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1932 אװגוםט־םעפטעםבער,2 ק נ ו פ ר ע ד

שיקאגא אין דעפארטמענט מעדיקל דער
טאבאטשניק ל. דר.

מיטגלידער, די פאר דערפאלג א איז דעפארטמענט מעדיקל דער אז
״ע אר״נבריינגען אונדז העלפט פרױוילעגיע די אז -־און  מיטגלידער נ
 מיר גיט. םפק קײן כאר איז ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן אין

 װעלכע קל״ניקײטן, די אויף נאר אפשטעלן דעריבער, דא, זיך װילן
 די און מיטגלידער די צװישן מיםפארשטענדנישן אפט .פאראורזאכן
 זײנען װעלכע רעגולאציעם׳ אייניקע דערקלערן אויך װי ׳דאקטוירים,

קארטל. מיטגלידערשאפט דעם אויף אנגעשריבן -ניט
 װעגן אויך און פארװאלטונג דער װעגן װערטער פאר א ערשט צו

 הויפט־ באשטײט דעפארטמענט מעד. דער איצט• ביז רעזולטאטן :די
:פאלגט װ< זיינען װעלכע אפט״לונגען, 5 די פון ..?עבלעך
דאקטוירים. דיסטריקט 7 .1
םפעציאליםטן. 8 .2.

דעפארטמענט. דענטאל .3
דראג־םטארם. 8 לאקאלע .4
 אנדערע און בילדער עקם־רעי פאר לאבאראטאריע א .5

ראונטערזובונגען.
״ן בא זיך פארשרײבט מיטגליד א יווען  אין םעקרעטאר ברענטש ז

 אין דעפט.׳ מעד. פון סעקרעטאר פון קארטל א ער קדיגט דעפט. ימעד.
ז  אויך און געהערט ער דאקטאר װעלכן צו אנגעשריבן איז עם .־וזע̂ל

 דעפארטמענט• מעד. דעם מיט באנוצן זיך אזוי װי רעמלאציעם׳
 מוז ק״ם די אז געפינט׳ דאקטאר דער אדער מיטגליד דער פאל ;איץ

 דארף טען אדער דענטיפט, םפעציאליסט, א פון װערן :באהאנדלט
 געמאכט דאן װערן בילדער, עקם־רעי מיט פאציענט דעם :אונטערזוכן

 אזוי, דאס פארלאנגט מיטגליד דער אויב דעם, פאר צוגרייטונגען די
 אים זאל עם און באהאנדלונג חברשע א קריגן זאל מיטגליד דער אז

מעגלעך• זוי װינציק אזוי קאםטן
 שוין מיר האבן עקזיםטירט דעפט. מעד• דער װאם צייט, דער :פאר

 קינדער און פרויען הויט־קראגקה״טן, פאר םפעציאליסטן :אראנזשירט
 אפןך פאר שטאט אין םוירדזשענם בעסטע די פון אייגיקע ־קראנקהײטן,

 אוניװערזז־ שיקאגער פון פראפעםארן בעסטע די פון 4 און ראציעס,
 אויערן, קראנקתײטן, פרויען און קינדער2 אלגעטיינע פאר לטעט

 דענ׳ אונדזער װעגן װערן געזאגט קען זעלבע דאם נאז. און יהאלדז
לאבאראטאריע. און פארמאםיםטן לטיםטן,

 םך א אז מיר, זעען דאקטוירים אוגדזערע פון באריכטן די פון
 אונדזערע מיט צופרידן נאר ניט זיינען מיטגלידער אונדזערע ־פון

 נוצן אזעלכע אזוי ײי זיך, זיי װאונדערן מאל אפט נאר ־דאקטוירים׳
קאםטן. רןל״נע אזעלטע פאר מעגלעך -זיינען

אונ־ אויך נאר דאקטוירים, דיסטריקט אונדזערע נאר ניט
 אונדזער פאר מעגלעך נאר װאם אלץ טוען םפעציאליםטן זזערע

.־באװעגונג.
 אונדזערע פון םך א פאר אז אפט׳ באריבטן דאקטוירים אונדזערע

 אזעלכע אראנזשירט פר״ םפעציאליםטן אונדזערע האבן מיטגלידער
 עקם׳ פרייע אויך און גוידער, אדער גאל־בלאדער פאר װי ־אפעראציעם

 דאקטוירים אונדזערע װי ב״שפילן אויך האבן מיר בילדער. רעי
 דאקטאר יװאו מיטגלידער, די צו וויזיטן פרייע אראנזשירט האנן

 האבן פענטאם דר. און טרײם, דר. ריכטער, הערי דר. טאיפ, -פרעדריק
 פראפעםארן א״ניקע אז זיך, דערמאנען מיר װען אונטערזוכט. זײ

 $50 ביז $10 װי אזויפיל פאציענטן פרױואטע זייערע פאר ירעכענען
 געװארן אראנזשירט ז״נען װיזיטן אונדזערע אז און װיזיט, א פאר
 געקענט ניט דאלאר איין קײן האבן װעלכע מיטגלידער׳ פאר פריי

 אין געווען איז הילף די גרוים װי פארשט״ן קענען»מיר אייגצאלן,
נויטװענדיקײטן. אזעלכע

 אייניקע װאו אנציען, געקענט מיר װאלטן ב״שפילן אנדערע
 פון געװארן באזוכט זיינען קראנקהייטן, כראנישע מיט טיטגלידער,

 האט דאך און יאר. דורכן מאל 50 ביז 30 פון דאקטוירים אונדזערע
 צייט. גאנצער דער פאר דאלער 1 װי מער געקראגן ניט דאקטאר דער
 באהאנדלונגען, אנדערע םך א אגצומערקן ניט דא דערלויבט פלאץ דער
 עקםטרע. דאקטאר דעם צאלן געדארפט װאלט מיטגליד דער װעלכע פאר
 האםפיטאל, נוירסעם, אין גענויטי?ט זיך האבן אײניקע ב״שפיל צום

 דאקטאר דער װען פאלן, געװען זײנען עם אײנשפריצונגען. אדער
אומזיםט. מעדיצין אייגעגע מיטגליד א צו געגעבן אפילו האט

 מען ביז דא?טוירים אונדזערע ניט ווארטן פאלן מערםטע אין
 אז פארשט״ען, זײ װען נאר פאציענט, צום רופן נאכאמאל זיי װעט
 מע) קומט דאקטאר, פון הילף דער אין נאך זיך נויטיקט פאציענט דער

זעלבםטפארשטענדלעך, נאר. דארן» מען װיפל ק״ס דער אוין» אלײן

 םפעציעל און דאקטוירים, אוגדזערע אז דערװארטן, ניט קענען מיר
 מיט־ יעדן פאר אומזיםט אפעראציעם מאכן זאלן ספעציאליםטן, די

 באנדאזשן׳ א״נשפריצונגען, פרײע געבן װעגן זעלבע דאם גליד.
 אז פאקט, דעם אויף אפ דא זיך שטעלן טיר װ. א. א. מעדיצינען,

 קענען זיי וויפל מער טוען םפעציאליסטן און דאקטוירים אונדזערע
באװעגונג• דער מיט םימפאטיזירן זיי װייל דערפאר, טאקע

 מיטגעגאנגען דאקטוירים אונדזערע זיינען יאר, לעצטן דעם אין
 צו װאשינגטאן׳ און םפרינגפילד ק״ן הונגער־מארשירער די מיט

 םך א צו הילף געגעבן אויך האבן זיי נויטיק. אויב הילף זיי געבן
 עוויקשאן אין באטײליקט זיך האבן װעלכע חברים, שװארצע
 אין ארוים פרײזויליק אויך קומען דאקטוירים אונדזערע ק״סעם.
 פריי׳ ױנגווארג די עקזאמינירן און ״ניטגעד״געט״ קעמפ אונדזער

 נעמט ארדן ארבעטער אינט. פון דעפט. מעד. דער װארט׳ איין מיט
אנט״ל א  פרי־ א דעריבער איז עם באװעגונג. אונדזער אין גרויםן.

