איבערצו־ זיי כדי מדבר, דעם פון רוחות -וױלרע די און שדים די

 פארברײטערן כהנים די צאו־ן. זײער זיך פון אפװערן און בעטן
 כפור *ום אינהאלט. זײן פארטיפערן און טאג דעם פאר געזעצן די

 יעדער װעלכע מיט זינד די פון זיך רײניקן פון טאג א װערט
 זיך פאםטן, מען דארח טאג רעם אין אנגעפילט. איז מענטש
 פארבליבן נאך איז דערביי יהוהן. פאר װערן ריק און פײניקן

 כהן דער און שרים, די צו קרבז א שיקן פון מנהג אלטער דער
 גע־ טאג דעם אין האט פריםטער די אייער פריסט דער נדול,

 בא־ איינעם פון בלוט מיטן ציגנבעק. 2 קרבן א בר״נגען דארפט
 דעם אויף און הויז הײליקן דעם אין שטיין קרבנות דעם שפריצט
 דעימיט הענט. זיינע אװעקגעלייגט ער האט ציגנבעק צװײטן

 האט ער פאלק. דעם פון זינד אלע איבערגעגעבן אים ער האט
 אװעקגעפירט מעז האט ציגנבאק דעם און שפרוך א אפגעזאגט

 דאם פעלז. הויכז א פון אים אראפגעװארפן און מדבר דער אין
?) (ציגנגאט עזזאל דעם קרבן א געװען איז

 אזא פאר געװארן באטראכט דאן איז זינד אז קלאה איז עם
 ארט אײן םון איבערטראגן עם מ׳קען װאם זאך, מאטעריעלע מין

ט דער מיט אנדערן. אויפן  אויםגע־ אבער דאם זיך האט צ״
 ער פארברײטערט. װערט כפור ױם פון אינהאלט דער װעפט.
 עשרת ױם די צו און השנה ראש צו צוגעטשעפעט שפעטער װערט

 קװיטל דאם חתמנהן גאט עם זאצ טאג דעם אין תשובה. ימי
 א ביז פליג א פון ערד, דער אויו* זאך לעבעדיקער יעדער פון

ציטערן. װאםער אין יפיש די אפילו און העלפאנט,
 די געביטן זיך האט טובים ימים די פון אינהאלט דער

 זיך. בײטן פון פראצעם אין איצט נאך איז און צייט גאנצע
 םאק־ דער טובים ימים די פון קעו־ז הויפט דער איז למשל איצט

 פלעצער די פאר ״טיקעטם״(בילעטן) די מיט ראמענטאל(משקה)
צייטונגען. אידישע די אין ״אדװערטײזמענטם״ חזנים רי און

װ״ צ ען פונקציאנערן ערל״ ״ ײנ ק ז טי עקםפלואטא־ די נוי
דער דארן! הײנקער דעם פאפ. דער און ה״נקער די טארס:

ט אונטערצודריקן כדי קלאם הערשנדיקער רע־ דעם גװאלד מי
ט כדי — רעליגיע די און מאםן די פון װאלט  דערלאזן צו ני

 לענין. — אויפשטאנד״. אן צו לכתתילה
 מיינט רעליגיע רעזיגנאציע. — מײנט תוך אין רעלעיע

 זיך שלאג איניציאטיװ, דיין מענטש פארליר דערנידעריקונג.
ע פאלג גארניט, צו שטרעב גארניט, פאר  יענע הערשער, ד״נ
 זיי ביי מ׳רארף אויב רעכט. אלע האבן יעגע — הערשן װאם

 גאט שויז עם װעט — מעשים שלעכטע פאר חשבון א מאנען
 אוייפגעשטעלט האט רעליגיע זיך. פון עלטערן אן פאלג טאן.

 אויטאריטעט העכםטע די אויטאריטעטן. מיט טורעם גאנצן א
 גאטם זיינען דאם קאראן. דער עװאנגעלױם, דאס תורה, די איז

אונטער. זיך װארף און פאלג װילן, זיין װערטעה
װיםנשאפט. דער פון שונא גרעםטער דער געװען איז רעליגיע

 מיט (אפיקורםים) הערעטיקער די באלעמפט האט אינקװיזיציע די
 שױדערלעכסטע פון װײסט געשיכטע די אכזרױת. גרעםטער דער

 רע־ די פון פארשטײער די בײ בלוטדורשטיקייט פון אויםדרוקן
ליגיעם.

טראדיציעס, פארשימלטע פון אפהיטערין אן איז רעליגיע
 ק״ן אונטערזוכן ניט מענטשן דעם לאזט רעליגיע רעאקציע. פון

!... גלויב עיקר דער — פארשטײן ניט מוזםט גלויבן. נאר זאכן,
 האנט אויך איצט גייט און געגאנגען תמיד איז רעליגיע

 קאלאניעס אײנצונעמען כדי עקספלואטאציע. מיט האנט אין
 הערשנ־ די האבן לארט אױפשטאנדן די אונטערצודריקן כדי און

 פאר־ ״גאטם אויך םאלאטן חוין א אהין געשיקט קלאםן דיסע
 יפאר־ רעציגיעזע מויל. איז ביבל ה״ליסער דער מיט טרעטער״

 מיליטא־ די ברכה זייער 1918—1914 איז געגעבן האבן שטײער
 יװעלז זיי אז געטער די פון הבטדוה די און לאנד יעדן פון ריםטן

זינן.
ע איצט איז רעליױע  װעלכער אויו» באזיםן הויפט די פון א״נ

 אױםראטוננ אן צו זיך גרייטן זײ װען זיך שטיצן מלוכות די
פארבאנד. םאװעטן דעם קעגן מלחמה

 אונדזערע אויף הארב א אומגליק, אן פעםט, א איז רעליגיע
 אונדזערער. שונא גרויםער א פלייצעס,

פאלק״. פארן אפױם איז ״רעליגיע
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קאטיטע עקזעקוטיװ נאלער נאציא דער פון פראטאקאלן
זיצוננ טע18

טינג םפעציעלער  אפגע־ עקזעקוטױוע נאציאגאלער דער פון םי
ױלי. םטן29 דעם געװארן האלטן

םולטאן, םעל, אקען, האלפערן, פידלער, לין, װיינער, :אנוועזנד
פין,  רעדי, קארנאװםקי, קאנדעלא, קעלנער, פרימאװ, פאלאק, לו

שטיינבער,־..
רין, גראםטאן, בעדאנט, בראדםקי, :אבװעזנד קאסטרעל, ג

שילער. און פינקעלשטיין מענשער, ש־לאר,
װיינער. פארזיצער:

קאנגרעם מלחמד, אנטי אינטערנאציאנאלער .1 :טאג־ארדנונג
קאמפאגיע. מיטגלידער קומענדער דער פאר ארבעט פאר פלאן .2

 שלאגט מלהמד״ געגן קאנגרעם װעלט דעם מיט פארבינדונג אין
ך זאלן מיר אז .1 :קאמיטע, ארגאניזאציע נאציאכאלע די פאר זי

 דערמיט, קאנגרעם װעלט מלחמדז אנטי דער אין באטייליקן דירעקט
ר זייז זאד דעלעגאט דער .2 דעלעגאט. א שיקן װעלן מיר װאס  ח:

ן זאלן אויםגאבן די אז .3 בראדםקי. ״ ט ג .$250 װי מער ני
 ווערן קאמיטע ארגאניזאציע דער פון רעקאמענדאציעם דריי אלע

סן. גוטגעהיי
 זאל עקזעקוטיזוע נאציאנאלע די אז פאר, שלאגט זאלצמאן חבר

 אין רעגירונג דער פון האגדלונג ברוטאלער דער געגן פראטעםטירן
ף האט װעלכע װאשינגטאן,  ארוים־ אופן נידערטרענטיקן אזא אוי

 אונדזערע אויפפאדערן זאלן מיר און װעטעראנען די געטריבן
שיקן רעזאלוציעם פראטעםט אזעלכע זאלן זיי אז ברענטשעס,  אין אריינ

װאשינגטאן.
 מיטגלידער קומענדער דער פאר פלאן דער אויפגענומען װערט עם

 און םאב־קאמיטע א פון געײארן אויםגעארבעט איז װעלכע קאמפאניע,
 קאמיטע. ארגאניזאציע נאציאנאלער דער פון געװארן גוטגעהייסן איז

ך אנטװיקלט פלאן דעם ארום  חברים די דיםקוםיע. ליינגערע א זי
ן ז ״ ף אן װ ען װעלכע פונקטן װיכטיקע רייע גאנצער א אוי  אויס־ זיינ

 אלע די מיט פלאן דער אז באשלאסן, װערט עם געװארן. געלאזן
טינג, םפעציעלן דעפ ביי געמאכט רעקאמענדאציעם  איבער־ זאלן מי

ן ״ םפילן אים זאל װעלכע קאמ., ארו.. נאצ. דער צו צוריק ג ט אוי  מי
ען יװאס אויםבעםערונגען אלע די  נאכדעם און געװארן פארגעשלאגן זיינ

