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 אומ־ נאך קען עם און לאנג צו נעמען נאך דאס קען א^יין, זיד
 ארגא־ םגן צושטאנד זײן איז לעבנם. אױפױיענדיגע די ברײעען

 גע־ מורא׳דיגע א. קאפיטאליזם דער איז דעגענעראציע נישער
 פון צושטאגד זײן אין סאציאליזם. אויפגייענדיגן פאר׳ן פאר

רינג ארבעטער דער איז אונטערגאנג און פוילעניש אתאנישער
 אמעריקע. אין מאםן ארבעטער אידישע די םאר געפאר א

• « • • • ♦
זעקיבםטמארד. דורך רעטונג

 אר־ אינדעפענדענט דער איז יאר צװאנציג און םינף צו
 גע־ האט טעג צװײ שטארבן. באסטאן ק״ן געקומען רינג בעטער
 די האבן טעג ביידע און ?אנװענ׳טאז, באסטאנער די דויערט

 אין האבן םירער די לױה. אייגענע די געפראװעט דעלעגאטן
 אוםשטענדן די צוגעגרײט יאר צװײ לעצטע די פון משך דעם
 ם׳איז ארדן. דעם םון זעלבסטמארד דעם פאר באדן דעם און

 ארגאני־ די געבראכט האט װאם מארד־פירערשאפט, א געװען
 כעװען ם׳איז צושטאנד. אױםגאגגלאזן איצטיגן איר צו זאציע

 ארדן דעם געטריבן האט װאם מארד־פירערשאפט, זעלביגע די
געבורט־יאר. טן25 זײן צו פונקט זעלבםטםארד באגײן צו

 גע־ דעלעגאטן האבן טויט פאר׳ן מינוטן לעצטע די אין
 פון געשיכטע דער אויףי צוריה, אויף ב׳ציקז זײ־געזונט װארםן

 »ן עפעם מיט ארבעטער־ארגאניזאציע אז געװען ארדן. דעם
 צוריקגעהאלטן און אפגעטיילט זי האט װאם אטעם, אייגענעם

 אינ־ דעם אין זיך האבז זײט איין םון ריגג. ארבעטער דעם פון
 אידעשלעכע נאציאנאליםטישע אלערלײ געפריעט דעפענדעגט
 אי־ גענוג געװען ניט איז רינג ארבעטער דער און שטימועען,

 אין עלעמענטן נאציאנאליםטישע די באפרידיגן צו אויוי דיש
ט אנדערער דער פון ;אעדעפענדענט דעם  דארט זיך האבן ז״

 ארבע־ דער איז זיי םאר װאם ראדיקאלן, באדנלאזע געטוליעט
 מיט פאליטיק, שטענדיג־אפארטוניסטישער זײן מיט רינג טער
 צו געװעז טעלעבענדע־גייםט זיין און מאשיךפירערשאפט זײן

 אויס־ צו—יארן לעצטע די איז און בירגערלעך צו האמעטנע,
 פאראייניגן װעגן אידײע די קאנטר־רעװאלוציאנער. נעשפראכן

 אינדע־ םאר׳ן נייע קײן ניט איז רעג ארבעטער דעם מיט זיך
 אומזיםט־פארשני־ זײן פון אנהויב םאמע אין נאך־ פענדענט.

 דעם פאר שטימונג א געװען ארדנם ביידע אין איז לעבן טענעם
 װעגן ניט פראגע א געװען צ״ט גאנצע די אבער ם׳איז שידוך.

 זיך איבערגעבן—װעגן נאר צענויפגאם, םרײען און ג^ײכן א
 אעדעפענדענט דער און בראדװײ, איסט םון נפש גראבן דעם

 שטרע־ פארקערטע איבערגעגעבן. גיט זיך האט רינג ארבעטער
 פראגרעםיװ־פרא^עטארי־ און ,אידיש־נאציאנאציםטישע מונגען

 זעיצבםט־ שטא^צער פון באדן א אויףי אײגגע^עבט זיך האבן שע,
 פאר עראנ*{״5״טאי םון ״אידעאיצ״ דעם אונטער שטעגדיגקײט,

 דער האט אזוי באװעגונג. ארבעטער דער איז שטרעמוגגען א^ע
 באגרענעצטן א אויף ער האט אזוי געי^עבט, אינדעפענדענט

 פער־ ברײטע קײן באםעםטיגט. און אויםגעהאדעװעט זיך שטח
 םוז מיטגאידערשאפט זיין און געהעט, ניט ער האט םפעקטױון

 באילעבא־ באגרעניצטע א געפירט האט טויזנט זעסס װאםערע
 אויםגעװיזן זיך האט זיי װי—און אײגענע אן אבער טישקייט,

ריינע. א—
 אצץ־ דער רינג, ארבעטער דעם אין קיצאםן־שיכטונג די

 עאעמענט פראיצעטארישן דעם צװישן געראנגא שט״גנדיגער
 אפקלאנג אן געהאט זיך, פארשטייט האט, בירגערלעכן דעם און

 ״טא־ פון פאזיציע םארטעילע די אינדעפענדענט. דעם אין אויך
 איז זיך ם׳האט און געװארן, אויפגעגעבן ניט איז אעראנץ״

 מיט סימפאטיזירן צו טענדענץ א געשאפן אינדעפענדענט דעם
 אנםירער־ די םפעציעי^ עצעמענטן, באאעבאטישע די אינסע. די

 ארוים־ ניט מאנעװרירט האט אינדעפענדענט, דעם פון שאםט
בא־ די םיט םימפאטיעם אירע םרעך צו און אפן צו צואװײזן

 אנג5 אבער רינג. ארבעטער םון אנטרײבער םיש־גענאםישע
 געהו־ ם׳איז מעג^עך. געװען ניט איז ממנעװרעם די אנהא^טן

 פרא־ די װען רינג, ארבעטער דעם אין איבערבראך דער מען
 פאר־ געקענט ניט מער שוין דארט האבן עיצעמענטן עטארישע5<

 אינדעפענדענט פאר׳ן געטאן ביציאםק א ם׳האט און ב?ײבן,
 באי^עבן און באנײען זיך פון פערםפעקטיװ די רינג ארבעטער

 מיט־ פראיצעטארישער ױנגער, נייער, םון צופ^ום גרויםן א דורך
 אויםגע־ אנםירער באי^עבאטישע די האבן רא ניצירערשעםט.

 פרא־ רער געגן אםן שפיאן כענומען און קארטן זײערע דעקט
 פראיצע־ די םון ום5אײנם דעם געגן און בא^עבונג יצעטארישער

ארגאניזאציע. דער אין עצעמענטן טארישע
 דער פון אינדזשאנקשאךקאמ^, דעם םון געשיכטע די

 םירער־ און באםעאעך די װאם פא^יטיק, ״םטרײט־דזשעקעט״
 ארײנ׳צאזן ניט אויףי אנגעװענדט האבן אינדעפענדענט םון עך5י

 עילעמענטן, פראצעטארישע די פאריאגן צו אויףי—דערנאר און
 די איבערדערצילן. דארםן דא זי זאצ מען אז םריש, צו איז

 פראלעטארישן דעם אפגעשטעילט האט אינדזשאנקשאן־דאמבע
 ניט צוריק. אויף שטראם דעם םארקירעװעט און ארײנשטראם

 דעם פאריצאזט ארבעטער ניי־אריינגעשטראמענע די האבן באדיז
 אמת־פראצעטארישע אן גרינדז צו אויו» אינדזשאנקשאךריע

 היבשן א מיטגענוםען האבן זיי נאר ארגאניזאציע, פראטערנא^ע
 אינרע־ דעם פון מיטגלידערשאםט פריערדיגער דער פון ט״יל

 איז ארגאניזאציע צעשאסעגער אט־דער מיט און פענדענט.
שטארבן. באםטאן קייז געקומען אינדעפענרענט דער דאם

 װייגיגער אין םארצוםטן. די געצײאט מען האט טויט פאר׳ן
 איבער פאר^אח אינדעפענדענט דער האט צײט יאר צװײ װי
 װאם דריטיצ, דעם גראד—מיטג^ידער, זיינע םון דריט־ח^ק א

 מיט אעבנם־םייאיג. און ױנג ארגאניזאציע די געהאאטן האם
 מיטגיצידער־ פראלעטארישער בעסטער דער םון פאריצוםט דעם

 ^עבגם־קראםט. זײן פאר^ארן אינדעפעגדענט דער האט שאפט
 צום שפרוע־געטאן א מיטאמאיל האט עצטער־דורכשניט דער

 האםע, דער אין חורבז דער און טויט־ע׳^טער, פון ברעג םאמע
 קאטאםטראםי־ מיט צעהוי^יעט זיך האט פאנדן, אירע אילע אין
 א אן מיטגיצידערשאפט, ?עבנם־םײאיגער א אז דעפיציטן. שע

 םון פירערשאפט א מיט און קױם פינאנציע^ן םון מעגיצעכקײט
 גע־ אינדעפענדענט דער איז מארד־פא^יטיקער באי^עבאטישע

 פאר זעלבםטמארד פון צײכן מיט׳ז קאנװענשאן רער צו קומען
עמבלעם. אן

זעלבםטמארד, קיין געװען ניט ראם איז םוןז כל סוף און
 עקזיס־ אײגענע די אויפגעבן װעגן אפשטימונג די מארד. נאר

 געװען ניט איז רינג ארבעטער רעם איבערגעבן זיך און טענ׳ז
 די איז קאנםטיטוציע פי על .30 געגן 34 אנטשײדנדיגע, קײן

 האבן אומקום פון געגנער די אבער דורכגעפאלן, פאראײגיגונג
 געגן װערן צו זיך םארזוך יעדן אויפגעגעבן םאראוים אין שוין

 ם׳איז איז טויט׳ איז רינג ארבעטער אינדעפענדעיט דער טויט.
װערן. געפראװעט אפיציעל װעט לויה די װען פראגע א נאר

 קאנװעגשאן באסטאנער דער פון דערעפענונג דער צו
 אז םימן, א—״אינטערנאציאנאל״■ דעם געשפילט זײ האבן
 טרײםטן צו פארגיטיגן, צו עפעם מיט געװען נויטיג נאך ם׳איז

 מיטגלידערשאפט. פראלעטארישע פארבליבענע די נארן צו און
 בא־ א געװארן אנגענומען איז קאנװענשאן דער םון שלום צום

 אירישע םופציג פאר סאלאניע געפלאנטע די בויען צו ניט שלום
 די װאם געלדער, די באנוצן און בירא־בידזשאן אין פאמיליעם

 צו אויףז צװעק, דאזיגן דעם פאר געשאפן האבן מיטגלידער
 םימן, א—דעפיציט־לעכער, צענדליגער די פון אייגע פארשטופן

 פירער־ קאנטראלירנדער זײן לויט איז, אינדעפענדענט דער אז
 רינג. ארבעטער מיט׳ן פאראייניגונג צו דערװאקםן שוין שאפט,

 באגריםט באריישא מנחם האט םימנים, נאך דארפט איר אויב
 געזעל־ קולטור אירישער דער פון נאמען אין קאנװענשאן די

 אנטי־םאװעטי־ פאר׳ן גע׳דרשנ׳ט האט קאהן אלעקם און שאםט
 באגרי־ רי דערמאנען נאך לאמיר קאמפײן. מארד־געצייכ שען
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 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
מײנערס פטרײקנדע די פאר

קאמף. אונזער קעמםן מיינער םטרײקנדע די
 די איז געשטאנען אלעמאל איז מײנער אמעריהאנער דער

 קוילן־פעלד קײן ניטא איז עם ?לאםן־האמף. פון רייען ערשטע
מיינער־בלוט. מיט דורכגעװייסט ניט איז װאם אמעריקע, אין

 אמע־ מיליאנען »ז וױיםן, ?אפיטאליםטןן אמעריקאנער די
 אויו* בלי?ז זייערע אנגעשטרענגט האלטן ארבעטער ריקאנער

 הויבן םטרייק, זײן מײנער דער געוױנט מײנער־םראנט. דעם
 אנדערע אלע אויוי אויך מחנות פראלעטארישע באװעגן אן זיך

 זוכט בורזשואזיע אמעריקאנער די קלאםךקאמף. פון םראנטן
 אװאנגארד. מוטיגן אונזער בלוט אין דערטרינקען צו דערםאר

 אלט־בא?אנטן דעם געקראגן האבן משרתים באװאפנטע אירע
:בעםטיע״ די ״שיםט :באפעל
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 זײן פארטצוזעצן גרײט איז טײנער ?עמפערישער דער נאר

 אים זאלן מיר אז באויז, אונז פון פארלאנגט ער ?לאסן־קאמח.
קינרער. זיינע םאר ברויט מיט העלפן

 אין אפ זיך גיט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 קראנקן־פארזיכע־ :הילו* געגנזײטיגער מיט רײ ערשטער דער

 אינט. דער שטייט גלייכצייטיג נאר טויט־פארזיכערונג. רונג,
 און לעבט ער קלאםן־קאמו). פונ׳ם ליניע דער אויף ארדן ארב.

 ארבעטער פונ׳ם טייל קעמפנדיגן דעם מיט צוזאמען װירקט
 ארב. אינט. דער אז נאטירלעך, גאנץ דערפאר איז עם ?לאם.
 רוןז דעם אויןש ענטפערן צו ערשטע די צװישן זײן זאל ארדן

 באשלאסן האט ארדן דער מיינער. קעמפערישן דעם פון
 .$6,000 װי װײניגער ניט מיט מײנער םטר״קנדע די שטיצן צו
 םטרײק־ דעם צו צמעשטעלט שוין ער האט דערפון דריטל א

 גלײך זיך רארםן ברענטשעם אונזערע פיטםבורג. אין קאמיטעט
 ארן הילױ, צוגעזאגטע אונזער שאפן צו ארבעט דער צו נעמען

 מיטגליד פער םענט 50 מײנער. םטרײקנדע די פאר מער, נאך
 גרויםער דער מיט םארגלײך אין םומע אומבאדײטנדיגע אן איז

קעמפן. מײנער העלדישע די װעלכער פאר זאך,
 רופט ארדן ארב. אינט. פונ׳ם עקזעקוטױוע נאציאנאלע רי

 פלאץ װיכטיגן א פראגע מײנער דער אפצוגעבן ברענטשעם אלע
 פונ׳ם םאי און עקזעקוטיװע דער פון םאי מיטיעען זייערע בײ

 זאמלען צו אזוי װי מיטלען אויםארבעטן דארפן זײ ברענטש.
 ברענטש פוג׳ם מיטגלידער די בײ בלויז ניט מיינער די פאר היאףי
 אויםערן אויך זאמלען זאלן מיטגלידער אונזערע אז אויך, נאר

 דאר־ ברענטשעם די באקאנטע. און פרײנט זײערע בײ ברענטש
 ניט אםים נעציאנאלן אינ׳ם אריינצושיקן אנשטרײנגען זיך פען

מער. םך א נאר מיטגליד, פער םענט 50 פון קװאטא זייער בלויז
 דערםילן װעט מיטגליד יעדער אונזער אז זיכער, זיינען מיר

 םטרײ־ די פאר הילו* די אז חברים, געדיינקט, נאר פליכט. זײן
 קומט זי װען נאר ציל איר דערגרײכן קען מײנער יזענדעע

!שוין טאקע באלד,

צױניזם געגן קאטןז אונזער
אל־ אונזער פון טײל א איז צױניזם געגן קאמ^ אונזער

ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער געגן קאמ^ געמיינעם
 אלװעלטלעכן םון אפטײל אידישער דער איז צױניזם דער
 ארבעטער־ פון שונא בלוטיגער דער איז צױניזם דער פאשיזם.

 ארבע־ און באלעבאטים צװישן שלום איז: מאטא זיין הל?גם.
 םון ארבעטער צװישן מלחמה נאציע. אײגענער דער אין טער

 פרא־ גיפטיגםטער דער איז צױניזם דער פעל?ער. פארשײדענע
 געגן און באװעגונג ארבעטער סעמפגדיגער דער געגן פאגאנדיםט

 ראםן־האם פארשפרייט צױניזם דער םאװעטן־םארבאנד. דעם
 ?אלאגיאלער פון פארטיידיגער דער איז ער שאװיניזם. און

 אויף םהעיערײ. און ?אמפאני־ױניאניזם םון אונטערדריסונג,
 איז דא כחות. שװארצע אלע פאראייניגט זיינען זײט זײן

 בלוטיגםטע די האנט אין האנט אים מיט ארבעטן אמערי?ע
 קאמפאני די ״םארװערטם׳/ דער :ארבעטער־הלאם םון שונאים

 פי־ די געװערהשאםטן, פאראײניגטע די בױראסראטן, ױניאן
 גאנצער דער אין אבער װ. אז. א. רינג, ארבעטער פון רערשאפט

 פאשיםטישע דיזעלבע פון הילף די צױניזם דער הריגט װעלט
 מאסן אידישע די אויח פאגראמען מאכן װעלכע רעגירונגען,

 צװײטן דעם פון משרתים קאפיטאליסטישע דיזעלבע םון אוז
 אר־ אין אייעעטונסט זײנען הענט װעמעם אינטערנאציאנאל,

פעל?ער. אלע פון בעטער־בלוט
געדיינ־ כסדר דארםן אמעריהע אין ארבעטער אידישע די

 גע־ זײ צו האט (אמאלעק) עמל? צױניםטישער דער װאם קען,
 צוערשט .1929 םעפטעמבער פון װאסכאנאליע זיין זינט טאז

 פאר־ דורך שטום און טויב בלינד, מאכן צו זײ געזוכט ער האט
 גלויבנדיג, ״מארגן־פרײהייט׳/ די צייטונג, אײנציגע ז״ער ניכטן

 װעלן ארבעטער אידישע די און געלינגען אים װעט דאס אז
 צעשטע־ א אויםגעשטרעקט צױניזם דער האט הילפלאז, בלייבן

 און ארגאניזאציעס פראלעטארישע אלע געגן האנט רענדיגע
 ױניאנם, ?לאסנקעמפערישע באפאלן איז ער אינםטיטוציעם.

 קינדער ארבעטער ארדנם, פראטערנאלע די פון צװייגן לינקע די
 דעם באזונדער און הילפם־םאראיינען פראלעטארישע די שולן,

 פראדו?־ און קאלאניזירז העלםן צו ארגאניזאציע די—״איקאר״
 םא־ אין ארבעטער־מלוכה, דער איז מאםן אידישע די טױויזירן

װעטךפארבאנד.
 אז געדיינקען, מאםן אידישע די דארפן אײנס נאך און

 זײן אריףז געהאט ער האט באפאלן, זײ איז צױניזם דער װען
 די נאר ״פארװערטם״, דעם שונא בלוטיגן זייער בלויז ניט זײט

 אומ־ כלומרשט יערער ליטעראטור. און פרעםע אידישע גאנצע
 האט װ. א. א. קינםטלער שרייבער, ?ולטוריםט, פארטײאישער

 גע־ זיך און מאםקע נײטראלע זיין ארונטערנעװארםן זיך פון
ט דער אויףי שטעלט  אירי־ די געגן קא.מף אינ׳ם צױניזם םון ז״

ארבעטער־מאםן. שע
 געגן קאמו» א דערםאר מײנט צױניזם געגן ?אמף אונזער

 פון טײל א איז דאם פארמען. זײנע אלע איז פאשיזם אידישן
 די געגן און ארדנונג קאפיטאליסטישער דער געגן סאמףי אונזער

 איבערפאל אן פאר מלחמה־צוגרײטונגען אימפעריאליםטישע
םאװעטךפאדבאנד. אויפ׳ן

 ״ברי־ א איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 געגן קאמף אינטערנאציאנאלן גרויםן דעם אין טײל דערלעכער

 אומדער־ אן פירן ער מוז אונטעררריהוע״, און עקםפלואטאציע
 טײל אידישער דער איז װאם צױניזם, געגן קאמןז מידלעכן

םאשיזם. אלװעלטלעכן םון



1931 ױלי,ק נ ו פ ר ע ד4

 אנטי־מלחמה דער פאד קאנספעקט אונזער
קאמפאניע

 קאגם־ אונזערע אז באשל^םן, האט קאנװעגשאן אונזער
 גע־ װערט רערמיט ״פונק״. אין װערן געדרוקט זאלן פעקטן
באשלום. דעם אט םארוױרהלעבן צו פרואװ ערשטער דער מאכט

 מיטגלידער אונזערע ײע^ז קאנםפעקט הײנטיגן דעם איז
 דיםקוםיעם און איינלייטונגען פאר מאטעריאל םך א געפינען
מלחטה־געםאר. אימפעריאליםטישער דער איבער

 מאנאט אינ׳ם מוז ארדז אדב. אינט. פונ׳ם ברענטש יעדער
 װעגן דיםקוםיע און איינלייטונג איין װעניגםטנם האבן ױצי
 —אויגוםט ערשטן רעם—טאג רויטן אינטעתאציאנאלן דעם
 דע־ װעלט טײלן אלע פון ארבעטער באװאוםטזיניגע די װען

 און טלחמה־געפאר אימפעריאליםטישער דער געגן מאנםטרירן
 קאפיטא־ די םאװעטךםארבאנד. פונ׳ם פארטײדיגונג דער פאר

 צעשטערן צו מלחטה נייע א פלאנעװען לענדער אלע פון ליםטן
 מיר קלאם. ארבעטער אלװעלטלעכן דעם םון פאטערלאנד דאס

 היי־ די אז כחות, אונזערע אלע אנשטרעעען דעריבער דארפן
 זײן זאל — אויגוםט ערשטן דעם — דעמאנםטראציע יאריגע
 זײער אז האו־ז, קאפיטאליםטישע די װארענען צו גענוב שטארק

 און בירגער־קריג א אין װערן פאדװאנדלט װעט מלחמה יעדע
 לעצטער דער װערן זי װעט ראםן, צװישן מלחטה א אנשטאט
קלאםן. רי צװישן שטרייט

ארבעט זומער
 ארבעט אונזער מיר דארםן דרויםן, איז רופט זומער דער—

 גאםן־מי־ נאטור: פר״ער דער איז מער װאם אײנארדענען
 אוכ• ר5אפיי קענען מיר װ. א. א. פיקניקם, ארויםםארן, טינגען,

 הימל. פרייען אונטער׳ן אפהאלטן מיטינגען רעגולערע זערע
 פארק א איז מיטגלידער זיינע ארויסםירן קען םאראײן דער

 אייג־ דורכפירן לייכטער אויך איז דארט װאלד. א אין אדער
גרויםע די איז םארװײלונגעז. זיכער און דיםקוםיעם אײטונגען,

 אדוים־ געמײנשאפטלעכע װערן אראנזשירט אויך קענען שטעט
 שטאט־קאטיטעט נױ־יארהער (רער װ. אז. א. פיקניקם, םארן,
 אין ארױסםארן און געננט־פיקניקם םיםטעמאטיש דורך פירט

 ברענטשעם אוגזערע אז איז, עיקר דער ״סינדערלאנד״). קעמפ
 אפהאל־ זאלן טעטיגק״ט, זייער אפשװאכן ניט צייט זומער זאלן
 און אײנלײטונגען דורכםירן מיטינגען, זייערע רעגולער טען

 בא־ זיך קאנםפעלטן, אונזערע פון הילףי דער מיט דיםקוםיעם
 מאסן די מאביליזירן און ?אמפאניעם אונזערע אלע אין טייליגן

 ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון ארויםטרעטונגען אלע צו
באװעגונג.

 מאםן־ פאר אנגעלעגנהײטן םך א אן באטן מאנאטן זומער די
 אלע אין און ארדן אין מיטגלידער נײע ארײנצוציען ארבעט,
 ענערגיע באזונדערער מיט באװעגונג. דער פון צװײגן אנדערע

 באזים דעם צייט זומער צוגרײטן ברענטשעם אונזערע דארםן
 שול־ די מיט צוזאמען שעפטום. זײער אונטער שולן רי פאר

 אונטערנעמונ־ דורכפירן ברענטשעם די רארפן פארװאלטונגען
 צערער די צו חובות די אויםצאלן זאלןידערמעגלעכן װאם גען,'

 אין שול־ארבעט דער םאד םאנד רעזערװ א שאפן צו אדער
 זומער םאר מעגלעכקײט א, פאראז איז עם װאו דא הארבםט.

 און אויפצוהאלטן, זיי מיטהעלפן ברענטשעם די דארפן שולן,
 שול־ גרעםערן װאם א און קינדער מער װאם גרופירן זײ ארום

פאראיין.
 קאנםט־ פאר מעגלעכקײטן םך א גיט זומער דער קורץ,
 דאדםן און קענען ברענטשעם אונזערע און ארבעט רוקטיװער

 דער פון צװײגן אלע םאר דערפאלג גרוים מיט אויםנוצן עם
באװעגונג. ארבעטער קעמפנדיגער

 אײנצי־ די ״מארגן־פרײהײט״ די פארשפרײט און לײענט
 פאראײניגטע די אין צײטונג ארבעטער אידישע גע

אמעריקע. פון שטאטן

מוטער־פאר־ אין בײלע חבר׳טע ארדן, איז פרויעם חבר
־

ױומאן שלמה דאו
שול איז פאקםעלע חכר׳ל אוז אײן

ך האט פרויעם פארנאכט. שבת געװען איז עם  אוים־ ביםל א זי
 פרישע ביםל א באפן געװאלט און װארעמעס נאכ׳ז פון געשלאפן

ן שר״פעלעך דרייט און יער שטייט טאג גאנצן א לופט.  אויטאמא־ אי
עט ביל־שאפ. ערן, די אין אזוי עם הודי ב קען מען אז אוי  װערן. טוי

ט ״  אז אויל, און קעראסין פון און שטאל פון ריח הארבער אזא ג
ר פרויעם האט דעריבער װערן. דערשטיקט קען מען ע ״  פרישע ליב ז

לופט.
ט אבער האט קײנער ט עם אז געװאוסט, ני ״  מאמע א טאטע, א ג

ון. א און ל ז ״ ך איז פרויעם װ  געקוקט און אפריער געגאגגען זי
ף  באדיגעדין, א װי נאכו.עגאנגען, אים איז ביילע װעלט. דער אוי

ײט הער דער אונטערטעניג. ט זי און ג ײ  מאקפעלע און נאך. אים ג
ך איז ך האט צעעלע. א װי געשפרונגען, און געלאפן זי  אלעמאל זי

ן געקוקט און אפגעשטעלט ף פענצטער אי  מואװים. און בילדער אוי
ע ײנ ען עלטערן ז ך זיינ  אלע־ זיי האט ער און װעג זייער געגאנגעז זי
אנגעיאגט. מאל

ר שטעלט מיטאמאל ט און אװעק מאקםעלע זי ״ז ע׳ :פאפען װ  ״ז
ף פארט מיקם טאם פאפע, ן אוי ״  לא־ בילד. שײן אזא אוי, פערדל. ז

ײנגיין מיר ך האט "1 זען אר  גע־ גארניט און צעבײזערט פרויעם זי
ך האט שפאצירן. װיל ער ענטפערט.  צעשריגן שוין מאמע די זי

ף װילבט דו און לופט, ביסל- א כאפט טאטע ״דער :מאקשעלע׳ן אוי
ם״. גאר ברוגז, און שטילער א געגאנגען מאקסעלע שוין איז מואװי

ען ביידע און מאמען. דער לעבן ער  שטיל. זײער געגאגגען זיי זיינ
״ טאטן. בייזן פאר׳ן געהאט מורא האבן ז

ך האט מיטאטאל ך און צעשמײכלט טאטע דער זי  אפגעשטעלט זי
 לאנגע אזא שוין ? מאבסטו זשע װאם ״משר״ :אוייסגעשריען און

ט צייט ״ געזען :י !
ן דערהערט נעדאנקען. אין פארטאן געװען איז משה נאמען, זיי

ך ער האט ך הערט װאם פרויעם, ״א, : געטאן װארף א זי  עפעם?, זי
ל? דיין איז דאם ט גאר לערנט ער בחור׳ ל?". אין ני  שוין. און שו
ט משה שוין אים האט מער  ארײנגע־ אים האט ער אפגעלאזט. ני

שן אין שלעפט »ויז איז קלוב. ארבעטער אידי ך ביילע ׳  ארײנגע־ אוי
ך האט מאקסעלע און גאנגען נאבגעשלעפט זי

ך פרויעם׳ האט פריער ט עפעם זי  קײנעם קען ער גוט. געפילט ני
ט ־ אלע אז באםערקט, באלד האט ער אבער קלוב. ארבעטער אין ני  זיי
ש, אזוי דא נען  אין שפילט מען און לאבט מען זיך, טומלטי עס חיימי

ך ער האט טשעקערס, און דאמינא ט טישל א לעבן אװעקגעזעצט זי  מי
משה׳ן.

ך האט ב״לע ט באקאנט זי ר״ן איז מאקםעלע און חבר׳טעם טי  א
ך צימער, צװייטז אין ט באקענט זי שער דער פון קיגדער מי  אידי
ם שול ך און ארדן ארבעטער אינטערגאציאנאלן ב״  גע־ זיי מ<ט זי

שפילט.
ט ״חברים, : שרייען אכגעהויבן א״גער האט מיטאמאל אריין, גיי
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לערנט קאנװןנ« ערשםע אזנזער ױ«ם מרמר קלמן

 מיט אויםגעצײכנט זיך ה$ט קאנװענשאן ערשטע אונזער
 טע־ קאנסטרוקטיװער און באנייםטערונג רעװאיצוציאנערער איר

 מער אפנעטאן טעג צװײ אין האט ?אנװענשאן אונזער טיגקײט.
 און ארדנם בירגערלעכע די פון קאנװענשאנם די װי ארבעט

 װאכן. אין אפטאן דאם קענען ״ארבעטער״־ריעעז, כלומרשטע
 זיך געקומעז ניט זײנען דעלעגאטן אונזערע זײן. אזוי מוז דאם

 ״שלאגלער״ אדער טוער אױםדערוױילטע זײנען זײ אמוזירן.
 די־ געקומען זײנען װאם םאװעטן־פארבאנד, אין ה״םט דאם װי

 קעמ־ די קלאםן־קאמ;*. דעם פון שלאכם־םעלדער די םון רעקט
 אונזער אויו* אפילו געפילט זיך האט אטמאםפערע פערישע

 אמוזירן װאם שטרייטער, פון םעודה א נעװען איז עם באנקעט.
 זייערע אפצוםריש! כדי ?ריגם־לאגער, זײער אין וױיל א זיך

קאמף. באנײטן א פאר כחות
 נעגעבן װערט װאם קאנװענשאז, דער פון פראטאקאל דער

 װאם ד$ס, ויז5בי נאטירלעו פארצײכגט ״פונק״ נומער דעם אין
 ?אנװענשאךזי־ רעגולערע די אױף געװ^רן פארהאנדלט איז

 דערעפנט האבן מיר אז געדענקעז, צו װערט איז עם נאר צועען.
 בײ גארדן םקװער מעדיסאן אין קאנװענשאן ערשטע אונזער

 זיי־ עם פראלעטאריער. טויזנט 12 איבער םון אנװעזנהײט דער
 אונזערע און שולן אונזערע פארטראטן שטארק געװען אויך נען

 האבן ױגנטלעכע און שףצ־קינדער אונזערע ױגנט־ברענטשעם.
 פארגרעםערן געהאלפן און הויפט־מחותנים די אלם געפילט זיך
דערעםענונג. דער פון שטימונג פייערלעכע די

 אנ־ ערשט זיך האט דעלענאטן די פאר ארבעט הויפט די
אט־ אויך נאר קאנװענשאן־זיצועען. ״װאכיגע״ די ביי געהויבז

 דורכ־ כסדר געװען זײנעז «רבעטם־טעג אינטענםיװע צװײ די
 פרײד דער מיט ױם־טוב׳דיגקײט, געוױםער א מיט געדרונגען

 קא־ אין איינגעטיילט געװען זיינען דעלעגאטן »לע שאפן. פון
 םוו צװישן־צייט דער אין אויך געארבעט האבן און מיטעטן

ענדערער. דער ביז זיצונג איין

 סן א נעװארן געהאלטן זײנען קאנװענשאן אונזער אויף
 בי׳ װי אנשטאלטז, (צדקה) ״טשאריטי״ םון ניט באגריסונגען,

 ״לייבאר־םײסערם״ און באלעבאטים די פון קאנװענשאנם די
 די פח חברים־טוער באגריםט האבן קאנװענשאן אונזער נאר

 פו* ארגאניזאציעם קולטורעלע אוז עקאנאמישע פאליטישע,
 גע־ ניט זײנען רעפער^טן די אויך ?לאם. ארבעטער ?עמפנדיגן

 רארט, ״יענע״ בײ װי אריין, װעלט דער איז דרשות סתם װען
 אי« װאם ארבעט־פראגראם, אן געװען איז רעפעראט יעדער נאר
 רעקא־׳ ריי א דורך געװארן קאנקרעטיזירט קאמיטעטן די פון

באשיצוםן. און מענדאציעם

בעס־ צום אי^וםטרירן כאשיצוםן און רעקאמענדאציעם די
 קאנװענשאן די געהערשט. דארטן האט װאם גײםט דעם טען

 אר־ דער םאר טעקם צען־םענטיגן א שאפן צו באשילאםן האט
 ״מארגן־פרײ־ דער פאר דערפון פינפט^ פיר פרעםע: ^עטער
ט׳/  מוטער־שפראך דער אין ארגאן אנדער יעדער אדער היי

 פאר׳ן פינפטיל א און מיטגיצידער, פרעמד־געבוירענע די פון
 באגוגנט ניט אויך זיך האט קאנװענשאן די װארקער״. ״דײ׳^י

 האט זי נאר פינאנציע^, פרעםע ארבעטער די שטיצן ויז5בי מיט
םן אויך ש^ א פארשפרייטונג דער פאר דירעקט «רבעטן צו ב

בט באנקעט דער ך הוי ״. זי אן
ען ארײגגעשלעפט משה שוין האט מ׳  ווי און באנקעט. צום פרוי

ך האט פרויעם  זיבעטן אין געװען פשוט איז ביילע געװאונדערט. זי
ל: מ ט׳ן אן פירט פרוי א נאר, ״זע הי גאנצע די און באנקעט״. מי

ט געזעםן זיי זייגען צײט ך און םײלער אפעגע מי  צו אײנגעהערט זי
ע די  ארויסגערעדט. האבן מענטשן פארשיידענע װאם ווערטער, ניי

ען עפןןם ״ זיינ  עם מענטשן. אגדערע צװישן אר״גגעפאלן מיטאםאל ז
 מענטשן די דיזך פארשטייען עפעם פריילעך, אזוי עפעם דא דאך איז

ײז װען רעדן, קען ער װען אוי, זאכן. אזעלבע  פאר־ קען ביילע ז
שול. א געעפנט חאבן װאם «אמעם, 35 די װי אזוי שטיין

 זיצט װאכן. פיר אװעק אװ:ט יענעם פון איז אינגאנצן און
ך ם פרויעם אזוי זי ן פון מיטיגיג ב״ ״  אינטערגאציא־ פון ברענטש ז

 יזיצט מאקסעלע און אים לעבן זיצט בײלע ארדן, ארבעטער נאלן
ײן געװאלט נאר האט מאקםעלע אויכעט. טינג. צום ג  גע־ האט ער מי

ן װעגן רעדן װעט לערער זייז אז הערט, ״ ־ ־אט מאקסעלע שול. ז  זיי
ן ליב ער  אוי,—מעשה׳לעך שײנע אזעלכע דערצ״לט ער לערער, זיי

ליב. אים ער האט
ט ט״ ך ש  עלטערן די מעשחילעד דערצ״לט און לערער דער אזוי זי

ש״קעלעך פון מאקסעלעך, פון  לער־ װאם קינדער, אנדערע פון און דז
ך גען ך הערן שול. אין זי גן די גלאנצן צו, אלע זי ״ אוי / ב ען ט רוי  פ
״  דער װאס אמת, טא־ע דאך איז עם מאקםעלע׳ן. ביי אין ביילעין ב

דערצײלט. לערער
ע ענדיגט לערער דער ײנ ט אלע קלאפן װערטער. ז הענט. די מי

 דער און פראכן מען שטעלט שמייבלט. כזען און צויפרידן איז מען
ך שטעלט אט נאר ענטפערט. לערער ף זי  ״קען :פרעגט און פרויעם אוי
". עפעם איך ? אגן ך צעשמײכלט ז פארזיצער: חבר דער זי

לן, מיר פרויעם. חבר פארגעניכן,  זאגן זאל איינער יעדער אז װי
/ כיים רעדן און ג׳ נ מי מי

ך פאררויטלט ל: זײער רעדט און פרויעם ביםל א זי טי  ״איך ש
 געװארן בין איך לעבן. צו אגגעהויבן ערשט האב איך אז זאגן, װיל

ן מענטש. אנדער אז ״  פארשטײערקע, גאנצע א געװארן איז פרוי מ
ז װײסער. גאנצער א עפעם דאך איז מאקסעלע מיין און אי  מיר ב׳

ך הויז. איז ליכטיגער געװארן ם אי  מיר און זאכן, םך א שוין װ״
ך װעלז  שולן. אונזערע העלפן דארפן מיר אבער אויםלערנען. נאך זי

ער יעדער ען דארף אונז &ון א״נ ד א אר״כבר״נג טגלי  ברענטש, אין טי
באװעכונג״. אוגזער פארגרעסערן אדן שול אין קינד א

ט געקלאפט מעז האט פארענדייגט, ׳האט ער אז  האט הענט. די מי
ט פרויעם  ער האט װאס אזוי. פליעםקעט מען װאם פארשטאנען, ני

געזאגט? דען
ם?", חבר פארשלאג, אזא ארײן טראגט ״איר ע  דער פרעגט פרוי
פארזיצער.