 אזוי אוים נוצן און אפ שאצן מיטגלידער אונדזערע װעלכע װילעגיע,
 פלע־ םך א ברענטשעם. אונדזערע אין ארײן נאר קענען זײ װי שנעל
 בא־ איצט װערן דעפט. אונדזער פארבעםערן םך א װעלן װעלכע נער,

מאל. אנדערש אן דעם װעגן :אר טראנט,

רעזאלוציעס טרויער
 ט<פ; ז״ער אוים דריקן א. א. א. 10 ברענטש פון חברים די
 חברטע פון יאר) 38( טויט פריצײטיקן אויפן טרויער און שמערץ

 איז פינםק, הײם־שטאט איר אין ליפסאן חברטע ליפםאן. ליבע
 רעװאלוציאנערן די אין אריינגעטראטן מיידל יאריק 15 אלם שוין

 ארבעט קעמפערישע דל פארגעזעצט זי האט אמעריקע אין רייען.
 גע־ באוואוםט איז ליפסאן חברטע לעבן. איר פון טאג לעצטן ביזן
שנײדערקע״• די ״ליבע אלם באװעגונכ דער אין ןוען

דירעקטאר קולטור םיבאל׳ פ.

 דריקן א. א. א• 28 ברענטש ריד דזשאן פון מיטד.לידער די מיר,
 פריצייטיקן און טראגישן דעם אויף טרויער טיפן אוגדזער אוים
 מיטגליד א געװען איז װעלכער דזשייקאבםאן, נייטן חבר פון טויט

 איז ברענטש דער זינט טאג ערשטן דעם פון ברענטש אונדזער פון
געװארן. געגרינדעט

 טויט דעם א.־ין* טרויער טיפן אונדזער אוים אויך דריקן מיר
 אומגליק׳ אויטאמאביל זעלבן דעם פון קרבנות צװ״ אנדערע די פון
 און פאמיליעס די אז האפן מיר זאל. םערע און בארנשט״ן חברים די

 א אין טרײםט א געפינען װעלן חברים אומגעקומענע די פון פריינט
 רעװאלוציאנערער דער פון אידעאלן די פאר טעטיק״ט פארשטארקטער

באוועגונט ארבעטער
םעק. װײנער׳ װאלף

אונ־ אוים דריקן א. א. א. 53 ברענטש פון מיטגלידער די מיר׳
 אויף גאבעלמאן מארים חבר צו טרויער און מיטגעפיל טיפםטן דזער
״ן פון טויט טראגישן און פריצ״טיקן דעם  חבר זאל דוד. ברודער ז

 רע־ דער פון פארזעצונג זײן אין טרײםט זיין געפינען גאבעלמאן מ.
 בא־ און געטרײ אזוי האט ברודער זיין װאס ארבעט װאלוציאגערער

געטאן. שיידן
םימפאטיע חברשער מיט

םעק. ארנםאן, ז.

 אונדזער אוים דריקן ,115 ברענטש פון מיטגלידער די מיר
 טויט דעם אויף רײען חברים די צו טרויער און םימפאטיע טיפסטע

 קאטוניםטישער א פאר קאמף דעם אין אז האפן מיר קינד. ז״ער פון
טרייםט. אייער געפינען איר װעט געזעלשאפט

115 בר. װינטשעװסקי, טארים

 אונדזער אוים דריקן װינטראפ, 174 ברענטש פון חברים די מיר,
 און דזשעקםאן חברים די פון טויט פריצײטיקן דעם איבער טרויער
 און אויטאמאביל דעם אין אומגעקומען זײנען װעלבע זול, חברטע

 פאמיליעם די זאלן פארלארן. לעבנם ױנגע זייערע טראגיש אזוי האבן
 דער אין אקטייװיטעט זייער פארשטארקעדן אין טרייםט א געפינען

 װעלכע פאר יאגן, און לויפן דעם אפצושאפן קעטפט װעלכע באװעגונג,
טײער. אזוי צאלן ארבעטער מיר

קאפלאן י.
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ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם בויט
 אינטערנאציאנאלן פונם עקזעקוטױוע נאציאנאלע די

 מיטגלידערשאפט א אנצופירן באשלאםן האט ארדן ארבעטער
 קומען צו איז קאמפאניע דעד אט פון צװעק דער . קאמפאניע

 מיט־ א טיט מאי אין לאנװענשאן קומענדיקער אונדזער צו
 פאראײניקונג אלגעמײנער דער נאך .40,000 פון גלידערשאפט

 דערי־ םוזן מיר מיטגאידער. טױזנט 31 האבן שוין מיר וועאן
 דערגרײכן צו כדי מיטגאידער נײע טויזנט 9 רעקרוטירן בער

ציא. אונדזער
 א איז 1933 טאי ביז ארדן דעם אין מיטגאידער טויזנט 40

 מיר ציפערן. אין אויםגעדריקט ציא פאאיטישער װיכטיקער
 װאם דאם ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם מאכן װיאן
ר אן — באדייט נאמען זיין ע ל א נ א י צ א נ ר ע ט נ י א  
 צוזא־ אין אינטערנאציאנאל ארדן. ר ע ט ע ב ר א אן און

 צוזאמענ־ זײן אין ארבעטער און אידעאלאגיע און מענשטעא
 םך א זיך פאדערט ציא דעם אט דערגרײכן צו צװעק. און שטעא

 ציא דעם אט דערנרײכן צו דורכפאלן זאאן מיר אויב ארבעט.
 ארדן. פונם בארעכטיקונג עקזיםטענץ די אװעקנעמען עם װעט

? פארװאם
 די יאויס נוצט ארגאניזאציעס זעאבםטהיאף מערםטע איז

 ארבע־ די פון באדעדפעניש די פירערשאפט קאפיטאליםטישע
 קאפיטאליםטישע מיט זײ שפייזן צו כדי זעאבםטהיאף פאר טער

 פאאשער רעאיגיע, פאטריאטיזם, נאציאנאליזם, אילוזיעס.
 די און פאדערגרונט. אין ארויםגעשטעאט װערן אידעאליזם

 כדי ארגאניזאציע דער אן אנגעשאאםן זיך האבן װאס ארבעטער
 גאר קריגן זײ אז אוים געפינען פארזיכערט עקאנאמיש זײן צו

 צו געגעבן װערט װאס היאףי די רעאיגיע. אדער פאטריאטיזם,
 װענדקע א באויז איז ארגאניזאציעם די אט פון מיטגאידער די
 שפײזט מען װאו ארגאניזאציע אן איץ ארבעטער די פארנארן צו
םם. פאאיטישן קאפיטאליסטישן מיט זײ