 שטעט אלע צו פלאן דעם ארויםשיקן רע:ט א האבן ^אמ. ארג. די זאל
לאנד. איבערן

געשלאםן. מיטינו. דער יװערט דעפ מיט

זיצונג טע1ס
םט, סטן29 אפגעהאלטן • .1932 אויגו

װעזנד: קאםטרעל, אקען, האלפערין, גראםמאן, פידלער, לין, אנ
פין, םולטאן, םיגל, מענשער,  קאנדעלא, קעלנער, פינקעלשטיין, לו

שילער. רעדי, קארנאװסקי,
װעזנד פאלאק, שקלאר, גרין, בעדאבט, אײזטאן, בראדםקי, :אנ

װיינער. שטײנבערג, פרימאװ,
לין. פארזיצער:

סעקרעטארס .2 פארל״ענען. פראטאקאל .1 :טאג־ארדנונג
 פון באריבט .4 קאמיטע. םפעציעלער דער פון באריכט .3 באריכט•

 קאמיטע. אפיל .6 קאמיטע. אפים .5 קאמיטע. ארגאניזאציע דער
קאמיטע. קאמפאניע װאל םפעציעלע .8 קאמיטע. קולטור .7

ג לעצטן פון פראטאקאל נ טי  עם גוטגעהייסן. און פארגעל״ענט מי
 פלאט חברים די ,18 ברענטש פילאדעלפיער פון קאמיטע א דערשיינט

״ פראנקל. און  צוריק זאל עקזעקוטױוע גאציאנאלע די אז פארלאנגען, ז
ן ז ״  האט װעלכע קאמיטע, אדמיניםטראטױוער דער פון באשלום דעם װ

ך ט ברענטשעם אלע צו ברױו א ארויםשיקן אפגעזאגט זי  אפיל אן מי
מיטגליד. קראנקן א זײערן פאר שטיצע פאר

ך אנטװיקלט עם קן עם װעלכער אין דיםקוםיע א זי לי  זיך באט״
ט דיסקוסיע דער פון חברים. רײע א ך װייז  אזעלכע אז ארוים זי

ען פארלאנגען ד אז און ברענטשעם צענדליק פאר א פון דא זיינ  אוי
ך מיר זואלטן 18 בר. פון פארלאנג דעם באװיליקט װאלטן מיר  אוי

 דער ברענטשעם. אלע די אט פון פארלאנג דעם באװיליקן געדארפט
ט װאלטן װעלכע אפילם צענדליקער געװען וואלט רעזולטאט  גע־ ני

• רעזולטאטן קײנע בראכט
 פילאדעלפיער דער צו רעקאמענדירן צו פארגעשלאגן װערט עם

״ אז קאמיטע, שטאט  דעם העלפן פון פראבלעם די אויפנעמען זאלן ז
ד קראנקן טגלי האבן צװעק דעם פאר זאלן זיי אז און .18 גר. פון מי

פילא. אין ברענטשעס אלע צו אפעלירן צו רעכט דאם
 פרא־ זי פעטערםאן. פון 5 בר. פון קאמיטע א דערשיינט עם

ט אפים נאציאנאלער דער פארװאם טעםטירט טני א קטקיין ה שי  רעדנער גע
ג געמיינשאפטלעכן זײער צו נ טי ט מי ר מי ע ״  און ברענטש, רוםישן ז

ױ אין דעפארטמענט מעדיקל דער פארװאפ ט האט יארק נ  געהאלפן ני
טגליד א זייערן ארײננעמען מיט ברענטש זייער ױ א אין מי  יארקער נ

שפיטאל.
ט דעפארטמענט מעדיקל דעם פון ענטפער דעם אין ארוים, זיך װייז

ט איז קאמיטע די אז ט בארעבטיקט ני ױ דער פראטעםם. איר מי י  נ
 געװען איז עם װאם אלץ, געטאן האט דעפארטמענט מעדיקל יארקער

ט עפ האבן זיי מעגלעבקײטן. זייערע אין  דערפאר דורכפירן געקאנט ני
ל ״ טגליד דער װ ך גןיפינט מי ױ אויסער זי יארק. נ

ג געמ״נשאפטלעכן דעם מיט פארבינדונג אין נ טי  א געװען איז מי
םן לאיז געדארפט האבן חברים פעטערםאנער די מיםפארשטענדעניש.  װי

; דער װען נ טי ען זיי און זיין װעט מי  איינ־ אונטערן געװען זייג
 פאר דאטום באשטימטן דעם װיים אפים נאציאנאלער דער אז דרוק
טינג. געמיינשאפטלעפן דעם  שיקן זאל םעקרעטאר דער אז באשלאםן, מי

 אז און פונקטן צװײ די וועגן אים דערקלערנדיק ברענטש צום בריװ א
ג קומענדן צום פארן זאל חבר א נ טי  פון עקזעגןוטיװע דער פון מי

ט איז װעלבע ברענטש, פון לאו,ע אלגעמיינע די אויפצוקלערן 5 בר.  ני
גוט. באזונדערם

פאר־ אלע אז באריבטעט, זאלצמאן חבר באריכט: םעקרעטארם
ײגען קאמפאניע מייטגלידער קומענדער דער צו בארייטונגען  געמאפט ז

ט ברױו א געװארן ארויםגעשיקט איז עם געװארן. ע מי װיי־ גענוי  אנ
 מיט־ אונדזער װעגן שטאט־קאמיטעטן, און דיםטריקט די צו זונגען

ך פאגגט װאם קאמפאניע, גלידער  װאם און םעפטעמבער טן15 דעם אן זי
ט יאנואר• טן1 דעם זיך שליםט  באקומען מיר װאם באריכטן, די לוי

 שטא־ און דיםטריקט אלע איז דיםקוםיע א פאר איצט קומט אפים פון
ף אגצופירן קאמפאניע די אזוי װי קאמיטעטן טישע  פון באזע דער אוי

ע אלגעמ״נער דער װיזן איז װאם ליני ע  נאצ. דער בײ געװארן אנג
עקזעקוטױוע.

 דעם פאר ארגאניזירט האבן מיר װאם צענטערן קינדער 5 די
ך •טליםן זומער  באריבט אויםפירלעכן אן טעג. קומענדע די אין זי

 דערװ״ל צענטערן. די פון ארבעט דער װעגן װערן צוגעשטעלט װעט
םן ען צענטערם 4 פון רעזולטאטן די אז שוין, מיר װ״ ״נ  געװען ז

ט  ארגא־ אין האלטן ברענטשעם קינדער 4 אז און שלעפטע, קיין ני
רט װערן. גיזי

ט פארבינדונג אין  דרײ פארבארײטעט װערן קאמפאניע דער מי
ו אין א״נעם טורם. ארגאניזאציע י  אין צװ״טער דער א״נגלאנד, נ

 װעםט מידלי גאנצער דער אין דריטער דער און םאוט נאענטער דער
ט צוזאמען  װאם מיטגלידער 1800 איבער די פון מאדיאקאט. דעם מי

 רע־ מיר האבן קװארטל פריערדיקן דןים אין םוםפענדירט האבן מיר
ט, דאם .800 װי מער אינםט״טעט ען עם אז מ״נ  געבליבן אלץ נאך זיינ

ט איבער די אין אמת, םוםפענדירט. מיטגלידער 1000 איבער  טויזנ
ך געפינט ען װעלבע הונדערט, פאר א זי  םאװעטן אין אװעקגעפארן זיינ

 בריינגט װעלכע צאל גרויםע אזא אלין נאך בל״בט עם אבער פארבאנד,
 און װעגן געפינען מוזן מיר לאו.ע. ערנסטער אן זייער צו אונדז

 קומט באלד אט ליםט. שטרייך די פארקלענערן צו אזוי װי מיטלען
ט און קװארטל. קומענדער דער אן  װעלן ׳װארשײנלעבקייטן אלע לוי

 און קװארטל זומער דער איז ער װאפ דעם, צוליב קװארטל, דעם מיר
 קאנען געװארן, פארגרעםערט איז ארבעטלאזיקײט די װאם דעם צוליב

לעצטער. דער װי ליםט שטרייך גרעםערן פיל א דערװארטן
ט זומער דעם האפן מיר װאם דעם, טראץ  מיט־ קייז געפירט ני

מען דאך מיר האבן קאמפאניע, גלידער ענו ט אר״נג  מיט־ 400 ארום מי
פיל מער גלידער,  לעצטן דעם פון פארלוםט אונדזער באטרעפט עם װי

קװארטל. םוםפענשאן
ר פון באריכט דער  אויםפירלעכע אן ארוים רופט זאלצמאן הי

 בא־ עס װעלכער אין און שטונדן 2 איבער אן האלט װעלכע דיםקוםיע,
ך טייליקן  קעלנער׳ קאםטרעל, שייפער, קאנדעלא, גראםמאן, הברים די זי
פין, שילער, זאלצמאן. און האלפערן לו