ך רופט — אונטערשטײן איר און פארשלאג. א ״אודאי  אן זי
ך אביםעלע טאקע און—ביילע וחבר׳טע  שולן, די פאר זארגן זי

ט מוטערם״. די פאר אינגאנצן איבערלאזן :י
ם געװארן לעבעדייג גאר שוין איז ״ טיגג. ג  סוף צום און מי

ט: פשוט און װארט דאס גענומען נאכאטאל לערער דער האט אג געז
ארגאני־ מיר—? זייגען שולן אונזערע װאם זעט איר ״חברים,

רן  קלאם. ארבעטער פארין מאמעם די און טאטעם די קינדער, די זי
רן װעלן מיר ביז קעמפן, לאנג אזוי םיר װעלן צוזאטען און פי  א״נ

 האבן און גלײך לעבן גלײך, ארבעטן װעלן אלע װאו לעבן, בעםער א
פארגענייגן׳/

ױ אז דעמאלט פון און  אין—ביולע ארדן, אין אקטיװ פרויעם א
טער טםו שול. דער אין מאקםעלע און פאראײן, ״מי
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 פרעם־האמיטעטן םפעציעלע דורך פרעםע, ארבעטער דער םון
ברענטשעם. די אין

בא־ די פראטאסאל אין םארנעטען פלאץ גרויםז א גאר
 אוים־ זיינעז עם ש(ל\. די װעגן און קולטור־ארבעט װעגן שלוםן

 קולטור נאציאנאלע די אזוי װי דעטאל אין געווארן נעארבעט
 װי און לאנד איבער׳ן קולטור־ארבעט די אנפירז זאל קאמיםיע

 ברענטש און שטאט דיםטריקט, פון קולטור־קאמיטעטן די אזוי
ארבעטן. זאלן

 שאפן צו באשלוםן די זיינען באדײטוננ באזונדער פון
 קאאפע־ א און ארבעטער־אונױוערםיטעט אין יןורסן םפעציעלע

 אוניװער־ ארבעטער םון קורםן םפעציעלע די פארלאג. ראטױון
 טיכטיגע ברענטשעם די פאר צוצוגרײטן ציל דעם האבז זיטעט
 קא־ דער װ. א. א. איינלײטער םארזיצער, סעקרעטארן, טוער,

 יערלעכע אויף ניט זיך שטיצט פארלאג אפעראטױוער
 ניט װערט ער םארלאגן. ביכער בורזשואזע די װי אבאנענטן,
 םאר־ פראלעטארישן אין צװעקן. פראםיטארישע פאר געגרינדעט

 פון םומע די לעבן אין מאל א״ן מיטגליד א אייז צאלט לאג
 בא־ דאס ראטן. אין אױםצאלן אויך קען ער װעלכע דאלאר, 3

 בי־ אלע פון פראצענט 40 פון רערוצירונג א צו אים רעכטיגט
 און גרינדוננ זײן םון ארויםגעבן װעט פארלאג דער װאם כער,

 אלע ?ריגן קענען אויך װעט םארלאג םון מיטגליד דער װײטער.
 עם באדינגונגען. זעלבע די אויף ארדן םון אויםגאבן אנדערע

 באשטימט גענרי ניט נאך איז דאם כאטש פארשטאנען, װערט
 ביכער 3 מינדעםטנם ארױסגעבן װעט פארלאג דער אז געװארן,

 מארקסיזם־לעניניזם. פון פונדאמענטן די איבער איינעם יאר. א
 באװעגונג ארבעטער דער י»ון געשיכטע דער איבער צוױיטן א

אינהאלט. פראלעטאריש־בעלעטריםטישן א פון דריטן א און
 פון איז שולז די װעגן באשלוםן צענדליג פאר די םון

 איבער נעמט ארדן דער אז פאקט, דער װיכטיגקײט באזונדער
 די־ קולטור דער ש(ל\. די םון אנםירוע טעכנישע די דירעהט
 נענעראל־ אדער דירעקטאר דער אויך איז ארדן פון רעקטאר

 פונ׳ם קאמיטעטן שטאםישע די און ׳טולז די פון םעקרעטאר
 פארבינדוגג ארגאניזאציאנעלער רירעקטער אין שטייען ארדן
 שולן די פון קאמיטעטן דיםטריקט אדער שטאטישע די מיט

 נאך שואן די זיעען דערמיט פארטרעטער. זײערע דורך
 א זיינען און אררן מיט׳ן געװארן צוזאמעעעקניפט ענגער
 אונזערע מיט שײכות איז ארבעט. קולטור זיין םון טייל הויפט

 ארבעטער דאם דערציען צו איז, הויפט־ציל װעמעם—שולן
 בא־ דער װיכטיג זייער אויך איז—?לאם ארבעטער פאר׳ן קינר

 בא־ פאר׳ן פרײזן די רעדוציח צו קאנװענשאן, דער םון שלום
 ארבעטער ארימע די כדי ״קינדערלאנד׳/ קעמפ מיט׳ן זיך מצן

קינדער. ז״ערע שיקן אהין קענען זאלן שיכטן
 ארויםגע־ דארט די און דיםקוםיעם פאר־קאנװענשאן די

 קאנװענשאן־ די אין שטארק זיך פיאט זעלבסט־קריטיק זאגטע
 ארגא־ רער םון געװארן רעקאמענדירט זײנען װאם באשצוםן,

 נאציאנאלע די אז ׳איז באשלום װיכטיגער א גיזאציע־קאמיטע.
 דעם ענדערן צו אנשטרעעועען אצע מאכן זאל עסזעקוטיװע

 אין דרלקן זאל און ברענטשעם די פון לעבן ארגאניזאציאנעלן
 די אנצופירן אזוי װי טאג־ארדנונג דעטאליזירטן א ״פונק״

 פון אױםגעארבעט איצט װערט טאג־ארדנונג אזא מיטיעען.
 גע־ א אויף! װערן פארהאנדלט װעט און קולטור־קאמיםיע דער

ארגאניזאציע־יזאמיםיע. דער מיט זיצונג מײנשאפטלעכער
 געװא־ געמאכט אויך ז״נען רעקאמענדאציעם װייטגײענדיגע

 דער־ צו גענוג קאמיטע. םאניטארױם און בענעפיט דער םון רען
 םפע־ א און פרעװענטארױם א שאפן װעגן פונקטן די מאנען
 װאכן 50 אנהאצטן זאל װאם צאלונג, בענעפיט קראנקן ציעלע

יאר. א בענעפיט
 נײער א געגעבן װערט מיטנלידערשאםט־קאמפאניע דער
 ויעאן װעילכע ברענטשעס, 5 די אז באשלום, דעם דורך איםפעט

 געלע־ י־• קריגן װעיון מיטגלידער, צאל גרעםערע א ארײננעמען
 םאר־ אין פארבאנד. סאװעטן קײן דעלעגאטן שיקן פון גענהײט
פון אויך איז מיטגלידערשאפט־קאמפאניע דער מיט בינדונג

 צוריס ארײגצוקריגן אזוי װי באשלום דער װיכטיגקײט גרוים
 נע־ האם ארבעטםילאזיגקײט די װעלכע מיטגלידער, אונזערע

 רעקאםענ־ האט קאםיטע די שטרייכן. לאזן צו זיך צװאונגען
 די אז מאניםעםט, דעם אננעמען 5זא< מאנװענשאן די אז דירט,

 טן15 דעם ביז געװארן געשטראכן זײנעז װאם מיטגלידער,
 נײע איצם ארײנצוקומען מעגיצעכקייט די האבן קענען אפרייצ

װאכן. זעקם קומענדע די םון פארלוי^ אין מיטגלידער
 יעדער םון האפנונג די זײנען ברענטשעם ױגנטלעכע די

 ארבע־ אינטערנאציאנאלער דער װי אזא בפרט ארגאניזאציע,
 אמעריקא־ ברײטער דער אויוי זיך אריענטירט װאם ארין, טער
 װאם םארשטענדלעך, גאנץ דערפאר ם׳איז ארבעטערשאפט. נער

 אזוי װי פונסטן רײ גאנצע א אנגענומען האט קאנװענשאן די
 צו אזוי װי און ארגאניזאציעם ױננטלעכע די פארשטארקן צו

מאסךארגאניזאציע. א װערן זײ העלפן
 עקזיםטירנדינע אלע אויפנעפאדערט האט קאנװענשאן די

 ױגנט־ די ארויסצוהעלםן שולן די און ארדן פונ׳ם ברענטשעם
 פלע־ קריגן אין באזונדער מיטלען, אלע מיט ברענטשעם צעכע
 דערװאקםענע אונזערע טעטיגקײט. ױגנטאעכער דער פאר צער

 זיך צו ױגנט די איבערלאזן ניט טארן מיטגלידער
 העלפן דארםן חברים דערפארענע עלטערע די זעלבסט.

 ױגנט־ איינצעלנע די אויך װי ברענטשעם ױגנטלעכע
 אר־ דער איז ניטא, נאך זײנען ברענטשעם אזוינע װאו לעכע,

 ברענטש אײגענעם זײער פון טאקע ױגנט די ארגאניזירן צו בעט
 ארדן אינ׳ם מיטגלידער די םון קינדער די ארײנציען—
 יןול־ און ארגאניזאציאנעלע נויטיגע אלע מיט העלםן זיי און

קרעפטן. טורעלע
 אינטערגאציאנאליזירן צו װעג אויפ׳ן נענטער טריט א

 די װאם באשלוםן, און רעקאמענדאציעס די זיינען ארדן דעם
 מיט םאראײניגונג אונזער װעגן אנגענומען האט קאנװענשאן

 אויך האט קאנװענשאן די ארבעטער־ארדנם. אנדערשפראכיגע
 אין דורכצופירן עקזעקוטיװע נאציאנאלע די באםולמעכטיגט

 סלאװאקישער אועארישער, דער מיט פאראייניגונג די עבן5
 ביז װארטן ניט און ארגאניזאציעס פראטערנאלע רוםישער און

גוטהײםן.*) עם װעט קאנװענשאן א
 אונזער פון רעזאלוציעם אנגענומענע די איבער סציק א

 םון טענות די ז״נען עם לעכערלעך װי באװייזט קאנװענשאן
 ארבעטער דער פאר טעטיג זיין מ׳קען אז לאװםטאניםטן, די

 אלע די רינג. ארבעטער םון מיטגלידער אילס אויך באװעגונג
 האבן מיר װעאכע װעגן אינםטיטוציעם פראלעטארישע װיכטיגע

 קאנװענשאן רינג ארבעטער בײם זײנען רעזאלוציעם אנגענומען
 ארבעטער דער קען װי ב״זן. צום נאר דערמאנען צו מעגלעך

 דער געגן קאמן^ דעם העלפן צו רעזאלוציע א אננעמען רינג
 זיינע װען פעטערםאן, אין אנגעקלאגטע די אויף פארשװערונג

 אגדערע אין און די אין זיך באטייליגן מיטגלידער אײגענע
 דאס ארבעטער. באװאוםטזיניגע געגן פארשװערונגען אזוינע
 געגן רעזאלוציע א אננעמען ניט רינג ארבעטער דער קען גלייכן

 סאװעטן־ םונ׳ם פארטײדיגונג דער פאר און מלחמה־געפאר דער
 הויפט־ די זיינען נעגאםן רינג ארבעטער די װען םארבאנד,

 מיט שײכות א האט װאם אלץ, געגן פארלוימדער און העצער
 ארבעטער, די פארקערט, רעפובליק. ארבעטער אײנציגער דער

 געצװאונגען דורכאויס זײנען רינג, ארבעטער איז שסייען װאס
 װעלכע ארגאניזאציעס, קאנטר־רעװאלוציאנערע אלע העלםן צו

האנט. ברײטער דער מיט שטיצט ריננ ארבעטער דער
 תזר אין דערװײלט קאנװענשאן די האט מאל ערשטן צום

 ענגליש־רעדנדע גרופע היבשע א עקזעקוטיװע נאציאנאלער
 קא־ דער װי טוער פאליטישן באדײטנדן אזא זײ צװישן חברים.

 א געבן װעט דאם בעדאכט. מאקם חבר פירער מוניםטישער
 ארבעט די םארנעם ברײטערן א. אויױ אנצוהויבן מעגלעכקייט
 אר־ אונזער אין עלעמענט ענגליש־רעדנדיגן דעם אריינצוציען

אינ־ נאמען זיין םארדינען פולשטענדיג זאל ער אז אזוי דען,

רלעך םפי אוי טן און פונקטן די וועגן ^ ה״ צל  פאר דעם פון איינ
זאלצמאן. הבר פון ארטיקל אינים — אייניגונג־פראיעקט
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פראטער־ די פאראײניגן מען מוז פארװאם באװעגונג? נאלעזאלצמאן ר.
 טאג־ דער אויױ איצם שטייט פאראײניגונג װעגן פראגע די
 ״מױ־ רוםישע םאםײעטי׳/ װארקערם ״םאאװאש דער ביי ארדנרנג
 םויטן און ״קראנקן אועארישע אםאסיאיישאן, אײד טשועא

 ארדז. ארבעטער אינטערנאציאנאאן און םאםייעטי״ בענעפיט
 קאםע קראנקן אונגארישער דער פון סאנװענשאנם די מער, נאך
 גוט־ אײנשטימינ האבן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאאן און

 אר־ פראטערנאאע רוםישע די פאראייגיגוע־פאאז. דעם געהייםן
 אין טעג ערשטע די קאנװענשאן איר האבן װעט גאניזאציע

 אישו הויפט די װעט קאנװענשאן דער בײ און םעפטעמבער
 םאםייעטי ארבעטער םאאװאקישע די אויך פארא״ניגונג.—זיין

 דער איבער קאנװענשאן םפעציעאע א האבן צו פאאנעװעט
פראגע.

 ברענענדיגע אזא געװארן םראגע די איצט איז פארװאם
 פיז מיטגאידער די װעאן ? באװעגוננ פראטערנאאער דער אין
 פאר־ אזא פון געװינען ארגאניזאציעם פיר אױבנדערמאנטע די

? ע מ ני  פאראיינע־ פיא־שפראכיגע א ארבעטן װעט אזוי װי איי
 װאם פראגן, זײנען דאם ? ארגאניזעציע פראטערנאאע טע

 אויבן־ די םון ברענטשעם אאע אין דיםקוטירט איצט װערן
 קאנ־ צו ג״ען מיר אײדער ארגאניזאציעם. דערמאנטע

 װי טאן קוק א מאמענט א אויף מיר װעאן פראגן, די צו יזרעט
 אינטערגאציא־ דער אנגעהױבן. זיך האט פאראייניגוע די אזוי

 מאי, איז געװארן ארגאניזירט איז ארדן ארבעטער נאאער
 בא־ פראטערנאאער דער אין קאמו» ביטערן אאנגן א נאך ,1930

 אעעפירט האט פאיגא אינקער דער װעאכן קאמן*, א װעגוננ.
 װיכטי־ א װערן זאא באװעגוננ פראטערנאאע די אז דעם, פאר
 גרינדונג־קאנ־ די אאנד. אין דא סאאסךקאמף אין פאקטאר גער

 אנ־ האט ארדז ארבעטער אינטערנאציאנאאן דעם פון װענשאן
 אר־ פראטערנאלע אאע פאראײניגן פאר רעזאאוציע א גענומען

 קאאסן־קאמן*. פונ׳ם איניע דער אויוי גײען װעאכע גאניזאציעם,
 ארײנקומענ־ דער אינםטרואירט דעמאאט האט יןאנװענשאן די

 אױםפאר־ גענויע א מאכן צו עקזעקוטױוע נאציאנאאע דיגער
 און באװעגונג םראטערנאאער דער אין אאגע דער װעגן שונג

״א.מאלגאמײשאן״. פאר ?אמפאניע אידעאאאגישע א אנפאנגען
 פאר איז פארענדיגט, געװען איז אויםפארשונג די װען

 אין אז געװארן, האאר ארדן ארב. אינט. פונ׳ם עקז. נאצ. דער
 ארגאני־ ארבעטער מיאיאנען זיינען שטאטן פאראײניגטע די

 ניט װעט עם ״םאםײעטים״. און ארדנם פראטערנאאע אין זירט
 דרײםינ פון נאענט אז זאגן, װעאן מיר װען איבערטריבן זײן

 באװע־ פראטערנאאע די הייגט פארמאגט מיטגאידער מיאיאן
פון מאיאריטעט גרויםע א שטאטן, פאראייניגטע די אין גונג

ארדן. ארבעטער טערנאציאנאאער
 פון דערפאאג דעם געגן צײנער די מיט קריצן שונאים די
 אר־ יאר ערשטן אונזער מינימיזירן צו זוכן זיי ארדן. אונזער

 25,000 קײן ניט נאך האבן מיר אז פאר, אונז װארפן זײ בעט.
 געװען ניט איז גארדן םקװער מעדיםאן דער אז און מיטגאידער

איבערגעפאקט.
 אפיאו איז צײט יאר אײן אין מיטגאידער טוצן טויזנט

 קײז פאר זיך מיר באגוגענען דאך דערגרייכונג. היבשע גאנץ א
 אינטערנאציאנאאער אן אאס אז װײםן, מיר דערמיט. גיט פאא

 זיך ארום גרופירן צו מעגאעכקייט א מיר האבן ארדן ארבעטער
 שװארצע און װײסע מיאיאנעז ניט אויב טויזנטער הונדערטער
 אר־ אונזער אאמיר אנהויב. דער נאר איצט איז עם ארבעטער.

 ביז װי ענערגיע גרעםערער א מיט נאך און פארטזעצן בעט
דערגרייכז. ציא אונזער װעאן מיר און איצט,

 אר־ צום נאענט זײנען װאם קאײנבירגער, אדער ארבעטער—זײ
בעטער־קאאם.

זײ־ עם אז ארויםגעװיזז, זיך האט אונטערזוכונג דער פון
 װי ארבעטער־אדגאניזאציעס, פראטערנאאע אײניגע פאראן נען
 אװעק־ האבן װעאכע רוםישע, און םאאװאקישע אונגארישע, די

 בא־ און ארבעט זייער פון צענטער אין איניע ?אאםן די געאייגט
 האבן פונדעסטװעגז אאנד. אין דא קלאםךקאמו* אין זיך טײאיגן

 פאר־ קאענסטן דעם געמאכט ניט ארגאניזאציעס די פון מיינע
 פיז אערנען אנדערער, רער צו אײנע זיך דערנענטערן צו זוך

 גע־ ם׳איז װעאכע א דורכפירן אדער דערםארונגען, יענעמם
 מיט האט קאםע קראנקן אונגארישע די אקציע. מײנשאפטאעכע

 אבער פאראייניגונג, פאר קאטפיין א אנגעםירט יע צוריס יארן
 פון גרענעצן די אין הויפטזעכאעך קאמפאניע א געװען איז דאם

ארגאניזאציעם. פראטערנאאע אונגאדישע די
 אינטערנאצי^נאאן דעם פון עקזעאוטױוע נאציאגאאע די

 באראטונג א רוםן צו באשאאסן געהאט דערפאר ה$ט ארדן ארב.
 בא־ זאא עם װאו ארגאניזאציעם, אויבךדערמאנטע דרײ די פיז

 םאר־ צו מעגאעך ניט איז עם אויב פראגע, די װערן טראכט
 פראטער־ פיר די אויב און באװעכוגג פראטערנאאע די אייניגן

״ן ניט קענען ארגאניזאציעם נאאע  פאר־ אזא פאר באזע די ז
 קאנפערענץ יענער ב״ האאםךארדן. פראטערנאאן אײניגטן

 רוםישע די סײ אונגארישע, די םײ אז ארױסגעװיזן, זיך האט
 דעם אויף פרינציפיעא שטײען חברים םצאװאקישע די סיי און

 אינטערנאציאנא־ פונ׳ם פארטרעטער די װי שטאנדפונקט, זעאבן
ײן. ארבעטער אען  ארויםגע- זײנען באראטונג יענער בײ א

 באװיזן האבן װעאכע פאקטן, װיכטיגע רײ א געװארן בראכט
 באװע־ םראטערנאצער דער פאר געװען װאאט עם װיכטיג װי

 אויםרע־ װעאן מיר פאראײגיגוגג. א דורך םירן מיר װעז גונג,
פאקטן. די םוז רײ ע כענען

 אטעריקע אין באװענונג פראטערנאאע אאגעמײנע די .1
 אאגע, עקאנאמישע שװערע די קריזיס. גװאאדיגן א דורך אעבט

 װאם די פון באדינגונגען שרעקאעכע די ארבעטאאזיגקייט, רי
 טויזנטער צענדאיגער אז אאגע, אזא צו געבראכט האבן ארבעטן,

 אדגאניזאציעם. פראטערנאאע זײערע פון ארויס פא^ז ארבעטער
 פירער־ דער אונטער איז װעאכע באװעגונג, פראטערנאאע די

 װעא־ םאציאא־פאשיםטן, די פון און בורזשואזיע דער פון שאפט
 קלענם־ דעם ניט מאכן בורזשואזיע, דער צו שותפים זײנען כע

 מיטגאי־ ארבעטםאאזע די אז מיטאען, געפינען צו פארזוך טעז
ארגאניזאציע. דער פון ארויםפאאן גיט זאאן דער

מער־ גרויסער איר אין באװעגונג פראטערנאאע די .2
 דער פון אפשטעאונג דער םיט אימיגראנטישע. אן איז הײט

 פאר׳ז מעגאעכקײט די געװארן אפגעשטעאט איז אימינראציע
באװעגונג. פראטערנאאער דער פון װאוקם
 דעם געטאכט ניט האט באװעגונג םראטערנאצע די .3

 אויף זיך רעאריענטירן ױגנט, רי «רײנצוציען פארזוך קאענסטן
אאנד. אין רא געבוירענע די

 געװען ניט איז באװעגונג פראטערנאאע ארבעטער די .4
 ארבעטער רעװאאוציאנערער דער אין פאקטאר װיכטיגער קײן

 זי װאם דעם, צואיב אאנד אין דא באװעמנג פראטערנאאער
 שפראך באזונדערע אין צעטײאט און צעברעקאט געװען איז

 צוױיטן מיט׳ן אײנע האבן װעאכע ארגאניזאציעם, פראטערנאאע
 איז רעזואטאט דער און געמײגשאפטאעכעם. קײן געהאט ניט

 דינען געקענט ניט האט באזונדער זיי פון קײנע אז געװען,
אאנד. אין דא קאאסךקאמף דעם אופן געהעריגן א אויףי

פון משך אין ז״נען ארבעטער טויזנטער צענדאיגער .5
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 געגן רעװאלט פון פראצעם s דורבגעגאנגען צײטן פארשיידענע
 נעגן םירערשא.פט, םאציאל־פאשיםטישער און בורזשואזער דער

 אויםגע־ זיינען ארגאניזאציעם םראטערנאלע זייערע װאם דעם,
א כחות רעאקציאנערע די פאר געװארן נוצט  די לאנד. איז י

 זײנען טויזנטער געװארן. אונטערדריקט זיינען רעװאלטן
 דער םון םירערשאםט רעאקציאנערע די געמאין, אױםגעשלאםן

 צע־ צו געװען גרײט אלעמאל איז באװעגוננ פראטערנאלער
 הענט די איז זי איבערגעבן אײדער ארגאניזאציע, אז ברעכן

 א װערן זאל ארגאניזאציע די און מערהייט לינלער דער פון
 האבן װעלכע ארבעטער, טויזנטער די *לאםז־אינםטרומענט.

 עם פערםפעקטױוע. קײן זין־ םאר געזען ניט האבן רעװאלטירט,
 ארגעניזאציע, םראטערנאלע פאראייניגטע קײן געװען ניט איז

 האבן׳ רעאקציאנערן די װען מאמענטן, די אין זאיצ װעלכע
 ארבעטער די אט קענען ארבעטער, טױזנטער די אויסגעשלאםן

 װאם םארזיכערונג, ם^ציאלע ביםל די זײ געבן און אר״עעמען
באװעגונג. םראטערנאלער זײער איז געהאט האבן זיי

 םאראײניגטע א אז נעװארן, קלאר איז באראטוננ דער בײ
 די אט לײזן צו בכח געװען װאלט ארגאניזאציע םראטערנאלע

או פראבלעמען. אלע  אר־ פראטערנאלע פאראײניגטע א מער, נ
 טויזנטער, צענדליגער אריינציען געסענט װאלט גאניזאציע

 נוי־ װעלכע ארבעטער, נײע גאנץ טויזנטער הונדערטער אםשר
 רי אין װאם דעם, צואיב הילף םראטערנאלער איז זיך טיגן

 פארזיכע־ םאציאלע קײן ניטא כטעט איז שטאטן פאראייניגטע
רונג.

ע ׳פראטערנאלע פאראייניגטע א  געקענט האט ארגאניזאצי
ע א ■שפילז כטיג ט ראלע, װי ן נאר ני  :אר קלאםז־קאמףיבכלל, אי
ען העלפן געקענט באזונדער יװאלט םבוי ד די אוי ר״ אן ט י  מנ

טי ני ו אן טרײד רעװאלוציאנערן דעם ליג, י  א״ין צענטער ױני
שטאטן. פאראייניגטע די

 געװען װאלט ארגאניזאציע פראטערנאלע פאראייניגטע א
 פון שונאים די םון אטאתעם די געגן קאמןז א אנצופירן בבח
 די געגן געמאכט איצט װערן װעלבע קלאס, ארבעטער דעם

אציע פראטערנאלע פארא״ניגטע א ■פרע&ד־געבוירענע.  אועאניז
 פארזיבע־ בענעפיטם, ארבעטער די געבן צו בכח כעורען װאלט
ל מאם, גרעםערער א אין—זעלבםטהילן» רונג, פי  אר־ יעדער װי

ע טיטגלידער. אירע געבן איצט קעז באזונדער גאגיזאצי
 קלאסן־ארגאגיזאציע פראטערנאלע פארשיידנשפראכיגע א
 ארבעטער, טויזנטער די פאר צוציאונגם־קראפט א געװען װאלט

ט קענען װעלכע ן ני ״ שפראױסעקציעם• באזונדערע די אין ג
״ קענען סעקציעס באזונדערע די ט ז דערגר״כן. ני

 געעפנט װאלט ארגאניזאציע פראטערנאלע פאראײניגטע א
םאציאל־פאשיםטי־ די אין קאטף יגרויםז א פאר מעגלעכק״טן

 לא־ דעם ארום הויפטזעכלעך ארגאניזאציעם, פראטערנאלע שע
גן פון זונג באװעגונג. פראטערגאלע די פארא״ני

בא־ צו פאקטן םך » נאך בריינגען געקענט װאלט מען
 םראטערנאלע פאראײניגטע א וואם ראלע, קאלאםאלע די ווײזן

 דעם םוז באפרייאונגם־קאמו* דעם אין שפילן קען ארגאניזאציע
 רי בלויז אנצייכענען געװאלט מיר האבן דא קלאם. ארבעטער

מאטענטן. װיכטיגםטע
 פראטערגאלע אויבן־דערמאנטע פיר די פון באראטונג די

 װיכטיגע זײער צװייטע א זיך פאר געהיאט האט ארגאניזאציעם
 פאראײניגטע די אזוי װי פראגראם א אויםארבעטן אױפגאבע,

 אנפירן דערפאלג מיט קענען זאל ארגאניזאציע פראטערנאלע
 אויםגעבויט איז װאם פראגראם, די אט ארבעט. איר

 אויףז געװארן אויסגעארבעט איז באראטונג יענער בײ געװארן
 פאר־ דעם פון סעקציע יעדער גיט און םונדאמענט געזונטן א

 אד־ איר אנפירן צו מעגלעכקײט ברייטםטע די ארדן אײניגטן
 זיי־ דאם ארגאגיזאציע. די אויםברײטערן און אנטװיקלען בעט,

 דעם פאר באזע די אװעקגעל״גט האבז װאם פונקטן, די נען
:ארדן פראטערנאלז םאראייניגטן

ן רארף ארדן פראטערנאלער פאראײניגטער דער .1 ״ ז

ף צוזאמענגעשטעלט ט אופן פעדעראטױון א אוי  ברייט־ דער םי
ע סטער אמי מאנ ע אלע פאר אוי נ ״ סעקציעס. ז

 אנפירן זאל ארדן פאראײניגטן דעם פון םעקציע יעדע .2
ן קולטור־ארבעם און ארגאניזאציע־ די  שפראך יעלבער דער אי
איצט. ביז װי

ר האבן זאל שפראן״םעקציע יעדע .3  נא- באזונדער אי
ע ציאנאלע ט קולטור־קאםיםיע און ארגאניזאצי  בא־ איר מי

שפראך־סעקרעטאר. נאציאגאלן זונדער
ף .4 ף װערן אנגעפירט ארבעט די זאל ערטער די אוי  אוי

פן״ זעלביגן דעם  בא־ דורך—אפאראט נאציאגאלער דער װי או
שטאט־קאמיטעטן. און שפראך־דיםטריקטן זונדערע

װ״ אין םאל אייז .5 קאג־ אלכעמ״גער דער פאר יאר, צ
טן דעם פון װענשאן ארבע״ אינטערגאציאגאלן פארא״ניג

 שפראר־קאנװענשאגס באזונדערע פארקומען זאלן ארדן, טעד
װ״לן צו סערןציעס באזונדערע די פון  בא־ די דער

 קומענדע די פאר קולטור־קאמיסיעם און ארגאניזאציע זונדערע
יאר. צװיי

טן דעם פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די .6  פארא״גיג
 פראפארציאנעלער דורך װערן צוזאמענגעשטעלט זאל ארדן

ט בילדן װאם שפראך־םעקציעם, אלע פון פארטרעטערשאפט  טי
ן מאדום דער זאל דערװ״ל ארדן. דעם פון טײל א זיך ״ ײן ז  א

ט יעדע פון פארטרעטער נ יז מיטגלידער. טו
טן און קראגקן די .7 פאר־ זאלן צאלונגען בענעפיט טוי

ײניגט ײן אפיס נאציאנאלן צענטראלן דעם דורך ווערן א  (ק
ד אדער ברענטש טגלי ט זאל מי ן ני י י  געהערן צו געצװאוגגען ז

פאנד). בענעפיט קראנקן דעם צו
ע באזירן זאל ארדן פאראייניגטער דער .8  צאלונגען זיינ
טן פאר׳ן ט פאנד בענעפיט טוי ״ די לוי װ ־ װאס טאבעלן, צ זיי

עו װאס און געװארן אנגענומען נען ג ״ נא־ אונטער׳ן באקאנט ז
 לעװעל און רעיטס סטעפ קאגגרעם פראטוירנאל ״נעשאנאל טען

בן קעגען זאל םעקציע (יעדע רעיטם״. קל״ ס  ״םאר־ װעלכע אוי
 צאלן זאלן מיטגלידער זײערע אז װיל, זי טייבל״ טאליטי

טן צום פאנד). בענעפיט טוי
 צאלן זאל ארגאניזאציע פראטערנאלע פאראײגיגטע די .9

 15 ײאך, א $15 איז $12 ,$10 ,$8 ,$6 ,$4 בענעפיט קראנ־ז
 דעם סומע דער שון האלב װאכן 15 יאר, ערשטן דעם װאכן

 דריטן דעם סומע דער פון האלב ײארן 15 און יאר צװײטן
יאר.

ך איז עם .10 שן״ נײער א געװארן אגכענומען אוי ״אפ
ט װעלכער בעגעפיט, קראנקן פאר  געלעגנ- א םיטגלידער די גי

ט _װאכן 15 אנשטאט צאלונגען עקשטרא פאר באקומען צו היי
 האלב װאכן 50 גאפדעם און בענע׳פיט םומע פולע די װאכן 25

בענעפיט.
 רער אזוי װי פונדאמענט, דעם אװעק לייגז פונהטן די אט

 טעטיגק״ט זײן אויםברײטערן קענעז זאל ארדן םאראײניגטער
 די און שפר^ך־אויטאנאמיע די שטערן ניט זאל דאם אז אזוי,

 צו אוי^ קולטור־ארבעט און ארגאניזאציע םאר מעגלעכקײטן
ארגאניזאציע. די אנטװיקלען
 ענטםערם און םראגן פון פארם דער אין מיר װעאן איצט

 פיר די םון צושטאנד דעם װעגן סײ ענינים רײ א מאכן ?לאר
 דארן) םאראײניגונג די אזוי װי דעם װעגן ם״ ארגאניזאציעס,

לעבן. אין װערן דורכגעפירט קען און
ע ג א ר ך קענעז אזוי װי :פ אר:אניזאציעם פיר די זי

ען א״נ ר א ? פ
ד ע פ ט נ ארגאני־ פיר אויבן־דערטאנטע די פון יעדע :ע

״ דאר^ זאציעם ך פאראײגיגן צו באשליםן קאנװענשאן א ב  זי
ט  קאנװענשאז־בא־ דער ארגאניזאציעם. דריי אנדערע די מי

םן דארף שלום ײ  מיט־ די פון רעפערענדום א דורך װערן מטגעה
גלידער.

ע ג א ר ל :פ פי ארגאניזא־ יעדע פארמאגט מיטד-לידער װי
ט ציע ? צו היינ טאג

ר ע פ ט נ ד מױטשועל רוםישע : ע ״ 3,200—אםאםיאײשאן א
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 םיטגלי־ 5,100—׳םאםייעטי ארבעטער םלאװאקישע «יטגלידעו־.
שע ידער.  אינטער־ מיטכלידער. 5,500—קאםע קראנקן אוגגארי

 צוזאמעז מיטגלידער. 11,800—ארדן ארבעטער נאציאנאלער
מיטגלידער. 25,600

ע•. אג  אט .פון צושטאנד פיגאנציעלער דער איז װאם פו־
? ארגאניזאציעם פיר די

ר ע פ ט נ שע די : ע שאן אייד םױטשועל רוםי  —אסאסיאיי
 םלאװא־ די ,$95,000—קאםע קראנקן אוגגארישע די ,62,000

 —ארדן ארבעטער אעטערנאציאגאלער דער ,$264,000—קישע
.$472,000 צוזאמעז ,$51,000

ע ג א ר שאן רער איז װאם :פ יע־ פין באריבט װאלױאײ
 ארגא■ ׳פראטערגאלע (יעדע ? ארגאניזאציעם פיר די פון דע

ע אצי  קא־ אינשורענם צום צושטעלז יאר א מאל אייז מוז גיז
שאן א מישאנער  אג־ די ארײן נעמט װאם בארינט, װאלױאײ

ײנ װעלן מיטגלידער די װאס ׳םומע, די פאנד־ז, געזאסלטע  ‘א
ע יעדע װאם דערפארונג, די און צאלן  כע־ האט ארגאניזאצי
יאר). פארגאנגעגעם דעם שטערבלעכקייט אין האט

: ר ע פ ט נ שע די ע ט קאםע קראנקן אונגארי װא־ דעם לוי
שאן  פראצענט. 104 פון שטופע א אוין= שטייט באריכט לױאיי

 האלב א און 107—רוםישע די פראצ״ 107—םלאװא־ישע די
ט 103 ארדן ארב. איגט. דער און פראצ״ ר״ מי  פערטל ד

 ארגאניזא־ פראטערנאלע פיר אלע אז ׳באװייזט, דאם פראצענט.
ען ציעם ט״ ף ש  קע־ און פראצענט 100 װי הענער שטופע א אוי

מיטגלידער. זייערע צו פארפליכטונגעז די נאנקומען נען
ע אג ־ פיל : פו ע יעדע האט ברענטשעם װי ארגאניזאצי

? צו הײכט אג ט
ר ע פ ט נ —סלאװאקישע ברענטשעם, 90—רוםישע די :ע

 ארבעטער אינטערגאציאגאלער דער און 112—אוגגארישע ,95
ײז ברענטשעם. 541 צוזאמען .224—א

ע ג א ר פארקלענערט פאראײגיגונג דער ידורך װעלן :פ
טגלידער? די פון צאלונגען די װערן פארגרעםערט אדער מי

ר ע פ ט נ ױם די אז ניט, פראגע קײן איז עם : ע פון ד
ט װעלן מיטגלידער די  פאר־ דער ביי װערן פארגרעסערט ני

גונג. ײגי ר װאם דעם מיט פארקערט, א  אייגשפארן װעלן מי
ן מיר װעלן אויםגאבן אדמיניסטראטמוע דאלאר טויזגטער י י  ז

פארקלענעיז• צו צאלונגען די בנח
:!? אג ר פאר־ דע.ם פון שפראך־םעקציע יעדע וועט פ

טן  איר אויפהאלטן העלפן איצט ביז װי קעגען ארדן אייניג
? פרעםע

ר ע פ ט נ די האבן װעט שפראך־םעקציע יעדע זיכער. :ע
ע פולע אמי  ארבעט ארגאניזאציע און קולטור איר אין אויטאנ

 װעלכע שפראך־פרעסע, די אינםטרומעגט, איר אויפהאלטן אין
ע איז  ארגאניזא־ דער אין אויפגאבן װיכטינםטע די פון איינ
םעקציע. דער פון קולטור־ארבעט און ציע

ע ג א ר הא־ ברענטש אדער שפראך־םעקציע יעדע װעט :פ
ע יזײערע בען עג  אנדערע אדער ל״סעאומם ל״באר פאגדן, א״ג

טוציעם ? אינסטי
ר ע פ ט נ האבן קען ברענטש אדער םעקציע יעדע יע, :ע

ע ענ טו־ אגדערע אדער לײםעאוםס לייבאר פאנדן, א״ג  איגסטי
טן ציעס,  פאר אבליגאטאריש איז װעלכער יפאכד, בענעפיט טוי

 פון געמייכשאפטלעך װעו־ז פארװאלטעט מוז םיטגלידער, אלע
צוזאמעז. םעקציעם אלע

ע ג א ר כא־ די פון ברענטשעם די װעלז אזוי װי : פ
אנירן שפראך־סעקציעם זונדערע  פארא״גי־ דער נאך פוגקצי

? ג ג גו
ד ע פ ט נ א:־ װעלן ברענטשעם די פריער. װי פונקט :ע

ען די פירן טינג ״ שפראך, זײער אין מי ך װעלן ז  קענעז זי
ט דורנשרײבן ר מי ע ״  פונקט שפראך־סעקרעטאר גאציאנאלן ז

פריער. «י
ע ג א ר ע אן פאר װאם :פ אמי די האבן װעלן אויטאנ

?שפראך־ברענטשעם באזונדערע
ר ע פ ט נ ־ פולע די האט שפראױברענטש יעדער :ע אוי

ר אנצופירן טאנאטיע  שפראך עטלעכע איצט. ביז װי ארבעט אי
ן אין ברעגטשעס ״ ר דערװיילן װעלן שטאט א ע ״  באזונדער ז

 ארי די אגפידן װעלן װעלכע קאמיטע, דיסטריקט אדער שטאט
געטאן. איצט װערט זי װי אזוי בעט

ביז װי קענעו׳ שפראך־םעקציע יעדע װעט :פראגע
ױן איצט, אכיז ? ױגנט־םעקציעס און קינדער־ אירע ארג

ײן קען עס :“ענטפעו ט פראגע ק , ני ן י י ע אז ז ײנ פון א
ײן מעט םעקציעס באזונדערע די פון ארבעטן װיכטיגסטע די  ז

