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1931 אױגוםט-םעפטעטבער,ק נ ו פ ר ע ד2

ג נ ו ר ע ל ק ר ע ד
 איז פעטערסאן, ארד;, ארבעטער אינמערנאציאנאלן 5 ברענטש צום

 געװעז׳ איז קלאגע די קרויזקאפ. חבר געגן קלאגע א ארײנגעקומען
מער אן און ארבעטער, אן אלײן הבר, באטרעפנדער דער אז טי ענ  אי

ז, א פון ײן פון ארבעטער אן ארויםגעשמעלט האט הוי  איז דיידז ז
ט האט און סטרייק אין געװען איז ארבעטער דער יװען צייט דער  ני

ט בר. דער רענט. מאנאטן צװײ פאר באצאלן גע־אנט  דער צו איבער גי
 דער־ קאמיטע, א װי גאפדעם קלאגע• די אונטערזופן צו עקזעקוטױוע

פ הערט עקזעקוטיװע, דער פון װיילט  אר־ ארויםגעװארפענעפ דעם אוי
ך און בעםער,  ־א־ קלאגע די קאמיטע די געפינט אנגעקלאגטן דעם אוי

 בא־ צו אנגעקלאגטן דעם עקזעקוטױוע דער רעקאמענדירט און גרינדעט
שטראפן.

 איז ברייט גאנצער איר אין פראגע די אדין= געמט עקזעקוטױוע די
ע א נאך  דער אז קלאר, אלעמען פאר ווערט שטראף דער װעגן דיםקוסי

 פריגציפן די צו זאץ געגן אין איז אנטעקלאגטן דעם פון פארברענן
 דעם פאר און ארדן, ארבעטעד אינטערנאציאנאלן דעם פון

 פין אויסגעשלאםן װערן צו אנגעקלאגטער דער פארדינט פארברעפן
ארגאניזאציע. דער

 אנגע־לאגטער דער װאס פאקט, דעם אבט אין נעמט עקזעקוטױוע די
ט צוזאמען קאמף אין געשטאנען אלעמאל איז  רעװאלױציאנערע די מי

 א פון געװארן באאיינפלוסט ער איז טאט דעם צו אז און ארבעטער,
 יײערן אויפגעפאדערט אנגעקלאגטער דער דעריבער זאל פערזאן, צװייטן

ײפ אנטשולדיקן צו זיך  האנד־ פארברעבערישער זיין פא־ ברענטש פ
לונג.

רעקאמענדא־ די עקזעקוטױוע די בדיינגט מיטינו. קומענדיקן צום
ג װ־ערט װעלבע ציע, מי טי ש אנגענומען. איינ

 פארברעפן א באגאנגען איז ער אז קרויזקאפ, הבר דערקלערט דאן
 צוקונפט דער אין אז פאדזיפערט ער און מאראל ארבעטער דער געגן
 ארבעטער דער פון פרינציפן די מיט אײנקלאנכ אין האנדלען ער װעט

באװעגונג.
ײט״ ״טארגן דער א<ן אפדרוקן דערקלעדונג די באשדאסן  איז פר״ה

ך פו:־״. אין אוי ״
דזי"■ נ• פעטערםאן, א., א. א. 5 בר. פרן ע־זעקדטױוע

מעדיקאל־דעפאדםמענט צום צוטרױ
ד אלס טגלי  דריק א., א א. הירש־לערןערט 116 ברענטש פון מי

ם איך ײן אוי  העלפן פאר דעפארטמעכט מעדיקאל צום צוטרויען מ
ײן צו באצוג איז אראנדזשמענטם די אין בזיר ■אפעראציע. מ

ם דריק איך ן אוי ״  אונזער צו צוטרויען פולן און דאנק מ
ײן פאר יטש, דזערשקאװ ב. דר. םפעציאליסט  ערנ־ און ערלעפער ז

באהאגדלונפ. האפטער
גרום, חפר׳שן מיט

. ה. ערא״ קי פ װ א ל מי

ג רעגולערן א בא נ טי  ארדן׳ ארבט אינט. ,21 ברענטש פון מי
 האפנונג און סימפאטיע איר מיטגלידעריטאפט ברענט׳ט די יציקט

ג שנעלע א פאר ג לו ן פון ה״ ״  אין מאזעם. ד. ח׳ צו קראנקה״ט ז
ן איז קלאםנקאמף און קרייזים פאריטארפטן איצטיקן דעש ״  קראנק- ז

באװעגונג. אונזעד פאר פארלוסט גרויסער א ז־,ײט
סעק. פינק, מ.

 מינעאפאלים, ארדן׳ ארב• אינט ,21 ברענט־צ פון ײקזעקוטידדע די
ם דריד,ט ט פאר פארדרום איר אוי  מאזעם ד. ת׳ זיך מיט האבנדיק ני

בן װעט ער אז חאפט און ט אינגי עזונ ך און ווערן ג  װייטער זי
 קאנװעכ־צאז דער בא ארבעט זיין. ארבעט. אונזער אין באטײליקן

איר. צו אינםפיראציע אן איז
.21 בר. עיןזעקוטױוע *צולבערג, מי־יער

ם ע י צ ו ל א ז ע ר ־ ל י פ ע ג ט י מ
 אונזער אוים דרי־ן א.׳ א. א■ 2S ברענט־צ פון מיטגלידער די מיר

 גאכ און אײבראם חבר׳טע און ־בר אונזער צו מיטגעפיל טיפסטן
ף פרימאן  אי האפן׳ מיר עלםי. קינד זײער פון פארלוםט ד;*ם אוי

ײז נאט־צ זיי װעט אידעאל אונזער פאר ארבעט די װ  פארגיטיקן טייל
פארלוסט. גרויסן דעם פאד

םעקרעטאר. װײנער, ־לאל־

פ דריקן א., א. א. ,129 ברענטש פון מיטגלידער די מיר,  אוי
קװי; טאדיפ ה:ר אוכזער צו מיטגעפיל טיפפטןי און טרויער אונזער

ע און ף קינדעד ־ליינע צװיי זיינ טיקן דעם אוי ציי ט פרי  פדן טוי
ײיך חבר אז האפן, מיר קװין. הבר׳טע מוטער, און פרוי ז״יער  יו
 פאר און ברענט״• פאר׳ן ארבעט דער אין טר״םט א געפינען װעט
באװעמנו״ ארבעטער רעװאלוציאנערער דער

סעקרעטאר. ראטבלאט, א

ען און א. א א. 20 בר. פון מיטגלידער די מיר קאונםיל־ פרוי
ם דריקן דזשארדזשיא, אטלאנטא, פון ער טיפםטן אונזיער אוי  טרוי
 פא־־ און בלאנק הברים ליבע אונזערע צו מיטגעפיל חבר׳שן און

ע ף מילי ר פון פארלוםט זייער אוי ע ״ ק, דז׳טא זון ליבן ז  װאכב בל״נ
ע אין אװטאטאביל־עקסידענט אן פון געשטארבן איז נ ״  יארן. בליענדע ז
שן, און האפן מיר ט ׳װייטערדיקער ז״יער אין אז װינט ק״ טי ן טע  אי
 אויף־ טרייםט א געפינען זיי װעלן באװעגונד. רעװאלוציאנערער דער

פארלוסט. פרויםן זייער
פעקרעמאר. מערלין, טאריס

 179 ברענטש ־אדאליער פמעדניקער פון מיטגלידער די מיר,
ם דריקן א״ א• א פן באדויערן טיפםטן אונזער אוי קן אוי טי ״ צ רי  פ

ט מאן חבר אוגזער פון טוי ם דריקן מיר גאםאק. היי ער אוי  אונז
ן צו םימפאטיע  קעטפן צו פארשפרעכן טיר קינדער. און פרוי זיי

 האט■ װעלפע ארדנונג •פקלאפערישער דער פון אפשאפונג דער פאר
״ ארויסגעריםן גאםאק הבר אונזער רייען. אונזערע פ

פעקרעטאר. קויפמאן, איזידאר

 א.. א. א. 102 בר. גארקי מאקםים פון מיטגרידער די מיר
ם דריקן סאן־דיעגא׳  חבר אונזער צו מיטגעפיל טיפםטן אוכזער אוי

װסקי, בען א ן דונ ״  שװאגער און רוט •פװעםטער אםקאר, ברודער ז
ף על מוטער. ליבער זײער פון פארלוםט דעם אוי

 ארגא־ אונזער אין טרייםט א געפינען װעט איר אז האפן, מיר
ע אצי .לעבן ־פענערן א פאר קעמפט װאם ניז

פע?. פראט. קריניצקע, מערע
פעק• פריטיקי,

פ דריקן שיקאגא, א. א. א. 1 ־ר. פון טיטגלידער די מיר, י  או
ף װאםערמאן ב• חפר אונזער צו םימפאטיע טיפםטע אונזער ן אוי י י  ז

ן פון פארלוסט  1אי טר״םט געפינען װעט ער אז האפן מיר פדוי. זיי
ײן באװעגונג. ארבעטער דער פאר יארבעם ז

, ל. עז ה א םע־• ק

קן א. א. א. ,91 ברענטש פרײהייט פון מיטגלידער די מיר,  דרי
ן טרויער טיפן אונזער אוים פ׳ ט פלוצלונגן אוי  הבר׳טע אונזער פון טוי
־ געשטארבן איז װעלפע באמאן, יעטע טי צ״ רי  טן0 דעם דאנערשטיק, פ

פ דריקן מיר .1931 אויגוםט,  הבר צו מיטגעפיל חבר׳שן אונזער אוי
ן און באמאן אונג דער פאר טעטיקײט זייער אין פאמיליע. זיי  באפריי

ײ זאלן ארבעטער־קלאם דעם פון 1 געפיגען טרײםט א ז
חבר׳שאפט, מיט

קאטיטע רעזאלוציע

 א ר• פראװידעכם, .א. א א. 171 ברענטש פון מיטגלידער די מיר,
פ דריקן  און חבר צו מיטגעפיל און טרויער שמערצלעפן אונזער אוי

ף שװארץ לואיפ חבר׳טע  ױנג־פארשטאר־ זייער פון פארדוםט דעפ אוי
 ײעט אידעאל אונזער פאר ארבעט דער אין אז האפן מיר זון. בענעם

געפיגען. טרייםט א איר
פעל, פוירל, דזשיי

־ז א. א. א. 161 בר. נאדיר משח פון מיטגלידער מיר׳ רי  אריפ ד
ף םיגל אפקאר חפר אונזער צו טיטגעפיל טיפפטן אונזער  דעבג אוי

ײן פון פארלוסט שרעקלעפן  קינדער. די צו מוטער און פרוי טרײער ז
ער איר זאלט קלאם ארבעטער פון באפרייאוגג דער פאר קאמף אינם  איי

געפינען.. טרייםט
םע־. רע־. לייט, טע־מ

ט קלױולאנד, א. א א 124 ברענטש רוטנבערג ט״ ט ש  געבויגעגע מי
 בעלא הבר׳טע איבערגעג״בענער פדן,ארכזער קבר פרי־צן איבער׳ן לעפ

 די אין טרײפט געפינען הבר און פאמיליע איר זאל גאטהעלף.
ען װעלפע רייען, רעװאלוציאנערע  געווען פארשטארבעגער דער זיינ

 ערע לעבן. איר געװידמעט ר,אט זי װעלפע פא' און ליפ אזוי
אנדענק. איר

פער, דװארקין, מאיר
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פלענומש אונזעדע
 אוגזער פון פלענופם רײע א פארקוטע; ,ױעלן מאנאט דעפ

 דעם שיקאגא אין פארקומען ,־ועט פלענום ערשטער דער ארדן.
 געבז דערמיט װעט שיקאגע םעפטעטבער. טן13 און 12 ,11

לאנד. גאנצן א־בעד; פלענוכ־כ די פאר טאן דעם
 יי אויר װעלן אזוי פלענופם, עריטטע אונזערע װי אזוי
 דער פון הכל פן־ דעם אונטערצוציען אויפגאבע די האבן איצטיקע

 — קריטיק זעלבםט פדן ליבט אין — ארפעט אפגעטאנענער
 גע־ די װײטער פארמײדן צו אזוי װי פלענער, אױסארבעטן און

 מיט װײטער אריעט די אנצופידן אזוי װי און טעות׳ן מאבטע
ד־גרפאלג. מער

ארדנונג. טאג פאלגנדע די האבן װעלן פלענוטם אלע
 באריבט .2 עקזעקוטיװע. נאציאנאלער דער פון באריבט .1

 פאר קאטפאניע די .3 קאנ״טעט. שטאט און דיפטריקט פונ׳פ
 די .4 מלוכה. דער פון חיטבון אויפ׳ן פארזייערונג פאציאלעד

 רעלעגאציע דער מיט פארבינדונג אין קאמפאניע ארגאניזאציע
 טעטיקײט. קולטורעלע אונזעד .5 רוםלאנד. םאװעטן אין

פראבלעמען. ארטיקע .7 שול;. אונזערע .6
 אננע־ דעלעגאטן די האבן פלענומס לעצטע אונזערע אויף

 פון השבון אויפ׳ן קריטיק זעלבפט פון טאס גרעםטע די װענדט
 איו; דיסטריקט די אויוי אויך וױ עקזעקוטױוע. נאציאנאלעד דער

 אונזערע גוט. גאנץ איז זיך פאר אליין דאם קאמיטעט;. שטאט
 ניט זיך דארפן בכלל מיטגלידער אונזערע אויך װי ברענטשעם

 קערפערשאפטן. פירנדע זײערע קריטיקירן צו פון צוריקהאלטן
 אפ־ ניט זיך זאל קריטיק די אז נײטיק דורכאויפ אבער איז זגפ

 עקזעקד די צו װײטער גײן נאר קאגײטעט, שטאט באם שטעלן
 די גופא. נױטגלידערשאפט דער צו און ברענטשעם די פו; טױועם
 דעד פון אן זיך הײבט װאם די איז קריטיל, זעלבםט בעפטע

ברענטש. אייגענעם פון זעלבפט מיטגלידערשאםט
 פונט אנהײב אי; פאר טאל דאס קומען פלענוכ־ס אונזערע

 ״אכ גרעםערער א אין נאך דערפאר ־ועלן זיי ארבעט־סעזאן.
 ארבעט־פראגראפ אן אנצייכנען דארפ; פלענוכ־ם פריערדיקע די װי

 דורכ־ אזוי װי באטראכטן, דארפן. זײ יא־ לױפנדיקן פאר׳ז
 אונ־ אױך װי נמע.מיטגלידער, פאר קאכיפאניע אונזער צופירן

 בא־ דארפ; פלענומס אונזערע קאמפאניעס. אנדערע אלע זעדע
 יסולטורעלער דער פאר פראגראם א אױםארבעטן זונדעד

 דארפ; חודש דעם שטעט. און ייפטריקט; איןזײערע טעטיקײט
 פרע־ אונזערע און ־טוק א־בעטע־־קיגרער אונזערע עפענען זיך

 אזוי װי פראגע, דער טיט אפגעבן גרינטלעך זיך דארפן נומם
 אזוי װי און ׳טולן עקזיםטיהינדיקע ׳טוין זייערע באפעפטיקן צו
ן ר א נ ו א ו נ —נייע' עפענען צו ן נ י פ ע נ ׳  ך י ז ם
 V ז א ו •ט ז ד ו ב ר ע טי נ ו א ר ע ד■ י ק ־ .ר ע ם ע ב ר א
 זיך פאר האבן פלענומם אונזערע קורױ,. . i פ ו ל פ -נ י י א
 פארגײבטעדט סך א איז ארבעט זייער באט״ט אויפגאבן, פך א

 קאנ־ אונזער נאךי לאנג ניט פא־ .קומען ז״ װאם דעפ. דורך
דירעקטױון. ;4א פא־האנדלונגען אירע זיך פאר ־אבן און דוענ־טאן

 באזעיט זײן װעלן פל׳ננומס אונזערע אז זיבער, זײנען מיר
 דערװארט; כייר מאנװעניטא;. אונזער װאס גײםט דעמזעלבן פון

 אונזער פאר דעזואטאטן גוטע בר״נגעז װעאן זײ אז דערפאר,
 רעװאאוציאנערער אאיעכײינער אונזער פאר אויך און אדדן

באװעגונג. ארבעטער

 א אין קאמפאניע מיטגלידערשאפט אונזער
פארבאנד סאװעטן אין דעלעגאציע

ארײננעמע; פאר אז בא־טראסן, האט קאנװענשאז אונזער
 גע־ זאר ארבעטער־ארדן א־נטערנאציאנאלן אין טיטגלידער םעד
 אין דעאעגאט א שיק; צו טעגאעכקײט די — פרייז א װערן געב;

 ארייננעבען װעק. װעאכע ברענט׳טעם 5 •פארבאנד. םאװעטן
 יטיק; צו געאעגנהײט רי קריגץ װעל; מיטגאידעד צאר גרעםטע די

 רעקא־ האט קאנװענ־טאן רי פארבאנד. םאזועטי קיין דעיעגאט;
 יארק, נױ פון 2 װערן. געיטיקט זאק דעלעגאטן 5 אז מענדירט

ברענטשעפ. ױגנטיעכע די פון און.איינער לאנד איבערן פון 2
 פדײז דער אט װאפ אונטערצױטטרײכן, איבעריק ם׳איז

 אונזיער סײ מאמענטן, בײדע מיטגאידער. אונזערע פאר םײנט
 סאװעטז קיין דעיעגאציע אוגזטר םײ און קאמפאניע מיטגא־דער

 מיטגלי־ אונזער אהײן. זיך פאר יעדערע װיכטיק זײנען פארבאנד
 פאד׳ז מיטגיי־ער נײע ברויז ניט טיינט־ קאמפאניע דעדיטאפט

 ניט האבן מיר װיכטיק, גענוג אױך א־ז ארײי דאם כאט־ט ארד;,
 טלוכה״טעלדאנקן קײן אמעריקע פין •טטאט; פאראײניקטע רי אין

 םאציאלע קיין ניט בכלל דא האבן מיר װי קאסע פארזיכערונג
 פארזיכערט װאס ארגאניזאציע פראטערנאלע ■א פארזיכערונג.

 נײטיקע אנדערע אלע און בענעפיט קראנקן ארבעטער דעם
 •טוין אלײן איז פרײז, טיגיטאל; קלײנעם, א פאד בענעפיט;,

 ארבעטער־ארד;, אינטערנאציאנאלער דער װערט. גרויםן־ פון
 פארזיכערונג מאךערנםטע די האט ארגאניזאציע נײע א אלס

 א; פאר לוינט טאטױון םאטעריעלע דיין צוליב אז אזוי פארמע;,
 באלעבאטייטע די צו װי אונזערארדן, צו געהע־ן בעפער ארבעטער

 אינטערנאצי-א־ דער ניט זיך פאריטליםט גלייכצײטיק ארדנם.
 ״בענעפיס״ פון איילן פיר איינגע ־י אין ארבעטער־ארדן נאלער

 םיט׳ן צוזאטען װירקט און לעבט ער נא־ ״פעםעטערי״, און
 מיטגלי־ערשאפט ־י קלאפ. ארבעטער פון טייל קעמפנדיקן
 צוגל״ך איז ארפעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן פרן קאטפאניע

 באװעגוגג ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פאד לאטפאניע א
 קעמפער נײער א מיינט אח־ן אין בזיטנליד נײער יעדער בכלל.

 טוער נײער א מיינט עס אימפעריאליזם. און קאפיטאליזם געגן
 אינטערנאציאנאלער דער פאר יוניא;, אינדוםטריעלער דער פאר

 ארבעטער פון דערציאונג פאר ־טוץ, ארבעטער און הילף ארבעטער
 פרײנט נייער א מיינט עם קלאם. ארבעטער פאר׳; קינדער

 אידי׳טער דארטיקער דער פאר טוער א פארבאנד, םאװעטן פארן
 פארשפרײט; און שאפן אין נױטהעלפער א און קאלאניזאציע

 װעלכ, אויף געביט ספעציעלעד דער — קולטור־ ־ראלעטארייטע
 א אנטװיקלע; קאן ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער

טעטיקײט. פרוכטבארע
ע אנדעדעד דער פון י  םאװעט; ק״ן דעלעגאציע א א־ו ז

 װי קערפער׳טאפט פדאלעטארישער אזא פון געשיקט פארבאנד,
 װיכ־ באזונדעדער פון אךבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער

 איבער־ אימשטאנד זיין װעט דעלעגאציע ס־ער אונזער טיקײט.
 פראטער־ א פון ארבעטער סאװעטישע די צו גרום א צוגעבן
 פאר־ פון ארבעטער געהערן עם װעלכער צו ארגאניזאציע, נאלער

 צו געלעגנהײט די האב; װעט זי ,־אםן. און פעלקער שידענע
 געזעלשאפט נייע די בויען ארבעטער פאװעטישע די אזוי װי זען,

שטדעבן. פעלקער אלע טאםן..פון ארבעטע־ די װעלכער צו
־בא צו אלץ אימשטאנד זײן װעין דעלענאטן אונזערע
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 אמעריקע קײן צוריקקומענדיק און האנט. ערשטער פון אבאבטן
 א ארבעטער־מאםן אטעריקאנער די פאר געבן קאנען זיי װעלן
 םאװעט; אין נעטאן װערט װאם ארבעט, ־ער פון בילד קלאר

 אמעדיקאנער די אנװייזן קאנען אויך װעלן זיי פארבאנד.
 דערנרייכן קענען צו כדי טא; דא קענען מיר װאם ארבעטער,

 געזעלשאפם. נייער א פון בויער פון מדרגה הויכער דער אט צו
 גייםט נייעם א אריינבדייננען אויך װעלז דעיענאטן אונזערע

 אנטוזיאזט דעם מיט אנשטעקן או;ז און זיך װעלז זײ ארדן. אין
 םאװעטך אין שװעםטער און ברידער אונזערע פון ענערניע און

פארבאנד.
 זי צילן. גדויסע האט קאטפאניע מיטגלידעדשאפט אונזער

 נעדײנקט קלאםנקאמף. פדאלעטארישן אונזער פון טײל א איז
דערפאלנ. מיט װערן געקרוינט ארבעט אונזער זאל און הברים, עם

שולן אונזערע פון דעדפענונג דער צו
 שולן אונזערע עפענען זיך װעלן עס און װאכן פאד א נאך

לאנד. נאנצן איבערן
 פאר־ עלטערן פארװאלטונגען, שול אונזערע פון טײל א
 פארלויף אין האב; ברענטשעם אוגזערע הויפטזעבלעך און איינע;

 דערעפנוננ דער פאר פארבארײטוננען נעטאכט זומער דעם פון
 פאראײנען שול און ברענטשעס די סעזאן. שול נייעם דעם פון

 די אט אין טעטיק װערן דארפ; געטאז ניט נאך עכ האב; װאם
 די פון דערעפענונג װידער די מאכן מענלעך און װאכן פאר

 דא נאר איז עם װאו נייע״ עטאבלירן אויך און שולז אלטע
 זוכן מיר מוזן רײ ערשמער דער אין דערפאר. מעגלעכקייט א

 ארבעטער יעדער אין נייע שאפן אויך און שולז די אױפצוהאלטן
 געפינען שטעטלעך און שטעט אינדוםטריעלע אלע אין נעננט.

 פון אײנפלום דעם אונטער קינדער ארבעטער מאם.ן גדויםע זיך
 מוזן מיר שולן. שאוױניםטישע און תורות תלמוד רעליניעזע

י ד ן ע י צ ו צ ם י ו ר א קאמפאניע שטארקע א אנהייבן

ר ע ט ע ב ר ד א נ י ר ק ן ע ו ר פ ע ט נ ו ם א ע ־ ר נ י י  א
. ע ר ע י י ז i ו פ ם ו ל פ ם י א נ ו צ ׳ ־ ן ם א ל  אין ק

 תלמוד א זיך נעפינט עם װאו שטעטל יעדער איז שטאט יעדער
 םענטער״, ״דזשואיש א שול, נאציאנאליםטישע א אדער תורה,
 מיר מוזן פאראײנען, םקאוטם״ נוירל און ״באי אדער

 ארבעטער אונזערע עפענען צו כחות אונזערע אלע אנשטריינגען
 ארבעטעד אונזערע אז דערלאזן, ניט טארן מיר שו^ן. קינדער
 װערן און שונאים אונזערע פון װערן דערצויגן זאלן קינדער

םם. שאוױניםטישן און רעליגיעזן מיט פארגיפטעט
פאד־ אײננ זיין דארף שולן אוגזערע פאד קאמפאניע די

 דער מיט מיטנלידער, נייע פאר קאמפאניע אונזער מיט בונדן
 קאמפן אונזערע מיט ױניאן, אינדוםטריעלער דער פאד קאמפאניע

 דאדפן מיר גל. ד. א. רעליגיע, צױניזם, שאװיניזם, װײםן קעגן
 אלע באװענוננ, לינקע נאנצע די ארבעט שול דער צו צוציען
 איקאר, דעם ר., א. װ. די ד., ל. א. די ארגאניזאציעם, הילפם

 אריענטירט װאס באװענונג, לינקע גאנצע די קורץ, גל. ד. א.
 קאמוניסטי׳טער דער אויוי און פארבאנד םאװעטן אויפן זיך

 פאר־ צו קאםפאניע דער אין ארײנװארפן זיך דארף* פארטײ
נײע. בויען צו און ׳טולז אלטע אונזערע ׳■צטארקן

 ם ע ד ן ע י צ ר ע ד צו אויפנאבע די האט שול אונזער
ר ע ט ע ב ר ן ד נ י ק א ר א ר פ ע ט ע ב ר . א ם א ל  ק

 אנשטאט פיאנערן, זײן זאלן קינדער ארבעטער די אז מיר, װילן
 ױגנטלעכע צו געהערן זאלן זײ םקאוטס, נוירל און םקאוטס בוי

 ליג, ױננט קאמוניסטישער דעד צו ארנאניזאציעס, ארבעטער
 יאננם און מענס ״יאננ איזראעל״, ״יאננ צו אנשטאט
 מיר מוזן אזוי גל״ ד. א. אסאסיאײשאנם״, היברו װימענם
 באזוכן זא.לן קינדער ארבעטער אלע אז ארבעטן טיכטיק

שולז. אונזערע
שולן, אלטע די באפעםטיקט ארבעט. דער צו חבדים,

שולן. נייע עפנט

טעג געבלאפטע די
(פעליעטאן)

קאמלעד יאםל

 אן שוין זיך פ׳רוקן
 צעג געכדאפטע די

 יאנקיפער און ראעעשאנע
שלעק. איבעריקע די און

א םוי ע  האריגא על לי
שמויא  האטפילע על לי

 פול איז פאמעניצע די
געדולע. אידי׳צער דער מים

ען זיינ  אידלעך די ארוים פ׳
ך  נארעס און לעכער די פו
מ האנדלט מען און  יארמעלקעס מי
ט און ע מי ק לי קאפאטעם. ה״

 מיפעם טכינעלע א
 פאר א ניקעלע א

 מיםע א אייז נעמט
איבעראיאר. דערלעבט און

 גאבאעם און כאזאנעפ
ט האנדלען װאם  מאפזיירים מי
קניעעם די שוין באקן

 קדירעם. פאלן צו אף
 ׳פאמעם דעד און ראװ דער

 מ^יםים, פון לעבן װאם
 ביינדל א אפ לעקז

מאנײםים. יאמקיפער די פון

 צעפער רעב ראװ דער
 גענענדל רעבעצן די און

״ טלייגן  װיין ״בו
םאקראמענטל. קא׳צער

 קײדע׳צ קעקעלע דאם אט
ט קער דער מי  נע׳צאמע ה״לי

ט באמנלען  בערדלאך די מי
מילפאמע. פון צייט דער אין
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פאדזיכעדונג סאציאלעד פאר קאמפאניע אונזער

 ״די שטיים פלענומם אונזערע פון טאג־ארדנונג דעם אויו*
 פון ח׳טבון אויפן פארזיכערונג סאציאלער פאר קאמפאניע

.,מלוכה' דער
 פאדזיכע־ א איז ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער

 קראנקהייט־פארזיכע־ אז אבער, האלטן טיר רונג־נעזעדטאפט.
 מלוכה. דער פון זאך א איז פאדזיכערונג םאציאלע װי רוננ,

 פדאח־צירט טייל גרעםטן צום זײנען לאנד פונם ר״כטימער די
 י־ואן ‘צ״טן׳ ״נוטע די אין אפילו נאר לױךארבעטער. די פון

 «׳עלעכטן א פאד אפעפארן גארניט אדער וױיניק ארבעטער דער
 טאכ; גל. ד. א. אלטקייט אומגליקפאל, קראנקהייט, װען טאנ״,

 םאציאלער אין דערפאר זיך נויטיקן ארבעטער די הילפלאז. אים
 (פראםפעריטי). ׳טפע גרויפ פון צייטן אין אפילו פארזיכערוננ

 פארזי־ םאציאלער אין אדבעטער די זיך נויטיקן באזונדער נאר
 אמעריקאנער די לאגע. קריטישער איצטיקער דער איז בערוננ

 פעדעראלע די אז רערפאר, פאדערט פארטיי קאטוניםטישע
 אלע פארזיכעדונג. םאציאלע אײנפירן בילייך זאל רענירוננ

 פאמיליעם זייערע און ׳טבירות פאר ארבעטן װאם פערזאנע;,
 דורך ארבעט־פײאיקייט זייעד פאדלירן קענן פארזיכערט זײן זאל

 ארבעטער אינװאלידיזם. אלטקייט, ק־אנקהייט, פארװאונדונג,
 שװאנ־ פון צײט דער פאר פארזיכערט זיין אויך זאלן פרויען

 פארזי־ זיין זאלן יתומים און אלמנות קינפעט. או; נער׳טאפט
 ברויט־פארדינער. זייער אװעלן נעמט טויט דער װען כערט,

 זייערע פארלירן קענן פארזיכערט זיין אויך זאלן ארבעטער אלע
 פארזי־ םאציאלע די אט ארבעטלאזיקײט. דורך פאדדינםטן

 שכירות. פולע די טלוכה דער פון קריגן איז באשטײן זאל כערונג
 געדעקט זאלן פאחיכערונג פאציאלער ךער פאר אויםגאבן די

פון פארװאלטער די רענירונג. דער און ארבעטגעבער די פזן װערן

 אר־ פארזיכערטע די זיין זאלן ׳פארזיכערונג םאציאלער דער
־אליין. בעטער

 פאר־ סאציאלער פאר פאדערונגען אירע מיט נלײכצייטיק
 באלדיקע פארטײ קאטוניםטײטע די אויך פארלאנגט זיכערונג

 מלובד• די אז פאדערט, זי ארבעטלאזע. מיליאנען די פאר הילף
 עלטער׳ פון אונטעחטײד אן — ארבעטלאזן יעדן אױםצאלן זאל

 דאלאר 50 נאך און דאלאר 150 — פארב אדער געשלעכט
 רענירונג די אפהענגיק. אים פון איז װאם פערזאן יעדער פאר
 צאיט װאס דעם דירה פון ארױםצואװארפן דערלויבן ניט זאל
 נידעריקע םטרײק, ארבעטלאזיקײט, מחמת רענט קיין ניט

 נעבן זאל רעגירוננ די נל. ד. א. ארבעטםטענ האלבע •טכידות,
 און ארבעטלאזע פאר װ. א. א. באצויכטונג ;אז, רע:ט, פדייע
 ארבעטלאזע־ אויסצאלן אויך זאר זי קינדעד. זייערע פאר מילך

 אויך ארבעטלאזע, אלע צו — •טכירות פולע — פארזיכערונג
 אפים־אנגע־ קלוידלןם, ארבעטער, לאנדװירטשאפטלעכע צו

 דערבײ ישכירות. פאר ארבעטן װאם אנדערע אלע און ׳טטעיטע
 (פאר שעה זיבן צו װערן פארקירצט ארבעטםטאג דער זאל

 צו יאר 16 אונטער און יטעה 6 צו יאר 20 ביז 16 פון ױגנטלעכע
 אינגאנצן זאצ יאר 14 אונטער קינדער־ארבעט און שעה) 4

 האנדל־באציאונגען זוערן אנגעקניפט ם׳זאל װעין. אפנע׳טאפן
 דעד העלפן בלויז ניט װעט דאם װאם םאװעטן־פארבאנד, מיט׳ן

 דא ארבעט מער שאפן אויך װעט נאר מליכה, ארבעטער
לאנד אין

 נרויםע די פון װערן נענומען קאנען דערפאר אויםנאבן די
 נרויפע די באשטײערן דורך און צװעקן מלחטה פאר םוטען

 פארװאלטעם דאדפן ארבעטלאזע־פארזיכערונג די . פארמעגנם
זעלבםט. ארבעטער פארזיכערטע די פון װערן

 די זײנעז פארטײ קאטוניםטײטער דער יפון פאדערונגען די
אמעריקאנער די פארזיכערן קאנען װאם מענלעכע, אײנציק

 שלאבט איז גיין הייםן זײ
״ קענען װאם  אנווערן, ז
עו דאם  גרויםע זיינ

״רעװאדוציאנערן״.

״ ען ז  ״קעמפער״ די זיינ
 ״נייעם״ א לעבן א פאר

־ן צו י  פייעם די װי
שירייעם. באפן און

 ׳צטאלץ דער איז דאם
 װעלט, פרומער דער פון

 פאנעם אין זיי ׳צפײ
ד.ערט. זיי ו.יב אבי

״  דעמאנסטראציעס מאבן ז
 באלעבעפלאך, אלע מיט
ף פייפן זיי  פאליציע דער אוי

ען און טאיצלעך. צו גיי

 פריי און פראנק
 פארװער, א אן גאר

 דעמאנפטראציע א װי כמעט
ף אן אוי םקװער. ױני

״ ען ז  קוגל מיט באג״םטערט זיינ
, ביזנעם און ען ״ ד  אי
״  פליכעם צו מארעירן ז

רייעז. געעלאפענע אין

 האנט אין דאװעד מאגן א
 שלעכט? דען איז צ״לעם א און
טן גאט  טולער מי

ען גערעכט... ביידע זיינ

״כל־נדרי״ דעם קינד, חזר, ניא, ע: ט א ט
אנ־ נאך ם׳װעט טאטע, דיינקסטו, װי :ן ו ז

ר? ױם ביז ם׳בערדל וואקפז פו ־ . כי
ווי אזוי ני׳צט זיך, ם׳פאר׳צט״ט ע: ט א מ

ײי «עם דו װי חזן א פאר אבער בארד׳ מיין  ז
פלענטע•



 אינטערנאציאנאלער דער נױט. און הונגע־ קעגן מאסן אױבעטער
 דע־פאר דארף ארבעטע־־אדגאנ־זאצ־ע א; א־יס איבעטער־ארדן

 פארזיכערונג םאציאאער פאר קאנזפאניע טיבטיקע א א:הײב;
 קיין ניט לײנס, ברעד קייין ניט מיונה. חנר חשבון.פון אויפן

 ארבעטער רעם קומט װאס דאס :אד צדקה, ארכזי סאיװײשאז
 שיעוד א אן געשאפן האט ארבעטער דער רעכט. זײן אהם

אנ־ אין דא רײכקײטן  אין םאנגה קײן ניט ־א הע־שט עס י
ם דא פאראן װ. א. א קוירן׳ קליידעד, אין שפייז,  ילא:־ אנ

 איע באפרידיקן און קלײדן און שפײזן צו אלצדינג פון גענוג
 אויך און .ארבעטיאזע מיליאנען די פון בארערפענישן אנדערע

 פארדינען װאס אמעריקאנער, ארבעטנדיקע םיללאנען רי פון
 אפיי.־ קויפן צו װאם מיט ניט אפט האבן זײ אז וױיניק, אזוי
 אטערי־ דער פאר שװער ניט איז עס נױטיקסטע. סאמע דאס

 האט זי צװעק. דעם אט פאר פאנר א ׳טאפן צו מלובה קאנער
טיייאן) (טויזנט גאנצן א בודזשעט איר אי; באשטיטט

 ערשטער אין ז״נען װאס צוגרייטונגען, טלחטה פאר דאיאר
קאפיטא־ די פארבאנד. סאװעטן רעם ' ־ענן געצילט ריי

 שוין קאנע; שטאטן פאראײניקטע• רי פון העױשער •ליפטישע
 ארבעט־ די פון ילאגע די אז פא?ט, רעם פארשװײ:; טע־ כ־ט

 ־עגירונג קאפיטאליםטישע גאנצע די עמע־. װערט יאזע
 גרייט רעגירונג די ראיאטן. חונגער געגץ צוגעגרייט ־ועדט םאשין

 פדן ארויםטרעטונגען די באקעטפן צו סאלדאטן און פאי־־צײ צו
 װינטער. קומענדיקן דעם דערװארט זי װאם ארבעטלאזע, די
 זייער פארבעםערן צו טאן װאפ עפעט ניט אופ; בשום ־ױל ז־

 צוזאנ־ע; שטים אונזער פאראייניק; דעדום ל־א־פן מיר דא;ע.
 פוז עלעמענטן פראיעטאלישע אלע פוץ שטימען רי טיט

 ארבעטראזע די פאר אװעקגעבן זאל דעניחננ אזי־י אכ־ע־יקע,
 פאד געװאין באשטימט זיינען װאס פאני; גרויםע די

 פאר פעני קיין , :זױן דארף פאדערונג אונזער מלחמה.
ד ־  דער און פארמעגנפ גרויםע אױף שטײערן הויכע צװעק;. ד
 אין װערן געשטעלט זאל טלובה דעי פון אפאראט נאנצער

 פאר הילױ מאמענטאלער און פארזיכערונג םאצ-ארער פאר דינסט
ארבעטלאזע. די

 דער אין מיטהעלפן ענערגיש אויך דערפאר דארפ; מיד
 קאניוניםטישע :־י אז אונטערשריפטן, זאמלען צו קאמפאניע

 איינציקע די א־ז זי באלאט, אויפן ארויפגײן זא-ל פארטײ
 פאר פא־ערונגען ערנםטע מיט ארויס טרעט װאם פארטיי,

 א־בעט- די פאר הילױ װירקלעכער און פארזיבערונג טאצ־ארע־
 זא־ שטים די.קאטונ־סטישע אז העלפ;, טיר ־ארפז לאזע.