 זאל קאנויטע םאב די אז באשלאםן, יװערמ דיםקוםיע דער נאך
ג קומעגדן צום נ טי  װעגן ם״ באריפטן אויםפירלעכע אר״נבריינגען מי
 געגין מיטלען װעגן םײ בילם, די פארקלענערן פון מעגלעכק״ט דער

 אלגעמײנעם אן עטאבלירן פון מעגלעפק״מ דער װעגן און שטרייכן
מיטגלידער. ארבעטלאזע פאר פאנד ליי
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קאנפערענצן שולן און לערער
 אידײטע די פון לערער-קאנפערענ•; דער פון באריכט
 אח־ז, ארבעטער אינטערנאציאנאק בײם קיגדער־שולן

 טן16 און טן15 דעם פרייטיק, און דאנערשטיק געװארן אפגעהאלטן
שן אין םעפטעמבער, ױוערזיטעט, ארבעטער אידי ױ אונ יארק נ

מאז הברים די זיצונו.. דער פון פארזיצער סאנדלער ה. הבר ס  וו״
 סאנדלער חבר םעקרעטאריאט. אין דערװײלט װערן ו.לאז חנה און
 ארדן׳ פון דירעקטאר קולטור מרמר, חבר צו װארט דאש איבער גיט

 צעגטראל דער אז זאגט, מרמר חבר קאנפערענץ. די דערעפענען צו
 האט שאװעטךפארבאנד אין פארטיי קאמוניםטישער דער פון ־אמיטעט

אונג איר בנוגע דערקלערונג א ארויםגעגעבן  און לערער די צו באצי
 ארבעט די אז זאגט קאמיטעט צענטראל דער שולן. שאװעטישע די

ײן דארף לערער די פון  פאר װערן געזארגט װעט עם טיף. דער אין ג
ײ װעט מען און עקאנאמיש זיי ך מעגלעבקייט א געבן ז  אנט־ צו זי

 בא־ די דארף שולן די אין אונדז בײ פאכלייט. גוטע אין װיקלען'
אונג ײן אויך צי ײן דארפן שולן די אזא ז  קיגדער די און שולן ז
ײ. לערנט מען װאם אלץ קעכען דארפן  ײעלז פארװאלטונגען די ז
 העלפן דארפן מיר עקזישטירן. צו מעגלעכקײט א געבן דארפן אונדז

ך לערער יונגע די םפעציעל  פאכלייט. גוטע װערן און אנטװיקלען צו זי
באװעגונג. אונדזער בעםער העלפן זיי װעלן דעם דורך

 דורכגעפירט האבן מיר אזוי װי — מייזל א. הבר פון רעפעראט
 רעפע־ דער .1933 פאר פעקםפעקטױון די און 1932 אין פראגראם די

פן צוזאמענגעשטעלט איז ראט  פאר מאטעריאלן די פון גרונט אוי
ס טעסט די פון אינםפעקציע, און קאגטראל  עקזאמענעם די פאר בויגנ

 װאם פראיעקט בעםטער דער באריבטן. שול הודשלעכע די פון און
 םאװעטן־ װעגן געװען איז דורבגעפירט און אוישגעארבעט האבן מיר

ם עקזאטען די פארבאנד. ן בויגנ ז ״ חערע אז אונדז, װ  קינדער אונ
 דער־ איז פראיעקטן די דאנ? א עלטערן. אפגעשטאנענע פון זיינען

 און שול דער מצד קינדער די פון ליבע גרעםטע די געװארן גרייכט
בינדן געװען איז הויפט־ציל ״דער לערעד. די צו  צום קינד דאס צו

ט שיי קלאם, ארבעטער טן םיי װיםן״ מי  קלאםג־ אין העלפן אקטועלן מי
ט איז ארבעט אונדזער קאמף.  שפראך אונדזער ארגאניזירט. גענוג ני

 האבן קינדער די דיםציפלין. פעלט עס צעקאליעטשעטע. א נאך איז
ט אונטערנעמונגען. צופיל שוין אקטױויטעטן, פך א דורכגעפירט  ני

ען שולן אלע אין  טייל א אין קלאם־זשורנאלן. געװארן געפירט זיינ
פן אפגעגעבן צייט צופיל װערט שולן  — שרייבן און לייענען אוי

ק. צו אנדערע אין ג נאך זײגען פראיעקטן די כאטש װײני  אונדז׳ ביי ױנ
 מעכאגיש. ארבעט קלאם די מאכן צו באװיזן לערער מאנבע שוין האבן

ף לערער די פון ענטפערם די  זיינעז אינםפעקציע און קאנטראל אוי
ט  דורב־ דער אין געבלאנדזשעט נאך האבן מיר קלאר. אינגאנצן ני

רונג ט פראקטישער דער פון פי ״ ט פראיעקטן. די פון ז  די לוי
ט עקזאמענם די פון עגטפערם ױיז  ארוים־ האבן מיר אז ארוים זיך ו

ג צו קינדער די געלאזן  אי איז רעזולטאט דער יאר). 12־11( ױנ
ען זיי ט זיינ מיטלשול. דער אין אר״גצוטרעטן רײןכ ני

ך האבן רעפעראט נאכן דיםקוםיע דער אין  באטײליקט זי
פאדאלםקי, םולער, פערװין, דאװידאװיטש, שטערן, :לערער פאלגכדע
״, װינער, שיפרים, ן2שא גלאזמאן, שנ  זײכען עס און וואנד, אןן י

ען געװארן ארויםגעבראכט ג נ ו ש, פראיעקטן, די װעגן מ״נ  האנט אידי
 מייזל חבר װ. א. א. קאנפפערענצן, מעטאדישע רעגולערע ארבעט,

ף ענטפערט דיםקוסיע. דער אוי
װ״מע צונג צ שטערן. חברטע פארזיצער — זי
צװע־ דער :האלפערין ב. פון רעפעראט —מעטאדיק און מעטאד

םיע דער אט פון ען לערגען, צו איז דיסקו ענ ך און מער ל״  בעםער זי
 צוגעפאסט זיין דארף מעטאד דער ארבעט. שול דער פאר צוגרײטן

 פון בעסטע דאם באנוצן דארפן מיר אײנשטעלונג. צ»ל אונדזער צו
 :איינשטעלונג ציל אונדזער פאר נוצן קענען מיר װאם מעטאדן, 4
 מעטאד פראיעקטן .3 ארבעט־מעטאד, .2 מעטאה אויםפארשונג .1

 ארויםהעלפן םך א זייער קעגען 2 ערשטע די פרינציפ. רינגען .4 און
ף װעג דער איז מעטאד פראיעקטן. אונדזערע אין בן מיר װעלכן אוי  גי

צן מיר װאס אינהאלט דעם װיםן. דעם קינדער די  געמוזט מיר האבן נו
שטעלונג ציל די מעטאד־פראיעקט. נײעם א דורך געבן  באשטימט א״נ
 פוגם אינטערעםן די אין איז איינשטעלונג ציל אונדזער מעטאד. דעם

 דער־ שול. דערגענצדנג א בלויז איז שול אונדזער ארבעטעריקלאם.
 ארויםצונעמען — דעםטרוקטױו זיין פריער מעטאדן די דארפן פאר
 לער־ — רןאנסטרוקטױו נאכדעם איז ם־יל׳ פאבליק דער פון סם דעם
ב קלאם. אוגדזער װעגן נען ט מער אפגעבן װעלן מיר אוי ״ אין צ

 מא־ אנגעװיזענעם דעם פון בעסטע דאם ארויסנעמען און קלאםן, די
 מער םך א דערגר״כן מיר װעלן פראיעקטן, אונדזערע פאר טעריאל

ציל. אונדזער פאר
מען האבן דיםקוסיע דער אין ט״לגענו  לערער: פאלגנדע אנ

 דאװידאװיטש, װינער, םאנדלער, מאזער, שטערן, בערגמאן, גאדדמאן,
ען עם און האלפערין, און מרמר ײ;  װיכטיקע געװארן ארויםגעבראבט ז

ען װעגן רעקאמענדאציעס ענ  װעגן פראיעקטן, די זועגן שרייבן, און ל״
פלין, װעגן ארבעטן, פראקטישע םצי װ. א. א. די

 ארדן פון קאמיםיע קולטור שטאטישער דער פון םטאר, הבר
ף פאדערט  קולטור די אין העלפן לעקציעם, געבן צו לערער די אוי

ען העלפן אװנטן, שול דורכפירן ברענטשעם, די פון קאמיםיעס  בוי
 לערער די ׳טילן, די מיט ארדן דעם בעסער פארבינדן און ארדן דעם

ױ פון קאמיםיע קולטור דער אין פארטרעטער האבן זאלן יארק. נ
ג דריטע צונ לײב. הבר פארזיצער — זי

פראבלעמען די :בערגמאן א. הבר פון רעפעראט מיטלשול. די
ר אונדז ביי פארנומען האבן מיטלשול דער פון ע ״ ק ז  צייט. װייני
 דער אין שולן. די אויםער אלם געװארן באטראכט איז מיטלשול די

 פון ירושה אלטער דער פון באפרייט זין־ מיר האבן פראגראם נייער
ם שיז די  דים־ דער קלאם. ארבעטער צום ליבע פלאטאנישער און אי