רן דאם אניזי אר די ארג שוני  דעם פון ױגגט־םעקציעס און דז
שו׳ אלע אז װערן, פארשטאנעז אבער דארף דערביי ארדז.  דז
 פארבינ־ אין שטיין דארפן װעלן ױגנט־םעקציעם און גיאר
ט דויגג ״ ױגנט־דעפארטמעגט דעם מי טן דעם ב עיג  אינ־ פאראי

ארדן. ארבעטער טערנאציאנאלן
: ע ג א ר ט .װעלכער װעט פ װאם בענזגפיט, לאקאל איז ני

? װערן אפגעשאפט איצט, האבן םעקציעם באזונדערע די
: ל ע פ ט נ ף ע לא־ אויב,—פארקערט גיט. ארפן קיין אוי

 איצט האט םאס״עט• ארבעטער סלאװאקישע די זאגן, מיר
טי םאבילי ן (פארזיכערונג בענעפיט״ ״די  פאר־ פון פאל אי

רן בענעפיט דעם זוכן מיר װעלן קריפלונג), פי ײנ  אלע פאר א
ן װעט אויפגאבע אוגזער ארדן. דעם פון סעקציעם אלע ״ ט ז  ני

״ נאר בענעפיטם, די פארקלענערן צו פארגרעםערן. צו ז
ע ג א ר צא־ ז״ערע ■עגדערן דארפן םעקציעם די װעלן :פ

טז צום לונגעז ? פאגד בענעפיט טוי
ר ע פ ט נ ״ : ע מוז i״p אבער טאן, קעגען עם װעלן ז

ט עם װעט . :י ן ״  בא־ קענען װעלן םעקציעם באזונדערע די ז
רצוג״ן שליםן בע ף אי  נעשא־ ״פראטוירנעל פון באזע דער׳ אוי

 ביליגער פיל טאויס מאכ װעלכע םטעפ־ר״טם״, קאנגרעם געל
ס צום מיטגלידער, די פאר םטג  יאר. צען נעקסטע די פאר װ״ניג

״ קענען װעט סעקציע יעדע אבער ך ב ט באשליםן זי  װעל־ לוי
אפם. ׳נאצאנאלן צום צאלן װיל זי רעיטם פון פארם כער

 קראנקן צום געיתערן «וזן ברענטשעס די װעלן : פראגע
פאגד? ביענעפיט

ר ע פ ט נ ט : ע ן נאר ני ״ אינ־ אפילו נאר ברענטשעם, ק
עלע דו װי עז מיטגלידער די ט זיינ  באלאנגען צו געצװאונגען ני

ב אז אזוי פאגד, בענעפיט קראנקן צום  ביז האט ברענטש א אוי
 און בעגעפיט קראנקז איבער׳ן אוי.פזיכט גענומען אלײן איצט
טאן. קענן עס ער װעט װ״טער, פארטזעצן עס װיל ער אויב

פראגן. פארש״דענע די אויף ענטפערן פרובירט האבן מיר
 פאראיינינונג. פאר דיםקוםיע דער אין ארויםגערוקט װערן װאם

ט האבן מיר אז זיך, פאר׳טטײט  אצע אויף ענטפערן געקענט :י
 ארויפשוױ־ דיםקוםיע דער פון פארלויףי אין קענען װאם פרעגן,

 ׳טום ?ײז ניטא זיינען עם אז קלאר, אבער איז זאך אײן מען.
 אויבן־ די פון פאראײניגונג די אפהאלטן זאלן װאם אורזאכן,

ארגאניזאציעם. פדאטערנאלע פיר דערמאנטע
װעל־ ארגאניזאציעם, פיר די אז אנגעװיזן, ׳טױן האבז מיר

 בא־ אמאלגאמײשאן, פון פראבלעם די איצט דיםקוטירן מנ
 רעװאלוציאנערער דער פון ט״ל א װי יעדער זיך טראכט

 אויב אז קלאר, אונז פאר איז עם באװעגוגג. ארבעטער
 װיכ־ קיין זיין געלועגט ניט האט באזונדער ארגאניזאציע יעדע

 צו־ אלע עס זײ װעלן באװעגונג, ארבעטער דער אין כח טיגער
 בא־ פראטערנאלע אלגעמ״נע די אויב אז װערן. קענען זאמען
 איצט מיר האבן בארג־אראפ, גייז צו אנגעהויבן האט װעגונג

 צענדלי־ צו צוצוהומען פארא״ניגוע, א דורך מעגלעכקײט, א
 ארגאני־ שפראכן. פארשיידענע םון ארבעטער טויזנטער גער

 בענע־ קראגקן און טויטן פאר זעלבםט־היילח, פאר זײ זירנדיג
 םאר ארגאגיזירן ?ענען צײט זעלבער דער צו זײ מיר װעלן פיט,

 פון חשבון אויפ׳ז פארזיכערוגג םאציאלער פאר קאמו» ברייטן א
מלוכה. דער

 פרא־ דער פון געשיכטע דער אין מאל ערשטן צום ם׳איז
 פונדאמענט דעם אװעק לײגן מיר אז בא.װעגונג, טערנאלער

 מאסן־ארכאני־ פראטערנאלער ברײטער פאראײניגטער א פאר
פאראײנינן צו בלויז ניט זײן דארפן װעט צװעק אומער זאציע.
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פינקלשטײן י.
 פירן דארפן ברענטשעס אזוי װי

מיטינגעו זײערע
 טאנ־ « םוז פרציעקט

אררנוננ

״ גאנצע א אניגענומען האט קאנװענשאן ערשטע אוגזער  רע־ ר
 רעקאמענדא די פון סך א ארבעט.. קולטורעלער װעגן קאמע׳גדאציעם,

ען ציעס נ ״ ן ז ״ ■געװארן פארגעבראכט שוי  נא־ פריערדיגער דער ב
קולטור־קאמיםיע. ציאנאלער

ל׳ צום דורכצופירן. דאס אזוי װי בלויז, איז פראגע די שפי ב״
ען ברענטש אונזערע אלע אז באשלאסן, האבן מיר טינג  האבן זאלן מי

םיעס א״גלײיטונגען, םקו  אוגז פרעגן װ. אז. א. טאג-פראגן, איבער די
ט אזוי װי ברענטשעס, די  געמעז מען קען אזוי ווי דאם? מען טו
עם״ גאנצע די ביזנ  מיר ? אזייגער צען ביז באשר״נקעז זיי און ״

 װייםט׳ קולטור־קאמיסיע די ? פארהאנדלען צו פיל אזוי האבן״דאך
 קולטורעלן אונזער דורבצופירן שטערונג גרעסטע די איז דאםי אזי

ע •מיט טאג־ארדגוגג גרויםער דער &לאז,'אז טן, צענדליגער זיינ  בארינ
ם אפט נאך פעלט ט אוי ע דורכצופירן אפילו ברענטש פאר׳ן צ״ נ ״  ז

״ביזנעם״. רעגולערע
דעם. װעגן געטראכט אפט יהאט קולטור־קאמיםיע נאציאגאלע די

ט ן לוי ״ גג מ ײנו  דער פון םאב־קאמיטע .א װאס פלאן, דער װעט מ
 אט פארענטפערן אויםגעארבעט, האט קולטור־קאמיםיע גאציאנאלער

: אזא איז פלאן דער פראגע. די

עקזעקוטיװע דער פון פונקציעם

 מיט־ ברײטער דער פון דערװײלט װערן װאם עקזענןוטיװעס, די
 פון פארװאלטער ידי װערן דארפן ברענטשעם, די אין גלידערשאפט

״ ארגאגיזאציעם. זייערע ף שטײן דארפן ז  רער פאר װאך דער אוי
״ דערװיילט ברעגטש דער װאם צייט טן און ז  קול־ םאציאלן, דעם הי

ברענטשעם. די אין לעבז פיגאנציעלן טורעלן,
״ ג ברענטש דער אז געבן, אכטוגג דאופן ז נ טי ך זאל «י ט זי  ני

ט פארנעמען טן טי ״ ק י נ ״ ל  קע־ זאל טיקעטם), איבער (דיםקוםיעם ק
רנפירן נען ע •אילע דו ר ע ״  .10 ביז 8.30 פון געשעפט־אגגעלעגנת״טן ז

כטיג, איז צװעק דעם פאר  דער־ װערן װאס עקזעקוטױועם, די אז װי
 קא־ פיר פאלגנדע די פון באשטיין זאלן ברענטשעם, די אין וויילט
:טיטעס
מיטגלידער. 3 פון שול־קאםיטע און קולטור )1
מיטגלידער. 5 פון מיטגלידערשאפט־קאטיטע )2
מיטגלידער. 3 פון אוגטערנעטונגם־קאמיטע און פינאנם )3
מיטגלידער. 2 פון ליטעראטמ־-קאמיםיע פרעם, )4
4 h ,די פון עקזעקוטיומגם די צוזאמען שטעלן װאם קאמיטעם 

: פוגקציעם פאלגנדע די האבן ברענטשעם,
i( פון טייל קולטורעלן דעם פאר זארגט קוליטװ־-קאמיטע

 s אויפהויבן צו נאר ארגאניזאציעם, אויבן־דערמאנטע םיר די
 פאר באװעגונג, פראטערנאלער דער אין ק^מפאניע ברייטע

ליניע. גאגצער דער אויוי פאראייניגונג
ארבע־ אינטערנאציאנאלער דער װאם קאנװענשאנם, די

 מאי אין האבן קאםע קראנקן אונגארישע די און אררן טער
 ביידע פאראייניגן צו באשלאםן אײנשטימיג האבן אפגעהאלטן,

 פאר איצט שטייט פראבלעם די ארגאניזאציע. אײן אין ארדנם
 אתאניזאציעם. פראטערנעלע םלאװאקישער אוז רוםישער דער
 קאנװענשאנס, קומענדיגע זײערע אז זיכער, זיינעז מיר

 ענטוזיאזם זעלבן דעם מיט װעלן רעגולערע, אדער םפעציעלע
 םאר־ אז און םאראייניגונג די אננעמען גײםט זעלביגן מיט׳ן און

 אויפבויען צום טאן נעם א ערשט זיך מיר װעלז אייגיגטערהייט
 םאראײניגטע די אין קלאםךארדן פראטערנאלן מעכטיגן א

שטאטן.

ט אן פירט זי מיטגלידערשאפט־קאמיטע. )2 ברענטש.  דער מי
טגלידער; פאר קאמפאניע  מיט־ געשטראכעגע די אונטערזוכט זי מי

ײ פארװאם גלידער, ען ז ײנ זפ ארויס ז ט זי ברענטש. י ל״כ ס ג  אוי
םע פןו קרױודעם  אונטער־ און פינאנץ װ. אז. א. מיטגלידער געװי

. ע ט מי א ק - ג נ ו מ ע ט ברענטש, פון פינאנצן די פאר זארגט זי נ  בר״נג
 ליטעראטור־קא־ און פרעם )4 אונטערנעמוגגען. פאר פלענער
 די ״מארכן־פרײהייט״ אין און ״פוכק״ אין אינפארמירט זי מיטע.

ט ברענטש, פון טעטיגקײט  פאר זארגט זי זיך. פארנע-טט ער װאס טי
 שטעלט און ״האמער״ ״מארגן״פרייחײט״, -דער פון פארשפרײטונג דער

מיטגלידער. די צו ביכער און בראשורן װיכטייגע פארשײדעינע צו
ט צוזאמען הברים, דרייצז די אט צע־ שטעלז באאמטע, די מי

ף װע די גוי  בר. א פאר צוגעפאסט איז עקזעקוטױוע (אזא עקזעקוטי
 דער־ ברענטשעם קלענערע אדער גרעםערע מיטגלידער). הונדערט פון

לן  אין מיטגלידער װייניגער אדער מער, פיל אזוי פראפארציאנעל װ״
ר ע ״ עקזעקוטױוע. ז

ע. דער צו באריכטן קאמיטעם אלע )2  עקזע־ די עקזע־וטױו
װע טי ט קו  דער פון באריכטן די ברענטש צום יקורצן אין איבער גי

ארבעט. אפגעטאגענער
 כאראק־ לאקאלן א טראגן װאס צושריפטן אלע באריכטן. )3

 שטאט־קאמיטעס, פון גייעם, אינפארמאטױוע פארשיידענע װי טער,
ט ברױו אדער  אי־ װערט ארגאניזאציעם פארש״דענע פון בילעטן מי

 פון צושריפטן עקזעקוטיװע. דער פון באשלאםן און בערגעל״ענט
שן, א  אי־ װערן כאראקטער אויפקלערנדיגן און עקאנאמישן פאליטי

צן, בערגעגעבן  פאר־ אלגעטײגער דער צו קורצן אין אדער אינגאנ
זאמלונג.

װע דער צו באריבטן דאח* האספיטעלער דער )4 טי  עקזעקו
 בא־ און האנדלט עקזעקוטױוע די בענעפיט. און קראנקהײט װע;ן

ברענטש. דעם ■װיםן עם לאזט און באריכט ידעם װעגן שליםט
װע אן װערן דערוױילט פלעגט א<צט ביז  דער צו און עקזעקוטי

 איקאר׳ קולטור־קאמיטע, א װי קאמיטעם, פארשײדענע עקזעקוטױוע
 קלע־ ךי אין װ. אז. א. קאמיטע מיטגלידערשאפט ליטעראטור־קאמיטע,

ע פאר מיטגלידער אויםפעלן אפט פלעגן ברענטשעס נערע  קא־ אזוינ
ען קאמיטעם ידי אז געװען, איז רעזולטאט דער מיטעם.  קיינעם צו זיינ

ט ט פלעגט ברענטש דער פאראנטװארטלעך. געװעז ני  קיין פאדעיז ני
ט קאמיטעס די פלעגן באריבט,  קא־ א פלעגט אפט און באריכטן, ני

טע  באשטימטן א פאר דערוױילט איז זי אז פארגעםן, אינגאנצן מי
צװעק•

שפארן װעט עקזעקוטױוע אן דערװײלן פון פלאן נייער דער  א״נ
 פאראנט־ די געבן אבער װעט קאםיטעם, באזונדערע די ברענטש דעם

ל איר טאן צו קאםיטע יעדער פון װארטלעכקײט ״  די און ארבעט ט
 םאמע די איבער קאגטראל דעם האבן יװעט גאנצע א אלם עקזעקוטױוע
 עק־ ;אנצע די דורכפירן. דארף ברענטש א װאם ארבעטן, װיכטיגםטע

ײן װעט זעקוטיװע, ברענטש. צום פאראנטװארטלעך ז
 צו־ צושריפטן. אלע באטראכטן דאריפן זועט עקזעקוטױוע ד<
טן עטלעכע אפט פאױנעטט װאס כאראקטער, לאקאלן א פון שריפטן  זיי

 א ביי אװעק נעמט װאם אינפארמאציעם, געװיםע אדער בילעטן, .װעגן
ג ברענטש נ טי ט םך א זייער מי ״  גע־ דעם פארלירן מיטגלידער און צ

ע דולד. ע די װעט צושריפטז אזוינ  בא־ און באהאנדלעז עקזעקוטױו
 איז זאך אזא אז װערן, באריכטעט בלויז װעט ברענטש אין שליסן.

 אויפקלערנדיגן און פאליטישן א פון צושריפטן געװארן. אפגעטאן
װע די װעט כאראקטער, בן דארפן עקזעקוטי  םא־ די זיי פון אויסקליי

ײ פון אפט און װיכטיגםטע מע טונג אן מאכן ז ליי ײנ  ברענטש פארין א
 אלײן צושריפטן זועלן װעכ אזא דורך נאר אזייגער. צעז נאד פאר

 פאליטישע װיכטיגע איבער דיםקוםיעם, פאר טעמעם געבן אונז שוין
טאג־פראגן.

ך ברענטשעם די קענען פארװאלטויגג פון פארמע אזא דורך נאר גי
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לעקציע־טור !8 פון אײנדרוקן עפשטײן מלך

דער־ לאנד, איבער׳ן ארוים פארט װאם איינער, יעדער
 שלאגט װאם אפטימיזם, דעם און פרישקייט די גלייך פילט

 שאר־ װערט קלאםנקאמו» װען צ״ט א אין ברענטשעם. די פון
 ברענטשעם די פון יטעט5װיט«< די איז אימפעדיגער, און פער

 װע־ באװעגונג, רער פון אפ ניט שטייען זיי אז אנצײגער, אן
זיינען. זיי גיציד מעם

 דער בײ געשטאנען ניט איז שורות די פון שרײבער דער
 לע?ציע־ דער ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלז פון װינעאע

 מיט בא?ענען צו זיך געלעגנהײט ערשטע רי געװען איז טור
 פיליענריגער א נאטיר^עך, ברענטשעם. די פון טעטיגקײט דער

 באקאנטשאפט. גענויער א פאר מעגלעכקייט קײן ניט גיט באזוך
 ניט דעריבער זײנען געמאכט, װערן װאם באמערקונגעז, די

באמערהונגען. װי מער
 דער איז ברענטשעם די װעגן שטריך װיכטיגםטער דער

 און לינקער דער אין אריינגעגלידערט זיינען זיי װאם פאקט,
 ז״נען צװ־יק יארן מיט באװעגוע. «רבעטער רעװאלוציאנערער

 —לינקע די מייגען מיר—ריגג ארבעטער פון ברענטשעס די
 באװעגוננ. ארבעטער רעװאלוציאנערער דער םון פרײגבו געװען
ג זיי זײנען אויםנאמען, וױיניג מיט—איצט מי ^גי ע  דער פון א

 ברענט־ מערםטע די באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאנערער
 םימפא־ װי ניט באװעגונג דער צו פליכט ז״ער דערפילן שעם

 נאר באװ־ענעצט ניט איז הייאףז זייער אייגענע. װי גאר טיקער,
«יציין. געלט אויף

ברענטשעם. די אין שטימונג די איז שטריך צװײטער א
 פעלז עם אז זיך, באקלאגן טוער װי אפט הערט גאסט דער

 די מען הערט אומעטום כמעט אדבעט. קיין ניט אבער כחות,
 פיל אזוי מען נעמט װאו מעגלעכקייטן, פאראן ;זאך זעלבע

? צײט
 װאוקם דעם םאר גינסטעע א זײער לאגע די איז פאליטיש

גאנצער אונזער פאר װי ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון

םן דעם פון װערן פטור ך און ארדענונג״ ״טאגעס גרוי  מער קענען זי
 אן װי זען כלייד מיר װעלן דא און ארבעט. קולטור ימיט פארנעמען

ר דער דורך בלויז שװעריגקײטן, שום ע ״  פארװאלטונכ, פון פארמע נ
ף פארקלעגערט ברעינטש יפון טאג־אדדנוגג דער װערט  פרא־ פופציג אוי
צענט.

 בא־ פלעגט ברענטשעם ערשטע די אין טאג־ארדנונג אלטער ךער
.3 צושריפטן; .2 פראטאקאל; .1 :פונקטן פאלגנדע די פון שטיין

 בא־ קולטור־קאםיטע .5 דױם; .4 אויפנעמען; פארשלאכן מיטכלידער
 באריכט .8 האםניטעלער; .7 באריכט; מיטגלידער־קאטיטע .6 ריכט;

 עקזעקו־ .10 קאמיטע; אוגטערנעמונגס .9 קאמיטעם; םפעציעלע פון
ױו באריכט. ט

ע די י י . נ ג נ ו נ ד ר א ־ ג א  פאר־ פון פארמע גייער דער אונטער ט
ט טאכ־ארדנונג די דעדוצירט װערט װאלטונג,  פינף צו װי מער ני

 אויפנעםען; און פארשלאגן מיטגלידער .2 פראטאקאלן; .1 פונקטן.
ױם; .3  דער פון באריבט 5 קאמיטעם; םפעציעלע פון באריכטן 4 ד

ט מעד דארף טאג־ארדנונ; אזא אט עקזעקוטיװע.  א װי פארנעמען ני
האלב. א און שעה

עמען ברענטשעס די װעלן ךינ  דער־ פלאן, נייעם דעם דורכפידן זי
ט עקזעקוטיװעס, די אין מיט״לידעד טעטיגםטע די װיילן  מורא ני

 אונ־ װעלן מאכט, צופיל האבן װעלז עקזעקוטױועם די אז האבנדיג,
ען אנדער אן האבן צייט קורצער א אין גאר ברענטשעם זערע סז  אוי

ט װעט ??רבעט קולטורעלע די און ן ני ״  פאקט, א נאר װאוגטש קײן ז
ן אויבן־אן דעם פארנעמען װעט װאם ברענטשעם. אונזערע אי

 באפעלקערונג רער פון שיכטן ברײטע די צװישן באװעגונג.
 ניט עם קענען טויבע נאר אויפרודערונג. טיפע » פאר קומט

 נ«נ* איר אין שטייט ? מען טוט װאם :פראגע די אויםכעפן.
 אויך נאר ארבעטער, מיליאנען פאר נאר ניט שארםק״ט צער

 פאר און שטאט אין קלײנבירגערטום פון טײל גרעםטן פאר׳ן
 פון זײ האט קריזים דער אינטעליגענץ. פראפעםיאנעלער דער

 די באגרײםן צו אן זײ הויבן איצט פריטשמעליעט. אנהויב
 הערן זײ הומען איצט אויםגאננ. אן זיי זוכן איצט אורזאכן.

זאגן. צו האבן קאמוניםטן מיר װאם
 די װעגז דערצייאן װעט רעדנער קאמוניםטישער יעדער

 װענן און פארזאמלונגען זיינע צו קומען װאם פנימ׳ער, נייע
 די אוים. אים הערט מען װעלכן מיט אינטערעם טיפן דעם

 לעקציעס, די אויףי געהאט שרײבער דער האט דערםארונג זעלבע
 זײנען אומעטום כמעט אײנגעארדנט. האבן ברענטשעם די װאם

 פון און רינג ארבעטער םון אפט זייער מענטשן, נײע געװען
 אינדוסטריעלע די איז קרייזן. צױניםטיש־קלײנבירגערלעכע

 צו־ צייט א מיט זײנען װאם ?גרבעטער, געקומען זיינען שטעט
רעכטע. די םון איינפלוס אונטער׳ן געשטאנען ריס

 אלצדינג און ברענטשעם אלע אז זאגן, צו ניט מיינט דאם
 קען דארטן און דא ארדגונג. בעםטער אין זיך געפינט זײ אין
 טיילן אנדערע צװישן רייבונגען אן אנשטויסן כאך זיד מעז
 װייניגער םך א אםת, ברענטשעם. רי און באװעגונג דער פון
 רינג. ארבעטער דעם אין ברענטשעם לינקע די מיט אמאל װי

 כע־ אװעקגעשטעלט ארבעט אינערלעכע די איז אומעטום ניט
 ארײגצו־ געיעג דער װאו פלעצער, םאראן געהעריג. װי װארן
 נוים־ רער צו טוער די פאדבלענדעט מיטגלידער נײע קריגן

 װידער, אויפקלערונגס־ארבעט. פאליטישער פון װענדיגהײט
 שטײם־ א זיר באמערקט עם װאו פלעצער, פאראן פארקערט,

 א דארטן איז זיפ די מיטגלידער. נייע «רײננעםען אין קײט
צו־געדיכטע.
 קולטור־ארבעט אז אנגעװיזן, האבן אונז, פאר חברים

 ברענ־ רי אין בירגער־רעכט פולע אויםגעקעמםט ניט נאך האט
 בא־ אדער רעכט װעגן ניט זיך עם האנדלט אײגנטלעך טשעם.
 פראקטיש־ און געניטקײט װעגן װי ?ולטור־ארבעט, צו ציאונג

 װאם שטעט, דא זײנען עם קולטור־ארבעט. דורכפירן אין קײט
 םיסטעמאטישע א אנצוםירן אויםגעלערנט ניט נאך זיך האבן

 ^עק־ א ארגאניזירן געהעריג װי ניט אםילו און קולטור־ארבעט
ציע.

 פארזאמלונג א אדער לעקציע א צו פארבארײטוגגען גוטע
 פעםטגעשטעלטער » איז דאם דערפאלג. פראצענט אכציג מײנט

 םך א אין גילטיג ניט װייט בלל דער איז באדויערן צום כלל.
געביט. דעם אויױ לערנען זיך דארפן טוער אונזערע שטעט.
זאך. װיכטיגע א איז טעמע די אויםק^״בן ביישפיל. א

 אינטערעםירט װאם הערן״ צו אויער אן האלטן דארםן טוער
מאםן. די טאג צו היינט

 אויםנאם, אײן מיט—שטעט אלע האבן םאל, אונזער אין
 ׳צעבן אזוי װי טעמע: זעלבע רי אויםגעקליבן—םיטי קענזעם

 האט אויסגעלאזט םאװעטךפארבאנד. אין מעםן אידישע די
 םאװעטך אין לאגע אידישער דער צו אינטערעם דער אז זיד,

 לאגע אלגעמיינער דער צו װי קלענער פיל פיל, איז םארבאנד
 און ארבעטער, װערטער, אנדערע אין םאװעטן־םארבאנד. איז

 װעגן באריכט א קריגן צו נייגעריגער זיינען קליינבירגער, אפילו
 װעגן אויםשציםלעך באריכט » װי אויפבוי םאציאליםטישן

 אויפבוי. דעם אין אידן מיליאן דרײ קרוב פון אנטײא דעם
געזונטע. א זייער איז נײגעריגקייט זײער

עם מיר האבן אלבאני, שטאט, ערשטער דער אין גלייך
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 אן העו־ז געװאצט האבן צוהערער די םראגז. די אין דערפילט
 יזא־ די װעלכע מיט בלבולים און רכיאותז א׳צע די װעגן ענטפער

 דעם פון אויפטואועען די באקעםםט פרעםע פיטאליםטישע
 געװען איז שטיק־ארבעט װעגן דערקלערוע א פלאן. ־יארען5

 קאלאניעם. אידישע רי טיט באקאנטשאפט א. װי נױטיגער פיל
 אין מיר האבן אצבאני, אין דערםארוע פון גרונד דעם אויח
 גע־ עולם, דעם םון צושטימוגג דער מיט שטעט, גרעםערע אלע

 טעמע רי געבי^יבן איז פאעצער דרײ אין נאר טעמע. די ענדערט
בעסער. געװען איז אזוי אז גלויבן, מיר אנאנםירט. װי

שי־ און דעטראיט פארבארייטונגען. די מיט זעלבע דאם
 װעט מען יציפלעט. קײן ארויםגעלאזן ניט אפילו האבן קאגא
 כמעט אבער זיינען געקומעז דערקלערונג. די געװען איז—לווםעז

 קומען װאם ארבעטער, די הייםט, דאם אײגענע. אױםשליםלעך
 ליפלעט א פארזאטלועען. און לעקציעם אונזערע צו מאל אלע

 אויםן. דאך מיר זיינען דאם און ארבעטער, נייע געבראכט װאצט
 אין (הגם טעות. ז״ער צוגעגעבן שפעטער האבן חברים די

 שפעט. אנהויבן םון מכה די איינגעגעםן זיך האט דעטראיט
 ארטיגע די לעקציע. קיין אן ניט זיך הויבט אװנט אין צען פאר

 פירט עס באקעמפן. צו דאם כחות אלע מאביליזרז מוזן טוער
מענט־ נייע אונז פון פארטרייבט עם און דעטאראליזאציע צו

).iw׳
 דער אז מנהג, ליבן דעם אפצושאםן געקוטען איז צײט די

 רעדע א טיט צוהערער די צוגרייטן אנדערש, ניט מוז טשערמאן
 גוטער א רעדן. װעט לעקטאר דער װאם טעמע, דער איבער

 די פארקערט. און אװנט דעם פאר נעװינם א איז פארזיצער
 כבוד. םון זאך א װי דעם אויף קוקן ניט דארפן ברענטשעם

 צי זינען אין האבן מען דארף פארזיצער א אױםקלייבן ביים
זיך. פאםט ער

ארבע־ עלטערער אן פארזיצער, דער האט שטאט איין אין
 אנגעהויבן באוועגונג, דער אין און ברענטש אין נ״ער א טער,
 בײ חדשים זעקס פארבראכט האט עפשטײן מלך חבר :אזוי
 און םאװעטךרעגירונג די שטודירט האט םאװעטן־רעגירונג, דער
 םאװעטן־רעגירונג... דער װעגן אלצדינג דערציילן דא אייך װעט

 געװאלט אים האבן זיי אז פארענטפערט, זיך האבן חברים די
ארבעט. דער אין אריינציען
 אפגעזופט פארזיצער דער האט שטאט צוױיטער א איז

 לעק־ דעם אז טאן, מאנאטאנעמ קלאגעדיגן אזא אין רעדע זיין
 א איז דאם מויל. דאם עםענעז צו געװען שװער איז טאר

כבוד. א צו טיילט מען װעמען טשערמאן,
 ארדן דער װאם ביכער, די מיט זאך די איז ש^ימער נאך

 א. דער אז איבערצײגונג, טיפםטע אוגזער איז עס ארויס. גיט
 ארגאניזאציע, ארבעטער מאסן א״נציגע די היינט איז א.

 אפא־ נויטיגן דעם פארמאגט זי ביכער. ארויםגעבן קען װאם
< א געװארן. אײנגעשטעצט ניט איז ער נאר ראט, שפ ײ  כםעט ב

 קריגז װאם יעניגע, די פינאנ׳ן־םעקרעטארן די זײנען אומעטום
 םינאנץ־םעגןרעטאר א נו, זיי. םאר זיך חשבונ׳ען און ביכער די

 זײן קענען ארן װעצן זאא ער חשבונות גענוג מיט בא^אדן איז
 מענטש קייז ניט בסציצ ער איז אפט ביכער. פון פארשפרײטער א

 דער םינאנץ־ביכער). (אויםער ביכער צו אינטערעם אן מיט
 ציטעראטור פארשפרײטן צו מעג^עכסײטן די אז איז, םך־הכצ

מאם. פו^ער דער ביז אויםגענוצט ניט װערן
ברענטשעם, עטיצעכע םאראן זײנען עם װאו שטעט, די איז

 בײ־ צום יצעקציע, די איינגעארדנט. װײניגער נאך זאך די איז
 פון ביכער די קאמיטעט. שטאט פון ארגאניזירט איז שפיא,

 ברענטשעס. די פון םעסרעטערן די קריגן אפים נאציאנאיצן
 וויםן, צו מחויב ניט אםיציעל איז קאמיטעט שטאטישער דער

 ברענטש־םעק־ די און איטעראטור ?יגט ברענטשעם די אין אז
 אונ־ צו עם בריינגען צו מחויב ניט אפיציע^ ז״נען ר/נטארן

 םוו* דער קאמיטעט. שטאטישן םון איינגעארדנט טערנעמונגען,
 הונדערט עטצעכע װאו שטעט, גרויםע די אין דוקא אז איז,

 אינטערנא־ פון אייעעארדנט יצעקציע, א צו קומעז ארבעטער
איג־ דער װאם איטעראטור, די ט5םע ארדן, ארבעטער ציאנאאן

 מוז דאס ארויםגעגעבן. האט ארדן ארבעטער טערנאציאנאיצער
װערן. םארריכט

 זיך האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאיצן דעם דאנק א
 ברענטשעס די פיצעצער. נײע אין באפעםטיגט באװעגונג אונזער
 אוים פעאן זײ ווייא אויפםערהזאמהײט, מער שיינקעז דארפן
געניטקײט. און קצארקײט אידעאיצאגישע טוער,

באשעפ־ ענערגיש טוער די זײנען שטעט מערםטע די אין
 אנדערע םון ארבעטער די צװישן ברענטשעם שאםן צו טיגט

 א ארגאניזירן שיקאגא. אוים זיך צײכנט באזונדערם שפראכן.
 װי ארײנטראכטן זיך דארםן חברים די װייניג. איז ברעגטש

 די פון נויטן קו^טורעצע די באפרידיגן קענען צו גאײך אזוי
 ענג־ ניט און אידיש ניט איז שפראך װעמעם ידער,5מיטג נײע

יש.5
 דערמוטיגט דאר^ ױנגט־ברענטשעם םון אנטשט״אונג די

 אויפמערקזאמ־ די ציען דערצויבן זיך װעצ איך אבער װערן,
 די ענערגיע, זײער אנװענדז דארפן זײ אז חברים, די םוז קײט

 שטודירנ־ םון קיצובן אויםשיציםיצעך װערן ניט זאלן ברענטשעס
 ױגנט־ די װערן באדינגונגען איצטיגע די אין ױננט. דיגער

 דארח מען שו^־ױגנט. דער םון נאר רעקרוטירט ברענטשעם
»רבעטער־ױגנט. די ארײנצוציען אנשטר״נגען זיך

 צוזאמענרעדן זיך אויך דאר^ עקזעקוטױוע נאציאנאיצע די
 באװעגונג אונזער פון ארגאניזאציעם נאציאנאילע אנדערע מיט
 װייזט חבר קײן אדער טורם. די אין טאצק שטיק^ א שאםן און
 א אדער נאכאנאנד, מאנאטן עטאעכע צענטער םון ניט זיך

 שטערט מען יארק. נױ פון זיך טראגט רעדנער כװאיציע גאנצע
 אנשטרײנגונג איבעריגע פאראורזאכט מען אנדערע, די איינע

 װאם ארגאניזאציעם, ארטיגע די אויף יצאםט פינאנציעיצע און
עצעמענטן. זעילבע די פון םוף־כ^־םו^ באשטייען
 אױפמערק־ פראקטיצירן דארח אםים נאציאנאי^ער דער
 ׳צאנד איבער׳ן יצאגע די ברענטשעם. אינדיװידועיצע צו זאמקײט

 זיך נויטיגן װאם ברענטשעס, פאראן נאײך. ניט אחצוטין איז
הייצױ. םפעציעיצער אין

 װאוסם דעם דעמאנסטרירט טור דער האט גערעדט, בכלל
 איר און באװעגונג םראטערנא^ער פרא^עטארישער דער פון

 עטאריש־רעױא?וצי$-5פרא אצגעמײנער דער מיט באהעפטקײט
 קא־ דער פון םירערשאפט אידעאצאגישע די באװעגוננ. נערער

 ברענט־ אלע אין זאך אנגענומענע אז איז פארט״ מוניםטישער
 פ־־ערשאפט דער אט אונטער באזוכט. האבן מיר װאם שעם,
 צי טארשירן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאאער דער װעט

 קלאםן־ אין פאזיציעם ברייטערע און דערגרײכונגען װײטערע
קאמף.

 דיםטריהט, מײםאנ׳ס דר. פון מיטגלידער
אױפמערקזאם

 690 קרעל, דר. באשטימט איז ,1931 ערשטן, דעם ױלי פון
ױ, אלערטאן װענ ף ע אן. דר. פון פלאץ דעם אוי ם מ״

ארדן ארב. אינט. דעפארטמענט מעדיקאל

 ױםטריקט טשעסענאפ׳ס דר. פרן מיטגלידער
אויפמערקזאם

פעלדמאן, נ. דר. באשטימט איז ,1931 ערשטן, דעם ױלי פון
ף גאס, טע45—1349 טשעםענאף. דר. פון פלאץ דעם אוי

ארדן אדב. אינט. דעפארטמענט מעדיקאל

 ארדן ארבעטער אינטערנאצואנאלן פון דעפארטמענט ׳דענטאל דער
 פארויכטז דארפן װאס מיטגלידער, די אז פארלאנגט, אגאנםירט,און

ײן, זײערע ן טאן דאס זאלן צ סט, און ױלי חדשים די אי  װען אויגו
ט איז <עם וי ני " אז י ז בי ״ װעט דאם און געװיינטלעך, װי ״  פארזי־ ז

אויפטערקז^מקייט. מער נערן
ף נעמט אפים דער ך אוי ט אוי ט ארדן פון מיטגילידער ני  רע־ מי
רייטם. דוצירטע

ד נעפיגט אפים י אן 1 אין ז  איז און 803 צימער םקװער, ױני
פארנאכט. 6 ביז ׳צזבת און פרייטאכ אװנט. 7.30 ביז פרי 10 פון אפן
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ד נ. ל א װ כ ו  א און קאנװענשאנם צװײב
זעלבםטמארד

 אינדע• פוג׳ם פארטרעטז
 אברהם ברית ארדז פענדנט

 אינ־ אוז ריננ ארבעטער
ריננ ארנעטער דעפענדענט

1.
אידן. פראפעםיאנעלע פון ארדן לאיאלער

דעםיציט, און םורפלום װעגן ציפערן מיט ים דעם פאדביי
 פאר־ ;״מעמבערם״ שטארבדיגע און טויטע לעבעדיגע, װעגן

 ״אידי־ און אידנטום װעגן רײד שטראםעז קאלעםוטנע די בײ
 אויוי אינטריגעם און קלי?עם די פארב״ פראבלעמען״; שע

 װאם—אמביציעס, קאריעריםטישע פערזענלעכע םון באדן דעם
אברהם״? ברית ארדן ״אינדעפענדענט דעם אין םיר געפינען

 מיטגלידערשאםט פאםיװע א אז בל, קודם געםינעז מיר
 קודש כלי באלעבאטים, אידישע טויזנט הונדערט קנאפע פון
 ענג איז װאם פירערשאפט, א פון באהערשט איז ארבעטער און
 קאפיטאליםטישע צװײ די מיט פארבונדן פראםעםיאנעל און

 כארא?טע־ א רעגירוגגם־אפאראטן. זײערע מיט און פארטײען
 •איר—איז םירערשאפט דאזיגער דער פון שטריך ריםטישער
 צרקה־אנשטאלטן אידישע די טיט םארבינדונג ענגע שטענדיגע

 ״גרױס־מײםטער״ נייער דער ארגאניזאציעם. רעליגיעזע און
 לאיער, רײכער א איז אפעל, איזידאר מיסטער ארדן, דעם םון

 דער איז ער טאמאני־מאשיז. דער אין גליד א לאנג איז װאם
 הערשנדער דער םון ארגאניזאציע גרעםערער א םון פרעזידענט

 דע־ ״דזשעפערםאן דעם םון—יארק נױ אין באגדע פא'יטישער
 טײטעאבױם הרב פון ערן־פרעזידענט דער סלאב׳/ מאקראטיס

 (יתומים עםײלום ארםאן איזראעל פון םיטגליד תורה, תלמוד
 דיםטריקט ניינטער פון יתוםים, בית נאציאנאלן פון הויז),

 דער םון און »םאםיאיישאן באים םטריט גרענד פון נוירםערי,
 געװעזענער דער קאנגרעגיישאז. טייטעלבוים קאלבאשאװער

 מיז זעלביגן דעם םון איז פערלמאן, ד. נייטן ״גרוים־מײםטער״,
 צאל א אין אנםירער אן און פאליטישן פראפעםיאנעלער א—

צדסה־איגםטיטוציעס. און רעליגיעזע
 ארדן אינדעפענדענט דעם פון קאנװענשאן דער אויף»

 א אנגעגאנגען איז ספרינגם םאראטאגא אין אברהם ברית
 גע־ האט פערלמאן נײטן אנםירערשאםט. דער איבער שטרייט

 נאכ־ יאר צװײ שוין איז ער װײא אויבן־אן, דעם פארלאזן מוזט
 געטארט ניט ער האט מעד און מאםםער״ ״גרענד געװען אנאנד

 ״גרוים־מײם־ געװעזענער א םענדערם, לעאן ריכטער ״לויפן״.
 ארדן, דעם איז מאכט צו צוריקהומען געפרואװט האט טער״,
 אויםגע־ אים האט אפעל, איזידאר הויפט־געגנער, זײן אבער

 יאר א אויף ארדן איבער׳ן ?יםר נעװארן איז און מאנעװרירט
צײט.