 אינטערנאציאנאלער דער האט דעם צו קאנטראםט אין
 ארבע־ די פון םטאנדארד דעם ארויםגעשטעאט ארדן ארבעטער

 ־ א י צ א נ ר ע ט נ י ׳א פאדערט דאס אינטערעםן. טער
 נאציא־ אלע פון ארבעטער אלע אז פאדערט עם .ם ז י ל א נ

 צו כרי דאך אײן אונטער צונויפזאמאען זיך זאאן נאליטעטן
 אפשטאם נאציאנאלער און שפראך, יפון נעמאעכקײט אז יװײזן

 ר ע ט ע ב ר א די פון נעמאעכקייט אז נאר גארניט, מײנט
ן ס ע ר ע ט נ י  ׳אינטער־ דער אז אזוי .ץ ל א ט נ י י מ א

 נאר פארשפרייטן, ניט װעט ארדן ארבעטער נאציאנאאער
 זײנע אין אילהיעם בורזשואזע די קעגן קעמפן װעט פארקערט,

 צעטײאונג, נאציאנאלע אױפהאלטן ניט װעט ער טיטגאידער.
אײניקײט. קאאםן די אויםשמידן װעט פארקערט, נאר

פרינציפן. װערטפואע און װיכטיקע באמת זײנען דאם אט
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם מאכן פרינציפן די אט

 ארבעטער באװאוםטזיניקע פון פאמיליע דער פון מיטגאיד א
ארגאניזאציעם.

 װערן זיי װען דאן יאויז װערטפוא זײנען פרינציפן אכער
 אינטערנא;ציאנאאן דעם פון װעדט די אעבן. אין אויםגעפירט

 בא־ ניט דעריבער לואן לאאס ארבעטער פארן ארדן ארבעטער
 מוז עם נאר אלײן, פרינציפן אנגענומענע די יאויו* זײן זירט
ע די אויוי באזירט זײן ט ע ד נ ע ו ו ע ג נ פרינציפן. א

 אינטערנאציאנאאער ניט־װאקםנדיקער א װעט דעריבער און
 פרינציפן די עקזיםטענץ. זײץ בארעכטיקן ניט ארדן ארבעטער

 אומאויפ־ אן אין באויז װערן אנגעװענדט קאנען ארדן פונם
 דאס ׳ארבעטער. מאםן גרויםע די פון דעקרוטירן העראעכן

 אונדזערע אנװענדן װעלן מיר װען דא; באויז טאן מיר קענעז
 פױאקטיק, אומאױפהעראעכער אין פרינציפן פראאעטארישע

 און ארדן. פארן מיטגאיידער נײע כסדר געװינען מיר װעאן אזוי
 געדא־ ארום אזוי װערן געװינען װעאן מיר װאס מיטגאידער די

 הערשאפט קאפיטאאיםטישער פון א״נפאוס דעם פון טעװעט
 מיר אויב ארגאניז׳אציעס. זעאבםטהיאף פראלעטארישע ניט אין

 ארגא־ אונדזער אין ארבעטער טאםן נײע ארײנקריגן ניט װעאן
 זיך װעאן זײ פאפיר. אפן פרינציפן אונדזערע באײבן ניזאציע

 קיי־ ז״ װעט פאא דעם אין אבער — שײן זײער אײענען אפשר
אייענען. ניט נער

 ארדן פונם עקזעקוטיװע נאציאנאאע די האט דערפאר און
 ארדץ דעם בויען צו .ן ד ד א ם ע ד ן ע י ו ב צו באשאאםן

 אונדזער איז עם ציא. אונחער פון טײל װיכטיקער א זײער איז
 יאויפן פירעשאפט קאפיטאליםטישער דער קעגז קעמפן צו פאיכט
 מיטגאידער אונרזערע ארגאניזאציעם. זעאבםטהיאף פון פעאד
 װעאן זײ אז זיכער זײנען מיר און פאיכט די אט פארשטײן טוזן

פאיכט. די אט אויספאלגן
 מיטגאירער־ טויזנדיקער 40 א צו פאראוים — דעריבער

.1933 טאי אין קאנװענשאז קומענדיקער אונדזער ביז שאפ־ט

קאנפערענצן שול־פאדאײן אונדזערע
;שואן אונדזערע װידער זיך עפענען סעפטעטבער חודש אין

 פארן לינד ארבעטעד פונם דערציאונג די נייע. די און אלטע די
 דער פאר פראנע ברענענדילע א איצט איז קלאס ארבעטער

ארבעטערשאפט. קעמפערישער
 שטײגנדיקן פון צײט אין איצט, זוכט בורזשואזיע די
 צו פריער װי מער נאך קלאםנקאמו», םארשארפטן און קריזים

 פונם אינטערעס; די אין דור נײעם דעם ארגאניזירן און רערציען
 אונטער עם טוט בורזשואזיע די קלאם קאפיטאליםטישן

אומפאר- נאציאנאליזם, פאטריאטיזם, :שיאדן פארשידענע
 אײנער: איז ציא דער נאר װ. א. א. עטישקײט טײאישקײט,

 אײגענע זײנע פון שונא א פאר קינד ארבעטער דאם דערציען
קלאם. ארבעטער אײגענעם זײן פון עאטער;,
דערי־ דארף דור נייעם פונם דערציאונג פראלעטארישע די

 פראלעטארישע אלע פון טאג־אררנונג דער אויףי שטײן בער
 קינדער פראלעטארישער פון פראבאעם די ארגאניזאציעס.

 ארבעטער יענע פון אפילו ענערגיע םך א פאדערט דערציאונג
 אײגענע קײן ניט האבן מיטגאידער װעמעם ארגאניזאציעם,

דערציען. צו קינדער
 אין קאנפערענצן שול־פאראײן צו גרײטן שואן אונדזערע

 ארבעטער־ארד; אינטערנאציאגאלער דער דיםטריקטן. רײ א
 דער צו דעלעגאטן שיקן צו ברענטשעם זיינע אויף* פאדערט

 מיט- אונדזערע דיםטריקט. יןייער אין קאנפערענץ שול־פאראיין
 מאםךארגא- פדאלעטארישע אנדערע צו געהערן װאס גאידער,

 פראלעטארישער פון פראנע די אויפהייבן דארט דארפן ניזאציעם
שילן צו ארגאניזאציעם יענע באאײנפלוםן און דערציאונג



1932 אװגוםט־םעפטעמבער,ק נ ו פ ר ע ד4

 אין מיטהעלפן און קאנפערענצץ שול־פאראיין די דעלענאטןי־צו
שול־ארבעט. דערי

 פאר קאנשפעקט א טיד גיבן ״פונק״ נומער דעם אט אי;
 אונדזער שול־פאראײן. איבערן דיםקוםיעס און א״נײיטונגע;

 חודש פונם פארלויױ אינם ארגאניזירן רארף ברענטש ־עדע־
 װיכ־ דער איבער דיםקוםיעס און אײנלייטונג אן סעפטעטבער

 דערציאונג פראלעטארישער דער פאר שיל-פאראײן פו:ם טיקייט
 נאך באלד פארזאמלונגע;, זעלבע די אױף ־ור. נייעם דעם פון