ט, עלעמענמ. אינטעליגענטער פאסיזוער — געװען איז קאגט  ה״נ
שטעלונג ציל די װען  האבן פאראן, שוין איז מיטלשול דער אין א״נ
רן געמוזט מיר פי  היינט־ ארן צװעקמעסיקייט קאנקרעטקייט, א״נ

ק״ט. טי קע די ציי טי ך שטעלט מיטלשול היינ  אויפ־ די קאנקרעט זי
טן פון ו.אבע ר״ שן דעם פאר טוער קאדרע א צוג  פון סעקטאר אידי

ך װי באװעגונג, ארבעטער דער שולן. אונדזערע פאר לערער אוי
 װעלנער אין דיטקוםיע, די נאנגעפאלגט האט רעפעראט דעט נאך

ען עש ״נ ט זיך באזירט מיטלשול די אז ארוישגעבראבט, ז  גענוג ני
ײנעז קינדער מיטלשול די אז לעבן, אמעדיקאנעם אויפן  אפגעריםז ז

פונקטן. װישטיקע אנדערע און שולן, עלעםענטארע די פון
װעגונג: פיאנערן דער װעגן רעימאנד חבר פון רעפעראט  בא

 קאמונישטישע קליינע א געװען ארגאניזאציע פיאנערן די איז פריער
ט געװען איז זי פארטיי. ט באזע, זעלבער דער אדי,־ע געבוי  פראק־ מי

 אנדערש. איז הײנט ארגאניזאציעש. קינדער אנדערע די אין ציעם
ף שטייען װעלכע ארגאניזאציעש קיגדער אלע די  פון באזע דער אוי

ען קלאשנקאמף ײנ  זייז דארפן אלע באװעגונג. פיאנערן דער אין ז
 פארן קעמפז און שקולש פאשריק די אין ?ליידער און עשן פרייע פאר

 פרא־ די אט האבן װאס ארגאניזאציעש קינדער אלע קלאס. ארבעטער
ען ו.ראש ױפן. פיאנערן זיי: ב ג  ברענטשעס קינדער א. א. א. די אוי

ך זיי זײבען באזע זעלבער דער ארין= שטײען  ברענטשעש. פיאגערן אוי
 װי פראגראש, אייגענע א<ר האבן זיך קאן ארגאניזאציע יעדע באטש

 דער ענד־ציל דער אבער איז זו. א. א האנט־ארבעט, שפילן, שפארט,
י זעלבער. עו ו  מיר מוזן אויש, זיך שפרייט באװעגונג קינדער די אז

 ארגאניזאציע. געגעבענער דער פון הברים עלטערע די פון פירער האין
 שטעלן ארגאניזאציעש די אין ארבעט קינדער פאר אנפירער אלע די

ט פירערשאפט פיאנערן די צוזאמען אגג דער מי  ליג״ קאמױנישט ״י
 פיאנערן די אין אנפירער פירערשאפט. פראנט פאראייניקטער א אלש

ען זיי אז פילן און צוזאמען ארבעטן דארפן גרופן נ ״  פירערשאפט די ז
 ארגא־ אן דא ש׳איז נאר װאו באװעגונו.. קינדער גאנצער דער פון

״ שעקציע קינדער א װערן ארגאניזירט דארף ניזאציע,  די איר. ב
ײן דארף לערער די פון ראלע ען העלפן צו ז  באװעגונג. פיאנערן די בוי

ן דארף עש  קענען לערער לערער. און פירער די פון קאארדינאציע זיי
ן אויך ״ ט קאמף קײן קינדער די קעגען עלטערן די אן פירער. ז  ני

 פאר־ זייז דארף עש מיטהעלפן. עלטערן די דארפן דערפאר אנפירן.
לערער. און פירער פיאנערן פון דיפטריקטן די אין םרעטערשאפט

דעש. װעגן דיםקדםיע א נאבגעפאלגט האט רעפעראט נאשן
פארזיצער. גלאזמאן חבר — זיצונד. טע4

ע: נאמינאציע דער פון באריבט םי מעטאדישער דער אין קאמי
ען קאמיפיע ״נ ל, װיגער, :לערער פאלגנדע אריין ז בערגמאן, מ״ז
 און ראנטש שאפין, גאלדבערג, פרידמאן, פערװין, עפשטיין, גלאזמאן,

שיע: פרעש דער אין דןאמעגעצקי. בלאק, שטרוגאטש, מאזער, קאמי
שיע: ביבליאגראפישער דער אין שניי. און םנויט, אגאש־ קאמי

 פענפטער, װאגד, אלמאן, אפעל, שטיינבערג, אברימאװשקי, טאװסקי,
שיע: קונשט דער אין שיגל. און װארעך  איצקאװיטש, קאמי

 לייב שיפריש, *אץ, ד״קסל׳ דאװידאװיטש, װײשמאן, הארארי,
שיע: מיטלשול דער אין פײערמאן. און אין. האלפעריז׳ ראנטש, קאמי ־
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ע: אדמיניםטראציע דער אין גאלדבערג״ און בערגמאן סי מי א  סולער. ק
 ראזנבלאט. און פאדעמבערג זאמםקי, גלאז, קאמענעצקי, פאדאלםר,',

ך װערט ראזנבלאט חבר אן אלם דערװײלט אוי  חבר און םעקרעטאר ױני
 קא־ די פון םעקרעטארן די םעקרעטאר. לערער־ראט אלם האלפערין

סיעם ען די ביי װערן דערוױילט װעלן מי צונג  קאמיםיעם די פון זי
םעקרעטאריאט. דעם צוזאטען שטעלן סעקרעטארן אלע

 פאליטישע און קולטורעלע די איבער זאלצמאן חבר פון רעפעראט
א דורבגעמאכט האבן שולן אונדזערע :לערער די פון אויפגאבן

איז מהלך. היפשן  אויםגע־ דארף װאם םך א זייער דא נאך אבער ם׳
פן װערן. בעםערט ט מיר האבן געביט ארגאגיזאציאנעלן אוי  בא־ ני

ך װיזן  ארגא• פארצװ״גטער פארשפרײטער, א אין פארװאנדלען צו זי
 פון רעװאלוציאנערן פראפעםיאנעלע די זײבען לערער די ניזאציע.

ט אבער האבן לערער די באװעגונג. דער ענוג געטאן ני  אין ארבעט ג
ך האבן לערער די ארדן. פון ברענטשעם די ט אוי  גענוג געטאן ני

ען פאר פבוי ט האבן זיי פאראײנען. שול די אוי  אויםגעברײטערט ני
ט אופן בשום טיר װעלן מעכאניש שולן. די ארום פעריפעריע די  ני

 שולן די אז װילן טיר אויב שולן. די פאר ברענטשעם די געװינען
םבר״טערן, זיך זאלן ען מיר דארפן אוי ױ פאראיינען. שול די בוי  מ
 קלאםנ־ פון אינםטרומענטן אין שולן אונדזערע פארװאנדלען זען מוזן

סן דעם מאכן מוזן מיר קאמף.  די אז זען און איבערברוך גרוי
 ברענטשעם. און שולן די ארום טוער װיכטיקםטע די װערן זאלן לערער

ך דארפן שול די און ברענטש קינדער דער ק. העלפן זי טי עגנז״  דער ג
ען העלפן דארף שול דער פון קלוב ך און ברענטש דעם בוי  דעי אוי

טאן. עט דארף לערער
 מען אז ארויםגעכראכט װערט רעפעראט נאכן דיםקוםיע דער אין

ף צופיל ארויף לייגט  דארף מען אז און פל״צעם לערערם דעם אוי
ארדן אינם טאן דארפן לערער די װיפל פלאן גענויעם א אויםארבעטן

 דער פון בױרא אידישער דער פון פארשטײער שטײנבערג, חבר
די אז זאו״ט, ער רעדע. באגריםונג א האלט פארטיי קאמוניםטישער

טן, שװאבע האבן שולן  גע־ האבן מיר שטארקע. װי אזוי פונקט זיי
ש ענין דער דערגרײכונגען. האבן מיר װי פונקט טעותן, מאכט  אידי
פט דער װערן. דיםקוטירט דארף אונג איז ציל הוי  אונדזער און דערצי

ען איז ארבעט הויפט ש. אין שול די בוי  שוין שטעלט דאם אידי
ט לערנען װעגן ענין דעם קלאר ש גו  מיר שולן. אונדזערע אין אידי
״ ליידן  אפט״לן פון באװעגונג, גאנצער דער אין װי פונקט אונדז, ב

ט פראקטיק. פון טעאריע ט רעפעראטן אלע די לוי ך װייז  ארוים זי
ט האבן מיר אז ט פעדאגאגישע די פארבונדן ני ט זיי  קאנקרעטע די מי

ט האט מען מעשים. ענוג גערעדט ני ען װעגן ג סצי  צענדליקער די ארוי
 נאציא־ אנדערע די פון און תורהם תלמוד די פון קינדער טויזנטער