 אין מלוכה־סאםע. היבשער א מיט מלוכה, היבשע א ם׳איז
 ארדן אינדעפענדענט דער האט עקזיםטענץ זיין פון יאר 45 די

 דעם אין דאלאר מיליאנען היבשע אנגעזאמי^ט אברהם ברית
 וכה5מ די פאנדן. אנדערע אצער^יי איז און פארזיכערונגם־םאנד

 אײן אין ט5הא םיטגיצידער איז פאר^וםט דער בארג־אראפ, גייט
 אין האלט שטערבאעכסײט די צואװאוסם, דעם אריבעריאגן

 ארדן דער האט «אײן יאר פארגאנכענעם אין שטײגן. איין
 איז טויט אבער מיטנ^ידער. 2,352 גאגצע טויט דורך פארצארז

 דאיצאר, פאר א םאכן זיך ^אזט עם װעאכן ארום ענין, אן אויך
 אזוי װי םוד דעם װײםן קאםע דער בײ זיך פארען װאם די און
 װי געשעפט, קהיל׳ש א װי דעםיציטן. יענעמם פון געד״עז צו
 אינדעפענ־ דער איז שאכער־מאכערם אידישע פאר ״רעקעט״ א

 אידישע גרעםטע די פיז אלץ נאר אברהם ברית ארדער דענט
 אויך דא איז םירערשאפט װעגן שטרײט דער און אנשטאיצטן,

 ־5קה< א איבער קאנטרא? װעגז שטרייט א—הויפטזעכ^עך און
 בײנדאעך״ ״פעטע א^ערציי פאר געאעגנהײטן מיט קאםע שער
דאקטוירים קברנים, און לאיערם—אידן, פראםעםיאנעלע פאר

 וױין־ רבנים און צדקה־אנטרײבער פארזיכערונגם־אגענטן, און
חזנים. און הענדלער
 א אויך האט אברהם ברית ארדן אינדעפענדענט דער נאר
 באדן אויפ׳ן ?לאםן איצע פון אידן םאראייניגן צו :״םיםיע״

 צום מאכט, הערשנדעער דער צו ״קיםר׳/ צום געטרײשאםט פון
 מנהגים. און אינםטיטוציעם זײנע מיט קלאס קאפיטאליסטישן

 א װי ארדן דעם אוים נוצן פארט״ען קאפיטאליםטישע ביידע
 בײ־ און אפאראטן, פאליטישע זײערע פאר אגענטור באהילםיגע

 פון ״פרינציפ״ דעם אריףי ארדן אין זיך אײגיגן פארטייען דע
 דעם אויף םיםטעם, קאפיטאליסטישער דער צו לאיאליטעט
 פון דינםט דער אין פאראייניגט אידן אלע האלטן פון ״אידעאיצ״

 דער איז_נעװען ארדן דעם םון ״מיםיע״ אט־די קאפיטאליזם.
 ״גרוים־מײםטער״ דער װאם ״מעםעדזש״, דעם פון לייט־מאטױו

 מי־ אט־דער װעגן דעצעגאטן, 841 די פאר םארגעבראכט האט
 דער אויףי באלעדערשענם שיינע אלע גערעדט עם האבז םיע

 האבן צו נויטװענדיגקײט דרינגנםטע די איז ״עם קאנװענ׳טאן.
דן׳/ בײ אייניגקייט  דערקלערט, ״גרוים־מײםטער״ דער האט אי

 מײם־ דעם םון שטים די נעװען דא איז מײםטער־שטים די און
טער־קלאם.

פראבלע־ ״העכערע די זיך האבן יאר, אלע װי יאר, דער
 פראגע שטענדיגער דער ארום געדרײט ארז־ז דעם םון מען״

 אײרא־ אין און דא פאלק, אידיש דאם ראטעװעז צו אזוי װי
 פרא־ דאזיגער דער אוירי ? װעםען פון װאם, פון ראטעװען פע.
 םפרינגם םאראטאגא אין קאנװעגשאן דער אוי^ איר האט גע

 שװער ניט ם׳איז נאר קריגן, געקענט ניט ענטפער דירעקטן קײן
 מאםטער׳ם״ ״גרענד דעם םון עגטםער דעם ארויםצוקאלופען

 געגן ״דיםקריםינאציע װעגן זיך האנדלט הײם דער אין באריכט.
 דיס?רימינאציעם—הויפטזעכלעך און ארבעט״ זוכן װאם אידן
 הײם דעי איז קאלעדזשעם. די אין םטודענטן אידישע געגן

 ״אידיש־ ראטעװען צו אזוי װי פראבלעם שטענדיגע די נאגט
 די אויױ אנשטאלט; רעליגיעזע די פון השפעה די ה. ד. קייט״

 םון עתן . כאטש זיך לאזט פראבלעם לעצטע די מאםן. אידישע
 בײשטײע־ דורך—צװייטער דער דורך דרשות, דורך זייט אייז

 ״אי־ אויױ אפאראט. כלי־קודש דעם אױפצוהאלטן אויו» רונגען
 קײן גאר ניט געװען מנדב ארדן דער האט ערציאונג״ דישער
 זיך טוליען לאדזשעם באזונדערע די ארום אבער םומע, גרויםע

 ־אנגרע־ און תורות תלמוד הונדערטער ניט אויב צענדליגער,
 חזנים, און רבנים זײ ארום זיך װערימען עם און גיישאנם
 דיםקרימינאציעם פון פראבלעם דער מיט שוחטים. און מוהלים

״ כענוג םאראן איז גוםא ארדז דעם אין ביטער. אבער איז ײ  א
 געגן דיםקרימינירן װאם געשעםטםלײט, און פאבריקאנטן שע

 װײםט ״גרוים־מײםטער״ דער און ארבעט׳/ זוכז װאם ״אידן
 פראנ־ די ילייזז צו װי אזוי ניט דא איז פראגע די גוט. גאנץ עם

פארװישן. צו זי אזוי װי נאר לעם,
 די גענן דים?רימינאציעם די אז נוט, גאנץ םארשט״ט ער
 שטריך כאראקטער ארגאנישער אן זיינען ארבעטער אידישע

םיםטעם. קאפיטאליםטישער הערשנדיגער דער פון
 שריװחדשטימונג דער מיט רעכענען זיך מוז ער

 אויפגאבע ־ הויפט זייז אבער מיטגלידער, די צװישן
 לא־ פון קאנאלז די איז שטיםונג דאזיגע די קירעװען צו—איז

 דעם צו צאיועליטעט םיםטעם, הערשנדיגער דער צו יאליטעט
 דעריבער דיםקרימינאציעם. די באטרײבט װאם אפאראט, םאמע

 דעם פארקלאגן זאל מעז אז ״גרוים־מ״םטער׳/ דער פאר שלאגט
 לײ־ צום װענדן זיך זאל מען אז ז״נער, באבע דער פאר טײװל

 צו םוױ א מאכן העלםן זאל יענער אז דאוק, באר־מיגיםטער
םו׳צן םיט׳ז !פרעמד־געבארענע געגן דיםקרימינאציעם די
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אז ״גרוים־םײםטער׳/ »רױםגײענדיגער דער דערקלערט ערנםט
ע פון פראבלעם ״די שקרימינאצי  אינטערעשירן באזונדער דארף די

טעד די פון לייבאר אװ םעקרעטערי דער רעגירונג. אונזער  ױגיי
ע א מאכן געדארפט האט סטייטם ענוי כונג ג רן און אונטערזו  שטודי

ע די  דער צו םוף א זוערן געםאכט זאל עם אז אזוי, פראבלזןש דאזיג
מינאציע שקרי ״. געגן די דן אי

 דער םון אגענטורן די גראד אז װייטער, פאר לייגט ער
 דיםיןרי־ די אן האיצטן און אייעעםירט האבן װאם בורזשאזיע,

 די נעמען זיך אויןפ זאלז םרעמד־געבױרענע, געגן מינאציעם
:אידן געגן דים?רימינאציעם די אויםצוראטן אויפגאבע

 זאל לייבאר אװ סעקרעטערי דער אז ראטזאש, געװען װאלט ״עם
 פע־ אמעריקאו דער פון פארטרעטער פון קאגפערענץ א צוזאמענרופןי

 פאר־ ארגאניזאציעש, לייבאר אגדערע פון און לייבאר אװ דערײשאן
טעד דער פון טרעטער ר־ די פון קאםער, האנדלם שטייטש מניי  מוי
 און אשאשיאײשאנש מאנופעקטשורערש די ,אשאשיאײשאנש, טשענטש

 דא־ די אשאשיאײשאינש. געזעלשאפטלענע און בירגערלעכע אלע פון
ע םצודאטן העלפן דארפז ארגאניזאציעש אלע זיג  שוידערלעכן ידעם אוי
ע״. פון איבל שקריטמאצי די

 געמאכט ניט טאר עם אז עם, הײםט װערטער אנדערע מיט
 דיםקרימינאציעם, די בא?עמםן צו אויף שריט שום קײן װערן
 דאח* מען גאר ארדן, פון מיטגלידער די אזוי קװעטשן װאם
 און גופא דיםקרימינאטארם די פון הענט די אין לאזן ענין דעם
 צו־ םון אויםדרוק אן דורך הענט זייערע שטארהן דארר מען

זיי. צו טרוי
 אמעריקע אויםער פאלס אידישן דעם פון ״רעטוע״ די

 שטיצן פון װעגן װאױל־באקאנטע אויף» א. ב. א. ב״ם ג״ט
 אין מיטהעלפן און ארץ־ישראל״ איז היים נאציאנאלע ״אונזער

 זיך, פארשטייט םאװעטן־פארבאנד. געגן אקציע אידישער דער
 םון ארדן דעם אין אנשפאר היבשן א האבן צױגיםטן די אז

 שטימונג. אנטי־םאװעטישע מאביליזירן צו אוי^ מאנאפאליע
 מיט גענאםן די ארײנגעכאפט אויך זיך האבז ארדן רעם אין

 דער פון מיטגליד א לאנג, הערי קאמפ״ן״. געצייג ״פאלקם
 אננעזעענע די פון איינער געװען איז ״פארװערטם״־רעראקציע

 און םפרינגם סאראטאגא אין קאנװענשאן דער אויף רערנער
 ארדן דעם צװישן פארבינדונג די באפעסטיגט נײ אוים׳ם האט
אםערע. ״םאלקם־געצײג ק^נטר־רעװאלוציאנערער דער און

 א האט םפרינגם םאראטאגא אין קאנװענשאן דער אייו»
 געזאגט האט םענאטאר װאשינגטאנער א תםיצות, געזונגען חזן

 געװארן דערװײלט איז טאמאני־עטאמאן א תורה, פאליטישע
 גע־ האט ״פארװערטם״־מענטש א און ״גרוים־מייםטער״ פאר

 איר האט דא און םאװעטן־פארבאנד. געגן פר^פאגאנדע מאכט
• איין. פראפעםיאנע^ע םון ארדן לאיאיצן דעם פון ״נשמה״ די

2.
קאנטר־רעװאלוציע און פוילעניש

קאגטר־רעװאלוציע. טרײבט און םוילט רינג ארבעטער דער
 עיפוש־ און האםטיגער װערט און כראנישע א איז פוילעניש די

 גייט רינג אדבעטער דער קאנװענשאן. נייער יעדער מיט דיגער
 טאבע^ז 36 נאגצע עבן.5 דאם אים זיך ם׳עקט םיזיש, אוגטער

 פארעפענטלעכט ״פריינד״ דער האט חשבונות און ציפערן מיט
 גםיםה־ צװיי אבער רינג, ארבעטער פון צושטאנד דעם װעגן

 געשיכטע גאנצע די סומירן צװייטער, דער לעבן אײגע ציפערן,
 .41.8 און 46.64 זײנען ציפערז די אונטערגאנג. פיזישן פון
 ״דורכשניטלע־ :רובריק דער אונטער שטייט ציפער ערשטע די

 דרוק־ א איז דאם אבער געשטראכענע׳/ די פון עלטער כער
 דארח עם אומיסטנדיגער. קײן ניט אויב צופעליגער, א פעלער,

נעמט די פון עלטער ״דורבשניטלעכער :שטײן
 גע־ די פון עילטער־דורכשניט דעם אויםצורעכענען מי די זיך

 ,1 טאבעלע לויט 1930 יאר אין מיטגלידער 515 שטארבענע
 אז זען, װעט איר און ״םרײנד׳/ מאי־נומער דעם אין 41 זייט

 זיך באציט ציפער צװײטע די ריכטינ. איז 46.64 ציפער די
 זיגעליח\\־־1 גא^צנור דער פון עלטער דורכשניטלעכזי דעם אויףי

די םון דורכשניט־עלטער דעם צװישן אז מײנט, דאס טזאפלז.

 םיט־ גאנצער רער פון דורכשניט־עלטער דעם און געשטארבענע
 י$זר. פױף גגי גױטיגיזר פוז אונטערש״ד אן איז ג^ידערשאםט

 איצטיגער דער איז דורכשניטצעך אז עם, הײםט גערעדט פשוט
 פינו» װי װײניגער געבאיבן ארבעטער־רינג פון מיטגיצידערשאפט

 ״עילטער־שװעכע״ און פוייצעניש םון עיפוש דער און לעבן. יאר
 מיטגלידערשאפט, דער פון ניט אויב באצייטנם, שוין זיך םי?ט

פירערשאפט. דער פון איז
בא־ רעם לייענט אינעװײניג. פון פויא איז םירערשאפט די

 איר אז זען, װעט איר און עקזעקוטיװע, נאצ. דער פון ריכט
 עובר־בטל׳ם. םון אומבאגזאלפנקײט אן מיט טאן צו דא האט

 ם׳קלעשט און באלבעט, מויל דאם װאם ניט הערן אויערן די
 דארטן און דא ״ביצויז הײנט. ביז נעכטן פוז זכרון ?ײז ניט

ינקן דעם פון אפקלאנג «ן געהערט נאך זיך האט  —כאאם׳/ ̂י
 נע־ איז אפקצאנג דער אבער—דרייצן, ז״ט אויף מיר ?ײענען

 אין םאחצוםטן קיין אז אומבאדײטנד, »זוי ׳טװאך, «זיי װען
 מיט און געהאט״. ניט מיר האבן מיטגלידערשאפט אונזער
 ארגאניזא־ נאציאכאלע די שוין דערצ״לט װײטער זייטן דרייצן

 צוריקגעשלאגן האט רינג ארבעטער ״דער אז ציאנם־קאמיטע
 פאר־ דעם אין קאמוניםטן די פון אטאקעם שװערע גרויםע די

 קאםיטע די איז אייךאון־דרײםיג זייז 5אוי יאר״. גאנגענעם
«ז סודה, שוין זיך

אײני־ פאראײניגן צו אויםגעקומען אויד יאר דאם אונז ״ס׳איז
טיג איז הויפטזעכלעך ברעגטשעם. גע  פאראיי־ צו אויסגעקומען נוי

p o אװאנ־ לינקער דער פון געליטן האבן װעלכע ברענטשעם, יענע 
;עװאח״. אפגעשװאכט ארגאגיזאציאנעל זײגען און טורע

 ״אומ־ דער און ״שװאכער״ דער עפעס אײך געפעלט װי
 צױ ם׳איז ? כאאם״ ״לינקן דעם פון אפקלאנג בארייטנדיגער״

 פאר־ צו געװען נויטיג אפקלאנג״ ״אומבאדייטנדיגן דעם יליב
 געבליבן איז ברעגטשעס סך א אין 5װײי ברענטשעם, אײניגן

 גאנצע צונויפצושטעלן געװען נויטיג ם׳איז נומער. דער באויז
 אין אויפגעבן.—זיי םון אכצן און ברענטשעס דרייםיג און זעקם
 אויס־ זײנען װאם ברענטשעם, די ארײן ניט גײען צעטא דעם

ע־ רויטז דעם פון םארלוםט דעם דורן־ געװאו־ז געצערט  פרא̂י
 פי־ די דאנק א נאך זשיפען װאם ברענטשעס, בלוט, טארישן

צענטער. םון א״נשפריצונגעז גאנציעלע
 די צו צענטער פיז זיר שפרייט דעגענעראציע גײםטיגע די
 נאציאנא^ער דער פון רעקעטיר־חולאת פארצערענדע די ערטער.

 און ננבה ברענטשעס. די צו אריבער זיך טראגט פירערשאםט
 םיר־אוך זײט אויף אפאראט. גאנצן דעם דורך םרעםט שװינדל
:אפים־קאמיטע די דערציילט םערציג

 אז פאקט, דעם אויח אנװייזן באדויערן גרויס םיט מוזן ״מיר
 האבן זועלכע באא,מטע, צאל די פארגרעםערט זיך האט יאר לעצטן

 געדארפט האט אפים דער און ברענטשעס, פון יגעלדעד מיסברויכט
 איינ־ קענען מיר קאמפאני. שורעטי דער דורך קריגן געלדער דיזע
 אזוי געװען זיינען ברעגטשעס פון טוער אזוי װי פארשטײן ניט פאך

 שיק־ דעם װעגן זיד קימערנדיג גיט גלײכגילטיג, אזוי #דער בלינד,
 שװערע פארינעמען זאלן באאמטע דערלאזט און ברענטש, פוז זאל

ברענטש־פאנדם. די פון דאלאדס הונדערטער
איז ם׳ ג ״ ענו ה ג צ״ג צו קאמ־ שורעטי די האט יאר לעצטן יאז אנ

 פון געלדער פארנומענע פאר 5,400 פון סוטע א אויסגעצאלט פאני
 קריגט זי װאם דעם, פון -גרעםער פיל איז װאם םומע, א — באאמטע,

באנד״. שורעטי פאר פרעמױם אלם

 איער געלדער׳/ ״מיסברויכן עם הייסט ברענטשעס די אין
 הויך־ באטריבן װערט עם װאו צענטער, נאציאנאלן דעם איז

 —אויםדרו? רעםפעקטאבעלער מער א גענוצט װערט פינאנץ,
 אםים־ די אינפארמירט דריי־און־פערציג זײט אויה דעפיציטן.

:האנװענשאן די יןאמיטע

ך ״דורכרײדנדיג ט זי  בא־ אונזערע װעגן עקטשוערי אונזער מי
דיג און דעפארטמעגטם אינשורענש די צו ריכטן ד קריגנ י  די פון או
 םארו יאר דעם אז װארגונגען, דעפארטמענטש איגשורענש זעלבע
ט דעיפיציטו סיע ביכער אוגזערע אוין= ען, ני ש״נ ניט ויועז דער

 פאר- די איז לײסענם פארלירו צו געפאר איז מיר שטייעז
ר האבן ב.), נ. פון ׳(אונטערגעשטראכן םטײטם שייז־עגע בא- מי
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טן די אפצואװישן װעג א װערן געפונען מוז עם אז שלאסן,  דעפיצי
ביכער׳. די פוןי

 װאם קאצניאמער, פינאנציעלן דעם דורכלאזן װעלן מיר
 קאנװענשאן, דער צו באריכט ״אפטימיםטישן״ רעם פון װאיעט

 דער פון באמערקונג רער אויף אפשטעלן ניט זיך װעלן מיר
 א שױן האט פאנד אדמיניסטריי׳צןאז ״דער אז אפים־קאמיטע,

 צי־ װי מער גיט מיר׳ן יארן״; און יארן םאר דעםיציט בראנישן
 (חוב) באלאנם דער איז קװארטאל ״לעצטן אז מעלדונג, די טירן
 דא־ טויזנט 120 אריבער געװען אפים צום ברענטשעם די םון

 אנגעװענדט האבן מיר װי נאכדעם שוין איז דאם און לאר.
 םוױ כל םוױ רעדוצירן״. צו באלאגםעם די מיטלעז אונזערע אלע

 בא־ און במווייזן װאם םימנים, אויםערלעכע בלויז דאם זיינען
 װאם דעגענעראציע, די פױלעניש, אינערלעכע די שטעטען

 פירער־ נאציאנאלער דער אין אויםדרוק ״ר״נעם״ אזא קריגט
ארבעטער־רינג. פון שאפט

 באזינגען רינג ארבעטער פון באזינגער און דיכטער די
 עם דעפאדטמענט. םעמעטערי—זייז גלאריפיצירן און טויט זײן
 איז דעפארטמענט םעמעטערי דער װאס צוםאל, קײן ניט איז
 ס׳איז רינג. ארבעטער דעם אין אינםטיטוציע װיכטיגםטע די

 דעפארט־ םעמעטערי מיט׳ן גראד װאם צופאל, קײן ניט אויך
 דע־ יענעם פאר גראד און אזױ, דארט זיך מען צאצקעט מענט

 מיט און לידער מיט באריכטן ארױםגעגעבז ווערן פארטמענט
 ביי־ זיין איז שרייבט אשעראװיטש מ. רעױנות. פאעטישע

:פאעזיע בית־עולם דער צו טראג

ט זאל דאם מאדגע ״...װי 1 ן ני ״םע־ פוינ׳ם אפיס דער דוקא—זיי
 װינקלעז לעבעדעסטע די פון אײגער איז דעפארטמענט״ מעטערי

 טוער אקטיװםטע די קומען אתין רינג. ארבעטער פון אפיםעס די אין
םן פון  פלענער אויםגעארבעט װערן דארטן ;ארבעטער־ארדן דעםיגרוי
טיג מוםטערהאפט אלעמאל איז דארטן אוגטערנעמונגען, פאר כ  און צי

ף בלוטען לעבעדיגע אלעמאל טען זעט דארטן ריין, שן, די אוי  דאר־ טי
ט א קריגן אמאל ימען קען טען ט טהעע גלעזל גו  (בלויז לעמאנע מי

ײ? ר &ען קען דארטן און ב.) נ—ט ע ״ טן א הערן אפט ז וויץ..." גו

באגייםטערוננ. םיט גליט צוױנטער פון װערימל א נאך און
:םעמעטערי־העםט דעם אין שרײבט באטװיניס ב.

 איז רינג ערבעטער אין דעפארטמענט פרײלעכסטער ״דער
דעפארטמענט. םעמעטערי דער

 $דער דערשלאגן זיך םילט טוער רינג ארבעטער »ן ״װען
 אםים דעם איז אריין ער קומט מיטיעען, טומלדיגע םון מיד
 אויםצו״פעפן״ זיך, אפצוםרישן דעפארטמענט םעמעטערי פון

זיך״.
זיך׳/ ״אויםצו׳פעפ׳ז פאר אינסטיטוציע אן ם׳איז אויב

:וױיטער שרײבט ער װער גערעכט, באטוױניס שויז איז
 םארװאלטערינ׳ם) (דער איר אז נאטיר^עך, ם׳איז ״און

 טעמפע־ מיט מיידעלע, לעבעדיגםטע דאם זיין זאל םעקרעטערין
 אידישע צװישן זעז װעז העז מען װאם אויגז, ראמענטפולםטע

טעכטער״.
נאטירלעך! זייער ם׳איז יא,
 אין קברים־פוילעניש פון גאז דער זין םלעמלט »זוי אט

ארבעטער־רינג. פון װיגקל ״לעבעריגםטן״ דעם

 עהזע־ נאציאנאלע די אבער מידה, שײנע א איז אניװעם
 באשײדן צו ביסל א שוין איז רינג ארבעטער דעם םון יזוטיװע

 טעטיגקייט״ ״געזעלשאפטלעכער איר װעגן דערציילט זי װען
 טעטיגקײטן אזוינע צעטל דעם אין יאר. פארגאגגעגעם דעם אין

אנטייל איר אעעגעבן װערט

איז  אױגאניזעציעם ארבעטער פון אונטערגעםונגען פאלגנדע די ״
: אי׳נםטיטוציעט געזעלשאפטלעכע און

שן פון ״קאנװענשאן די פארבאנד. םאצימליםטישן אי
ם ־יעריגער25״ ײאו ל בי ער פון ׳ו סקול. רענד ו
ם טער6״ או ל״ בי ״נמ־לידער״. םון ױ
״איפסעלם״. פון קאנװעגשאן יערלעכעז טע10״

םאניטארױם. דעבארא פון ״קאנװענשאן

ם טער25״ או ליי שער דער פון ױבי  אגי־ םאציאליםטישער אידי
טעצי>ז:ס־בױר>).

ד״ פון פארטרעטער נח, גענאםע פאר בענקעט ״קבלת־פנים בונ ״
לז. אין פוי

ם ־יעריגער20״ או ל״ בי  סטרײק דזשענער«ל קלאוקםאכער פון ױ
.1910 אין

ע ארבעטער דעם פון טעטיגייט״ ״געזעלשאפטלעכע די  רי
 קאנטר־רעװאלוציאנע־ פאר שטיצע װײטער. םך ע געגאנגען איז
 םא־ געגן אקציע קאנטר־רעװאלוציאנערער און צייטועען רע

 און טעטיגקײט״, ״געזעלשאפטלעכע אויך איז װעטן־פארבאנד
ע ארבעטער דער האט דא  פאר־ דעם איז אויםגעצייכנט זיך רי

 די יארן. םריערדיגע די אין װי װייניגער ניט יאר גאעעגעם
ע ארבעטער םון פירערשאפט נאציאנאלע  געװײנט־ װי איז, רי

 די פון אפעראט גאנצן דעם מיט דורכגעפלאכטן געװען לעך,
 אנ־ טאט״ און ראט ״מיט געהאלםן האט קאםפאני־ױניאנס,

 נאדל־ די אין םיםטעם געגנגםטעריי און טעראר די צוהאלטן
 געביט אויפ׳ן פיש׳ן האמילטאן מיט קאאפערירט האט טריידם,

 דעם געהאלפן האט םאװעטן־פארבאנד, געגן העצע שפרייטן םון
 בא־ און םטרײק יעדן ברעכן צו באםעם די און ״םארװערטם״

 יױ ״לײטישע״ די אין רעקעטיר־בױראקראטיע יעדע פעםטיגן
 דער םון אנםירער די םארטײדיגט און געשטיצט האט גיאנם,

 מלוכה, םראלעטארישער דער געגן אינטערװענציע־פארשװערונג
 ארבעטער פינוי די געגן ״פריים־אפ״ דעם אין געהאלפן האט
 צװישן באפעםטיגן און אנהאלטן געהאלפן האט פעטערםאן, אין
 געפריי־ האט נעגערן, די צו לינטש־באציאונג א מיטגלידער די

 ס׳האט נאר װאו שאװיניזם, אירישן פראקטיצירט און דיגט
ר׳/ ״לעקטשור יאנאװםהי׳ם ש. כעלאזט. זיך  פינאנסירט טו
 טעט־גקײט״, ״געזעלשאפטלעכע אויך איז רינג, ארבעטער פון
 ;,א. אין צייטונגען קאנטר־רעװאלוציאנערע םאר שטיצע און

 םא־ דער אין העלפן צו אויוי םאװעטן־פערבאנד דעם אויםער
 םאציאליםטישן געגן פלאז, ־יאריגן5 געגן באטאזש־ארבעט

 טע־ ״געזעלשאפטלעכע אודאי און אודאי איז דאם—אויםבוי
 באשײדן. צו שויז איז עקזעקוטױוע נאציאנאלע די טינקייט״.

 איר װאם ״קרעדיט״, דעם פון צענט־חל? קײן ניט זיך נעמט זי
 מלחמה און םם שפרײטן אין אנטייל טיכטיגן פון פרט אין הומט

מוע פאטערלאנד. פראלעטארישן דעם כעגן שטי
עקזעקוטי־ נאציאנאלע די זיך נעמט ״קרעדיט״ נעהעריגן

 ״פאלקם־געצײנ דעם אין חלק דעם פאר רינג ארבעטער פון װע
 אנםירער די םון טאקע געשאםן אונטערנעמונג אן קאמפײן״

 םיםטעמאטישער םאר געלעגנהייט א װי רינג אדבעטער פון
 אוים־ דער געגן און םאװעטן־פארבאנד דעם געגן פראפאגאנדע

 םא־ אין ארימקייט אידישער דעחלאםירטער דער םון ריכטונג
 זיך בארימט עסעזקוטױוע נאציאגאלע די װעטן־פארבאנד.

:רעכט מיט

טעטיג־ געזעלשאפטלעכער אונזער אין פלאץ אנגעזעענסטן דעם
דן דעקלאםירטע די פאר ק&טפיין פאלקס״געצײג דער פארנעמט קייט  אי
שע די אין ״ די שון משך אין לענדער. מזרת־אייראפ״אי װ  יאר צ

ט ז זינ  דער האט קאמפ״ן פאלקס־געצ״ג דער געװארן געשאפן אי
ע א געשפילט רינג ארבעטער ג דער איז סיי ראלע װיכטיג נ או בוי פ  אוי

געלט־זאטלונגען״. די אין ם״ און קעדפערשאפט דער פון

 זיך דערצײלט װאשינגטאז םון טעלעגראמע ״איטא״ א אין
 האט ריננ »רבעטער םון כאנין פרעזידענם װאם רעדע, א װעגן

:קאנװעגשאן דער אויף נעהאלטן

 די און רעזשים רוםישער ברוטאלעד דער .רוםלאנד, ״םאװעט
ם״ אמעריקאנער רי װ״ א כ ען ״ נ ״ ט ז ע  געװארן פארדאמט שארף הי

ף ע די אוי ג טי ג ״ ען ה ג צונ רינג. ארבעטער םון זי
אנין,  א געחאלטן האט רינג, ארבעטער פון פרעזידענט דער כ

ך האט װאם רעדע, לעגגער״ע ט זי םגעצ״כ׳נ ט אוי  שטאר• פאטאם, איר םי
 דעם פארגליכן האט ער באלשעװיקעם. די געגן ביטערקײט און קייט

ם סאװעט שי  אין רעאקציאנערםטער און גרויזאמםטער דער אלם ^ז
שינטע דער ײעלם״. דער םוז גע

איז װאל מעטױ און םיש האמילטאן םון פזמון אט־דער
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 ארבעטער םון ״אפילם״ די אין ילייט־מאטױו דער שטענדיג דאם
ע  און קאםפײן״, ״םאלקס־געצייג דעם שטיצן צו אנטרייבער רי
 געשאפן דאם איז לייט־מאטיװ דאזיגן דעם םארשפרייטן צו כדי

 אומעטום אםערע. קאנטר־רעװאיצוציאנערע נאנצע די געװארז
 אומגליקלע־ די ״ראטעװעט :אויפרון* זעלביגער דער ראם איז
 גיט רוצחים. באלשעװיםטישע די פון אידן דעקלאםירטע כע

 םאװעט־רעױרוע דער פון פארזוך דעם באקעמפט און געלט
 די מיט אקוראט ניט אויב אירן״. דארטיגע די אומצוברײנגען

 זײערן. גייסט דעם אין אקוראט אבער עם איז װערטער, זעלביגע
ע ארבעטער דער  טיכ־ די געװארן פרט דאזיגן רעם אין איז רי

 םאװעטךםאר־ געגן אגעגטור העצע און פראפאגאנדע טיגםטע
 דאזיגע די איז װירקומנם־שטח איר אין אמעריקע. אין באנד

 םױויק נעשאנאל די װי געםערלעכער און גיפטיגער אגענטור
 איז רינג ארבעטער דער און פיש־קאמיםיע. די װי פעדערײשאן,

 װירקונגם־שטח דעם אויםברייטערן מיט באשעפטיגט שטענדיג
 גענוג ניט קאמפיין. מארד־געצײג אנטי־םאװעטישן דעם םון
 ארײנ־ רינג ארבעטער דער זוכט מיטגלידערשאפט, איעענע זיין

 עלע־ רעאקציאנערע אלע באװעמנג דאזיגער דער אין צוציען
 אז שפארן קאמפ״ן םאלקם־געציינ דעם פון שליחים די מענטן.

 װערט אומעטום און רעאקציע, אידישער דער םון נעםט יעדן אין
 פראלעטא־ דער נעגן שטימונג די צעמענטירט און מאביליזירט

 אמע־ םאר׳ן נויטיג אזוי איז װאם שםימונג, די מלוכה, רישער
 אן םאר באזע״ ״מאראלישע א וױ אימפעריאליזם ריקאנעם
 דעם פון עמיםאר אן םאװעטךפארבאנד. אויפ׳ן איבעפאל

 אוים־ איז ״פארװערטם״, םון לאע הערי קאמפיין, מארד־געצייג
 האנ־ דער אויו* געװארן אויפגענוםען װארים איז און געטראטן
 דעם אויױ אברהם. ברית ארדן אינדעפענדענט םון װענשאן

 רינג אדבעטער דער האט אגגריף אן־אנטי־םאװעטישן פון באדן
 פאראײ־ א שאםן צו אויף געקענט האט ער װאם אלץ געטאן
 דעם םון געװארן געשטיצט איז אפיל לאנג׳ם פראנט. ניגםן
 אברהם, ברית ארדן אינדעפענדענט פוז ״גרוים־מייםטער״ נייעם

 םאראײניגטער א אפעל. איזידאר אטאמאן טאמאני דעם פיז
 טא־ ביז פארטיי טאמאס׳עם נארמאן פון זיך ציט װאם פראנט,

 עקזע־ נאציאנאלער דער ביז פיש־קאמיםיע דער פון האל, מאני
 געלט. װעגן ניט זיך האנדלט דא ארבעטער־רינג. פון קוטיװע

 קײז שאפז צו אויםן ניט זײנען אנטרייבער רינג ארבעטער די
 טארא\א:ם, גאנצער זייער אידן. דעקאאםירטע די פאר גע?ט
 רעם אין האט קאמפאגיע צעױשעטע אומדערמיד^עכע זײער

 מרך ״םי־ ברענטשעם די פון אריינגעבראכט יאר פארגאנגענעם
 נגען ׳ גע^ט־זאכ דורך םיי מיטגאידער, זייערע אויף טעקסעס

 ״ארום פון םומע נישטיגע די אונטערנעמונגען״ אנדערע און
/ טויזנט 25 ר׳ א ^  אידייע, די םארשפרייטן צו איז װיכטיג ד
 ״דער ז א סאװעטן־פארבאנד אין אררנונג פראלעטארישע די אז

 געשיכ־ דער אין רעזשים רעאקציאנערםטער און גרויזאמםטער
 דאזינע די םארשפרײטן םון אדבעט די און װע׳צט׳/ דער םוז טע

 זיי־ אין פיצא־ן״ אגגעזעענםטן ״דעם באמת פארנעמט ״אידײע״
טעטיגקײט״. ״געזעאשאפטיצעכער ער

 דער אין ארויםהעאפער און שותםים קיין ניט זײ םע^ט עם
 װאס װאשינגטאן, איז קאנװענשאז דער אויףז ארבעט. דאזיגער

 ספעגג^ד ״םטאר דעם פון טענער די אונטער געעפנט זיך האט
 אויםגע־ זײנעז אימפעריאליזם, יענקישן םון הימנע באנער׳/

 האבן און געזינד^ אאװסטאנ׳ם פון רענעגאטן פאר א טראטן
 פאר־ א געװען ס׳איז רעדע. כאנינ׳ם פאר םיגנאיצ דעם געגעבן

 געדארפט האבן ?אװםטאניםטן די :שפי? אוים־איינגעארדנטע
 די באשטעטיגן דערמיט און רינג ארבעטער דעם ״אטאקירן״

 ״טאלע־ זיינען זײ אז אנטרײבער, רינג ארבעטער די פון טענה
 א שאפן געדארפט האט דאם און טײנונגען״ ע5״א צו ראנט״

 םאנאנ־ באנדע זײן און כאנינ׳ען םאר אויםר״ד *ן און בארן
 םאװעטן־פארבאנד געגן פיש־אראטארישקײט זײער דערצואװיגן

 אאװ־ די באװעגונג. ארבעטער רעװאאוציאנערער דער געגן און
 אר־ דעם פאר און מינוט, םערציג געקראגן האבן םטאניםטן

רענד^ א געװען װערט דאם איז גענערא^־שטאב רינג בעטער

 צו אר5דא 100 רינג ארבעטר דעם דאך קאסט עס מינוט. א
 םון װערט די איז גרויס װי הײנט מיטגיציד, נייעם א ״קויפן

 :לאזונג דעם פ?גנאנדער טרובען װאם ^אװםטאן־אגענטן, זיינע
 רינג!" ארבעטער דעם פאריצאזן ניט טאר ארבעטער איין ״קיין

 פראק־ דער אין ראך עם מײנט פשט׳^ען ניט דאם זא^ מען װי
 פון אאגער דעם פארי^אזן ניט טאר ארבעטער אײן קײן אז טיש,

 אנטי־םאװעטי־ םון םטרײה־ברעכערײ, םון קאנטר־רעװא^וציע,
 מײנט טייטשן, ניט דאם זאל מען װי אינטערװענציע. שער

 װאם םראנט, פאראייניגטן דעם אין אשיציםן זיך—דאך עם
 געגאםן רינג ארבעטער מיט געשלאםן האבן םירער טאמאני

 רער־ און םאװעטן־םארבאנד דעם אומבריינגען העצםן צו אויױ
 לאנד. אין דא באװעגונג ארבעטער רעװאיצוציאנערע די שטיקן
 פארענדיגט. שוין פראנט פאראייניגטער דאזיגער דער איז איצט

םציגיל. יצינקן—א מיט דערנאנצט אים האבן אאװםטאניםטן די

 פא־ און דעגענעראציע קאנטר־רעװאלוציע, און םויצעניש
 יצעצטער דער פון םך־הכל דער איז דאם — רעאקציע שיםטישע
 שטארבט רינג ארבעטער דער האנװענשאז. ריגג ארבעטער

 אויםגעהערט ניט ער האט יאר םינף יצעצטע די איז םיזיש. אפ
 וט,5ב פרא^עטאריש ױגג געזונט, דאם מיטכיצידער. פ^ריצירן צו

 שטראמט אדערן, פארהארטעװעטע זיינע אין קורםירט האט װאם
 פראיצעטע־ אעבעדיגער א םון ארגאניזם דעם אין האםטיג איצט

 געזונטע פארביציבענע די ארגאניזאציע. פראטערנאיצער רישער
 דורך װערן געראטעװעט אדער װעאז עאעמענטן פרא^עטארישע

 ן5װע זײ אדער ארדן, עטארישן5פרא דעם אין זיך אנשיציםן
 רינג ערבעטער דער םוייצעניש. פון םביבה דער אין אומקומען

 און צי^ אין טעטיגקייט, אין און גייםט אין זיך דערגעענטערט
 בא^עבאטי־ פון ארדנס ^איאאע אנדערע די צו פירערשאפט אין
 זיך האט פראזעאאאגיע םאציאליםטישע די ״אידנטום״. שען
 פםי־ באםישע רײנע—ביצייבט עם און אויםגעװעפט כסעט שוין

 קינרער רינג ארבעטער די פאראײניגן צו םארזוך דער כא^אגיע.
 איז שואן, שי^ום־ע^יכם נאציאנאיצ־שאװיניםטישע די מיט שואן

 באדן אירעאלאגישער דער סימפטאם. כאראהטעריםטישער א
 אויך שוין ם׳איז און פאראן, שוין איז פאראײנימנג אזא פאד
 ־או״5שו< בײדע די פון פאראײניגונג דער פאר באדן דער ר״ף

 ״אידנ־ פראפעםיאנע^ן פון ת^מוד־תורות די מיט גאניזאציעם
 רערק^ע־ ״פרינציפן דער אין פונקט ערשטן דעם נעמט טום״.
 רי־ ניט דאם סען צי זעט און ש\ל\ רינג ארבעטער די פון רונג״

 באלעבאטישע א^ע פאר באדן געמײנשאפטאעכער א װי נען
ארײנגערעכנט: תורות תיצמוד קינדער־שויצן,

שע דאם פארבינדן װיל זי אידי׳טע. א איז שול ״אונזער  אידי
ן קינד אגען די מיט אמעריקע אי דן, מילי  קעבופן, לעבן, װעלכע אי

 זייע־ אין און שפראך א״גענער זײער אין קולטור שאפן און געגיםן
ע רע ענ םן גאציאנאלע א״ג ױאנ לן, אין—נ  רוטעניען רוםלאנד, פוי

ע שאפן װיל זי לענדער. אכדערע און טיג כ ײ  פארביגדונגס־פעדיה ג
ט קינדער די צװישז  מוז דעם צוליב אטעריקע. אין דא עלטערן די מי

שע די קעגען קיגד דאם די שפיאך״. אי

 איז ארגאניזאציע, ארבעטער אן װי רינג, ארבעטער דער
 אין איז װאם קערפערשאפט, א איז געבליבן טויט. פולשטעגדיג

 אוים־ אנדערע די מיט איינהייטלעך שטרעבונג אין און גייםט
 אונ־ גייט קערפערשאםט די ארדנס. באלעבאטישע געשפראכן

 אריענ־ די טעמפא. שנעלעיז א אלץ מיט רעגענערירט טער,
 דארט בית־עולם. אויפ׳ן—איז קערפערשאפט דער םון טאציע

 קומען אהיז םעודה, לעצטע זייער מתים באלדיגע די פראװען
 דעם מיט הארמאניע פולשטעגדיגער אין ״אוים׳פעפ׳ן״. זיך זײ

 רינג ארבעטער דער קאנװאולםירט האפיטאליזם, זינקענדיגן
 אויפגײענדיגע די אומצוברײנגען םארזוך און באגער א מיט

 פון כח דער םאװעטן־םארבאנד. אין ארדנונג םאציאליםטישע
 זײ :װערן אונטערשאצט ניט טאר ארגאניזמען שטארבנדיגע

 די געפאר אין שטעלן װאם םמ׳ען, און גאזן פוילע שפרייטן
 םון אויםגיין לאזן פגרים האלבע די װעט מען אז לעבעדיגע.