 דעלענאטן די װערן געװיילט דאיפ; און קאנען ־־שקוסיע, דער
 צוריק תומען דעלענאטן די אט װען שול־קאנפערענצן. ד־ צ־

 אפגעבן ברענטש דער דארףז קאנפערענץ שול־פאראײן ־ער פון
 דעם. איבער דיםקוםיע די און באריכטן זייערע פאר ז*צו:; א

 חברים טיכטיקע אױשװיילז ברענטש דער דארףי :ל״שצייטיק
 װאש שול־פאראיין, פונם עקזעקוטױו דער אין כ׳יטגלידער פא'
 קינד ארבעטער פונם דערציאונג די דערפאלג מיט אנפיר; זאק
קלאס. איבעטער פא־;

 ארבע־ אינטערנאציאנאלן בײם שולן קינדער אידישע ד• י
 ברענ־ אונדזערע װען כאװעגונג, מאםן א װערן קאנען טע־־א־ח

 אויןז פארלאזן זיך קאנע; טיר טייל. זייער טאן זאלן טשעב
 צו פליכט זײן רערפילן װעט ער אז מיטגלייד, יעדן אונדזער
שול־ארבעט. פראלעטארישער אונדזעד

1932 — װאלן קומענדע די
 פרעזידענט פאר װאלן פארקומע; װעלן נאװעמבער ט;8 ־עט

 ניט קענען ארדן אונדזער פון מיטגלידער די קאנגדעס. און
פארקערט. פונקט געשייעניש. ז־ער אט צו פאםױו בלײב;

 איז ארגאניזאציע זעלבשט־ילף א אלם עקזיםטענץ אונדזעד
 פארזיכע־ םאציאלע קיין ניטא ־איז עם װאם דעם אויף» באזידט

 ארגאני־ מיר בשעת אבער שטאטן. פאראײנירןטע די אין דונג
 טיד גיב; הילן*, םאציאלער פון ארט אויפן זעלבםטהילן« זירן
 פארערז מיר הילףי. שאציאלער אויױ רעכט אונדזער אויף :יט
 ן פ מ ע ק ר י י־ דעש. פאר קעמפן םיר רעכט. דאס אט

ו א . ,י ע ל א י צ א ב פ ג נ ו ר ע כ י ז ר א פ

 פארזי־ שאציאלע איז האטפאניע װאל איצטיקער דער אין
 וױכטיקסטע די זאגן קען מען •— אישו װיכטיקע א זײער כעדוננ
 איבער פון אװעקגענומען האט קריזים עקאנאםישער ijn אישו.

 האט דאס שכירות. און שטעלעש זייערע ארבעטער ט־ליאז 12
 אן אויף פארזיכערונג םאציאלער פאר באדערפעניש א באשאפן

 איז פאדזיכערונג שאציאלע םאםשטאב. :רויםן אובגע־ױער
 פארערונג די װי וױכטיק אזוי איז! װאס פאדערונג א :עװא־;

ברויט. פאר הונגעריקע נ־־י׳אנען פון

 װאל־ איצטיקער רער אט אין פארטײען פאליטישע אלע פ־ן
 די אט פארטײ קאמוניםטישע די בלויז אנערקענט קאכיפאניע
 ארויםגע־ האט פארטײ קאמוניםטישע די בלויז פאדערונג.

 סאמיפ אין פארזיכערונג סאציאלער פון פא־ערונג די שטעלט
 פארטײ קאטוניםטישע די בלויז פראגראם. איר פון פאדעדנרונט

 סאציאלער פון סיםטעם צוגעפאםטער א פאר פראגראם א חאט
פאדזיכערונג•

 אינטערנאציאנאלן פונם מיטגלידער די װעלן ־עריבער
 פון צילן און פרינציפן די בײ זיך האלטנדיק ארד־ן, ארבעטעד

 קאמ־ װאל דער אין באטײליק; אקטױו זיך איגאניזאציע, זייעי
 װאל־ און קאנריראטן די פאר שטיטען און אגיטירן ־ויך פאניע

פארטײ. קאמוניםטישער דער פו; פדאגראם

 איצ־ דער אין טיטגלידער אונדזערע פון באטײליקונג ־־
 אקטי־ און פראטעםט א זיין אויך דארף קאטפאניע װאל טיקע־

װאם ברוטאליטעט, און טעראר װאקםנדיקן דעם גענן װיטעט

 ברויט פאר קעמפן װאם ארבעטער די קעגן אנגעװענדט װעדט
 דעטאנםטרירן װאם ארבעטער ;פארזיכערונג םאציאלער און

 ווערן הונגער געגן הילף פאר פארזיכערונג, םאציאלער פאד
 און באמבעם טרערן דויינעס, פאליצײאישע מיט געשפײזט

 בלויז געפאדערט האבן װאס װעטעראנען טלחמה די קוילן.
 געװארן אטאקירט זײנען שולדיק זײ איז רעגירוגג די װאס דאס
 איינציקע די ארטילעריע. און קאװאלעריע רעגירונג דעד פון

 באנקירן די זיינן דעגירונג דער פו; עפעם פאדער; קאנען װאם
װילן. זײ נאר װאם קריגן קענען ז״ קאפיטאליםטן. גרויסע און

 דעריבער טײנט װאל־קאםפאניע דער אי; זיך באטיילי?; צו
 טעראר. װאקשנדיקן דעם אט קעגן קעםפן און פראטעשטירן צו

 דעטאנ־ די אין נאטײליקן זיך דארפן טיטגלידער אונדזערע
 דעי פון שעפטעמבער אין ארגאניזירט טעראר קעגץ שטדאציעש

פארטיי. ?אמונישטישער

 ארבעטערש די פאר אקטיװיטעט אייער — נעדיינקט
 פארזיכערונג שאציאלער פאר אקטױויטעט אײער אינטערעשן,

:טײנט קאטפאניע װאל איצטיר,ער דער אין

 קאמוניםטישער דער פאר שטימען און ארבעטן צו
 וויליאט—קאנדידאטן קאמוניםטישע די אדן װאל־פראגראש

 פאר פארד װ. דזשײמם און פרעזידענט פאר פאםטער ז.
װיצע־פרעזידענט•

רעליגיע באקעטפן מיר פארװאש
 רעליגיע קאמױ. צום װילן דעש אפ טעמפט דעליגיע

 ארימ־ און רײכקײט פאראוים. אנגעחתםעט איז אלץ :לערנט
ט דעם, קעגן קעטפן גאט. פון באשערט איז קײט  זיך מ״נ

װילן. גאטם קעגן שטעלן

 פאר רעליגיע פון װערט דעם װײס קלאש הערשנדיקער דער
 גײםטלעכע זײנע אז אכטונג, גוט גיט ער אינטערעםן. זײנע

 זיין אים זאל; װ.) א. א. מישיאנערן פרעדיקעה נלחיס, (רבנים,
לאקײע;. טרײע

 זייערע באטראכטן זײ דאס. פילן מאש; הארעפאשנע ־י
 אבערגלויבן און אומװיסנהייט נאר גנבים. גאטם פאר כלי־?ודש

 כשרט רעליגיע די צאם. אין מאשן בר״טע ו,£,א נאך האלטן
 רעליגיע די מארד. און רויב פון שישטעש קאפיטאלישטישע די