$. געחעדט קרייזן. ײייטערע אלץ .יאיז<$1

קינדערלאנד קעמפ פרן דערפאלג דער
געװאר; יאיןפארװאלטעט דאס איז קעמפ־קינ־עריא:־ דער

 דעד ארד;. אינטע־נאציאנאלןדארבעטער פונם ברע׳נטשעס ־י פון
 אפטײלונ־ ניידע דערװארימוצגען. אלע איבער געװען איז דערפאלג
 דער־ די פאר קעמפ דער םײ און קעםפ, אונזעריקינדער געז^םין

 די װען צייטן, געװען ם׳זײגען איבערפול. געװען זואשםענעיזיינען
 װילז בעםמן איר בא האט קינדערלאנד קעטפ פון פארװאלטונג
 גרויםע די געװאלט. האט זי װי גוט אזוי באדינען ניטדגעקענט

אוטדערװארטעט. געקוטע; זיינען װאפ געםט, טאפן
יאר. עטלעכע שײנע שוין עקזיסטירט קינדעדלאנד ׳קעמפ

 רעכטט די האבן איבערגענומען סיא האט באװענונג לינקע די װען
 שװארצע זײער צוזאמענברעכן. באיר װעט ע־ אז געפטראשעט

 גערופענע אזוי די װען א־טפולס, נייעפ א געקראגן האט נביאות
 אונז פון זיינען קולטוריסטן בורזשואזע פשוט, יאדע אי־ישיתטן
 שדײבער און קואטור־טוער באלעבאטישע געװאירן. עליטינירט

 ברײטע די פון אפגעריםן זיך האבן מיר אז דעדקלערפ, האנן
 האב; זײ װינקל. שטאלן א אין פאראײנגט אלײן זיך און מאסן

 קעמפ ןדעם זיכער שוין :״־ װערן איצט אז פאראויםנעזאנט,
אנהאלט;. . ני.ט בפלל, שורן אוגזערע װי אזוי קינרערלאנד,
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 טאסן ארבעטנדלקע ז'ך,פו:קט_פארקערט..,.,רי ־אט ארויסגעזויזן
.־ א א־ז קינרערלאנד קעטפ דעי־ אז װערנדית״׳איפערצײנט,  פ̂ר

 אי:־ פון פארװאיטעט װערט ער אז אינםטיטוציע, לעטארישע
 נרופירן אנגעהײבן זיך האבן ארבעטער־אדך;, טערנאציאנאלן

 אונזער אז באוױיי׳זט דאס קרײזן. גרעםערע אלץ אין אים ארום
ארבעטער• די צו פנים מיטן ״שטייז :זײן תטיד דארל לאזונג

 אדגאניזאציעס.װעלן אונזערע פראלעטאריש מעוי װאם מאםן״.
צוקונפט. זײער זײן װעט פעםטער אלץ װערן,

מילע־ ל.

שולן אונזערע
סעזאן) •צוד :ײעם אוגזער פון דערעפנונג דער (צו

ט  ליבעס־ליד קיין :י
ט איז  סערענאדעס קיין ני
ט  טאקטן צוגעצ״לטע מי
ט און  גאמעס, מי

עו מיר זינג
 — בריגאדעס אוגזערע צר

*טולן״ קע-פע־י — פראלעטאריש

!סאלוט ::א־
 קינדער׳ די און -ערער די
מארעס. די און טאטעס די

ק און בראװ טי מו

 •טונאים אנטקעגן
־  פאנען די אזי
ט זיך האט  צעגליט רוי

נ װי או  ביי
רוף ז־ער

 - דערציאוגו. ארבעטעי צו
טן אונזער אדנטער  יצטעיץ, רוי
 געשטורמט און גערופן

ז י  •צ־:א דע־ דערפילט האט עס :
 קאנאנאדע או:ז״ר
 - - בריגאדע שאלוט,
פיאנערן קינדערי

־ מיר טראגן  זי
 •טליאכן ברייטע איבער
ך װארפן  •צרנאיט די זי

 דולע די רוי
ען מיר און בוי

־מולע נאד ־ול”
 — קינדע־ אונזערע דעיציען■ צר

 יאטן, בראװע
 קעמפן צו טיו.רי

 יזאטן דעש ביורז׳טוי דעם קעגן
 האנט און האנט דעםפן

טן  טאטן דעם ארבעטער מי
 באריקאדע, דער א,־י?
 ■ ,לארדן רייכע אלע קעגן

 בריגאדעם םאלוט,״
 אינטערנאציאנאלן פון

ארדן. ארבעטער
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אינםערנאציאנאלער דער און פראנע נענער ױ ארדן ארכעטערל ג י ם ד ו ד
 מיטן זיך פאנגט אמעריקע אין געשיכטע נעגער די

 נע־ געבראכט זיינען שקלאפן נעגער ערשטע די יאר. טן1619
 מען האט צײטן ערשטע די םטײט. װירדזשיניא אין װארן

 דעפ פאר פלאנטאטארן קאטן און טאבאק די צו פאדקויפט זײ
 גע־ זיך האט עס נעגער. א דאלער 100 א ביז 75 פון פר״ז

 די געװען. איז נעגערטע די אדער נעגער, דער אלט װי װענדט
 שפאט א פאר אפריקע אין pnp נעגער די פלענן סוחרים
אומזיםט. אינגאנצן אפט און פרײז ביליקן

 יארהונדערט טן17 אנפאנ; דעם פון אז גערעכנט ם׳װערט
 מארק אכיעריקאנעם דעם אויף זײנען יארהונדערט טן19 דעם ביז

 מעד־ גרויםע די נעגערן. מיליאן 20 איבער געװארן פארקויפט
 געקאנט ניט זיך האבן זיי װייל אויםגעשטארבן, איז זײ פון הײט

 אין לעבנם־באדינגונגען די צו און קלימאט נייעם צום צופאםן
שקלאפ;. אלם לעין צו אױסגעקומען איז זײ װעלכע
 דעם געענדערט פיל ניט האט 1865 פון נאפרייאוננ די

 דרום די אין נעגער די יפון לעין עקאנאמישן און םאציאלן
 לייב־ אלם געװארן באפרײט זײנען נעכערן די שטאטן.
 פאר־ זיך מארגן אױף גלייך געדארפט אבעד זיי האבן שקלאפ;,

 פרייז איז ניט װעלבער פאר באלעבאטים זעלביקע די צו דינגעז
שלאפן. צו װאו און עסן צו װאם חאבן צו כדי

 געפונען 1915 יאר דעם ביז זיך האבן שטאטן דרום די אי;
 די פארמער. מיליאן 5 ארום זײ פין נעגער, מיליא; 9 ארופ

 און פאבריקן ךי איז ארבעטער אלם שטעט, ז־י איץ איבריקע
 ארבעט. ר״ניקונג און טראנםפארטאציע פארשידענע אי;

 נעגער פאױמערישע די איז 1925 און 1920 יארן די צוױשן
 מי־ 4 אויוי מיליאן 5 פון געװארן פארקלענערט באפעלקערונג

 פאר־ באפעלקערונג פארמערישע די איז 1930 אי; און ליאן
מיליאן. א״ן ביז געװארן קלענעדט
 דרום די פון אינדוססריאליזאציע פון װאוקם שנעלער דער

 נייע די אין פארמערס נעגעד די ארײנגעצױג; האט שטאטן
ך באלד און אינדוםטריעם א  צייט מלחמה אין און מלחטה דער ;

 הײן שטאטן דרום די פון נעגער די פון עמיגראציע די האט
 געלאפ; טאםשטאב. ריזיקן א א־; אנגעפאנגען זיך צפון און טזרח

 געקראגן האבן אדער דרייסטע, געװען זײנען װעלבע די זײנען
 די רייזע. זײער פאר באצאלן צו מעגלעכקייטן פינאנציעלע
 אמע־ ;אנץ אין געװארן איז נעגערן די פון לאנע עסאנאמישע

 געװארן ארײנגעצויגן זײנען זײ װייל פראגע, ברענענדע א רלקע
 געצײלט שוין װערן טאג צו הײנט אינדיםטריעם. אלע אין

ארבעטער. אינדוסטריע^ע נעגער טייציאן 5 אריבער
 אר״נגעצויגן זײנען נעגערן די זינט יאר 70 יעצטע די אין
 נעגערן די האפן אינדוםטריע אלגעמײנער דער אין געזוארן

 האנט גיין און ארגאניזירט זײן צו וױק דעם ארויםגעצײגט
 ד• װעיבע קאמפן די אין ארבעטער װײסע די מיט האנט און

 אמעריקאנעם דעם געגע; פירן צו אויפ קונ־ט איבעטער
קאפיטאליזם.

 און לייבאר״ אװ ״נײטם די װען ,1868 פון יארן ־י אין
 אפאםי־ מענם ״װאירקינג די און •וניאן״ לייבאר ״נע־שאנעל ־•

 אלע1 זײ האבן ארבעטער נעגער די אדגאניזירט האבן איישא;״
 באזונדערע אין זיך ארגאניזירן צו נעגערן די דערמוטיקט

 דעײ אין אז אזוי, װייםע. מיט ױניאנם אין םײ און ױניאנם
 ״נעשא־ דער פון פילאדעיפיע אין קאנװענשאן א בא 1869 יאד
 9 געװען דערעגאטן 142 צװישן זײנען ױניאן״ לײבאר :על

 אפגעהאלטן ארבעטעד נעגער האבן יאר זעלבן דעם כעגערן.
דעלעגאםן. 113 מיט ס. ד. װאשינגטאן אין קאנגרעם א

 אױ פעדערײשאן ״אמעריקאן דער פון אויפקום דעם מיט
 פארשטױם; מער און םער אי־ז אדבעטער נעגעד די װערן קייבאר״

 װעדט האס ראסן ארבעטער. װײסע די פון אפגעטיילט און
 1געג װערט עם פאבריקן. א?ע אין פארשפרײט באװאוםטזיניק

 טיט בויקאט םיםטעכיאטישער א אנגעפירט ארבעטער נעגער די
 יוניאנם. פארשידענע די אין זײ אריינצויאזן ניט צװעק דעם

 אװ פעדערײשאן ״אמעריקאן די אין פארשפרייט װערט עס
 אןן װײםע צװישן פארדאכט און אומצוטרוי ױניאנס לייבאר״

 ״אמעריקען דער פון אינטעדנעשאנעלם עלף איבעטער. נעגער
 פונקמ א לאנסטיטוציע זײער אין האבן לײבאר״ אװ פעדערײשאן

 גע־ זײ צװישן ארבעטער. נעגער קיין ארייננעמען ניט װעגן
 םאכער בוילע■־ די װי אינטערנעשאנעלס אזעלכע זיך פי:ען

 דער אין טעלענראפיםטן. קאמערציעלע און כ־אשיניסטן ױגיא;,
 גע־ ארבעטער טויזנט 340 ציייט װעלכע ױ:יאן קאדפענטעדס

 טר־יד אין כאטש ארפעטער, נעגער 492 בלויז זיך פינען
 דער אי; ארבעטער. :עגער טויזנט 35 איבער פאראן זײנען

 ניט זיך געפינט מיטגלידער טויזנט 35 פון ױניאן פלאמבערם
 4000 איבער דא זיינע; טרײד אין כאטש נעגער, איין קײן

פלאמבערם. נעגער
 פון קערנער די געבארץ אויך אבער האט קאפיטאליזם דער

 ־אט מאשיז מאדערנע נײע ־י אונטערגאנג. אײגענעם זײן
 װאם ארבעטער, קװאליפיצירט; דעם אויך קלאפ טויט א גענעבן

 ארבעטער, װײםע די בלויז פון פרױוילעגיע די געװען איז
 זיין א; האלט קאפיטאליזש דער װעלבע דורך אריםטאקראטן

 פאל ערשטן דעם איז חאט דאשין מאדערנע נ״ע די ממשלה.
 דעפ פאזײטיקט טייאװײז אדע־ ארויסגעװארפן, אינגאנצן

 אי; בײשפיל, צום אריפטאק־אט. ארבעטער קװאליפיצירט;
 איבעד הײנט אדבעטן דעטרויט, אינחםטריע, אויטאמאביל דער

30,0)XJ .זעלבע די זײ טוען אויפנאטען קליינ־ג מיט בעגערן 
 זיך נייטיקט װאם קאפיטאליזם דער וױיםע. די װאם ארבעט

 ראציאנאלי־ די אוים נוצט קלאפ נידעריקערן א איינהאלטן אין
 ארוים װארפט מאשין נײע די װאם רעזולטאטן אוןידי זאציע,

 אטעריקאנעט דעם אויפצורייצן דזשאבפ, זײערע פון ארבעטער די
 די ;עג; דעדהויפט און געבוידענע פרעמד געגען ארבעטער

ארבעטער װײםע די פון ערטער די פארנעטען זײ אז נעגער;,
 אויך פיר; ארגאניזאציעם נעגער אנטי געהײמע װײםע, די

 און עקםידענט אינשורענפ, אויפן נעגערן געגן בויקאט א אן
 קאטפא־ אינשורענם גרויםע ־* פ־; קיינע געביט, פראטערנאלן

 קײן ארײן ניט נעמען איינער פון אויםנאפ דער מיט ניעפ,
 אינ־ צאל באגל^ניצטע א זײ גיט אויך איינע די און נעגעהן

װײםע. די װי טײערער צאלן זײ װעלבער פאר און שורענם
 פראטעדנאלעד קײן אין ארײנגענומען ניט װערן נעגערן

באלאנגען. װייםע װאו ארנאניזאציעפ
 קראו דזשים אנטװיקלען צו נעכערן נעטריבן האט דאם

ארגאניזאציעם.
 אינ־ אק :עגערם קיין ארײנצונעמען ניט אויםריידי דער

 אנ־ אפיציעל וןערט ארגאניזאציעם פראטערנאלע און ׳יטורענם
 ,־ײט טויט זײער ערשטנם, אורזאכן. פאלגנדע צוליב געגעבן

 בא זיך באשעפטיקן זײ װײל צװייטנס, גרוים. זײער איז
 נעגערן װײל דריטנם, קראנק. שנעל װערן און ארבעט שװערער

 אינשורענם. זייער אן לאנג ניט האלטן און לײכטזיניק זײנען
 טער האט אפים דער װאפ דעדצו, ברײנגט נאכלעםיקייט זייעו

זײ. ארײנצונעמען אינגאנצ; זיך באצאלט עם װי ארבעט
1930 דער פאלש. זײנען אודזאפן ־ערמאנטע• אלע די
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 בא פאדקלענערט זיך האט רײט טויטן דער אז װייזט, צענזום
 בא־ נעגערשע די אז פראצענט, האלב א און 3 אויז* נענערן די

 פארגרע־ יאר 10 לעצטע די פאר איז אמעריקע א•; פעלקעדונג
 ניט איז דאם טויזנט. 600 און מיליאן א מיט געװארן םערט
אר אמעריקע, ק״ן עמיגרירט האב; נעגעו־ן םך א וױיל  נ
 געװארן. פארקלענערט םך א איז שטערבלעכקייט זייער וױיל

 אטעריקע אין איז װעלכע ראםע איינציקע די זיינען נענערן
וױיםע. די װי כיער אפילו נעװארן, פארגרעםערט

 אר־ פראטערנאלע און אינשורענם קראו דזשים נענערשע
 יאר, 10 לעצטע די אין אויםנעװאקסן זיינען װאם גאניזאציעם

 זיי נעגערן. די װעגן ארגומענטן ליגנערישע די אויי־ אויך צײגן
 אנדערע אלע װי באדן געזיכערטן אזא אויף היינט שט״ען

 נאך זײגען זיי ארגאניזאציעם. פראטערנאלע אכ־עריקאנער
 נאך זיי קוקט םטײט יעדן פון רעגירונג די וױיל זיכערעה

ארנאניזאציעס. װײםע די װי מערער
 קאמפאניע אינשורענם און עקםידענט רעבן מאמאט די

 פרא־ 50 םובםקרײבט צייט קורצער א אין האט קענטאקי אק
 יאר אין קעש אין נעגער צװישן פטאק קאפיטאל איר פון צענט
 טוט היינט דאלער. מיליאן פערטל א פון פאליםים אויף 1924

 האט קאכזפאניע זעלבע די מיליאנען. אין געשעפטן שוין זי
 אװ ױניאן די נאמען אונטערן צװייג א ארגאניזירט הײנט שױן

 קאפיטאל א םיט טשארלםטאן שטאט דער אין וףרחשיניע װעםט
 קאפיטאל אזא םיט צװײג צװייטער א דאלער. מויזנט 150 פון
 די דזשוירזי. נױ נוארק אין געװארן ארגאניזירט אויך איז

 רײן א שיקאגא, אין קאמפאניע פארזיכערונג לעבנם ייבערטי
 אי; געשעפטן טוט ארגאניזאציע פראטערנאלע קראו דזשים

 װאס געביידע, אײגענער אן אין אפים איר האט זי מיליאנען.
 אינשו־ לייף מױטשועל די דאלער. מיליאן האלב; א װערט איז

 דזשים רײן א אויך קאראלײנא, נארט פון לאטפאניע רענם
 די פון אײנע איז ארגאניזאציע, פראטערנאלע נעגערשע ק־או

 די דרום־שטאטן. די אין קאמפאניעם אינשורענם גרעסטע
 אוני־ הארװארד אין קאטעדער א אויף האלט קאמפאניע
ארבעט. אינשורענם מענטשן זייערע לערנען צו װערזיטעט

 דזשאר־ טעקםעם, אין דא אויך זײנען קאמפאניעס ענלעכע
לואיזיאנא. און דזשיא

 צאל גרויםע א פאראן איז געביט פראטערנאלען אויפן
 די מיטגלידער. מיליאנען מיט ארגאניזאציעם נעטשאדטערטע

 נעגערשער ריין א אלאבאמא, אין מייםאנם אװ לאדזש נרענד
 קאםט װאם זיך, פאר אפים אן אױפגעשטעלט האט לאדזש,
 אויך האבן געביידע ענלעכע אן דאלער. מיליאן האלבן א איבער

 שריפטפארד, אין מייםאנם די לאדזש נעגערשע די אויפגעבויט
 ױסטא;, אין פעלאוס אד די פון ארדעד דער לואיזיאנא.

 מיליאן פערטל א פאר אפים אן אויפגעבויט האט טעקםעם,
 אװ נײטם די פון לאדזש גרענד קאראלײנע נארט די דאלער.
 די קאםע. דער אין דאלער טויזנט 200 איבער האט פיטיאס

 איבער האט ריטמאנטם יארק די אװ לאדזש גרענד נעשאנעל
 אװ נייטס נעגערשע די קאםע. איר אין דאלער טויזנט 100

 קאסט װאם אפים, אן אויפגעבויט האט שיקאגא אין פיטיאם
דאלער. מיליא; א איבער

זײ־ ארגאניזאציעם פראטערנאלע קראו דזשים נעגערשע די
 האבן זײ ארגאניזאציעס. אמעריקאנער אלע צו ענלעך נען

 אלטע מיט שװערדלאך, מיט ױניפארם־קלײדער טערסטכס
 פאר־ פינאנציעלע זײער צייטן. אוראלטע פון טנהנים װילדע

 ארבעטן װאם ארדנס, אנדערע אלע װי גוט, אזוי איז זיכערוננ
 אפגעטײלט זײנען זײ אמעריקע. אין מאםן גרויםע די צװישן

 די װיל אימפעריאליזם אמעריקאנער דער װייל װײסע, די פון
 דעפ פאר האט ער קלאס. נידעריקערן א פאר האלטן נעגער;

 אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער פון בלויז ניט םיטהילה די
 דעם שטיצט װאם פארטיי, םאציאליםטישער דער און לײבאר
נעגערשער דער פון אויך נאר (נעגער־געטא). קראאיזם דזשיפ

 די צו פארקויפט זיך האט װאם אינטעליגענץ, ברוזשואזער
קאפיטאליםט;. שװארצע און װייםע

 סאנקציאנירט אינטעליגענץ קלײנבירגערלעכע נעגערשע די
 צע־ ראםן פון אימפעריאליזם אמעריקאנעם פונם טעאריעם די

 אידעאלאניעפ. ראםן אוז דאגטעפ ראםן שאפן זײ אדן טײלוננ
 צו אילוזיעם רעפארםיםטישע ׳שאפן װאם די, הײנט זײנען זײ

 נעגער פאר קאמף ריכטיק; דעפ פון כיאםן נעגער די פארפירן
 פון פארניכטונג דער צו גלײכצייטיק צילט װאס באפרײאונג,

קאפיטאליזם.
 איז איטפעריאליזם קאפיטאליםטישן פון עפאכע :־עד מיט

 װיכטיקםטע די פון אײנע שאװיניזם װייםער און פראגע נעגער די
 טייל א זיין רארף זי אמעריקע. אין קלאם ארבעטער פון פראגן

 אויפן םײ ארגאניזאציע, קלאםן יעדער פון ארבעט דער פון
 פראטערנאלן אויפן םײ און געביט עקאנאמישן און פאליטישן

 ײאו פרײ זײן ניט קענען הויט װייםער מיט ארבעטער געביט.
 א אלם געשטעמפלט זײנען הויט שװארצער מיט ארבעטער

קלאפ. נידערייןער
(געטאם) קראאיזם דזשים טאםן די קעגן אגיטירן מוזן מיר

 מוז דאם לינטשינג. קעגן קאמף א אנפירץ און נעגער די פון
 אונזערע קאמפאניעם. און קאמפן אונזערע פון טײל א װערן
 אה נעגערן און װייםע פון באשטײן דארפן ארגאניזאציעם טאםן

 או; לינטשערײען פון פארזוך יעדן קעג; קעםפן געמיינשאפטלעך
שאװיניזם. װ״םן פון אויםברוך יערן לענן

 קאםף טעגלעכן טאג זייער אין קענען ארבעטעד װייםע די
 הייצו* דער מיט בלויז דערפאלג א האבז קאפיטאליזם ־עם קעגן
 נעגעדן די װאו דארטן ארבעטער. נעגער די פון מיטװירקונג און

 באדיננונגען די אויך זיינען פארפאלגט אמשטארקםטן װערן
 דארף שאװיניזם װייםער ערגםטע. די ארבעטער װייםע די פון

 ז״נע אלע אין ארגאניזאציעם אונזערע פון װערן אויםגעראטן
פארמע;.

 דעפ אי; האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 באװיזן עקזיםטענץ זײן פון מאנאטן עטלעכע און יאר לעצטן

 ארגאנײ ללאםן א זיין קען ארגאניזאציע פראטערנאלע א אז
 אלע אין אנטײלנעםען זײן מיט באװיזן דאם האט ער זאציע.
 האט קאמפן די אין באװענונג. לינקער דער פון קאמפן קלאםן

 דער פון ארויםטרעטונג יענע אדער די געדינט גלענצנד ער
באװעגונג. לינקער

 דארח און קען ארדן אדבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 קעגז פאראורטײלן אלע צעברעכן כאראקטער קלאםן זײן מיט

 מיט־ אונזערע שװערע. א איז ארבעט די ארבעטער. נעגער
 קענן פאראורט״לן די פון פרײ איגגאנצן ניט זיינע; גלידער

 מזרח די אין אויך און שטאטן דרום די אין ארבעטער. נעגער ־י
 פאר זאלן קיין לרינן ניט נאך מען קען אמעריקע אין שטאטן

 הײנט זײנעז אויפגאבן אונזערע אבער מיטינגע;. נעגערשע
 אה שװעריקייטן אלע די בדעכן צו ארנאניזאציע קלאםן אלם

 פון אפשטעל אן זיינען װעלכע גלײכהײטן ניט אויםגלײכן.די
 דעם פון ירושה א זײנען װעלכע פאראורטיילן אלע די

קאפיטאליזם.
 פון קאטף דער װערן דארן? פרייפ־אפ״ ״םקאטפבארא קעגן

 ניט טאן אבער עם דארף מען ברענטשעם. אונזערע אלע
 פארבינדונ; אקטועלער מיט נאר װאונטשן פרומע דורך בלויז

 ארבע־ נעגער די פון זיך צוזאמענלעבן דורכן קאמפן אונזערע פון
 קול־ עקאנאמישע, פאליטישע, קאמפן, ארבעטער אלע איז טער

פדאטערנאלע. און טורעלע
 צושאפן געלעננהײט גלענצנדע די האבן ברענטשעפ אונזערע

 ארבעטער לינקער דער פון געשיכטע דער אין קאפיטל נייעם א
 »1ריי איז באדן דער שטאטן. פאראײניקטע די אין באװעגונג

 גרייט זיינען מאםן ארבעטעד װייםע און נעגער די דעם. פאר
 די גענן קאפיטאל פון אגגריף איצטיקן דעם אין קאמוי צום

מאסן. ארבעטער
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 דער ניט איז שטאטן פאראייניסטע די פון ״םאוט״ די
 ם׳איז בלוט. ארבעטער זיך גיסט עם װאו ארט אײנציקער

 דורכ־ זיין ניט זאל באדן אין'אמעריקע,װעמעם שטאט קיין ניטא
 די אין מאסן. ארבעטנדיקע זיינע פון בלוט דעם מיט געװייקט
 ארבעטער זיך געפינען שטאטן אמעריקאנער אלע פון טורטעם

 צו געזוכט האבן זײ װאם איז, זינד־ איינציקע װעמעם קעטפער׳
 געדינט האבן װאם מאםן. ארבעטער די פון לאנע די פארבעםערן

 היבשע א האבן שטאטן אלע קלאם. ^ארבעטער זייעד טרײ
 העצען צו פינצטערניש, פאךשפרײטן צו ארגאניזאציעם צאל
 גיפט. שאװיניםטישן פארשפרייט; און געבױרענע פרעטד געגן
 קאנצענטרירט איז שאוױניזם װײםן םון מיטלפונרןט דעד נאר
 הויטיקן שװארץ צום שנאה די װערט דארט םאוט. דער אין

 אין דארס זיינען נעגער די סולטיװירט. באזונדער ארבעטער
 םאװעטן א אין מערהייט. איבערװעגנדע די ערטער םך א

 אלם נעװארן רעארגאניזירט זיכער םאוט די װאלט פארבאנד
 קאפיטאליםטישע װײםע די רעפובליק. נעגער באזונדערע א

 זייעדע אלע סאוט רער אין דערפאר קאנצענטרירן הערשער
 נעגער־ ארימען דעם און ארבעטער נעגער דעם האלטן צו בחות

 שאפן צו זוכן זײ אונטערטעניקייט. און מורא אין פארמער
 הערשנ־ דער ארבעטער. שװארצ; און װייםן צװישן אפגרונט אן

 רע־ םאציאלער א פון צייט דער אין אז פארשטײט קלאם דער
 הארעפאשנע די פון הילף קיין דערװארטן ניט ער קען װאלוציע

 גאנצן איבערן ארויםצורופן דערפאר זוכט ער מאם;. נעגער
 שאװי־ װייםן דעם קולטיװירן צו שװארצן, צום שנאה א לאנד
 און אײננעבארענע אין מאםן ארבעטער די צעשפאלטן צו ניזם,

אפשטאם. און רעליגיע לויט צעטײלן צו זיי געבארענע, פרעטד

םקאטם־ אין אינגלעך נענער 9 די געבן אפ״ ״פריים דער
 די אמעריקע. אין דערשיינונג איזאלירטע קײן ניט איז בארא

 אמעריקאנער די װעמען װאנזעטי, און םאקא געגן פארשװערונגען
 פדא־ אויפן קוקנדיק ניט דערמארדעט, האבן קאפיטאליםט;

 קאפיטא־ די װעלט, טײלן אלע פון מאםן ברייטע די פון טעםט
 ארבעטער די געגן ביליננס, און מוני גענן פארשװערוננ ליםטישע

 מײנער די סענטראליע, אין װאבליס די װעלי, אימפיריאל אין
װ. א. א. הארלאן, אין םטרײקער

 פון זיך אונטערשײדט םקאטםבארא פון פארשװערוננ די
 נענער די ניט האבן דארט װאם דערמיט, בלויז אנדערע אלע די

 בא־ ארבעטער דער צו דירעקט שײכות מינדםטן דעם איננלעך
 קאפיטאליםטישן פון פארשװערוננען אנדערע אלע װענוננ.

 אויפריכ־ װענ פון אפצוראמען געצילט געװײנלעך זײנען קלאפ
 באװעגונג. ארבעטער די דעםאראליזירן און לןעטפער קלאםן טיקע

 דירעקט געװענדט ניט איז םקאטםבארא אין פאדשװערוננ די
 דער אינגלעך. נעגער נײן די אט פון פערזענלעכקײטן די נענן

 אויםסלײבן גוט אזוי פונקט געקענט האט קלאם הערשנדיקער
 פרויען׳ אדער טענער אינגערע, אדער עלטערע נעגער, אנדערע 9

 איז ציל דער שטאט. אדער שטאט, אנדעד איז עס װעלכן אין
 נענן שװארצע און שװארצע געגן װייםע אויפצורײצן בלויז

 טעטיקײט בורזשואזער דער פון ליניע דער אין איז עם װייםע.
 םאוט. דער אין נאר ניט שאװיניזם, װײפן דעם פארשטארקן צו

לאנד. גאנצז איבערן אויך נאר

 צו װי נוט װײם קלאם קאפיטאליםטישער דעד אז און
 שאװי־ װייםן פון אז דערפון, טיר זעען צילן, זיינע פאר ארבעטן

 האלטן װעלכע עלעםענטן, אזוינע אפילו פרײ ניט זײנען ניזם
״לינקע״. פאר אפילו און ראדיקאל פאר זיך

 פון אײניקע אין שאװיניזט װייםן פון םימפטאמען די
 אין אויך נאר ״םאוט״, דער אין בלויז ניט ברענטשעס אונזערע

 דער אז באװײזן שטאטן, פאראײניקטע די פון ״נארט״ דער
 קאפיטא־ די װאם שאװיניזם. װייםן פדן סם טאג־טענלעכער

 א װי װירקונג גרעםערע א האט פארשפדייט פרעםע ליםטישע
 פארפילפאכן דערפאד מוזן מיר פאר. זיך שטעלן ארבעטער םך

 געגן און שאװיניזפ װײםן גענן קאטף אין ענערניע אונזער
בכלל. שאװיניזם

 די אז היינט אויך נאך גלויבן און געגלויבט האבן םך א
 אז איז, לאניק די שאװיניזם. פון פרײ זיינען מאםן אידישע

 פארפאלגט לענדער םך א אין זײנען מאסן אידישע די װי אזוי
 אנט־ זײ יא זיך האט שאװיניזם, ארטיקן דעם דורך געװארן
 ראםן. און פעלקער אינטערדריקטע צו םימפאטיע א װיקלט

 אוטע־ זיך האט קלאם הערשנדער ־ער אז ^בער יןא אםת דער
 אײן םון פראנטן. בײדע אויף שאװיניזם מיטן באנוצט טום
 ניט־אידישע די אויפנערייצט קלאס הערשנדער דער האט זייט

 געזוכט זייט אנדערער דער פון און אידישע, די גענן מאםן
 גויאישע. די צו שנאה טיפע א מאםן אידישע די בא ארויםצורופן

 האט אמעריקע אין קלאם הערשנדער דער װי אזוי פונקט און
 שװאדצע צװישן שנאה ארויםצורופן פראפאגאנדע זײן אין
 נעגערשער דער פון מיטהילז» פולע די ארבעטער, װייםע און

 הערשנדע די האבן אזוי אט אינטעליגענץ, איר און בורזשואזיע
 דער פון מיטהילףי פולע די געהאט לענדער אלע אין קלאםן

 נא־ נאנצע די קודש, כלי די צױניםטן, בורז׳טואזיע, אידישער
 אידישע די בא ארויםצורופן אינטעליגענץ, ציאנאליםטישע

 אלע פון ארבעטער די צו אומצוטרוי און שנאה מער מאסן
פעלקער. אנדערע

 אין םאטן אידישע בא שאװיניזם װײםן פון אורזאבן די
 דער פון רעזולטאט דער איז עם צופאל. קייז ניט איז אמעריקע

 באלעבאטישעד אידישער דער פון אניטאציע טעגלעכער טאג
 ״םארװערטם״ דעם מיט פרעםע בורזשואזע אידישע די פרעםע.

 מאכ; צו זוכט זי שטימונג. פאגראם א א; כסדר האלט בראש
 שעפעלע ארים אן איז פאלק אידישע דאם אז איינדרוק דעם

 צױנים־ דער פון פרעזידענט איצטיקער דער װעלף. 70 צװישן
 מיט נאך האט םאהאלאװ. נחום ארגאניזאציע, װעלט טישער

 הערשט עס אז באװײזן, צו בוך גאנצן א אנגעשריבן צודיק יארן
 עולם). לעם עולם (שנאת פאלק״ אײביקז צום שנאה ״אײביקע אן

 אויב אז דערקלערט, האט העם אחד פילאזאו», צױניםטישעד דער
 און פראנע םאציאלע די װערן פארענטפערט װעט עם אפילו

 דאך װעט פריד;, און פרײהייט אי; לעבן װעלן םענטשן אלע
 אלץ םען װעט זיי פאר אידן. צו שנאה די אויפהערן ניט

 נבואה אחד־העם׳ם אזי זעען, צױניםטן רי אויםנאטען. מאכן
 רוםלאנד אין רעװאלוציע םאציאלע די געװארן. טקוים ניט איז

 אלע מיט נלײכהײט פולשטענדיקע אידן פאר נעבדאכט האט
 אלערלײ אויםצוטראבטן צױניםטן, די זיי, זוכן פעלקער. אנדערע

 פאר־ םאװעטן אי; אידן :עגן ארױסטרעטונגען אנטיסעמיטישע
 די םון הילףי די אז באװײזן, דערמיט װילן צױניםטן די באנד.

 םאציאלער פון באפרײאוננ דער אין ניט ליגט טאםן אידישע
 אראבישן אויפן מלוכה אידישער איינענער אן אין נאר נויט״
 כחות, נײע דורכדעם נעװינט שאװיניזם אידישער דער באדן.

 און גלות״ פון װערן ״אויםנעלײזט קאנען אידן אז ם׳הײםט,
 ם׳װעט װען דעמאלט, בלויז פאלק״ ״אוםאפהענניק אן װערן

ארא־ די צאם אין האלטן צו אימפעריאליזם עננלישן דעם נעליננען



1931 אויגוסט־םעפטעמבער,ק נ ו פ ר ע ד10

 און ארדן אדבעטער אונזעי־װײנשטיץ ױםח
שולן דינע

 ברענטש פון מיטגיליד

א. א. א 122

 װירערעפנונג פוסדער צײט שױ;.,די זיך דערנענטערט עם
 אינטערנא־ באם) (נישט ן ו כ שולן ארבעטעד אונזערע פון

 עקזיס־ pit? די פון פארװאלטונגען די ארדן. ארבעטער ־צ־אנאל;
 לערער, די צוצוגרייטן הכנות אלע סאכן שולן טירנדיקע

 הויבן עם ;נײע אריינציען און שילער אלטע די רעניסטרירן
 מיטלען, פינאנציעלע די שאפן צו אזוי װי זיארגן די $ן שױן זיך

 עפ און שולן. די אין ארבעט דער מיט אנגיין קאנען צו אום
 אויפ־ אינטענסיװע אן אנצוהויבן צײט ריכטיקע די איצט א־ז

 ארדן, יאונזער פון מיטגלידער די צוױשן יקלערונגפ־קאםפאניע
 װיכטיסער דער אין אנטײל מער־אקטױון א נעמען זאל; זיי

ללאם. ארבעטער פאר: ארבעטער־קינד ראם דערציען פון :אדבעם
 האט ארדן אינטערנאציאנאלער דעױ װען יאד, לעצטן

 ברענ־ די אז באשטימם, און שולן ארבעטער די איבעדגענומען
 די סיי האבן שולן, רי איבער שעפטום דעם האבן זאלן טשעם

 נישט מיטגלידער אײנצלנע די סײ און גאנצע אלם בדענטשעם
 װאם העכםטנם שולן. יי לגבי אייפגאבן זײערע פארשטאנען

 שול, א איבער שעפטום געהאט האס װעלכער בו־ענטש, דער
 אונטערנעמונג אן צו דעלעגאציע א שיקן צו ,איז געטאן יהאט

 בײ־ אלם דאיאר עטלעכע טיט שול דער פון באנקעט א־ער
 צו חוב דער געװארן אפגע׳פטר׳ט איז דערמיט און ־שט״ערונג

 נעטא; ניט אויך דאם האבן ברענטשעש סך א שול. דער
 פילא־' שיקאגא, יארק׳ נױ װי שטעט, ;רויםע די אין (ספעציעל

א.) א. דעלפיע
 ברענ־ איךדי אכגעגאנגען איז אגיטאציע שװאכע א זייער

 זיינען קינדער האבן װעלכע מיטגלידער, די אז טשעם,
ם אונזעד יאי; ש׳יקן צו זײ פארפליבטעט ו צ ; ל ו  באדויערן, ש

 װעטעם ארדן, אונזער אין מיטנלידער איצט נאך זיך נעפינען
 נאציאנאל־ די אין אדער תלמוד־תורות אין גײען קינדער

 די פון טוטערם די װילן אװי װײל שולן -־שאװיניםטישע
 אוים־ קלײנע מיט איז, שולן די פון פארװאלטונג די קינדער.
 שול״טוער אקטיװע פאר די צו געװארן אינערגעיאזן :אטעז׳

 פארטרעטעד די שול. דער פון קינדער פון עלטערז אייניקע מיט
 טערםטע ׳אין האבן שול־םארװאלטונגען די צו בױענטשעפ די פון

 זיי איז עם אז אויםרײד, מיטן מיטינג;, די באזוכט ניט פאלן
 די אורזאכן. אנדערע אדער מיטינג, צום קומען צו װײט צו

 אוי געהאם זעלטן־װען האבן ברענטשעם די פון עקזעקוטױועם
 שול. זײער װענן פראבלעמען און פראגן די טאג־ארדנונג זײער

א זײער יאר םוף צום געזען טאקע מיר האבן דערפאר און

 געשלאםן זיך האבן שולן מערםטע די םרויעריקן,רעזולטאט.
 אײנצעלנע און לערער די צו שולרן מיט רעפיציט, גרויםן א מיט

 אין קינדער געקליבענע צאל קלײנער א מיט און חברים
.שולן. די

 די מצד פארנאכלעםיגונגען און חםרונות אלע די אט
 װערן. באזייטיקט יאר הײנטיקם מוזן מיטגלידער און ברענטשעם

 אויפ־ אינטענםיװע אן װערן אויפגעהויבץ מוז ברענטש יעדן אין
 אפצוגעבן ינױטיק איז עס שול. דער פאר קלערונגם־קאמפאניע

 פונם קינדער־דערציאונג איבער לעקציע א פאר מיטינג א
 ברענטש יעדן אין ידאדףו עם ארבעטער־סלאס. פון שטאנדפונקט

 חברים אקטױוע עטלעכע מיט שול־דירעקטאר א װערן דערװיילט
 דער אין אנטיילנעמען ז^לן װעלכע שול־קאמיטעט, אלפ

 צװיש; פראפאגאנדע א אנפירן ;שול דער פון פארװאלטונג
 אונזער פון שולן ־י אין קינדער זײערע שיקן צו מיטגלידער די

̂רדן  צושטאנד דעם װעגן יאריכטן מיטינג יעדן צו אפגעבן ;■
 פאר מאכן צו ;שול דער פון טעטיקייט פאדצװײגטעד דער און

 קורצ;, אין — שול ז״ער פון אונטערנעמונגען אלע דערפאלג א
שול. דער מיט ברענטש פון בונד ענגן א; iפvsש

רעזול־ גוטע זייער או; מעגלעכקייטן גרויםע זיך זעען עס
 פארטאפלען צו שװער ניט גאר איז עס :ארבעט אזא פון טאט;

 און קענען עם ;שולן אונזערע באזוכן װעלכע קינדער, צ^ל רי
 אזעלמנ װאו געגענטן, אזעלכע אי; שולן װע־ן ארגאניזירט דארפן

נישטא. נאך זײנען שולן
 רי נאזוכן װאפ קינדער, די פון פראצענט 80 איבער

 און נאציאגאל־שאװיניםטישע אנדערע און תלמוד־תורות
 <<ל)1צ זייער איז 200,0U0 (איבער שולן םאציאל־פאשיםטישע

 אנ־ אלע מאכן מוז; מיר און ארבעטער־עלטערן, פון קומען
 ׳אונוערע פון לאגער פונם ארויםצורייםן זיי שטרענגונגען

קעמפער. צוקונפטיקע אלפ דערציען זיי און שונאים
 ברענטשעם די אין ארבעס שול דער צו נעמען זײ מוזן מיר

 דאס געװינען מוזן מיר !ארדן אינטערנאציאנאלן אונזער פון
 מיר גרײטן דערמיט !ארבעטער־קלאם פארן קינד ארבעטער

 אונזער פון עקזיסטענץ װייטערעד דער פאר יא־ן דעם צו אויך
 נייע אלם קינדער די פון עלטערן די ארײן ציען מיר ;ארדן

 א זייער איז ארבעט די ברענטש/ןס. אונזערע און רעקרוט;
 איז עם !װעדן פארנאכלעםיקט :יט ט?«ר זי און װיכטיקע
!ארבעטער־שולן אונזערע און ארוץ ארבעטעד אונזער

 מען קאץ רערבײ קאלאניע. פאלעסטינער זײן אין מאםן רישע ■
 מ׳קאן פאגראמען. אראבישע טיט םטראשענען כסריד אידן רי

 ענגליש; געגן אויפשטאנד אראנישז יעדן פארשטעלן זײ פאר
 ארוים־ דורכדעם און אידן אוין» פאגראם א אלם .איטפעריאליזם

און אראבער ־י גענן מאםן אידישע די בא ׳שנאה טיפע א רופן
געגן קאטױ װעמענם פעלקער, קאלאניאלע אנדערע אלע נענן ■
פאלעסטינע. אין וױרערתלאנג א נעפינט איטפעריאליזם •

איז םקאטסבארא פון פארשװערונג דער געגן קאםןז אונזער
א אויך איז עם יכלל. שאװיניזם װײסן דעם געגן קאמה א ■
 די צעשפאלטן צו בוחשואזיע דער פון מיטל יעד; געגן קאמו» •

ארנעטער־קלאם. פונם רײען
א ר א ב ם ט א ק ם  אונזעד םימבאל. א אונז פאר איז -

 שטול עלעקטרישן פון איננלען נעגער 9 די באפרײען צו קאטף
גערעכ־ אויםקעמפן פלוױ ניט װילן מיר צילן. װייטערע זזאט

 קאפיטאליזם, אטעריקאנעם פון קרבנות נייע ־י אט פאר טיקײט
שאװיניזם. װײםן דעם פון הארץ אינם ט־עפן אויך נאר

 פרן ארבעטער די ארבעטער־קלאם. דער איז פאלק אונזער
 קאליר שפראך, פון אונטערשייד א; ראםן, או; פעלקער אלע

 קיין ניט האבן טיר שװעםטער. און ברידער אונזערע זיינע;
 ״פאדװערטם״, פון יאלעיאטים־פאלק דעם מיט געמײנזאמעס

 זײנען אינטערעסן זײערע גל. ־ א. זשורנאל״, ״מארגן ״טאג״,
 עהם&לאטאציע די ארדנונג, קאפיטאליםטישע די אויפצוהאלטן

 איבער מענטש פון הערשאפט און..די מאסן ארבעטנריקע די פון
 ארבעטער רי פאראײגיקן צו איז אויפגאיע אונזער מענטש.