U גײ«ז א\יף ןטלגם
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דעם פון שולן די איז פראיעקטן־מעטאד דער האלטמאן רחל
םאװעטךפארבאנד (מאםקװע)

 אריך* פאלהם־װירטשאפט גאנצער דער פון איבערבױ דער
 דער פון פארנעם גיגאנטישער דער יםודות, םאציאליםטישע

 דערגרייכונ־ די און װירטשאפט פויערשער קאלעקטיװיםטישער
 םאװעטךפאר־ םון ארבעטער די פאר האבן װיםנשאפט, איז גען

 א רערגרײכן צו שנעיצער װאם אויפגאבע די געשטעלט באנד
טעכניק. בעםערע

פע־ דעם אין אריינגעטראטן איז םאװעטן־פארבאגד דער
 פלאן ־יאר5 רעם פארענדיגן דעם מיט םאציאליזם. פון ריאד
 םאציאליםטישער פון פונדאמענט דער געלייגט װערן אויך װעט

 נײע אוים װאקםן אויגן אונזערע פאר אנד.5 אין עקאנאמיק
 קאמו־ א מיט מענטש נייער דער אוים װאקםט עם באגריפן,

 אייגג־ געזעלשאפטלעכן צו און ארבעט צו באציאונג ניםטי^ער
טום.

 בא־ א מיט אוים װאקםט אויםגאבן די $ט פון ליכט אין
 זאלן װע?כע קאדרען, נייע פון פראבלעם די שטארקײט זונדער

 דערגרײכונגעז נייע די באהערשן צו נאר ניט אימשטאנר זײן
 פון דערגרײכונ נייע די אויך נאר טעכניק, פון געביט אויפן׳

 זיך מיט געבראכט האבן פאלקם־בילדונג, אלגעמיינע װי לאנד
 דורכגעפירט זא? שוילן די אין ארבעט די װי אויך פראבלעם די

 גרינדלעך נויטװעגדיגקייט די אדויםגערוקט האט דאם װערן.
 מע־ די אויך אזוי שול־םיסטעם, גאנצע די װי איבערצובויען

בילדונג. און דערציאונג פון טאדן
 קאכ־ א געװארן פאררוםן מאםקװע אין איז צװעס דעם פאר
 טן14 גיז׳ן טן8 פון מאםשטאב, נאציאנאילן א אויף םערענץ״

> ר אפ
 מארק־ פון דירעקטאר דער האט ק^נפערענץ די געעפנט

 שוילױן. חבר פעדאגאגיק, פון אינםטיטוט םיםטיש־לענינישז
 פאל־ אומנעפער געזאגט רערעפענונגס־רעדע זיין אין האט ער

:גענרעם
ט ג״-ען ״סיר  שנעלקײט די סאציאליזם. צום טריט שנעלע מי

ט איז אפשטעלן ך דארף (טעמפ) שנעלקייט די מעגלעך. ני  נאף זי
בן. ט די הוי פ ך דעם אין באשטייט אויפגאבע הוי  שטעלן צו זי

 פראיעק־ האט פארטײ אונזער װאם שנעלקייט, דער אט דיגםט אין
ט מאסן די באװאפעסען צו כדי טירט, םן, מי ט װי טעאריע. מי

ך פאדערט עם רוגג אנדער אן דארוום זי אניזי  לערן־אר־ פון ארג
ר דער איצט. ביז «נװען איז װאם די זוי בעט ע ציג  און א״נ

ט פון מעטאד בעםטער ײנ פראיעקטן־טעטאד. דער איז טאג צו זז
םן, דארף ״מען  איינג איז שול פון מעטאד יעדער אז װי
אנטװיקלונג. געזעלשאפטלעכער פון עטאפ יעדן מיט פארבונדן

 סאציא- פון פעריאדע דער פון שול אין ארבעט פון מעטאדן רי
ג ליםטישער נ או  קא־ פון צייט דער פון װי אנדערע אן איז בוי
ן פיטאליזם.  סאװיעטן־פאר־ אין פעריאדע איצטיגער דער אי

 און קלאסן־קאמף אין געמעז אנטײל זזעלפן שול די דארן= באנד
ען אין ר דער ארדנונג. ב״ע. די בוי ע ציג  װאם שול־מעטאד, א״נ

 פאר־ ער פראיעקטן־מעטאד. דער איז אויפגאבן, די אגטשפרענט
ײ:ג טעאריע די בינדט ט א פראקטיק״• דער מי

 אויפגענומען װערט װאם קרופסקאיא, חבר׳טע
 פיל ״שוין אז דערקלערט, אפלאדיםמענטן, שטורמישע מיט
 בלויז נאר שול,*) פאליטעכנישער א װעגן רעדן מיר װי יארן

 די פארװירקלעכן צו באדינגונגען די געשאםן מיר האבן איצט
 מעכטיגע א זיך מערקט עם װען איצט, שוא. פאליטעכנישע

 צוליב איצט, אנד,5< איז אעדוםטריאליזאציע פון אנטװיקלונג
 לאנדװירטשאפטלעכן אויפ׳ז קאלעקטיװיזאציע פון װאוקם דעם

 מאםן ברייטע די פון באציאועען גײע געבארן װערן כעביט,
ארבעט. צו

 בלויז דורכגעפירט שול פאליטעכנישע די מען האט פריער
 צו־ באװעגונג גאנצער דער איז היינט עקםפערימענט. אן אלס

 פאליטעכנישע די שװאונג. ברײטערער פיל א געװארן געגעבן
לעבן. אין אײנגעפירט שוין איז שוא

נרוים, גאנצער איר אין פראגע די אונז םאר שטייט איצט
 צו דאם װי און פאבריק אין ארבעט די איינצוארדענען װי

 װערטער, אנדערע מיט לערן־פראגראם, דעם מיט פארבינדן
פראקטיק. דער מיט טעאריע די פאראײניגן צו װי

 א אויףז שול־ארבעט די ארויםםירן דארםן פעדאגאגן די
 פון ארבעטער די מיט פארבינדן זיך דארפן זײ שי^יאך, ברײטן

 םאר־ װעט דאם טעכניק. און עקאנאמיק פון—צוויינן אנדערע
 דער מיט צוזאמענהאנג אין פראגע דער פון אײזוננ די לײכטערן
 זײער אונז ביי שטײט װעלכע פראקטיק, דער און טעאריע
שארף.

 באקעמפנדיג נ^ך נייע. קײן ניט אונז בײ איז פראגע די
 דעם װעגן גערעדט איילאיטש װלאדימיר האט נאראדניקעם די
 נאר פראקטיק, דער פון טעאריע די אפרײםן ניט טאר מען אז

 ער האט םארבינדונג די צוזאמען. זיין ביידע די מוזן שטענדיג
 וױלהעלם פארמוצירט האט דאם װי אזוי, פארגעשטעלט זיך

יגיר\.1אוג« — — אױגזפארט\\ — ליבקנעכט
 זיי און ארױםגערוקט אלע לענין האט אויםגאבן דרײ די

 אז אונטערשטר״כנדיג, שטענדיג גאנצעם, אײן אין פארבונדן
לעבן. פון פאדערונגען די אויוי שטיצז זיך דארף פארבינדונג די

פארטײ, דער פון געשיכטע די נאכפאלגץ װעלן מיר װען
 צװיי געגן קאמ^ א געפירט האט פארטײ די אז זען, מיר װעלן

פון אפגעריםענע א.ן טעאריע, אבםטראקטער דער געגן—געפ^רן
__זײט צװייטער דער פון און זייט, אײן פון—פראקטי? דער
 רע־ א צװישן פארבידונג אייננע די פראקטיציזם. אייגגן געגן

 אט פראקטיק, רעװאלוציאנערער און טעאריע װאלוציאנערער
פארטײ. אונזער פאר כאראקטעריםטיש איז װאם דאם

 םאציאל־דעמאקראטישער דער םוז הויפט־שטריך דער
 כח דער אמת. דעם אט איגנארירן איז באשטאנען איז פאדטיי

 םאר־ האט זי װאם דעם, אין באשטאנען איז פארטײ אונזער פון
 ארבעטער די פון נויטן טעגלעכע קליינע די פארבידן צו שטאנען

פראגן. גרויסע די מיט
 אויף גײן אויך מיר דארפן פעדאגאגיק פון געביט אויפ׳ן

 װערן אויםגעםירט דאר^ טעאריע פעדאגאגישע די װעג. דעם
פראקטיק. דער פון

 שטאנד־ פון אויםברײטערן מען ד^רף פראגראמען אונזערע
 שארםער נאך װעלן און שט״ען װעלכע אויפגאבן, רי פון פונקט
 מיר דור. װאקםנרן םון אנטװיקלונג רער מיט אונז פאר װעוץ

 אלגעמײנע פון שטאנדפונקט פון פראגן די צו צוגײן דארפן
 איז אויםגאבע אונזער םאציאליזם. פאר׳ן קאמו* און אויםגאבן

 דערהױפט נאר קענטנישן, מיט ױגנט רי ״אנפאמפן״ נאר ניט
קענטנישן. די באהערשן צו מעטאדן מיט באװאפענען זײ—

דעם אין נעמען אויך מיר דארפן פראיעקטן־מעטאד דעם

 פילטעכ- דער אונטער מען פארשט״ט םאװעטן־פארבאנד אין *)
שעי ט לערנען דאט פאראײניגן בילדונג גי  ארבעט, פראדוקטױוער מי

ך ט פראקטיש און טעארעטיש באקענען זי ם פונדאמענטאלע די מי  מיני
װיטעט געזעלשאפטלעכער פון  פארשטענ־ װיםנשאפטלעבע ;פראדוקטי

ש עני  אויםאר־ און פראדוקציאנם־פראצעסן פונדאמענטאלע די פאר י
ך קעכען דאם בעטונג, ט באנוצן זי  אינםטרומענטן פוגדאמעגטאלע מי

ען דאם—ארבעט מאדערנער פון  פון שטריכן הויכ-ט די תוך אין זיינ
 פארט״־בא־ צװ״טער דער פון רעזאלוציע דער (פוז פאליטעכניזם

פאלקס־בילדונג). פון פראגן די איבער ראטונג
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 צוױ־ צעריםנקייט s זיך באמערקט טאג צו הײנט צוזאמענהאנג.
 אונזערע אױם זיך דוכט אפט זייער פראקטיק. און טעאריע שען

 מען דארף פראגראם םריערדעע די אז פראקטיקער, פעדאגאגן
 פראיעקטך דעם מיט ויז5בי פארנעמען זיך און ארויםװארפן

 רעזויל־ דעם װעגן אויך טאן טראכט א מען דארח דא מעטאד.
 נוצ^עך איז פראגראם םריערריגע די האנדצונג. אזא פון טאט
 מיד5ת דער 5זא י^ערךמאטעריאצ. דעם פון באארבעטן דעם פאר

pnpt ענטנישן. זײנע אין םיםטעם געװיםע א?
 מיט 5זא אונז בײ אז דעם, פאר היטן זיך דארף מען

 פא־ האט עם װאם דאם, פאםירן ניט פראיעקטן־מעטאד דעם
 אויפצודעקן אגשטאט װען קאמפיצעקם־םיםטעם, דער מיט םירט

 מען פלעגט געגענשטאנדן, צװישן םארבינדונגען װיר^עכע די
 היטן זיך מוז מעז קאפ. פון אויםטראכטן פארבינדועען די

 דער און פראגראם דער פון פראיעסטךמעטאד דעם אפרייםן
טעאריע.

 אונז ביי דא זיינען פראיעקטן אויםגעארבעטע ?אנהרעטע
 םכא^אם־ אין אריין אונז בײ זיך מען צאזט אפט װייניג. זייער
 פראיעקט דער איז װאם—ביישפי^ צום װי פי^פו^ים, טישע

םיםטעם. אדער מעטאד א—אזױנם
 מען פראקטיציזם. אײנגן אין ארײנפאיצן ניט טאר מען

 זיך 5זא מען װעלכע פון פראיעקטן, אזע^כע אויםקלייבן דארף
 אגים־ ןײ\ גיבו גוא\־\ פראיגוסנט רי ^ערנעז. מער װאם קעגען

 צעפיצילען ניט טאר מען ביכל^ך. פ\\ \\mnm ליסי געמ-ראכגו,
עבן-5י פון דיקטירט װערן כע5װע פראיעקטן, די

קינ־ די אז זעז, מוז מען דארף. אין ביישפייצ, צום אט,
 די פארװאם םראגע, דער איבער פארטראכטן זיך זאילן דער

 אז דארו*, מען קא^כאזן. די צו נעגאטױו זיך באציען פרויען
 די םון ף5הי דער מיט אויםארבעטן קינז־ער די ן5זא פראגז די

 װי באטראבטן, ן5זא זײ אז <צערער, די און קאיצכאזניקעם
 דעם צו באציען בעםער זיך ן5זא פרויען די אז טאן, צו דאם

 הינ־ דער אין טאן 5שו די קען װאם באטראכטן, און קאצכאז,
 א אויף צעטייאן מען דארף פראיעקט גרויםן דעם אט זיכט.

 ארגאניזירט ז״ן זאל א^ץ אז אזוי, פראיעקטן, קאענערע רײ
 אויםרעכענענדיג ונכ,5צעטײ< ־ ארבעט םון פרינציפ דעם ?ויט

 נעמען דארפן ?ינדער עיצטערע די קינדער. די פון כחות די
 די איז הא^טן מוזן זיי אויפגאבן, קאמפציצירטערע ^אנגע,

ארבעט. גאנצער דער איבער קאנטרא? דעם הענט
פראקטיש־ איינגער פון געפאר די אונז פאד שטײט איצט

 אנ־ דארח מען טעאריע. םון באדײטונג די פארק^ענערן קייט,
 צו אראפקײקאען ניט זיך זאיצ מען אז נאכםאאגן, געשטרענגט

 ארט ערשטן אוים׳ן װאו פראיעקטן־מעטאר, אמעריהאנער דעם
 אנער?ענט װערט טעאריע און אויפגאבן, פראקטישע שטײען

 באדיי־ דירעקטע א האט עם װיםי^ אויף פי?, אזוי אויף ביצויז
אויםגאבן. פראקטישע די פאד טונג

פראיעקט, דער אונז. בײ אויך מען הערט שטימען אזע^כע
 םאר־ װערן באארבעט קען פלאן״ ־יאריגן5 דעם פאר קאמו» ״דער

 (אזעיצ־ ״פראגויצשטשיקעם״ מיט קאמ^ דעם מיט צונצייך שיידן.
 דארו» ױם־טובים), אפטע צו זיך נעמען כע5װע ארבעטער, כע

 ב״ פאראן זיינען עם פארװאם פראגע, די װערן געשטעיצט אויך
 װעט דא פארשפעטיגן. ארבעטער פארװאם ״פראגואן״, אונז
 נאר ״פראגואן״ די פון טרעגער די מיט נאר ניט קאמח א זײן

 םארטיםן זען דארף מען פאקט. א איצס ן5פראגו< די מיט אויך
 בעםער טעארעטיש זײן זא^ן ?ינדער די אז זען פראיעקטז, די

 נאר ניט האבן ״מיר :זאגן קענען זאצן זײ אז צוגעגרייט,
 דאם־און־ אויך זיך האבן מיר נאר אויפגעטאן, דאם־און־דאם

אויםגעיצערנט. דאם
 צוטרעטן גצ״ך מען דארױ צי פראגע, די שטעצן פי^ע
 דארן^ ג^ײך איצט פראיע?ט־מעטאד. דעם איבערא? אײנצוםירן

 רײ גאנצע א אויםארבעטן װעגן נאר דעם, װעגן ניט רעדן מען
 פראיעקטן־ דעם מיט פארבונדן זײנען װאם פראגן, פראקטישע

 װאס און פראיעקטן, אויםארבעטן קאנקרעט דארף מען מעטאד.
מען װעט שנעיצער איצץ דערםארונג, אונזער זיין װעט עם רײכער

 אוי־ דעם פון אנװענדונג בר״טערער א צו אריבערגײן קענען
מעטאד. בענדערמאנטן

 פראיעקטן־מעטאד דעם םארװאגדלען כיט טאר מען
 ב^ויז מעטאד יעדער איז אונז פאר (פעטיש). אפגאט אן אין

 פראיעק־ דער מעטאו־ן. אנדערע גיט פארדרייגגט ער מיטי^. א
 קינרער, די פון כחות די אנטװיס^ען העלפן דארף טען־מעטאד
 דארף צװעק דעם פאר זיי. אין קאלעקטיװיזם דעם אנטװיקיצען

אלע מען רן. ^יזי  אוים׳ן זיך געפינען װאס שװערעקײטן, סיגנ
 גע־ געמאכט זײנען װאם טעות׳ז, אלע איינזען דארף מען װעג.
 אזוי פארעפנטלעכן, רעזולטאטן רי און ארבעט, דער בײ װארן

 פעדאגאגישן גאנצן דעם פון אייגנטום דאם װערן זא^ דאם אז
קאיצעקטױו׳/

רעדע, קרופםקאיא׳ם אויף אפגעשטע^ט זיך האב איך
 אין װארט־זאגערין די טאג צו הײנט אייגנטלעך איז זי װיל

 און ש(ל םון פאליטעכגיזירונג דער װעגן םאװעטן־פארבאגד
 דא אונטערשטר״ך איך פראיעקטן־מעטאד. םאװעטישן דעם
 אין איז ער װאס דערםאר, פראיעקטן־מעטאד םאװעטישן דעם
 איז ער הגם אמעריקאנעם, רעם פון פארשיידן שטארק תוך

אמעריקע. פון געװארן געבראכט אהער
 אפ־ איגגאנצן איז פראיעקטךמעטאד אמעריקאנער דער

ן פרױואטע די אין קינדער די ^עבן. ארומיגן םון געריםן  שו̂י
 םון פראיעקט א יארק נױ אין אויף ביישפייצ, צום נעמען,

 געזען, ניט קײנמאל האבן זיי הגם ״קוייצן׳/ ״קאטן׳/ ״אײזן׳/
 דאם װ. אז. א. באארבעט, װערט דאם װי זיך, געפינט דאם װאו
̂ץ ״ פאר ?ערער די נעמען א<  בא־ און בי^רער ביכער, פון ז

 םון דירע?ט, נאכפאילגן ניט דאם קענען קינדער די שרײבונגען.
קװאיצן. ערשטע די

 םון אינגאנצן קומט פראיעסטן־מעטאד םאװעטישער דער
 (םאציא־ זאקאז״ ״סאציא^ז א קריגן ?ינדער די ?עבן. ארומיגן

 םאװעטן, די םון װאיצן די אין נעמען אנטייא װי באשטעיצונג)
 איינאר־ אדער שמוץ, פאראזיטן, פון געגנט א אפרײניגן ארער
 זײן אילזא האט פראיעקט יעדער װ. א. א. שפיא־פילאץ א רענען

im ארומיגע די פון אורשפרונג i א באפע^קערונג. דער פון 
\ צײגו א\ פראיעקט ו א\ ג  שוא םאװעטישער דער אין האט או

 עצעמענטן זיך איז האבן מוז פראיעקט יעדער ניט.יפלא׳ז קיין
 געװעט םאציאילן א אנטװיק^ען קענען זאל מען כע5װע ארום

 ^ערער. די צװישן שטוים־בריגאדן און (םאצ־םארעװנאװאגיע)
 פארש״דענע די אין רארום זיינען פראיעקטן זע^בע די און איין

 ״ראיאן״ דעם םון געגנט, דער פון שטעמפיצ דער ניטא. שויצן
פראיעקט. יעדן אוי^ יגן5י אומבאדינגט מוז

ל םתם װי פראיעקטן אזעאכע םארװאם אט טי  נעמען אנ
 הע־ און זײאונג פריער אין נעמע! אנטייצ פלאן, ־יאריגן5 אין

 פאר־ עם װײא ניט, װערט היין האבן גערעטעניש די כערן
 אבםט־ צו איז דאם וױייצ ניט. זאך קיין צו קיינעם פציכטעט

ראקט.
 גענוי ז״ן דארפן פראיעקט יעדן דורכפירן פון פיצאן אין
 װי קװאאיטױוע, מאםנאמען, פראקטישע קאנקרעטע אנגעװיזן

 און קענטנישן די דערגרייכן, רארף מען װע?כע קװאנטיטיװע,
 די װעט עם מעטאדן און פארמען װעלכע מיט געװאוינהײטן,

 שטוים־ געװעט, (נעזעיצשאםטילעכער װערן. דורכנעפירט ארבעט
װ.). א. א. ״בוקסיר׳/ געזעלשאפט׳^עכער בריגאדן,

 געשטעאט װערט װאם הויפט־פאדערונגען, די פון אײנע
 כן5װע אין עי^טער דער אין פראיעקטן־מעטאד פון ארבעט דער

 ק^ענערע םאר דורכגעפירט װערן (פראיעקטן יענע אדער די
 צװײ־דרײ איינע, הורצע פראיעקטז די דא זיינען קינדער־גרופן,

 פון טײ?ן געװיםע אויםפי^ן שייצער די קענען דעם חוץ טעג).
 װאם דאם אונטערנעמען. קינדער עיצטערע די װאם פראיעקט,

 פרא־ דעם אויםפייצן דעם אין אנטיי^ נעמען קינדער אינגערע די
 באדייטוננ. גרויםע זייער א האט קינדער, טערע5ע< די פון יעקט
פאר־ עי^טערע, די ביי דערציען גוט ז״ער מען קען דעם דורך
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 ביי ארויםרופן און חברה קלײנע די מיט באנעמען זיך זיכטיג
װ. א. א. הילף געגענזײטיגער פון געםילן זײ

 מעגלעכקייט א גיט פראיע?טן־מעטאר דעם רורך ארבעט די
 גע־ פארד״עט און באגריפן איז עם װײט װי אויםצוגעפינען

 קאנ־ א אויו» מאטעריאל יענער אדער דער שילער רי פון װארן
 פון דויערהאפטיגקייט די גאראנטירט װאם שטייגער, קרעטן

 דעם אפשאצונג, קאלעקטױוע די קענטנישן. ארייגגעקראגענע
 דעם ביי נויטװענדיג איז װאס םך־הכל, א אונטערפירן אלײן

 אנטװיק־ מאקםימאלער דער העלפן דארפן פראיעקטן־מעטאד,
 דורך און ארבעט לערן אין זעלבםט?ריטיק און ?ריטיק םון ונג5י

 האט װאם אלטע, דאם פון עלעמענטן די ב»זײטיגן אלײן דעם
שול. םאװעטישער דער אין פלאץ נאך

 קאנפערענץ דער אוין* איז פראיעקטן־מעטאד אונטער׳ן
 ארגאגיזי־ אזא םארשטייז מען רארף געװארן, ארויםגעבראכט

 לער־ םאראייניגט װערט עם װען דערציאונגם־ארבעט, פון רונג
 אר־ געזעלשאפטלעך־נוצלעכע ארבעט, פראדוקטױוער מיט נען

 קלאםג־ אין שול, דער פון נעמען אנטייל געפלאנירטן דורך בעט
בויאונג. םאציאליםטישער און קאמף

 םאװעטךפארבאנד אין פראיעקטן־מעטאד פון װערט דער
 םאציאליםטי־ זײענדיג פראיעקטן די װאם דעם, אין באשטייט

 יצויט םאציאליםטישע אויך זײנען אינהאלט, זײער לױט שע
 צע־ פלאנירן, ציל, (קאלעקטױוער דורכפירן םון מעטאד זייער
 אוים־ קאלעקטיװע געװעט, סאציאליםטישער ארבעט, פון טיילן

ע אפרעכענונג). און פירו
 סאװעטז־םארבאנד אין פראיעקטן די מען שטעלט דערביי

:פאדערונגען פאלגנדע די
לעבגם־װערט. פראקטישן א האבן דארפן זײ .1
בילדועם־װערט. א האבן אויך דארפן זײ )2
 »קטיװיטעט, קינדערשע אנטשפרעכן דארפן זײ )3

אינטערעםן. קינדערישע און זעלבםטשטענדיגקייט,
באדינגונגען, אזעלכע שאפן מיינט—אינטערעם אן שאפן

 באגײם־ זיך זאלן פראיע?טירן, װעלן אלײן זאלן קינדער די אז
 מאקסימום דעם אנטװיקלען זאלן און ארבעט דער פאר טערן

זיך. אין שאפונגם־גײםט פון
 מען װאו דארט, פארשוױנדט פראיע?טן־מעטאד דער

 פאר־ א אין הינדער די אונטער טראגט מען װאו ארויף, צװיעט
 ?א־ די קלאר װערט אליין דעם פון פראיעקטן. די פארם טיגער

 אימ־ זײן זאלן זײ גופא, שילער די צוגרייטן פון ראל לאםאלע
 זעלבסט־ פראיעקט יענעם אדער דעם דורכפירן צו שטאנד

שטענדינ.
לערנען, פון םיםטעם אזא געגן קאמח א געפירט װערט דא

 סיס־ (אוראטשנאיא שטונדן אין אײננעטײלט בלויז איז װאם
 שיילער־ די אונטערריכטן. םון מעטאד פאםױון א מיט טעמא)

 אר־ נאגצע די יצעבנם־אינהאצט, ק״ן ראן האבן ארגאניזאציעם
 רעזויצ־ דער אדמיניםטראציע. דער פון דורכגעפירט װערט בעט
 ש-לער מאסן די פון אפגעריםנהײט בױראקראטיזם,—איז טאט
 אױםצומיי־ איצט מען זוכט דאם שילער־ארגאניזאציעם. די און
 איצט: איז לאזוננ דער פארקערט, מעגלעך. נאר װיפיל אויח דען

שילער. מאם[ די מיט באהעםטן זיך איינגער װאם
י פון געװארן באריכטעט איז קאנפערעמ דער אויר» ער־ י

 דורר־ װערן װעלבע פראיעקטן, די אז איז, אינטערעםאנט טער.
 \\ױגו• :קאטעגאריעם דר״ אין אײנט״לן מען קען נעםירט,

ארי סץרסיגץ־ט־רט־, טיאפגילװכצ, ויט\<\.3פ
פראיעקטן, עטלעכע צו מין יעדן פון אנצײגן נאר װיל איך

 עם פראיעקטן םארט א םאר װאם באגריח א האבן זאלט איר
אויםגעאדבעט. דא װערן

פראיעקט װידטשאפטלעכער
נעגענטן. נעװיםע אין בוימער־פלאנצונג ארגאניזירן )1
שול. די עלעקטריפיצירן )2
 דעם פאר (אגאראד) גרינם־גארטן א איינארדענען )3
נארטן. הינדער
תבואה. די םעלד פון אראפנעמען העלםן .4

 קאלכאז פאר׳ן זאט די וױיט װי אויוי אויםגעפינעז )5
שלעכט. צי גוט איז

״ הינער, די אריו* אויפפאםן .6 אייער. לײנן זאלן ז
קינדער־גארטן. פאר׳ן בלוםען פארפלאנצן )7

פראיעקטן קולטורעלע
קלוב. ארבעטער דעם ראדיאפיצירן )1
. לייען־שטיבל. דאם ראדיאפיצירן )2
שול. פון געגנט די ראדיאפיצירן )3
 די פאר באדינונג קולטורעלע שטענדיגן ארגאניזירן )4

פלאן. ־יאריגן5 רעם העלםן צו פאבריק פון ארבעטער
שפיל־פלאץ. קינדער » שאםן )5
 געגנט דער פון װאוינונגען די מאכן געזינטער העלפן )6

 װאנצן םלינן, די ?ריג א (דערללערנדיג װאוינען קינדער די װאו
פרייםן). און

ביבליא־ אין ביכער פון פארריכטן ראם ארגאניזירן )7
לעזע־צימער. און טעק

 פארלעזונגען מאכן װאם גרופעם, איז נעמען אנטייל )8
לײענען. ניט אלײן קענען װאם ארבעטער, די םאר צ״טונגען םון

פראיעקטן פאליטישע
ע פאר קאמפאניע א דורכפירן העלפן  זען און װאלן נ״

 און פראצענט, 100 שטים־?אםטן צום קומעז זאלז װײלער די
וױיטער. אזוי

 טאנ צו הײנט שול םאװעטישער דער םון אויםגאבע די
 אויס־ געדארםט האט מען ארבעטן. קינדער די אויםלערנען איז

 אר־ גאנצע די רעװאלוציאניזירן זאל װאס מעטאד, אזא קלײבז
 האט מעז און לעבן, ארומיגע גאנצע דאם און שול אין בעט
פראיעקטן־םעטאד. דעם אויו» אפגעשטעלט זיך

 גענומען דא מען האט פראיעקטן־מעטאד דעם בלויז ניט
 דער פלאן. דאלטאן מיט׳ן אויך זיר באנוצט מען אמעריקע. פון

 ארײנקריגן קינדער די העלםט ער װאם דערמיט, גוט איז פלאן
 זעלבםטשטענדיגער ארבעט, קאלעקטיװער צו נעװאוינהײטן

זעלבםט־אקטױויטעט. און ארבעט,
 פאראײניגונג דער אויףי געװיכט גרוים געלײגט האט לענין

 אונטער־ שטענדיג ער האט דערבײ פראקטיה. און טעאריע פון
 ניט אויך קעז טעאריע רעװאלוציאנערער אן אז נעשטראכן,

 צוזאמענ־ דריטן אויפ׳ז פרא.קטיק. רעװאלוציאנערע קיין זיין
 רערע, א געהאלטן ער האט ,1920 אין קאמסאמאל, םון פאר
:שול דער װען געדאנקען פאלגנדע ארויםגעזאנט האט ער װאו

 (םון ״אוטשעבי״ םון שול א געװען איז שול אלטע ״די
 אוכד מאםע א לערנען מענטשן געצװאונגען האט זי קנעלן).
 ארייג־ מען האט דאם—געגנשטאנדן טויטע איבעריגע, נויטיגע,
 גלייכדענ־ אלעמען מאכן צו כדי ױגנט, דער קאפ אין נעהאקט

 מיר װען טעות, גרױםן א געמאכט װאלטן אבער, מיר, קען.
 קאמוניםט א װערן קען מען אז שלום, דעם צו קומען זאלן
 דורות םאר געװארן אעעזאמלט איז װאם דאם, באהערשנדיג ניט
שן׳/ מענטשלעכע איז קענטני

 מיט בלויז באגרענעצן ניט זץ־ קענעז ״מיר וױיטער: און
 שלאג קאמוניםטישע נאר אויםלערנען און שלוםן קאמוניםטישע

 קא־ א שאפן. ניט קאמוניזם דעם מען װעט דערמיט װערטער.
 דײן באדײכערן װעסט דו װען דאז, נאר ?ענםטו װערן מוניםט

 װאם אוצרות, גייםטיגע אלע די פון קענטנישן די מיט זכרון
אויםגעארבעט״. האט מענטשהייט רי

 םאװעטן־ אין דורכגעפירט װערט לענינ׳עז פון געבאט דער
 פע־ אין װעגן נײע זוכט מען פראצענט. 100 אויח פארבאנד
 דאם צוריק שליידערט מען עסםפערימענטירט, מען דאגאגיק,

 אויםצופירן. זאך אנגענומענע אן געװען איז נעכטן נאך װאם
 ניט מעז און זײ מאכט מען טעות׳ן, פאר ניט זיך שרעקט מען
 די אװעקצושטעלן כדי אלץ—געמאכט, זײ האט מען אז צו,

 די אנטשפרעכן זאל עם אז אזוי, דור װאקםנדן פון בילדונג
 אנט־ זאל עם אז געשיכטע, פון אויפפאםונג מארסםיםטישע

 אזוי בילדוננ, פון געביט אויפ׳ן און צייט. און ארט שפרעכן
 װאונ־ אויוי מען טוט עקאנאמיק, םון געביט דעם אויף װי גוט

דער.
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 רער.5בי דרײ איז 5שפילעבן פיאנערישפרידמאן בצלאל
 פון באארבעט בי?ד דריט

״משפט״ באניצפי׳ם

ף שיך־פוצער קליינע קראטען. רייכע גאם.  גאסן. ד< פון ראגז די אוי
 פארבײגײער די בעט בינע. דער פון ליגקים שטייט יתום, א בעני,

״. א ״נעמען : שיך־פוצער די שיין ען ג נ י ז

 שײן פוצז מיר שנעל, פוצן מיר
ריין. און גלאנץ א—מינוט אײן אין

—שיך, ם׳גלאנצן און נאר גיקל א
קיך. אין פרײלעכער װערן װעט

שיך, די גצענצן פאר ניקל א ניקא, א
קיך. איז קאכן װאם מאמע די האבן װעט
גיך, עם מארן מיר ׳טיין, עם מאכן מיר

.TP אין קאכן װאם מאמע די האבן װעט

ײען (פארבייג״ער ך שטעלן דורך. ש:על ג ט זי  אר־ אפ. ני
ען בעטלאזע ־דורך). גיי

) (צו ארבעטלאזער אן עני׳ן  :ב
קינדער. ארבעט קיין ניטא

געםינען. געקענט ניט און מגזוכט טאג גאנצן א
בעני:

 אינדערפרי םאמע פון דא שטײען מיר מיר, און
אן און  פארדינען. געקענט ניט פעני קײן נ

:ארבעטלאזער
עט? דיינער, טאטע איז װאו און י

:בעני
 געהאט... אמאל נאר איך האב טאטן א

 בעט אינ׳ם לינן געבליבן ׳טװער, געארבעט
געהוםט, נעכט גאגצע און

 פוםט... און לײדיג געװארן איז שטוב און ביז...
:ארבעטלאזער

? טוט װאם מאמע און
בעני:

 :געזען ניט זי לאנג שויז לאע, שוין
 געװען. נאך דעמאלט פיצל א כ׳בין געשטארבן,

:ארבעטלאזער
טאג נײער קומען ם׳װעט זון. ניט זארג

ראג. אויף שיך־פוצער קליינע םאר פר״ד ברענגען און
:בעני

: װײם אוז פיאנער א בין איך
שוױים. מיט ארבעטן װאם די, פאד טאג דער קומט עם

:ארבעטלאזער
כאװער, גוטער ױנגער געזונט, זיי טא
בראװער. א קעמפער א זײ אוז װאקם און

שיך־פוצער). פון טאנץ א פאר קומט (דא

בילד צוױיט
 םיקומעז קינדער. ארבעטער הוגגעריגע די פאר געלט זאמלעז פיאנערן

אגעון 4 אן ט פי  אן קומען אנטקעגן פון הענט. די אין קעםטלעך טי
ארבעטער.