 אין ש־ולדיק אלײן זיינען מאשן ארבעטנדיקע די אז דערקלערט,
 שטראוז גאטש איז דאם עלנט. און נויט ארבעטלאזיקײט, זייער
 ענטפער דער רעליגיע. פון פארשט״ער די נאכפאלנן ניט פאר

 שול אין גײט :איז נויט איצטיקער דער אויף רעליגיע דעד פון
 בעסערע א גאט בײ בעט און קירך) דער אין (אדער ארײן

 איי- אײערע ניט טרויט אופן בשום נאר טאיאבע), מערכה(
 שטרײקט װילן. :אטש קעגן ניט זיך בונטעװעט כחות. גענע
 ״שליטמזל׳/ דעם קעגן טינ קעטפט ניט, דעטאנשטרירט ניט,
״באשערט״. אײך האט גאט װאש

ארבעטנ־ ליידנדיקע די אז שטארק, ציטערט בודזשואזיע די
 באפרייט; דעש פון בײשפיל רעם נאבטא; ניט זאלן ניאש; דיקע

 אירע אויףי זי פאדערט םאװעטן־פארבאנד, דעם — ערד זעקםטל
 שאװעטךפארבאני קעגן פארלוימדן און העצן צו גנביש גאטס

 אינריקע די אויף ארדנונג אזא אײנצופירן ארבעטן װאש די און
 — יוירך אדער טעמפל נית־טדרש, יעדער ערד. זעקםטל פינף
 שקר־ פון פאבריק א איז — רע־אקציע בורזשואזע יעדע ,־וי אזוי

 ארבעטער־ אלװעלטלכן פונם פאטערלאנד רעס קעגן בלבולים
 דאס פארמיאוםן צו קאפיטאליזם פארן נויטיק ש׳איז קלאש.
 יעדער װאו געזעלשאפט, א בויע; װאם מענטשן די או;_ לאנד

ארבעט. אייגענער זיין פון לעבן מוז איינער

שטײט װאש ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלער דער
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 ־י באקעטפן דערפאר מוז קלאםנקאטו* פונם ליניע דער אויף
 און קנעכטשאפט און אונטערטעניקײט פרעדיקט װאס רעליגיע,-
 םים- קאפיטאליסטישע רױבערישע די קעגן קאטף דעם שטערט

ארבעט. פרעטדער פון לעבן װאם פאראזיטן, אירע און טעם

ענטפעד אן און מיטגליד א פון בריװ א
 ער װי בריװ פאלגנדן דעפ איבער טייל, א־ן דריקז, נ״ר

 םיטו־ ךער פאר טיפיש איז ער װײל אנגעקוטען, אונדז צו איז
 מיט־ אונדזערע פון הײמען םך א אין עקזיםטירט װאם אציע

 פון אויפמערקזאמקײט די פאדערט ער װײל און גלידער
עלטער;. אונדזערע

1911 אין ארדן. ארבעטער דעם אין חבר אלטער אן בין ״איך
ך-----------ריגג ארבעטער אין אריין איך בין י געלעזן האב א
ס־ע־ און ארדן, אונדזער פון טעטיקייט די װעגן ״פונק״ אין

 צ־ איז (טוט) א. א. א. דער װאם דעם צו אויפמערקזאם ציעל
װיל שפרעכנדע. אײנגליש יונגע די ארגאניזירן  זאגז׳אז דא איך

 אינטעלעענטע לעבעדיקע גרויםע א (דא) איז קאלאמבוס אין
 א א• א אין אר״נציען קענען כריגג זי װאלט מען און ױגנט,
 װעלבע טאן זאל עס װער אבםאלױט ניט ־אט קאדאמצ:•: אבער

 פארמאגן מיר װאם הברים די ארבעט. ארגאניזאציאנעלע איז עם
 תברים אונדזערע פון םך א און א״געלאפן אין האלטן דא

צוציען געקענט גרינד. זיי האט מען װאס באיעם ױנגע האבן
ם---------ארדן. צום אז זעט איר װען שמערצלעך פארדריםט ע

 שול אין גייען יונױוערזיטעט סט״ט אהייא פון םטודענטן ױנגע
 רעדנער צױניםטישן א הערן לויפן אדער ראבאי, ױנגן א הערן

 טאן ער קען װאפ ארדן, דעם פרעגן װיל איך איינגליש• אין
אי; ארייציען זי כדי ױגנט אידיעער קאדאמבוםער פאר

 זי מוז מען װאס ארמיי פיאנערן א איז עס א.? א. א.
מאטעריאל. ריבטיקע די פאראן איז עש װען פאנגען

 האב איך ענטפער. (איך) ערװארט ארדן פון חבר א אלם
 עלטערער דער ױנױוערםיטי, םטײט אין גייען צװיי באיעם, 3

אינ־ קעמיקל פאר גייט און יאר 3 דורבגעמאכט שוין האט
״ זשעניר.  פריינט זיינען מאמע און טאטע דער אז מייםן ז

״ און פארבאנד, םאװעטן פון  אונדזער צו קאלט זיך באציעז ז
װעגן גערעבט דיר גיבן און טובה א דיר טוען זיי אידייע.
קינדער --------------געטריינט. װערן זיי אזוי װי ױגנט םאװעט

ער־ די דאנק א איד״ע אין עלטערן זײערע פון אװעק גייען
 װען ערגער נאך און םקולם, קאפיטאליסטישע די פון ציאונג

עמיגראנטן.״ זיינען עלטערן די

: ג נ ו ק ר ע מ א אבער שרייבער, קיין ניט בין איך ב
 גאנצן מיין מיט בין איך װייטיק. מיין פארשטיין קענט איר

ניפ. איך קען םך א טאן און א. א. א פארן הארצן

 װאס װירקונג די שארף* זייער אדויס בדיינגט ברױו דער
 אינםטיסו־ בורזשואזע אנדערע און שול קאפיטאליםטישע די

 פראפא־ גיפטיקע די ױנגט. ארבעטער ךער אויו» האבן ציעם
 פוז ױגנט אריעטער די אפ פדענידט בורזשואזיע דער פון ;אנדע
 פאראכטונג טיט קוקן ױגנט אונדזער פון כך א קלאם. זײער
 פאטער, ״פארען״ זײער מיט זיך שעטען זײ עלטער;. זייערע אויף

 װאם עלטערן אײנענע די פײנט — פײנט אפילו זײ האבץ און
בילדונג. א קינרער זײערע געבן צו כ־י אזויפ־ל טקריב ז״נען

רעװאלוציא־ אונדזערע צו װארנונג א זײן דארוי ברױו דער
 זײערע אז זען צו קרבנות אלערלײ טאכן זײ עלטערן. נערע

 געגנצואװירקן זיי טוען װאם אבער בילדונג, א קריגן זאלן קינדער
 די אי; ל־יג; קינדער זײערע װאם פראפאנאנדע גיפטיקער דער

 צו װיליק ניט זײנען זיי אויב ? אינםטיטוציעם בורזשאזע
 ארגאניזאציעס איעענע זײערע טיט ק־נדער זײערע באזארגן

 געזעלשאפס־ ספארט, אין אויםדריקן קענען זיך זאלן ז״ װאו
צײט אײגענער דער צו זאלן זײ וואו און אקטיװיטעמ לעכער