 נאציאנאלעד און עקספלואטאציע גענן קאמף אין פעלקער אלע פון
 געזעל־ נייע א אױפצובויען איז 'ציל אוגזער אונטערדריקונג.

 גלײכהייט, עקאנאמישער פולשטענדיקער אריוי באגרינדעט שאפט׳
מענטש. און מענטש צװישן אונטערשײד שום קײן אן
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 אין דערציאונג אנטירעליגיעזע
שולן אונזערע

1.
 װאם קאנצעפציע, יענעד פון אװעק שױן היינט זיינען מיר

 האבן מיר ״ארבעטער״־שול״. נאמען מיטן אנרופן פלע;ן מיר
 זיך שטעלן מיר פדאגראם. אונזער דורכלןאנטראלירט גרינטלעך

 ״םאציאליםטישע אזױ־גערופענע די צילן. אנדערע גאנץ הײנט
 שיעור א אן פון אויםגערײניקט מיר האב; ׳אידיש״ אױןז שול

 פראלעטארישעד א אין פארװאנדלט זי האבן םיר און פםולת
 נאטיר־ א געװען איז עם געשען. געמוזט האט אלץ דאם שול.

אנטוױקלוננ. לעכע
 מיר האבן דערציאונגס־ארבעט אונזער פון עיקר אין אנער

 באמת דערציאונג. אנטי־רעליגיעזע די דא מײן איך פארגעםן.
 נעקאנט דאם האט אזוי װי װאונדערן. אליין זיך מיר מוזן

 פראיעקטך א װעגן רײדן געקאנט מיר האבן אזוי װי ? געשען
 גוטע אזוינע נאך און טעטיקײט געזעלשאפטלעכער מעטאד,

 רעם װעגן לןלער; ניט לחלוטין צייט דערזעלבער אין או; זאבן
 דען קאן צי קינדער. אונזערע פאד װעלט־באנעם אטייאיםטישן

 פונדא־ דעם אט אן שול. פראלעסארישע א זײן געמאלט בכלל
? ליטוד מענסאל־װיכטיק;

 דער װי אזוי באהעלטעניש. אין געשפילט זיך־ האבן מיר
 זיך צורירן :יט גלייכער אט דעליקאטער א זײער אין ענין

איפ. צו
 האט ארבעטער־פארטײ םאציאליםסישע די װי אזוי פונקט

 די אויםגעפונע; פראגראם, גאטהאד איר אין 1875 יאר אין
 ארום אזוי און פדױואט־זאך א איז רעליגיע אז פארמולע׳ קלוגע
 צװישל פראפאגאנדע אנטירעליגיעזער פון באפרײט זיך זיי האב;

 געהאלטן זיך מיד האבן אזוי פונקט ארבעטער־מאם;, ברייטע די
 ״פעדא־ נעא־ליבעראלע אונזערע י־ון ירושה גײםטיקער ידער ביי

 ארבע־ דער אין רעליגיעזקייט א געפרײדיקט האבן װאם גאג;",
 :אזא געװען לפי־ערך איז געדאנקען־גאנג זייער טעד־שול.

 װעט רעליגיע, װענן רײדן :יט בבלל שורן אונזערע אין װעלן מיר
אנ׳טיקעניש. בייזן דעם אט פון װערן אטראפירט בטילא קינד דאם

 שוק מען דארף שעדלעך, און פאלש איז1 צוגאנג אזא אז
 געמײנט, האבן מיר נשעת איבערצײג;. ניט אונז פון קײנעם

 די האב; אנצוגרײפ;, :יט פראנט דעם אויף געזונטער ם׳איז אז
 האב; זײ ארבעט. זײער געטאן זיך כל־המינים פון קלעריקאל;

 רעליגיעזץ זייער אויסצואיבן געלונגען זײ פ׳איז און געזוכט
 פאבליק־ די און תלפוד־תורה די קינדעד. די אויף איינפלום

 זיבן אונטער שול, אידישיםטישע די ברוטאל. און אפן םקול,
 זייער אין אגרעסיװ זיינען אלע זײ גאס, ־י הײם, די שלײערן.

 זײנען לענדער לןאפיטאליםטישע אלע יאין ציל־אײנשטעלונג.
 קלוים־ חױו א ארגאנ־זאציעם׳ רעליגיעזע פארצװײגטע פאדאן
 פדא־ רעליגיעזער פאר מיליאנען בא?ומען װאפ שולן, און טערם

 פידט אמעריקע ״פרײהייטלעכער״ אונזעד אין אפילו פאגאנדע.
שולן. די אין ליטו־ רעליגיעזן רעס אײן שוין דאך מען

 ביי מען האט צוריק לאגג ניט ביז טיר? טוען װאם־זשע
גערערט. ניט דערציאונג אנטירעליגיעזער װעגן אפילו אונז

טעות. דעם אײנזען איצטער מען רארױ
פ־אנערן־ארבעט. טאן געביט דעם אויף דארןז שול אונזער

 שול, אונזער אין אר״ן קומט קינד דאם װי גיך אזוי דארפן, מיר
 אײנװירקוננען. און השפעות רעליגיעזע די אים פון אפרײניקן

 שטארק זײנען עלטער שול פון קיגדעד אז געדײנקען» לאטיר
 ניט נאך איז קינר דאס ׳טטימוננען. רעליגיעזע פאר מםונל

 מים־ א אויף נאר װי װעלט, די באנעמען צו אנדערש פײאיק
 א דערפאר האבן פארשטעלוננען רעליגיעזע די־ אופן. טריעזן

װאם אלץ זאך. א נאך און פארפלאנצן. צו זיך וױאו באדן נוטן

 קריצט ױגנט פריעםטער דער אין אויו* זיך אין נעםט קינד א
 ליגט עס באיװאוםטז״;. זײן אין םימנים בולט׳ע מיט אײן זיך

 און טח פון באהעלטענישן טיפםטע די אין באהאלטן דארטן
 דארט פון אויםצואװארצלען שװער געװאלטיק שפעטער ם׳איז

 באצײטנס טיר דארפ; װעלט. און גאט װעגן באגריפן אלע רי
 רעװאלוציא־ אי־ע די טויגן װאם צו װארים װאך. דער אוי,? זײן

 מענטשעלע קלײנע דאם אז ארויםטרעטונגען, די לידער, נערע
 איכערנאטירלעכ; אן װעגן פארשטעלונג א מיט שטענדיק לעבט

 אויב ארױםגעװארפז זײן װעט דערציאונג גאנצע אונזער ? כח
 אנטי־ צום אויפמערקזאמקײט אונזער אנװענדן ניט װעלן מיר

 רעליגיעזער א צו םון» א מאב; מוזן מיר לימוד. ־עליגיעז;
 מיר און מי די גענומען זיך װאלטן מיר װען פאםױוקײט.

 אונזערע אין קינדעד װיפיל אנקעטע. אן דורכגעפירט װאלטן
 װאלט אײנװירסונגען, רעליניעזע פון פאר׳םם׳ט שוין זייגען שולן

 סיר זוײםן צי בילד. שוידערלעך א אנטפלעקט אונז פאר זיך
 אין לערנען אונוער מיט דערפאלנרײך זײנען מיר װײט װי ניט

 ראש־ פםח, נאר;. ניט זין לאמיר ? ימים־טובים אידישע די
 זײנען טעג הייליקע אנדערע אלע און ױם־כיפור און הש;ה

ריי־ אלע אונזערע פון שטארקער דערװײל
 גאר זיך לאמיר װענדוננ. שטארקע א טאכן צו צײט איז

 אונזער :אין עיקרים אלע פון עיקר ךעם װעגן פאדטראכטן ערנסט
 סאײע אין ךערציאוננ ״אנטירעליגיעזער ארבעט. דערציאונגס־

לאזוננ. אונזער זיין דארף דאפ !שול״ אונזער פון פראנט

2.
 דערציאונג אנטירעליניעזע די אז אנגענומען, מיר האבן

 דורכ־ זי דערצו נעמען זיך װעלן טיר און זויכטיק גאד ביז איז
 שיעור א אן אוי־ אנשטויםן זיך מיר װעלן לעבן, אין. צופירן

 שטיין אונז פאד ״װי־אזוי״ דער װעט קודם־בל שװעריקײט;.
 יטול־ פון קינדער מיט דאך מ׳קאן שאדפקײט. גאנצער זײן אי;

 מאטעריאלים־ ־עד װעגן װיםנשאפטלעך ריין רײדן ניט עלטער
 דער אט צו צונאגנ מעטאדישער דער װעלט־אנשויאונג. טישער
 מיר אויבךאן. דעם פארנעמען דארפן יאונז בײ װעט פראגע

 דערציען זאלן כדר אז אזוי, צופאםץ ארבעט די דאו־פ; װעלן
 גאטלא־ פראפאגאנדיוץ נאד ניט און קינדער אנטי־רעליגיעזע

 אויםגע׳טרײען אפיקורםישע מיט אליין׳ לאזונגע; טיט זיקײט.
 זיי; ניט זאל עפ שװעד װי יאויפטא;. װאם װײניק טיר װעלן
 צו אטײאיםטיש אזוי װי װענ א געפינען דארפן מיר װעלן

קינדער. רי באװירקן
 ק״ן נעביט דעפ אויף האבן מיד שװעריקייט. צװײטע די

 װי םער זײן דארםן דערפאר װעלן מיר נישט. דערפארונג שום
 אנטירעליניעזער פאר פראגראם א אויםארבעטן בײם פארזיכטיק
 אויםקומען אונז װעט ערשטע, די זיין װעלן טיר דערציאונג.

 װעלן אבער זאך אײן פאר טעותין. טאכן צו בלאנדזשען, צו
 םגושם׳דיקן א פאר היטן. דארפן אנפאנג אין שוין זיך םיר

 דערשײנונגען. באנעטען זײן צו פארשטעלונג. קינדם צום צוגאנג
 מיט פח אינעד׳ן טאן קלאפ א אמאל מיט טארן ניט װעלן מיר

 גלויבן ז״ן צעשטערן מיטאמאל גיט װערטער. שטארקע צו
 פון לערנען געסאנט םך א מיר װאלטן ידעם װעגן השפעה. און

 טיט רעװאלוציע, םאציאלער פון לאנד אין פאװעטךפארבאנד.
 מיט־ מיליאן האלבער א װי טער מיט אפיקורםים־פארבאנד אן

 מעגלעכסײטן, נװאלטיקע און אפאיאט גרויםן אזא מיט נלידער,
 או; זײער דערציאונג אנטירעליגיעזער װענן מען רעדט דארטן

 אין צוזאמענפאר אלפארבאנדישן אפן פארזיכטיק. זײעד און
נעװארנט יאראםלאװםקי יעמ. ח׳ פארזיצער דעד האט 1930 יאר
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 קאמוי אין מיטלען דראםטישע םארלאננט האבן װאם היצק/נפ, די
 װעט פארזיכטיקײט מיט אז אנגעװיזן, האט ער רעליניע. ?ענ;
דעיציקאטער. צו א איז ענין דער װײיצ דערגרייכן, מער םך א פען

 אונ־ מעםטן ;יט מיר װעלן אונז. פאר אויך איז װארנוננ די
 געדיינ־ דארפן מיר דערגרייבן. ניט גאר מיר װעלן טראט זער
 מאם גרויםער א אין אויך נאך זיינען עלטערן אונזערע אז קען,

 קריגעריש נרײט ניט זיי זײנען זיכער און געשטימט רעליגיעז
באדינער. זײנע און גאט קעגן ארויםצוטרעטן

אנװייזן• נאך איך װייצ שיװעריקייט דריטער א אױף און
 מיר .װעלכן מיט מאטעריאל, שום קײן ניט כמעט האבן טיר
 דערציאוננ. אנטירעליגיעזער אונזער אין באנוצן קענען זיך זאלן
 אינגאנצן ניט איז ־אטן־לאנד פון פאראן ס׳איז װאם דאם

 מוזן באדיננוננען אנדערע זיינען אונז בײ יאונז. פאר פאם־ק
 אלײן אויםקומען אונז װעט עם אנדערע. ז״ן מעטאדן אונזערע

 שװער. זײן װעט עם אודאי, לערךמאטעריאל. דעם :צוצוגרײטן
 מיר ?ענען ניט אויב װערן. געמאכט מוז אנפאנג דער אבער
 אין דערציאונג פראלעטארישער װענן ריידן ניט .ככלל

שוצן. אונזעדע

3.
באלד? טא; מיר דארפ; װאס־זשע

 װען צײט דער אין פונקט שולן אונזערע אויױ עפעגען מיר
 אידישער רער אױוי נעװעלטיקן צו אן הײבן טעג ״הייליקע״ די

 פון גײםט מיטן באהויכט דעמא^ט איז ארום גאנצער דעד גאם,
 אריין זיך רײםט זי מעשים. ארבעט בלי־קודש די רעליגיע.

 דיםאנאנם. ערשטן דעם אדײנטראגן מיר מוזן היימע;. די אין
 אומדירעקט אופן, אײכטן זײער א אויף קודם־כל, מוזן מיר

אטאקעם. רעליניעזע די אפשלאגן
ארבעטן• געװיםע אגמערקן פרואװן רא װעל איך

ימים־טובים. קומענדיקע ד< פון אורשפרוגג זועגן שםועם )1
 אנטירעליגיעזע װערן איינגעארדנט זאלן שול יעדער אין )2

,ווינקלען.
בילדער. פאסיקע אויפהענגען )3
רעליגיעזע פארלײענען )4 מעשה׳לעך. אנטי
רעליגיעזע םיט שךל־װענט די דעקארירן )5 אויפשריפטן. אנטי
S( רעליגיע. װעגן דעבאטע א אראנזשירז
T( רעליגיעזע אוין־ קאמפאזיציעם שרײבן טעמעס. אנטי
ען. און טנהגים רעליגיעזע דערקלערן )8 אוננ שוי אנ
 אגט־ איר און װעלט די מאטעריאליםטיש דערקלערן פרואװן )9

געזעלשאפט. דער פון ,זויקלונג
טן צוזאמען אז און רעליגיעם, פון אנטשטייאוגג דערקלערן )10  םי

ך .יבײטן ך תאבן לעבנם־באדינמנגען, פון זי ך זי  פארםען די געביטן אוי
שטייגער. רעליגיעזן נפון

רעלי;יע• פון קלאםן־ראל די אויפדעקן )11
ף רדיפות רעליגיעזע װעגן דערצײלן )12 אנדערש־גלויביקע. אוי
ף )13 ט װי אןי ״ ך מעגלעך װ ר,לאםן) עלטערע די (אין באנוצן זי

נאטורװיסנשאפט. און געזעלשאפט־קענטניש ימיט
ט )14  מעז קאן יאר, צװעלף פון אנגעפאנגען קינדער׳ עלטערע מי
 געזעדשאפט, מענטשלעכער דער אין רעליגיע פון ראל דער ױעגן לערנען

פאקטאר• סאציאלער אלס רעליגיע .און
ך מ׳דארן־ )15 ט באנוצן זי װאנט־צײטונג• דער מי
רן )16 פי שפילן. אנטירעליגיעזע אוי
ען )17 עזע זינג לידער. אנטירעליגי

ק איז וואם און  װערן געטאן דארן־ אלץ דאס גאר. ביז װיכטי
ען אין האבנדיק טאקטיש ת״ער קינדערי פון עלטער דעם זינ

אנװאורח• םכעמאטישער א נאר איז דאם אז זיך פארשטײט
 מעטאדישער דער מיט צוזאמען פראגראם־קאמיטע די״

אויםפלאנירן. אלץ דארפן ׳קאמיםיע
 אנטירעליגיעזע אן צונרײטן מענלעך װי גיך יאזוי יז׳דארף

 מיט אנגײן קענען *ייכטער זאל לערער דער כדי •כרעםטאמאטיע
 אין אפלייגן נישט שוין׳ דאס מען דארח טאז און ארבעט. זײן
אריין• באנק לאנגער דער

 אנטי־ אן װענן אנצואװייזן נויטיה געװעזן אױך װאלט עם
גע־ װאלט ארום אזוי עלטערן. די צװישן ארבעט ורעליגיעזער

קורץ אהרן

נאך שפיזלען עם
 קעפ־ אונזערע איבער װאלקנם אין קלויםטער־קופאלן

ך טורעמס קירלעבע אף גן זי  גלאקן. נאך װי
 נאך גאםן מעלטישע אף שטינקען עס

פאפוגעם פעטע
ט  פלאקנם. זילבערנע ארשיניקע, דריי־פיר מי
 הענגען תימלען די קעכן און

 ארבעטער, געקר״ציקטע
ת. פינםטערע אלע אין  מדינו
םן, צו רופט גלה דער עזו י
ת, זאגן הייםט רב דער נו ... גי

ט צו םליחות, צו רופט שול די  טלקות׳ צו און גי:
צ״ די ט נעמט־אויף פאלי קלעפ. מי

וי אזוי׳ ען אז ײ בוי ־> אונז לעבן א ז
ט ט קראנקע, מי  — טרעפ, פאליקע םי

״ צוט און הימל צום — ארוין* ארויף, קן ײבי א  ״
v — אראפ אראפ,

 הקלע. בף אין
טן און מי פריידיקן אינ

* ■ װאנזעטי, א לעקערט, הירש א מען פארשניידט
שוליא א באטװין, א . מעלא. ז

ארבעטער די הײמלאז, הונגערן, עם
V גלע־ער׳ די אין קלינו.ט מען און
ט פארזינגט מען און  תפיד־ א מי
 טשעלא. א אף שפילט־צו מען און

 ד.עװען אלענזאל איז אזוי
ק• אין נאך איז אזוי און םי ײ אונדר איינ צנ  נ״נ

 ברידער םוף, א םוף, א
קע״, אלע צו ה״לי  :מעשים תענקערישע ״

 אונטער ד.ראבן מיר
 פונדאמענטן, פוילע װעלט׳ם דער

 צעמענטן צעכןרישלען און אספאלט צעשיםן
 שולן. און קלויסטערם מאגאםטיר;, פון
קע פון די ת׳ רו בן געטלעכן פון דאגמעס, דו  גלוי

נולן. מיר מאנן
 רצועות, טויטע די שטעקנם׳ זילבערנע די
 גבואות׳ קאלטע גלאציקע, די אלטע, די
 תפילות, טרעריקע די
הילעם תבלת׳דיקע די

 ארונטער, — דערלייזונג לייטערונג, ליגנערישער זייער פון
!אראפ
ט  אלטארן, שטענדערם, די מי
ט  — אנטיקװארן דעם האק־און־פאק גאנצן דעם מי

!אראפ ארונטער,
, מיטן ב״ן ע טן ג גן, מי טן לי ________________ ?אפ! מי

פראנט. איינהײטלעכער אן געװארן שאפן
 צו עלטערן די צובינדן געלונגען זאל אונז װיפיל אויף איז

 אויס־ דארפן מען װעט געװען) ניט איז איצט (ביז שול אונזער
פראגראם באזונדער א ארבעטן

אנהייבז דערציאונג אנטירעליגיעזע די זאל רעזומע:
 פראלעטארישער א אין קומט איר װאס ארט, יענעם פארנעמען

 דער און באשלום א מיט אפ׳פטר׳ן כיט ענין דעם מען זאל שול.
לופטן. דער אין זזײננען בלײבן דערנאך זאל באשלוס
 ?אנקרעטער צו טאן נעם א זיך זאלן קאםיםיעם נויטיקע די
 באנוצן צו זיך אזוי װי אנװייזן און מאטעריאל קלוינ; ארנעט.

אים. מיט
 פון פרואװ אקטױון ערשטן, דעם טאכן יאר דעם אין שוין

 געװארן. דערגרײכט איז װאם זען און דערציאונג אנטירעליגיעזער
 לערנען מיר װעלן , דערפאלנן און דורכפאלן די פון נאר װייל
װײטער. אױף
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רעליגיע באקעמפן מיר פארװאם
טונגען פאר קאגםפעקט רעליגיע אנטי םיעם*) און איינליי םקו די

ך אונטערשיידן רעליגיעם ע זי ט אנדערע די פון איינ  דורך ני
ײער פארמען. זייערע דורך נאר אינהאלט ז

סע אומגעהויער די עקזיםטירנ־ נאך די סיי רעליגיעם, צאל גרוי
 ״מאראל״ דיזעלבע אלע לערנען אונטערגעגאנגענע שוין די םיי און דיקע

ק״ט פון  אלע דולדן. און ליידן אונטערװארפונג, און אונטערטעני
 אדער גאט פון שטאמט שלעפטם און גוטס אז דערקלערן, רעליגיעם

 פארטרויען מ׳דארף ;מאבטלאז און װערטלאז איז טענטש דער געטער,
ף ן גאט, אוי  געדולדיק און מאכט הערשנדיקער דער אונטערטעניק זיי

ט גאנן מען װעט דערפאר יאך. דעם טראגן גוטם. אלדאם פון קריגן טוי
פהד. איז רעליגיע פון װארצל דער
מיטױוער דער ט פול איז מענטש פרי ת די פאר פחד מי  פון כחו

םט ער נאטור. דער ט נאך זויי  באװעגן כהות נאטור די אז םוד דעם ני
ך ט זי  הערשער. זייער װערן קאן ער װעלבע דורך געזעצן, געװיסע לוי
ך זעט מענטש פרימיטױוער דער  אומ־ פון ארומגערינגלט דערפאר זי

ײ זוכט ער בייזע. רוב דאס געטער, צעליקע װינען צו ז  דורך גע
ת: תנו ער בלוט. און פלייש הויפטזענלעך געטראנקען, עםגװאדג, מ
קן דורך בלוט און פלייש אייגן זיין קרנן א זיי בריינגט  זיך. פייני

ע מקריכ זיי איז ער ײן קינדער: אייגענע זיינ  געבוירענעם ערשט ז
ן׳ ו ן ז טאכטער. שענםטע זיי

ען םענטשן מיליאנען ײנ ט נא־ ז פחד. מחמת בלויז רעליגיעז היינ
 גהינם פארן נקמה׳ גאטס פאר שטראף. ד.אטם פאר מורא ־אבן זיי

ף װעלמ. יענער אוי
ף לײכט עם װאו סן, אוי גאט• פאר מורא די פארשװינדט װי

ך שרעקט נאטור דער פון געזעצן די װייםט װאפ מענטש דער ט זי  ני
ײן טײװאלים. און געטער פאר  שענערם, צו העכערם, צו שטרעבן ז

ט וואם קן פון פחד רעליגיעזן צום שטריך פאעטישן א צו גי די םנ װי  אומ
קוגג מעגטשן, די םן אין געפינטיבאפרי קונםט• און װי

ף געבו־ט איז רעליגיע ײט, און פחד אוי סנה װי  דעם זי לאזט אומ
ט מענטשן םנדיק. װערן ני ת רעליגיעזע אלע װי ן זייגען תורו  שוי

װיזן לאנג  אלם מענטשן, פארשידענע פון ארבעט די אלם געװארן בא
ען װאס זוערק, ט אנגעפילט זיינ ײט. און װידערשפרוכן מי ק  זינלאזי

 באשטימטע פאר אויפגעהאלטן קינסטלעך װערן רעליגיעם אלע נאר
צ״עקז•

ט שטאט קאפיטאליםטישער דער ס גי קע אוי  געלט םומען ריזי
 הערשנדיקן באם איז אנשטאלט רעליגיעזער דער רעליגיע. אויפצוהאלטן

ע װיכטיקע אזא קלאם צי טו פטי  פאליציי. די און קאזארמע די װי אינ
ף דערפאר האלט קאפיטאליזם דער  מולאם, רבנים, גלחים, מיליאנען אוי

קודש. כלי אנדערע אלערליי און מאנאשקעם מאנאכן,
ן בלויז י קן, די םעקטע, קריפטלעכע אי ף ד,אלט קאטוילי  הונ־ אוי

ל א אין גײםטלעכע. און קירפן טויזנטער דערטער ״  געפינט לענדער ט
ך ף גלח איין זי ש־ אין 204( נפשות קאטוילישע 200 ערך אן אוי  ד״ט

אירלאנד). אין 171 לאנד,
 פון אפגעטײלט כלומרשט איז קירכע די װאו אםעריקע, אזן דא

פ איר באפר״ען דורך רעליגיע דער רעגירונד. די שטאט,העלפט טו  א״גנ
 דער דורך םקולם, פאראקיעל די פראטעזשירן דורך שטייערן, פון

ף צענזור קירכלעבער באמת ״מאראלישער׳/  און טעאטעד ביכער, אוי
ם אן פערטל א צו נאענט פון געב־יידעס די (קינאם). מואװי לי  מי

 פאראײניקטע די אין אנשטאלטן רעליגיעזע גל״ ד. א םינאגאגן קירכן,
 באטרעפן אייגנטום) באװעגלעכן זייער חוץ (א אמעריקע פון שטאטן

אן פינן־ ארום לי אי) 5000( בי לי  געהערט דערפון פערטל א דאלער• מי
שע די פון פרמעגן דאם אליין• קירך קאטוילישע די  טעמפלען, אידי

 ארום באטרעפט אמעריקע אין קלויזן און מדרשים בתי םינאגאגן,
אן 300  ישיבות, תורות, תלמוד זייערע חוץ א איז דאם דאלאר. מילי

וי• א• א. תייזער), (צדקת טשאריטים
ען אנשטאלטן רעליגיעזע אלע די ״נ  זייער שטייער. פון פריי ז

ף ארויפגעלייגט זוערט שטייערן אין חל?  דאפ מאםן. פאלקם די אוי
ט ער אלע אז מיינ אוינ װ קטע די פון א״נ  די אפילו שטאט;, פארא״ני

ען װאם ״נ  אומדירעקט, אדער דירעקט, מוזן רעליביע, פון געגנער ז
אנשטאלטן. רעליגיעזע אויפהאלטן העלפן

ך האבן רעליגיעם, אלע פון קודש כלי די װי־ אנדערע אוי פרי

םצוגן *) מרמר, קלמן פון רעליגיע וועגן בראשור א פון אוי
ט ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער זואם ר״ דרוק. צום צו ג

״ לעד.יעם.  בילעטן, שיף און באן ז-ייערע פאר ־עלפט א בלויז צאלן ז
רונג אמעריקאנער די ך שטעלן לײט רעגי ך זי ט אוי  איבערצו־ אפ ני

שע פאר געלטער פאלקם םומען גרויםע קירך דער געבן  מיםיאנערי
די קאמישאנער דער האט אזוי צװעקן.  די םון אנגעלעגנהייטן* איבערי

 די פאראיין מיםיאנערםקן א אװעקגעשײנקט אינדיאגער אמעריקאנער
ט 485 פון םומע  די צו געהערט װאם פא:ד דעם פון דאלער טויזנ

אקלעהאמא. שטאט פון אינדיאנער
ג א בא צונ  נעלםאן קאנגרעםמאן ד,אט קאמיםיע פיש דער פון זי

 האט װאם אמטארג פון פארזיצער (דער באגדאנאװן פעטער דערקלערט
 שטאט)*: פון אפגעטײלט קירך די איז אמעריקע אין אז געמיינט

 אין און לאנד דעם אט אין פלאץ א האט רעליגיע אז ״פארשטײט,
״ געריכט .אונזערע ער. ־ייז

ט אנערקענען הייזער גערינט אמעריקאנער םך א  קיין פאר ני
תע בן װאם מעגטיטן, דו ט גלוי  ״שבר אין אפילו אדער גאט, אין ני

ש״  מענטשן דעם באשטראפן אדער באלוינען געטלעפן אין — ועונ
אנן ט אמעריקע אין פרײהײט״ ״רעליגיעזע טויט. נ  אוים־ בלויז מיינ

קל״בן װיל, רעליגיע װעלפע צו ט נאר מ׳ ן צו ני ״  אן אינגאנצן ז
 אנגעקלאגט מענטשן װערן שטאטן אמעריקאכער םך א אין רעליד-יע. א

 ״לעסטערן’פאר קאטארגע אדער טורמע, טערמינען צו פאראורטײלט און
קן גאט״, די אל״ םן, ב עזו גל. ד. א י

 בלומרשט ביכער, רעליגיעזע א;טי פארבאט צענזור אמעריקאנער די
טן ען זיי אז תירוץ מי ט זיינ  אמעריקאנער רוב דאם אין מאראליש. ני

צן קאמיטעטן ביבליאטעק שטאטישע  און קריסטלעכע גייסטלעכע, זי
שע ט לאזן װאם אידי  ליטעראטור, רעליגיעזע אנטי קיין ארייכנעמען גי

ביבליאטעקן. ליי די אין באזונדער
דן צו פפדר זופן װאפ מיליאנערן, אמעריקאנער ״  שפירות די שנ

בן ארבעטער זייערע פון ט גי  רעליגיעזע פאר האנט ברייטער א מי
 יאר אין אריינד.עקרא»״.ן זזאט אליין קיר־ פראטעםטאנטישע די צײעקן.

ת״ 1929 אן 520 פון פומע דער ארין* ״נדבו לי  אמערי־ די דאלאר.' מי
 אף 1926 יאר אין אויסגעגעבן האבן אנשטאלטן רעליגיעזע קאנער
אן 817 קודש פלי װ. א. א. גלחים רבנים, זייערע לי  דערפון דאלאר. מי
ף טייל קליינעם א בלויז צדקה. אוי

ע די שטיצט צװעק װעלכן צוילב אזי שו  די שטארק אזוי בורז
ע? ך פארשטייט עם רעליגי ט אז זי שו־ די ײעו.ן. מצוה פון ני  בורז

ט אלץ מעסט און װעגט אזיע ך באנוצט זי פ־אפיט פון מאם א מי  זי
ט  ״ןןןזקן געשעפטלןןכןן פאר גל. ד. א. גאציאנאליזם׳ פאטריאטיים, מי

ע די שטיצט גלייכן דעםט אזי שו  אוים־ אנשטאלטן רעליגיעזזן די בורז
אינטערעםן. מאכט און געלט אירע פאר שליםלעך

ע די אזי שו רז ״ן בו ל ט גלויפט א ף האלט זי גאט. אין ני  די אוי
ע? ך פארשטײט עם רעליגי ט אז זי שו־ די ורעגן. מצוה פון ני  בורז

עקםפלואטירן. בעםער קענען זיי זאל מען מאםן דיקע

 מלהמה, עקספלואטאציע, פון שטיצע שטארקםטע די איז רעליכיע
 נעגער־ די געשטיצט האט רעליגיע די גל. ד. א. אימפעריאליזם,

װיזן האט זי אמעריקע. אין שקלאפער״  חומש, פון פםוקים מיט בא
 שקלאפערײ אז תורות, אנדערע אלע פון און עװאנגעליע דער פון און
ע געטלעכע א איז צי טו םטי  שקלא־ געגן ארוים טרעט עם דרער און אינ

ך פארזינדיקט פערײ טן. אלע פאר גאט קעגן זי ״ ק בי ״  אזוי פונקט א
 תעלפט רעליגיע די לוין־שקלאפער״. די רעליגיע די איצט שטיצט
 פארשװערונגען די העלפט זי ;ם־עבפ באשיצן און םטר״קפ ברענן

ט דעם געפאדערט ־אט זי ארבעטער. קעמפערישע קענן  םא־א פון טוי
 לינ־ די העלפט זי ארבעטער־?עמפער. אנדערע פון און װאנזעטי, און

ע אנדערע אלע שטיצט און נעגערפ אוין־ טשערייען  קאפיטא־ אזוינ
פארברעכנס• ליםטישע

טן אלע אין רעליגיע די האט גלייכן דעםט  אלע אין און ציי
ך נאך בענטשט און געבענטשט לענדער ט אוי  װ־אם מלהמה יעדער הײנ

 רבנים און גלחים ענגלישע די דורך. פירט קלאם הערשנדיקער דער
 אונטערצו־ געפירט האט יענגלאנד װאם מלחמות די געבעגטשט האבן

ע, דרי־ז םט־ די װ. א א. אראבער, די בורן, די אירלאנד, אינדי  ג״
 קעגן מלחמה די געבענטשט האבן ענגלאנד אין רעליגיעם אלע פון לענע
פן צו כינעזער די צװינכען צו כינע ך און אפױם קוי  פארגיפטן זי

ען צענדליקער פארדינען דערביי זאלן םוחרים ענגלישע די פדי אנ  מילי
פארכא־ די געשטיצט ד,אבן רבנים און גלחים אמעריקאגער פונטן•
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sאפונג ד< און טעריטאריעם מעקסיקאנער פון .־:.־״  די פון אונטערי
 אימ־ אמעריקאנעם דעם דורך פעלקער אנדערע רײע א און פיליפינער

 אלע פון גײסטלעכע ד< טוען און געטאן האבן ענלעפעס פעריאליזם.
ך רעליגיעם לענדער. אנדערע אלע אין אוי
שלום, צו פלומרשט רעליגיעם די רופן צייטן פרידלעפע אין

ם בו־עבט נאר ז ווי קרױ״ א אוי אי  פוי צייט אין פאל דער געווען פ׳
ען װעלט־מלחמד״ דער ײנ  בלוט־ צו הויפטהעצער די רעליגיעפ די ז

ך פון־. ביזן מלחמה צו און פארגיסונג  רעליגיע די יװען איצט׳ אוי
 ת״נקער דעם פאר הילף נאך זי רופט שלום, פון כלומר׳שט רעדט

שע רעװאלטירנדיקע די קעגן קאי־שעק  פון אגגעפירט מאםן, בינעזי
ט קאנווניסטן. ך האט רעליד״יע פון הילף דער מי ך זי  מעג די אוי

םט (סוף  צו ״געזעלשאפט אמעריקאנער די געגרינדעט )1931 אויגו
ם״ און אטעאיזם באקעמפן הייסט קאמוניז  די פון קאמף דעם (ס׳

לעבן). בעםערן א פאר ארבעטער אמעריקאנער
ם, גלחים די בני ד ם און דרשנים און. די  רעלעיעט אדע פון מגי

 באאיינפלוםן צו שטיק שמד זייערע אלע אנגעװענדט אלעמאל האבן
ײן צו מאםן ארימע די'  אוגטער־ זייערע צו אונטערטעניק און טרײ ז

 אוטרענט. קעגן פראטעםט יעדן אנטמוטילןט וזאט רעליגיע די דריקער.
ד האפ זי װילן. גאטם איז אזוי :דערקלערט האט זי איינ־ אוי

 גרעם׳עי־ אלץ ליידן זיי מער װאם אז פארפאלגטע ארימע די גערעדט
ר זיין װעט ע ״ ף שנר ז װעלט. יענער אוי

ט זיך האט רעליגיע די  פאלשן איר מיט בלויז באכוגנט ני
 רשע לו, ורע ״צדיק װעגן מאסן, די פון פראגן די װעגן ענטפער

 לענד־ פריצים, און גבירים אויםװאורפן די פארװאם — לו״ וטיוב
ט װ. א. א. טשינאװניקעם, פראצענטניקעס, לארדפ, ט גיי  די און גו
 אפפינצטערן דארפן ארבעטער און פויערים הארעפאשניקעם, ערלעפע

ך האט רעליגיע די עלכט? און נו-יט אין לעבן זייעד  דירעקט אוי
 ארבעטער און פויערים רעװאלטירנדיקע די אוכטערדריקן געהאלפן

אן א פארברענט האט זי היינט. ביז פארצ״טן פון לי  מענטשן מי
 אומ־ פארירענט און דערשטיקט האט זי ״מכשפים״• אלפ כלומרש׳ט

 אין מענטשן. אויפקלערנדיקע און רעװאלטירנדיקע מאפן צײליקע
ך גײםטלעכע די ־אבן לענדער םך א  זיך באטײלירןן און באטײליכןט זי

ך  םטר״קם׳ פרעפן אין רעװאלוציאנערן, מארדן אין דירעדןט איצט אוי
שע די םטר״קערם. פארפאלגן אין פקענם, פארטײדיקן אין  אידי

ען רפנים  גייםט־ אנדערע אלע װי פזנקט ניט. אויםנאם נאטירלעךקיין זיינ
״ רופן לעכע  אריעטער געגן און רעװאלוציאנערן געגן קאנזף- צום ז

 באטיטלט האבן רפנים װאס מגיד שטאט װילנער א ארגאניזאציעפ.
און״ ״רפ אלם  פאליציי די (װען 1875 אין ־אם ״צדיק״ און הג
 - זונדל פון קרײזל רעוואלוציאנערן דעם אויםגעפונען האט

 האט ער װעלכער אין דרשה א געהאלטן לי-ערמאן) און לעװיטש
 שװעםטער. אין ברידער קיגדער, אײגענע מםר׳ן אידן פרומע געהייסן

 בא־ רעװאלוציאנערער דער צו ,;ענומען רבגים האבן שטעלונג זעלבע די
־ז אין װעגונו. טי נ יאיהונדערט. היי

ף אלעמאל רבניפ די שטייען אמעריקע אין דא מ דער אוי  זיי
 ארימע ו.עו.ן די'־לענדלארדס, פון ;ארבעטער געגן באםעם, די פון

ען רבגים אמעריקאנער םך א װ. א. א. טענענטם  מיט אחת יד זיינ
 איבערגעלאזן האבן רבנים םך א שװינדלער. אכדערע און בוטלעגערם

 געשעפטן. ד.ל. ד. א. הבשרים, מיט שװינדל פון- געשאפן ירושות רייכע
ך געפינט אמעריקע גאנץ אין ט זי ן קײן ני ״  רפ׳ ארטאדאקםישער א

ך זאל װאם ף שטעלן זי ט דער אוי ״  אינ־ אין געדןרױודעטע די פון ז
 אמעריקע אין רבנים ארטאדאקםישע די פארקערט, טערדריקטע.