ען מוזן מיר שולן. נאליםטישע  ארגאגיזאציע פארא״ן שול די בוי
 קינד דאס באװעגונר.. מאםן א װערן שולן די װעלן דאן בלויז און

 ארגאני־ אונדזער אין עלטערן די אריינצוקריגן מיטל א װערן דארף
אונג שלעכטע א האבן לערער די פאראיינען. שול די פון זאציע  באצי

 אנדערע אין קאמיםיע שול נאציאנאלער דער פון באשטימונגען די צו
ך דארפן מיר שטעט. ך אונטערװארפן ילערנען זי  דים־ די אונטער זי

שכירות. קריגן דארפן לערער די ציפלין.
אן לערער דער פון באשלוסן די איבער ו.יט ראזנבלאט הבר :ױני

אן דער פון נאמען דער ארבעטער אינטערנאציאנאלער :איז ױני
ע װאירקערם עדױקײשאנעל דער פון סעקציע לערער ארדן  דער אין ל

ט דארף שולן שװאכערע די פון לאםט די ל. י. י. ט.  בלויז פאלן ני
פן  לערער דער אז אפשאפן מוזן מיר העלפן. דארפן אלע לערער. אוי

ן מאנעז פערזענלעך זאל ״ ך דארפז שטאט יעדער איז חוב■ ז  די זי
אן. דער אין ארגאניזירן לערער ני ו  שולן אונדזערע פרן לערער אלע י
אן. דער אין געהערן ־ארפן מני

 די רעזומירט ער װעלכער אין רעדעי, שלום א האלט מרמר חבר
ען די און דיםקוםיעם ען װאם מיינונג ײנ  איו געװארן ארויםגעזאגט ז

ען. די פון לויך• טינג םי
םעקרעטאריאט.

אפגעהאלטן קאנפערענץ, שול נױ־יארקער פון פראטאקאל
װינג אין אקטאבער טן1 דעם שבת ר האל. פלאזא אוי

קאגפערענץ. ד< עפנט קאמיטעט שולן שטאטישן פון ראגאף הבר
 שיר. חבר דערװײלט װערט זיצונו. ערשטער דער פון פארזיצער אלם

ארדנונג: טאו. פאלו.נד<ר,ע די אגגענומען װערט עם
 פוז סעקרעטאריאט אין ׳דערװ״לט װערן חברים 3 פאלגנדיקע די

קרעדענשל םולער. כ. און קרעמער י. שאפין, װ. :קאנפערענץ דער
ע: םי ע: רעזאלוציע ליפשיץ. און יpפאדאלם שקליאר, קאמי םי קאמי

ײזן, בערדזשאקאװםקי,  איז פערװיז לײב, פרידמאן, אראנםאן, א
ע: ארגאניזאציע האלפערין. םי מי א ווילנער, פודעמבערג, םיגל, ק

איצקאװיץ. חברטע און פעקעלים גלאז, לייבאװיטש, שליצן, סולער,
ט קאמיטעט, שטאט פון םעקרעטאר גלוזמאן, ד. ח׳  אז איבער, גי

״ ,1931 אקט. אין ך האבן שולן, די פון דערעפענונג דער ב  געפונען זי
 אפריל טן13 פון קאנפערענץ דער צו און קינדער הדנדערט 16 זיי אין

ען 1932 ען יאר דורכן קינדער. 2500 געװען שו<ן זיינ ײנ  דורכ־ ז
ט אבער איז ו.עװ<נס דער קינדער. 3140 געגאנגען  גרוים, גענוג ני

 פראלעטאריזאציע און ארבעטלאזיקייט די אכט אין נעמען מיר װען
 האבן װעלכע קיגדער, 200,000 פון צאל די און קל״נבירגערטום, פון
 פעלערן די תלמוד־תורהם. די אין פעריאד זעלבן אין געלערנט זיך
ט אונדזער פון ט גלוזמאן ח׳ דערקלערט דערפאלג גענוגנדן ני  דעם מי

ט האבן מיר וואם װיזן ני  מאםן־ארגא־ א שולן די ארום שאפן צו בא
ע, ט איז קענװעםן דאט װאם און ניזאצי  םיםטעמאטיש. אעעגאנגען ני

 לעצטנם זיך האפן שולן אונדזערע אז אויך, װייזן באריבטן שול דו
פן אװעקגעשטעלט פעםטער גאך  שול יעדער אין באדן. פראלעטארישן אוי
 ברענ־ קינדער ארגאניזירט ם׳װערן ארנאניזאציע, פיאנערן א פארא איז

ך האנן שול־י,ינדער אינדזערע א. א א. פון טשעם  שטענדיק זוי מער זי
 רע־ דער פון ארויםטרעטונגען און קאמפאניעם אלע אין באטייליקט

װעגונג: ארבעטער װאלוציאנערע ם, אין װי בא  דער ביי קאלים״או
 מוני טאם און סקאטםבארא רעװאלוציע, רוםישער דער פון פייערונג
 ביי האל. םיטי און רעליף־באראם די צו מארשן מיטינג-ען, פראטעםט

ײנען דעמאנסטראציע מאי ערשטער דער  אונדזערע פון קינדער די ז
רן זיי פראצענט. הונדערט כמעט פארטראטן געװען שולן  ארגאניזי
ך ען גאםן אלײן אוי טינג  תלמוד־תורהם, די נעבן איבערהויפט — מי
ײ קוטט עם װאו ם ז  תלמוד־תורה די פון אנפאלן די אפשלאגן צו אוי

ף פלאטפארטע דער פון ענטפערן און לערער  די פראי־ן. געשטעלטע אוי
װאלטן שול־פאראיינען, די זיי, ארום ארגאניזאציעם די און שולן

ן געקענט ״  געװעז װאלטן מיר װען װירקזאמער, און שטארקער פיל ז
ען, מער איינארדענען אין אקטמוער טינג  ליטעראטור פארשפרייטן טי

 מיר ארבעטערשאפט. דער מיט קאנטאקט נעענטערן אין קומען און
ױ אין איצט האבן ע גרינדן אין האלטן און שולן 45 יארק נ ״  שולן. נ

טן :צוזאמענפאר לעצטן פון לאזונכ די  דער צו טאםן, די צו פנים מי
ט יאר פון פארלויף אין אונדז פון אבער איז ארעמשאפט,  דורכ־ גי

ט װאו דארט, געװארן. געפירט װאוינ ען ארעמק״ט די ם׳ ײנ  מיר ז
 מער שײנקען דארפן װעט שטאט־קאמיטעט נײער דער אמשװאכםטן.

 שולן. דארט עפענען ארן געגנטן ארעמערע די אויפמערקזאמקײט
ע ״ ך האלטן שולן נ  װיליאמםבורג, אין עפענען אין איצט שוין זי

ק בראנקם. און בראנזװיל פלעטבוש, איםט  שול־ די צו איבערגײענדי
 פאר דיסטריקט װעםט־ענד דעם גלוזמאן ח׳ קריטיקירט דיםטריקטן

ן בלויז ארבעט. די פארנאכלעסיקן ״ ג א נ טי  גע־ אפגעהאלטן איז מי
ך זומער. גאנצן דורכן דארט װארן  איז װיליאמםבורג־דיםטריקט אוי

ט װיזן זיי האבן דאך זומער, טעטיק גענװ. געװען ני  עפענען צו בא
ע 2 ך בראנזװיל אבער האט דערפאר יטולן, ניי  פאראוים. געטאן רדק א זי

ען םעזאן לעצטן ע 2 געװארן געעפנט דארט זיינ ״  2 נאך און שולן נ
כן. זיך עפענען  200 פון אויםגעװאקםן איז קינדער צאל די אינגי

ט; ברייטע א אנגעפירט דארט ם׳װערט .450 אויןז ק״ טי ע ען ט ײנ  ם׳ז
 פון ברענטשעם ארדן 2 שול־דיםטריקטן דורך געװארן ארגאניזירט

 ארגאניזאציעם. אנדערע און ?אונסילם פרויען 2 ארדן, ארב. אינט.
ך האט ד<םטריקט דער  האבן װאם שולן, די פאר מיטלען געשאפן אוי

ך« ך גענויטיקט. דעם אין י  איז שול־דיםטריקט בראנקםער דער אוי
ער  האבן זיי פון פילע שולן, 17 פארמאגט דיםטריקט דער אקטױו. ז״

 מעגלעכקייט;■ איצט שאפן תברים די פאראיינען. שול ארגאניזירטע גוט
ײע צאל באדײטנדע א עפענען צו ען שולן זומער די שולן. נ ײנ  א ז

ע ״ ך האבן שולן די אינםטיטוציע. נ ל״ קע די דערװײלט ג טי  קא־ נוי
ט אבער האט שולן די פון ק. ש. דער דערפאר. מיסיעם  גע־ די געגעבן ני
 מיםפאר־ א אנטשטאנען נאך איז דעם חוץ און פירערשאפט העריקע

 לערער, געפעלט האבן עם ארדן. פון םובםידיע דער בנוגע שטענדניש
ל א ביל האט אלץ דאם אנד. א. דירעקטארם םפארט ״  אפו.ע- שולן ט
 דארפן א. א. א. דער װעט זומער קומענדיקן פארן ארבעט. די שטעלט

 ארבעט. דער פאר דירעקטארם םפארט און לערער קאדרען צוגרייטן
 מאראלישער א געװען קעמפ אין װאך שול די איז זומער תיינטיקן
ט אבער דערפאלו., ײן ני ט האט קעמפ דער פינאנציעלער. ק  געגעבן ני

ט ״מארגן־פרייהייט״ די קאאפעראציע. געהעריקע די  אין מאל 2 גי
ט אבער עם נוצן מיר שולן. אונדזערע פאר פלאץ מאך געהעריק. װי ני



31ק נ ו פ ר ע ד1932 אקטאבער־נאװעמבער.