 ארבעטער אונדזעױל דארפ; רערציאונג, ארבעטער א; קדיגן
 װאס פאקט דעם באװײנען ניט און װאונדערן ניט זיך עלטערן
 זיך הערן און מיטינגען צױניםטישע צו גײען קינדער זייעדע

 געעזל־ נאך דורשט זײער צופרידנצושטעלן כדי ראבא־ס צו צו
אויםלעבונג. שאפטלעכער

 עס װאם צײט זעלבער דער אין םעקציע, ױננט אונדזער
 און בענעפיטן טויטן און קראנקן די ױגנט ארבעטער דער גיט

 פרא־ נײטיקער דער מיט זיי עם באזארגט הילף, מעדיצינישע
 לערנע; םעקציע ױגנט דער דורך אטמאספערע. לעטארישער

 פאבריקן די אי; פראבלעטע; טעגלעכע טאג זייערע װעגן זײ
 זײערע גענן קעמפן צו ארגאניזירט װעח און סקולס די אין און

באדינגונגען. שרעקלעיע

 בױיאוננ דער אין העלפן קא; מיטגליד דערװאקסענער יעדער
 אײערע פאר קינדער אייערע טאכט םעקציע. ױגנט אונ־זער פון

 שאפ, יאין פראבלעמען זײערע זײ מיט דיםקוטירט חברים.
 געהערן, זײ װעלכן צו קלאם דעם װעגן באװאוסטזיניק זײ מאכט

 אז זיי איבערצײגט און פעקציע ױגנט דער װענן זײ דערצײלט
 אנגעשל$םן, זיך האב; זיי װי נ^כרעם אנשלים;. זיך זאל; זײ

 אײער פון הילף די זײ גיט ברענטש, ױנגט דעם בויען העלפט
 א־ן אויו» װאקסן װאס פראבלעמען פיל ,ל לייז; אין דערפארינג

ארבעט. דער פון גאנג

 זיי דאדפן יאר, 15 און 10 צװישן קינדעד האט איד אויב
 יארן די אט פון קינדער די ברענטש. קינדער א צו נעהערן

 פרא- קאפיטאליםטישער דער פון פארםמט אזוי ניט נאך זײנען
 ארבעטער־ פארן דערציען צו זײ גרינגער איז עס און פאגאנדע

 פארן קינדער אײערע דערציען צו איצטער אן הײבט קלאם.
ד פראלעטארישע א קריגן זאלן זײ אז זעט און ארבעטער־קלאפ  ח

 קינדער אײערע שולן. אונדזערע אין דערציאונג װאלוציאנערע
 קאפיטא־ די געגן קלאם ארנעטער פונם ארטײ רער א׳ן געהער;
 רארט זאלן זײ אז זען צו םך א ;אר טאן קענט א',־ און ליםטן

געהעדן.

I

מאי־ דעם האבן װאט חבדים

(קאנ־ ״םונק״ נומעד i93i ױני

 געבעטן דינען נוטער) װענשאן

אפים אין אדײנצושיקן גלײך אים

זײער אימ דארפן מיר ארדן. פון

האבן. נייטײק
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אונחער צו מיטגלידער 40׳ססס ן ד. א מ צ ל א קאנװענשאן קוכוענדיקערז
 אין — םעפטעמבער• טן15 דעם קאמפאניע מיטגלידער טע3 די אן פאנגט ארבעטער־ארזץ אינטערנאציאנאלער דער

 צדליב האבן װאם רוםישע, און םלאװאקישע די ארײגגערעכנט םעקציעם, אלע זיך באטײליקן קאמפאניע דער
 שאפ־ און װאל־קאםפאניע, פארזיכערונג, םאציאלע — אונדז. מיט פאראײניקט ניט נאך זיך אורזאכן, טעכנישע

 אקטאבער םטן30 דעם שפראך־פלענומם דיםטריקט — קאמפאניע דער אין שטריכן װיכטיקםטע די — ארבעט.
לאנד. גאנצן איבערן

 פון עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון באשלום דעם לױט
 םעפ־ טן15 דעם מיר װעלן ארד;, ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 מיטגלידערשאפט דריטע אונדזער דערעפענען טעטבער
קאמפאניע.

 דער װי גליין־ אנגעפאנגען מיר האבן קאמפאניע ערשטע די
 ערשםע די געשלאםן האבן מיר געװארן ארגאניזירט איז ארדן

 האבן קאמפאניע צװייטע די מיטגלידער. 7,500 טיט קאטפאניע
 קאנ־ ערשטער אונדזער מיט פארבינדונג אין אנגעפאנגען טיר

 זי םאװעטךפארבאנד. קײן דעלעגאציע דער און װענשאן
 מיטגלידער. 15,000 איבער מיט טאי טן1 דעם געשלאםן זיך האט

 דעם אנפאנגען װעלן מיר װאם איצטיקע, די קאמפאניע, טע3 די
 קומענדער אונדזער מיט פארבונדן איינג איז סעפטעטבער, טן15

.1933 מאי אין פארקומעז דארף װאם קאנװענשאן,
 זייער זײן װעט ארדן אונדזער פון קאנװענשאן צװײטע די

 אין קאנװענשאן ערשטער דער ביי האנן טיר װען װיכטיקע. א
 אינטערנאציאנאלן דעם פארװאנידלען וועגן גערעדט 1931 מאי

 פאר־ װעגן ארגאניזאציע, שפראכיקער פיל א אין ארבעטער־ארדן
 ארגאני־ פראסערנאלע אנדערע רײע גאנצע א מיט אים אייניקן

 מיר, װי ליניע הלאםן זעלבער דער אויו» שטײען װעלכע זאציעם,
 לאזוע. פרעכטיקע שיינע א בלױז געװען דעמאלט דאם איז
 קוטעץ מיר װעלן 1933 טאי אין קאנװענשאן צװײטער דער צו

 שוין װעלן מיר פארטרעטערשאפט. שפראניקער פיל א מיט
 אונגא־ דער מיט נאר ניט פאראײניקונג די דורכגעפירט האבן

 פאלשטענדיק שוין זיינען מיר װעלכער מיט םעקציע רישער
 ארבעטער םלאװאקישער דער מיט אויך נאר פאראײניקט,

ארגאניזאציע. פראטערנאלער רוסישער דער און קאםע קראנקן
 פאראײניקטן א װעגן דעמאלט געחלוטט האבן טיר אויב

 װירקלעכ־ א הײנט שויז דאם איז מיטגלידער, 25,000 פון ארדן
 פארא״ניקטן א דערגרײכן צו זיך מאביליזירן מיר או; קײט,
 קומענדיקער אונדזער צו מיטגלידער 40,000 מיט ארדן

קאנװענשאן.
 מיר האנ; קאמפאניעם טיטגלידער צװײ פריערדיקע די
 מיר יװעמען מיט םעקציעם אנדערע די פון אומאפהײנגיק געפירט

 לאמ־ מיטגלידער איצטיקער דער אין אבער זיך פאראײניקן
 און שפראך־םעקציעם. אלע װערן ארײנגעצויגן רועלן פאניע

 ניט מיר מיינען םעקציעם שפראכן אלע װעגן רעדן טיר װען
 דעד דורך אונדז צו צוגעשטאנען זיינען װעלכע םעקציעס די נאר