שן יעדן חנפ׳ענען  און גנב שארלאטאן, יעדן אויםװאורף, גראב־ױנגי
ביינדל• א אפלעקן אים פון קען מען און געלט נאר ד,אט װאם רויבער,
ען אמעריקע אין רפגים ארטאדאקםישע די נ ״ ט ז  אויםנאם קיין ני
שע די צװישן ען זיי װעלט. דער פון רבנים אידי ״  דעם אין אלע ג

קן חקדוש״ ״רבי פונט זועג אויסגעטראטענעפ לי ה״  דעב רבי) (
ױת״. פוןי מהבר שנ  אידישער פארצײטיקער ״ה״ליקיער״ דער אט ״מ
שינאװניק און פריץ  א אנגעזאמלט האט װאם ישראל, ארץ פון ט

־ן זי  ארבעטנדיקע ארימע די פון בלוט און שװיים פון פארמעגן רי
שע  איז — עשירים״ ״מנבד א געװען :אטירלעך איז מאסן, אידי

ף געשטאנען ט דער אוי ״  פארהונגערן געלאזט און גבירים די פון ז
תע ארימע מװיפנדי •הארעפאשניקעם. או

ט פאר דינען װאם ראביגער, רעפארם געבילדעטע די  געצאלט גו
שע די פון טעמפלען די אין עז מאגנאטן, םטריט װאל אידי ײנ  ז

 םך א רבנים. ארטאדאקםישע אלטמאדישע װי כיטרער געװ״נלעך
 םאציאלער פאר שטײען זיי אז אנשטעל דעם מאבן ראבײם רעפארם

ען זיי אז שטענדיק, אונטערשטרייכן זיי גערעבטיקייט. ײנ  נאכ־ די ז
שע די פון פאלגער ת זייער נאר נביאים, םאציאלע אידי בו  יענע צו ש״

פאשיםטישע פאציאל די פון די װי זעלבע די איז בונטארן פויערישע

טן פון אוגטערדריקער אזן אימפעריאליםטן  צנ אינטערנאציאנאל צװיי
ך געפינען ראביים רעפארם די צװישן ענגעלס׳ן. און מארקם׳ן  זי
ע,  סטריית״ ארבעטער אן פאר ווארט ו.וט א אמאל זא.גן װאם אזוינ

ט רירט דאם װען  רעפארפ ז״ערע פון באלעבאטים די דירעקט אן ני
ך נאר טעמפדען. ן ראביים די אט אוי יז  בור־ זײערע ארויס װי

״ קדאפנ־אמף. װירקלעכן א צו קוממ עפ יװען נעגעד, זשואזע  פאר־ ז
 מ<ט געשטיצם װערט ער אז פטרייק, ארבעטער דעפ דעמאלט לוינזדן

״ ו.ארד״. ״טאפקװער  באלשעװיקעם, קאמוניפטן, די פארדאמען ז
דעגירוגג. םאװעטן די

ט רעדיגיע יעדער פנ ך צ״ פ זי ט אוי םע און פםוקים שיינע מי או  מי
די דערצו׳ טאקע דינען פפוקיפ שיינע די מעשים.  די פארנארן צו :
ך זאלן זיי מאפן, ארימע ט זי ײערע קעגן ־אמף צום פאראײניקן ני  ז

פ און פאטריאטיזם װי אזוי רעליגיע די ארגטערדריקער. אליז אנ אצי  נ
ט ע די פאנאנדער ט״ל ענ עזויג םג  פ״גט־ אין מאםן אוגטערדריקטע אוי
ט און לאגערן לעכע  מעג־ די קלאם הערשנדיקן דעם דערמיט גי

 רעליגיעט אלע פון ג״םטלעבע די צאם. אין ־אלטן צו זיי לענקייט
ך זאד.ן ט קיינמאד דערפאר זי  סאציאלער פון פפוקיפ די פון אפ :י

 איגטערעםן רי פאױ אדים ליבער ז.יי טייטשן זיי נאר גערעפטידןייט,
קלאפ. הערשנדיקן פונם

 שנאה אפענע די פעפער דערפאר איז מאפן ארבעטער די פאר
שע ד< פון שע אדער גראב־יונגי  און רבנים ארטאדא־פישע למדנ׳י

ט ־ענדלער - :לחיפ ׳ (סארןרימענטאלעז) טרפת׳ן און הכשריפ מי ן ״  ײ
ער מיט פעדלער אדער ט און חײליקע קריסטלעבע פון ב״נ  האלץ מי

עפ פון פ׳ עזו  פון ״פריינטשאפט נלומר׳שטע די איידער — צלם ׳
 קריםטלעך־ און ראפ״ש יעפארם געבילדעטע ראפינירטע, די פון ארבעט״

רעװרענדפ. סאציאלע

פ ױם רעליגיעזע אלע בי ם און טו תי  דעמזעלבן פון שטאמען תעני
ע פאר מורא די קװאל- פן. זיי פארזוך דער און גייפטער בייז  אונטערצוקוי

שע ד< ם ױם אידי ען טויי ײנ ט ז  אלע האבן זיי אויםנאמען. קיין ני
בן דעם אין אנהייב זייער  פרי־ דעם פון רות.ותי און שדיפ אין גלוי

ױון ט שע די מענטשן. מי ס פהנים, ג״סטלעפע, אידי  זוכנ־ גל. ד. א. רנ:י
ף השפעה זײער אנצוהאלמן דיק שע די אוי  שפעטער האבן טאפ♦, אידי

פ רעליגיעזע אלטע די אין אריינו״עטראגן מי ם י ע טובי ״  :אציא* נ
ען. נאליסטישע שונג פט״ט  כיפור ױם און השנה ראש בלויז אוי

״ וזאבן ט ז ט אדער ,;עקאנט, :י ט ארומװעבן געװאלט ני  נאציאנאל־ מי
 קלעריקאלך נ״־מאדערנע די ערשט טוען דאפ נזאטיוון. כיעשיכטלעכע

 יאר צענדליק פאר א שוין געזעלשאפט• קולטור אידישער דער פון
שע די װי דן קלעריקאל;, ראדיקאלע :אציאנאל אידי  דער־ פון ר״

 אן פאעזיע געפיינען זײ רעליגיע״. פון װידערגעבורט ״פאעטישער
 ד.״ן אינם שטן, דעם צעטומלען צו בדי שופר, בלאזן אינם שיעור א

ד די ארויפצואזוארפן בדי תשלי־ צו ף זינ  אינם. פיש. שטלמע ךי אוי
ד די איבערצוגעבן פדי כפרות, שלאגן  אינם הענער, און הינער צו זינ
 פאר זיין ױצא דערמיט בדי פיפור. ױם ערנ מל־ות כלומר׳שט קריגן

פן אי;ם פארברעכענם, פאציאלע אלע ױת פעטע קוי  אנדערע און על
ם בודי ר׳ ױם אום כי פו ט דערפאר באצאלן ארן ני  זונד.", ״אתנן מי

ט  אין איינגעשמירט דאלאר;, פראםטיטואירטע און עקםפלואטירטע מי
בלוט. מענטשן
שע די ע אידי שע רעליגיעזע אלט די שטיצן קלעריקאלן :יי  אידי

ם, יום ען װאם טובי װן אלטן פונם דורכגעדרונגען זיינ טי מי  געצנ־ פרי
ע די געגן בלאזן שופר דאם—השנזז ראש דינםט. ז י י  כיפור ױפ גײםטער׳ ;

םלייזן דאם — ד די אוי שן אלטן דעם איבערבעטן דורך זינ  אידי
 הולטייסקע; פראװען דאס — םוכות ו.אט), (ציגן עזזאל מדבר־גייםט
 די זייז מקריב דאס פםח װייככארטן־פיידללך, די אין הוליאגקעפ

ע די צו (בכורים)׳ קינדער •.עבוירענע ערשט ״ז  רוחות, מדבר פ
שע די װ. א. א סן קולטוריסטן בורזשואזע אידי ״  גאנץ אלץ דאם װ

ײ נאר גוט, ען ז שע רעליגיעזע די פאל פעסט דאך שט״  ױם־ אידי
ע דער פאר װײל טובים, אזי שו רז ג בו  ארבעטנדיקע; די אז ניט, טוי

ט״ פון אײנפלום פון באפרײען זיך זאלן מאסן שקיי בן ״אידי  גלוי
ט ארבעטעד די  בור־ די זוכט פתד, פון רעליגיע דער אין מער ני

אזיע שו ״ פאר שאפן צו ז  עם לעליגיע. פאעטישע כלומר׳שטע א ז
סן, װעט ״ אז תיי טן ז שע אלע אפ הי  צוליב־ בלויז ױם־טובים אידי

װן. נאציאנאלע און פאעטישע מאטי

ע די װען אזי שו פריצים, די קעו.ן קאמף איר געפירט ר,אט בורז
 ײי צעריםן האבן ;עלערטע אירע אטעאיםטיש. געװען זי איז

 אבער־ גיך אזוי רעליגיע. דער פון געװעבז קונציקע אלע שפינװעבם
ע די װי אזי שו  זי באנוצט קלאם הערשנדיקער דער געװארן איז בורז

ך ט זי עלנע פאר רעליגיע דער מי עם־ האבן פריצים די יװי צרדעקן דיז
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װײנער װאלןז

ױ פארטסמוט, אין  געגדינדעט צוריק לאנג :לט איז ה״מפשיר, :
ף ארדן ארבעטער אינטערנאצלאנאלן פון ברענטש א געװארן  דעם אוי

 באםטאנער א —'טעםק יעקב חבר פארשטארבענעם אונזער פון .נאמען
ען מיר מענער־רןלײדער. בא פרעסער א ארבעטער, ײנ ט ז װאוינ  אנ־ גע

 רעדנער שרייבער, אוגזערע פון נעמען מיט ברענמשעם אונ־ערע ־צורופן
 אנרופן ברענטש א זאל מען אז נאר פירער, רעװאלוציאנערע און

פן פאםירונג. אומגעװיינלעכע א איז ארבעטער אן פון נאמען אוי
ן דעריבער װעט עם ״  מלט־ די פאר איבערצוגעבן אינטערעםאנט ז
אלן פון גלידער אנ אצי  *טטריכן פאר א פאטש ארדן, ארבעטער אעטעונ

ן װייזן און לעבן, טעםק׳ס חבר פו ך האט ער װאס מיט בא  פארדינט, זי
ך זאל ברענטש א אז גאמען. זליז אוין־ רופן זי

ע אין נ ״  אנארכיםט. אן געװען טעס־ הבר איז יארן אינגערע ז
 גיין און ארעם אונטערן פרייגט״ ״ארבעטער פעקל א נעמען ער פלעגט

ז פון י טונג. זיין פארשפרליטן צו קראם, צו קראם פון הויז, צו הו  צ״
לן אנדערע אלע פאר געטאן ער האט זעלבע דאס  ארבעט דער פון ט״
ן פאר ר איז רעװאלוציע אקטאבער דער נאך באלד אידעאל. זיי  ח:

 ער פארט״דיגער. פײערדיגסטער און ה״םעסטער איר געװארן טעםק
ע;, האט עז א״נג  געלייגט זוערט ראטן־פארבאנד אין דארטן, אז באלדי
ט. אומבאגרעניצטע און פולשטענדלקע פאר פונדאמענט דער ה״ ר״ פ

 האט אמת. צום ליבע ליידגשאפטלעכע א געהאט האט טעםק חבר
 קעמפן צו מוט דעם געהאט ער האט אמת, דעם פאר זאך א געהאלטן •ער

ך האט ער מענטשן פון קרייז א פאר װאפ אין אמת דעם אט פאר ט זי  ני
געפונען.

 אפילו מענטשן, פרומע פון קרייז א אין געקומען אי־ טעסק װען
ש איז עפ אז געהאלמן׳ ער האט רבנים, צן צו היפאקריטי  שװיװ.ן און זי

ט איז עפ װייל דערפאר בלויז םם, זייעד פארשפיייטן זלי לאזן לאון  ני
ז אין יענעם פא מאכירלעך י בן. יענעמם אטאקירן צו הו ט גלוי ײן מי  ז

ן פון פייער גאנצן  פא־ און געגנער זייגע אטאקלרן ער פלעגט ג׳צמת זיי
ת די פארפינפטערן זיי װי ־װייזן הו מאםן• די פון מו

 א־ע איבערגעריםן ער האט אקטאבער־רעמאלוציע דער ;אך באלד
ט פארבינדונגען ץײנע  שרייבנדיק שטימע״, ארבעטער ״פרייער דער טי

 אר־ די צו פאררעטער זייגען זלי אז ער-דזאלט אז ברלװ, לאנגן א זלל
 ארבעטער ״׳פר״ע דער פון אבאנענטץ אלע באזוכט האט ער .בעםער.
 אוז געשאפן, יארן פון פארלויף אין אליין האט ער װעלכע /,־יטטימע

 דאפ לייענען אװעקװארפן זאדן זלי אז אגלטלרן גענומען זיי זזאט
ילעטל. :פאררעטערי־פ

 פאר־טפרייטער און פראפאגאנדיםט פייערדיקער א געװארז איז ער
ט״ דער ■פון היי לי און ״פריי  באטראכט האט ער װעלבע װאירקער״, ״דיי
פון ארגעטער רעװאלוציאנערע די פון ארגאנען איינצלקע די פאר

 ז״׳ערע צו אונטערטעגיק ארבעטער־מאםן די האלטן צו בדי — געטאן
שע קע הער־םער. קאפיטאליסטי טנדי  שטעלז געלערגטע בורז־טואזע :יזדיי

ל״כן און םפיריטואליזם פאר אלין דערפאר רג  און זאבאבאנעס הן
די אנצוהאלטן כדל אבערגלויבנס, א-  פאר מורא די מאםן ברללטע ב

ױ־ דער האט מאטייװ זעלבן דעם צוליב קרעפטן• איבערנאטירלעכע  נ
 אין פרילד״נקערלעקײט אולף פרעטענדירט װאם ״טאג׳/ יארקער

 באבע־ פארעפנטלעכט טעג״, ״פארפטלקע דל ערב איצט, אינטעליגענץ׳
ױת ש  ״רוח דורך פארברענער אנטדעקן װאם פאר־פוינען, װעגן מע
 טויזנטער װירקן קאנען קללות װעמעם נרינצעםינס, װעגן זזקודש״,

נאבאנאנד יארן
 די מיט פארגעקומען פרלער אלז װאם יפראצעס דערז;לבער

שואזע  םאציאליסטן געװעזענע דל מיט פאר איצט קומט ליבעראלז בורז
ען פאציאליםטן די װען י־אשלםטן. פאצלאל איצטלקע ■און  ‘גע זיינ

 אלם רעליגיע די באקעמפט זלל האבן ארבעטער־קלאם מלטן שטאנען
אזיע, דער פון מיטל ■א שו  זייער פון ארבעטער די אפצורײסן בורז

 אלן האנט גליעןי פאצלאללםטן הלינטלקע לעבז.' בעםעיז א פאר 'קאמף
 םאציאליסטן די הלעריקאלן. און נאציאנאליםטז דל מלט זזאנט

ן י ו אז  זללנען צערעמאניעם, רעליגיעזעי פראװען געכ״ט־דז״זער, דל ב
ט ארנעטן און אנשטאלטן. רעלייגלעזע איך• יטעטיגל מי  רעליגיעזע אין י

? (שלופ ט אוי ״ ' )32 ז

 אקטאבער דער פון פארטײז־מןער די אלם איבערהויפט און אמעריקע,
רעװאלוציע.

ן ״  א״נגעקריצט אלעמען פון איז צייט לעצטער דער פון בילד ז
 געזונט, אין שװאך איז יאר. אפציק צו נאענט שוין איז ער זברון. אין
ך :אר ם שלאנק, און חוי  בארד, ארומגעשארענער ײייסער שגיי א מי

ט ער גע־ליידעט, זויבער זײער אנער איינפ־ל־ך,  קיראם צו קראם פון גיי
ט ם״ פעקל א מי ה״ ריי פ לי און ארעם איין אונטער ״  “װאירקער ״דיי

 געשעפטפ־ די ער פרעגט טאן באפעלערישן א אין צװייטן• אונטער׳ן
ײ װאם פאר לײט ט האלטן ז ע ני טונגען באליבטע צװיי זיינ  אולף ציי
 צייטונגען. פאררעטערישע אנדערע די װי פלאץ פראמינענטן זעלבן דעם

ט ד;יר אין קראם אין שטייט ;יר ״ ען ארבעטער די װען צ  דער פון גיי
ס שטרעקט ארבעטער אן אז ער זעט ארבעט.  ״פאר- צום האנט די אוי

רן אן פאנו.ט און צו באלד ער לויפט װערטס״ טי  לייענען זאל ער אז אגי
טו:ג, די  פאנאנדער’עפנט ער אינטערעפן. זיינע פארטרעט װעל:ע ציי
ט און ״פרײהילט״ די ף אן ארבעטער דעם װייז  וועגן ארטיקלען אלע אוי

ען. אנדערע די מלט עם פארגלײכט און פראבלעמען ארבעטער םונג  צ״
״פרייהייט״. דער פאר ל״ענער מער און מער אלץ ער שאפט אזוי

קאנדוק־ דעם דערלאנגט און ״טראלי־קאר״ א אפ ער שטעלט אט
אל״ן זאל ער אז אן אים זאגט און װאירקער״ ״דײלי א טאר םי א  ד

ען ענ ע. מיטארבעטער אנדערע די צו עם איבערגעבן און ל״ ״נ  אט ז
ך ער דערװיםט  נעמט ער באםטאן. אין רײדן קומט פאםצער הבר אז זי

ט ער צירקולארן, פעקל א ״ ז א פארביי ג י ך האלט װעלבע הו  אין זי
ען,  די אוים טײלט טעסק הבר מיטאג. זײער עםן ארבעטער די בוי

ג׳ צום קומען זאלן זיי אז ארבעטער די צו רעדט און צירקולארן טינ  מי
דן װעט פאפטער הבר װאו  קומט ער װען אינט״רעםן. זייערע ׳װעגן ר״
 זיי־ װעלפע ארבעטער, אייניגיע דארט טרעפט און פאסטעד־מיטינג צום
ף געקומען נען ן אוי ״ ע פיגקלען רוף, ז ג ״ גן ז ט אוי  פון פ״ערלעך מי

• :צהיז
ד ערן אן געװען איז טעפק חבר טגלי ארבע־ ״אינדעפענדענט פון מי

ט האבן אינדעפענדענט פון באלעבאטימלעך די רינג״. טער  געהאט ני
 טאלערירן, אים פלעגן זיי אידעאלן, טעסק׳ם חבר באקעמפן צו מוט דעם

ן הינטער אבער  אים האבן זיי אים. פון אפלאנן זײ פלעגן פלייצע זיי
 דעסט־ פון זיי פלעגט דאם ,פאנאטלקער״. ״משדגענעם א פאר געהאלטן

ט ,־ועגן ט שמחות ־זייער׳ע באשײגען צו שטערן ני  אנ־ טעסק׳ם חבר מי
ע פון נאר װעזנהײט.  זיי האבן שמחות דאזיקע די בא רעדעם זיינ

ט נהת קיין קיינמאל ו.עהאט. ני
 פעפטעמבער ־גץ2 דעם געשטארבן איז טעם־ יע־ב חנר אלםער דער

ײן זאל מען אז צואה, א איבערגעלאזן האט ער .1920  קערפער ז
ן פארברענען. ״  אש דאם און געװארן דורכגעפירט איז פארלאנג ז

ה געװארן באערדיקם איז  ארבעטער אינד. פון ״סעמעטערי״ דער אוי
 אין מעמאריאל־מיטינג, א געװארן דורפגעפירט איז דערב״ ריגו..

װעמנג לינקע גאנצע די באטייליקט זיך האט עם װעלכן  פון בא
באםטאן.

ע ״נ ן פיר ז י ען ז נ ״  ארבעטער אינד. פון מיטגללדער געװען אלע ז
 געגרינדעט איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער װען רינג.

ען געװארן נ ״ ע פון צװיי ז ן זיינ ך זי ״ ל  פון מיטגללדער געװארן ג
ט איז (אײנער ארדן. פראלעטארישן אונזער  גע־ פרלער יאר פאר א מי

ן ־אט איצט שטארין). ן עלטםטער זיי  דעם געגרינדעט טעםק, ראובן זו
ר, פארטםמוט, אין ברענטש טעפק״ ״לע־פ שי ן ניו:העמפ  טאקע אלז או
 דערװארטן, צו איז עם ברענטש. דעם פון פינאנץ־םערןרעטער דער אליין

ױ־ פארטסמוט, אין טעםק״יברענטש ״יעקב דעם פון חברים די אז  נ
 טעסק׳ם הבר פון גײסט דעם אין ברענטש דעם פירן װעלן העמפשיר,

 קאנ־ פערזענלעכן פון מעטאדן זעלבע ךי אנזוענדן װעלן און אידעאלן
 דערפאלגר״ך אזוי האט טעםק יעקב חבר װעלכע מאםן די מלט טאקט

בן. דורכגעפירט ךלע םן מיר אי ן אז װיי ױ פארטםמוט, אי  העמפשיר, נ
ק דא זיינען שע װייני ען דארט אבער ארבעטער, אידי נ ״  א פאראן ז

 דל ארבעטער. פרעמד־שפראכיקע אנדערע און עגגללשע צאל גרךיםע
לדונג דער פעלד-פאר ברײטן א ־אבן דארטן חברים םבי  אינטער־ פון אוי

 פארקערפערן באמת זאל וואם ארדן, אונזער פרן ברענטש נאציאנאלן
ך אין ט; פוןי־חנד אידעאל דעם זי עקב.  און פאראייניקטע א פ,ץ םק׳יי

בעטע' אי:טע־נאציאנאלע פארנרידערטע , . װעלט. אי
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שאוױױזם ווי׳יםן קעגען קאמף אץ
 װי לו.יט איז ארד;, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דעד

 ער אינטערנאציאנאל. דורך און דורך אוים, דריקט נאמען זיין
 און פע^קער פאר׳טידענע פון ארנעטער רייען זיינע אין האט

 אר־ אינטערנאציאגאלן באם איז ארבעטער נעגעד דער ראםן.
 װײסער דער װי מיטגליד דדשוב׳ער אזא פונקט ארדן בעטער

 געדולדעט ניט װערט אדדן אין אז זיך, ם׳פאריטטײט ארבעטער.
שאוױניזם. מין אנדער ׳טום קיין און שאװיניזם, װייםער קײן

 אזױ װי באװײזן װאם דאקומענטן אײניקע ז־א גיב; מיר
 1זיי אין באהאנדלט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

׳טאװיניזם. װייםן פון אויםברוך יעח ־ראקטיק טאנ־טעגלעכער

 פון אפיל דעם אין קאמיטע אפיל נאציאנאלער דעי פון באשלום
 גא. אטלאנטא, א״ א• א. ,62 ברענטש געגן פ״נבערג חבר

ק מי שטי עקזעקוטױוע :אציאנאלער דער פון געװארן גוטגעתייסן איינ

 אויםגעשלאםן האט ארבעטער־ארדן אינטערנאציאכאלער ,62 ברעגטש
 עלעמענט. שעדלעכן און צעשטערנדיקן א אלם פ״נבערג הבר דעם
 דער צו ברענטש פון באשלוס דעם כעגן אפעלירט דזאט פיינבערג חבר

עקזעקוטױוע. נאציאנאלער
 דעס אינפארמירט דעם װעגן האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
 װעגן דערקלערונג לאגגע א צוגעשטעלט האט ברענטש דער און ברענטש

 גאציאנאלער דער פון פארזיצער שטיינבערד., חבר .האנדלונג. זיין
ף איז קאמיטע יל3א  אפים נאציאנאלן פון אינםטרוקציעס די אוי

ט זיצוגו. םפעציעלע א געהאט ער האט דארט אטלאנטא. אין געװען  מי
װע ברענטש דער ך האט ער פראגע. דער װעגן עקזעקוטי  אוים־ אוי

 גרינטלענע א דורנגעפירט האט און חבריפ אײגצלנע צאל א געהערט
ע סקוסי ט די ברענטש. פון מיטגלידער אלע מי
ל3א דער  איז ברענטש פון דערקלערונג די פייגבערג, הבר פון י

ען שטיינבערג חבר פון באריבט דער  בא־ גרינטלעד און גענוי זיינ
געװארן. טראבט

 פאלגנדע פעםטגעשטעלט האט קיים דער אין אונטערזוכונג די
:פאקטן
 געװארן געמאכט אפריל מאנאט אין זייכען אטלאנטא אין אז )1

מאי. טן1 תים פייערן צו פארדארייטונגען
 פיי־ מאי ערשמע די ארגאניזירט האבן װאס חברים, די אז )2

ט ברענטש צום געװענדעט זיך האבן ערונג  אן אז פארשלאג, א מי
 דעם פון צענטער אין װערן דורכגעפירט זאל פארזאמלונג מאי ערשטע

ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן
קגעװיזן האט גאנצער אלם ברענטש דער אז )3 רי  פאר־ דעם צו
 פאר־ אזא צו װאס דערפאר, קאמיטע מאי ערשטער דער פון שלאד.

ד געקומען װאלטן זאמלונג ארבעטער. נעגערשע אוי
ר יהאט מאי טן1 פון טאג דעם אין אז )4  דעם פון דארען ח:

 דעם אפגערופן פײערונג, מאי די אראנזשירט האט וואם קאמיטעט,
 די עפענעז זאל ער אז פארלאנגט, האט און נרעגטש פון םעקרעטאר

פ״ערונג. דער פאר צענטער פון טירן
ך האט םעקרעטאר דער )6 •1טא צו דאם אפגעזאגט זי

מונג דער אן זאל דעם געעפנט דאן האט דארען הבר אז )6 שטי  צו
ברענטש. פון

 פרא־ מאי טן1 דעם נאך מיטינגי א ביי האט ברענטש דער אז )7
 האט װעלכע אטלאנטא, אין פארטיי קאמוניסטישער דער געגן טעםטירט
ט אנגעפירט  אז דערקלערט, האט און פ״ערונו. מאי ערשטער דער מי

איז אטלאנטא איז פארטײ דער פון ארגאנייזער דארען, הבר דער  ״
ט טגליד יעדער אז און צענטער״. אין ׳װילקאמען ני  ברענטש, פון מי

ך האט װאם ג מאי די דורכפירן אין באטײליקט זי רונ ע  צענטער אין פ״
ברענטש. פון װערן אויםגעשלאםן װעט

טגליד א פיינבערג, חבר אז )8 ך איז װאס ברענטש, פון מי  אוי
ד א טגלי ט איז באשלופ דער אז דערקלערט, האט פארטיי, דער פון מי  ני

ד רןיין װאם דערפאר ריכטיקער, קײן חי ט פאל דעם אין האט י  גי
ף געהאנדלט ן אוי ״  גאגצער דער אז פאראנטװארטלעכק״ט, א״גענער ז

ען װאס ארגאניזאציעפ, די און קאמיטעט מאי ערשטער  אים אין זיינ
 א איז פײנבערג, ער, אז געהאנדלט. פאל דעם אין האבן פארטראטן,

ד פארט״ אלם נעמט און פארטיי דער פון מיטו.ליד טגלי ^ מי זיך אוי

 אפידו פארטײ דער פון האנדלונגען די פאר פאראנטװארטלעכקײט די
ב טעות. א געװען איז דואנדלונג די אוי

ן געמאכט האט פיינבערג װי גאגדעם )9  האט דערקלערונג זיי
אויםגעשלאםן. אים ברענטש דער

 עפענען געדארפט האט ברעגטש דער אז כל, קודם דערקלערן, מיר
ך און זאל דעם קן אקטױו אלײן זי  ערשמע די דורכפירן אין באט״לי
פײערונג. מאי

 פאל דער אז פעםטגעשטעלט, יך או אבער האט אוגטערזוכונג די
ט איז מאי טן1 פון  פריער מאל מערערע אז נאר איזאלירטער, קיין ני
שטויםן שארפע אי.ן געקומען ברענטש דער איז ט צוזאמענ  דער מי

ט און ארבעטער־באװעגונג  אלם ארדן פון פרינציפן גרונד די מי
ז ארגאניזאציע. פראלעטארישע אי ק, פ׳ מי ן נוי װ״ז א צו ף אנ  די אוי

: פאקטן פאלגנדע
ך האט ברענטש דער )1 עי פאר זאל דעם געבן צו אפגעזאגט זי  ד

ף :אװעמבער טן7 דעם פון פייערונג  אר־ נעגער װאס גרונד, דעם אוי
ן װעלן בעטער ״ ג ביים ז נ טי  געפאר אין שטעלן װעט דאם און מי

צענטער. דעם
ך ברענטש דער האט קיים םקאטםבארא דער אין )2  אפגעזאגט זי

 'אונמעיר׳ן אלאבאמא פון גאװערנאר צום פראטעםט־ברױו א שרייבן צו
ט איז ארדן דער אז אויםרייד, דזשארדזשיא. אין געטשארטערט :י

ך האט ברענטש דער )3 צונעמען אפגעזאגט זי ד אלס אר״נ טגלי  מי
ן הפר א ארדן אין ט׳ ד א איז םינגער חבר םינגער. גאמען מי לי טג  מי
 גע־ אבער אים ר,אט ברענטש דער פארטיי. קאמוניםטישער דער פון

ף שטעלט ״פראב״שאן״. אוי
 די אין ברענטש פון האגדלוגגען די און מאי טן1 פון פאל דער

װייזן, פאלן פריערדיקע םן פון םם דער אז בא ם װיי װיניז  האט שא
ברענטש. אין אר״נגעדרונגען טין»

ם װייםער װיניז ט גיפטן שעדלעכםטע די פון אייגער איז שא  מי
אזיע די װעלבע שו ת די פארםמען צו זוכט בורז הו  ארבעטער. די פון מו

־ הי אין שװארצע, און וױיםע אין ארבעטער די צעטיילן דורך  געבוי
 אפ״ קלאם קאפיטאליםטישער דער זובט געבוירענע, פרעמד און רענע

 מיטל דאם אט ארבעטער־קלאס• פון קאמפם־פייאיקייט די צושװאפן
ק םפעציעל איז טי קן דעם אין קלאם קאפיטאליםטישן פאר׳ן נוי צטי  אי

מאמענט.
ען אמעריקע אין אן 13 ארום פאראן איצט זיינ ארבעטלאזע. מילי

ת די רו ען ארבעטער באשעפטיקטע די פון שני ײנ  אונטערדריקט שוין ז
ם א צו מו ך אוממעגלעך פשוט זיי פאר מאנט װאם מיני עיז׳ צו זי  דערנ

ך שטעלן קאפיטאליפטן די אבער ט דערב״ זי ט און אפ ני  טאנ יעדן מי
ארבעטער. די פון שפירות די מער אלץ זיי שנײדן
בן ארבעטער די י ו װייזן ?ז ־ ס  דער געגן װידערשטאנד א ארוי

 שטארקער אלץ װערט װידערשטאנד דער און באםעם די פון אפענםױוע
ן םטרײקם די גרעבער, קוילן די פון םטרייק דער שטארקער• און  פו

שװאונג דער ארבעטער, טעקםטיל די שן פון אויפ  קאמפם־■ מיליטאנטי
 זיינעןי דעםאנסטראציעם מאסן גרויפע נאדד־ארבעטער,ידי די ביי גײםט

 בור־■ די ארבעטער־םאסן. די פון צארן דעם פון אויםדרוקן קלארע
ע אזי שו ת מיליטאנטע די פארניבטן צו טעראר דורך זוכט ז  פון- כחו

אונג דעפ אפצושװאנן ארום אזוי פדי ארבעטער־קלאם, שוו  פוןי אויפ
ען די אין קאמף  און צענדליקער ארבעטער. אמעריקאנער די פון ר״

 פארפאלגט־ מען תפיםות. די אין געװארפן װערן ארבעטער הונדערטער
ען דעפארטאציעם מאםן ארבעטער. געברירענע פרעמד די  געװארן־ זיינ
 די צושרעקן3א כדי געטאן װערט דאם דערשיינונג• טאג־טעגלעבע א

 די אין צעטיילונג א שאפן צו כדי און ארבעטער, געבוירענע פרעמד
 ארבעטער־ הי־געבוירענע די העצט מען ארבעטער־קלאם. דעם פון רײען
פרעמדע. די געגן

 קלאם^ קאפיטאליפטישער דער דורך פירט פאליםי זעלביקע די
שער״ען טעגלעבע במעט די ארבעטער נעגער די בשייבות  פון לינט
 ארבעטער נענערשע געגן העצעם די סאוט, דער אין ארבעטער נעגערשע

ן צו צילן ״ םן דורך :צדועק א ם װיי װיניז זוייםע; די אויפרײצן שא
ם נעגערשע זייערע געגן ארבעטער  אריינ־ דערםיט און ארבעטער חנרי
ען די אין צעטיילונג א ברענגען  אפצו־ כדי ארבעטער־קלאם, פון ר״
ט אזוי װײםע די פון קאמפס־גײםט דעם שװאכן  נעגערשע די פון װי גו

 לינטש־ שוידערלעכער דער װערט צייט זעלביקער דער אין ארבעטער.
ײ כדי נעגער־מאסן׳ די געגן אנגעװענדעט טעראר  אפ־- אפצושרעקן, ז
״ האלטן באדינגונגען. בעםערע פאר קאטף פון ז
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 אנגעװענדעט ארבעטער די נעגן טעראר דער װערט שטארקםטן צום
 די פון מערהייט גרויםע די שקלאפן און לעבן עם װאו םאוט, דער אין

 װאו םקאטםבארא, אין פאל דער אמעריקע. אין ארבעטער נעגערשע
ען נעגער־ארבעטער ױגנטלעכע אומשולדיקע 9  געװארן פארמשפט זיינ

ט צום  טעראר, דעפ פון אויםדרוקן שװארצפטע די פון איינער איז טוי
ע די װאם אזי שו  דער אין ארבעטער נעגערשע די געגן אן װענדעט בורז

םאוט.
 ״אמעריקאן דער פון פירער םאציאל־פאשיםטישע און פאשיסטישע די

ט פולשטענדיק שטייען גל. ד. א. פ. ם. לייבאר״, אװ פעדעריישאן  דער מי
אזיע שו  װענדט זי װאר טעראר דעם אין באהילפיק איר זיינזין און בורז

ארבעטער. די ו.עו.ן אן
ן בלייבט ארבעטער־קלאם דעם פאר ״ םוועג א  אלע ארגאניזירן :אוי

סע ארבעטער,  געבוירענע פרעמד און אמעריקאגער שװארצע, און מיי
קאפיטאליסטן. די פון טעראר שרעקלעכן דעם ו.ע,־.ן קעמפן און

ן א־ז עם אז באטראנט, א א א• דער ״  פראלע־ א אלם אויפגאבע ז
 צו אנשטרעגגונגען םפעציעלע מאבן צו קלאםן־ארגאניזאציע טארישע

רן אניזי  רעװאלו־ אנדערע אלע העלפן און ארבעטער נעגערשע די ארג
ען ארבעטער־ארגאניזאציעם ציאנערע  אין ארבעטער נעגערשע ארייגצוצי

רײען. ז״ערע
 דער־ פון אויפגאבע גרויםע די אונז פאר שטײט פאוט דער אין
רן זיי און עלעמענטן פראלעטארישע די גרייבן  ארדן, אין ארגאניזי

ט דאם װאם נ ״  נע־ די עקםפלואטירטםטע, און ארימפטע די דערגרײבן מ
ארבעטער. גער

םן פון אויסדרוקן ם װיי װיניז  קאפיטא־ די העלפן ארין, אין שא
ען און שמערן זיי ליםטן. ארבעטער. די פאר אבער שעדלעך זיינ

זוענ־ קאפיטאליזם אמעריקאנער דער װאו םאוט דער אין םפעציעל
 ארבע־ די דערשטיכןן צו מיטלען טעראר ברוטאלםטע םאמע די אן דעט

או טער־באװעגונג װ -  געשפרײט װערט האס ראםן פון גיפט דער און
 אנשטריינגונ־ אלע מאכן ארדן פון ברענטשעם די דארפן אמשטארקםטן,

 אין םיי א. א. א• אין ש״ ארבעטער. געגערשע די ארגאניזירן צו גען
 נעגערשע פאר קעמפן צו ליג קאונםילם, ארבעטפלאזע יוגיאגס, די

ו.ל. ד. און ד. ל. א. רעכטן,
װייזן דארפן פאוט דער אין ארדן פון ברענטשעם די מעשים, דורך בא

ען אונזערע אין אז ט הערשן ר״  נאר פאראורט״לן׳ ראםן שום קיין גי
אזן דעם געגן ?עמפן מיר אז פארקערט, שו גיפט. בורז

איז ך ם׳ ק אוי טי ך נוי ף אפצושטעלן זי  חבר דעם פון פאל דעם אוי
ך םינגער. װיזן, ברענטש פון חברים די ידזאבן דא אוי א  פאר־ זיי אז ב
ט שטייען א. א. א. פון צילן און אויפגאבן די ני
טגליד א װערן קאפען צו נדי ט איז ארדן אין מי ק ני טי ן צו נוי ״  ז

טגליד א ט איז ארדן דער פארטײ. קאמוניםטיש־ער דער פון מי  די :י
שע  ארדן אין אריינצונעמען זובן מיר פארקערט, פארטיי, קאמוניםטי

 מיר איבערצײגונגען. פאליטישע זײערע פון אפגעזען ארבעמער, אלע
 א מיטגלידער אונזערע זיין װעלן װאם ארבעטער אז זיפער, זייגען
ט װעלן צײט שטיקל ק קלאםן װערן הילף אונזער מי םטזיני  און באװאו

 אבער ארבעטער־קלאם. פדן רייען די אין קעמפער נוצלעבע װערן װעלן
ק װייזנדי ק רי ד א צו טגלי ט אלס מי  מיט־ א איז יענער װען פאפיק, ני

שער דער פון גליד ט פאל דער איז דאם יװי פארטיי, קאמוניפטי  מי
װיזן, ברענטש אטלאנטא דער .האט םינגער,  אנטאגא־ אן נעמט ער אז בא

שע  ארבעטער־ דעם פון פארטיי איינציקער דער צו שטעלונג ניםטי
קלאם.