פיאנעו־: ערשטער
שיך קליידער, דארפן ?ינדער כאװײרים, העלפט,

ברויט. און
ארבעטער: ערשטער
אײך מיט מיר און אונז מיט איר

נויט. אנטקעגן קאמף איז
קעסטל). אין טטבעה א ארייז (װארפט

:ארכעטער צװײטער
איר, װי העלדישע, פיאנערן מיט
אויםנעבױט. זיכער זײן װעלט נייע װעט

ײען ארבעטער (די אװעק). ג
:פיאנער צװײטער
םענט. לעצטן דעם אפגעבן װעט ארבעטער אן
:פיאנער דריטער

שױן, הונגער לעצטער ם׳איז
הענט. די פון פאלן קייטן לעצטע

קעםטלער). די באהאלטן קינדער די אן. קומט פאליציסט (א
פאליציםט:

? אפ מענטשן איר שטעלט װאס ? דא איר שטייט װאס
:פיאנער פערטער

 דײן שטײנערן ם׳איז :פארשט״ן ניט עם װעםט
 קאפ... דיין פארשטאפט און האנר׳ז
םט :פאליצי

זעט״ איר אײך, איך דערלאנג ניט, אויב אנטלויפט!
קלאב. דעם אט מיט

ען ?ינדער (די ײ קוקט פאליציםט דער אװעק. גיי  און נאך ז
ײט ק). באלד קוםען פיאגערן די אװע־. דערנאך ג צורי

 :פאליציסט) ,(װעגן פיאנער ערשטער
 בארג. א װי פעט
:פיאנער צװײטער
קארק. א כאזער א פיז
פיאנער: דריטער

?ער, א ריר, א זיך געבן װעט ער אײדער
פיאנער: פערטער

םקװער. םון מײל א זײן שוין מיר װעלן

ך (ם׳הערן ך קוקן פיאגערן ידי טריט. זי  רייכער א ארום. זי
אז). קומט מאן

פיאנער: ערשטער
באלעבאם. ם׳א ארבעטער, קײן ניט ם׳איז
:באלעבאם
? דא איר טוט װאם
געלט? דאם—אויםװאורםן, איר, קלײבט װעמען פער
פיאנער: ערשטער

װארט. דיין פאלש ם׳איז
שעלט. און שעלט נאר מויל ד״ן
פיאנער: צװײטער

םוינע א דיר ם׳איז
װעלט. דער אויח פויער און ארבעטער יעדער

:באלעבאם
צונגען, שארםע אזוינע און איר האט מיילער

ױנגען. װילדע האלטן, טורמעם אין אייך מען דארח
פיאנער: דריטער

:איבערשרעקן אונז װעםט דו מיינםט,
 װארט דײן ניט אונז שרעקט עם
 שטעקן. גראבער פאליםמאנם דעם און
פיאנער: פערטער

רײד: ד״נע און דיך קענען מיר
זאט, און מט אנגעגאםן ביזט
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טאנ רויטער אינטערנאציאנאלער
דיםקוםיעם) און אײנלײטונגען פאר קאנםפעקט (אנטי־מלהמה

ארײנפיר
םט, טער1 דער ך האט עם װען טאג, דער אויגו בן זי  די אנגעהוי

שע  1914 פון אנגעהאלטן האט װאס װעלט־מלחמה, אימפעריאליםטי
 דער אונטער קלאם, ארבעטער איכטערנאציאנאלן פון איז ,1918 ביז

שן פון פיר׳ערשאפט  געװארן באשטימט אינטערגאציאנאל קאמוגיםטי
שע אלמעלטלעכע פון טאג דער אלם  און דעמאנסטראציעם מיליטאנטי

 דער פאר און מלהמה־געפאר אימפעריאליםטישער דער געגן קאמפן
םאװעטךפארבאנד. דעם פון פארטיידייגונ;

 צו־ און פירער דער אימפעריאליזם אםעריקאנישער דער
מלחמה. אימפעריאליםטישער דער פון גרײטער

l( ט אן צוזאמען פירט אימפעריאליזם אםעריקאנישער דער  מי
ט און צוגרײטוגגען די רונג דער מי אניזי  אימפעריאלים־ דער פון *רג

ף אינטערװענציע־פארשװערדנג טישער  םאװעטו־פארבאנד. דעם אוי
גן דעם פון איז אמעריקע וױיל דערפאר, צטי  גע־ טעטראפן קריזים אי

 דער פון צענטער דער געװארן אמעריקע איז שטארקסטן, אם װארן
 פון פאםירוגגען ר״ גאגצע א םלחטת־געפאר. אימפעריאליםטישע

ט לעצטער גאר דער ״ ײזן צ ף אן װ ר דער אט אוי ע  פאר־ די פון ראל נ״
טע ט דער אלם שטאטן אייניג פ ען די אין הוי טונג ר״  אי- אן צו צוג

ף .בערפאל  דערמאנען צו גענויג איז עס םאװעטן־פארבאגד. דעם אוי
 אר־ ״געצװאונגענער״ װעגן ״דאמפינג״, װעגן קאמפאניע ברייטע די

 אין פרעםע, קאפיטאליםטישער דער אין ליגגם פרן כװאליע די בעט,
ף זשורנאלז, די  פארשיםטישע די פון רעדעם די אין ראדיא, דער אוי

 סא־ די פון און ל״באר אװ פעדערײשאן אטעריקאן דער פון פירער
ען דאם—ציאליםטן ײג ען אידעאלאגישע אלץ ז טונג דיי מלחטה. צו צוג

ע שטארקע די ף פארבאט א פאר אגיטאצי םחורות, םאװעטישע אוי
טעד דער פון ארויםטרעטונג לעצטע די  אװ טשעמבער םטייטם יוניי

ט קאמערם  אן װערן געיגרינדעט זאל עם אז וױײדוגג, אפענער אן מי
 אימפעריאלים־ אגטי־פאװעטישער פאראייגיגטער אינטעדנאציאנאלער

 בלא־ עקאנאמישע אז װערן אייגגעפירט זאל עם אז און פראנט טישער
ף ר,אדע  מלחמה. צו שריט אלץ זײינען דאם—פאװיעטן־פארבאנד דעם אוי

ען עם װען צייט, דער אין  אין קריגם־מאנעװרעם די אנגעגאנגעז זיינ
 אטבאםא־ אמעריקאנער געװעזענער דער זשערארד, האט לופטן, דער
ען עם אז צוגעגעבן, אפן דײטשלאנד, אין דאד  צו־ אימפעטיגע אן גיי

ט מלחמת צו גרײטונגעז ע׳ האט ער סאװועטן־פארבאנד. דעם מי  ג
וי זאגט : אז

 פון פאלק א מיט מלחמה איצט פירן ״מיר
רעליגיע״. אפגעשאפן האבן װאם מערדער,

ט שותפות אין איצט האט דזשערארד זעלבער ידער ױ מי װאל, מעט
ײבאי, אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער פון װיצע־פארזיצער דעם ל

 קייט. און קינד אונז בײ הונגעריג ם׳זײנען װען
:באלעבאס

!שרעק א !שרעק א
!שנעק קליינעם א פון האזע א

:פיאנערן אלע
 שנעק אזעלכע נאך און מיר

 עק. אן דעם פון שנעל מאכן העלפן װעלן
:באלעבאם

 פאליציי! פאליצײ!
:ג*יאנערן

פאליצײ, די װעט העלפן ניט
װיי. אוז װיי דיר זײז װעט טאג, קומען ם׳װעט

פ^רגפו.) ןשלמז פארהאנג

אריגן א פאר לאזונג א ארויםפעדאזט טיגן״ צען־י ם־בלו  קאפײ ״װארי
אריגן ״קאלט־בלוטיגן דעם געגן פלאן טאליםטישן  פון פלאן פינף־י

 קאשיטאלים־ די פון לאזונג דער געװען איז דאם םאװעטז־פארבאנד״.
וי און ע־אנאמיםטן פראפעםארן, שטאטםלייט, טישע  דאם װײטער. אז

ן פונקט צענטראלער דערי געװען איז  דער באטלער, פון רעדע דער אי
װערזיטעט, קאלאטביע םון פארזיצער  באט־ איז איצט פאריז. אין אוגי

ף ׳רעגירונגען פאשיםטישע די פון ;אםט דער לעי  באלקאנען. די אוי
ײן םטימםאן אויםלאגדס־מיניםטער דעם פון רייזע די צולעצט און  ק

 זי אז רעגירונג, אמעריקאנער דער פון דערקלערוגג די און אייראפע
 און מלחםה־חובות די פאר־לענערן װעפן פרא;ע ד< באטראפטן װעט

ט צאלונגען די אנג דעם לוי ען דאם—פלאן י  פון מאנעװרעם אלץ זייג
 א אלפ מלחמ־־הובות די אין קאנצעםיעם די באנוצן צו םטריט װאל

 די װעלכער פאר דײטשלאגד, אין רעװאלוציע א דערשטיקן צו םיטל
 די קאנםאלידירן צו מיטל א אלם און אזוי, ציטערן קאפיטאליםטן

ת קאפיטאליםטישע ג דער אין כחו נ טו ר״ ג  דעם געגן מלחםה א פון צו
םאװעטן־פארבאכד.

ט איצט האט קאפיטאליזם אמעריקאגער ד׳ער )2 ך פאר ני  קיין זי
 כאפט ער װאם אן אײגציגע, דאם קריזים. שארפן דעם פון אויםװעג

ך  אוי,ק עקםפלואטאציע שוידערלעכםטע די איז אויםװעג, אן אלם אן זי
 די ראציאנאליזאציע־פראגראם, גאנצע די ומלחמה. א און ארבעטער די

ען, רוגג צי ךרעדו  נעגער־ די פון אוגטערדריקוגג פארגרעםערטע די לוי
 פאליצײ־ שטײגנדיגער דער םקאטםבארא), אין ״פרייום״אפ״ (דער ימאםן

 פעטערםאן״די אין ״פריים־אפ״ .(דער טעראר פאשיםטישער און -אישער
^ איבערפאלן סרוטאלע ר), םטרײקגדיגע די אוי ע  פארשטאדק־ די מ״ג

ף פארפאלגונגען טע  (מאםן־דע־ ארבעטער פרעטד־געבוירענע די אוי
ט זיכערן א צו ארבעטער קעמפגדיגע פון פארטאציעם  פא־ די אין טוי

ען דאפ—לעגדער) שיםטישע ײנ לן אלץ ז  מלחםה־פראגראם דער פון ט״
 פארפאלגונגען לינטשערײען, אימפעריאליזם. אמעריקאנישן דעם פון
ען טעראר און  אפעגםיװע באםישער דער פון טײל באשטיםטע א זיינ
צי געגן ארבעטער די פון װידערשטאגד דעם צעברעכן צו  ‘לוין־רעדו

ל א איז עם הונגער. געגז רונגעו, ״  רעדוצירן צו קאמפאניע דער פון ט
ט  מאסן, ארבעטער די פון לעבנפ־םטאנדארד דעם מעגלעבקײטן אלע מי
די  אמעריקא־ דעם םון קאנקורענץ־מעגלעכק״ט די פארגרעםערן צו נ

 קענען צו כד< װעלט־מערק, פאר קאמף דעם אין אימפעריאליזם ני׳טן
מלחמה־פלענער. די דורבפיירן

ם, דער )3  אימשעריאליםטישער דער איבערפראדוקציע, קדיזי
שן םפעציעל זועלט־מארק, דעם פאר קאםף װי  ענגלאגד, און אטעריקע צ

מפעטיג פירן פאקטארן אלע די—  איטפעריאליםטישער נייער א צו אי
װעלט־םלחמו!

 קעינןןן טלחמה, צו פירן װאם װידערשפרוכן, פונדאמענטאלע די
 קאנ־ עקאנאטישע אלע װערן. יגעלײזט <ניט קאפיטאליזם דעם אונטער

ע מלובות, אימפעריאליםטישע די פון פערעגצן ר ע ״  גע־ אזוי אלע ז
ען אנטװאפגונגם־קאנפערענצז רופעגע ײנ ט ז  צו פארזוך א װי סער ני

טונגען פיבערישע די פארדעקז ״ מלחמת. צו צוגריי  נייער יעדער נ
 שארפע די אונטערגעשטראכן שטארקער נאד בלויז װערן קאגפערענץ

ן װאם װידערשפרוכן, קאפיטאליםטישע  פרן אויםברוך אן צו פילן מוז
צוקונפט. נאענטםטער דער אין מלחםה נייער א

 אימ־ צו פירן װאם ■װידערשפרוכן, קאפיטאליםטישע אלע )4
 דעם דורך פארשארפט מער פיל נאך װערן מלחמות, פעריאליםטישע

פבוי םאציאליםטישן דעם פון דערפאלג  םאװעטן־פארבאנד. אין אוי
 א װאם דעם, דורך שאױפער װערט קאפיטאליזם דעם אין קריזים דער

ף איז װעלט דער פון זעקםטל  פון געװארן ארוו-םגעריםן שטענדיג אוי
 דערפאלג דער עקםפלואטאציע. קאפיטאליםטישער פון אײגפלום דעם
אריגן דעם פון  קלאםן־קאמף דעם מער נאך פארשארפט פלאן פינף־י
 עם קאלאניעם. זייערע אין און לענדער אימפעריאליםטישע די אין

ך שטעלט שן קאנטראםט שארפער דער ארוים מער אלץ זי  םא־ דע.ם צװי
פבוי ציאליםטישן אין צושטאנד דעם און םאװעטן־פארבאנד אין אוי
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ט װאם קאפיטאליזם, פוילגדיכן דעם פון לענדער די װינג  *1ארוי צ
ף ט שוידערלעכע אדבעטער־מאסן די אוי ח, איז נוי ליי ער״  טרייבט הונג

 קאפיטאליסטישע אלע אין ארבעטםלאזעקייט צו ארבעטער מיליאנען
 םאװיעטן־פארבאנד אין װען צייט, דער אין װעלט, דער יפון לענדער

 1אלץ ■ווערט קאנטראםט דאזיגער דעו־ ארבעטער. איז מאנגל א דא איז
 קאפיטאליםטישע די פיז באפעלקערונגען די פאר קלאועיר און קלארער
 װערן זאל עם אז דעט, צו פירט דאם קאלאניעם. ,די, פון און לענדער

 פון פארניכטוגג דער פאר קאמף רעװאילוציאגערער דער אינטענםױוער
קאפיטאליזם. דעם

 די האט לענדער והאלב־קאלאניאלע און קאלאניאלע די אין )5
 פירט אימפעריאליזם אמעריקא:ער דער אויםגעבראכז. שוין מלחמח

 האגדו־ ניקאראגוא, א<ן פעלקער קאלאניאלע ךי ׳געגן מלחםה איצט
ליפינער די ראס, ן און אינזלען פי שן קאגקורענץ די כינע. אי  צװי

אט זיד־אמעריקע פון ימערק די פאר עגגלאנד און אמעריקע  שויז ־
 צאל א אין בירגער־קריג א אויםבר׳עכן זאל עס אז דעם, צו געפירט

שע די פון ע פעירו, ארגענטינע, לענדער: לאטײני ױוי  אזוי און באל
ען מלחמות דאזיגע די װייטער. ג ״ װ״ל ז ט נאך דער  גע־ געפירט ני

ז אי שן ײ ת באװאפנטע ךי צװי  נאר ענגלאנד, און אמעריקע פון כחו
שן ע האלב־קאלאגיאלער דער פון יגרופן ׳פארשיידענע צװי אזי שו רז  בו

שן דעם פון אגענטן געדונגענע די גוטם־באזיצער, די און  און בריטי
 פרינץ ענגלישער דער װאם רייזע, די אימפעריאליזם. אמעריקאגישן

ט האט ק לאגג ני  אמע־ פון ענטפער דער ארגענטינע, קייז געמאבט צודי
ע הואװ׳ער׳ם מיט ריקע ר איז װאס ריקא, פארטא קײן רייז ע  פון א״נ

שן דעם אין פלאט״פונקטן סטראטעכישםטע די אי ביי  דאם—ים קארי
ן טן ״  דעם פאר קאנקורענץ שארפער ידער אוין) אנדייטוגיגען קלארע ז
טונגען אלע די זיד־אמעריקע. אין מארק  שטארק גאר שמעקן אגדיי

ט מלחטה. מי
ס ארבעט אימפעריאליזם אטעריקאנער דער )6  פלענער ,אלע אוי

 געגן געצילט עיקד דער איז װאם מלחמר״ אנקומעגדיגער דער פאר
 װעגן רעדט חואװער ײעז צייט, ידער איז סאװעטן־פארבאנד. דעם

ע׳/ מי א ף פארמעגנם אויםגעגעבן װערן ״עקאנ רן צו אוי  די מעבאניזי
ט איז זי אז דעױכןלערט,- באארד״ ״װאר ד< אהט״. ר״ ־ צו ג לי איי  מ

ען עם שעה. 24 אין מעגטשן מיליאןי 4 זיירן  געװא־ אויסגעארבעט זיינ
רן צו פלעגער רעז טאריזי לי  די לאנד. פון באפעלקערונג גאנצע די טי

ען לופטן דער אין מלחמה־מאנעװרעם לעצטע ג ״  שאפן צו געצילט ז
 קומעינדי-גער דער צו באפעלקערונג די צוצויגרייטן קריגם־שטימונג,

־ אזוי װי שוין פארהאנדלען פינאנץ־מאגנאטן די מלחמה. צו  אר״נ
ע שאדן  קלאס הערשנדיגער דער מלחמה. ניי-ער א פון פראפיטן ריזיג

ם שוין ארבעט  א:ט־ צו קאםפאגיע די פירן צו אזוי װי פלענער אוי
ן מלחמת־היםטעריע. א און קריגם־פאטריאטיזם װיקלעז  ;פאבליק די אי

שע געצװאונגענע אײגגעפירט װערט סקולם  איבער׳ן איבונג. מיליטערי
 מ׳לע־ װאו קלובן, פרויען טויזנטער ארגאניזירט װערן לאנד גאנצן
ך רעגט ר מ׳גרײט און שיםן זי א ךפ שע זי  גאנ־ די אויפגאבן. מיליטערי

שז א »1אוי אװעקגעשטעלט װערט אינדוםטרייע צןן  באזיס. טיליטערי
ף װאקסט באװאפגונג די גן א אוי זי  אמוניציע־פאבריקן אלע אופן. רי

ט ארבעטן פט באארד פארם די שנעלקײט. פיבערישער מי  רי־ אײן קוי
ע ען, די באזארגן צו תבואה זאפאסן זיג  שיקן מיװעט װאם ארם״
ף אנגריף אין  פירערשאפט דער אונטער םאװעטן־פארבאנד. דעם אוי
ען אמעריקע פון נ ״ ט קאפיטאליםטן די ז ר״ ך ג םן זי ביי ר״נ  אין א

סאװעטךפארבאגד. דעם פון האלז

ם חבר )7  געמאכט קלאר האט זשענעװא אין רזנדע ליטװעאװי
 דער םאװעטן-פארבאנד. דעם פוז שטעלוגג די װעלט גאנצןןר ׳דער פאר

 שלום. פאר קעמפט װאם לאנד, אײגציגע דאס איז סאװעטן־פארבאנד
װ חבר שז קאנטראםט שארפן דעם אונטערגעשטראכן האט ליטװיגא  צװי
כן דעם ״ ר ג י פבוי סאװעטישן ז  קאפי־ דעם פוז צעפאלונג דער און אוי

װ חבר טאליזם. א װע ט ײיזן, האט לי ע שן קאמן* דעד אז אנג  די צװי
 האט ער שארפער. אלץ װערן װעט און אנגייז מוז םיםטעמען צװײ
 עקאנא־ פאר אפטאבן װערן געשלאםן זאלן עם אז פאףגעשלאיגן, אבער
שן שז און מי  די אין ארבעטער די ראטעװען צו כדי שלום, מיליטערי

 היפא־ דער מלחמה. פון און הונגער פון לענדער קאפיטאליםטישע
 אויפמערקזאמקייט, די און רעדע דער אט אויןש ענטפער קדיטישער

גע;עבן, רעדע דאזיגער דער האט פרעםע קאפיטאליסטישע די װאם

ף ,מאכעװרע א  די פארמאשקירן צו און ארבעטער די אפצוגארן אוי
טוגגען פיבערישע  די סאװעטן־פארבאנד. דעם יגעכן מלחמה צו צוגריי

ף משפטים  טענשעװיקעס און שעדיגעד קאנטר־דיעװאלוציאנערע די אוי
װיזן, האבז טן דעם פון פירער די אז בא װ״  די איגטערנאציאנאל, צ

 אינ־ געפלאנטער דער צו שותפים זייינען טאמאםעם די און הילקװיטם
 די פון געזאלט האט װאס סאװעטן־פארבאנד, דעם אין טערװענציע

n דורכגעפירט אימפעריאליסטן jm 1931 אין.

 און פאציפיםטן די פון םאציאל־פאשיםטן, די פון ראיל די
ילײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאן פאשיםטישער דער פון

 אװ פעדערײשאן אמעריקאן דעד פון פירערשאפט פאשיםטישע די
ר‘• א טונגען אלע אין ראלן װיכטיגםטע די פון איינע שפילט ״ב  צוגריי

^ דאזיגע די מלחםח. איםפעריאליסטישער אן צו  װערט ארגאניזאצי
 אוין» באסעם די פון הענט די איז אינסטרומענט אז מער און מער אלץ
רונג דער ען, פון דורכפי דונג צי  מאי באםעס די העלפן פון לוין־רעדו

רן ליזי  ?1אוי איבעדפאל באװאפנטן א פאר און מלתמה פאר מאםן די בי
שן בונד איינגםטער ׳דער םאװ׳עטן־פארבאנד. דעם  אמעריקאן דער צװי

שען, .אםעריקאן ידעם און לײבאר אװ פעדער״שאן  קאמפאניע, די לידז
 װ״ם־גװארדייער, ד< אז פירן עס װאם אן, פי׳רט װאל מעטיו ולאס

 ארגאגיזירט האט ײאל װאס ,100 פון קאמיטע די פיש־קאמיטע, די
טן  די װאם דאם, סאוועטן־פארבאגד, דעם געגז מלחמה די צוצוגריי

 אינדאיר־ לייבאר, אװ פעדער״שאז אמעריקאן דער פון אפטײלונגען
ײ פארװאנדלט אלץ דאם—קעמפם ,מיליטערישע פארשיידענע די םירן  ז

מלחמה. אימפעריאליםטושער פאר רעקרוטיר־םטאגציעם פאקטישע אין
צןנברע־ אין לייבאר אװ פעדער״שאן אמעריקאן דער פון ראל די

ך שטעלז אין און םטר״קס אלע כען  די פון פארזוך יעדן דאגעגן זי
רונגען באקעמפן צו ארבעטער צי  קא- די װאם ראל, די איז לוין־רעדו

ע דאזיגער דעיר צוגעט״לט האבן פיטאליםטן  דעם אלם ארגאניזאצי
 פון קאגקורעבץ־פ״איגק״ט די פארגרעסערן צו הויפט־איגםטרומענט

ײן אין קאפיטאליזם אמעריקאגישן דעם ף פאר פארכאפן צו קאמף ז  זי
 אין טלחמה. צו פירן אומפארמײדלעך מוז דאס װעלט־מארק. דעם
 אימפעריאליםטישער דער פאר אגענטן רעקרוטירונג פון ארבעט דער

 די פון שטיצע די לייבאר אװ פעדער״שאן אמעריקאן די האט מלח׳מה
זפ איז םאציאל״פאשיםטן פאציפיםטן. די י

 פאציפיםטן די פון און סאציואל־פאשיפטן די פון ראל די )2
ײל א אלם שין, אימפעריאליםטישער דער פון ט  די צו גרייט װאס מא

ד האט מלחמה, ר זי ע ״ װיזן קלאר ז ע סג רוי  ̂ *I Ì S *id שטעלו זײער אין א
ען װאם מלחמה־מאנעװרעם, נ ״ געװארן. אפגעהאלטן לעצטנס ז

דערקלערט, האבז פאציפיסטן און םאציאל־פאשיסטן דאזיגע די
ט האבן מאנעװרעם די אז ױ איבער װערן געיהאלטן געדארפט ני  יארק, נ

ט תאבן, זיי פלאץ. ניט־נאזעצטן א אין ערגעץ נאר ם  גארניט עם, ה״
םצוזעצן װאם עז די געגן אוי טונג ר״ לן, זיי נאר מלחמה, צו צוג  װי

טונגען אירע פארדעקן זאל רעגיררנג די אז  נארן זאל זי און צוגריי
ײ און מאםז די ט ז ן ני װ״ז ס רוי ען פיבערישע די א טונג ר״  צו צוג

מלחסד^
שע די פון מאםקע די ארונטעררייםז מוזן מיר )3  היפאקריטי
״ מימוז ״פר״נטשאפט״, ״שלום״, װעגן פראזן  ארויםרײםן מאםן די ב

ן גלויבן דעם  ארגאגיזא־ צענטראלע די איז װאם ליג, פעלקעד דער אי
םוז װעלט־רויבער. די פון ציע  די פון ליגן דעם ארונטערר״םן מ׳

 סאציאל־יפאשיםטן די פון םטראטעגיע די אנטװאפנוגכ־קאנפערענצן.
 איינ־ זאלן מאםן די אז דעם, אין באשטײט פאציפיםטן די פון און

ך זאלז זיי װערן, געשלעפערט רעדן, זי טא איז עס אז א״נ  קיין ני
וי און מלחסת־געפאר  מעגלעכקיי־ די װעדן פאראליזירט זאלן ארום אז

 צוגרײטונגען די אט צו .װידערשטאגד א נעבן צו מאםן די פון טען
מלחמה. צו

ען װאם משפטים, די נ ״  סאװעטן־ אין געװארן געהאלטן לעצטנם ז
ט׳ן, ארויםגעשט׳עלט האבן פארבאנד װי לק  אמע־ די און טאמאםין הי
 די נאקעטקייט. גאנצער זייער אין פארטיי סאציאליסטישע ריקאנער

 גאנ־ דער פון ארבעטער די פאר ארויםגעשטעלט האבז משפטים דאזיגע
 אימ־ די צו שותפים די אלם םאציאל׳פאשיםטן דאזיג^ די װעלט צער

ף איבעדפאל אן צו צוכר״טונכען פעריאליםטישע  סאװעטן־ דעם אוי
םלחמה. אימפערזאליםטישער אן צו און פארבאנד



ר1931 יריצי, ע ק ד ג ו 23פ

באױכט קאנװענשאן
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 ארבעטער אינטערגאציאנאלן דעם פון קאנװענשאן ערשטע די
ך האט ארדן  מעדיםאן אין מאי טן29 דעם אװגט, פרייטאג געעפגט זי

ױ גארדן, סקװער ט יארק, נ  ״אינטערנאציאנד״ דעם פון כעזאטג דעם מי
מן רעװאלוציאגערן דעם פון  גאר פון ארבעטער־קלאש דעם פון הי
יװעלט. דער

אר־ פון נאמען אין קאגװענשאן די דערעפנט שײפער חבר ױ־י נ
 עש פארזיצער. אלם שילער הבר פאר שטעלט און שטאט־קאמיטעט קער

זאלצמאן. און פאשטער בעדאנט, חברים די קאגװעגשאן די באגריםן
ען רעדעס ד< צװישן ג ״ ט דער ארויםיגעטראטן ז היי אנג פר״  געז

 אינטערגאציא:אלן בײם שולן ד< פון קיגדער־כאר דער און םאראיין
ג ארדז, ארבעטער די גנ נ י  אנ־ דער אונטער לידער רעװאלוציאנערע ז

 דורבגעפירט האט ״ארטעף״ דער שייפעד. יעקב חבר פון ׳פירערשאפט
װ״ די װעגן פאנטאטימע א  רינג ארבעטער דער—רינגען אפגעלעבטע צ

פבוי און לעבעדיגקײט די און רינג ארבעטער אינדעפענדענט און  אוי
אירדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון

ם באשטיטט װערט עם  פון קרעדענשל־־אמיטע א פארזיצער פונ׳
ם: פאלגנדע רג; דןשענקינם, חברי טםבו ט״ן, פי ש נ בי א; דו קאג  שי

קלױולאגד. שלאשבערג,
 ערשטע די דעדעפנט װערט אינדערפרי, 10 מאי, טן30 דעם שבת,

ג צונ  אר־ איגטערנאציאנאלז דעם פון קאנװענשאן ערשטער דער פון זי
םן דעם אין ארדן בעטער ג דעם פון זאל גרוי נ װי ר  האל, פלאזא אוי

ט דער איז חיי װעזנ  שי־ חבר ארבעטער־געשט. צאל גרויםעד א פון אג
 די עפנט ארדן ארבעטעד אינטערנאציאגאלן דעם פון פארזיצער לער,

ג נ צו ט זי םען װערט דעם נאך רעדע. קורצער א מי  ‘בא דער אויפגענו
 פיטשבורג פון רזשענקינם חבר קאמיטע. קרעדענשעל דער פון ריכט

ען עם אז באריכטעט, זפ דעלעגאטז 239 פארטראטן זייג  שטעט, 81 י
 פרא־ 29 פון דעלעגאטן פראטערנאלע 51 ברענטשעס, 241 שטאטן, 31

 באריכטעט ער דעילעגאטן. 290 צוזא-מען ארגאניזאצי-עם. טערנאלע
 דעלעגאט דער פאטקין, חבר געװארן קאנטעםטעט איז עש אז אויך,

 װאלן, די אין אומרעגלמעסיגק״ט אן איבער שיקאגא, ,131 בר. פון
ען װאם ברענטש. אין פארגעקרמען זיינ

זעל־ דער אין דעלעגאט, דעם צולאזן רעקאמענדירט קאמיטע די
דיג אבער, צייט, בער קנ םדרי ט די אוי ת״ דג פרי מצו  װאלן די װי או

ען יי צוגעגאנגען״ זיינ ך רעקאמעגדירן ז  פאלגנדע די צוצולאזן אוי
ף שטעלפארטרעטער  צוליב דעלעגאטן רעגולערע די פון פלאץ דעם אוי

ען שטעלפארטרעטער די קראנקהייט.  ,127 ,110 ,99 ,2 ברענטש ׳פון זיינ
.516 איז 503

ען ארגאגיזאציעס פראטערגאלע פאלגנתן די פארטרא• געװען זיינ
אן טרייד : קאנװעגשאן דער ביי טען טי ױני  אינטערנע־ ליג, ױני

 ארבעטער םאװעטן־פארבאנד, פון פרײנט דעפענם, לײבאר שאנאל
 עק- גאציאגאלע ארדן, ביים שולן די ״איקאר״, הילפם־ארגאגיזאציע,

ױו ט מ פון קאמיטעט שטאטישער קאמיטע, זעקו  שולן־ די יארק, נ
שע קאנװענשאן, שער קלובן, ארבעטער אידי  פאר־ ארבעטער מוזיקאלי

 :אדל אינדוסטריעלע הילפם־ארגאניזאציע, רוםישע נאציאנאלע באנד,
אן, טרײד אן, מײנערם :אציאנאלע ױני  אר־ טעקםטיל גאציאנאלע ױני
אן, בעטער אנקז ארבעטער סאסייעטי, אונגארישע די ױגי  און קאסע קי

 נאציאנאלע פארבאנד, ארבעטער םלאװאקישער הילפש־ארגאניזאציע,
ט  ארבעטער ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלז דעם פון קאמיטע ױגנ

אן, םפארטם ען, ארבעטער פון קאונםיל ױני פדוי ־  פאנ־ ״ארטעף״, הויז
אן רי ױ פון קלוב קיו שער יארק : ע ר. ס. נ. ל. קלוב), (גדיכי ל  צו (

 װערט קאטיטע קרעדעגשל דער פון באריכט נעגער־רעכט). פאר געטפן
גוטגעהײסז.

ג ערשטער דער פון פארזיצער אלס ג צו  חבר דערװײלט װערט זי
שט״ן אב. ױ פון עפ  פון זעװ ב חבר װיצע־פארזיצער, אלס יארק. נ

װ״לט װערן סעקרעטאריאט דעם אין שיר,א;א.  :אװיק, חברים די דער
 ארגאניזיר־קאטיטע אן דערװיילט װערט עם לאטקער. און ש״פער

לן פון צװעק דעם פאר חברים 11 פון ״ ט נ ״ ארבעט־ פארשיידעגע די א

 דער־ װערן חברים 11 פאלגגדע די קאנװענשאן. דער אין קאמיםיעם
ט: ל ױ—װײנער װיי ױ—רעדי יארק, נ  יפח שיקאגא,—טילער יארק, נ

 —בוכמאן באשטאן,—קאםפער ׳קלױולאכד,—שלאסבערג לואים, סט.—
ױ—געלטאן אנדזשעלעם, לאם  שוסטער־ סטעמפארד,—קופער יארק, נ
ױ—אשיגסקי און דעטראיט—מאן יארק. נ

 דער פון נאמען דעם אין קאנװענשאן די באגריםט שערער חבר
 פאר דערצ״לט ער הילפם־ארגאניזאציע. ארבעטער אינטערגאציאנאלער

 געטאן האט ארגאניזאציע די װאס ארבעט דער װעגן דעלעגאטן די
ן  עקזים־ דער פאר עלעמענטן ארבעטנדיגע די פאר ר״ילף צו באצוג אי

ע די װעלכע יאר, צען לעצטע די פון טענץ עקזיםטירט. ארגאניזאצי
 ס. ״ל. די פון נאטען אין קאנװעכשאן די באגריסט װאלש חבר

 נעגער־ די פון רעצטן די פאר קעמפט װעלבע (ארגאגיזאציע, נ.ר."
ארבעטער).

שער דער ׳קאנדעלא׳ :חבר  אינ־ דעם פון ארגאנייזער איטאליעני
ט און קאנװענשאן די באגריםט ארדן, ארבעטער טערנאציאגאלן ײז  װ

ף ײט דער אוי ק דיג װענ ט ײז דעם פון נוי ף א שער דער אוי  איטאליעני
 פארשײ־ די צו באלאנגען ארבעטער טויזנטער צעגדלייגער װאו גאס,
ט און הילפס־ארגא:יזאציעם פאשיםטישע דענע דונג דער םי רינ  פון ג
 ארבעטער, די אריבערצוציען מעגלעכקײט א ;עבן עם װעט ארדן דעם

ן באלאגגען װעלכע  אונזער צו ארגאניזאציעם, פאשיסטישע יענע אי
ארדן.

רין, חבר ט דער פון ארגאנײזער דער ג  אינטערנא־ פאר׳ן ױגג
ך שטעלט און קאנװענשאן די באגריםט אדדן ארבעטער ציאנאלן  אפ זי

 ארײג־ צו װערן געטאן דאר^ עם װאס ארבעט, קאלאםאלער דער אוין*
ט די ציען ג: ארגאניזאציע. אונזער אין יו

נא־ אין באגריםוגג׳יטעלעגראמע א שיקז צו באשלאסן װערט עס
 װאם קאנפערענץ, םקאטשבארא דעד צו קאנװענשאן דער פיז מעז

 דער פון אװעקשיקן דאש טשאטאנוגא. אין אפגעיהאלטן איצט װערט
ט אנגענומען װערט טעלעגראמע  אלע די פון באג״סטערונג גרוים טי

קאנװענשאן. דער בײ אנװעזנדע
 דעד פון ארבעט אפגעטאגענער דער פאר באריכטעט זאלצמאן ׳חבר

 גע־ (א יאר. דורכגעגאנגענעם דעם פאר עקזעקוטױוע נאציאנאלער
דעלעגאט). יעדן געװארן צוגעשיקט איז באריבט דרוקטער
ג צװ״טער דער פון פארזיצער אלס נ צו  חבר דערװיילט װערט זי
 פון שענדלאװ חבר װיצע־פארזיצער, אלש שיקאגא. פון בלעבמאן

אמי. ג מי צונ .1.30 געשלאשן זי

טע װ״ בײטאג. 2.30 דערעפגט װערט זיצוכג צ
מען װערט עש ענו פג  דער פון באריכט איבערין דישקושיע די אוי

ט ז<ך האבז עש װעלכן אין עכןזעקוטױוןן נאציאנאלער ליג  די באט״
 ,4 בר.—סיגל ,53 בר.—אײזמאן ,47 בר.—אראנעק : חבריש פאלגנדע

 ראט־ ראטשעשטער,—קאהען ,137 בר.—קרוגער ,98 בר.— מאקאװסקי
 ױ־ פון דעשמאן ,33 בר.—רעדי סקרעגטאן,—טייטש שיקאגא,—בלאט
קאמיטע. גענט

 קאנ־ די ארגאניזיר־קאמיטע. דער פאר באריכטעט װײנער חבר
רעזאלו* קאמיטעש: פאלגנדע די איז אײנגעטײלט װערט װענשאן

 בע־ שפראכן, פרעש, שולן, אמאלגאמ״שאן, ארכאניזאציאנש, ציאנש,
אן קאנשטיטוציע, בודזשעט, נעפיטש, ש מינ״ א  דער פון באריכט און נ

עקזעקוטיװע. נאציאנאלעו
ע: ט י ם א ק ־ ע צי ו ל א ז ע װא־ שטיינבערג, סולטאן, נאװיק, ר

ע־ טאלמי, זןפשטיין, אב. גלאזמאן, איצקאװיץ, בארט, שינגטאן,  א״
 קארט, שילװער, דזשענקינש, ראפאפארט, קאשאװיץ, ראהינשקי, ראװ

אן, ט  בוכ־ לאנדאן, םאמערגראד, ראזענטאל, שטײנפעלד, קעלנזןר, װ״צ
מאז•

ג ר ע8א ט י ם א ק ־ ע י צ » ז י רין, ;נ  לעמבערג, אײבראמש, ג
 אשיגסקי, מאריס, לין, קארגאװםקי, ארלאװ, דובאװ, קאהען, שערטאן,
שי־ װישנעװשקי, סטראשיגשקי, שולטאן, װײנער, קאנדעלא, קארבום,
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 אראנ״ מעטריק, יפה, מאנישעװיטש, לעװיט, טעדניק, מאליגםקי, לער,
נאכװיטש. און קארט םאן,

שבײן, זאלצמאן, :פאראיעיגונג-קאמיטע גלאבערמאן, פי
־ דזשעקערםאז, פרימאן, בעספאלאװ, קאמער, קאװאל, קאפסקי, רי  גי

 גארבלער, גרינבערג, פעװזנער, װיילאנד, מ״קלסאן, שװארץ, מאן,
ם׳ לאו׳ קושנער׳ גאדאלםקי, םטאן, שילװער, םפעקטאר, פאטקין,  ײיי

גלוזמאן. און קאםפער םערעברעני, דוברינםקי, שענדלאװ,
שט״ז, ׳«רמר :קולטור־קאמיטע און שולן קל  לאטקער׳ פינ
 מיגדאל, װארשאװםקי, מאזעם, דעש, גלאם, דאראשקין, האלפערן,
 לעדער־ קרוגער, זעװ, םאנדלער״ דוברינםקי, אראנאװ, טאל, האפםאן,

רין, מאן, צקי, באגראד, שוסטערמאן, ג רי אן, או מ ם  אלשאנםקי, װ״
קאמעגעצקי. רעדי, פודענבערג,

א, טענענבאום, : פרעם-קאמיטע ױו קאברינםקי, טזיזנער, ד
 יע־ פענטשערער, פלײשער״ קראנץ, אראגער״ ראזענװאלד, מארקאװיץ,

 קראסגיצקי, לאפידאס, תאלפערן, ראטבלאט, םעגטער, םעלםקי, לין,
 ריײ־ שנ״דער, קאופמאן, קליין, דאװידאװ, שעבטמאז, פיין, קאפלאן,

וױיםמאן. מעלצער, קין,
 פירםאז׳ רעי, גאנאפאלער, פיגקלשטײן, :שפראכן-קאמיטע

רן, הוירשלער, רין, די  קע־ ראז׳ קאנדעלא, סילװערשטײן, פאלאק, ג
ײמען, שינדער, שט״ן, שייכעט, ענגעלבערג, פארעלא, ק קעלטאז• עק

ראזענ־ מאגדעל, הימעלפארב, מענשער, : בענעפיט־קאטיטע
 ביזער, טראכטנבערג, םיגל, יאנאװםקי, אורעצקי, לעװיצקי, פעלד,

רג׳ מארקינםאן, מעלצער, בין, קלײנמאן, ראזען, בו  בעל׳ לין, גיגז
בלאט. גערצמאן, העלער, ראזענבערג, מעראן, קארנאװםקי,

ע ט מי א ק - ט ע ש ז ד ו בא־ זעליגםאן, קאפלאן, םיגל, פאלאק, : ב
 עםטריז׳ שוב, שטײן, ליבמאן, קופער, ׳גרינבערג, ליפשי׳ן, גאיראד,

רג, בו ט״ן, גאלדבעדג, בלו&קין, ואזענבלאט, גינז ש ביג  שלאםבערג, רו
ש. ד״ט

אולא־ האלמאן, װעקםלער, :באריכט ע׳קז. דער פאר קאם.
מאן, לענםקי, םינגער, דירעקטאר, ראמבאם, נידעלמאן, נאװ, ענ  װייז

, גאלדבערג, הערצבערג, םיימאן, װאלף, םמיט, ן א״ז פיז  גראםמאז, ש
ער, שאפירא, גריגבערג, ליבט, מאקאװםקי, םייזל, װילענסקי. װ״ז

 פאמעראנץ, אקען, שײפער, לײב, ברוך :נאמינאציע־קאמיטע
פינק. בלעכמאן, שפיגל, װייצמאן, קאופמאן, װ״גער, שוסטערסאן,

 באראן, גראסמאן, בראדםקי, דזש. :קאנםטיטוציע-קאמיטע
ש, בערגער, פיגקענטאל,  רא־ םארין, גראפפילד, מארמארשטיין, ט״ט

 מא־ װאלטער, דיםעגד, קאבלעגץ׳ שער, גראםבערג, קינג, אלפערט, זען,
ק, כןאיהען, בעם, רינאװ, פרימאז. גארםיק, מאם, חפץ, טוני

ג דריטעיר דער פאר פארזיצער אלם ג צו  רובר דערװיילט װערט זי
באםטאן. װ״גער, <חבר—װיצע־פארזיצער פילאדעלפיע, גלוזמאן

ג דריטע נ צו  10.30 מאי, טן31 דעם זונטאג, דערעפנט װערט זי
אינדערפרי.