 אונגארישע די און רוםישע םלאװאקישע, די — פאראייניקונג
 אינטערנא־ רער װאם שפראך־סעקציעם, אלע מיינען מיר —

 אונדזער זינט ארגאניזירט האט אלײן ארבעטער־ארדן ציאנאלער
 גאנץ א שויז פארנעמען םעקציעם (אײניקע קאנװענשאן לעצטער

 פוילישע איטאליענישע, אוקראינישע, די װי פלא׳ז, פאדײטנדן
 אין איצט האלטן װעלכע אײניקע, און סעקציעם) רומענישע און

 מיר םעקציעם. גלײכבארעכטיקטע פולע אלס װערן ארגאניזירט
 באװיזן שוין האט װעלכע םעקציע, ױגנט אונדזער אויך מיינען

 אײנגליש אונדזער און טיטגלידער 1,000 איבער ארגאניזירן צו
 מיט שװאכע, א דערװייל נאך איז װעלכע םעקציע, רעדנדע
 איצטילןער דער איז דארי» װעלכע טיטגלידער, 500 צו נאענט

געשטארקט. דאזונדערם ארויםקוטען קאמפאניע

באזונ־ שײנקען מיר װעלן קאמפאניע איצטיקער דער אין
 קינדער דער פון ארגאניזירונג דער צו אויפמערקזאמקײט דער

 װעלכער אין און אנגעפאנגען נארװאס האבן מיר װאם םעקציע,
רעזולטאטן. שוין זעען מיר

 איצטיקער אונדזער אין אישום װיכטיקםטע די זיינען װאם
 צװישן ארדן, אונדזער אין אז זיך, םארשטײט ? קאטפאניע
 אנדער ק״ן זײן ניט ?אן מיטגלידער, און ברענטשעם אונדזערע

 װעליע ארגאניזאציע, מאםן ברייטע א אויפבויען פון די װי אישו
 דעם פון אינטערעסן די דינען קאנען אופן בעםטן אויפ׳ן זאל

 דורכפירן בײם אז סלאר, אונדז פאר איז עם ארבעטער־קלאם.
 סעקציעם צװײ אנדערע די םיט פאראײניקונג די פאלשטענדיק

 רע־ צו בכח זיין מיר װעלן רוםישע, די און םלאװאקישע די —
 קװארטאל. א םענט 60 מיט מיטגלידער די פון צאלונגען די דוצירן

 האבנדיס צוזאמענשטעל, איצטיקן דעם אין אפילו אז מײנט, דאם
 זײן מיר װעלן מיטגליךער, 31-000 און 30,000 צװישן בלויז
 אזא אויף מיטגלידער די פון צאלונגען די פארקלענערן צו בכח

 טיט־ 40,000 פון צאל די דערגרייכן םיר װעלן םומע. נרויםער
 ־נאציאנאלע די אז קלאר, איז קאנװענשאן אונדזער ביז גלידער

 א מיט קאנװענשאן דער צו קומען קאנען װעט עקזעקוטיװע
 די פון צאלונגען די פארקלענערן צו מער נאך רעקאמענדאציע

 זאלן מיר אז דעם צוליב נאר ניט װיכטיק איז דאם מיטגלידער.
 די װען צײט אין אז מאםן, ברײטע די פאר באיװײזן קאנען

 נײע ארויוי ל״גן ארגאניזאציעם פראטערנאלע פאשיםטישע
 מיט קו-מעץ מיר קאנען מיטגלידער, די אויף שטייערן שװערע

 מיטגלידער• די פון צאלונגעץ די פארקלענערן צו רעקאמענדאציעם
 צוציע; קאנען זאלן מיר אז דעם, פאר װיכטיק מער נאך איז דאם

 ארײנ־ קאנען זאלן מיר אז ארד;, אונדזער אין כדאסן בױייטע די
 אונדזער אין עלעמענטן פראלעטארישםטע די ארימםטע, די ציען

ארגאניזאציע.
 מאסן ברײטע די צו אישו. אײנציקע די גיט אבער איז דאם

 פארזיכערוננ סאציאלער פאר קאמוי דעם בריעגען מיר דארפן
װאלקאמה. רעם מיט איר פארפינדנדיק אישו, װיכטיקםטע די אלם

 קלאר אזוי ניט טאםן ברײטע די פאר איז קײנמאל נאך
 פאר־ סאציאלער פון פאדערונג דער פון װיכטיקײט די געװען

 רענירוננ דער און באלעבאטים די פון חשבון דעם אויף זיכערונג
 ןןע^בער צו אמעריקע, אין באװעגונג פראטערנאלע די איצט. װי

 פאד ניט פאלטאר א געװען איז געהערן, ארבעטער מיליאנען
 פארזיכערונג. םאציאלער פאר קאמױ דעם ן ג ע ק נאד

 ארגאניזאציע, םראטערנאלע ערשטע די געװען איז ארדן אונדזער
 אן געםאכט האט װאס אײנציקע, די טאג צו היינט נאך איז און

 פאר־ םאציאלער װעגן פראגע די ברײנגען צו פארזוך ערנםטן
 פארזיכערוננ םאציאלער פאר קאמףי דעם פארמולירן און זיכערונג

 אהנאניזא־ פראטערנאלע פארשיידענע די אין ארבעטער די צו
 באװיזן װינציק זייער :עביט דעם אויףי אבער האבן טיר ציעם.

 מוז מיטגלידער פאר קאמפאניע איצטיקע אונדזער אויפצוטאן•
 םא־ פאר קאמפאניע אונדזער מיט װערן פארבונדן איינג זייער

 באװייזן װעלן מיר װען דאטאלט בלויז און פארזיכערונג• ציאלער
 צענדליקער ברענטשעם, פראטערנאלע הונדערטער מאביליזירן צו

װעלן ארגאניזאציעם. אנדערע די אין מיטגלידער טויזנטער
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 מיטגלידער אונדזער דערפאלגרייך דורכפירן קאנעץ כייר
קאמפאניע.

 אז אונדז, לערנט ארדן אונדזער פון געשיכטע קורצע די
 דעמאלט, בלויז פארצייכענען מיר קאנען דערגרײכונגען אונדזערע

 באװיזן האבן ברענטשעם אונדזערע װאו ערטער, די אין בלויז און
 ארבעטער־ דעם פון קאמפן אלנעמײנע די פארבינדן צו אײנג
 יענע אי; ארדן. אונרזער פון בויאונג דער מיט לאנד אין דא קלאס

 צו באװיזן ניט עם האבן ברענטשעם אונחערע װאו ערטער
,געװאקםן. ניט ארגאניזאציע די איז טא;,

פארזיכערונג־קאמפא־ םאציאלער דער װעגן רעדן מיר װען
 פארטײ, פאליטישע אײנציקע די אז געדײנקען, מיר דאריפן ניע

 א־ז ארבעטער־קלאם דעם פון אינטערעסן די פאר קעמפט װעלכע
 דער פון קאנדידאטן הויפט די אז און פארטײ קאמוניסטישע די

 ברײנגען פארד און פאםטער חברים די פארטײ, קאמוניםטישער
 פאדערוננ, די אט אישו־, װיכטיקסטע די מאםן ברײטע די צו

 פון פאדערונג די — נויטן, זײערע פון ארוים װאקםט װאס
 װעגן רײדן מיר װען דעריבער און פארזיכערונכ. םאציאלער