 עק־ נאציאנאלע די באשליםט פאקטן די אט פון גרונד דעם אויף
:זעקוטױוע

ט ברענטש פון באשלום דער אז )1  פאד זאל דעם עפעגען צו ני
 אנטי־פראלעמאריש. און שעדלעך פאלש, געװען איז פייערונג מאי דער

ם װייםער איז דאס אז  וועלן מיר װאם םארט, ערגםטן פון שאװיניז
ט באקעמפן כחות. אונזערע אלע מי

 שעדלעכער א געןוען איז ברענטש פון באשלום דער כאטש אז )2
ט ק״נער אבער האט  פון באשלוס דעם ברעכן צו רענט קײן געהאט ני

זאל. דעם עפענען אליין און ברענהש
ך האט פיינבערג חבר דער אז )3 קט זי רןנג דער אין באט״לי ע  פ״

ט צענטער אין ף ני ײן אוי װ, אייגענער ז טי א צי ני ד אלס גאר אי טגלי  מי
ט ברענטש פון דעריבעד טאר ער ארו.אניזאציע. אן פון  באשטראפט :י

ב װערן  גע־ האט גאנצער אלם קאמיטעט מאי ערשטער דער אפילו אוי
ט האנדלט ד אלם רעאיגםטײטעד װערמ פײנבערג חבר ריבטיק. ני טגלי  מי

ברענטש• פון
ט פאדבונדן איז א. א. א. דעם פון גרינדונג די חברים!  יארן מי

 און ארבעטער־רינג פון פירער פאשיםטישע םאציאל די ר.עגן קאמף פון
ך ד,אבן ארגאניזאציעם 2 די אט ר. א. אינדעפענדענט אין געשטעלט זי

ם די פון דינסט ך האבן זיי ארבעטער־קלאם. דעם פון שונאי  םאלידא־ זי
ט ריזירט ן פ. ם. און ל. אװ פ. א. דער פון פייקערם לייבאר די מי  אי

ם. די און ארבעטער־מאםן די פון פארראט טאג־טעגלענן זייער  יוניאנ
ך האבן זיי ט פארייניקט זי  בא־ צו פראנט פאשיםטישן גאנצן דעם מי

 ארגאניזא־ די פארװאנדלט האבן זיי םאװעטן־פארבאנד• דעם קעמפן
ע דער פון אינםטרומענטן פאשיםטישע םאציאל אין ציעם אזי שו רז  דו
ארבעטער־קלאם. דעם געגן

ן ביי דונג זיי רינ ף פעםטגעשטעלט א. א. א. דער האט ג ר א אוי ע ״  ז
ן יװעט און איז ער אז אופן, קלארן  ארגא־ קלאםן פראלעטארישע א זיי

ע, אצי ך שטעלט װאס ניז רן צו אויפגאבע אלם זי  ארבעמער־ די ארגאניזי
 זעלבער דער אין אבער הילף. געגגזייטיקער פאר אמעריקע, פון מאסן
ען צייט בוי צו פ  זואש ארגאניזאציע׳ קלאםן פראלעטארישע שטארקע א אוי
םטז״ן דעם דערתויבן זאל ״ אדן ארבעטער די פון קלאםן־באװאו  אר־ ז

רן אניזי  ארויםהעלפער זייערע און באלעבאטים די געגן קאמף אין ג
פאשיםטן. סאציאל די

ם װייסער װיניז  דער פון העגט די אין אינםטרומענט אן איז שא
שואזיע ארבעטער־קלאם. דעם געגן בורז
ם װייםער װיניז  און ארבעטער די פון רייען די צעשפליטערט שא

ע די װאם אטאקעם די געגן הילפלאז זײ מאכט אזי שו ף מאכט בורז  אוי
• באדיגגונגען לעבנם זײערע

קע קלאםן ט מוזן ארבעטער באװאוסטזיני  באקעמפז כהות אלע מי
םן ם, װ״ אויםדרוק. צום קומט ער נאר װאו שאװיגיז
מע נאצ. די טי  פליכטז ד.ויפט אירע פון איינע אלם באטראנם עקזעקו

םן געגן קאמף א אנצופירן ם, װיי  אידעאלאגיש דורך םיי שאװיניז
״ און מיטגלידער די אויפקלערן ען ז בערצי  שעדלעכקייט דער אין אי

״ פם, דעם אט פון  װעלן װאס מיטלען, אגדערע אלע אננעםען דורך פ
?. זיין טי נוי

אכט. אין נעמען באזונדער דאם דארף ברענטש אטלאנטא דער
ברענטשעם, אונזערע אלע און מיטגלידער, אונזערע אלע רופן מיר

ע ראםן פון טענדענץ יעדע באקעמפן זאלן זיי אז מינאצי םקרי  אדער די
רן דארפן מיר רייען. אונזערע אין שאװיניזם  ארבע־ אלע ארגאניזי

ט קאנען צו כדי שפראך, אדער קאליר פון אונטערשיד אן טער  מי
 באל־ דערגרײכן שונאים, ארבעטער אלע באקעמפן כחות פארייגיקטע

ן און ארבעטער־מאםן ד< פאר פארבעםערונגען דיקע ״  אין טײל א ז
 בא־ ענטגילטיקער דער פאר קאמף דעם פירן װעט װאם ארמ״ דער

ארבעטער־קלאם. דעם פון פרײאונג
ארב.ארדז אינט. עקזעקוטיװע, נאציאנאלע

םט, טן14 דעפ .1931 אויגו
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ף ענטפער אײער דערהאלטן ׳האבן מיר  דער פון באשלום דע.ם אוי

 ברױו א״ער ק״ם. פיינב׳ערג דער װעגן קאמיטע אפיל נאציאנאלער
 ביי און קאמיטע אפיל דער אין געװארן דיםקוטירט גרעטלעך איז
עקזעקוטױוע. נאציאנאלער גאנצער דער

ק פאר האלטן מיר טי װייזן, אייך נוי א צו  רעקארד גאנצער דער אז אנ
 בא־ אונז איז ברױו אײער אין ארוים שטעלט איר װאס ארבעט, פון

ט איז אונז קאנט. ר זיך האט ברענטש דער אז באקאנט, גו  ע4באט״לי
 דער אז ניט, האלטן מיר באװעגזנג. דער אין קאמפאניעם םך א אין

 און• דורך דורכגעדרונגען איז װאם נעםט, פינםטערע א איז ברענטש
ט דורך םן מי ם. װ״  דער װאלט פאל, דער געווען דאם װאלט שאװיניז
ט ברענטש אזא ארדן ע אין טאלערירט ני נ ״ ן רײען ז ״ ן ק ״  שעה:. א

 װאירקערם די, על איי פרעסע, אונזער תעשטיצט ברענטש דער האט זיבער
ף עגטפער אײער אבער ן.ל. ד. א. רעליף, אינטערנעשאנאל  אונזער אוי

ט באשלוס, ״ז  איז ברענטש אטלאנטא אין לאגע די אז אמאל, װידער װ
פן פון גיפט בורזשואזער דער אז און בכלל שלעכטע א  שאװיגיזם װיי

ברענטש. אטלאנטא דעפ אין דורפד-עדרוגגען שטארק איז
װ״זן אייער דן רי  אין עקזעקוטױוע נאצ. דער פון באשלום דעם צו

ײזט פ״נבערגן חבר רעאינסטײטן צו באצוג אונג אייער אז באוו  באצי
 א צו װי אזא, איז עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער צו און ארדן צום

ען באשלוםן װעמעם מאבט, געגנערישער  אייער פאר אוםגליק אן זיינ
ארגאניזאציע. גאנצער דער פאר שוין במילא און ברענטש.
ט איר מאכט ברױו אײער אין םקו־ צו פארזוך מיגדםטן דעם ני  די

 עקזעקוטױוע נאציאגאלער דער פון קריטיק די און באשלום דעם טירן
 איר זעלבםט־קריטיק. אפנהארציקער און ערנםטער אן פון ליכט אין

ט װילט  אין ברענטש דעם פון האנדלונגען די פאנאנדערגלידערן ני
 איר װאלט מאי. טן1 דעם פון און נאװעמבער טן7 דעם פון פאל דעם
ט צוגעגאנגען איר װאלט געטאן, דאס ט צוגאנג זעלבן דעם מי װעלכן םי
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ען עם לן יװעלכע ארבעטער־ארגאגיזאציעם, רעװאלוציאנערע צו גיי  װי
מה  איינ־ אנטי־פראלעםארישע אלע רײען זייערע פון ארויםשניידן נא

 פון פאלן אנגעגעבענע צוױי די פעםטגעשטעלט װאלטיאיר דאן פלוםן,
ם, ווייםן  ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פון מוז װאם שאװיניז

טן אויםגעשניטןיװערן  דעם אנגענוטען זינער דאן וואלט איר װארצל. מי
םט״טן צו עקזעקוטמוע נאציאנאלער דער פון באשלום  חבר רעאינ

ט איר מאבט ברױו אייער אין פיינבערגן.  צו פארזוך שום קיין ני
 חבר אז לויטעט, װעלכער עקז. נאצ. דער פון באשלוס דעם פארשטײן
ט קא; .פ״ניערג  ׳האנדלונגען די פאר פאראנטװארטלעך ווערן געהאלטן ני

 מוז ער אז דעם, אויר• אלץ באשטייט איר און ארגאניזאציע. אן .פון
ברענטש. אײער אויסער בלייבן

מען ברענטש אטלאנטער דער װאלט פגענו  דעם אין ברױו אונזער אוי
 דעם פון באשלוסן אויפנעמען דארף ברענטש א אונזערער װי גײםט
ט זיכער ברעגטש דער װאלט ארדן קגעװיזן ני רי  פון באשלום דעם צו
מ האט ברענטש אײער עקז. נאצ. דער װיזן ני ע םג אונגען די ארוי  באצי

 אונזער אין קערפערשאפט העכםטער דער צו װי עקז. נאצ. דער צו
 זאך ארויפגעצװאונגענע אן ײי באשלום דעם באטראבט איר ארדן.
ף ע א װי אייך, אוי ק לי װי  אג־ יװילן װאס חברים, מצד האנדלונג ב״ז

ט קאנט אליין איר כאטש ברענטש, אייער גריייפן  פארװאס, אנגעבן ני
ברענטש. אטלאנטא צום שטעלונג אזא האבן זאל עקז. נאציאנאלע די

ט איר קנ עדן אנטשידן ל״  געגן באשולדיקונגען די פון פונקט ״י
ך מיר װילן ברענטש״. •א״ער  רעקארד דעם אין אז דערמאנען, א״

 װעלכע פונקטן, דא זייניען אונז׳ צו צו שיקט איר װאם ארבעט, פון
 אײער געשיקט האט איר דרוק• אונטער׳ן דורכגעפירט האט איר

 קיים םקאטםבארא דער אין אלאבאנזא פון גאװערנאר צום פראטעםט
ט אנגעפירט האט מען װי נאכדעם יערשט ך מי ״ הויב אין קאמף. א א  אנ

ך איר האט  שיקן צו באשלאםן האט איר טאן. צו דאם אפגעזאגט זי
 װי נאכדעם ערשט טשאטאנוגא אין קאנפערענץ דער צו דעלעגאט א

? שטיינבערג חבר ענדי טינג, אייער ביי אנװעזנד זיי ך האט מי ״  עט א
ט איר קאנט הויפטזעכלעך אבער פארגעשלאגן. ען ני  פאקטן די ל״קענ

מאי. טן1 דעם און נאװעמבער טן7 דעם פון
 זעלבםט־ פון ליכט דעם אין באשלום אונזער באהאנדלט איר װאלט

ת׳ן, אייערע אין זיך דערגרונטעװען צו געזוכט איר װאלט קריטיק,  טעו
 אונזער אן נעמט אבער איר פארריכטן. געקאנט זיכער זיי איר װאלט

ך געגן אקט פיינטלעכן א אלס באשלום ט איר און א״ ״ז  צוריס אים װ
 גע־ אינגאנצן זיך האט עקז. נאציאנאלע ״די אז דערקלערונו., דער מיט

ף שטיצט ״ איז זואם אינפארמאציע, פאלשע אוי  פון געװארן געגעבן ז
ען״. אונזערע צעברעכן צו זובן װאס פערזאנען, אדער פערזאן א  ריי

ב אז חברים, דערקלערן אייך מיר װילן ן זאל עם אפילו אוי ״  אמת, ז
ען עם אז דענקט, איר וואס דאם קע פאראנען זיינ  בײ פערזאנען איינצי

 אבער האט ברענטש, אייער צעברעכן צו זוכן װאם שטאט, אין אײך
ף ט פאל קיין אוי  ברענטש. אײער צו צוגאנג דעם אט עקז. נאצ. די ני

 נוצלעכע א בר• אטלאנטא דעם פון מאכן ,יוילן מיר פארקערט, נאר
 מיר קלאסן־קאמף. פון פראנט פראלעטארישן דעם אין ארגאניזאציע

לן ען װי  ודילן מיר װי פונקט ברענטש שטארקן א אטלאנטא אין בוי
ען  מיר לאגד. גאנצן איבער׳ן שטעט אלע אין ברענטשעם שטארקע בוי
ײן פאר חאבן ט פאל ק ט פון צוגאנג קיין ני קיי לי װי ײז  אט־ דעם צו ב

 ארגאגיזא־׳ אן אונזערע קאן דאן בלויז אז האלטן, מיר ברענטש. לאנטא
א װעט זי װען מעכטיק, און •טטארק װערן און װאקםן ציע דן מי ש ם  אוי

ע קלארע  אריינ־ קאנען זי װעט דעמאלט פלויז קלאםן־קאמף׳ פון ליני
לן מיר מאםן. ארבעטער ברײטע די ציען סן דעם פארטרייבן ווי ״  װ

ם, שואזן פראלעטארישן אנטי דעפ אט שאװיניז םט, בורז ד זאל ער ג״  זי
ט י ט קאנט איר און איז, עם פארמע װעלבער אין אנטפלעקן׳ ני  ליי־ ני

 האנדלװ־ אין ברענטש, אטלאנטא דעם אין דא איז ער אז חברים, קענען
ברענטש. אטלאנטא דעם פון באשלום אין אויסגעדריקט גען

ך אײך װילן מיר  עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז פארזיכערן, אוי
ט געדולדיק זייער געװען איז  האבן מיר ברענטש. אטלאנטא דעם מי

 געזוכט האבן װעלכע חברים, אנפירגדע אלע נמעט אייך ביי געהאט
ײלן ה םצו פעםט. דער אט פון בר. דעם אוי

םונג די אז באשטײען, מיר שלי  פארבונדן איז פ״נבערג פון אוים
 פארזאמלונג, מאי טער1 דער צו באצוג אין בר. פון האנדלונג דער מיט
ם װ״סער װאו שט״ען מיר און פאקטאר. א געװען איז שאװיניז  בא

 װערן. רעאינםטײטעד מוז פ״נבערג תנר אז דערפאר,
טגליד יעדן צו גאנצן, א אלם ברענטש צום רופן מייר ד׳־  באזונדער, מי

 סאמער דער פון ליכט דעם אין באשלום אונזער אוייפנעמען זאל ער אז
ס,ניטבלויז דורכפירן און זעלבםט־קריטיק אפנהערציקםטער שלו  דעםבאי

ף ף נאר אופן מעכיאנישן א אוי דער־ און אופן ארגאגיזאצייאנעלן אן אוי
ט י אויםצו־ און באקעםפן צו אנפאנגען ברענטש אטלאנטא דער װעט מי

ך װעט עט נאר װאו ײארצלען ם װ״םער ענטדעקן זי װיניז  אונ־ אין שא
עי א װערן קאנען בר. אטלאנםא דער דעמאלטיװעט רייען. זערע ־ טי כ  װי
 דעם אין קלאסן־ארגאניזאציע, פראלעטארישער גרויםער דער אין ו.ליד

• ארדן ארב. אינט.
גרום, חבר מיט

ארב.ארדן אינט. עקזעקוטױוע, נאציאנאלע
סעק. זאלצמאן, ר.

ט״ ״מארגן נומער ױלי טן21 דעם אין לײענענדיק ה״ ריי  בא דעם פ
 געגן פ״נבערג ח׳ פון אפיל דעם אין קאמיטע אפיל נאצ דער פון שלום

ע איך האב אטלאנטא, פון G2 בר. ײנ גן אייגענע מ ט אוי  געגלויבט, ני
ע מיט הענדלען זאל א• א. א. פון עקזעקוטױוע גאצ. די אז ענ ד ״  הענטש־ ז

ט װאם ברענטש א קעם ״  א. א. א. פון פרינציפן די געגן דורכאוים ג
 יבאװעגונג, ארבעטער לינקער דער אין 'ארבעט שטערערישע אן פירט

טגליד א אוים שליםט  דעמאנ־ ארבעטער אן אין איינטײלנעמען פאר מי
ט םטראציע, טגליד א צוריק װייז  דער צו געהערט ער װאס דערפאר מי

ב פארטיי• קאמוניסטישער  לאנג יארן מיר האבן װאם צוליב אזוי אוי
 װארט פרײען פון אונטערדריקונג געגן רינג ארבעטער אין געקעמפט

 אין אנט״לנעמען פאר מיטגלידער פון אויםשליםונו. דער געגן און
 איי־ אונזער געגרינדעט ־אבן מיר ?ארגעטער־פרעסער די געגן קאמך-
 פאר־ קענען זאלן מיר װאו קלאםן־ארגאניזאציע פראלעטארישע גענע

קן ײל און ראסן־דיםקרימינאציעס אן כהות אונזערע אייני  איינט
ף נעמען טן אלע אוי  קלאס. קאפיטאליסטישן דעם געגן קאמך- פון געבי

 פא־ די ארויםװארפן און רײניגונו. א מאנן צו אנשטאט עקז. נאצ. די
 איבערן גלעט א געגעבן זי האט ברענטש, פון עלעמענטן רעטערישע

ט 62 בר. דעם קעפל ד מילדן א מי סריי ן אז אוי אונג זיי ט איז באצי  ני
גוטע• קיין

 שטעלונג שטרענגערע א נעמען װעט עקז• נאצ. די אז האף איך
כען, אזעלכע געגן בערצ״גן דערמיט און אפנ״גונ  א. א. א. דער אז אי
ך יהאט ט און קלאםן־ארנאניזאציע, פראלעטארישע אלם געגרינדעט זי  הי

ע אפ ײנ . פראצענט תונדערט פרינציפן ז
אהײא. קלױולאנד, ,124 ברענטש

םעקר. פינ. גאט־עלף, ב. ע.-

 װעלכע ארדן, ארב אינט. îsi בר. עקראנער פון רעזאלוציע
 בך פון מיטיננ םפעציעלן א בא געװארן אנגענוטעץ איז

 קאמיטעט דיםטריקט דעס פון געװארן פארופן איז ־דעלכער
ױלי דטן דעיש מאנטיק

 אויםפארשונג גרינטלעכער א נאך אז אנבאטראפט אין נעמענדיק
װיזן קלאר איז קאמ. דיםט• פון סיי ברענטש פון םיי  אז געװארן בא

םן פון פארברעבן שװערן א באגאנגען איז מילער חבר׳טע  שאװי־’ װיי
ע קלאםן דער געגן און נאראקטער קלאםן דעם געגן איז װאם ניזם,  ליגי

 בכלל, באװעגונג לינקער גאנצער דער געגן און בפרט א. א. א. דעם פון
 ־אנדלונד.. איר געגן פארדאמונג שארפע א ארוים בר• אוגזער טראגט

ך זאגן מיר םן פון פארמע יעדער געגן ארוים קאטעגאריש זי  שא־ װיי
ם גיז מ זאל דאם מאםקע א פאר װאם אונטער װי ײן ני  געשלײערט. ז
סער ם ״יי  דעם פון הענט די אין וואפן מעכטיקער א אלם שאוויניז

 אר־ קלאםנבאװאוםטן יעדן פון װערן באקעמפט מוז קלאם חערשנדן
ט טאר און בעטער  ארגאניזאציע ארבעטער קיין אין ור־ערן טאלערירט ני
ט װעלכע פן שט״ ט זיכער קאמף. קלאסן פון באדן אוי  דעם אין ני

 אונ־ איז און בר. אין עפנטלעך מוז מילער ארדן.-חבר׳טע ארב. אינט.
ב פארברעבן, באגאנגענעם דעם אנערקענען פרעםע זער ט אוי  דער װעט ני

 זעל־ דער אין מיטלען. דיסציפלינארע שטר״נגערע אננעמען ברענטש
ט בער ״  בא- א אלס פלאט חבר פון האנדלונג דיי בר. דער פארדאמט צ

סן פון פארט״דיקער װאוסטזיניקער  אין נאך דערצו שאװיגיזם, װיי
ט לאזט און ברענטש דעם טעראריזירט זואם פארם אזא ן ני ״ ג ט אנ  מי
ט חבריפלאט פון האנדלונג די ארבעט. װ״טערדיקער דער ני זי  בלויז אי

ם װייסער װיניז ך נאר גראד׳ הענםטן אין שא םטזיניקער אוי  באװאו
ף קען װאס ברענטש אונזער פון ארבעט ו.א:צער דער פון סאבאטאזש  אוי

ן ״ ט פאל ק ף פאדערן מיר װערן. טאלערירט ני  גלײך חבריפלאט אוי
ב פארברעבן, זיין אנערקענען צו ט אוי  ברענטש דער רעקאמענדירט ני

ן ״ םונג ז שלי סן מיר ארדן. פון אוים ״ ט גלייך ה  רעקאמענדא- די גו
רן צו אמשנעלםטן װאם קאמיטעט דיםטריקט פון ציע  א ארגאניזי

םן איבער משפט אפענעם שאװיניזם. װיי
גרום, חבר מיט

, .181 בר. םעקר•. פינ־- מעלצער, מ.
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לעבן פיאנעױשפדידמאז בצלאל
(שלוס)

 ,בילדער.■ דר״ אין ־צפיל
פ,*ן באאיבעט בילד דריט

באביצקי

בילד דריט
 געדט־ דער נאך זאל• איבער׳ן ארום לויפן פיאנערן פיאנערן־קלוב.
 : שרייט און פארםאפעט םידני, אריין ם׳לויפט זאנזלונו..

 דארפט איר ב׳דארה, ! יטטיל זיין זאל חברים, חברים.
 (עם ? פארגעקומען ם׳איז װאם וױיםט איר װיסן. אלע ci׳ •

 געלט :ע׳מב׳עט האט בעני ! חברים ,ל)טש רןװע אן הויבט
!קעםטל זײן פון

ליג;. פ׳א
 :פיאנער צװײטער

 !אםון ניט
 :פיאנער דריטער

 !־כילות
:יאניל

 ? עדוד״ אן איז װער ? געזען עם האט װער
י נ ד י :ם

/ i/y ו  11
!אױך איך
:יאנקל
.w <פיאנער דיין :עבן װעסט סידנין) (צו <ה -

 נ־יינע טיט האב איך אז ערךװארט, פיאנערישן םײן גיב איך
 פון געלט ארױםגעצױגן האט בעני װי געזען אויגן אײגענע

קעםטל. זיין•
. ś**«**»%*. /  i u y  11

 געזע;. עם כ׳האב אז ערךװארט, פיאנערן מיין אויך גיב איך
 שטול א אויף זיצט בעני בײני׳ן. אויף קוגןן פיאנערן (אלע

 פיז אויף זיד הויבט ער רויט• איז פנים זיין װינקל• א אין
אויף)• זיך שטעלט און שטול

:ביטרים
? אמת דאם איז בעני? געהערט, האסט בענין) צו צו (גײט

י“ו ד * • י J y  —
 אויף על הויבט פלוצלונג קאפ. אראפגעלאזטן אן מיט (שטייט

אמת• ‘ס׳אי יא׳ פארצוױיפלט): זאגט און קאפ זיין
ביטרים

? עט/ו.נב/גע געלט ד^ס ה^סט אויפרעגונג) פון (ציטערט
:בעני

• א י
פ סרי :בי

 ? װיפיל
:בעני

).aÿp דעם אראפ װידער לאזט (ער םע;ט. 25
:ביטרים

 ? טאז געקענס עס האםטו אזױ װי

: אלע
 !אױםשליםן

:םידני
 אלע אונז האט ער !פיאנערן־טיכל דעפ אדאפ אים רײפט

!פארשעמט
פויםטן)• אוין« הויבן עטל׳עכע ארום• אים רינגלען פיאנערן (די
:םידני

האלז)• בעניס פון פיאנערן־טיבל דאם אראפרייםן (װיל

:ביטריפ
אר ! צוריק אויפגערעגט.) און בלאם צו (לויפט ג א ; נ טי  מי

ען קען מ טי ש א ם; ב ױטלי ױםצ ט !א צ ט אי א ר ה ע ע ט קי  יויין ני
ם ■ רעכט רן. אי רי צו ע׳ א שטיל (ם׳ווערט אנ  דער אבער וו״ל
בט טונזל ך הוי  אן). װידער באלר זי

:סידני
!אפלײגן ניט ! גלײך !שוין !מיטינג א רופט
:ביטרים

דא. זײנען עקזעקוטױרםיטנלידעד איע טינ
:כידני

!יא זײנען אלע
:ביטרים
פעלט. ^נפירעד דער
:פידני

אויך. אים אן קענען מיר
:בעני

האב; צו יום ניט ם׳איז און מארגן. םיטיננ דעם רופן מירן
טינג א ף בזי ײן אוי ם. א  פו

י נ ד י :פ
 פיאנער ק״ן קען בעני אפלייגן. :יט טען קען זאך אזא ניין.
 פארבלײב;. ניט

:ביטרים
פארזיצער? זיין װעט װער

:םידני
 פאר איז װער ביטרים;. פאד זיינען אלע ביטריס. דו,

 ביטרים׳ן
>/?> *

בן הוי • הענט) די אויך■ (
ך (זעצט ף זי טיש)• לײבן באנק דער אוי

♦ y
ך (זעצן אוים)• זי
:ביטריס

געעפנט. איז מיטינג דער חברים,
:בעני

ך (זעצט ם זעט עס איינגעד,ויקערט. בענקל• קל״ן א אוין« זי  אוי
קלענער)• געװארן װאלט ער װי

:ביטרים
 מיט פארבראבט האט ער בענין. קענע; אלע מיר חנרים,

 אזוי דאך אים האבן אלע װאכן. 6 פיאנערז־קעמפ אין אונז
 פ־אנערן. בעסטע די םון אײנער געװען איז ער נעהאט. ליפ

 ארויס־ האט ער זאך. שרעקלעכע א געטאן בעני האט איצט
 פאד געװארן געזאנזלט איז װאם געלט, קעםטל א פון נענומען

 ? גענומען האסטו װיפיא בעני׳ ?ינדער. ארבעטער די
 :בעני

 םענט. 25
:ביטרים

? ;עלט דאם נאך האםטו
:בעני

ן (שאקלט ט׳ ניין)• אוין*נ קאפ מי
:ביטרים
געלט? מיט׳ן געטאן האםטו װאם

:בעני
(שװייגט).

:ביטריס
פיאנער. s נאך דאך ביזט דו אמת. דעם זאג בעני׳ הער,



1931 אױגוםט־םעפפןעטבער, * ק נ ו פ ר ע ד20

:כעגי
װאורשט. מיט ברויט נעקויפט ב׳האב (שט!«מלט).

ך). 1צעלאב פיאנערן (עטלעבע זי
:ביטרים

רואיק. זיך האלטן צו אײך בעט איך חברים,
ך (ם׳װערט ל״ שטיל)• ג

? נעטאן עם האסטו כארװאס
:בעני

 איך האב אן אינדערפרי פון הוננעריק. אזוי נעװען ב׳בין
 הונגעריק. שטארק זײער נעװען כ׳בי{ געזאמלס.

לע־.8
 סיר האבן פונרעסטװענן הונגעריק. נעװען אלע זײנען םיר
 נע׳ננב׳עט. ניט

:ביטרים
בים. א באפן און אהיים ניי; נעקענט דאך האםס

:בעני
בט הוי ף מאל ערשטן צום (  פיאנערן די קוקט און קאפ דעם אוי

ן ן די אי ג י ײן) או היים. ;,,P ניט ב׳״אב אר
שן אומרואיק)• װערט פיאנערן די (צװי

:ביםרים
? מאױנםטו װאו
____,נ בעני:
איך. וזאדין מאן *לטן î« בא

:ביטרים
 ? עלטעוץ האםמו

 :בעני
ניק.

:ביםרים
 ? גיט אויך האםטו פרײנט קיין
 בעני:
.1נײ

:ביטרים
שול? אין בײםטז

:כעני
געלעבט. האט מאםע מײן װעז שול אין נעגאגגען כ׳בין ניק.

נישט. איך ניי יאר צװײ לעצטע די
:ב־־סריס

? לעבםטו װאנעז פון
:געני

^ הע  אויפ׳ז שיך פארקויפט ער װאוין, איך װאו אלטן, דעם כ׳
 שיך. פוץ איך און סארק
:בימריס

ביכער? לײענסטו
.כעני:

״י) :sn?• (מיט׳ן  דער לײענען. נימ איך טאר מארק אויפ׳ז נ
 אויב אװעק׳גנב׳ענען, שיך די מ׳װעט אז טורא, האט אלטער

 ליבט קײן איז אינדערהײפ און געבן. אכטזננ ניט וועל איך
 איך װי :יך אזוי קארגער א זײער איז אלטער דער ניטא.

 שלאפ;. לײגן גלײך זיך איך מוז קלוב, פון קום
:טיטרים

 געלט צוגענומען האםט דו ? געטאז האסט דו מאם װײםסו
 האםטו װעמען פון אדבעטער־קינדער. הזנגעריקע די פון

 געלט דאס אז אלײן, דאך װײםט דו ? געקראגן געלם דאס
 אײגענע זייערע פון האבן זײ ארבעטער. די נעגעיז האבן

 צוגענומען האםט פיאנער א דו, און אפגעשפארט. קינדער
װאורשט מיט ברויט קויפן צו נעלט דאם

:«לע
!האבן ניס מער אים װילן מיר !אױםשליםן

:ביטריס
 װעט .מיטינג, דעם שטערן ם׳װעט װער )שיט אין (קלאפט

 צו זיך כרי זאגן, וױלםטו װאס בעני, זאל. דעם פארלאזן
? פארטײדיקז

:בעני
ט בייסט (שװייגט• ן רי מי ״ ן צ ״ איז פיאנערן־טיבל• ז  אים ם׳

ך נעמט ער אבער רעדן׳ צו שװער ט אן זי : מי ( ט  האב איך מו
 ארבעטער־ הונגעריקע םך א דא זײנען עם אז געװאוםט,

געטראכט, כ׳האב געזאמצט. געלט םך א האבן מיר הינרער.
 גאר־ קינדער די פאר װעט סענט, 25 נאר מ׳נעמט װען אז

 הונגעריק. אזוי נעװען כ׳רין איך... און אויסםעלן. נישט
ד פידני

דיר... םון שײן זײער
:ביטרים
בערנארד. חבר ריכטער. דער װארט דאס קריגט איצט

:בערנארד
 עס גערעכטע. קײן ניט איז פארטײדיקונג בע:ים חברים,

 1,000 גע׳גנב׳עט האסט דו צי ניט, אונטערשײד קײן איז
 האבן מיר אמת, גנבה. בלײבט גנבה סענט. 25 צי דאצאר

 בעני סענטן. פון ? װאס פון אבעד געזאמצט. נעלט סך א
 אונז האבן מאס ארבעטער, די פון צוטרוי רעם גענארט האט

 געיראכן. פיאנערךשבועה די האט ער געלט. געגעב;
 זײן. ניט פיאנער הײן קען בעני חברים,

:םידני
 !אויסשציםן

 :װעלװל
 !אויםשציםן

:ראזע
ך (הויבט ט) אינגאנצן װערט זי ארט• פרן אוין* זי חברים׳ רוי

 װארט. א בעט איך
 :כיטרים

 רעדן. קענםט
:ראזע

ער איז צװײםל אז שולדיק. א־ז בעני :אזוי זא;ן װיל איך
 בעני אז געװאוםט, ניט קיינער האט פארװאס אפער שוצדיק.

 גײט עד אז ? יתום א איז ער אז ניט? ה״ם לוײן האט
 נא;צ; א אים מיט פארבראכט האבן מיר ? ניט שוצ אין

 גע־ ניט אבער אים האט קיינער פיאנערן־קעמפ. אין זומער
 הײם. דער אין לעבט ער אזוי װי און װאנען פון פרעגט
שיך־פוצער. א איז ער אז געװאוסט, ניט אפיצו האט קיינער

:פיאנער א
 געװאוםט. יא האב איך

:דאזע
 ניט קײנעם און געװאוסט האםט דו ערנער. נאך עס איז

 אפשר עס װאצט ער אציין. אײנער צעבט בעני דערצײלט.
איינ־ אזוי געװען ;יט װאצט ער װען געטאן, ניט קיינפאל

 װייניק אזוי װייםן מיד חברים, שצעכט, זײער ס׳איז זאם
 אציין מיר אז דעריבעה גצױב איך אנדעק. רעם פון איינער
 מיר, טארן פארברעכ;. בענים אין שולדיק סך א זיעען

 קען ער װאו איבער טראכט אויסשציםן. ניט בענין חברים,
 זײער געטאן האט בעני װערן? אים פון װעט װאם גײן.

גע־ ניט ק״נמאצ ער האט איצט ביז איער זאך. מיאוםע א
 א און פיאנער גוטער א געװעןי איז ער זאך. מיאוסע א טאן

 װעלן מיר אויב ? פארלאזן אים םיר זאלן חיר, גוטער
חברים• פארבעםערן. זיך געװים ער װעט העלפן, ^בער אים
אויםשליסן. ניט בענין מ׳זאל אז דערפאר, בין איך

אין טיש) אין קלאפט ביטרים טומל. א װערט זאל (
:כיפרים

: הערט טא !נײן ? װארט א אימיצער נאך װיל
מ׳זאל פארשלאג, אײן :פאריטלאנן צװײ דא זײנען עס

 נעמען מ׳זאל פארשלאג, צװײטער דער און אויםשליסן בענין
 אויסשליסן, ניט און לאגע כענים אכט אין
:ראזע

 מאך איך :חבד׳טעם און חברים ארוים) װידער זיד (רוקט
קאמיםיע, א אויםקלייבן גל״ך זאלז םיר אז םאױטלאג, א
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(פאעמע) קױלנגרעבער קארמאו ד. נ.

. < י י ט ר ע ט ש ר ע

 שטראלן. גאלדענע און זונלעשע מיט — װעלט א איז פאראן ־ערגיץ
ן געפאר שװארצן א מיט װעלט, איז אונזער באר ט; די אי טרי
ט איז היים און קע פיגסטערע און הונגער מי טי -------------שטאלן׳ קוי
דינאמיט... שטיק לעבעדיק א איז הארץ ם׳מײנערשע און

 מערעי■ נאך זיי קומט אלעמאל און — ארבעט און ארבעט און ארבעט
 לייב... גאקעטן פאר צאלן און ד,וני.ער, פאר צאלן

 — שװערער, און שגעלער און גיכער גיכער, מען ארבעט
ך ם׳באדט אז ם אין מיינער דער זי װ״ !לייב א״גענעם פונם ש

ען אין ברעכן עם און — שאש א און שאש א --------זיך װע:ט די מינ
; שאמיקער און רויך וואםער, און פייער און אז  ג
 זיך, צעברענט שאפן ס׳פריידיקע און ארבעט איז ארבעט אז

ף גײט האם. פלאטיקער און טיפער אזא געדאנק, פון אוי

 בכהל זאל קאםיםיע די שול. טיט בעני; באזאדגן זאר װאם
 בענין. פאר זארגן
:ביטרים
בן (אלע ?פארשלאג ר$וזעם פאר אי.ז װער  העגט) די הוי

 «'!»!נער. א פאדבלײבן זאצ בעני צי שטימען, מיר װעלן איצט
דערפאר? איז װער

בן אלע ף וזוי הענט)• די אוי
:ביטרים

 איז מיטינג דער חברים, געגן. ניט איז קיינער )םאוי (שרייט
 אונז. מיט בלײבסט דו נעהערט, ה$םט דו בעני, געשלאםן.