ף פאדערט גלוזמאן חבר  אריםצוכוצן נן. ש. פון סעקרעטאריאט דעם אוי
פן קאלום דעם אופן. ברײטםטן אוי

ך האבן שולן די קט זי  דער פון קאמפאכיעם אלע אין באט״לי
״מארגן־ געלט: סומען פאלגנדיקע די געשאפן און באוועגונג
 — מיינערם ,$650 — ״דעילײץואירקער״ ,$495 — פרייהייט״

 — ״איקאר״ ,$175 — דרעםמאכער ,$100 — םקאטםבארא ,$685
 טוער שול ,$6000 צו קרוב הכל םך ,$70 — קאמפאניע װאל ,$200
ך האבן  2000 ארום געשאפן און זונטיקם רויטע אין באטייליקט זי

 ציפערן אנגעגעבענע די קאמפאגיע. װאל דער פאר אונטערשריפטן
םן, אלעמאל לאזן טוער שול די זוען גרעםער, פי״ל געװען וואלטן  װי

ען ”ז אז מוד שכר פאר שולן. די פון נאמען אין גיי  מיר האבן לי
מען יאר דורכן ענו ען עם .$15000 אר״נג  געװארן דורכגעפירט זיינ

 פוז .$23,400 אריינגעבראכט האבן וועלכע אונטערנעמונגען, 400
 די .$1450 אריינגעקומען איז ארגאגיזאציעם אנדערע און ברענטשעס

 לערער די צו שולדיק ,$32000 ארום אויםגעצאלט מען האט לערער
ען עם ' .$11000 ײנ  גאםן־ 180 לעקציעם, 420 געװארן דורכגעפירט ז

טינגען. ם די מי די מו ען מיטלשול דער אין לי  גע־ פארבעםערט זיינ
ײנעז פעלערן ארגאניזאציאנעלע די פון םך א װארן, ך ז  אפגעשאפט אוי

ך האבן עס געװארן.  80 פון דורכשניט קינדער, 120 געלערנט זי
 דער קינדער. 7 גראדואירט האבן עם לעקציע. יעדע באזוכט האט

 — 40% ;פיאנערן און ליג קאמוניםט יאנו. — 78% באשטאנד:
ט פון 65% ;ארדן אין עלטערן פון — 82% ;ארדן פון בר. ױגנ

 קינדעו־ די קלײנבירגער. עלטערן פון — 20% ארבעטלאזע; עלטעו־ז
ען מיטלשול דער פון ף רעדנער זיינ ען, גאםן די אוי טינג ען מי ײנ  טע־ ז
אונג די שולן. זומער די אין און ברענטשעם קינדער די אין טיק  באצי
פארבעםערט. פיל יך ז תאט ש־לן און ברענטשעס די פון
ט נאך אבער פארשט״ען ברענטשעם די  עס װאם אין גענוג קלאר ני

 פאלשטענדיקע א דא איז עם שולן. די איבער שעפסטװא זייער באשטייט
 און ארדן דעם פון קערפערשאפטן פירנדקע די צװישן קאאפעראציע

ט איז שול־פאראיינען די אין מיטכלידער צאל די שולן. די  גע־ ני
 און מיטגלידער 1230 געהאט מיר האבן אפריל םטן30 דעם װאקסן.

 אפגעשטעלט האט זומער דער אז מעגלעך, מער, נ<ט מיר פארטאגן איצט
ען עם פאראיינען. די פון װאוקם דעם ט אבער זיינ  גע־ אנגענומען ני

ען צו מיטלען געהעריקע די װארן  מיטגלידער־ די פארא״נען. די בוי
די און ״רענק פון באשטאנען איז קאמיטעט שטאט פון שאפט ר״ ע ל  פיי

ט דער דאנק א טעטיק. זייער געװען זיינען חברים קיי  ק. ש. פון טעטי
ען ײנ ט ז  גלייכבארעכטיקטע װי פארטראטן דא ברענטשעס די היינ

טיטגלידער.
ך אנטװיקלט ק. ש. פון באריכט גאכן דיםקוםיע, ברייטע א זי

קן עס זועלכער אין לי ך באט״ ם: פאלגנדע די זי  רעדי, שיר, ח׳ חברי
 האלפערין, לאנגער, טאבאש, מיגץ, מארקום, דראפקין, שליצן, דייקסל,

 קאמענעצקי, גלימטשער, אויגוםטאװםקי, שקליאר, קענער, שמול,
 מינקאװ, קאהען, חברטע ראזנפעלד, פייערמאן, ו.אנז, שאפירא,

ך פארענדיקט דערמיט ליף. און ראגאף זיצוגו.. ערשטע די זי
ג צװייטע די צונ  פון פארזיץ דעם אונטער דערעעפנט װערט זי

. ח׳ ן ז ״  דעם פון ק. ש. פון נאמען ןאי באגריםט לאטקער ח׳ א
 קרעדענשל דער פון באריכט א אויםגעהיערט װערט דעם נאך א. א. א.

עז עם קאמיםיע. ט ברענטשעם 31 :פארטראטן זיינ  ;דעלעגאטן 22 מי
ט פעטערםאן ,5 בר. ט שולן 41 דעלעגאט; 1 מי  ;דעלעגאטן 82 מי

ט ארדן פון ק. ש. דעלעגאט; 1 מ.יט שול קאלאניע קאאפ.  דע־ 1 מי
ט קאמיסיע קולטור נאצ. לעגאט;  קאמיםיע שול נאצ. דעלעגאט; 1 מי

שע דעלעגאט; 1 מיט ט בױרא אידי  מיטלשול און דעלעגאט, 1 מי
ט צוזאמען לערער. 36 און דעלעגאטן, 2 מיט  187 לערער די מי

םן װערט באריכט דער דעלעגאטן.  א צוגעלאזט װערט עם גוטגעהיי
 ענטפערט דעם נאך כיגזבערג. ח׳ קאונםיל י. י. ט. פון פארטרעטער

ף גלאזמאן ח׳ ען װעלכע פראגן, אלע אוי ״נ  געװארן געשטעלט אים ז
 דער פון נאמען אין באגריםט שט״נבערג חבר דיםקוםיע. דער אין

ך שטעלט ער קאמפארט״. פון בױרא אידישער  אפ הויפטזעכלעך זי
ט דער אויף ק״ טי כ ען פון װי  אזוי װי אךן פאראײנען שול די בוי

ען צו . בוי ״ עז דארפן מיר אז יװײזט, ער ז מ קו ט ט ארבעטער די צו ני  מי
ט נאר אישום, אבםטראקטע זונג אן מי װיי  זײערע פארענטפערן צו װי אנ

ט ער פראילעמען. טאג־טעגלעכע ג  פא־ א האט פארטײ די אז אן, צ״
ע ױו ט שולן. די צו שטעלונג זי

ט דער װעגן רעפעראט א האלט קאמענעצקי חבר ק״ די ענ װ ט  צו נוי
 זיי װאם אויפגאבע װיכטיקע די און ברענטשעס קיגדער די גרינדן
רונג דער אין דערפילן דארפן אניזי  פארן קינדער אונדזערע פון ארג

ט ער קלאם. ארבעטער ױיז  קלאם קאפיטאליםטישער דער אז אן, ו
ט זעט ך קינדער, די אונדז פון אװעקצורייםן מעגלעכקייטן אלע מי  אוי
ט ארגאגי־ אזעלכע אנדערע און םקאוטם באי די פון היל^ דער מי

״ װילן זאציע קז ז יי פיי א  ארגאניזאציע פאר דראנג קינדערם די ב
שט אום ײ דערלאזן צו ני  רעװאלוציאנערן פון רײען די אין אנקומען ז

ט קאנען א. א. א. ביים שולן די פראלעטאריאט.  אינגאנצן ני
 קינדער ארבעטער די אװעקרײםן פון פאדערונד. די באפרידיקן

ך אידעאלאגיע. קאפיטאליסטישער דער פון  אויפגאבן די אוי
וי זיינען ט בלייבט עם אז פארשידנארטיק, אז  פאר צייט גענוג ני

װיטעטן, ארגאניזאציאגעלע  דער־ װאם שפראך די קומט דערצו אקטי
ט לאזט ען ני צי  האלט עם שפו־אך־גרופן. אנדערע פון קינדער אר״נ
ט די פון אפגעפרעמדט קינדער די אויך  כאטש און קינדער, שול ני