ק חבר ײטונג אן האלט נאװי בטיגקײט דער איבער איינל  פון װי
ט ער פרעם. דער  איז פרעם די װאפז שטארקער א פאר װאם אן װייז
 פארגרע־ און פארשטארקן זעען זאל קאגװענשאן די אז אפעלירט און

 דער פאר באריכט א אפגעגעבן ווערט דעם נאך פרעם. אונזער סערן
ט קאמיטע דער פון נאמען אין װ״םםאן. חבר פון פרעם־קאמיטע  גי

 טעקם א אז רעקאמענדאציעם, רײ א קאנװענשאן דער צו איבער ער
 מיטגליד, יעדן אוין« װערן אגגענומען זאל חודש א םענט צען פון
ײן זאל סענט אנט װעלכן פון װ״ און ״מארגן־פרײמײט״ דעד פאר ג  צ

לי דעם פאד םענט ״ ד  דער אז פארשטאנען, «ערט דערב״ װארקער״. ״
ט זאל ביל מאנאטלעכער םענט. פינף פון מערער װערן פארגרעםערט ני
ײ״ קלאם פון פרויען א ט און ״  כאפרייט זאלן ברענטשעם ױגנ

 פעדערא־ און ברענטשעם פרעמד־שפראכיגע די טעקם. דעם פון װערן
ען װעלכע ציעם, לן מעלכע און אנגעשלאםן שוין זיינ ך װי  אנ־ זי
 זײער פאר םענט אכט פון טעקם א צאלן זאלן אדדן, .דעם אן שליםן

ױי און שפראדארגאן באטדעפנדן װארקער״. ״דײלי דעם פאר םענט צו
 װעמעס פרעם־קאימיטע, א פונקציאכירן זאל ברענטש יעדן אין

ון, זאל עש אויפגאבע  יעדן גרײכן זאל ארבעטער־פרעם אונזער אז זי
טגליד ך און ברענטש. פון מי ײע קריגן צו אוי  אונזער פאר לעזער נ

לענ־ א נאך זיך. געפינען ברענטשעם די װאו געגענטן די אין פרעם

םיע גערער ט אנגענומען רעקאמעגדאציעם אלע די װערן דיםקו  אלע מי
 געװארן אנגענוטען איז װעלכער טעקם, דער .6 געגן פאר, שטימען

םיטגלי־ די צו רעפערענדום א פאר גיין װעט ל,א:װענ׳»אז דער פון
יער•

ט קולטורעלער דער װעגן רעפעראט א האלט מרמר וופר קיי  טעטיג
ט מרמר חבר ארדן. ארבעטער איגטערגאציאנאלן דעם פון ײז  אין אן װ

ן ט קולטורעלע די אזוי װי רעפעראט זיי קיי ט טעטע ״  אין האנט ג
ט האגט  טע־ םאציאלע אנדערע און עקאגאמישער פאליטישער, דער מי

טן. ק״ ג ט ער טי ך גי טן אלע איבער איבערבליק אן אוי  דער םון צװיי
 קונםט, ליטעראטור, פרעם^, װי קולטור׳ קאפיטאליםטישער גאגצער

 באהערשן צו—ציל איין האבן װאם װ. א. א. רעליגיע, װיםנשאפט,
ת די  פון דינער געהארכזאמע פאר זיי מאכן און מאםז די פון סתו

קלאם. הערשנידן קאפיטאליםטישז ידעם
ך האט מרמר חבר  גאנצער דער װעגן איבערזיכט אז געגעבן אוי

ט די איז װאם קולטור־טעטיגקייט, קיי טעטע פט־  אר־ אונזער פון הוי
 פארומם, קאנספעקטן, בראשורן, ארויםגעגעבעגע די װעגן גאגיזאציע,

ען, ג טונ ליי ך האבן װאש מעלות, און פעלערן די ײעגז ײ., א. א. א״נ  זי
םגעװיזן ר אין ארוי ע ״  ״פונק״ ארגאן אונזער װעגן דורכפירונג. ז

םע װײטערדיגע די װעגן און קולטור־פלענער. גרוי
״ א פון באגריםט װערט קאנװענשאן די  ריי א פון חברים, ר

 ״אר־ פון נאמען דעם אין באגדיםט ױקלםאן חבר ארגאניזאציעם.
 אין באום חבר ״פראלעטפען׳/ פון נאיטעז איז דייקםל חבר טעף׳/
שז דעם םון גאמען די ױוערזיטעט. ארבעטער אי אונ

ײטוגג קורצע א האלט קאםענעצקי חבר װיכטיג־ דער װעגן איינל
ך באטײליגן דעם פון קײט  פון ארבעט דער אין ברענטשעס די פוז זי

שולן. די
גג פערטער דער פון פארזיצעור אלם צו װ״לט װערט זי  חבר דער
ױ מעגשער, אמי. פון שעגדלאװ חבר װיצע־פארזיצער, אלם יארק, נ  מי

ג נ צו װ״ געשלאםן זי בייטאג. אזייגיער צ

ג פערטע די נ צו י ר״ דערעפנט װערט ז בייטאג״ אזײגער ד
אן, חבר מ  נאדל־פאו אינדוסטריעלער דער פון פארזיצעד דער ה״

אן  רעװאלו־ דער פון נאמען דעם אין קאנװענשאן די באגריםט מני
. ציאגערער אן. ט ער ױני ף אן װייז ײט דער אוי ק כטיג  דעם פון װי

 ארגאניזאציע, קעיםפנדיגע א אלם ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
ך באטײליגט װעלבע  רעװאלוציאנערער דעיר פון קאמפז אלע אין זי

ט באגלייט ווערט ער באװעגונג. ארבעטער  אפלאדים־ שטורמישע מי
ײן פון פארענדיגונג דער נאך מענטן רעדע. ז

 פון נאמען דעם אין קאנװענשאז די באגריםט פאינטץ חבר׳טע
 ערשט איז זי אז דערציילט, זי םאװעטךפארבאנד. פון פרײנט די

ט און םאװעטן־פארבאנד פרן אריבערגעקומען  דער װעגן איבער גי
 םאװעטן־ דעם אין געטאן װערט װאם בויאונגם־ארבעט, קאלאםאלער

פארבאנד.
בן גראספעלד און בראדםקי חברים די  דער פאר באריכט א אפ גי

 קאנםטיטו־ דעי םון פונקטן אנגעגעבעגע די קאנםטיטוציע־קאמיטע.
״ פוגקט דיםקוטירט ברײט װערן ציע  פין פארשדאגן די פונקט. ב
ג אנגענומען זוערן קאנםטיטוציע־קאמיטע דער מי טי ש ײנ  קאג־ (די א

טוציע ם װערן געדרוקט װעט סטי ק״). אינ׳ ״פונ
 • דעם פון גאמען אין קאנװענשא[ די באגריםט ליאנאװיצר,' חבר

 אין ד,א:װענשאן די באגריםט טאלמי חבר קלובן־קאמיטעט. שטאטישן
 אין קאנװענשא; די באגריטט גארעליק חבר ״איקאר״. פון נאםען
שן דעם פון נאמען די שן ארבעטער אי ך און פאיבאנד מוזיקאלי  אוי

ט נױ־יארקער דעם פון נאמעז אין חיי פאראײן. געזאנג פריי
ט מינעאפאליס פון מאזעם זזבר  קול־ דעד פון באריכט א אפ גי

טור־קאמיטע.
 דער־ זאל ברענטש יעדער אז רעקאמעגדירט, קאמיטע די .1
לן ן זאל װעלכער קולטור־דירעקטאר, א װ״ ״ טגליד א ז  דער פון מי

װע ך ברענטש, פון עקזעקוטי  אוינגע־ ,3 פון קולטור־־אמיטע א אוי
 זאלן װעלכע װערן, דערװיילט זאלן קולטורידירעקטאר, דער שלאםן

ברענטש. דעם פון ארבעט קולטורעלע די טאן
 בארא־ אפטע האבן זאל קולטור־קאמיטעט שטאטישער דער .2
ט טונגען ברענטשעם. די פון קולטור־דירזגקטארן די מי
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 העכערע די צו װערן אפגעגעבן זאלן באריכטן מאגאטלעכע .3
 אפגעבן זאל ?ולטור־קאטיטעט, ברענטש, יעדער איגםטאנצן. קולטור
 דער זעלבע, דאש קולטור־קאמיטעט. דיםטריקט צום באריכטן אפטערע

בילדונגש־קאמיטעט. נאציאגאלן צום דיםטריקט
ך זאל געשעפטס־מיטינג יעדעד .4 ט זי  װי שפעטער פארצייען ני

ג דעם פיז טייל צװייטער דער אזייגער. 10 נ טי  װערן אפגעגעבן זאל מי
ארבעט. קולטור פאר

ז ברענטש יעדער .5 ן דורכפידן םו ״  קול־ א חודש א מאל א
טור־מיטינג.

דן זאלן ?ולטור־קאמיטעטן ברעגטש די .6 אניזי  װאנט־צײ־ ארג
ען זאלן ארבעט װעלכער אין חודש, יעדן טונגען, צו ע ג ״נ ר  װערן א

שיקן זאלן ברענטשעש די ברענטש. דעם פון מיטגלידער די  צװיי צו צו
ערן פון יעדן פון קאפיעש  צום עקזעמפלאר ארויםגעגעבעגעם אן זיי

קולטוו־־קאמיטעט. נאציאגאלן
ארוים־ יאר דעם דורך זאל קולטור־קאמיטע נאציאנאלע די .7

 עקאנאמישע און פאליטישע װיכטיגסטע די איבער בראשורן 12 געבן
צייט. דער פון פארלויןז אין װערן ארויסגערופן װעלן װאס פראגן,
רן זאל קולטור־קאמיסיע נאציאנאלע די .8 קור־ דריי ארגאגיזי

שן בײם םען די טעט ארבעטער אי ױוערזי  ‘פראטערגא דער איבער אונ
ך באװעגונג. לער  םעקרע־ פארזיצערס« פאר קלאסן ארגאגיזירן אוי

א״כלײטער. און טארן
ן זאל ברענטש יעדער .9 י י  שילעד דריי שיקן צו פארפליכטעט ז

ף ײז זאלז מיטגלידער דריי די פאר צאלוגגען די .קורםן די אוי װ  טייל
 ברע:־ די און קולטור־קאמיטע נאציאנאלער דער פון װערן געדעקט

טשעם.
 ארגא־ קולטור־קאמיטע די זאל צענטערן גרעסערע די איז .10
רן װערזיטעט. ארבעטער דעם פון אפטיילונגען ניזי  די אין אוני
ען אוגיװיערזיטעטן ארבעטער קײן װאו שטעט,  די זאל ניטא, זיינ
ך געפינען װעלכע שולן, די דורך װערז געטאן ארבעט  די אין זי
ך שטעט. װע נאציאנאלע די זאל אוי רן עקזעקוטי אניזי  ראיאנע ארג

טעטן, ארב-עטעד ערזי מו מעגלעך. :אר װאו אונ
 שולן אונזערע פון לערער די אז רעקאמענדירט, קאמיטע די .1

ארדן. אונזער פון מיטגלידער װערן זאלן
רן זאל קולטור־קאמיטע די .12 אניזי פאר־ קאאפעראטמון א ארג

טגליד יעדער װעלכן אין ׳לא;  אייג־ איינטאל זאל פארלאג פון מי
ר״ צאלן ״ז זיי קען ער װעלכיע דאלאר, ד לוו  דעם פאר אויםצאלן. טיי
ן ער זאל  דעם פון פראצעגט 40 פון רעדוצירוגג א צו בארעכטיגט זיי

 קאאפערא־ פון װערן ארויסגעגעבן װעלן װאש ביכער, די פון פרייז
ױון ט ארויםגעבן זאל פארלאג קאאפעראטױוער דער פארלאג. ט ױי־ ני  ו
יאר. א ביכער דריי װי ניגער

 עק־ נאציאנאלע קומענדע די אז רעקאמענדירט, קאטיטע די .13
װע  איו קיגדער־שולן גרינדן װעגן פראגע די אויפנעמעז זאל ועקוטי

פאראן. איז פארלאגג אזא װאו שפראכן, אנדערע
 קולטור־אר־ ארבעטער אלע אז דעקאמענדירט, קאמיטע די .14

אנג פרייתייט דער װי גאגיזאציעם, עז  ארבעטער ״ארטעף׳/ פאראיין, ג
ױוערזיטעט, ך זאלן װ. א. א. ארקעםטער, מאנדאלין אונ  געפיגען זי

בט אונטער׳ן פזי קולטור־קאמיטע. נאציאגאלער דער פון אוי
ף פאדערט קאםיטע ךי .15  אינטעד־ דעם פון מיטגלידער די אוי

ײ אז קעדער, האבז װעלכע ארדן, ארבעטער נאציאנאלן ך זאלן ז  זי
״פיאנער״. קיגדער־זשורנאל צום אבאנירן
 װעלכע קאנספעקטן, אלע אז רעקאמענדירט, קאמיטע די .16

 אין װערן געדרוקט זאלן ברענטשעם, די צו ארויםגעשיקט װערן
ך ״פונק״. ק״ דער אז אוי פונ  פון ארגאניזאטאר מער מעו־! זאל ״

ארדן. דעם
ט די אנערקענענדיג .17 ק״ ג טי כ ״קינדערלאנד״ קעמפ פון װי

 דער באשליםט מאםן־דערציאוגגם־אינםטיטוציע, פראלעטארישע א אלם
װע נאציאנאלע די אז צוזאמעגפאר,  זאל ארדן דעם פון עקזעקוטי

 די אז מאבן, צו מעכלעך װי מיטלען און װעגן פאםיגע די געפינען
ך באנוצן פאר פרייזן  װערן, רעדוצירט מער נאך זאלן קעמפ מיטין זי

וי ע שיקן קענען זאלן שיכטן ארבעטער ארימע די אז אז ר ע  קיגדער ז״
״קינדערלאנד״. קעמפ אין

עקזעקוטי־ נאציאנאלער דער צו רעקאמעגדירט קאמיטע די .18

 ביליגער רעכעגעז צו סיטלען און װעגן אויםארבעטן זאל זי אז װע,
ר״זן די פראװינץ. דער אין לעקציעם פאר פ

 דער פון כןאנװענשאז אונזער צו דעקאמענדאציעם פאלגנדע די
 איינ־ אגצוגעמען רעקאטענדירט װערן שול-קאנװענשאז נאציאנאלער

טיג :שטי
ן דערװײלט ׳טולן די פון צ״אמעגפאר דער .1 ״  אין חברים נ

שול־קאםיםיע. נאציאנאלער דער
 אנערקענט װערט שול־קאמיםיע נאציאנאלע דערװ״לטע די .2

 עקזעקוטי־ נאציאנאלעד דער פון םאב־קאמיטע א אלם אדדן דעם פון
•1שול די פאמואלטן צו ארדן דעם פון װע

טמוע נאציאנאלע די .3  א אריין שיקט ארדן דעם פון עקזעקו
שול־קאמיםיע. נאציאגאלער דער צו פארטרעטער שטענדיגן

 די איבער נעמט ארדן דעם פון קולטור־דעפארטמעגט .דער .4
דונג טעכנישע פי שולן. די פון אג

ך באשטימט ווערט ארדן דעם פון דירעקטאר קולטור דער 5  אוי
יטולן. די פון סעקדעטאר גענעראל אדער דירעקטאר, אלם

 די־ אין שטײען ארדן דעם פון קאמיטעטן שטאטישע די .6
ט פארבינדונג ארגאניזאציאנעלער רעקטער  אדער שטאטישע די מי

ע דורך ׳טולז, די פון קאטיטעטן דיםטריקט ר ע ״  פארטרע־ שטענדיגע ז
טער.

 שיקן שולן די פון קאםיטעטז שטאטישע אדער דיםטריקט די .7
 קאמי־ שטאטישע אדער דיםטריקט די אין פארטרעטער איין צו אריין
ארדן. דעם פון טעטן

ען עם װאו שטעט, די אין .8 ײנ  ארדן, דעם פון שולן פאראן ז
 יעדער שולן. די איבער שעפטום דעם ברענטשעם די אזבזןר נעטען

שול. א איבער שעפטום א האבן דארף שטאט אזא אין ברעגטש

שול־חודש
 דעצע&בער חודש אין דורך פירן ברענטשעם די און שולן די

שול־חודש. א
ברענטשעס ױעט

ך אוין* נעמט שול יעדע ױו די זי ט א צי ט א גרינדן פון איני  ױגנ
ארדן. פון ברענטש

קורםן
שן ביים אראגזשידן זאל קאטיטע קולטור די די  או־ ארבעטער אי

ױוערזיטעט שול־טוער. פאר קורם א נ
צװיי אין איינמאל .1 :ברענטשעם די מיט פארבינדונגען

 זאל לעו־ער דער װאו שול־אװנט א װערן אײנגעארדדנט זאל חדשים
 זאל יאר אין מאל צװײ .2 שול־ארבעט. דער פון באריכט א אפגעבן

 קאארדי־ .3 ברענטש. דעם פאר אונטערנעמונג אן דודכפירן שול ד<
 פארטרע־ די .4 שול. און ברענטש פון ארבעט קולטורעלע ד< נירן
בן שול דער צו ברענטש פון טער ״ באריכט א אפ גי טינג. יעדן ב טי

הויז .5 ־ צו  ארגאני־ ביידע פון דורכגעפירט װערן קענװעםיגג הויז־
 גריי־ זוטער״חדשים די אין .6 שולן. די און אדדן דעם פאר זאציעס

 דערעפע־ פאר ארבעט די צוזאמען ברענטש דער און שולן די צו טען
ם פאר׳ן שול די נעז ע  אונטערנע־ קיגדער, קעגװעסן דררך םעזאן ג״

גל. ד. א. מונגעז,
ן ט ק ע אי ר װערן געלערנט זאלן פראיעקטן זעקש פאלכנדע :פ

אר: דעם פון פארלויף אין  רוטישע .2 פראיעקט. ארדן און שול .1 י
 ערשטער .5 יבאװעגונג. רעװאלוציאגערע .4 לעניז. .3 רעװאלוציע.

ג און אנטי־טלחמת .6 מאי. נ טו ר״ ג זומער. דעם פאר צו
װע גאציאגאלע די : קאמיםיע מעטאדישע  די פון עקזעקוטי

 עם אויפגאבע װעטעס קאמיסיע, מעטאדישע א באשטימען זאל שולן
ײן זאל ע אויםצוארבעטן ז ענוי  פלע־ מעטאדישע דעטאליזירטע און ג
פראיעקט. יעדן פאר נער

 פרא־ יעדן פאר װערן ארויםגעגעבן זאל בולעטין א :בולעטין
יעקט■

ר : מיטלשול  םים־ קאטפלעקש די מיטלשול איז אן נעמען מי
מיטלשול. דער פאר כרעשטאמאטיעש קאמפלעקם ארוים גיבן מיר טעם.

ר ע כ כרעשטאמאטיעש װערן ארויםגעגעבן זאלן עש .1 :בי
ערש־ באװעגונג, רעװאלוציאגערער פראיעקט, ארדן און שול פאר׳ן
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ר״ צאל א װערן #רויםגעגעבן זאלן עס .2 מאי. טער  פינן« און ד
 לעבן. אמעריקאנעם דיעם אפשפיגלעז זאלן װאם ביכלעך, סענטיגע

שן ך זאלן ביכלעך די צװי ן אוי ״  זאלן װאם שפילן, דראמאטישע ז
ן .3 ברענטשעם. און שולן די פאר װערן געגוצט  נוםעד יעז־ן אי
ײז זאל ״פונק״  א װערן ארויםגעגעבן זאל עם שול־אפטיילוגג. א ז

םגיין זאל עם .5 שולן. די װעגן בראשווע  ״מאר־ םפעציעלע א ארוי
ט״ ה״ ען־פריי שולן. אונזעדע פאר אויםגאבע ג

לונג די טיי  דורך אריין קומט װאס שול-פאנד, דעם פון איינ
 שול־ דער פון װערן אויסגעארבעט זאל טעקם, פינף־םעגטיגן דעם

ן צוזאמען קאמיטע ט׳ ארדן. דעם פיז קאמיטעט גןולטור מי
 די איז אינפפעקציע און קאנטראל א װערן דורכגעפירט זאל עם

 צװעק דעם פאר פאנד שול דעם פון װערן באשטימט זאל עם שולן.
דאלאר. 1,000

ט שול יעדע :ארדן פון ברענטשעם נײע ך גי  צו אפ זי
רו ן ארדן פון ברענטש נײעם א ארגאניזי גע;נט. איר אי

ם פאלגנדע : שול־קאמיםיע נאציאנאלע רי  דער״ װערן חי
ט ע: נאציאנאלער דער אין װ״ל םי גאלדבערג, בערגמאן, שול־קאמי

 און קאציק סילװער, סאנדלער, מ״עראװיטש, טאראנט, דאראשקין,
קאמעגעצקי.

ײלט: װערן קאנדידאטן אלם װ קויפ־ שקליאר, שיר, גלאז, דער
גלוזמאן. און מאן

 און דיםקוטירט װערט קולטור־קאםיטע דער פון באריכט דער
מיג. אכגענומען אײגשטי

ג פיגפטער דער פון פארזיצער אלם ג צו  חבר דערװײלט װערט זי
ױ פון שילער פארטםמוט. פון מאם דובר װיצע־פארזיצער אלם יארק. נ

צונג אזייגער. 6 געשלאשן װערט זי

ג פינפטע די צונ אװנט. אזײגיער 7 דערעפנט װערט זי
ארגאניזאציע־קאמיטע. דער פאר באריכטעט שטיעבערג חבר

 יעדער אין װערן ארגאניזירט זאלז קאמיטעטן שטאטישע .1
ען עם װאו שטאט, ײנ ײן װי מער פאראן ז ברענטש. א
 אלע פיז ביכער די אונטערזוכן זאל אפים נאציאנאלער דער .2

ם ברענטשעם םטנ װ״ניג ײן אם  פאר זאלז ברענטשעש די יאר. א מאל א
מאלע א באצאלן דעם אונטערזוכונג. דער פאר דאלאר 5 פון םומע מיני

 דער־ זאל ארגאניזאציע־קאמיטע נאציאנאלע קומענדע די .3
גן טי רונג די מו אניזי  די זאל דערבײ ברענטשעם. דיםטריקט פון ארג
ט װערי פארבונדן ברענטשעם דיםטריקט די פון ארבעט  אונזערע מי

ף קאמפאניעם אלגעמיינע ערטער. די אוי
ס זאל ברענטש יעדער .4 סטנ װ״גיג מ ן א ״ ר״ אין מאל א  ד
טן א ארגאגיזירן חדשים ז פון קענװעםן פאר זונטאג רוי הוי ־ צו  הויז־

 אנפירן זאלן ברענטשעם אונזערע ארדן. אונזער פון מיטגלידער פאר
ױון אן  ז־יער אין ארדגם םאציאל־פאשיפטישע די געגן קאמף אינטענם

 דער פאר קאמפאניע יעדער אין זאלן ברענטשעם אוגזערע דיםטריקט.
 יו. טי• קאמפארטײ, דער פאר װי באװעגונג, ארבעטער אלגעמ״גער

ט קאמפאניעם די פארביגדן װ. א. א. ״איקאר״ די, על. איי. ל״ ױ.  מי
מען פאר קאמפאניע דער ע  די ארין. אונזעד אין מיטגלידער א״נג

 ענדערן צו אנשטרענכונגען אלע מאפן זאל עקזעקוטױוע נאציאגאלע
ד ברענטשעם, אונזערע פון לעבן ארגאניזאציאנעלן דעם י  דרוקן דו
ט אנצופ׳ירן װי טאג־ארדנונג דעטאליזירטן א ״פונל," אונזער אין  מי

עז. די טינג ך מי  ד־םטריקט און שטאטישע די דירעקטױון געבן צו אוי
ט ברענטשעם אונזערע באזארגן װעלכע קאמיטעטן,  שטענדיגער מי

קולטור־ארבעט.
ען פדי .5 צי ר״נ ײע א  יעדע בײ זאל ארדן, דעם פאר קאדרען נ

םטירנדיגע אלע אין װאלן נייע  דער פון אנפאנגנדי; קאמיטעטן, עקזי
ט ענדיגנדייג און עקזעקוטױוע ברענטש  עקזעקו־ נאציאגאלער דער מי

ײע דדיטל א סעגלעך גאר װאו װערן ארײגגעצויגן טױוע,  מיטפלי־ נ
שיקן זאל עקזעקוטױוע נאציאגאלע די שאפ־ארבעטער. דער  פפע־ ארײנ

 װאו דיםטריקטן, די אין ארגאגיזאציע־ארבעט פאר חברים ציעלע
יין. װע« פארלאנג אזא ז

 נעגערשן א באשאפן זען זאל עקזעקוטיװע נאציאנאלע די .6
 צװי־ ארבעט ארגאניזאציאנעלע אנפירן פון צװעק דעם פאר קאמיטעט

ארבעטער־םאםן. נעגערשע די שען

װ״לן זאלן קאמיטעטן שטאטישע און דיםטריקט די .7  דער
 זאלן קאמיטעם םפעציעלע פרויעךאדבעט. פאר קאמיטעם םפעציעלע

ך  די צװישן ארבעט פאר ברענטשעם די אין װערן דערװ״לט אוי
װע נאציאכאלע די פרויען. טי  םפעציעלע באזארגן זען זאל עקזעקו

צװעק. דע׳ם פאר ליטעראטור
 דיםטריקט די םובםידירן זאל עקזעקוטױוע ׳נאציאגאלע די .8

 מיטלען און מעגלעכקײט די געבן צו כדי קאמיטעטן, שטאטישע און
ף  באשטימט זאלן סומען די ארב׳עט. ארגאניזאציאנעלע טאן צו אוי
עקזעקוטױוע. גאציאנאלער דער פון װעיז

ײנ פאר אז עקזע׳קוטױוע, נאציאנאלער דער פון לאזרגג דער .0  ארי
 מעגלעכקייט די—פר״ז א װערן געגעבן װעט מיטגלידער מער גןןמען

 זאל לאזונג דער אט—םאװעטן־פארבאנד קײן דעלעגאט א שיפןן צו
 אונ־ זאל טעטיגקקײט אינטענסױוע אן לעבן. אין װערן דודנגעפירט
 װעלן װעלכע ברעגטשעם, 5 ברענטשעם. אלע די פון װערן טערגענומען
 געלעגנ־ די קריגן װעלן טיטגלידער, צאל גרעםטע די אר״גנעמען

 רע־ קא׳מיטע די פאװעטן־פארבאגד. קײן דעלעגאטן שיקן פון הײט
ױ פון 2 װערן. געשיקט זאלן דעלעגאטן 5 אז קאמעגדירט,  יארק, נ

די אײנער און לאנד איבער׳ן פון 2 ן, ברענטשעם. ױגנטלעפע פו
אנגע־ זאל קאגװעגשא! די אז רעקאמענדירט, קאמיטע די .10

 מיטגלי״ די מיטגלידער. געשטראכעניע די צו טאניפעםט דעם מען
ען װאם דער,  קענעז אפריל, טן15 דעם ביז געװארן געשטראכן זיינ
מען מעגלעכקײט די האבז קו צו ע אלס אר״נ ײ  פאר־ אין מיטגלידער נ
ף ״ װאפן. 6 קוימענדע די פון לוי  אײגטריט־ א״גצאלן דארפן װעלן ז
ך און געלט ת, אלטע די און דאקטאר־עקזאםען א .דורפגיין אוי  חובו
ען זיי װאם נ ״ װערן. ארונטערגעגומען זיי פון זאל שולדיג, געבליבן ז

ארגאגיזאציע-קאםיםע ױגנט דער פון רעקאמענדאציעם
I

 בײ װערן דערװ״לט זאל 5 פון ױגנט־קאמיטע נאציאנאלע א .1
ברענטשעם. איםטערן די פון קאנפערענץ א

ר .2 ע ט דער פון א״נ גנ  נא־ דער צו װערן דעדװײלט זאל יו
טגליד א װערן זאל ער און עקזעקוטױוע ציאנאלער  נא־ דער אין מי
ארגאניזאציע־קאמיטע. ציאנאלער

 אין װערן ארגאגיזירט זאלן ידגנט־קאימיטעטן שטאטישע .3
ױגנט־ברענטש. איין װי מער דא איז עם װאו שטאט, יעדער
 װאו זוערן, ארגאניזירט זאלן ױגנט־קאמיטעטן דיםטריקט .4

דעם. פאר מעגלעבקייט אן װערז באשאפן נאר װעט עש
 קאמיטעטן דיםטריקט און שטאטישע די פון פארטרעטער .5

ט די צו װעוץ ו.עשיקט זאלן גנ  דאם קאמיטעטן. דיםטריקט און יו
ף זעלבע י ט די פון או  עלטערע די צו קאמיטעטן דיםטריקט און ױגנ

דיםטריקט. און שטאט פון קאמיטעטן
ײן בלויז דא איז עם װאו דא .6 ט א  פאר־ א זאל ברענטש, ױגנ

 שטאט־ דארטיגן דעם אין ברענטש דעם פון װעדן געשיקט טרעטער
קאמיטעט.

װע נאציאנאלע די אז רעקאמענדירן, מיר .7  דער־ זאל עקזעקוטי
גן טי אדנג די מו פבוי ט צוזאמענהאגג אין ױגנט־צענטערן פון אוי  מי

םטירנדיגע שוין ארטיגע די  און ארבעטער־קלאם ױגנטלעכע עקזי
ארגאניזאצייעם. םפארט
ף פאדערט קאגװעגשאן די .8  ברענטשעם עקזיםטירנדייגע אלע אוי
 ברענטשעם ױגנטלעכע די ארויםצוהעלפן שולן, די און ארדן פונ׳ם

 דער פאר פלעצער קריכן צו ספעציעל מיטלען, און װעגן אלע אין
ױגנט־אקטיװיטעט.