:בעני
גארנישט, א װי געהאנדלט האב א־ך איך... אײן... זיך הערט

זיו)• צײוױינט (ער איר... און
:ביטרים
נוט. זיין װעט אלץ אפ, לאז בעני,

ד (א בט קי: ען אן הוי העלפן אלע שטערן״. רויטער ״לײכט :זינג
ם זאל :ראזע אוים שרײט ליד נאב׳ן ארויס• טרי עפעפ יי

!) דעקלאםירן
ע ל :א

! ביטרים !יע ! יע
ך שטעלט ביטרים ט בינע דער פון פרא:ט אין זי  גרויםער דער מי

:העקלאמירט) און האנט אין פיאנערן־פאן

אויױ. גײט און װאקסט װאס כח, דער זיינען מיר
פארמעםםן. זיך װעט װאם בח, דער
 טעג אונז פארשט״פן עם און האדעװען עס
גרעסטן. דעם אײנשטעל פון און בונט פון

אויוי׳ גײט און װאקםט װאם כח, דער זיינען «יר
קינדער. די ארבעטער־הײמען פון
 באשערט אונז זײן ס׳װעט זיין, באשעדט אונז ם׳װעט און
צינדער די זײן טעג ליכטי?ע פון

קאמף׳ אין מאטעם און טאטעס די העלפן מיר
שװערן. און בראװן דעם אין קאמף יאין

*:1קאמ א־ן מאמעס און טאטעס די העלפן •מיר
צושטערן. צו װעלט איצטייןע די

ט װאגאנען כאנען, לן מי -------------בייכער. די אין געשטאפט קוי
 פראפיט; און גאלד ציפערן ציפערן, ציפערן,

ע און הונגער צעװייט.יקטע, רוקנס ק די  בייכער׳ ל״
דינאםיט... שטיק לעבעדיק אזא הארץ א בלוטיקט

*Ł * *

־ טי ונ קלויסטער אין ז
ך צעזינגט « גלח, דער הויבע אף■ טענער, א־ זי

ט רויכערט ער  — װייראך, מי
טן שפריצט און קן מי לי  — — — װאםער. ה״

 רייכער׳ אלץ רייכער, װערט
 בלאםער, און מידער ארימער און

 רייכער, אלץ רייכער, װערט
בלאםער.... און מידער ארימער און

, ; i רייכע, די אויד.ן, דארט זוכן
 מאגנאטן. קוילן די

ײ זעט מען ט ז  קומען, :י
ט ת; קלויסטערשע די זאגן ני לו  תפי

״ גאט ם׳װעט ט ז  — שטראפן ני
ט  זאטע... דאם ם׳טאלצייט צונעמען ני

ײ דאגה א  — קלויסטער ז
תפילות. קלויםטערשע ״ł דאגה א

 שאכטע אין װיז־ער איז מיינער אז
קט װאו ײטי װ — רוקן• דער ם׳
ך ם׳גיםט און , . אנגשטן זי

ט נארן װיל גלח אז ער, טראפט  װערטער, מי
טע די ם׳טאנצן און  געפארן. טוי
ט מיט ק״ , פון שיינ דן ״  — ל
ט קבר, פיגםטערן אין שפעטער, מי

קן א i י גן־עדן... ליבטי , . i

, ; גלח׳ דיר מוהל איז
— תפילות. קלויםטערשע דיר מוחל איז
} צײט עם האט װער אז
ך פארנעמען צו ט איצט זי שמה? מי ; 

צן װאם יענע, פאר עםק ם׳אן  װילעם... טייערע אין זי
ך פארטראכטן  — מײנער זי

גוטען. טרוקענעם דעם לעקן און

r *** י

ך קוילנגרעבער דער סטאך האט  — פארטראנט, זי
ך צעברומט און ב צוש זי  קינדער: צו און װיי
ט קײנער זאל ען, ני  װיינ
ט קיינער זאל טרער. קײן לאזן ני

ט קיינמאל שוין הימל פון װי שיי פ׳װעט װאונדער... קײן קומען ני

 האלז אין זיך געשטעלט שטאשען האט
— ■ חפילה. ביינאכטיקע שטילע די

חע פון אבישל און טאן, פון באליידיקט אביםל די --------װערטער״. ״זינ
 גערעדט און געברומט האט שטאך נאר
לן, דעם טאן שלײה א פון  װי
-צוזאמען אלע פון . !
» און זיך... פארקלערט און פארטראנט פלוצלו

** *

 שטאט פון רעדנער א קומט אמאל
ט פנים, רויטלעכן און פעטן א מי
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 — לאו-ע. די באריידן
אגן און  בערגער. גאלרענע צוז

 — ערג־ער׳ און ערגער נאך װערט דערנאך
;נאראנים װי ארום זיך קוקט מע

ערגער- און - י*< ¥' ױדי*רו נאך װערט אך rî\r

מײנער די טומלען
— בלוטן׳ V*“ יע מ״ני קאביקע מיט

ט _ פויסטן׳ די מי ליפט אין — פא:ן און
ט — צײגער, די מי יל מו אין — קריצן איז

פאו־כמורעט גן ־גץוײ עלטערע נאר
מען׳ ---------גו מנעם י טרי דעם דעקן אין

׳ ן — ג טראנכ אנדערע איו
גוטן... מיט ־כגייז אדװ בעסער י ס׳זא
ײטער צדד א רעדנער א אן ,ןןומט

 פ:ים, רויטלאכן און פעטן מיט
עו א מאכזין  — שטיי

 ;בערגער גאלדענע צוזאגן און
ך צע־טפריצן  פאלן און װערטער זי

ל ווי  -— — — פ״ער. אפן איי
יערגער... און ערגער נאך װערט דערנאך

ײען ט טוין -  שלעגער, געדונגענע פארגרייטע, באנדעפ ׳
 ;באפעלן זוילדע און יצטילע אף חױצזך אין װארטן און
ט א דא עס װעט װער א, —  ! ? ׳צװייגן און באצאלן — װעלן ני
ט װאגן עס װעט װער א, ן צו וועלן, ני בירגער!... ערלעבער אן דא זיי

 ־צטורם, א לופט דער אין זיך טראגט
 פאקלען די אן מיינער צינדן

םורעם«.. רויטער א װערט עם און

 Iפייער דויטער טוועם, רויטער
ט ך צעזינגען רוי  בלוטן״• די זי

איז װעמען  — טייער לעבן דאם ם׳
טן. סאמע אין אריין טאנצט מי

ט איז  אזוי, גו
ט איז כן. צו אזוי גו  װי
 אזוי, גדמ איז
העדץ. צו אזוי ו.וט איז
ע קוילנגרעבערס הינטער אז ט  פאראײנען, פראפ. ױי

ר א גייט ן פדאפיגיי^ךן רויטצר *טטאלצ̂ז

 נאך *נזנןלאפן .־ואס די און
 פאבריקץ. און *טעפער אין
 אײצט *נופא:ען ־װאס די און

ט — גאסן, איבער הוגגער מי
---------בליקן פײערדיקע רויטע ווארפן

ט זיך־ צעװיגן און בזאפן. קעמפנדיקע מי

* ־!־*
** *

 קאראאדן ורילדע מאגצן
 יטפיאנען. ן ו א גענגסטער

רן, ען און שיכי  — אדעס זינג
פאגען... ?װוארצסטע די צו

ען גיםז ־ װיינ רן׳ אדן ציגו
;לײבער י ד אף ־וגות

ט יועלט ײ מי אינן ז איז ( די :׳
ײן ן װײבער־ ארן װ או — .א«לד

טן סאמע און מי — צײ אלי3
;בזאגגאטן איז יכטער ר
ipבלרטי ילנר״ר^ב^ר קי דער נאר

פראצע. ־וערע *צ,־ זייז פאר

דז׳ן «י“*ד**רוי 1 1 “׳ Al׳־ < ׳•*״ ׳״»• ו ה ל י פ י װ
הײמען די ן אי ען ״נ ז ם׳

קו ?זװארצע פיל אזוי אט
■ מיײ-עי ן יעדי פי־ז

 ־צטערגס אף זיך דעמפלעך צינדן
 לע״&ן. און זיך צינדן

 — *צטערן רויטער נזארגנס ס׳װעט ביז
מעודלעת׳ן. אנציגדן

 דזשאן און סטא־
 אלע און טאם, און
 שאבטעס, שװארצע די פון

 פראלז הונגעריקע װעלן
שלאבטן... צעצינדן און

:יל י י ט ר ע ט י י ו ו צ
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OFFICIAL ORGAN
T H E  M I N E  W O R K E R

Ty VSCRIPTIÒN

Ju ly  9,1931

I n te rn a t io n a l  W erkersurder 
26-28 Unien Square 
New York C ity

Dear Comrades:-

The N ational M iners Union hereby acknowledges r e c e ip t  e f  the  
donation  e f  $2,000.00  nade by yeur o rg a n iz a tio n  in  support e f  
th e  h e ro ic  s tru g g le  being  c a rr ie d  on by th e  co a l m iners in  
th e  ■Vest am  P enna., W. V a., and E astern  Ohio f i e ld s  a t  th e  
p re s e n t t i n e .

This generous c o n tr ib u tio n  i s  an ex p ress io n  of th e  s o l id a r i ty  
• f  th e  w orkers th roughou t th e  coun try  w ith  th e  m iners who a re  
le ad in g  th e  s tru g g le  a g a in s t s ta r v a t io n .  The I n te r n a t i  o ra l 
Workers O rder, whioh i s  th e  f i r s t  o rg a n iz a tio n  to  u n i te  a l l  
workers in  a m utual b e n e f i t  so c ie ty  on a m i l i t a n t  working c la s s  
program, has given a sp lend id  example o f s o l id a r i t y .

The C en tra l lank  and F i le  S tr ik e  Ceumuittee, t e  whom th e  check 
was d i r e c t l y  p re sen ted  by Comrade Salzman, ex p resses  I t s  ap- 
p r e c ia t io n  to  your N ational Committee and to  yeur membership 
and p ledges to  c a r ry  on th e  s tru g g le ,w h ich  we hare begun, t e  
a v ic te r ie u s  c o n c lu s io n .

With f r a t e r n a l  working c la s s  g re e t in g s .

Comradely y eu rs# 

S eo 'y . T re a su re r

 אהייא, פון פלעצער איבער
א, װעסט שיני רדז  פענסילװייגיא, װי

ך סראגט — פייער א לופט דער אין זי

ף דאלאר 2000 ער׳צטע די פאר רעםיט א  חעבון דעם אוי
OOOO ,אדו ארבעטער אינדעדנאציאנאלער דער װאפ דאלאר

פצרײל, ד׳ פאר ״גאפזן««י» »}וי<**ו»

: ן די י
i האט



23 ק נ ו פ ר ע ד 1931 אויכוסט-סע&טעמנער.

שו?; אונזערע אץ םעםאדיק דער צז טאראנט דבורה

 האט שול אונזערע אין ארבעט יאר פארגאנגענער ־ער
 באנײט האבן מיר דעדכרייכונג. גרויסע נװאל־יק א .באצייכנט

 מיר װאם דעם, דורך שול ארבעטער אונזער פון אינהאלט דעם
 פרא־ די—(פראגראם) ״קוריקורום״ נייעם א אײנגעפירט .האנ;

 רעװאל־ פון פראנראם א אננענומע; האבן מיר יעקטךםיםטעם.
 װיכטיקע ארום זיך קאנצענטרירן װעלבע למודים, ־ציאנערע
 ארבעטער דעם פון קאמף טאג־טעגלאכן פון פאקטן און «אמענטן

 אוגזערע װיקלען מיר װעלכע ארום אידייען צענטראלע די יקיאכ.
 ״פדאיעקטן״ אנגערופן מיר האב; טעטיקײטן, ארבעטן, למודים,

 האב; ארדנונג געװיםער א אין פראיעקטן די, איינשטעלנדיק ;און
דיי״פראיעתטךםיםטעם״. אנגערופן עס מיר

 געשטעלט זיך מיר האבן פראגראם אנגענומענער דער מיט
האבן מיר פראלעםאריאט. קעמפנדיקן דעם פון רייען די אין

ך מאפן האבן  פארזאמלט זי
טן  שאפטערש. די פון צארן מי
ך מאפן האבן  פארזאמלט זי

ך צעװיגן צו שאכטן. »ין זי

ט דער פ׳שפאנט אז  — שאבםע אין ארום טוי
ען די אין הונגער דער און מ  : ה״

ן אלע דארפן ״  צוזאמען, ז
ן אלע מוזן ״ פאראײגיקט! ז

--------------שװארצער װייםער, היגער׳ פרעמדער,
ע? מיר .דואש אצי  ראםע? מיר װער נ

ט כוח .אונזעד ע  !קעמפן אין ל
מאסע!.- אין ליגט אטעפ :אוגזער

 בראווא! !ראװא,
 מייכער, .הילכן

 בראװא! .בראװא,
!לעבן זאל .און

 פאראײנען פראפ. רויטע ס׳װעלן
ך .באלעבאטיש ט זי נעבן••• ני

*
* *

 קוילנגיעבער דער םטאך שוין שטייט
 קעסטל׳ צעבראכן האלב א א־-

 — פלײטן, ם׳רייידן װי רעדט, יער .און
: פראםטע און יאמת׳ע זוערטער

אן גאך עש רופן יזי און — ---------ױני
איז  !גזלנים פון באנדע א ם׳

ב  לעצטע׳ דאם העמד דאש אװעק ^י
 ביםן לעצטן דעם אװעק .גיב

נעמען. עס דיר בא זיי .וועלן
ײ .און . אן... נאך עם רופן ז  ױני

ז ך הבריש אי  פארמאםטן, זי
ם קוילנגרעבערם קעגן  שונאי
...I טראםטן רייכע קעגן

 1 בראזוא .בראװא, ■׳
 מאםע. די זזילבט

 1 ניידער !בראװא
!לעבן זאל :און

װעלן  פאראיינען פראפ. רויטע ם׳
ך .כאלעבאטים ט זי געבן... ני

 אײן בלויז האט שול .אונזער אז געזאגט, דייטלאך :און קלא־
קאטוי. קהאםן פארן •קינדער די ארגאניזירן : ציל

 גע־ האבן מיר װעלכע מיט װעג־ל די אבער זיינען װאם
 װאם ?. שולפראקטיק אין פראגראם די אריינצופירן שטרעבט

 רעאליזירן געפרואװט האבן מיר װעלכע מיט מיטלען די זיינען
 אריינ־ :“״פראיעקט גרעםט; און אײנציקן אונזער ציל אונזער

 מעטאדן אונזערע זיינען צי ■ ? הלאםךקאטױ קינרעראי; די ציען
 דורכפירן געקאנט האבן װאס אזעלכע, געװען ארבעט פון

 רעװא־ אונזער דעךגרײכן און פראגראם רעװאלוציאנערע אונזער
ציל? לוציאנערן

 װעגן געװארן, גערעדט פיל זייער או:ז בא איז עס
 אקטיװי־ ״זעלבסטטעטיקייט״, סינדערשע מעטאדע״, ״פראיעקטן

עמעס,.אז טאקע איז עס און זו. אז. און קינדער פון זירונג

* •

געלעגערס. הארםע א־
ק װערן עש טן די שטילער און אומרואי אנ  ביינ

 הארץ. אין יעדערן בא קלאפט שםארקער און
 — שאכטעס, די פון אלע אלע, טראגט עס
האר׳ן. אין אזא פלאם א אזא, פלאם א

ט װעט ער טראםט דער יא, נו װייגן, גי  ש
שטעלן דען דא איז װאס אז  ? קאן אין א״נצו

 פויםטן הארטע מיט הענט די אויסשטעלן מירן
״. יעדערן צו אלעמען,: צו .! אן שפי

 שװאכע, אויםד״עצערטע מידע, װייבער און
ך שפילן װאס הונגעריקע׳ קינדער און  — מיםט, אין זי

ט פון שוין טראנטן  זאבן, שײנע און ברוי
םט. רויטער א טאטע דער איז עט אני ױני

** *

.ק י י ר ט םי

 אפגעהילבט ־אט פעלד דאש
קנאל׳ לעצטן פון
ך טראגן ארבעט פון  טריט, .שװערע די זי
ײע און  שטאלן, די אין ליגן שיפטן נ
טן און פייערן גרינע בא דינאמיט... רוי

ר׳ן ט מי  װאגאנען. די שטאפן נייט הײנ
ר׳ן ט מי ״נ ט ה  1 װענט די לענערן ני

 באראנען. לעבערן איז — לעבערן, אז
 דוונגער, דער ש׳האט
... !צעברענט זיך חוגגער דער ש׳האט

 ,אז.וי ־גוט איז
ט איז  יווישן. צו אזויי גו
אזוי, גוט איז

י איז ו אז טי  וזערן, צו גו
ט אז  קוילנגדעיערם מי

 — פארא״נען, פראפ• רויטע
ך ברייט  אויש זי

'"',פראפינטעין-׳ רו-יטער דער
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קלאסן־ארגאניזאציע. פדן פלאן האבן זיי נעװארן: אקטיװיזירט מער אביםל זײנען קינדער די
 (דאם יארן פריעדדיקע װי געשניטן, און געקלעפט נעמאלן, מער

 די איז צי אבער ארבעטן), שול פון אױםשטעלונג די ציינט
 װעט װעלבע אזא, טאלע קינדער די ״אקטױויזירן״ פון פארם

 פדאגע. א שױן איז קלאםךקאמף׳ טאג־טענלאכן אין אריינציען זיי
 ארויסצױ קינדער די באװעגן טעטיקייטן פון פארם די װעט צי

 םטרייקן, זײ, פאר קעטפן פאבלילדםקול, אין פאדערונגען שטעלן
 די צוױשן לאמפאניע אנטי־רעליגיעזע אן אנפירן נויטיק אויב

 ידאס ? דארסן פון זיי ארױסצושלעפן יאון קינדער טאלמוד־טוירע
 גוט גאר זיינען ארבעטן אנדערע און שניידן און קלאפן טאלן,

 פונפט װיכטיקסטער דער אבער בײ־פראדוקטן, אלם װיכטיק און
 בא־ אװעקגייז, ניט טארן מיר װעלכן .פון ארבעט, אונזער פון

 אריינציען ארבעטער־טוער, אן קינד דעם מאכ; איז דאך שטײט
 שטײגער, קינדעדשז זייז אױף קאביפן, קאנקרעטע אין אים

 ער װען טאם, פולםטער רער אין און חינד א איז ער בעשאם
אינדוסטריע. אין װערן ארײנגעצוינן װעט

ארײנ־ שװער אזוי אויםגעקומען טאקע אונז איז דערפאר
 מיר װעלכע אין ארויםטרעטוננען, די יאין קינדער די צוציען

 האבן קינדער אונזערע פון װיפיל אנטייל. נעמען געדארפט האבן
 ארויס־ טיר האבן פארװאם ? פיקעט־ליינם אין אנטײל נענומען

 ערשטן דעם קינדער צאל קליינע פראפארציאנעל אזא נעשלעפט
 קינדעד אונזערע פון קאםף דער אן זיך זעט זואו און ? מאי
 געפירט האבן שולן אונזערע פון וױפיל ? פאבליק־םקולם די אין

 פון הילו» דער מיט טאלמוד־טױרע א קענ; אטאקע דירעקטע א
קינדער? אונזערע

 ניט אפילע זיינען װעלכע קינדער, אסאך נאך האבן מיר
 קינדער די דערצייל; צו אפילע זיך שעמען אדער דרײםט נענונ

 ארבעטער־שול. אן אי; גייען זײ אז םקול׳ אדער בלאק זייער אין
 הײנט קאמוניםטן. פאר װערן צו פארשטעםפלט מוידע האבן זיי
? אידייען זייערע פאר קאמוי א פירן זײ װעלן זשע װי

 ז״נען שולן אונזערע וױיל דערפאר, פאר קומט אלץ דאם
לעפן. פונפ אפנעריפן ארגאניש אל־ז נאך

פאר װאם : פראנע די אלטועל זייער געװארן איז דערפאר
 ארגאניזירן מיר זאלן אזוי װי און באנוצן מיר זאלן מעטאדע א

 רעזולטאט;, יענע דערגרייכן קאנען זאלז מיר אז שול־ארבעט, די
געשטרעבט. האבן מיר װעצכע צו

 אונזעד פון שטריכן כאדאקטעריםטישע די זײן דארפז װאם
 ארבעטם־ אן זײן ;־ארף עס אז קלאר, איז עס ? מעטאדע נײער

 פלאנירן אין באטייליקז אקטיװ זיך דארפן קינדער די מעטאדע.
 און פראיעקט, מיטן פאריינדונג אין אדבעט אייגענע זײער

 ,ד פלאן. אנגענומענעש לויטן זי, אויםפירן זעלבםטשטענדיק
 טע־ אויםער־שול מיט פארבונדן װערן דארוי קלאם אין ארבעט

 קאטו* און לעבן ארומיסז און שוצ צװישן מעכיצע די טיקייט;,
 קילאר, איז עם װערן. אפגעטעקט זאל אדבעטער־קלאם, פון
 שטײגער, אלטן אםן װערן ארנאניזירט װעט ארבעט די אויב אז

 ברעננט ער ודאו הערשט׳ צערעד פון ״אװטאריטיזם״ דער װאו
 ״פראיעקט״, דער זיין אפילו עם זאל פלענער, און ידיעות נרייטע

 האבן מיר װי רעזולטאטן, גענוגנדע קײן ברענגעז ניט עם װעט
 ניט קען עם ארבעט. יאר פארגאננענעם פון נעזען שוין עם

 איז ללאם רער װען ״ארבעטם־מעטאדע׳/ קײן װערן אנגעװענדט
 געװען איז עד װעלכן או» שטייגער, דעם אױ ט ר י ז י נ א נ ר א

 זיך לערנעז קינדער די װאו דארטן, איצט, ביז ארנאגיזירט
 לערער רער װאו און פלאם א װי אויםשליםלאר און שטענדיק,

 קינדער אז דעם, פאר פלאץ קײן ניטא א'ז קלאם״ דעם ״פירט
 די פלאנירן איײן איניציאטיװ, זײער ארויםװײזן קענען זאילן

 יענער אדער דער פון נויט די ׳דעדפילן שטארק אזוי און ארבעטן
 אן נעמען װעלן זאלז זײ אז קאטף, ארבעטער אין ארויסטרעטוננ

דעם. אין אנטייל
 ארבעטם־ אן אנװענדן עמעםן דער א־ן טאקע װילן מיר אויב
 קינדערשע די פארבינדן זאלן מיר װעלכער דורך מעטאדע,

 נאנץ מיר מוזן ארבעטער־קאאם׳ פון קאטפן די מיט טעטיקייטן
שוא. דער ארום אוז אין ארבעט קאאםן די ארגאניזירן אנדערש

 אין װערן פארטײאט זאא קאאם דער אז פאר, אײג ־איך
קינדער. 5־3 פון ״ריננען״, גרופעם, קאיינע

 און פ־איעקט פון טייא א נעמען רארױ ״רינג״ יעדער
 די װענן גענוי ארבעטן. נויטיקע אאע דעם פאד דורכפירן
 ארבעט־ ?אנהרעטן אין װייטער װערן נערעדט װעט ארבעטן

 פא,־־ און ארבעט זיין פון באריכטן ברענגט רינג דער פאא;.
 קאאםךפארזאמאוננ. רער צו קאאם פון ארבעט דער פאר שאאגן

 אויסער־שוא, יאון אין־שוא אדבעט זײן פירט רינ: דער װי אזוי
 די ריננ דער װערט םעגאאכקײטן און נױטװענדיקײט רער אויט

 ״ריננ״ דער ״אעבן״. און ״שול׳ צװישן פאדבינדוננ אעבעדיקע
 אויםער־שוא די אין קארעקטיװ גאנצן דעם ארײנצוציען זוכט

שוא־פראיעקט. דעם אויף נעמען מיר :ביישפיא צום אקציעם.
 פוז קינדער די ארױסצושלעפן :אױפגאבע די :עמט רינ: אײן
 צו :באשטימט רינג דער טאלמוד־טוירע. דערבײאיקעד דער

 זײ דורך קריגץ קינדער, טאלמוד־טוירע פאר א מיט זיך באקאנען
 אינדי־ מיט זיך באפרײנדן טאלמוד־טוירע, װעגן אינפארמאציע

 טאבן שוא. אין זײ אריינברענגען און ט־ט פון קינדער װידועאע
 װער :םאצ־געװעט א ‘א״נשטעלז שוא. אין םימכע א ז״ פאר

װייטער. אזוי אדן קינדער מער נרענגע; װעט עם
 ״קיאםךפאר־ אין רי:ג דעד ברענגט פארשיאגן ארע רי

 באשליםט, און זײ באטראכט פארזאמלונג קלאם; די זאמלונ:".
 לערער רער דא װעט נאטירלאך אנצונעמע;. זײ פון װעלכע

 אװטאריטעט זיין ניט נוצט ער ארבעט. שטאך א אן בלייב; :יט
 װעלכער חב־ דערפארענעם דעפ פון הילה זיין גיט ער אבער

 אין ארויםחעלפן אדער אינפארמאציע, נויטיקע די געב; קען
 איידער דיננ, טיסן דורך זיך רעדט ער אינפארטאציע. די קרינן

 דער העלפט ער קלאם. צום געבראכט װערן פארשלאגן די
 זאל עם אנגעםירט׳ ריכטיק יװערן זאל עם קלאםן־פאחאטלונג,

 קלאםך די רעלםן. זײטיקע אף דיםקוםיעם די אין פארקריכן ניט
פארזיצער. דורכן נעפירט װערט פארזאמלונג
 פירט לערער דער װעז צײט׳ א פארא; אויך ם׳איז אבער

 געניט־ טעבנישע פון דערלערנען דעם אין איז דאם יןלאם, דעם
 פארטיילט קלאם פון ארבעט די װערט אויפן, אזא ק״טן.

קלאכ־ קלאםךפארזאטלוננ, ״רינגען״, :אפטײלונגען דריי איז
געניטקייטן. פאר ארבעט

 פון ארגאניזאציע אזא פון נעװינסן די זײן װעלן יװאם
? ארבעט

 דער שאפט געװארן, אנגע-״ויזן פר־ער שוין איז עם װי .1
 ׳אויםער־שול. און אין־שול צװישן פארבינדונג נויטיקע ־י רינג

 די איז דאפ אז װער;, פעםטגעשטעלט אן אנהײב פון דארױ עם
 לעבן ארבעטער דאס װערט דאן רינג. פון הויפט־אויפגאבע

 אן נאר זאך, אפגעריםענע קײן ניט ארבעטער־קאמ^ דער און
 ברעננען אזיך און רעאנירן דאו־וי דיננ דער װעלכן א,? איניען׳

דעם. אוי רעאגירן קלאם דעם
מיר קענען װאם :טערמינען אין טראכט רינג יערער .2

דעם. װעגן טאן
 פאקטאר. װיכטיקער א דא װערט ציל־אײנשטעלוגנ די .3
 פאר־ זײנע אלע און זיך פאר ציל קלארן א האט רינג יעדער
 דעד־ די נויט״. ״דערפילטער פון רעזולטאט א זיינען שלאגן
ארבעטן. צו באװעגט נויט פילטע
 קינדעד אלע באװעגן צו װערט רינג פון אטביציע די .4

 אדער ארבעט, נויטיקע די טאן פארזאמלונג דער בא
ארויםטרעטונג.

 קא־ צו געװאוינחײט די שאפט רינג אין ארבעט די .5
 נרופע, נרוייפע צו א איז קלאם דער ארבעט. לעקטױוער

קאלעיזטיװיטעט. צו געװאוינהייט די שאפן קענען זאל ער
 נראדואירוננ־ פון פדאבלעם די לייזן העלפן װעט עם .6
 נראדואירוננ־קינדער עטלאכע בלויז האט שול א אויב קלאם.

 צו איין ניט זיד גיט קלאם גראדואירונג דיםטריקט קײן און
קלאם- ־טן3 אין ארבעטן קינדער נראדואירוננ די ניט מוזן שאפן,
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 מער טוט װעצכער ״רינג״, באזונדעדן א פארמירן קאנעז זײ נאר
ארבעט. ע־נסטע

צײבטער. קיין ניט זײן אנהײב דער װעט נאטיריאך,
 ארבעט ביז־איצטיקער דער םון און םקויצ דער פון זײנען ק־נדער

 זעיבםטשטענדיקע פיצ אזוי טאן צו צוגעװאועט ניט אונז, בא
 ארי־ שװער אנהײב פון זײן װעט לערער דעם אויך ארבעטן.

 װאצט דערפאר ארבעט־ארגאניזירונ:. נײער א צו בערצוגײן
 אײנגעםירט זאצ ארגאניזאציע נײע די אז דעקאמענדירט, איך

 אפגעגעבן אנהײב פון רארף רינגען די באהאדראגעדיק. װערן
 לינדערשער פון װאוקס דעם מיט ארבעטן. צײכטערע װעק

 אונטעדנעמע; אציין ריננען די שױן װעצן זעצבםטשטענדיהײט
ארבעטן. שװערערע אלץ טאז צו זיך

ארבעט־פלאן. קאנקרעטער
?צאםן) צװיי עלטערע די (פאר

 בא־ צו אף פראיעקטן די יאר אנהײב פון קריגן קינדער די
 שטרעבט שוצ די וועילכן צו ציצ דעם װיםן דארפן זיי טראכט;.

 דארפן װעל; זײ װעצכן איבער װעג, אפן אױסבציק אן האב; און
 יערן (פון קאצעקטױו אדער באטראכט װערן פראיעקטן די גיין.

 װאס קאמיםיע, םפעציעצער א פון אדער — באזונדער) קיאס
 אויףז, פאםט קאטיםיע די קיאס. צום באריכטן דארפן װעט
" מען װען א  אנדערן. אן פארענדיקז און פראיעקט איין אנרוויבן ד

 מיט פארבונדן װערט פראיעלט דער אויב אויוי, אויך פאסט זי
ארבעטער־גאם. דער אף נעשעענישן די

 ארײננעפירט דארף פדאיעקטן די מיט באקאנטשאפט די
 ארגא־ גאנצער דער װען שול־פראעקט. פון טײל א אלם װערן

אײנגעשטעלט. װערט שול רער פון אפאראט ניזאציאנם
 די װערט באזונדער פראיעקט יעדן צו צומרעטן באם

ארבעט. דער אין אריינפיר אן אף אפנעגעבן װאך ערשטע
 אלגעמײנער אן פאר צײט װע־ן אפגעגעבן דארףי עם .1

 דעם פון װערן געטאן דארױ דאם פדאיעקט. טיטן באקאנטשאפט
 װעגן טער װײם לערער דער אז נאטירלאך׳ ם׳איז וױיל לערער׳

 קעדיי אינפארמאציעם, נויטיקע ערשטע די געבן קע; און דעש
ארבעט. דעד צו צוטרעטן קענען זאל מע;

 ארבעט די אזוי װי אלגעמײן, אין באשטימט װערט עס .2
:װערן נעפירט דארף פראיעקט פארן

 אנטייל צייט), דער אין איז אזא (אויב קאטפאניע א דורך
 ארבעט םפעציעלע פיקעט־לײן, פײערונג, דעמאנםטראציע, אין
װ. אז. און ט־ט. ארום םקול, אין

 אדער ארבעטער־ארגאניזאציע אן אין עקסקורסיע אן דורך
דורכפירבאר. אדער נויטיק ס׳איז אויב פונקט, אנדער אן

 אן ליפלעט, א ארױםגעב; װאנט־צייטונג, א שאפן דורך
<׳. אלבאם.

ביכער. אנדערע טעקםטביכעה צייטיננען, בילדער׳ דורך
 לויט בײ־פראיעקטן, אן* צעטיילט װעדט פראיעקט דער .3

 אףז צעטיילט װערט קלאס דער ארבעטן. און טעטעם די
 צוגרײ־ די בײ־פראיעקט. אײז נענ־ט ריננ יעדער און ״רינגעז״

 ״נרײטקײט״, פסיבאלאגישע נויטיקע די שאפט װאך טונג
ארבעט. װײטערדיקער דער פאר ״מײנדםעט״) (״רעדינעס״,

שלום־װאך. א זײן דארןז פראיעקט פון װאך לעצטע די
:דארפן דאן

 דער פון נעביטן אלע אף רעזולטאטן װערן געצוינן .1
ארנעט.
װערן. דיםקאנטירט רארפן רעזולטאטן די .2
 דורכ־ נאנצע די װיפיל אף װעדן, באשטיםט דאח* עם .3

 קלאםך צום צונעטראנן האט פדאיעקט פארן ארבעט געטאכט
 װײטערדיקן מיטן פארבינדונג די זײן דארף װאם און קאםױ

פראיעקט.
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 דריי־ א װעגן שול־צוזאמענפאר לעצטז פון באשלום דער
 מיר ויוען קלאם. יעדן פאר שא IVi אונז גיט שול קלאסיקער

 װערן װעלכע קלאם, יעדן פון מינוט 10 אראפרעכענען זאלן
 כױט שא א געבן אונז דאם .װעט קלאסן, די צװישן צעדיבן

 דער אי; כאטש קלאם. יעדן פאר מינוט 80 אדער מינוט, 20
 קלאם׳ יעדן פאר צייט םער ביםל א האבן מיר װעלן עטעם;

 מינוט 20 גאנצע קײן צעריבן ניט קיינמאל װערן עם װייצ
קצאםן. די צװישן

:פעריאדן דריי אי; צעטײצט װערט קצאם יעדער •
ארבעט. רינגען — מינוט 20
קצאםךפארזאמצוננ. — מינוט 30
קצאם. — מינוט 30

 איז טען װײצ זיך, פארציט פעריאד; די פון אײנער יאויב
 בצויז טאג דעם מען מאכט ארבעט. דער מיט פאדטיק ניט

 אנדער אן אןז אריבער מען טראגט דריטן דעם און פעריאדן 2
 יענעם שטרײכן טאג אנדערן דעם מען קען דערפאר טאג.

םאנ. פריערדיק; דעם פארצויגן זיך האט װאם פעריאה
פארצױגן, טאג איין זיך האט ארבעט רינגען די :ב״שפיצ

 דעם. נאך קצאםךפארזאמצונג ביויז זײן טאג דעם שוין װעט
או? אריבערגעטראגן װערט ארבעטן) טעכנישע (פאד ״קצאס״

 קײן שוין זײן ניט טאג יענעם װעט דערפאר טאג׳ צװײטן א
 ״הצאםן־ און ״קלאם״ בצויז זײן ם׳װעט רינגען־ארבעט.
פארזאמצונג״.

.ן ט י י ק י ט ע ט

ריננען די נוצן קצאם אין כינוט 20 די :ן ע ג נ י ר
:או» אוים

 ארגאני־ געװיםע א באזוכן רארף מען צי יאשטימען .1
 פאר נויטיק ם׳איז אויב פונקט. אנדער אן אדער מיטינג, זאצ־ע,

רינג). פארן (נאר ארבעט זײער
 פראגעם, צעטל א עקםלןורםיע דער פאר אוים ארבעטן .2
אויםגעפינען. דארף מען װעצכע
 דורכגעפירט, פריער ארבעט די שוין האבן זײ אויב .3
באריכס. דעם אויס מען ארבעט
 די אין טעמע זײער צו מאטעריאצ אוים געפינען זײ .4

 קצאם, אין צייענען צו עס רעהאמענדירן צו העדײ טעקםטביכער,
פארצוצײענען. צו עם גרייטן אױער

 מאטעריאצן געפונענע שוין באטדאכטן אדער געפינען .5
ביצדער. זשורנאצן, צײטונגען, אין

 ארויסטרע־ אקציעס, פאר פארשצאגן אויס ארבעטן .6
קאםפאניעס. טונגען,
 װאגט, דער פאר ארטיקצען אויפרופן׳ אוים ארבעטן .7

װײטער. אזוי און אצבאם פארן קאמפאזיציעם צייטונג,
 באזונדערע אין קצאס איז מינוט 20 די ארבעטן רינגען די

 יעדער העצפן צו גרײט קצאם׳ אין איז צערער דעד װינקצען.
 ארבעט. זײער מיט פארטיס זײנען װאם ריננען, די הערט נרופע,
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 און רינגען פון פארשצאנן און באריכטן באטראכט .1

ארבעטן. און אקציעס די באשטימט
״קלאם״. אין ארבעטן צו װאס איבער באשטימט .2

P ם א צ:
 דודך מען פירט פארזאמצונג פון באשטימונג דער צויט

:ארבעטן די פון אײנע
שטיצ. אדער הויך צײענען
 ם׳איז (אויב קאטפאדציעם אינדיװידועצע שרייבן

װאנט־צײטונג.) דער טיט זיך צוצואײצן נויטיק
איבונגען. שריפטצאכע מאכן
מײםע. א הערן

מײםע. א דראטאטיזירן
4שפיל
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שרײבן) און (לײענען געניטקײטן. טעכנײטע
 די אי; םיי דורכגעפירט װערט ן ע נ ע י י ל ם א ד
 אין סײ טאטעריאלן, זייעדע דורכלייענען מוזן װעלכע רינגען,

קלאם׳/ ״פעריאד דעם
 בא־ פון פארמען די אין פאר קוםט ן ב י י ר ש ם א ד
 און װאנט־צייטונגען די (פאר ארטיקלען, אויפרופן, ריכטן,

 ארבעטן די שולן. אנדערע און ס־פ. יאין בריזו קיגדער־וױנקל)
רינגען). די (פון קאלעקטױוע און אינדױױדועלע זיינען

ע כ א ל ט פ י ר ךארף זײ פאר :ן ע ; נ ו ב י א ש
 עפ ״קראס״. אפטײלונג דער אין צײט םפעציעלע װערן נעגעבן

 די רעאליזירן זאלן קינדער די ,אז דע־בײ װיכטיק נאר איז
 גוטע באדיכטן, קלאדע שרייבן צו כ־י דעם, פון נויטיקייט
 רעאליזירונג די אױפרופן. אדער קאמפאזיציעס און ארטיקלען

ארבעט. דער פאר סטימול דעם געבן װעט נויטװענדיקײט דער פון
פרא־ כ־יט; ״קניפן״ ניט זיך טוזן איבונגעז םפעציעלע די

 פון מאטעריאל דער אז טדעפן, גאר זיך קע; אניאל יעקט.
־איבונג. םפעציעלער דער צו צוגעפאסט ניט גאר איז פראיעקט

 נאטירלאכע ניט א שאפן װעט ״צופאסונג״ קינםטלאכע רי
םיטואציע. קאטישע אפט און

 װאפ דעם, דורך װערן דערגרײכט קען שייךשרייבן דאס
 קעדיי ארבעטן, פארריבטע זײערע איבערשרייבן דארפ; קינדעד

 אלבאם, אין אדער װאנט־צײטונג, אין ארײנגיין קענען זאלן זיי
 ניט נעטט רעד.־קאמיםיע קינדעד די ?ינדער־װינקל. אין אדער

 די ׳איבערגעשריבץ. שײן ניט זיינען װאם ארבעטן, קײן אן
 קינדער די פאר ארבעטן די איבער אלײן שרייבן װעלכע לערער

 מעג־ די צו דערמיט נעמען שרייב־מאשין, מיטן צי האנט מיטן
 גיוט שייךשרײבן. אין זיך איבן צו קינדער די פון לאכקײט

 שרייב־ א האבץ צו דערגר״כן קאן שול א ווען געוהגן, װאלט
 זיײ איבערנעשריבן גוט חאט װאם ינד,:ס א קעדיי מאשינקע,

איבערדרוק;. עם קענען זאל ארבעט

.ט נ א ק ם י ד
 װעלכע שול׳ א אין ראליע וױכטיקע א שפילט דיםקאנם

 פראמי־ א אף קינד פון ציל־באװאםטזיניקײט די ארוים רופט
 מיד און ציל געוױסן א זיך שטעלן מיר װען פלאץ. נענטן

 װיסן, צו װיכטיק אונז פאר איז דערגרײכן, צו עס שטרעבן
געװאדן. דערגרייכט איז ציל דער װיפיל אף» אפצושאצן
 קאלעק־ אדער אינדיװידועלער אן זײן קען דיםקאנט דער

 קינד ־אפ .דיסקאנטירט עס װער דעם, פוין אפהענגיק טיװער,
 קלאפ גאנצער דער אדער רינג, דער ארבעטן, אײגענע זיינע
שלוס־פראעקט.) (צום

 װעט צײט־באגרעניצונגען אונזערע פא אז ניט, גלויב איך
ריםקאנט. אינדױױדועל; דורכצופירן זײן מעגלאך

 אונ־ אדער בוך, טאנ זײן פירן דארףי רינג יעדעד אבעד
 רעם אין װאך, יעדע באריכטן זײנע פון םך־הכל א טערציען

:ארײנגײן דארױ
 געמאכט. אלײן האט רינג דער עקסקורםיעס װיפיל .1

רעזולטאט;.
אונטערנעמונ־ קאמפאניעס, אהציעם, װעלכע און װיפיל .2

 האט רינג דער באװעגונג ארבעטער אלגעמײנער דער אין נען
 זיינען װעלכע און װיפיל און פאדזאטלונג דער פאדנעשלאנן
 אריינגעצוינן זײנען קינדער װיפיל ? געװארן דורבנעפירט

? נעװארן
צונע־ רינג דער האט ארבעטן שריפטלאכע װיפיל .3

--־■•־■׳ װעלכע. שטעלט.
 װאם אוז װיפיל װאם. בוך. טעקסט אין געלײענט װיפיל .4

זשורנאלן. און צײטונגען איז
 קלאםן־ דער צו געבראבט נייעפ װעלכע אוין װיפיל .5

פארזאמלונג.