ען פראבלעמען זייערע  קעמפן צו זיי דאס שטערט זעלבע, די זיינ
ך האט פיאנערן־ארגאניזאציע די צוזאמען. ט אוי  פול־ געקענט ני
 יװאם עלטערן, צאל גרויסע א װייל פראבלעם, די לייזן שטענדיק

ט שטײען ״  באװעמנג, ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון װ
ט װעלן  ארגאניזאציע. פיאנערן א אין קינדער זייערע שיקן ני

 פון קינדער ארײננעמען קע:ען װעלן אבער ברענטשעס די
ל שפראך־גרופן, פארשידענע ײ זויי  איינגליש, אין װערן געפירט װעלן ז

ך װעלן שטערונו״ען אנדערע די און  פארבינדונג די אװעקפאל[. אוי
ך װעט קינדער און עלטערן די צװישן ײן דעם דורך אוי ט ז  נאר ני

ך נאר אידעאלאגיש,  דערװאקםענע פון ברעגטשעם די פראקטיש. אוי
ר אונטער נעמען װעלן ע ״  װעט דאם ברענטשעם. קינדער די שוץ ז
 עלע־ אונדזערע גראדואירן װאם קינדער די פאר ארט אן געבן אויך

ט קומען און שולן מענטארע ב מיטלשול. אין אן ני ״ אוי ען ז ״נ  ז
ט ט נישט געװיינלעך זיי בלייבן פיאנערן, קײן ני  דורך אבעד אוגדז, מי

ײ װעלן ברענטשעס די ך ז  רײען. אונדזערע אין בלייבן װײטער אוי
 גאנצע אונדזער און קאמעגעצקי ח׳ •ענדיקט שולן, די פון װאוקס דער

שן ארבעט ברענטשעס. קינדער די פון אפ םך א היינגט קיגדער די צװי
 נאציא־ דער פון נאמען אין קאגפערענץ די באגריםט מרמר ח׳

 מרמר ח׳ א. א. א. ביים קאמיםיע שול און קאטיםיע קולטור נאלער
ס דריקט ט אוי היי  די קאנפערענץ. דער פון ארבעט דער מיט צופרידנ

ען ער, זאגט רייד, אלע ײנ ך האבן זיי װייל קאנםטרוקטױוע, ז  זי
ט באשעפטיקט דונג די — אויפואבע הויפט דער מי רינ  שול פון ג
 אויפגאבע אונדזער װערט ארבעט דער פון פארלויןכ אין פאראײנען.

 װאס ארגאניזאציע, ספעציעלע די האבן מוזן מיר קלארער. אלץ
ך זאל ט אפגעבן זי  פאר־ שול דער איז ארגאניזאציע אזא שולן. די מי

 דארפן ברענטשעס, ארדן די באזונדער ארגאניזאציעס, אלע אײן.
ען מיר שולן. די העלפן נ ״  אז ענדע, צו מרמר ח׳ זאו.ט זיכער, ז

ט װעט איר ף קוקט לאגד דאם רײד. בײ בלײבן ני ױ אוי  .)יארר נ
ב ױ אוי ״ מיר װעלן פאראיינען, שול די שאפן װעט יארק נ ך ז  אוי
ב און לאנד, איבערן האבן ײן װעט דאם אוי  געשאפן װעט אזוי, ז
 איו עם װאו אומעטום באװעו״ונג. מאםן א שולן די ארום װערן

שע אדער תורה, תלמוד א פאראן  האבן מיר מוזן שול, נאציאנאליםטי
שול. א אונדזערע

 ער קאמיסיע. רעזאלוציע דער פאר באריכטעט האלפערין ח׳
ק װערן װאם רעזאלוציעס פאלגנדע פאר לײענט מי שטי  :אנגענומען איינ

 די אויסגעדריקט װערן עם (װאו פארא״ן שול איבערן רעזאלוציע
 אז ;מאםן־באװעגונג א װערן דארף פאראײן שול דער אז געדאנק

 די אז ;פאדערונגען ר,ינדער פאר קאמפן די װעלן דעם צו העלפן
ען א. א. א פון ברענטשעם קינדער ײנ ל א ז ״  פיאנערן דער פון ט

 אין באװעגונג קינדער ארבעטער איינציקע די איז װאם באװעגונג,
 קאמ־ אריז קאמפאגיע, רעלױ״יעזע אנטי קאמפאניע, װאל אמעריקע),

 אנדערע. און ארטעף אונױוערזיטעט, ארבעטער פרעסע, רויטע פאניע,
 די פון באפרייאונג ד< פאדערן צו טעלעגראמעם ,:עשיקט װערן עם

 פון קינדער פאר רעליף מילם, חבר און אינגלעך, נעגער סקאטםבארא
 שכירות ש:<ידן צו פארזוך קעגן פראטעםטירן צו םקולם, פאבליק די

רױוער. םאוט אין רעשייעניש די און לערער, םקול פאבליק די פון
ע: ארגאניזאציע דער פון באריבט םי ט םולער ח׳ קאמי ענ פאר ל״

 ארגאגיזאציע דער פון פארגעשלאגן װערן װאם רעקאמענדאציעם, די
 רעזאלוציעם פאלגנדע באזונדער. יעדע אויפגענומען װערן און קאמיםיע

ײן זאל פאראיין שול דער .1 : אנגענומען זוערן דער פון באזע די ז
ײן זאל פארא״ן שול דער ארגאנתאציע. שול  ארגא־ איינציקע די ז

ע אצי ל; דער װעגן זאגן צו האט װאם ניז  זאל אפצאל מיטגליד .2 שו
אר; א סענט 50 זיין  עקזע- אן דערװיילט פאראײן שול דער .3 י

ױו שט פון קוט שט און 5 פון װייניקער ני  מיטגלידער. 9 פון מער ני
עז פאראיין שול פון באאמטע די ײנ ך ז  דער פון מיטגלידער איי

ױו; ט עקו  פאר טאג־ארדנונג א אוים ארבעט עקזעקוטױו די .4 עקז
 שול צום ר־עקאמענדאציעם מאכט און פארזאטלונג פאראײן שול דער

ע .5 #אראיין; ד ך פארזאמלען קערפערשאפטן ב״  ;־װאך יעדע זי
ט פאראיין שול דער .6 ל ך ט״  דורכ־ דארפן װעלכע קאמיםיעם, אין זי

סע?־ א דערװײל״ט קאטיםיע יעדע ארבעטן. פארש״דענע די פירן
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ט װעלכער רעטאר,  צום אדער עקזעקוטיװ דער צו באריבטן אפ גי
ײבט; םיםטעט קעפטן די פאראיין.  קעפטנס; אוים קלייבט קאמיסיע בד

ט מוז פ. .s• פון פארזיצער ארגאנײזער; דערוױילן  זיין ני
 ארו״אגיזאציעם פארשיידענע פון צושריפטן .7 באשטענדיקער; קײן

״ געלייענט װערן ען די ב צונג מע; דער פון זי טי עקו ג די .8 עקז נ צו  זי
 שעה, 1 ארום געדויערן זאלן ארבעט רוטינער פאר פאראיין שול פון

 טעטי־ קולטור אנפירן מען זאל דערנאך שעה, 1נצ/ העכםטנם »דער
ט קולטור די .9 ;קייטן ק״ טי ען, פון באשטיין זאל טע טונג ליי א״ג

טן װעגן שמױעסן  בבלל ארבעטערשאפט דער פון פראבלעמען און נוי
רן ;בפלל געגנט יענעם פון ארימשאפט דער פון און אניזי  קלאםן ארג
ש, אין ף אבער לינזודים םאציאלע אידי  אר־ ;שטייגער לייכטן א אוי

רן אניזי  קולטור א װעדן דערמ״לט ם׳זאל ;דראם־םעקציע און געזאנו. ג
 ליטעראטור; אונדזער פארשפרייטן צו אגענט קולטור און קאטיסיע

ך זאל שולן די ױוערזיטעט ארבעטער אין סטודע;טן שיקן אוי  אונ
 און בכלל באװעגונג ארבעטער דער פאר טוער קאדרען פארצובר״טן

; קאמיטעטן פאראיין שול דערװ״לן דיסטרי־טן .10 ;בפרט שולן
 צופ לערער דעם און דעלעגאטן 2 שי־ט פארא״ן שול יעדער .11

 קאמיטעט שול דיםטריקט דער און פאראײנען שול די .12 דיםטו־יקט;
ך אריענטירן  ;שטאט פון געגנטן ארימסטע די אוין» הויפטזעפלעך זי

 מיט־ 3 פון םעקרעטאריאט א דערװיילט קאמיטעט דיםטריקט דער .13
 װערן צוזאמענגעשטעלט זאל פאראייז מיטלשול דער ־.4 גלידער;

ען יװעלכע קאנפערעגץ, דער אוין- דערװייל מיטגלידער 5 : פ,״ן ך זיינ  אוי
װ״ ;קאמיטעט שולן שטאטישן פון מיטגלידער  ברענטשעם שעפטום צ