ט קאמיטע די .9 ם  דעם ארויםצוגעבן רעקאמענדאציע די ■גוט ה״
ק״ פונ ך ״  אז האבז זאל זשורנאל עגגלישער דער עגגליש. אין אוי

ױגנט. דערן פאר אפטײלונג
ר .10 ן צו רעקאמענדירן מי ״  לייבאר דער אן אנגעשלאםן ז
אן םפארטפ  א װערן געצאלט זאל דעם פאר און אםעדיקע פון ױני

מיטגליד. יעדן פאה םענט 2 פון טעקם פער־קעפיטא
ט פאר צאלונגען די .11  װערן געהעכערט זאלן טיטגלידער ױגנ

ף םענט 21 פון  2 די צאלן צו פון צװעק דעם פאר םענט 25 אוי
ך און טעקם פער־קעפיטא םענט  דער פאר פאנד גרעםערן א האבץ אוי

שן ארבעט ארגאניזאציאניעלע טאן צו מעגלעכקייט ירגנט. דער צװי
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 ז#ל קאמיטע עקזעקוטױו נאציאשאלע די אז רעקאמענדירן, מיר
ב זען,  םפעציעלע קריגן צו אששטרענגונג אן מאשן צו מעגלעך, אוי

, םפאארטם לייבאר פון «יטגלידער פאר אינשורענס אן י  װעלכע מנ
ט אין װערן פאראוםגלוקט װעלן ״ ע פון צ ר ע ״ ען. אטלעטישע ז בונג אי

מען װערט עם פגענו ע ברייטע א אוי םי  רע־ אלע ,די װעגן דיסקו
לען עם װעלכער אין קאםענדאציעם, טיי א ך ב  חברים פאלגנדע די זי

ק, הוירשלער, מאקאװםקי, : דעלעגאטן , טוני אן ט ״ז גרינבערג, א
 אגגענומען רעקאמענדאציעם אלע די װערן דעם נאך ליבטאן. װאלטאן,

ג. מי טי ש ־ א״נ
ע דער פאר םי  דובר זאלצמאן. חבר באדיכטעט פארא״ניגוגג־קאמי

ך שטעלט זאלצמאן ײטן און פונקטן די אוין* אפ זי עצלה  דער !פון אי
ײניגונג דער צו באצוג אין ארבעט ט פארא  פראטערנאלע אנדערע די מי

ט ער און אריגאניזאציעס,  רעקאמענז־אציעס, פאלגנדע די איבער גי
ען װעלכע נ ״ קאבזיטע. רער פון געװארן אנגענומען ז
 על־ נאציאנאלער דער פון רעקאמענדאציעש די אנצוגעמען .1

ך פאראייניגן צו זעקוטױוע ט ם״ זי  קראנ־ן־ אונכארישער דער מי
ך באשלאשן שוין האט װעלכע קאםע, ען צו זי איינ אר ט פ  אינ־ דעם מי

ט סיי ארדן, ארבעטער טערנאציאנאלן  סלאװאקי־ און רוםישער דעד מי
ב ארגאניזאציעם, שער י' אוי דעע זײיערע ביי װעלן ז ענ מ  קאנווענ־ קו

ך פאראייניגן צו באשליסן שאנם ט זי ארדן. אוגזער מי
װע :אציאנאלע די באפול׳מעכטיגט קאנװענשאן די .2  עקזעקוטי

גג די דורכפירן גו עי אי אד  לעבן אין ארגאניזאציעם דריי די מיט פ
ג א אן נ סו ה״ ט גןאנװענשאן. א פון גו

װע נאציאגאלע די .3 ך זאל עקזעקוטי ל״  קאנ־ אונזער נאך ג
ע די מאכז ווענשאן ג טי ך פאראייניגן װעגן ארענדזשמענטש נוי ט זי  מי

 דורכצו־ רעבט דאם זזאבן זאל און קראנקן־קאםע אונגארישער דער
ג פולע די פירן ג עו איינ ר א ט פ  רוםישער און סלאװאקישער דער מי

ארגאניזאציעש. פראטערנאלע
ט קאנװענשאן די ם ט ה״ ע די גו  עק־ נאציאנאלער דער פון ליני

ן דארף ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלעד דער אז זעקוטיװע, י י  ז
ט ט ש&ראך־אויטאגאמיע, ברייטםטער דער אויו= געבוי  באזונדערע מי

טן אלע און םע־ציעס צלה״ ײנ  װערן אויסגעארבעט זאלן דעם װעגן א
 פראטערנא־ אלע פון פארטרעטער און פאראײניגונג־קאמיטע דער פון
ארגאגיזאציעם. לע

 פראטערנאלע פיד אלע פון מיטגלידער די רופט קאגװענשאן די
 פרא־ נאך אז קאמפאגיע, אידעאלאגישע אן אנצופירן ארגאניזאציעם

ך זאלן ארגאניזאציעש ארבעטער טערנאלע ט פאראייגיגן זי  דעם מי
ארדן. ארבעטער איגטערנאציאנאלן

ג רעדע, לענגערע א האלט בעדאבט כבר די װייזנ  דער אויןז אנ
כטיגקײט פארא״נזגונג. דער פון װי

ג אנגענומען װערט קאמיטע דער פון באריבט .דער מי טי ש ײנ  א
שיגע אונטער  אן האלטן װעלכע אפלאדיםמענטן, באגײסטערטע רוי

צייט. לאנגער גאנץ א פאר
ך ווערט יעם  ארגאניזא־ די צו טעלעגראפירן צו באשלאשן אוי

ײען װעלכע ציעם, ך ג ט זי ײ לאזגדיג פאראײגיגן, אונז טי םן ז  װי
באשלום. אונזער װעגן

״ דורכגעל״ענט װערן טעלעגראטעם פאלגנדע די  קאנ־ דער ב
 ארדן, פון מיטגלידער חברים, צאל א פון טעלעגראםע א :װענשאן
ען װעלכע ײנ ן ז פ׳ ן װעג אוי ״  פון צוגעשיקט שאװעטן־פארבאנד, ק

 בראנק־ דער פון באגריסונגם־טעלעגראמע א ״אקװיטאגיא״. שיןן דער
ט פון קאלאגיע, קאאפעראטיװער ארבעטער סעד ״ ה ״ ר  פאר־ געזאנג פ

, ן ״  בולגארישער קאנאדע, ליג, לייבאר עקזעקוטױוע :אציאגאלע א
ױ פון ליג טוטןגרס קלױולאנד, פיז קלוב ארבעטער  װאום־ ענגלאנד, נ

 קראנקע צאל א פון קאמיטעט, איקאר נארפאלק קאונםיל, פרויען טער
 חבד פון .1 שול בראנזװיל םאכיטארױם. דענװער פון מיטגלידער

שט״ן, מלך ך געפינט װעלכער עפ ^ זי  העלען חדר׳טע פון טור. א אוי
 אגגעקלאגטע פעטערסאנער 5 די פון אײנע פעטערםאן, גערשאנאװיץ,

 מאקם חברי-ם די מעטליץ, און דזשאזעפשאן חברים די פון חברים,
 ארבעטער אן פון .75 בר. שארק, חבד ׳מינ. דולוט, לענט, שארא און

 אויפצו־ באשלאםן האט װעלכער פראנציםקא, םאן ,668 ברענטש רינג
ך לייזן ײן און ברענטש רי;ג ארבעטער אלם זי  אינ־ דעם אין אריינג

קאמיטעט. דישטריקט קאליפארניעד ארדן. ארבעטער טערנאציאנאלן

ױ ,20 בר. קאטיטעט, דיםטריקט אהייא  בר. רעװיר. ,29 בר. יארכן. נ
 אטלאנ־ ,62 בר. דעטראיט. ,43 בד. דעטראיט. ,42 בר. םיראיןיוז. ,41

ױ ,74 בר. טא.  אנטא־ סאן 111 שיקאגא, 107 דעטראיט, 78 יארק. נ
 170 פיטםבורג, 160 דעגװער, 159 מעמפים, 144 אמאהא, 126 ניא,

 סיאטל, אין ברעגטש געגרינדעטן ערשט אן פון שיקאגא, 176 םשעלםי,
ך און װאשינגטאן רינדעטן א אוי װיליאמםבורג. אין ברענטש נ״־געג

 קאמיטע די פאלאק. חבר באריכטעט בודזשעט־יקאמיטע דער פאר
ט זאלן צאלוגגען די אז רעקאטענדירט, ר עפי  דריי־חדשימ־ װערן א״נג

ן זאלן צאלונגען די איצט. ביז װי 2 אנשטאט דיגע, י י  פריער, װי ז
ט  עס װעלכן אין פאנד, אדמיניסטראטױוער דער אז אויםנאם, דער מי
ײאיז געצאלט איצט ביז איז ע  P װעיז ארונטערגענומעז זאל ם״ 27 ג

 אױגאניזאציע־פאנד דער םענט. 22 בלויז כאטרעפן זאל און סע:ט
ף םענט 8 פון ײעיז געהעכערט זאל םיטי דער םענט. 11 אוי  פובלי

 ארונטערגענומעו זאל םענט, 1 געװען איצט ביז איז װעלכער פאנד,
עמ״ן אין אינגאגצן. װערן  באטראפז האבן װעלכע צאלוגגען, די אלג

ײן זאלן םענט, 55 איצט ביז  רעקאמענדירט קאמיטע די םענט. 52 ז
 װערן געצאלט זאלן פאנד קאנװענשאן דעם פאר צאלונגען די אז או<ך,

 אלגעמיינער אן פריער געװען איז עש װי אנשטאט חודש א סענט 5
 ״אפשאן אין געהערן װעלכע הויז־׳פרויעז, פאר םעגט. 75 פון טעקם
ײ״, ף װערן געהעכערט צאלוגג די זאל א  םענט 14 פון םענט, 1 אוי
ף ג. אנגענומען װערט באריבט סענט. 15 אוי מי טי ש א״נ

 חבר באריכטעט קאטיטע שאניטארױם און בעינעפיט דער םאר
 עקזעקוטױוע :אציאגאלער דער צו רעקאמענדירט קאמיטע די מאנדעל.

ך זאל װעלכע קאמיטע, ספעציעלע א באשטי׳טען צו ט אפגעבן זי  די מי
 פון באריכט דעם גאך פרעװענטערױם. א האבן צו פון מעגלעכק״טן

 עם װען עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער צו קאמיטע םפעציעלער דער
װיזן װעט  ארוים־ פראגע די זאל דעם, פאר מעגלעכקײט די װערן בא

ב בוו־ענטשעם. די צו רעפערעגדום א פאר װערן געשיקט  דער אבער אוי
 קוטענדער דער פון צייט קורצער א אין ותנרן געבראכט װעט באריבט

האגדלעז. דעם װעגן קאגװענשאן די זאל קאנװענשאן,
 זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז רעקאטענדירט, קאמיטע די

 אנט־ זאל װעלכע צאלונג, בענעפיט קראגקז םפעציעלן א באשאפן זען
 געצאלט זאל װאכן 25 ערשטע די יאר. א כענעפיט װאכן 50 חאלטן
 םוםע דער פון האלב װאכן 25 קומעגדע די און םומע פולע די װערן

 סומע, די צאלן זאלן ״אפשאז״ דעם אט ארוים געמען װאש די און
 רעקאמענ־ קאמיטע די צװע?. דעם פאר געװארן באשטימט איז װאס

טגליד יעדער אז דירט, ײן װערן עקזאמעגירט זאל מי  יאר א מאל א
ענוי װיםן צו כדי דאקטוירים, ד<שטרי-קט אונזערע דורך  גע־ דעם ג
ט  װערן רעקאמענדאציעש אלע די מיטגליד. יעדן פון צושטאגד זונ

אײגשטימיג״ אנגענומען
 באריכט דעם װעגן קאמיטע דער פאר באריבטעט ראמבאם חבר

טן עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פון  באריכט דעם פון אײנצלהיי
ן װעלן ״ ן געדרוקט ז מענדיגן אי  באריכט דער ״פונק״. נומער קו

ג װערט מי טי ש ט דעלעגאטן דיו פון אנגענומען א״נ  אויםבעסע־ אן מי
ך װערט עם אז םיגל, דוד חבר פון רוגג  ארבעט די ארײנגענוטען אוי
אפים. אונזער אין אנגעשטעלטע אלע פון

שיקאגא. פון בלעשמאן חבר באריכטעט שפראכז־קאמיטע דער פאר
ען עש װאו שטאט, יעדער אין .1 ײג ײן װי מער דא ז  שפראך א

 פון װערן צוזאמענגעשטעלט קאמיטעט שטאטישער א זאל ברענטש,
 זאלן קאמיטעטן שטאטישע און דיםטריקט שפראך. באטרעפנדער דער

ט קאאפעראציע פולער אין אדבעטן  ברענ־ שפראכיגע אנדערע די מי
״ טשעש.  ברענטשעם, שפרעכנדע אנדערע אלע די ארויםהעלפן זאלן ז

ך ארגאניזאציאנעל  און ביכער די פירן צו זיי אנפירן העלפן איז אוי
ע אנדערע אלע טיג ס ארבעטן, גוי םטנ װ״ניג מ  זעקם פון צייט א פאר א

הדשים.
 װערן ארויםגעכעבן זאל זשודנאל מאנאטלעכער ןןנגלישער אן .2

ברענטשעם. שפרעכנדע אנדערע אלע די פאר
 זאל שפראכיגע אגדערע אלע די פוז פארטרעטערשאפט א .3

מען קו  װעט װעלבע קאמיטע, •עקזעקוטױו נאציאנאלער דער אין אר״נ
״ װערן דערװיילט  קאנ־ דער פון באריכט דער קאנװענשאן. ז־ער ב

ר װעלכע אין שפראכן, אלע די אין װערן געדרוקט זאל װענשאז  מי
דעלעגאטן. די צו װערן צוגעשיקט זאל און ברענטשעם האבן
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מיג. אנגענומען קאמיטע דער פון באריכט שטי ײנ א
פאלגנ־ די נאװיק. חבר באריכטעט רעזאלוציע־קאטיטע דער פאר

ף פארשװערונג דער געגן : אנגענומען װערן דעזאלוציעם דע  די אוי
ן אינגלעך נעכערשע 9 ף פארשװערונג דער געגן םקאטםבארא, אי  אוי

םטיע װיעגן פעטערםאן, אין אנגעקלאגטע 5 די  קרבנות אלע פאר אמני
 מלחמה־ דער פאר פרעםע, על״ ױ. ױ. טי. דער פאר קלאםן־קאמף, פוז

״ על. איי. םאװעטן־פארבאנד, פון פארטיידיגונג און געפאר  פרא־ די
װערזיטעט, ארבעטער אידישער ״ארטעף״, ״איקאר״, לעטפען,  אוני

שע פאראיין, געזאנג ׳פרייהייט ט שולן, ארבעטער אידי  סא־ פון פר״נ
 צו רעזאלוציע רעליף, אינטערנעשאנאל װארקערס װעטן־פארבאנד,

ר אוז באװעגונג פיאכערן די אינדארםירז  צו רעקאמענדאציע א אוי
ם קינדער־אפטיילוינג א איינשטעלן ג׳ ״פונק״. אי

ג װערן רעזאלוציעם אלע די מי טי ש אנגענומען. איינ
קא־ די שייפער. חבר באריכטעט נאמינאציאנם־קאמיטע דער פאר

טע ר״ן טראגט מי מיגן אן א שטי  צוזאמענ״ דעם װעגן באריכט אייג
״ עקזעקוטױוע. נאציאנאלער גןומענדיגער דער פון שטעל  רעקאמענ־ ז
 װײנער חבר עקזעקוטױוע גאציאנאלער דער פון, פארזיצער אלס דירן
 בראדםקי, קאםירער, ;15 בר. לין, חבר װיצע־פארזיצער .12 בר. פון
 .75 בר. פון פידלער חבר׳טע סעקרעטארין, פראטאקאלז ;500 בר. פון
װע דער אין איבעריגע די עז עקזעקוטי מאן זיינ  בעדאכט ,53 בד.—אײז
 ,71 בר.—האלפערן ,402 בר.— גרין ,116 בר.—גראסמאן ,500 בר.—

 מעגשער ,20 בר.—מאגדעל ;9 בר.—זאלצמאן ,302 בר.—װייזער פעני
 —פאלאק ,138 בר.—םםאל ,4 בר.— םולטאן ,75 בר.—םיגל ,34 בר.—
 ,19 בר.—קעלנער ,135 בר.—פינקלשטײן ,500 בר.—פרימאװ ,33 בר.

 —שילער ,33 בר.—רעדי ,04 בר.—קארנאװסקי ,508 בר.—קאנדעלא
.9 יבר—שט״גבערגו ,2 בר.

בין ,91 בר.—קאםטרעל ׳קאנדידאטן: פאר בר.—שקלאר ,53 בר.—לו
 ריי־ ,127 בר.—אלמאזאװ ,134 בר.—איצקאװיץ ,20 בר.—אקען ,11

ם .24 בר.—מגדל ,72 בר.—נןעלטאן ,132 בר.—צפאם ,2 בר.—מי
 עק־ נאציאנאלער דער פאר מיטגלידער רעקאמענדירטע אלע די

װע ג אנגענומען װערן קאנדידאטן און זעקוטי מי טי ש  דער פון א״נ
קאנװעגשאן.

פיד־ לין, װ״גער, חברים די פון געהאלטן װערן שלום־רעדעם
קארגאװםקי. און שילער זאלצמאן, סולטאן, בראדםקי, לער,

ט ביינאכט אזייגער 12 געשלאסן װערט קאנװענשאן די  דעם מי
אנג ״אינטערנאציאנאל״. דעם פון געז
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ע  פוילי־ דעם פון עמיםאר קאנטר־רעװאלוציאנערן דעם פון סו
 ם׳איז און נח, גענאסע ״בונד״, קאנטר־רעװאלוציאנערן ׳שען
 אין נרײט פולשטענדע איז אינדעפענדענט דער אז קלאר, יטוין
 פון קאנטר־רעװאלוציע דער צו און בית־עולם צום אריין, װעג
רינג. ארבעטער דעם

 דורכצומאכן גרייט זײנען זיינע מיטגלידער אלע ניט אבער
 װײםן עלעמענטן פראלעטארי׳טע םארבליבענע די װעג. דעם

 אויםלע־ צו װעג דעם אויך װײםן זײ און גיין צו ניט װאוהין
ע,  אינדעפענ־ דעם םון פירער די וױדער־אױפריכטונג. צו בו
ע ארבעטער צום ברײנגען װעלז דענט  זײערע בית־עולם רי

 פאר נאך ס׳איז פירן. לאזן ניט זיך װעלן לעבעדיגע די מתים.
 גע־ אינדעפענדענט רעט אין עלעמענטן פראלעטארישע די םאר

 אפצו־ ׳טאנם דער—ראטעװען צו זיך ׳טאנם לעצטער א בליבן
 אפאראטן לאקאלע זייערע ראטעװען ברענטשעם, זײערע ׳טלאגן

 פאר שידוך. בית־עולם דעם פון און מארד־םירערשאפט דער פון
 ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם םון גרינדוע דער

 איצט פאליטיק, אויםגאנגםלאזע אן געװען אפשר דאם װאלט
 לעבן, גייעם א פון ריכטוננ דער אין פאליטיק א דאם איז אבער

 קלע־ דער פון זײט פראלעטארי׳טער דער םון ריכטונג דער אין
 אינדעפענ־ דעם פיז ארבעטער געבליבענע די װאו םען־ליניע,

 פראלע־ » נאך באגער זייער רעאליזירן ענדלעך קענעז דענט
ארגאניזאציע. פראטערנאלער טארישער

 נאציא־ דער פון פראטאקאל
קאמיטע עקזעקוטיװ נאלער

טינג ערשטער  עקזע־ נאציאגאלער ניי־דערװ״לטער דער פון יטי
׳ טן3 דעם מיטװאך, אפגעתאלטן קוטױוע, י .1931 ױנ

מאן, :אנװעזנד רין, גראםמאן, בראדםקי, בעדאכט, אייז האל־ ג
 םיגעל, סולטאן, מעגשער, מאנדעל, לין, זאלצמאן, װײנער, װייזער, פער,

שט״ן, פידלער, פרימאװ, פאלאק, םםאל, קל  קארנאװםקי, קאנדעלא, פינ
שילער. שטיינבערג, רעדי, קעלנעד,

סמאל. און בראדסקי :אפװעזנד
:טאג־ארדנונג

םעקרעטאר. גענעראל פאר װאלן .1
לן .2 ײ ט דןאםיטעם. אין עקזעקוטױוע נאציאנאלע די א״נ
לי .3 װארקעי״• ״דיי
פארלייענען. פראטאקאל .4

ג לעצטן פון פראטאקאל נ טי  גוט־ ארן פארגעלייענט װערט מי
געהײםן.
ג װערט זאלצמאן חבר מי טי ש סעקרע־ געגעראל דערװײלט א״נ

װע נאציאנאלער דער פון טאר  ערשטער דער א. א. א. פון עקזעקוטי
 אין פלאץ זאלצמאנ׳ם חבר פארגעמט קאםטרעל, חבר שטעלפארטרעטער,

עקזעקוטיװע. דער
ײנגעט״לט װערט עקזעקוטױוע גאציאנאלע די קאטי• 4 אין א

אפיל. און אדמיניםטראציע קולטור, ארגאכיזאציע, : טעם
שט״ט ארגאניזאציע־קאמיטע די  : חברים 9 פאלגנדע די פון בא

רין, בעדאכט,  און קעלגער קאדנעװםקי, פירימאװ, יםיגל, לין, װיינער, ג
שילער.
שט״ט קולטור־קאמיטע די ײז־ :חברים 7 פאלגנדע די פון בא א

.,רעד קאםטרעל, פינקלשטיין, םמאל, סולטאן, גראםמאן, מאן,
 6 פאלגנדע די פון באשטײט אדמיניםטראציע־קאמיטע די
פידלער. פאלאק, מענשעד, מאנדעל, האלפערן, בראדםקי, :וחברים

 וױינער, : חברים 3 פאלגט־ע די פון באשטײט קאמיטע אפיל די
שטיינבערג. קאנדעלא,

װע :אציאנאלע די רעגולע־ אירע האבן צו באשטימט עקזעקוטי
ען רע טינג עדן מי מאנאט. אין דאנערשטאג ערשטן י

מיג איז מרמר חבר שטי  פון קולטור־דירעקטאר דערװײלט אייכ
ע פון און ארדן אדבעטער אינטערנאציאנאלן ײג שולן. ז

&יג באשליסט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די שטי ארויםצו־ א״נ
ף א לאזן ײלי דעם פאר שטיצע פאר ברענטשעים די צו דו  װארקער״ ״ד
מיטגליד. פער םענט 25 מיט

ג םפעציעלער טינ , טן29 דעם מאנטאג, אפגעהאלטן מי .1931 ױני
מאן, :אגװעזנד ריז, גראםמאן, אייז װיי־ װייזער, האלפערן, ג

 פיד־ פרימאװ, פאלאק, םיגעל, םולטאן, מעכשער, מאנדעל, לין, נער,
שט״ן, לער, קל שטײגבערג. קעלנעד, קאנדעלא, פינ

קארנאװםקי, קאםטרעל, םמאל, בראדםקי, בעדאכט, : אפװעזגד
שילער. רעדי,

ד דער פון געהילף־םעקרעטאר םטעטשל, חבר ר״ ט אן ״ י ױ״ ױנ
טי ״ ני ג ע די שילדערט לי אצי טו  פענ־ אין סטר״ק מײנער דעם פדן םי

ע ױיני לו ך באשלאםן ם׳װערט שטיצע. פאר אפעלירט און םי  צו זי
 די פאר שאפן צו ארדן פוג׳ם ברענטשעם די צו רה* א בזיט װענדן

 באטרעפט דאם (װאם דאלאר. 6,000 פון םומע די מייגער־םטרײקער
טגליד). פער םעגט 50 דורכשגיטלעך  קא־ א דערװיילט װערט עס מי

טע  דעט ארויםצולאזן םיגל און יםולטאן װײנער, חברים די פון מי
ע די שאפן צו און אויפרוף ג טי י ו כ צוצושטעלן םומע נ  וואגאו א =1תי

 עם דאלאר. 6,000 די פון חשבו; אויפין םטר״קער, די יפאר שפייז
ך װערט ן ארין= זאל זאלצמאן חבר אז באשטימט, אוי ״  צוריקװעג ז

ױ נאך שיקאגא פון ג דעם באזוכן יארק נ נ טי ר דער פון מי ע  מ״נ
 דעם סטר״קער די איבערגעבן און פיטםבורג אין סטרייק־קאמיטע

 פאר׳ן םומע די און ארדן ארבעטער אינטערגאציאנאלן דעם פון גרום
שפײז. װאגאן ערשטן

פראטא־אל־םעקר. פידלער, רחל



THROUGH TH E SOVIET UNION W ITH  TH E MAY 
FIR ST DELEGATION 

By BOB TURNER, Chicago
T ry  fo r a mom ent to draw  a picture in your m ind of 

over one million w orkers m arching m ilitantly , w ith up- 
lifted  faces, th rough Red Square —  w ith  charts and ban- 
ners from  all branches of industry , ag ricu ltu re  and cui- 
tu ra i institu tions, proclaim ing th e  trium phan t progress 
made in the fulfillm ent of the Five-Year Plan. One con- 
tinuous line of w orkers m arching from  m orning to  night. 
This w as the sigh t I saw on May F irs t, as I viewed the 
parade from  the  tribune adjoining the K rem lin wall in 
Moscow. No w orker could view th is  dem onstration w ith- 
out becoming thrilled  in th is  country where w orkers 
a re  the rulers.

Bob T urner leading a cheer, May F irs t, on Red Square, 
Soviet Union.

I  was trem endously im pressed by the enthusiasm  and 
efficiency w ith which the Russian w orkers and farm ers 
are m astering  industrial and farm  m achinery in th e  build- 
ing  up of the ir government. I was im pressed even more 
by the role played by the young workers, not only in 
the ag ricu ltu ral and industria l field, bu t also in  the po- 
liticai field. The youth are  the driving force in alm ost 
every phase of socialist construction in  the Soviet Union.

We visited Dneiperstroy, where the la rg e s t hydro-elec- 
trie  dam in the world is being completed. Sixteen thou- 
sand of the th ir ty  thousand w orking on th is pro ject are 
young workers. H ere an incident occurred th a t gives a  
very good picture of how the young workers feel about 
th e ir  country. The Dneiper River w as rising  very rapidly, 
and there was a danger of i t  overflowing and dam aging

YOUTH DEMANDS R A TIFIED  AT CONVENTION
The f irs t  convention of the In ternational W orkers Order 

was a trem endous affa ir. Delegates from  every p a r t of 
the country w ere in  New York, rep resen ting  th e  12,000 
m embers of our Order.

Our Youth Section w as there prepared  also to  presen t 
our p rogram  fo r building up our youth section. Every 
recom m endation m ade by us was unanim ously adopted. 
One of our forem ost problems w as the se tting  up of a  Na- 
tional Youth Committee, to  d irect the work. In  order to 
directly  connect up our activity  w ith the other sections of 
the  Order, Comrade Greene, N ational Youth O rganizer, 
w as elected to  the N ational Executive Committee of the 
Order. City and D istric t Y outh Committees a re  to  be 
se t up, there is to  be an exchange of represen tatives from  
our city com m ittees to  th e  city com mittees of th e  adults. 
M embership cam paigns a re  to  be run  jointly. In  short, 
the re  is to  be a  close relationship between the youth and 
th e  adults.

The im portance of youth centers was stressed, and a 
recom m endation m ade for the establishm ent of such cen- 
te rs , in  cooperation w ith  o ther w orking class youth and 
spo rt organizations. Our affilia tion  w ith the Labor Sports 
Union was endorsed.

One of the  m ost im portan t decisions was the am algam a- 
tion w ith the H ungarian  Sick and Death B enefit Society, 
w ith a membership of 5,500. This means th a t the re  will be 
a num ber of youth branches from  th is organization carry- 
ing  on activ ity  jo in tly  w ith  our existing youth branches.

Our youth delegates w ent home from  the  convention, 
determ ined to ge t back and p u t all th e ir  energies into car- 
ry ing  out the  plans fo r building a  m ass youth section of 
the In ternational W orkers Order.

Youth delegates a t the first convention of the 
In ternational W orkers Order.
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SPORTS IN TH E I. W. O.
The cap ita list class realizes the  influence th a t  sports has 

over the  young w orkers and students of A m erica( fo r 
th a t reason they establish such sport organizations as 
the  A m ateur A thletic Union, th e  Y’s and Boys Club, 
which have well equipped gym nasium s in  order to  ge t 
the  young w orkers under th e ir  influence. They use these 
clubs as a gesture of the ir in te rest in  the w orkers and 
students. However, even here they can no t g e t aw ay 
from  th e ir  ru ling  passion the  ($), they use the  clubs 
and factory  ball team s as a  method of m aking money. 
The young w orkers and students are ta u g h t to  look upon 
sport as another w ay to  make some easy money and not 
as i t  should be looked upon as body and health  builder. 
The en tire  bosses movement is corrupted by crooked play- 
ing in professional ranks and professionalism  in am ateur 
ranks.

In  the I. W. 0 . when a young w orker o r student par- 
tic ipates in  spo rt ac tiv ity  he knows th a t  he is doing it  in 
order to  build up a healthy  body and a healthy mind, a  
strong  conscious fighter fo r the w orking class. W hereas 
the bosses use only individual s ta rs  in  th e ir  sports w ork 
the I.W.O. in cooperation w ith  the L.S.U. tr ie s  to  de- 
velop m ass sports in order to give all young w orkers and 
students a chance to develop physically.

As yet we in the I.W.O. have not realized sufficiently 
th e  im portance of sports work, i t  is only a t th is la te  date 
th a t we are beginning to  form  team s and take advantage 
of the facilities th a t our affilia tion  w ith the Labor Sports 
Union, the only w orking class sports organization in th is 
country, entitles us to.

New Y ork has already form ed two team s. W hat are
you out of town branches doing in the sport field? New 
York challenges the out of town branches to  w in more 
baseball gam es th an  they do in  the sum m er months. Let 
us see w hat kind of m ettle our branches are made of! 
Show the L. S'. U. th a t we are going to  ge t all the prizes 
they have to  offer in th e ir  baseball tournam ents.

Let’s get going.
— By J. Kroopnick, N. Y.

EN G IN E SONG
Sing the engine’s glory,
Sing a gay re fra in  
Of the clashing clamor 
Of the passing train .
Sing the engine’s glory,
Shout a  glad refra in  
Of the clanking ra ttle  
Of the endless chain.
See! th e  engine’s gory,
Bloody red again,
Tell us of the causes 
Of th a t aw ful stain.
Deep it  is and awful;
Bloody, dead and plain;
Yes, we know w hat caused it,
Caused th a t  dark  red stain.
Blood it  is th a t made it,
H um an blood and pain,
W orking people toiling 
F or th a t  grim  refra in .
Shout th e  engine’s glory,
Once again, again!
Those who made will use it 
F or the m akers’ gain.

M. P lotkin, N. Y.

the  newly constructed dam . An emergency call w as sent 
ou t to  all surrounding towns, and in the evening a f te r  the 
day’s work was over, you could see hundreds of young 
w orkers coming from  all directions, singing as they went, 
in trucks and on foot. Shock brigades as they are  called 
in  the Soviet Union. Mind you, a f te r  a  hard  day of 
work, these young workers voluntarily  came out to build 
up a false dam  of sand bags, to protect the dam  under 
construction.

We could not help bu t get the sp irit of these “Shock 
B rigades” and so we too took off our coats and worked 
fo r th ree hours th a t night, helping them  to stem  the tide 
of the incoming w aters. F or the th ree hours th a t  they 
worked they  sang, and worked w ith a  sp irit th a t I  have 
never seen before. Throughout the  Soviet Union, you 
can see and feel th is spirit. In the factories, on the 
farm s, in the w orkers’ clubs, in  the  schools, everywhere 
we went.

D elegation speaking to  the workers of the  S talingrad 
T ractor Factory.

I t  is tru e  th a t the m ajority  of the w orkers in  Russia 
before the revolution were ag ricu ltu ra l workers, and th a t 
there are g rea t difficulties to be overcome, bu t you would 
be surprised to  see how efficient they are becoming, how 
the country is becoming industrialized and the farm s col- 
lectivized.

In no other place in the world are there such schools 
as in  the Soviet Union. Here there is no child labor. All 
children are in schools, the older ones in factory  schools, 
where they learn  and also ge t the practical experience, 
by w orking fo r a  few  hours each day in the factory.

I also visited the trac to r  p lan t in S talingrad. Here 
a re  being produced, all the m ost modern farm  implements 
and machinery. The w orkers arranged  a special m eeting 
fo r the delegation, a t  which I  spoke.

Everywhere I  w ent the young w orkers kept asking all 
sorts of questions about conditions in the U nited S tates. 
They were very much in terested  in the conditions of the 
w orkers here. Unemployment, wage cuts, speed-up, de- 
portations and lynching.

I w ish I  could have taken you w ith me to the special 
young w orkers’ homes and schools. Here we found the 
youth workers running the ir own homes, m aking the ir 
own rules and regulations, organizing th e ir  own study 
circles, gymnasiums, in short, everything a  young worker 
could possibly desire.

Their m essage to  the American workers is a  very simple 
one. Why should you American w orkers suffer unem- 
ploym ent, stand fo r wage cuts and speed-up, and the other 
evils of the cap ita list system. Build a Soviet Republic of 
America!
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The Chicago City Youth Committee has shown th a t it 
is tak ing  the challenge of the New York d is tric t seri- 
ously. A new youth branch has already  been established 
on the south side. In a short while a branch will be or- 
ganized in the Albany P ark  d istric t and one on the W est 
Side, fo r Negroes.

•  *  •  •

The N ational Committee has organized a membership 
cam paign s ta rtin g  June 15 th rough A ugust 15. Special 
prizes a re  being offered to  the  branches which g e t in 
the  m ost members. There will be four prizes of basket- 
ball, baseball and soccer equipment. To the five mem- 
bers bringing in  the m ost new members will go special 
youth emblems.

Chicago has already  accepted the challenge of New 
York, and has organized another youth branch there. 
New York has answered w ith a youth branch in Newark, 
N. J. L e t’s hear from  Cleveland d istric t and Philadelphia 
d istric t w ith challenges and results.

In New York City, Bronx Branch 401, the “ Intw or’s” 
are leading in  the  race. They have go tten  in about ten 
members in the la st th ree weeks.

•  *  *  *

Baltim ore, Md., is on the job. We have ju s t heard  th a t 
they a re  busy organizing a youth branch. A t the first 
m eeting the re  were presen t eight young workers.• * * «

From  Cincinnati we received word th a t a branch has 
been formed, some 15 members have already been 
examined.

VIEW ING THE CONVENTION
Archie Abraham s.

BRANCH NEWS
The Charles Ruthenberg Youth Branch 410 of Chicago 

held its installation  dance June 6 a t  the W orkers Lyceum.
There was an  in te resting  program  of songs and poetry 

selections given. G reetings from  the Young Communist 
League and the  City Committees of the adult section and 
Youth section concluded the program  of the evening. Then 
dancing followed. The a ffa ir  proved to  be an organiza- 
tional success. F our new m em bers w ere examined the 
sam e night.

Our membership is now 20; we are out to  do things. 
W atch our smoke.

•  *  *  •

John Reed Youth Club of Jersey  City has reorganized 
the  executive committee. The com m ittee has planned 
concrete work for the branch in the fu tu re . A concrete 
p lan  of action has been set fo r the sports director to 
follow.

The club has repudiated the stand  th a t they took on 
th e  N egro question. Delegates were sent to  th e  New Jer- 
sey sta te  ra tifica tion  convention of the Communist P arty . 

• • * *
Providence Youth Branch 420 has 15 members. A base- 

ball team  is being organized. The branch is aiding the 
Scottsboro defense w ith  a ll its m ight. Two hikes have 
already been held. The branch is planning to  go to  the 
outing of the Communist P a rty  to  be held a t Camp Nit- 
gedaiget. The club is p lanning to  produce the play “I t ’s 
as Funny as Hell.”

Providence Youth Branch out for a hike

Springfield Youth Branch 419 will have its  installa- 
tion  on June 26. The branch participated  in N ational Youth 
Day in  Passaic. The branch is rehearsing  a  play to  be 
given a t  the united picnic.

* * * *
The New Y ork City Youth Committee has laid the plans 

fo r  sum m er activ ity  which is bound to  give our member- 
ship the maximum pleasure and bring new m em bers in 
the order. A picnic of the youth section in cooperation 
w ith o ther youth groups is being organized fo r the mid- 
die of July. A  boat ride will be held on A ugust 23. The 
season will end w ith an excursion to Camp Kinderland 
the I. W. 0 . camp. A swimm ing p a rty  will be held a t  
Tibbets Brook P ark  on Ju ly  5. A rrangem ents are being 
made fo r concert parties and beach parties during the 
summer.
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PHOTOGRAPHY
Photography is a ra th e r  simple ye t in te resting  hobby. 

The process of m aking pictures is divided into th ree  dis- 
tin c t processes. F irs t is the  snapping of the pictures. 
S'econd, th e  developing of film s, and th ird , the p rin ting  of 
pictures.

The f ir s t  step —snapping —  need not be described be- 
cause of its  sim plicity, w ith the ordinary  camera.

Developing and p rin ting  are, p rim arily , th e  same pro- 
cess. They include exposure, developing, fixing, and dry- 
ing. The snapping of pictures is exposure in  the  process 
of developing. A fter th is  the sim plest and cheapest meth- 
od is the “dark  room ” method.

Since the film s and p rin ting  papers a re  sensitive to 
all colors of ligh t except red, only a red  ligh t can be used 
to  w ork w ith. (The dark  room should be pitch dark  ex- 
cept fo r  th is  light.)

A few  simple and inexpensive articles compose the nec- 
essary  apparatus. In  developing one m ust f irs t  have a 
small lamp (about ten  w a tts ) . This is covered w ith  a  
tu rn  or two of red crepe paper so th a t  no white ligh t is 
given off. Next, one needs th ree or four pans, preferably 
bakelite o r rubber —  bu t one m ay use ordinary plates. 
These a re  to  contain the solutions necessary fo r the devel- 
oping process. F irs t, developing powders m ay be bought 
very cheaply, in small tubes, a t  alm ost any drug store. 
Directions fo r use of these powders a re  given on each 
tube.

The second solution is acetic acid, a  w eak solution w ith 
w ater (v inegar). The th ird  is the acid-fixing solution. 
The powders a re  bought very  cheaply under the nam e 
of photographers ' hypo. A small wood and w ire handle 
such as is used to  carry  dress boxes, completes the neces- 
sary  equpiment. (The handle is se t in  the developing so- 
lution so as to  perm it the film  to be rolled back and fo rth  
through the  solution.)

All these preparations m ay be made in ordinary light. 
B ut the nex t step requires the dark-room  light. (Caution 
m ust be taken  to  have th is ligh t as small as possible as

The “exposed” roll of film s is opened. The celluloid 
film  is to rn  from  the paper to  which it is attached. I t  is 
then run  th rough the developing solution, under the han- 
die, fo r about five m inutes. (The am ateu r can arrange 
other suitable devices so th a t the whole film  is imm ersed 
in  the bath  a t  once, but care m ust be taken th a t  p a rts  of 
the  film  do not touch as they will stick toge ther and the 
film  will be ruined.)

When contrasts are deep enough (this can be seen by 
holding the film  up to  the red light, a f te r  several min- 
u tes of developing) the film  m ay be imm ersed in  the so- 
lution of ecetic acid fo r a moment. This stops develop- 
ment, bu t i t  is not necessary. Then the film  is washed 
in  running w ater fo r  a  minute or so and then immersed 
in the hypo solution. This is the fix ing solution. I t  dis- 
solves o ff the excess of sensitive emulsion which has not 
been affected by the development, but may still be af- 
fected by light.

This “fixes” the im ages and prepares the film  fo r fu r- 
th e r  use. The film  is le ft in the hypo fo r about fifteen  
m inutes and is then washed in  running  w ate r fo r about 
an hour. The film  is then hung up to  dry by means of 
paper clips. Wnen toe roughly dry, the  film  m ay be cut 
and one then has negatives ready fo r printing.

The process of printing will be described in the next 
issue._________________________________________ By Bob.

where w orkers are fre e  from  the exploitation of the  capi- 
ta lists.

All young class-conscious workers m ust give th e ir  di- 
rect answ er to the im perialist w ar m ongers by dem onstra- 
tions on A ugust F irs t.

FROM NATIONAL YOUTH DAY TO AUGUST FIR ST 
By J. CALISSI, New Jersey

U nder the leadership of the Young Communist League 
thousands, including the Youth Section of the I. W. 0., 
dem onstrated in five cities th roughout the country on 
N ational Youth Day, May 30.

In  Passaic, N. J., a  high spirited parade and m ass meet- 
ing of th ree thousand took place w ith m ass singing, cheer- 
ing  and shouting of slogans aga in st the worsening lo t of 
the  young workers and aga inst the im perialist w ar prepa- 
rations.

In  Youngstown, Ohio, N. Y. D.’s dem onstration was 
m arked by a m ilitan t resistance to  the bloody onslaught 
ordered by the steel tru s t officials on the p a r t of the 
police, the fascist American Legion and the N ational 
Guard, who armed w ith  shot guns, te a r  gas and machine 
guns, s ta rted  a bloody a ttack  th a t fo r b ru ta lity  w as not 
witnessed since the steel strike  of 1919.

The determ ination and figh ting  m ilitancy of the 5,000 
young w orkers of Youngstown and surrounding te rrito ries 
in facing the gun fire  and clubs of the fascists and police 
has definitely made N. Y. D. a trad itional day of struggle 
fo r the toiling youth of America.

Three thousand young w orkers m arched in the parade. 
In  Duluth, Minn., 2,500 young w orkers participated  in a 
m ilitan t and successful N. Y. D. parade w ith delegates 
from  all p a rts  of Minnesota. In  Fresno, Calif., N. Y. D. 
w as celebrated by an enthusiastic parade of over five hun- 
dred young workers.

The splendid struggle aga inst the preparations fo r im- 
peria list w ar waged by the young w orkers on N. Y. D. 
m ust not cease, but on the contrary, th is struggle m ust 
serve as a rally ing point, an inspiration fo r fu tu re  strug- 
gle.

This year, A ugust F irs t m ust serve to  expose the fake 
peace m aneuvers, the m ilitary  a ir  m aneuvers, the anti- 
Soviet dumping cam paign, the m ilitarization of youth, the 
bourgeois and liberal pacifists, the F ish committee, the 
slander and distortion of facts about the Soviet Union in 
th e  cap ita list newspapers as d iffe ren t a ttem pts to  pre- 
pare the toiling m asses ideologically for a w ar aga inst the 
w orkers fatherland, the Soviet Union.

The im perialists of the world are filled w ith fea r  and 
rage by the successful construction of socialism in the So- 
v ie t Union, by the m agnificent achievements of the dicta- 
to rsh ip  of the p ro le taria t; they prepare fo r w ar by which 
they hope to  secure by dividing anew the m arkets of the 
world, especially the v ast resources of the Soviet Union,