 צוזאמענ־ רינג־דיםקאנט; די װערן שלום־פדאעקט דעם צו
 א פון פארם א אין קאמיםיע א ־ורך באארבעט און גענומען

קלאפ. ;,א אויפגעהאנגען װערט דאפ באריכט. דיאגראם,
 אלגעמיינע די אוים ניט שליסט קעדער־ךיסקאנט דער

 אוים־ קעדײ לעדער, רורנ; געטאן װערן װעלכע טעסט״ירונגען׳
 פ־אגרעסירט האט אינדױוידוער קינד יעדעם וויפיל אף צוגעפינען

יעדיעם. אדער געניטקײטן טעכנישע אין

.פ א ל ק ר ע ט ש ר ע
 אז געװארן, פארשטאנען איז קאנפערענץ יעצטער דער בא

 קלאם־ ערשטער דער ראר,ז טעטאדיק אי; םײ פדאגראפ, אין פיי
 • זעלבער דעד בלײבט ציל דער אנדערע. פון זיך אונטערשיידן

 דעט צוליב םיי אבער קלאםן־קאמף. אין קינדער די אריינציען
 טייצ גרעםטע די װאס דעם, צוליב םײ קינרעה די פון עלטער

 ארײנ־ זײ מיױ טוזן גאכ אדער טאלמוד־טוירע פון קומט זיי פון
 פאטעלאך זײער אידייען און ארבעטן קרײז אונזער אין ציען

בא־אדראגעדיק. און
 פראיעקט. אײן מיט קלאפ ערשטן אין קוטע; קינדער די

אידיש זיך אױסלערנען :זיי ניט הײם־םװיװע די װעלכן
שרייבן. און לייענען
אריינ־ :פ־איעקט אונזער צו טיר גיבן פראיעקט דעם צו

קלאפךקאטף. אין תינרער די ציען
 דעם- אי; באשטײען דערפאד װעט ז״ מיט ארבעט אונזער

זאל;: קינדער די װאם
יןלאםךקאמױ. קלאםן־צעט־ילוגג, װעגן באגריפן קריגן .1

 ת״ת, פיאנערן, פון קאמוי דער קלאםן־שול, אלם פאבלילרםדןול די
 נאך אזן רעגירונג, אריעטעי רעגירונג, לאפ. ם־פ, אין לעבן דאם

באגריפ;. עלעמענטארע אזעלכע
 :װי טעטיקײטן, איןייגעװיםע קינדער די ארײנציען .2
 אויפ־ פארשפרײטן 'אר. אײ. װ. פאר קלײדער געלט, זאמלען

 פון קינז־ער ארויפשלעפן ״פיאנעף״, זשרנאל דעם אין רופן
װ. אז. און ט־ט

אידיש. לערגע; .3
 ניט נאך קלאפ ערשטן יאין קען רינגעךארגאניזאציע די

 דער צו צוצוגרײטן קינדער די קעדײ אבער װערן, דורכגעפידט
 אין צעטײלן זײ טען קען רינגעךארגאניזאציע, שפעטערדיקער

 צוזאםען הײם־ארבעט טאן צו ציל דעם מיט ,3 אדער 2 פון גרופן
 בילדעד, זוכן צו א־עד קלאם, פארן ניים אויםגעפעען אדער
 װעל־ע טעטיקייטן, ד• פאר קאמיטעם יאין ארויסגיין אדעד
.2 אפטײלונג אונטער נעװארן אנגעצ״כנט זיינען

 ־ארף מען אבער לערעד׳ פון געפירט װעדט קלאם דער
 װאו ז־עלבםטעטיקײט, קינדערשעד דער פאר צײט ניםל א לאזן

 ארבעט אנרער אן טאן זאל; קינדער 2 יעדע אדער קינד, יעדעס
 קינ־ער די געבן װעט דאם געלערנט. ־אט מען װאפ דעפ, צו
קלאכן. עלטערע די א•; רינגעךארבעט דער פאר איבערגאגג א;

אגפאנגער. די בא קלאםן־באװאוסטזײז פון דערציאונג
 און נייעם נרעננען זאלז קינדער רי אײן פירט לערעד דער
 פארשטאנען אנהײב פון באלד דארף עפ ■ ;קלאפ אין זײ דערצײלן

 צו זוכן דאר־ טען נייעס. ארבעטער ברענגט מען אז װערן,
 פטי־ און נײעם די ארום שמועם אדער דיםקופיע א פארבינדן

 דארפן נײעם די באטײליק;. צו זיך קינדעד אנדערע טולירן
טאלמוד־טוירע. פקול, בלאק, היים, :פון זײן

ביל־ ברענגען צו װערן םטימולירט אויך דאדפ; קינדער
 טוזן אבער האמר).דערבײ אדער לעין ארבעטער פון (אויך דער

 קעגען קינדער די' װעלכע בילדעד, אזעלבע בלויז װערן געבראכט
 װאנט־ דער פאר גענוצט װערן בילדער די דערקלער;. אליין

אלבאם. אדער צײטונג
אינ־. דעם האבן װעלכע מײםעם, דערצ״לט לעדער דער

אוי^' געשעענישן ז־י פון א־ער פ־איעקט, לױפנדיקז פונם האלט



עג רעגודערער ם אפגע־ עקזעקוטױוע ז־ער^^ציאנ^ד-עך פון מי
אי,19, דעם דאנערשטיק געװאר; האלטן מ  פון אפיס אין ,1931 טן.י

• ארדן■ דעם
פאר־ידער. :דויינער חבר

עזנד: גראםמאן, בעדאפט׳ י בראדפקי, א־יזמאן, הברים די אנוו
 סיגלי, מאנדעל, מענשער,־ ,לין זאלצמאן, .װייזער, רויינער,■ האלפערן,

 קאר־ קעלנער, עלשטיין,4פינד פרימאװ, פאדאק, ׳קאםטרעל, סולטאן,
- שטיעבערג. שילער, רעדי׳ נאװסקי,

 םטאל. און קאנדעלא לין״ ־ברים די אפװעזנד
:טאג־ארדנונג

’-פארלייענען. פראטא־אד .1
סעקרעטאר׳ם-באריכט. .2
. קאמיטע 'ארג. פון באריכטי .3 . , ■ •

קולטור.
־ . אדמיניםטראציע. י

• ־•-׳. • קאםיטע. אפיל
נג ספעציעלן דעם פון׳ און מייטינג .לעצטן פון ;פראטאקאל טי  טי

ט אז באריכטעט, זאלצמאן חיבר גןטגעהייםן. און פארגעלײענט  לוי
 •ער איז ארגאניזאציאנס־קאמיטע נאציאנאלער דער פון באשלוס רעם

א־י׳ און שיקאגא דעטראיט, קליורלא;־. פיטפפורג., ;*יא געװען װ ל  מי
ג א געהאט ער האט פיטםבורג אין נ טי  עקזע־ נאציאנאלער דער מייט מי

שואל-אײד רופישער ד׳ער פרן קוטי־וע  יענעם בייי אסאסיאיײטאן. מױט
קונג וועגן פראגע די געװארן אויפגענומען איז מיטינד.  און פאראייגי

ז ײעי־-ן ״  םעפטעמבער. אנפאנג פארקומע״ן■ דארצ װאפ קאנװענשאן, ז
י קונג װעגן פראו־ע ו ביי הויפט די גןיװען איז פאראייגי  ביידע פראגע׳

צונגען  אויס־ אן אפגיעגעבן, האט זאלצמאן חנר װי דעם נאך און זי
פון דער פון באריפט פירלעבן ע\ פי מי א ם־־ קונג אייני  פראגראם ■־ד?ער פאר

 װי פיאראייניקונכ, ־ דעז־ פאר געװאירן אויםגעארבעט איז ,־ועלפע
פון א אויך  — קאינװענשאנם אפגעהאלטענע צװײ לעצטע ז־י באריפטי

 דער פון און קאסע קדאנקןי אונגארישער דער פון קאנװענשאן דער פון
 רוםישער דער פון עקז. נאצ די האט א א א דעפ פון קאנװענשא;

הויפט דער אז .1 :באשלאםן אײנשטימילן ארג. פראטערנאלער
 װעגן פראגע די ׳זיין ■זאל ?אנװענשאן קומענדיקער דער בא פוכקט

 ארויפשיקן זאל עקזעקוטױוע גאציאנאלע די אז .2 פאראייניקונד..
ך קאנװענשאן דער פון טאג־ארדנונג רעפ צר  װעגן דערקלערוגג א אוי

קונג. צו שטעלונג איר  אין ארויםגעבין זאלן זיי אז .3 ' פארא״ני
 אנ־ איז מאפ פאראײניקונג, װעגן פאמפלעט ספעציעלן דעפ רוסיש

זאלצמאן. ־בר פון געװארן געשריבן
ך זאלצמאן ־בר האט פיטםבורג אין ג; א געהאט אוי טי ט מי  מי

שן אונזער ך צײגט עם װי ברענטש, אידי ט װאקםט ארוים זי דער ני

 פ>ןרא'נ־ קינדער די װיל ״ען װערבע אין ארבעםער־גאס, דער
אד״נציע;. און טערעסירן
 די פון דראמאטיזאציעם םפאנטאנע דורבפירן דארף מע;

מײםעם. בילדער׳ נײעם, דיםקוטירטע
:פרעגן צו װערן צוגעװאוינט דערביי דארפן קינדער די

 קענע; װאם מיט ? דעם װעגן טאן קעדער, מיר, קענען װאס
 אנטייל ידער ארױםקומען קלאר ׳הויין דארן» דעם פון העיפן. מיר
מענדאבקײט;. די לויט אקציעס פאר־טײדענע אין קינדער די פון

. ; נ ו ל ײ ט נ ײ א ־ ט ײ צ

שרײבן.' ארן לייענען טינוט: 30
דראטאטיזאציע מייםע, דיסקוסיע, נייעם, :מינוט 30

ב־אר). איין מיט אלץ (נ<ט
אדער קינדער פו; ארבעט; אינדױוידועלע :טינוט 30

שפיל.
 קלאפ ערשטן אין ׳טרײבן און לײענען פוןי 'מעםאדיק די

 ראטען די פון ארויס גײט דאב אבעד זיך, פאר איניען א; איז
ארבעט. דער פון

ט ד.יפן און ארבעטן אנדערע מיט פארגומען צופיד  צו צײיט אפיגענדג ;י
ען ברענטש• דארטיקן דעם בוי

 גע־אט זאלצמאן הפד ־אט שיכןאגא און דעטראיט קלױולאנד, אין
ען טינג ט מי  איצט זיי בא עס־װערט װאו חברים, םלאװאקישע ךי מי

קונג וועגן פראגע די דיםקוטירט ערנםט זייער ט פאראייני  דעפ מי
ען אלע די בא ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן עג ט ט מי  די מי

ך האט חברים םלאװאקישע ען מיטגלידער די אז ארויםגעװיזן,,• זי  זיינ
ט ט באקאנט ני קונג,־ פון פדאגע דער מי ט איז דארט אז פארא״ני  ני

ענוג קיין געװארן אנגעפירט  קאמפאניע, אידעאלאגישע בר״טע ג
 דער פון באדײטונג די מיטגלידער די פאר טאבן קלאר זאל װעלכע

קונג  גאן פאראײניקונגפ־פראגראם. די הויפטזעכלעך און פאראײני
ע אויפפירלעפער אן סי ס־ו ט שטעט אלע די אין די  םלאװא־יש^ די מי

ק כמעט שטעט דרײ אלע אין אייז טיטגלידער מי טי ש  אינדארםילט א״נ
די ארן- װ ע קונג ג  דעפ שטיצן צו געװארן באשלאםן און פארא״כי

 קראנ־ן םלאוואקישער דער פון קאנװענשאן ספעציעלער א פאר רוף
־אםע-

ך זאלצמאן הפר האט קלױולאנד אין נג א געהאט אוי טי ט מי  מי
שע צװיי די ען דארט ברענטשעס. אידי מען זיינ פגענו  געװארן אוי

פראבלעמען. ארגאניזאציאנעלע אממערםטן
 דזשאינט א מאל ערשטן צום פארגעקומעז איז שיקאגא אין

טינג ט עקזעקוטיװעם, אלע פון מי שע די פון נאר ני  ברענטשעש, אידי
ך נאר  דער שיקאגא. פון ברענטשעם שפראכיקע אנדערע אלע פון אוי

טינג ק זײער געװען איז ;זי  געגעבן האט ער װאס דערמיט שוין וזיכטי
 בא־אנען צו עקזעקוטױועפ שפראכיקע אנדערע אלע מעגלעבק״ט א

ט זיך  אויפגענומען איז מיטינד. באם שיקאגא. אין א<רדן אונזער מי
 און חדשיפ זומערדיקע די פאר יארבעט ארג. פון פראגראם די ;עװארן

 דערפאלג מי.ט דורפפירן פראגראם דעם צוגעזאגט ד,אבן חברים די
 בא־ איז װאם קװאטא די איבערשט״גן פלעגום קומענדן דעם צז און

עקזעקוטױוע. נאציאנאלער הער פרין זײ פאר געװארן שםימט

ג9נ נ 193Ì ױלי, טן9 דעם אפגעהאלטן עקז. נאצ. טי
ן אי ״  לעגגערע א פאד אן-ערנסטע. זײער לאגע די איז .מילװאקי .

װ״ די אז צ״ט,  פירין S4 און 120 בר. מילװאקי, אין ברענטשעם צ
שן צווי ע .דער אין שולךי.ק קאמ^.. ביטערן א זיך , אצי טו ײגען םי  ז

ט  טוען װעלכע פירער די כאר ברענטשעפ די פון מיטגלידער די ני
ג דער דאו.ע• די פארשארפן צו בדי, קא:ען זיי *װאס אלץ, נ טי  האט מי

 געװארן׳ קלאר איז מיר ׳פאר טאר,-און5• גאנצן 'א ז;ו'נטיק געדויערט
 איז . 'ברעגטשעם -,ביידע •פארא״גייקן דארט•־ מען דאה,? ערשטנ־ם אז

קן מוזן עקז. ינאצ. די״ װעט צװייטנפ, טי ״ אז  װעלפע פירערשאפטדי, פון ב
 מילװאקי. און אונזער״ארדן פון ויואוקם״אלן-אנטװיקל-ונו. דעם שטערן

 פאר־ פון מיטל ערשטן דעם אויםפרובירן פדייער אבער דארף נזען
קננג. ק װעט אפשר אייני טי נוי ט. ן ני מיטל. ,צווייטן אנצוקומען.צום זיי

ן אז אויך, באריכטעט 'זאלצמאן חבר פ׳  האט צוריק וימןג אוי
ט ער ג ספעציעלן דעב פון באשלופ דעם לוי נ טי  עקזעקוטיװע פוךדער מי

 באגריםט זיי האט קאמיטע, םטרייק גענעראל פיטסבורגער די באזוכט
 טשעק א זיי איבערגעגעבן א."און א. א. דעם פון נאטען דעם אין
ך האט ארדן דער ױאפ ,$0,0י00 ד.י פוין םומע דער אוין־ $2 000 פון  זי

פון דער םטרייק. מי׳גער דעם פאר זאמלען צ\ ו.עפלעדזשט ר.. טינ  מי
ט האט קאמיטע םטר״ק גענעראל דער מען באכײםטערונג מי פגענו  אוי

באגריפוגד.. אונזער
 חבי בארינטעט .ארג. דער פון לאגע אלגעט״נער דער װעגן
לי פארן קאמפיין דער אז זאלצמאן, ד״  א געװען .איז װאירקער״ ״
טן אין איז ער װאם דעם, טראץ דערפאלג  געװארן איפערגעריםן מי

פון דעם ד.־רך. מפייןי א מיינער. די ק
מ״נערס די פאר רוף .דער ט געװארן ארויםגעשיקט ערשט איז ׳  מי

 ענט־ ברענטשעס דיי אז װייזט, אנפאנג דער צוריק. טעג עטלעכע־
עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פון רוף דעם פערן
 די אז זאלצמאן, חבר באריכטעט קאמפאניע ארר״ דער װעגן ..

 די צו געװארן ארויסגעשיקט איז ארבעט זומער פאר פראגראם
אין מיר אז און .בי־ענטשעם  .זייע־ יגעהאט טערמין לעצטן דעם איז' ה
סן  מיט־ םוםפענדירטע 660.די פו.ן אמת ליםמ• שטרייך א^גרוי

ען גדידער, נ ״ די געװארן גוטשטייענד 2Ò0 איבער שוין ז ן.  ערשטע אי
מ־זן מיר און ע־נשטע אן זייער א,-:ז פא־ איז פראגע די אבער טעג,
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 שלאגט זאלצמאן חבר אויפמערקזאמקייט. פולער אונזער שענקען איר
 דער אין אריינגעבן זאל עקזעקוטיזוע נאציאנאלע די אז פאר, אויך

ך זאלן מימגלידער אונזערע אז רוף, א פרעםע  די אין באטייליקן זי
ך אװגוסט. ־טן1 דעם מלחמה געגן דעמאנפטראציעם  דער־ איז אוי

ע א געװארן האלטן  אז שרייבט, װעלבער פמאל׳ חבר פון רעזיגנאצי
ט עם ט קאן ער װאם לייד, זייער אים טו ען די באזובן ני טינג  פון מי

רן ליידער ער מוז דעם צוליב און עקז. דער • רעזיגני
םן װערט זאלצטאן חבר פון באריפט דער  װערמ עם אין גוטגעהיי
אינפאר־ און םמאל, חבר פון רעזיגנאציע די אננעמען :באשלאםן

פין חבר מירן  צוגעצויגן איז ער אז קאנדידאט, :עקםטן דעם לו
 און ארג. די אז און עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער צו געװארן

שאינט א דזאפן זאלן פארװאלטונגם־קאמיטע  באטראבטן צו מיטינד. דז
מיטגלידער. געשטראכענע װעגן פראגע די

 אין ארגאגיזאציאנם־קאמיטע. דער פאר באריבטעט שילער חבר
ג געמיינשאפטלעבער א געװארן אפגעהאלטן איז פילאדעלפיע נ טי  מי

 דארטן האט זאלצמאן חבר ברענטשעס. די פון עקזעקוטיװעפ אלע פון
ג דעפ דא קאמיטע. ארג. נאציאנאלע די פארטראטן נ טי  אויפ־ איז מי

 עם ארבעט. זומערדיקער אונזער פון פראגראם די געװארן גענומען
ך איז  זאל עם וואו מאם־מיטינג, א רופן צד געװארן באשלאםן אוי

 מאם־מיטינו. דער קאנווענשאן. דער פון באריכט א דוערן אפגעגעבן
װיינער. הבר פון װערן אדרעםירט זאל

ען קאנדעלא און ו.רין חברים די גע־ דערוױילט אמאל נאך זיינ
רין הבר ארבעט. ארג. די טאן צו װארן  ברענטשעם ױד.נט די פאר ג

שע די פאר קאנדעלא און  פון געהאלט א מיט ברענטשעם איטאליעני
ך האט עם װאך. א $25 םיע א אנטװיקלט זי  וזברים 2 די צי דיםקו

 עקזעקוטױוע. נאציאגאלער דער אין מיטגלידער פארבלייבן קאנען
״ אז באשלאםן, האט קאמיטע ארג. נאציאנאלע די  פארבלייבן קאנען ז

׳עקזעקוטױוע. דער אין מיטגלידער
 זאלן זיי אז פארלאנגט, האבן ברענטש טרענטאנער פון חברים די

רזי ניו דעם אן אנגעשלאםן זיין שוי  אגשטאט קאטיטעט דיפטריקט דז
געװארן. גוטגעהייםן איז פארלאנג זייער פילאדעלפיע

 שפראביקע אנדערע פאר םאב־קאמיטע א דערװיילט האבן מיר
רין, חבריפ די ברענטשעם.  צוזאמען שטעלן פרימאװ און קאנדעלא ג

ױ אין קאמיטע. די קע װערן ארגאניזירט אין האלטן יארק נ  אייגי
 מילער ענין דעם אונטערזובן צו באשלאסן האבן מיר ברענטשעם.

ױ אין װען. נ היי
 אויםפירלעכן אן אויםגעארבעט האט קאמיטע ארג. נאציאנאלע ד•

ך זאל וועלכע קאמפאנייע, זומערדיקער דער פאר פלאן ט שליםן זי  מי
 קאמפא־ װינטערדיקע די אגפאגגען זאלן פלענומם די פלאנומם. די

 ביז מיטגלידער 15,000 פאר לאזונג א ארויםגעלאזן האבן מיר ניעס.
 אקציע פון פלאן דעטא״ליזירטן א פאנאנדערגע׳ציקט און פלענורם די
 ברא׳צורן, 2 ארויםגעבן באשלאםן האבן מיר ברענטשעם. ד' צו

 די און בעדאבט מאקם חבר פון גע׳טריבן ארדן, אונזער װעגן איינער,
• זאלצמאן חבר פון גע׳צריבן ענטפערם און פראגן צוױיטע,

 חד׳צים די אין פלענומם די רופן צו באשלאפן האבן מיר
אקטאבער. און םעפטעמבער

ך אנטװי־קלט עם ע א זי םקוסי  דער פון באריבט דעם װיעגן די
 קאנדעלא חברים די קאנען פונקט־צי דעם ארום קאמיטע «רגאניזאציע

ם בא׳צלאםן װערט עם ע־ז. נאצ דער אין פארבלײכן גרין און  מי
1C םן 2 קעגן חיי קאמ. ארד.. דער פון באשלופ דעם גוטצו

גוםגיעהײםן. װערט קאמ. ארד.. דער פון באריבט דער
 מיר קאמיםיע. קולטור דער פאר באריכטעט פינקל׳צטיין חב^

ך האבן  פאר- געװארן דערװ״לט איז רעדי הבר און אינםטאלירט זי
װ״לט איז רעדי הבר םעקרעטאר. פינקל׳צטיין חבר און זיצער  דער

ע קולטור די פארטרעטן צו געװארן ו באם קאמיםי י  ׳פטאט־ יארק נ
 מיר קאמיםיע• שול נאצ. דער צו פינקלשטײן חבר און קאמיטעט

 באזונדערע א עפענען צו װינטער קומענדן פאר׳ן בא׳צלאפן האבן
צן באם אפטיילונג  ד,אבן זאל װאם ארבעטער־אונױוערזיטעט, אידי׳

 װעלן קורםן די ברענטעעפ• די פון מיטגלידער די פאר קורםן פיר
ן װעלן נרעגט׳צעם די מאנאטן. ,דיי אנהאלטן ״  צו בארענטיקט ז

קן קורםן. פיר אלע פאר $5 באצאלז דארפן בלויז װעלן און חברים 5 «י
 יעדער פארלאנ. קאאפעראטיוון א גרינדן צו בא׳צלאםן האבן מיר
 קריגן צו טpבארעכט^ זייז װעט $3 איינצאלן װעט װאם מיטגליד,

 פארלאג דער ביליגער. פראצענט 40 פאר פארלאג פון אויםגאבן די
 מארקםיםמי׳פ־ א פון 2 ביכער. 3 יאר דעם פאר ארויםגעבן זאל

שן ײן און אינהאלט לעניניסמי  ערשטער דער בוך. בעלעטריםטיען א
 ברענ־ די פארגעשלאגן האבז מיר א־טאבער. איז ארוים זאל בוך

ען, זייערע אנפירן אזוי װי מ*אן א ט«עס טינג ״ אז אזוי מי זאלן ז

 «ול־קאטיםין[ נאציאנאלע די קולטור־ארבעט. פאר צייט מער האבן
צונג א געהאט האט ד פיז אויםגעטיילט האם און זי י  קאםיםיעם, צװיי ז

טע די און קאמיםיע מעטאדישע א אייגע װ״ כן צו ארבעטן זאל צ  זו
 מיטל־׳צול. דער פאר בוך א און כרעםטאמאטיעם די פאר מאטעריאל

ײ פאר באשטימט האבן מיר  ארבעם. דער פאר $300 פון בודזשעט א ז
 אין געװארן כעדרוקט איז קאנםפעקט אנטי־מלחמה יערשטער דער

ך ״פונק״. טן זאל ביטעלמאן חבר אז בא׳צלאםן, מיר האבן אוי ר״ ג  צו
ליגט האבן מיר פראגע. זעלבער דער איבער ברא־טור א  צום באװי

צן  יאױ לעצטן װי םומע זעלבע די ארבעטער־אונימערזיטעט, אידי׳
 די צו ברױו פאליטישן א ארויפגעשיקט האט מרמר חבר .$300 —

 חבר י געשיקט האבן מיר פטרייק. םיינער דעם װעגן ברענטשעם
 צו און דערעפנונג דער צו ״קיגדערלאנד״ קעמפ באגריםן צו אייזמאן

; געמײנשאפטלעכן דעם נ טי  שול און עקזעקוטױועם אלע פון מי
םיע קולטור דער פון בארינט דער נוארק. אין פארװאלטונגען  קאמי

גוטגעהייםן. װערט
 די פארוואלטונגם־קאמיםיע. דער פאר באריכטעט מענשער חבר
ך האט קאמיטע ט ארגאניזירט זי  און פארזיצער אלם מענשער חבר מי

ען מאגדעל און מענשער הברים די םעקרעמאר. אלם פאלאק הבר  זיינ
 פארװאלטן דו דאקטוירים פון קאמיטע דער צו געװארן צוגעזעצט

ך האט 140 בר. דעפארטמענט• מעדיקאל און דענטאל דעם  געװענ־ זי
ש א פאר דעט  שטיצע פאר ברענטשעם אלע צו אפעלירן צו דערלויבעני
 ד< באװייליגט בלויז זיי האבן מיר ארבעטער־צענטער. זייער פאר

עוויזן ־אבן מיר ברענטשעם. ברוקלינער קג רי  פון פארלאנג דעם צו
 באשלאםן האבן מיר ברענטשעם. די צו אפיל אן פאר 175 בר.

ך רן װעגן קאנװענשאן דער פון באשלום דעם דורכצופירן גל״ פי  איינ
 אװגוםט, ױלי, חדשים די פאר אז אזוי צאלונגען, מאנאטלעבע דרײ

ן איז םעפטעמבער ר״ דער געװארן ארויםגעשיקט שוי  מאנאטלעבער ד
ר ביל.  פױנעראל דעם אלם קארנאװםקי חבר דערװיילט האבן מי

רן באשלאםן האגן מיר דירעקטאר. פי שו־ א״גענעם אן איינצו  אינ
 זאלי ברענטשעם די םעקרעטארן. די פאר באנדם פאר פאנד רענם

 .$500 פאר $7.50 און $250 פאר $5 — $100 א פאר $3 צאלן דארפן
 האט זאלצמאן חבר דועלבע קאגטראקטן, די גוטגעהײםן דזאבן מיר

ק געשלאםן ענדי ן זיי ט םיי םעמעטערי, דער פאר םײ שיקאגא אי  מי
ע געמאכט האבן מיר דירעדןטאר. פױנעראל דעם ק  ענדערונגען א״ני
קע אוועקשיקנדיק דעפארטמענט, מעדיקאל דעם אין  און חברים אײני

קע אנשטעלנדיק גוטגעהײםן. װערט באדיפט דער נייע. אייני
קא־ די קאמיטע. אפיל דער פאר בארינטעט שטײנבערג חבר

ך האט מיטע  געװארן דערװיילט איז שט״נבערג חבר ארגאניזירט. זי
 הבר פון אפיל דעם אין םעקרעטאר. קאנדעלא תבר און פארזיצער
 צו שיקן צו באשלאםן װערט דזשארדזשיא, אטלאנטא, פון פיינבערג

דערקלערונג.*) אויםפירלעבע אן ברענטש דעם

זיצונג. פערטע
ג נ טי  טן18 אװגוסט אפגעהאלטן עקזעקוטױוע גאציאנאלער פון מי

ארדן. פון אפים אין ,1391
מאן, חברים די נײעזנד רין, גראםמאן, בראדםקי, אייז האל־ ג

פין, װיינער, װייזער, פערן,  םולטאן׳ םיגל, מעגשער, מאנדעל, לין, לו
 רעדי, קארנאדוםקי, קארעלדעלא, פינקעלשטײן, אדלער, פרימאװ׳ פאלאק,

שילער• שטיינבערג׳
קעלנער. קאםטרעל, בעדאפט, :אבװעזנד

װייכער. דזגר פארזיצער:
:ארדנוגג טאג

פארלייענען. פראטאקאל .1
באריבט. םעקרעטאר׳ם .2
־אמ. ארגאניזאציאנם פדן באריכט .3
קאמ. קולטור באריכט .4
פארװאלטונג־קאמיטע. באריבט .5
קאמ• אפיל באריכט .6
פן. און פארגעלייענט מיטיגד. לעצטן פון פראטאקאל גוטגעהיי

א־ האבן מיר װאם באריכטן, די פון אז באריכטעט, זאלצמאן הפר : 
ט לאנד, איבער׳ן שטעט פארשיידענע די פון קומען  ארוים, זיך װייז

ך האבן ברענטשעם און מיטגלידער אונזערע אז  די אין באטײליקט זי
ע אין און אװגוסט, טן1 דעם דעמאנםטראציעם ק  האבן שטעט א״ני

קן א פארגעשטעלט דעמאנםטראציעם די אין זיי כטי  איז עם םעקטאר. װי
ק באזונדערפ  שיקאגא אין װאס פאקט, דעם פארצ״כענען צו װיבטי

ה דער בא ך האט נעגער־ארבעטער דריי די פון לוי ארדן אונזער זי

ײט אף דערקלערונג די זע *) .16 ז
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ך האבן מיטגלידער 1000 איבער אויסגעצייכנט. באזונדערם  בא־ זי
ט, דאם דעמאנשטראציע. דער אין טייליקט ך האט אונז אז װייז  זי

ױיז לז רן צו איינגעגעבן טיי ליזי  מיט־ און ברענטשעם אונזערע מאבי
ארבעטער־באוועגונג. דער אין קאמפאניעס אלגעמיינע די פאר גלידער

ױן דער אין אז אונטערשטרייפן, מען מוז פונדעםטװעגן צ טי־  אנ
ך האבן קאמפאניע ק כרענטשעס אוגזערע זי צי  אין ארויםגעזען. װינ

קע  אין אבער באטײליקט, ברענטשעם אוגזערע זיך ־אבן ערטער אייני
ט ביז ארדן אונזער זזאט גענומען גאנצן ײנ ט ה  באדײטנדע א געשפילט ;י
ארבעט• דער אט אין ראלע

 דער װאם סומע די ׳$2500 פון מער געזאמלט האבן מיר
ך האט ארדן לי פארן זאמלען צו אונטערנומען זי  װאירקער״, ״דיי

ט צוזאמען ען װאם נעלדער די מי  דעם אין דירעקט אריינגעקומען זיינ
לי ך .$3,000 צו נאענט געזאמלט מיר תאבן אפיס װאירקער״ ״דיי  אוי

ר זיך אנטװיקלט מיינערם די פאר זאמלונגען די ע ״  האבן מיר גוט. ז
.$2900 איבער אפים דעם אין ארײנבאקומען שוין

ט ־אנפערענץ א אפגעהאלטן האבן מיר  פון פארטרעטער די מי
ף די. על אײ דער פון אפים נאציאנאלן ען קאנפערענץ דער אוי  זיינ

 פון זאלצמאן און בדאדםקי׳ װיינער, חברים די פארטראטן געװען
 איי. פון חברים די עסערמאן. דובר׳טע און ענגראד הבר ארדן. דעם
אבן די. על. ך האט ארדן דער אז אונז, צו טענויז גע־אט ־  איצט ביז זי

ט גאנצער א אלם ״. דער פאר קאמפאניעם די אין באטייליקט ני  א
ט אפילו און די. על. װ״ לעצעע די אין ני  :קאמפאניעם װיפטיקםטע צ

ף ברענטשעם די אמת, פעטערםאן. און םקאטםבארא  ערטעד די אוי
 האט ו-אנצער א אלם ארדן דער אבער קאמפאניעם, אנגעפירט האבן

ז זיך ט בי ט נאך אקציעם די אין היינ  דערפאר ׳האבן מיר באט״ליקט. גי
 עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער צו רעקאמענדירן צו באשלאםן

 ארויםלאזן גלייך זאל ארדן דעם פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די .1
ך באטייליקן צו מיטגלידער און ברענטשעפ די צו רוף א  די אין זי

 דעד פון ארגאניזירט װערן יװאם דעמאנסטראציעפ, םא־א־װאנזעטי
 ביז אװגוםט טן22 דעם פון אז .2׳ לאנד. גאנצן איבער׳ןי די• על. איי•
 אלע אין קאמפאניע א װערן דורכגעפירט ״זאל םעפטעמבער, טן10 דעם

ך זאל װעלכע די., על. א״. דער פאר ארדן דעם פון ברענטשעפ פט־ זי  הוי
 רופן צו .3 פעטערםאן. און םטראמםבארא ארום קאנצענטרירן זעבלעך

״ אז ברענטשעס, די ך זאלן ז ט די. על. איי. דער אן אנשליםן זי  מי
 אז .4 מיטגליד. פער אפצאל חודן א םענט האלבן א אמװינציקםטנם

ך זאלן ברענטשעם די קן אקטױוער זי לי ט״ א  קאמ־ אלגעמיינע די אין נ
״. דער פון פאניעם .די. על א
ט ביז נאך האט ארדן דעם אין קאמפאניע ארגאניזאציאנס די  היינ

ט ע די געבראכט ני ק טי  12,214 ה״כט פארמאגן מיר רעזיולטאטן. נוי
 זיגט 600 איבער פון געװינם נעט א אוים מאנט דאם מיטגלידער.

ז קאנװענ׳צאן דער פון מאי. טן29 דעם קאנװענ׳צאן אונזער י  דעם נ
 22 װעלכע פון ברענטשעם, .28 גייע ארגאניזירט מיר האבן אװגוםט טן1

ען  װאס ברענטשעס, 269 די פדז איךי׳טע. 6 און שפראטידןע אנדער זיינ
ך האבן פארמאגט ארדן דער קט 76 בלויז זי  קאמפאניע דער אין באט״לי

 זזאבן ברענטשעם 43 מיטגלידער• די פון צאל די פארגרעםערענדיק
 זייגען ברענט׳צעם 122 מיטגלידער. מערער און אײנעם צו פארלארן
ט ־אבן מיר אז באווייזט, דאם פלאץ. איין אדין! שטיין געבליבן  ני
װיזן א  דער אין מיטגלידער און ברענט׳צעס אונזערע אריינצוציען ד

ם די פאד קאמפאגיע ני הדעי ו לי. און י  אומבאדינגט איז עם יו
־, טי י ו  ארבעט ארגאגיזאציאנם אונזער װעגן פראגע די זאלן מיר אז נ

ן אװע־שטעלן פ׳  עקזעקוטױוע, גאציאנאלער דער פון טאג־ארדנונר אוי
אגן קאנען זאלן מיר כדי װ״ קומענדע די אין אני  די ביז חד׳צים צ

פלענומם.
אי אין טשארטער א דאקומען האבן מיר לינ  אין און שטאט אי

ױ רזי. נ שוי ך לייםנס די באקומען צו ארבעטן מיר דז  די אין אוי
שטאאטן. אנדערע

אדונג אן באקומען האבן מיר ל  מױטשואל רוםישער דער פון א״
ר צו דעלעגאטן פראטערנאלע שיקן צו אםאםיא״שאן אייד ע ״  קאנ־ ז

 אין םעפטעמבער טן7 איז זט6 !׳“5 דעם פאר קומט װאם װענשאן,
ױ יארק. נ

 װערט עט און גוטגעדזייסן װערט זאלצמאן חבר פון באריבט דער
ם די שיקן צו באשלאםן רי  פארטרעטן צו זאלצמאן און אײזענמאן חי

קאנװענשאן. רוםישער דער צו ןיקזעקוטױוע נאציאנאלע די
כאריב־ עילער חבר ארגאניזאציאנם־קאמיטע. דער פון באריכט

ט טור דער אז טעט, ן װעט אוים זעט בעדאכט חבר מי ״  גרויםער א ז
ך האבן מיר אנגענומען. האבן שטעט אלע כמעט דערפאלג.  בא־ אוי

 אין פלענומם די ביי פארטרעטן אונז זאל בעדאכט חבר אז שלאסן,
איט, קליזולאנד, שיקאגא, ארגא־ איז עם אנדזשעלעם. לאם און דעטי

ט ר ט צוזאמען פאלן פלענומם די אז אזוי, געווארן ניזי מס די מי  דיי
 דעם וועגן בראשורע די שג־עט. יענע אין טור בעדאכט׳ם חבר פון

 שדין איז בעדאכט חבר פון ;עשריבן ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן
ש אין דערשינען ן און אידי ק ענגליש. אי םנדי ך דערװי  די פון זי

םן פון אויםברוכן ם װיי ע אין שאמזניז ק ר האבן שטעט, א״ני  מי
 אונזערע אין קאמפאניע אידעאלאגישע אן אנצופאנגען באשלאפן

ך זאל אויפקלערונגס־קאנזפאגיע די ברענטשעם. ט אגפאגגען זי  מי
 דעם װעגן דערקלערוגג די ״מארגן־פרײהייט״ דער אין פארפענטלעבן

ך ברענטש, אטלאנטא ע אינםטרואירט מיר האבן אוי ן י נ י  אג־ תברים אי
בן צופאגגען ק״ אין ארטיקלען שר״ ן און ״פונ  ״מארגן דער אי

 תברים, קאגאדער די פון פארלאנג א געהאט האבן מיר ־פרייהייט״.
ײ זאלן מיר אז קע פאר זאלצמאנען חבר שיקן ז ן טעג אייני  בא־ או

קט כן אווגוםט 5סון װעט זאלצמאן חבר און פארלאנג זייער װילי  באזו
 אויםארבעטן פאר קאמיטע םפעציעלע א דערװ״לט האבן מיר קאנאדע.

 רעקאמענדאציײם. צװ.רײטן און פלענומם די פאר טאג־ארדנונו. דעם
גוטגןנהײםן- װערט ארגאניזאציאנם־־אמיטע דער פון באריכט

ד פארװאלטונגס־קאםיטע• דער פאר באריכטעט מענשער חבר  מי
טן צו באשלאסן ד,אבן ע ביי ק  צאלן וועלכע בענד״ אונזערע פון א״ני
ן עם איכטערעסט. פראצענט האלב א און' 3 בליויז ע נ ״ עזי־ פאראן ז  ג

 םפעציאליםטן פון קאמיטע א פראצענט. 4* צאלן וואם בענק, כערטע
ט צוזאמען דא~טורים קע מי ם אייני  מעדיקאל אונזער פון דאקטוירי

״ן צו קעמפם אונזערע אלע באזובט האבן דעפארטמענט ב ז  מען אוי
ט קאן ט וועלכן ני ן פארװאנדלען קעמפם אוכזערע פון איז ני  א אי

ט נאך האבן מיר פרעװענטארױם. ן ו.עקראו.ן ני ״  באריבט. אפיציעלן ק
טינג. קומענדיקן בא בארינטן עש װעלן מיר  די פון קאמיטעם מי

ך האבן 20 און 9 ברענטשעם ײ זאל מען אז געװענדעט, זי  דערלויבן ז
ן צו אריינצונעמען ״ טגליד א ר יאר. 45 פון עלטער מי  זיי האבן מי

ש די באװיליקט ט דערלויבעני  אן און אינשורענם $150 בלויז מי
 עקזע־ נאציאנאלער דער צו רעקאמענדירן מיר בענעפיט. קראנקן

ײן זאל צאלונגען די פון ענד^רונכ די אז קוטױוןן, כג  קראפמ אין אדיי
 װערט “יט פארװאלטונג־קאמ דער פון באריכט דער אקטאבער. טן1 דעם

םן. טגעה״ גו
ע קולטור דער פאר  האבן מיר רעדי. חבר באריכטעט קאמיםי

מ פאר יאשטימט ר װאו מאנאט, שול ספעציעלן א יארק נ  זאלן מי
ױ אין קאמפאניע אידעאלאגישע אן דורכפירן  ברענטשעם יארקןןר נ

ן אװגוםט טן15 פון שולן די פאר ז׳  די םעפטעמבער. טן15 בי
ך דרוק. אין שוין איז /#׳טול ״אוגז*!ר ירי^סטאמאטי^  פראיעקטן אוי

ען שול־יאר קומענדיקן פארן  רוערם באריבט דער פארטיק. שוין זיינ
גוטגעהײםז.