קן ן צו יעדער, דעלעגאטן דריי צו «י ״  דיסטריקט. יעדן פון דעלעגאט א
 שיר, ח׳ פון פארשלא; א אנגענומען װערט עס דעלעגאטן. 16 הבל םך
ט קאנפערענץ די אז  רענט דאם קאמיטעט שולן שטאטישן דעם גי

ט װעלבן איבעראנדערשן נ פונקטן, די פון איז ני י ס געפינט ער או  אוי
מ אדבעטן זיי אז געהעדיק. װי ני

ט  מאל דאפ דארפן קאמיטעט שטאט פון רעקאמענדאציע דער לוי
 שולן שטאטישן צום מיטגלידער 15 אנשטאט 20 װערן דערװ״לט
פאראיין מיטלשול דעם פאר ספעציעל מיטגלידער פינף קאמיטעט.
 מיטגלידער 24 אן נעמען עם נאמיגאציעס. עפנט פארזיצער דער

 איינ־ װערן דערװ״לט זאלן 24 אלע אז באשלאםן, װערט עם און
ען פאלגנדע שטימיק. טן געװארן דערװ״לט זיינ : א״ב) (לוי

גאנז, ו״אזמאן, בילער, איצקאװיטש, דארע אגוםטאװםקי, ה.
״ װילנער, ווינער, האלפערין, גלוזםאן, גלאז, ט״ן ש ײנ  חברטע לייב, װ

 פערװין, ביילע סיד.ל, םולער, מאגידםאן, לינדענבאום, לײבאװיטש,
 קא;פערע:ץ שקלאר. שליצען, ריד, ראגאף, קאטאװײן, פרעםבערו״
געשלאםן.

א. א. א. פדז ״דאבלעמען די ורעגן װערטער פא־ א
 קליין־ דעם פארלאזן האבן חפרים אונדזערע פון צאל גרויםע א

ך און ר. א. בירגערלעכן  האבן מיר .א א א. דעם אין אנגעשלאםן זי
 איז עס װי שנעלער םך א װאקסן װעט ארדן אונדזער אז געהאפט

 מעלכע אורזאך, הויפט די אז זיך, פארשטײט װירקלעכקייט. דער אין
 עקאנאמישער אונערטרעגלעכער דער איז װאוקס אונדזער שטערט

ט פאר חבריס פיל שטרײכן ברענטשעם קריזיס.  באצאלן קענען ני
ען הברים געשםראכענע די פון פילע ״דױם״. די  גרינ־ די געװען זיינ

ט ? טאן צו דא איז װאם נו, ארדן. אין פארקעמפער די דער,  ארנדז גי
זאל מען :עצה פאלגנדע די זאלצמאן ר. חבר םעקרעטאר אונדזער

ך און צאלונגען לאקאלע די פאר?לענערן ט װי אוי ״  פאר־ מעגלעך װ
ע קלענערן ק  פאר־ צו העלפן װעט דאם און פאנדן נאציאנאלע א״ני
ט חברים אבער לאגע. די בעםערן ״ן דאם ני ל  פון אורזאך די איז א

גג מיין ;אך אורזאך די שטילשטאנד. אונדזער  : פאלגנדעס איז מיינו
 חברים, 120 א ביז 60 א פון אנטהאלטן ברענטשעם צאל גרויסע א

ען טעםיק ײנ  חברים, צװאנציק א ביי ברענטשעם אזעלכע אין לעצטנס ז
נג א צו קומט מען װען און טי  20 פון ה״פעלע א טרעפט מען און מי

 זיך װילט עם ארב״טן. צו השק דער אפ נעמט מיטגלידער, 30 אדער
ט ן צו אננעמען ני ״ ״ פארזיצער ז טינו״ אזא ב  פילט לעקטאר א און מי
ט טן. צו װי ני  טעטיקע די פון חשק דער אװע־ נעמט עס אײנליי

ט זען זיי טאן, צו עפעם חפרים  ארבעט, זייער אין פרוכט קיין גי
 זײער פארנאכלעםיקן חברים די פון סך א אז איז רעזולטאט דער און

ארויפ אפילו טרעטן אדער ברענטש א״גענעם
 ביי װערן װאם קאלעקשאנפ, אפטע צו די אויך שטערן אביםל

ען אונדזערע טינג ט קומען חברים צאל א געמאנט. מי  צו דערפאר ני
ען, אונדזערע טינג  קאן עם און פעלער קליינער א איז דאס אבער מי

איז מיינונג, מיין נא־ אורזאך, הויפט די װערן. קארעגירט ל״בט

ען די אז טינג ען מי ײנ ק ז י נ ״  פילן זיך דארף עם איגטערעסאכט. װ
ען מיר כאטש און חברשאפט, מער נ ״  דארפן ארגאניזאציע, מאםאװע א ז
טן אינטעדעסידן מער זיך נ;<ר ט סיי יחיד, מי  מאטעריעלן זיין מי

ט םיי און צושטאנד ײן מי קן ז םטי  פאר־ זיך דארפן מיר צושטאנד. גיי
ט מער װאט נעמען  ברענטשעס אונדזערע ארבעטן. קולטורעלע מי
ײ צענטערן, קולטורעלע זיין דארפן  אויפקלע־ מער װאס טאן דארפן ז

 אפגעבן זיך דארפ; מיר באװעגונג. לינ־ער דער פאר ארבעט רונג
טן :אר ניט ך דארפן נאר קערפער, קראנקן מי  קראנקן דעם תײלן אוי

? גרייכן דאם מיר קאנען אזוי װי און גייםט.
ײן סע ־אבן װעלן מיר װען איז, ענטפער מ  איך ברענטשעס, גדוי

ן ״  הונדירט דריי ביז הונדערט צװײ פו.ן (בערך צאל אין גרויםע מ
 ברענטש אזא אויפטאן. םך א קאנען מיר װעלן ברענטש) א אין חברים

ח קאן לאקאל, פאסיקן דעס האבן קאן רבפי  דיטקוסיעס, לעקציעם, דו
ט חברים װעלן ברענםש אזא פון ארבעט. טאן קאן פן, ני  וױילע לוי
ר אין ארבעט רעװאלוציאגרע טאן קענען װעלן זיי ע ״  אײגענער ז

ך םביבה.  אפצאלונגען לאקאלע די פאל דעם אין װעלן במילא אוי
 װעט לא־אלן דרײ פאר געלמ דירה צאלן צו אנשטאט — קלענער װערן

״ אז פאר, איך שלאג דעריבער װ. . א. אײנעם פאר צאלן מען  ב
צונגען פלענארע אקטאבער קומענדע די טען זאל זי פגענו  װערז אוי
 געגענטז זעלבע די איז ברענםשעם קליינע ״פאראייניקן — פראגע די

ױניםם״. גרויפע אין שטעטלעך ארער

לעװיט, טארים דר
ױ א״ א. א. ,132 ברענטש יארק. נ
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ס דריקט 74 בר. ײן אוי ף טרויער טיפן ז צייטיקן דעם אוי  פרי
ט ד וזברםע פון טוי  דער איז אקםיװ געװען איז װעלבע שיין, רוי

קונג. איר ערע באװעגונג. ארבעטער לינקער ד״נ אנ

אײזענבערג. סעם

 באדויערן א., א. א. ,138 בד. מרמד קלמן פרז מיםגלידעד אלע
קן דעם שטארק טי צ״ ט פרי  פיאנערין יאריקער 11 ױנגער דער פון טוי

 הן11 דעם זונטיק, געשטארבן איז װעלכע פרידבערג, ראזאלין
ב 17 שול אונדזער פון קינד א סעפטעמבער. ״  איז זי א. א. א. ב

 געשען איז װאפ עקםידענט אן דורך אזן באליבט געװען אלעמען
אונדז. פון אװעק ױנג אזוי זי איז צוריק מאנאט א מיט

א.א א. 138 בר• פון עקזעקוטױוע

ם״ק. פפעקטאר, מ.

 דעם זייער באדויערן ,159 ברענטש פרן מיטגלידער רי נזיר,
קן דעם און פארלוסט טי צ״ ט פרי  בלענדים מ. הבר אונדזער פון טוי

ע פון מוטער און פארא, פרוי  און בלענד הבר זאל קינדער. זיינ
ע נ ״  ארבע־ רעװאלוציאנערער דער אין טרייפט א געפינען קינדער ז

באװעגונג• טער
ם״ק. אפעלבאום, ג.

 זײער אוים דריד,; א., א. א. 170 בר. מאגילעװער פון ־ברים די
פן טרויער טיפן צייטיקן אוי ט פרי  ראזענטאל, איםאק חבר פון טוי

ד א געװען איז װעלכער טגלי  די אז ־אפן מיר .170 בר. פון מי
 װעלן זיי װאס דעפ דורך טרײסט א געפיגען װעלן קינדער און מוטער
קלאם. ארבעםער דעם מיט קעמפן העלפן

קין, ב שי־או.א. ,170 בר. םעק. לו