 ?ןר קאמיטןן. אפיל ר*** פאר באריבטן^ט שטײנבז^רג חבר
ײ אז קלערט׳"  ברענטש, אטלאנטא דעם פון ברױו א ביאקומען האבן ז

ט ײן ני ט א  נאציאנאלער דער פון באשלוס דעם מי
ײ געבן צו באשלאםן האט קאמיטע אפיל די . עקזעכןוטיװע  דעם ז

*) :ענטפער פאלגנדן
 זיער פון קאנװענשאן דער צו דעלעגאט א שיקן צו באשלאסן

 טן29 דעם פארקומען וועט וועדבע רעליף, אינטערנעשאנאל װאירקערם
פרימאדו• חבר דערװיילט ווצרט דעלעגאמ אלם פיטפבורגי איז אװגוםט

םעקרעטאר. פידיער, רהל

א. א. א. דיסטריקט, באסטאנער
ק טי  יער־ טער2 דער געװארן דורכגעפירט איז ױלי טן26 דעם זונ

ן דיםטריקט באםטאנער פון ארויםפאר לעפער טגעדייגעט״, קעמפ אי  ״ני
מאפ. פריינקלין,

ט 3 איבער ען ארבעטער טויזנ ײנ עז עם ג׳עװען. אנװעזנל ז נ  זיי
עלין, מ. ח׳ פון רעדעם געװארן געהאלטן  באםטאנער פון פארזיצער י

רין, ד. ח׳ קאמיטעט, דיםטריקט מ דער פון ארגאנייזער נאציאנאלן ג  יוגנ
 ברענטש, יזוגנט ראקםבערי דעם פון גארבער ח׳טע ארדן, פון םעקציע

שן דעם קאנדעלא, ח׳  דעם רעדי, ח׳ ארדן, פון ארגאנײזער איטאליעני
 בוירלאג^ אנא ח׳טע און עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון פארטרעטער

 מאבמ װעלבע א״לאנד, ראוד פון ארבעמער טעקםטיל די פון פירערין די
 געזאמלם װערט עם מיינערם. און ארבעטער טעקםטיל די פאר אפיל א*ז

טגלי־ ד< פון שפיל א געװארן אויפגעפירט איז שלום צום .$101  מי
ט ראקסבערי דעם פון דער ברענטש• ױגנ

קאםיטע. פרעם

.17 ז<יט זע *)
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ברענטשעם אונזערע אץ
ארדן ארב. איבט. ו, ו ברענטש

םט, טן13 דע□ דאנערשטיק,  א א. א ,11 ברענטש האט אויגו
ף מיטינד., ״אפן־אייר״ אנטי־מל־מה אן איינגעארדנט  קארנער אוי

 אריבער איז מיטינו. דער בראנקם. עװ״ אינטערװייל און װילקים
 עטלעכע באטײליקט. זיך האבן כזענטשן 500 איפער דערפאלגרייך.

 די געזען ־אבן זיי װען אבער שטערן, פרובירט האבן פאשיםטן
ך ארבעטער די פון אנטשלאםנק״ט ען וױדערצושטעלן זי ג ״ ך זיי ז ו  ז

צעלאפן.
 פיון לאגע דער װעגן גערעדט האט פארזיצער דער פיירא, ה׳

 ח׳ פארבאנד• םאוועטן ו.עו.ן געפאר מלחמה די און קאפיטאליזפ
 םאציאל און פאשיסטן די פון ראל דער װעגן גערעדט האט בערגער

 פון קאמפן די װעגן גערעדט האט ד. ל■ א דער פון חבר א פאשיפטן.
ען דאלער 0 איבער קךילנגרעבעריאון פטרייקנדע 5U-U00 די  ו״ע־ זיינ

רלי, פיאנערקע, א געװארן. שאפן  גערופן פײערדיק זייער האט שוי
 בערגער און ביירא חברים די האבן דאן קאמף. צ,־ם ארבעטער די

 אפלי־ עטלעבע און ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן יװעגן יגערעדט
ען קאציעם געװארן. אויסגעפילט גלייך זיינ

ג ״א־ן־אײר״ ערשטער דער נ טי  האט ברענטש אונזער פון מי
ט א האט א. א א. חןר אז. באוויזן ר״  ארבעטער די צװישן פעלד ב

ען ״אפךאייר״. אז און טינג ען מי ר״נג רעזולטאטן. פרובטבארע כ
ב, פ. לי ט א סעק. ג

א א. א. 7ו בר.
 ברענטשעם ערשטע די פון איז א. א. א. 71 בר. פארקער בארא דער

ך ה$מ װאס  ארדן. אלבעטער אינטערנאציאנאלן דעם אן אנגעשלאםן זי
ך תאט ער ט געגרינדעט זי  95 ערי ציילט איצט מיטגלידער, 40 מי

ך האט ברענטש דער מיטגלידער. קט דירעקט זי  קאמ־ אלע אין באט״לי
 באװעגוגג. ארבעטער לינקער דער פון פאניעס
באריבט: א איז אט

ט מארגן ײ ה נג אנטי ,$10 ד• ל. א. ,432.55 פר״ שי ט ע ,$12 — ל
ו ס. פ. ,20.45 — צענטער ביטש בעט  װאיר־ דײלי ,$9 00 איקאר, ׳9.25 ׳
שע ,$38 — קער שע ,$5 — פארטיי קאמוניםטי שול’ פארטיי ?אמוניםטי

 שולן ,$55 — פארק 'בארא שול, ,$10 — פארק, יארא 2 שול ,$5 —
 — צענטער דיסטריקט ,$7 — שול מיטל ,$9.50 — זשורנאל 2—1

אן װאירקערפ מארין ,$3 — מארש הונגער $3.50  ״םאדער; ,$3 — ױני
 מיינערס ,$75 — מיטגלידער צו שטיצע ,$5 —װאירקערס״-׳יצייטונג.

 צענ- פארק בארא ,$30.75 — ױבילייי װינטשעיװסקים ,$05 — םטרייק
 — צוזאמען ,$1.00 — מאי ערשטן ,$1.00 — 113 בר. ׳$31 — טער

$851.00.
 םומען געשאפענע די ארום אויפטו. באדייטנדער און גוטער א איז דאם

 באװע־ דער פאר אגיטאציע אויפקלערנדיקע אן געװארן אנגעפירט איז
ען עס יגונג. ף לעקציעם געװארן דורכגעפירט זיינ  טעמעס. פארשידעגע אוי
ײן שוין ארגאניזירט ברענטש •דער  װינ־ דעם.קומענדן פאר טעטיקייט ז

ט םעפטעםבער פון אן ו,לייך פאנגעז מיד טער.  יעדן בא לעקציעם מי
ע פון עי טינגען. אונז יזי
ײנע אפ האלט בלענםש דע־ . ען ז טינג פריי־ טן3 און טן1 יעדן מי
ש אין טיק גאס. טע43 — 1373 םענטער ארבעטער אין ־וד

ם ע ר ע פ ט י מ א ק

א ,37 בר. • ר ן בי א ש ז ד ס בי ע ק י נ י ר ק - ר ע נ ד א ר ג א א. א (
שאן בירא 37 בר. ט (גראדנער־קריגקער), בידז זינ טי א  עקזיס־ ער ה

 פאלגנ־ די געגעבן ארדן, ארב. אינט. פון פירערשאפט דער אונטער יטירט
&״ערונגען דיקע ט ארגאניזאציעס, פארשידענע צו בײש  באריכטן רי לוי

ען װאס? ״נ אין גענוארן אפגעגעבן ז  םעקרעטארן. די פון ברעגטש ׳
 ,$222 — 1930 אין באזאר וואירקער״ ״פרייהייט״־״׳דײלי פו'ן ■פראפיט

לי1״ד ,$110 — באזאר םענטער :װאירקער איקאר ,$22 — װאירקער״ י
 קאמפאניע, װאל קאמפארטיי ,$130 ■׳— פרייהייט״ ״מארגן ,$95 —
 דעפענ־ ״לייבאר ל.׳ י. י. ט. ד., ל. א. ר., א״. װ. שולן, ,$14 — 1930!

פיאנערן, קאמיטע, קאטאװים סטייװ ?אונסיל, אנעמפלאימענמ ׳דער״,
באנקעט םענטער״ ײאירקערס ,$90 —טורמע־ פון חברים אויפנעמען

 אינדאפטריעל טרייד נידל ,$3 — קאמיטע אימפעריאליזם אנטי ,$5 —
אן ני י ״ פרייהייט ,מארו.ן$5 — י ל בי  דרעםמאכער ,$40 — בילעטן ױ
 ,$10— קאנפערענץ געבוירענע פירעמד ,$25 — 12 שול ,$45 — םטרייק
ײט״ ״מארגן ה ם ,$18.50 — זאמל־נג פ־יי װס־י׳ שע געזאמלטע מינט

 מיטל־ ,$8-25 — ברענטש פאין ליטעראמור ,$8 — נע:ד); 10( ווערק
ט״ ״מארגן ,$2 — בילעטן שול ־יי ר״ לי ,$40 — זאמלונר. פ  װאיר־ ״דיי
אן אינד. צרייד נידר ,$300.50 קער  לייבאר אינט. ,$5.20,בילעטן ױני

ױוערזיטעט ארבעטער .אידישער .$3 — דעפענס  באכקעט איקאר ,$2—אונ
לי ,$2.50 — בילעטן אי■ ערישטער ,$10 — זאמלונג װאירקער״ ״דיי  מ

״ ״לייבאר ,$2 — באגריםונג םי  רעליף מיינערם פענם, 90 — ױני
ט״ ,$2 — זשור:אל ״פיאנערן״ ,$14 — ײ ק ״פר״ה  (דע־ בילעטן פיקני

ג כעשאנעד ,$11 — רעליל מ״נערם ,$5 — פאזיט) נ י נ ״ ר םקול. ט
ט״ ״מארגן דער צו ד־עדיען ,$020 צײטן פארשידענע אין פריי־יי

ען דאלער 500 װעלפע פון  צו $100 און גיעװארן צוריקגעצאלט זיינ
קינדערלאנד. קעמפ

שאן בירא 37 בר. ן פון ,־*פארדוי אין האט בידז  עקזיסםענץ זיי
ע געטאן ײנ  װעט און כחות זיינע אייבער באװעגונג' דער צו פליכטן ז
ך זיכער ן טאן וױיטער אוי ״ באװעגונג. דער צו פליכט ז

אלענבערג. פ.

קליװלאנד ׳.א. א א ,124 ב־ רוטענבערג
ך האט 124 בר. רוטנבערד. אונזער קאמפא־ אלע אין באטייליקט זי

 פינאנציעל• םיי און מאראליש םיי באװעגונג לינקער דער פאר כיעם
ײה״ט״ דער אין ט 35 ״מארגן־פר  מיר האבן קאמפאניע דאלער טויזנ

 מיר זײינען װאירקער דיילי פאר׳ן דאלער. 300 ארום בייגיעשט״ערט
ט א,־יך ײט ני  מיינער בראװע די פאר יעצט און הינטערשטעליר,. װ

ך און ־ליידער שפייז, געזאמלט מיר האבן םטרייקערם  בא־ ר.א:ץ א אוי
מן. פומע דייטנדע מזו

ט מיד ־אפן באדויערן צום  טאקע און תבריפ. טעטיקע גענוג :י
בן ז־ערפאר ן הינטערשטעליק מיר פל״  ארבעט די אדער ארבעט, פך א אי

ט װערט . באדארפט האט עפ װי אזוי אויסגעפירט ני ן ״ ז
םט לעצטן  מיט־ 100 די פאר באנקעט א געמאנט מיר האבן אויגו

 יאר גאנ׳ן א אװעק איז עס אריינגענומען. האבן מיר װאס גלידער
ק זי״עי ארײנגענומען האפן מיר און ני  די און מיטגלידער נייע װיי

ט איז צאל לעצטע ?דאם איז װארום 400 פון װ״טער גי
טונ־ לעקציעם«און פיל םיד־-געהאט האבן יאר לעצטן פארן איינליי

ט אבער ־אבן מיר גען. ן געהאט ני ״ נג ק טי  קענען זאלן מיר װאו מי
ף ארויםזאגן  פארנאפלע־ די און פעלט, אונז װאם אופן חבר׳שן א אוי

קונגען ען מיר װאפ פי  בעקער־דר״װער דעפ בנוגע באגאנגען זיינ
פרעמד־געיוירענע. די װעגן קאמפאניע די און יסטרייק

ך האבן מיר  לאמיר איצט נאר שול־ארבעט. די פארנאבלעפיקט אוי
 װעלן מיר װאפ שולן, צװיי די פאר מער פיל טאן װעלן נזיר אז האפן,
האבן.

ען מיר און איקאר, פארן געטאן מיר ־אבן ארבעט פיל ״  אן נאך ג
ט ד יעדן מאכן צו ארבעט דער מי טגלי םגליד א ארדן פון מי  אין מי

ך האט עם ״איקאר״. ך אונז זי  דעט פאראייניקן צו איינגעגעבין אוי
ט ה״ ר״ ט פאר״ן געזאנג פ  גרופע. דער פון הברים געװעזענע די מי

• באװעגונג. לינקע פאראײניקטע א מיר האבן איצט און
רן געהאלפן האפן מיר ט צוזאמען און 148 בר. דעם ארגאניזי  מי

רט אנזןי אר ט ־ א זי קני אונזער אויך זאל פראפיט װעמעם פון פי םן. עני  ג
ױפ. זייערע צאלן ניט קאנען װאם מיטגלידער, די העלפן צו פאנד  מיר ד
 אין האלטן מיר און ברענטש ױגגט דעם ארגאניזירן געהאלפן האבן

פרענטש. פרויען א ארגאניזירן
םענדין מעקפ

אנדזשעלעם לאם ׳א. א. א. 224 בר. קאמינקער
די דאליבט טין־ איז קאמינקעל נאמען דער א.  רעװאלוציאנערע ב
ט דער װען אנדזשעלעס. לאפ’ פון ארבעטער  אים ר׳אט טוי

ק טי צ״ רי ען אונזערע פרן ארויםגעריסן פ  לאס־ ארבעטנדע די ־אט ר״
ך האבן ארבעטעד טויזנטער אויפגעשטורמט. אנדזשעלעם  ׳געצוייגן זי

איי:עפ:בליק״אויו* לעצטן זייער כאפן צו צענטער קאאפעראמױון צום  י
פירער. רעװאלוציאנערע זייערע פון

 איז )1926 מערץ געשטיאלבין ,1894 (געבוירן קאמינקער הערי
 קינדער ;ארבעטער איךישער דער פרן -פיױער און גרינדער דער געװען

 אמאליקן דעם אין 512 בד. -לענין פו,ן פירער און גרינדער דער שול.
דער ערשטער,אר״נצוטרעטן זד;'ר רינד.,; ארבעטער שער -אין׳  קאמוניסטי
ן פון טאו. צופ ב-יז און פארטי״י., ״ ט ז ר טוי ע נ י מ׳  אנפירנדיקע די פון א

ן אונטער אפדזשעלעפ. לא־ פדז ״קאטפארטײ דער ;אין •תבר-ים זיי



31ק נ ו פ ר y ד1931 אױגופט-פעפםעמבער,

ך איז װירקונג הייט דער געװארן געגרינדעט אוי  פאראײן. געזאנו. פריי
פאראיין.

ט זיין האט ־אמיגקער הערי ארבעט. שװערער בא פארלארן געזונ
ט מער שוין ער איז אפעדאציע “״געלונגענער א :אך  אויפגעשטאנען. :י
ט אים האט ארפעטערשאפט אנדזשעלער לאס די :אר  זי פארגעסן• :י
־ אװעקגעשםעלט האט ן אוי ן מאנומענט א קבר זיי ט׳  און םערפ מי

 געװארן• פעשאפן איצט איז מאנומענט גרעםערער א אבער האמער.
 אר־ אינטערנאציאנאלן פון ברענטש הערי־קאמינקער דער איז דאפ

ארדן. בעטער
 דורך פעפטעמבער טן12 דעם אינסטאלירט יװעדט ברענטיצ דער

ט אנדזיצעלעסער לאפ דער װעלבן צו קאנצערט רייפן א ה״ ריי  געזאנגס פ
ט קומט פאראיין  באזעלט לידער. ארבעטער רעװאלוציאנערע רײע א מי

טען זיך האבן ג־יםט רעװאלוציאנערן פונם ענו פג  35 אריבער צונוי
פ דריקט װאס ברענטיצ, א אין ארבעטער  דעם פון אידעען די אוי

־אמינקער. חבר באליבטן אלעמען
קלײן. ז. דר.

ארדן אדב. אינט. פונ׳ם ,9 צװיע
 ארבעטער אינפערנאציאנאלן פוג׳ם 9 צװייג ־אט ױלי ־טן24 דעם

טגליד אלס ליבער׳ן ב. דר. אויפגענומען ארדן  בײ ־אטו ער און מי
אגט ווערטער פאלגנדע .:עלעגנה״ט, דער  פון פארזאמלונג דער צו געז

:תברים
ד א איך װער װאס ״פאר טגלי  א האט װאם ? ארדן דעם פון מי

שער ארבעטער? צװישן טאן צו דאקטאר מעדיציני
 פראפע־ אומאפהענגיקע און פרײע אלע װי אזוי ״דאקטויריפ,

 קלייז־ דער צו געהערן םיסטעם, קאפיטאליםטישן דעם אין טינאדן
שואזיע. ען׳ זיי פורז ײנ  זייער נאך אי אינטערעםן, זייערע נאך אי ז

 און — שטרעבונגען און אםפיראציעס זייערע נאך אי דערציאונג,
 און קאפיטאליזם אין איינגעטונקען — אידעאלאגיע גאנצער זייער
ען  אמע־ אין :אך בפרט קלאם• א אלם ארבעטער דעפ פון שונאים •זיינ
ף *צטייען זיי װאו ריקע  אין װי שטופע ג״םטיגער נידעריגערער א אוי

״ װאו און אייראפע ט מערםטנם האפן ז ךני א  קלאםן־ דעם פון געהערט נ
ען אייראפע אין אפילו נאר קאמו*! ײנ ״ ז ט ז ר״  װאם אלץ טאן צו ג

ע די אויפצוהאלםן פדי פה זייער אין איז ק טי ט געזעלשאפט ה״נ  מי
 ארבעטער־ און אומגערעכטיקײטן פארברעפן, פעלערן, זינד, אירע אלע

ען פארשקלאפונג.  נעגן־ פאריביסענע געװען זיי פון פילײ דאך זיינ
 אפילד בא־אלטענע, און אפענע םאבאטאזשירער, און רעװאלוציאנערן

 אין רעװאלוציע םאװיעטישער פראלעטארישער דער פון אנפאנד. בייפ
 ארבעטער־פירער קראנקע פאר׳םמ׳ט אפט זאגאר האבן און רוםלאנד

 האט מען אײדער ,1919 פיז 1917 יארן די אין שפיטעלער די אין
פט •פארפע א ־אבן ד.עקא:ט פזי  דעמאלם פון :אטירלעך, !זיי איבער אוי

 אויפ־ געמוזט האט פראפעםיע די געענרערט. לאכע די זיך האט אן
קע די און •פאף שװארצע די פון רוימע די קלייבן ע היינטי  דאק־ ױנג
 און דערציאונג ,־.רינטלעך־פארשידע:;׳ א ג״קראגן שוין האפן טויר־פ
ען ײנ ך ז ײע צװײפן פון געװארן רעקרוטירט אוי עלעמענטן. נ

 זיי פון פך א און װערן צו רייך זופן אמערי־ע אין ״מעדיצינער
ען נ  די זיי װאלטן ארבעטער־רעפובליק אן אין געװארן. טאקע עס ״י

ל אויפגעבן, געמוזט פאלשע, צי ריפטיקע צי האפנונגען, ״  אינדי־ װ
 דירעדןטער אן אוממעגלעך געװען דארט רואלט רייפטופ װידועלער

. רויבעריי. אינדירעקטער אדער
ט מיין ״איך  ארבעטער־ איז פראפעפיע אונזער אז זאגן צו :י
. אינםזגלעקטואלן.. פון באשטייט זי װייל פיינטלעך ן ״  ערשטנס, נ

ט ד.אר איך בין  אמערי־ דורפשניטלעכן דעפ רופן קאן םען צי זיפעד :י
שער זיין חוץ א ״אינטעלעקטואל״. דאקטאר קאנעם  ארבעט, מעדיציני

םנדיק, דאך ער איז  דעם אויםער ארבעטער! דער װי מער נאך אפט אומװי
 הייסט דאס אינטעדעקטואלן, אמת׳ע די צו אומגערעבט געװען עפ װאיט

ט מענטשן ע מי ק טי פ שע אנשטאט ג״  אז אמת באשעפםיגונגען. פיזי
ט שטייען זיי פון פילע  און קלאס הערשנדיקן דעפ אין פים ביידע מי

קן ט זי פארט״די ײטן. זייערע אלע מי איק  גליקלעכערװייז אבער פיי
ען נ ״ ען זועלכ׳ע אויסנאמען, װערטפולע פאראן ז  ארבעטער־פירער, זיינ

 רעװאלוציאנערן. פראלעטארישע איבערגעגעבענע יפקלערער׳ ארפעטער־או
װען גרעםטע אונזערע עןגע ײנ  דעפ הוץ א אין אינםעלעקטואלן. ז

 קאפי־ זײכ׳ען װאם ארפעטער, דא זייט, אנדערער דער פון דאך זייגען
ײגט טאליפטיש קלאם. אײגענעם זייער פארראטן און גענ
ך שמ״פל איך ״און ט זי ך ערלוינ איך װאם דעפ מי  צר זי
דאקטוירים. דורבשניטלעפע די פדן אויפנאם אן פאי פאטיאפטן

ט ן זינ ״ ט מ ״ ־ ד נ ן קי  פארגעשריטנםט; דעם אין אקטױו געװען איך פי
ב און ארבעטער־באװעד. דער פון טייל ךן מיך װיל איך אוי קן  אנ

 צווי״שן זייין עפ מוז ארגאניזאציע, אן עפעם צו געהערן ערגיץ,
ארבעטער.
ט לאנגער א פאר און — געװען איך בין צוריק יארן מיט ״ — צ

טגליד א  אלם געװארן דערװיילט בין איך ארבעטער־רינו.. דעפ פון מי
ע פון אייגער ע פון מערםטע די פאר ־אב פירער. זיינ  :רענמשעם זיינ

ן אין גערעדט, ן אין פונקציאנירט מיטגעארבעט, צייטשריפט זיי ״  ז
 פארלאזן, לאנג פון שוין אים האב איך אבער בילדונגם־קאמיטעט.

״ן צו פאשלאםן האט איר איידער לאנג אג  פון בין איך שריט• דעם ב
ײן דערפילט האב איך װען אװעק אים ן רעא־ציאנערקייט, ז ״  דורכ־ ז

ט דארט קאן אי.ך אז געזען און געפוילטכןײט ן ני  איך בין טעטיק. זיי
 איינ־ אײן פון באשטײענדיק אליין, זיך פאר אדדן אן געװען איצט ביז

ד! ציקן לי טג מי
 שט״ער־ פוילער «קטיװער, ניט s בוך, א אין נוםער א נול, א

זיין. געװאלם ניט איך האב צאלער
ט יאר א אװעדן ;י שו  אריז ארנעטער אינטערנאציאגאלער דער זינ

ײן. אים אין פארמידן האב איך און עקזיפטירט צוג ײנ  מורא האב אר
ט מיםפארשטענדענישן. פאר געהאט ט װערן פאױועקםלט געװאלט ני  מי

 ארדנפ אין מיטגלידער װערן װעלפע מענט׳פן, פראפעםיאנאלע יענע
 ט י נ קליענטעלע. א פישן צוליב איגטערעםן, פערזענלעפע צוליב

ארבעט. עפנטלעכע מיר פעלט עם ט י נ דעם, אין מיך נויםירן איך
שן פון פארם געװ״גלעפע די געגן איך בין אויך ציני  דינפט מעדי

 פאציא־ די צוקונפט דער אין דערװארט .איך ארבעטער־ארדנם. די אין
ג נ דו שער דער פון ליזי  קא־ א איצט שוין און פדאקםיקע מעדיציני

ם פון ארבעט אפעראטיװע  קאאפעראטױוע א בעםער, נאך און, דאקטוירי
ט דאם ארבעט, ־ ט נ ז״ו ע ; ם טונג, ה״  ט־ י י ה ק נ א ר ק געזונט־אפהי
ג. נ ו ט י ה ר א פ

ק און םנדי ט גאנץ קאן איך אז װי ן גו ״ ן׳ ם י ו ־ - ן ו פ ניצלעך ז
ט ק ני ײענדי איז װי מיטגליד, קײן ז  ז-ד־־עז׳ טאקע מא. םך א שוין ם׳
ײגען חברים װען גאר געשװיגן. איך האב  פיז מירי צו געקומעז ז

^ פון אז באיװיזן מיר האבן און ברעגטיפעם, פארשידענע ני נוויי  אי
 געמוזמ מיך איך האב ארבעט, בעםערע און מער אויפטאן איך ־אן

דא. איך בין אט און — אונטערגעבן
 געװאוג טיך האט עפ זאך. װיפטיקע א צוגעבן נאך װיל ״איך

ײט איר און שטארק, אזוי מיך װילט איר װאם דערט  װייט, אזוי ג
 מיטגדידער פראמינענפע פון קאמיטעט א שיקט ברענטש אײער אז

ען יאר לעצטן אין ןןויל איינצולאדן׳ מיך ע פך א זיינ ש ל א  קלאנ.,ע, פ
ן בפוי דעם פאר אייך דא:~ איך מיר. װעגן געווארן פארשפר״ט  א׳

ט זיך האט איר אומפארטײלעפק״ט. און צוטרויען אײער פאר  ני
 דערפאר און װ״רט גרויםן פון מיר פאר איז דאס אפנארן. געלאזט

טײערער• נאך א<ר זענט
ט מיר אין האט איר אז אייך פארזיכער איך ״אבער  באגאנגזגז ני

ג פולשטענדידןן דעם פאר בין איך :טעות קײן י  ארבעטער־ דעם פון ז
 קאמוניזם דעפ פאר פראלעטאריאט, דעם פון דיקטאטור דער פאר קלאם,

אז איז היגטערגעדאנקעז אן איינשרעגקונגען, אן

 חפרים אונזערע באגריסט א. א. א. ,74 ברענטש מאהילױוער
ט גאלדבערג  דער־ צו זיי װינט־צן מיר זון• ניי־געבוירענעפ זייער מי

ארנעטער־ די אין קערפער קאמוניפטײצע פאר קינדער זײערע ציען

.פײקרעטאר. בערנארד, א 'עז”י

שט״ן מלך הבר ״ גערעדט יהאט עפ  טן2 דעפ מאנטיק, אונז ב
ען עם ױני נ ״ ז 70 פון געװען ז י  ד.ע- איז טעמע די צוהעדער. 80 נ
 כאװעג־ד איז לאגע אדגעמיײ-ע די און ־לאן ־יאר5 ״דער : װען

פארבאנד״.
שן מיט •!. גרום, הבר׳י

; םעקרעטאר. פערלין, ר.

ך פריליגג אין אפ פארט װעלכער — ליבער פ. הפר *)  באזיעצן צו זי
ם ם מיטגיעבראפט איצט פיז האט — פארפאנד םאװעטן אינ׳  ״פונדן״ אינ׳

. א. דר. נאמען אונטערן ״ן קן פונ׳ם ל  'ער װעט אן :־טער קומענדי
ן אונטער שר״בן שוין י י עפ ז ענ רעד. נאמען. א״ג
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רעליביע באהעמפן םיר פארװאפ
ײט פון (שלופ )15 ז

שן צייטשריפטן. שע די צװי ען אמעריקע אין ״גענאםן״ אידי  זיינ
גל. ד. א. פרעזידענטן תור־ תלמוד גבאים, שול פאראן

 אויפגעגעבן האבן םאציאליםטן די װאפ רעליגיע, ו.עגן קאמף דעם
מען װידער איז פגענו ען װאם קאמוגיםטן, די פון געװארן אוי ײנ  ז

 דער װעלבן פון — מארקםיזם פון פרינציפן די געבליבן טריי
 אטע־ די ענערגיש אן פירן קאמוניםטן די טייל. א אי־ אטעאיזם
 די צו ־עגנזאץ אינם’ װעלט. טײלן אלע אין פראפאגאנדע איםטישע

 ברײטע די אז קאמוניםטן, די דערקלערן אפיקורםים בירגערלעכע
 רע־ פון אפזאגן אנטגילטיק דעמאלט ערשט זיך װעלן פאלקםמאםן

ע, גי ײ װען לי  ארדגוגו.. קאפיטאליםטישער דער פון װערן פטור װעלן ז
 איז רעליגייע קעגן קאמן־ דער אז דערפאר, האלטן קאמוניםטן די

ט פארגונדן ענג  קאפיטאליםטישער גאנצער דער קעגן קאמף דעם מי
כן זיי שיםטעם. רויבערישער  ארבעטם־ די אויפצוקלערי דערפאר זו

ר אין רעליגיע דער פון ראל דער איבער מאסז ע ״  פארשקלאפונג ז
ן קאמוניםטן די אונטערדריקונג. און ז ״ ף ארבעטער דעם אן װ  אוי
שן בונד ענגן דעם ״ עקםפלואטאציע. און רעריגיע צװי װייזן, ז  בא

ען הימל אין גליקן ארבעטער דעם פאר מאלן װאם די אז ט עם טו  מי
ײן אפצוציען אבזיכט דער ט זאל ער אויפמערקזאמקייט, ז  מערקן ני
ף אים בארויבט מען זוי ערד. דער אוי

 אנגעפירט װערט וואם רעגירונג פאוועטן דער ו.עגן קאמן® דער
ף רעליגיעם אלע פין ט אז באװייזט װעדט, דער אוי ף קוקנדיק ני  אוי
שן אונטערשיידן אויםערלעכע גרויםע די  רעליגיע, און רעליגיע צװי

ײן אלע זיי האבן  איג־ די פארטיידיקן צו — ציל זעלבן דעם און א
 די סיי און רוים פון פאפסט דער םיי קאפיטאליזם. פון טערעסן

ם׳ן און יהוה צו תפלות געשאפן חאבן ירושלים פון רבנים עזו  קעגן י
 אמנאסאדאר אםעריקאנער געװעזעניער דער סאװעטן־פארבאנד. דעם
 אמעריקע אז דערקלערט, לעצטגס האט דזשירארד׳ דייטשלאגד, אין

ט מלחמת איצט ״פירט  אפגעשאפט האפן װאם מערדער פון פאלק א מי
ם און ארבעטער די וואש דערפאר, רעליגיע."  םאװעטן פון פויערי

 די בא פאררעכנט זיי װערן קאפיטאליזם אפגעשאפט וזאבן פארבאנד
 מערדער״. פון פאלק ״א פאר רעליגיעס זייערע בא און קאפיטאליםטן

ײנען פארבאנד םאװעטן אין אז איז, אמת דער  גע־ רעליגייעס אלע ז
 אפצו־ געשטערט כיט דארט װערט מענטש קײן דערלויבט. זעצלעך

טן ן הי ״ ב רעליגיע, ז  נאר אינטערעסי אן דעפ אין געפינט ער אוי
וי ז װי אז אי  שויין איז קאפיטאליזם דער געװארן אפגעשאפט דארט פ׳
ן זאל װאם קדאם, הערשנדיקער קיין מער ניטא ״  פאראינטערעםירט ז

ט רעליגיע, ־י אויפצוהאלטן  קאפיטא־ אונטער. במילא שוין עם גיי
קער האבן דארפן מלופות ליםטישע  שאווע־ די פריםטער. און ה״נ

ט בײדן זיי דארף רעפובליק ארבעטער טישע  און קירך די האבן• ני
ת דער ט פארבאנד םאװעטן אין צעפאלן מדרש בי  פארפאל- מחמת ני

 פינם־• שטיק א אלם רעליגיע, די אויפקלערונג. צוליב נאר גוגג,
ט ?אן טערניש איז װאו דארט עקזיםטירן ני ליכטיק. ם׳
ל אויןז רעליגיע, די פי  סאוועטן־ אין נאך עקזיםטירט זי װי

 פירט זי נעפמאן. און גוף בעלי דעם פון געשטיצט זי װערט פארבאגד,
טן צוזאמען  דער געגן קאמ־ א לענדער אנדערע פון קלעריקאליזם מי

ג, םאציאליםטישע־ נ או וי םפילן געגן נ  געגן פלאן, יאריקן 5 דעם אוי
םיקע  בעליגופכטום דאם ליכןװידירן געגן קאלעקטױויזאציע׳ דורכאוי

 דעם כםדר דעמאםקירן חברים םאװעטישע אונזערע נאר קלאפ• אלם
 איר און רעליגיע דער פון קלאםן־כאראקטער קאנטר־רעװאלוציאנערן

טן בונד ם און נאציאנאליזם מי ױניז ת אנדערע און צ  דער פון מחנו
קאנטר־רעװאלוציע. אלװעלטלעכער

 אנשטאלטן רעליגיעזע די װאו — אמעי־יקע אין דא אונז פאר
ט צייטשריפטן 700 און מיטגלידער 50,000,000 ארום האבן  איבער מי

ל א רעליגיע קעגן קאמף דער איז — ל״ענער 11׳000,000 ״  פון ט
 טרעפן רעליגיע, די באקעמפנדיק קלאםנקאמך-. טאג־טעגלעכן אונזער

ך מיר  די פון פאשיסטץ, םאציאל און נאציאנאלע די פון הארץ אין אוי
אן קאמפאניע  שטיצן װאם בחות שװארצע אלע פון בי-ורא־ראטן, ױני

ך ף זי םנהײט, אוי  נידערשלאגנקייט. און אונטערטעניקייט אומװי
ט רעליגיע קעגן קאמף אונזער נ ״  מאםן ארבטנדיקע די דערהויבן מ

 דער פאר און אונטערדריקונג און עקםפלואטאציע קעגן קאמף צום
ג אונ בוי פ ר א פון אוי ע  מוםטער לריטן ארדנונג געזעלשאפטלעכער נ״

פארבאנד. םאװעטן פון
ך זאגן מיר  נאציאנאליסטישע און רעליגיעזע די פון אפ זי

אזיע. דער פון ױם־טובים און טעג״ ״פארכטיקע שו  אנשטאט בורז
פא־ די — געדיינק־טעג אונזערע מיר האבן טעו. פארפטיקע זײערע

 ליבקנעפט־לוקםעמבורג, מארטירער, שיקאגער די קאמונע, ריזער
אזיע די װעמען אנדערע, אלע די און םאקא־װאנזעטי, שו  האט ברוז

 ע־פפדוא־ און רויב פון םםשלה איר פארזיפערן צו פדי דערמארדעט׳
ם װינטער און הארבסט אונזערע טאציע. ען ױם־טובי נ ״  באל־ די ז

 פײערן צו — 1 לענין — פירער איר און רעװאלוציע שעװיםטישע
ף ארבעטער־קלאם פון זיד. דעם  אונזער 1 ערד דער פון זע־פטל א אוי

 אונזערע ציילן מיר װען מאי, ערשטער דער איז טוב ױם פרילינג
 פון םיםטעם קאפיטאליםטישער דער קעגן קאמף לעצטן צום ארמײען

אימפעריאליזם. און לוין־שקלאפעריי
עו מיר איז אז איבערצ״גט, זיינ טויט. נאפ׳ן לעבן קיין ניטא ם׳

ט זיך לאזן מיר ן פון ארײננארן ני ״ פן גן־עדן ק  אונזער הימל. אוי
 דא לעבן מענטשנם דעם פארשענערן און פארבעםערן צו איז ציל

ף ך אנשטאט ערד. דער אוי ף פארלאזן צו זי  אויםגעטראפטן דעם אוי
ן צו זיך מיר װענדן גאט ״  זאגן מיר מענטשן. דעם — באשאפער ז

: צו ים ען צו גענוו. א פאנטאזיע. דיין פון באשעפעניש דער צו דינ
ײן נעם ע אין שיקזאל ד ך באפריי הענט. אייד.ענע דיינ  דעם פון זי

ע אנדערע אלע און לעכדלארדפ און פאפעם די פון איינפלופ ז ״ ב  ״
ת״ ך שטעל געזעלשאפט• קאפיטאליםטישער דער פון רוחו ן זי  אי

ען העלף און קצפיטאליזם קעגן קאמף ײע די בוי  די געזעלשאפט, נ
 און ארבעטן זאלן מענטשן אלע װאו רעפובליק, ארבעטער םאװעטישע

!מענטשן װי לעבן און שאפן

פאםײק אין חבר קראנקן א פאד בײשטײערונגען
ף ענטפער אלם א. א. א. פון ברענטשעם די העלפן צו רוף אונזער אוי

ען װיינער, חבר קראנקן אונזער העלפן צו  ביי־ פאלגנדיקע אריין זיינ
60 און (בראנקם) 34 (פילאדעלפיע), 18 ברענטשעם :שטײערונגען

ד ביל דאלאר. 6 צו (ברוקלין) װאו ײ  דאל. 5 — (פעטערםאן) 5 בר. ה
 (נוארק, 38 (בראגקם), 24 בר. ל. 3.50 אנדזשעלעם) (לאם 51 בר.
שיא), (אטלאנטא, 02  (שיקאגא), 100 )מאנטיםעלא), 97 דזשארדז

קלין), 112 ױ 138 (װאשינגטאן), 130 (ברו  (באלםי־ 163 יארק), (נ
א) (עקראן, 181 בר• דאל. 3 צו מאר)  און_ 5 ,1 בר. ד.( 2.50 — א־יי

 (ראטשעםטער), 13 (בראנקם), 277 און 179 ,11 ׳6 ,4 (שיקאגא),, 59
טי, םױ 10 (ברורןלין), 134 און 15  (פילאדעלפיע) 101 און 95 ,32 םי
ױ 75 (װאוםטער), 57 (דעטראיט), 43  (טרענטאן), 77 יארק), (נ
שי־ (ריטשמאנד, 92 מאם.) (היױוערתיל, 85 (פעטערםאן), 79  װירדז

א), טי), (אטלאנטיק 10 (סטעמפארד), 94 ני  נעב.), אמאהא, 126 םי
ק)׳ (ניו 131 װי םין), (םופיריאר, 161 בראנז םקאנ  אנ־ (לאם 165 װי

 טענע־ (טשאטאנוגא, 195 יר. דאל. 2 צו (פראװידענפ) 171 דזשעלעם),
 "(םקרענטאן). 14 בר. ד. 1.50 — (קלױולאנד) 148 בר. ד. 1.70 — םי)
ױ 39 (בראנקם), 147 און 135 ,35 (פילאדעלפיע) 32  40 יארק), (נ

קלין), 47 און םיראקױז), 41 (קלױולאנד), 148 און 124 (ברו ) 129 
עטי), 172 (שיקאו.א), 176 און םינ םינ  123 טעקםעם) (דאלאם, 104 (

למינגטאן), װי  36 (עליזאבעט), 69 טעקםעם), אנטאניע, (םאן 111 (
אמי, 192 (דעטראיט), 80 און 42 (אלבאני)׳  103 פלארידא), מי

ה ײנלאג װ ױ ) ), נ רזי שוי  אײלאנד), (םטעטען 68 (מילװאקי), 120 דז
 (טאלײ 155 טעקםעם), (וםטאן, 194 קאליפארניע), דיעגא, (סאן 102

 (רא־ קארן חברים םענט. 50 רעפידס) (גרענד 178 בר. דאל. 1 צו דא),
 נאציא־ דער דאל. 1 צו מאםם.) (רעװיר, קאםארעם פ• און טשעםטער)

דאל. 67.25 — אפיפ נאלער
 זייער פאר ארדן ארב. אינט• פון ברענטשעם די זײער דאנ־ען מיר
ף אפרוף וױארימען אפיל. אונזער אוי

דזשוירזי נױ פאםײק, א א א tis בר.
םעק. ט, ע ב א

שע אײנציקע די פארשפר״ט און לייענט טונג ארבעטער אידי  ציי
אמעריקע אין

םרײהײט״ מאדגן ״ױ
שן פארן זיך אבאנירט זשורנאל היודש קאמוניפטי

האמער״ ״דער
זשדרנאל חודש ענגלישן דעש קינדער אייערע פאר אבאנירט

פיאנער״ ״דער
I_________________________________________________