 דאס מיר קאנען פארזיכערונג, םאציאלער פאר קאמפאגיע דער
 ברענ־ אונדזערע װען װאל־קאמפאניע. דער פון אפטײלן ניט

 פאר־ וועילן שטאט־קאטיטעטן און דיםטריקט אונרזערע טשעם׳
 מיט מיטגלידער־קאמפאניע אונדזער פארבינדן צו אזוי װי שטייז

 יעדע אזוי װי ׳פארשט״ן װעלן זײ װען ;װאל־קאמפאניע דער
 אנדערע אלע און קענװעם מיטינג, אפךעיר װאל־פארזאמלוננ,

 װערן פארבונדן אײנג זאל װערן דורכגעפירט װעלן װאם אקציעם׳
 באװייזן זיכער זײ װעלן ארדן, אונדזער פון בויאוגג דער טיט

 װאלן, די פון טאג צום ביז נאװעםבעה טן7 ביזן דורכצופירן
 און פארטיי קאמוניסטישער דער פאר אקציע מםשותדיקע א

 ארדן, אונדזער פון אויםברײטונג דער פאר און קאנדידאט;, א־רע
 אין מיטגלידער נײע צאל גרויסער א םון רעקרוטירונג דער פאר

ארגאניזאציע. אונדזער
 קאמפאניע דער פון לאזונג די װעט אויבן׳ געזאגט שוין װי

 קומענדיקער אונדזער ביז מיטגלידער 40,000 ארײנצוקריגן זײן
 ,40,000 פון ציפער דעם אװעקגעשטעלט האבן מיר האנװענשאן.

 דער־ קאנען מיר װאם צאל די איז דאס אז האלטן׳ מיר יוייא
 געפירט װעט קאמפאניע די װען אז אױך, דיינקעז טיר גײיכן.

 ?אט־ אזא פאר נויטיה איז װאם אימפעט, יענעם מיט װערן
 דער אין ארײנצוציען באוױיזן װעלן ברענטשעם די װען ;פאניע

 זיך האנ; װעלכע מיטגלידער, צאל גרעםערע װאם א קאטפאניע
 ;ארד; דעם פון בױאונג דער אין באטייליקט װינציק איצט ביז

 םאציאליםטיש; דעם דורכפירן װעט שפראך־םעקציע יעדע װעז
 װען ;חברים םאװעטישע אונדזערע פון זיך לערנענדיק נעװעט׳

 חברים םאװעטישע די דוי לאזונג, די ארײנטראגן קאנען װעלן זײ
 װעלן דעםאלט יאר״, 4 אין פלאן ־יאריקן5 ״דעם נעטאן, עס האבן

 מיט ניט קאנװענשאן, אונדזער צו קומען צו באװײזן מיר
 מיטגלי־ צאל נרעםערער א םך א מיט נאר מיטגלידער, 40,000

ארדן. אונדזער אין דער
 צייטן די אז װײםן מיר גענארט. ניט חברים, זיינען, מיר

 אזוי איז נויט די ארבעטלאזיקײט, די שװערע, זייער זײנען
 ארדן, אונדזער װעגן שױן װייםן װעלכע טויזנטער, אז גרויס,

 ארגאניזאציע, אונדזער פון װיכטיסײט די שױן באגרײפן װעלכע
 ארגאניזאציע, אונדזער אין ארײנצוטרעטן גרײט זײנען װעלכע
 דארפן מיר לאגע. פינאנציעלער זייער צוליב טאן ניט עם קאנען
 ברײסע די פון נויט די לאגע, איצטיקע די אז פארשטײן, אבער
 זיינען װעלכע עלעטענטז, זייט צװייטער דער פון טרײבט טאס;

 זיין אין אז און רייען, אונדזערע אין אונדז, פון װייט געװען
 א אין ארבעטער דער באזונדערם זיך נויטיקט לאגע איצטיקער

 ארגאניזאציע, זעלבםט־הילוז א« איז ארגאניזאציע, פראטערנאלער
 דארפן מיר נויט. פון צײט דער אין העלפן א*ם זאל װעלכע

 ארגאניזאציעס פראטערגאלע אנדערע די אז געדײנקען, אויך
 ארגא־ יענע אז און רײען זײערע אין ארבעטער מיליאנען האב;

 ארבע־ די פון אינטערעםן די פאר געבויט ניט זײנען ניזאציעם
 אז און שונא, ארבעטערם דעם פון אינטערעםן די ■פאר נאר טער,

פאר דעריבער איז םאמענט, איצטיקעד דער צײט, איצטיקע די

 עלעמענט;, יענע װארט אונתער מיט דערגרײכן צו גינםטיק אונדז
דערגרײכן. געקאנט ניט צײטן אנדערע אין האבן מיר װעלכע

 קלאה איז עס ? אנפירן קאטפאניע די מיר װעלן אזוי װי
 ;געלערנט םך א מיר האבן קאמפאניעס פריערדיקע די פון אז
 באגאנגען זיינעז טיר װאס חםרונות, אלע אויסמ״דן מוזן מיר אז

 גרויםער ערשטער דער קאמפאניעס. צװיי פריערדיקע די אין
 סאםפאניעם פריערדיקע די אין האבן מיר װאם דאם, איז חםרון

 מיט־ די פון צאל גרויםע א מאביליזירן צו באװיזן ■ניט נאר ניט
 באװיזן ניט אפילו האבן מיר נאר ברענטשעם, אלע פון גלידער

 םיר ברענטשעם. אונדזערע פון צאל גרויםע א מאביליזירן צו
 דער איז מאביליזירן צו אויפגאבע אן פאר שטעלן זיך דארפן

 און ארדן, אונדזער פון ברענטש יעדן קאמפאניע איצטיקער
 אין מאייליזירן צו זוכן דארח ארדן אונדזער פון ברענטש יעדער

 מיטגלידער. זײנע פון צאל גרעםטע די קאמפאניע איצטיקער דער
 װעלן פעלער, גרויםן דעם אט פארמײדן צו באװײזן מיר װעלן
 דערשטוינען װעלן װעלכע רעזולטאטן, דערגרײכט האבן מיר

 שװע־ פיל באזײטיקן װעלן און אפטימיםטן גרעםטע אונרזערע
ארדן. אונדזער בויען פון פראצעם אין האבן מיר װאס ריק״טן,

באגאנגע! זײנען מיר װאם חםרון, װיכטיקער צװייטער דער
 האבן מיר װאס דאם, געװען איז קאטפאניעם, פריערדיקע די אין

 מאם־ ■נאציאנאלן דעם אויף ארבעט■ אונדזער פלאנירט װינציק
 באזײטיקן. צו חםרון דעם אנגעפאנגען שוין מיר האבן שטאב

 דעטאליזירטן א ארויםגעשיקט האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
 םוז ברענטש יעדער קאמפאניע. קומענדער אונדזער פון פלאן
 קאנ־ דער מיט אים פארביגדנדיק איפערארבעטן׳ פלאן דעם

 מעגלעכהײטן, די מיט או; ברענטש דעם אין ארבעט קרעטער
 דארו» דרענטש דער ברענטש. דעם פאר פא־אן זיינען װאם

 דער פון זאל װאם אריעט, פון פלאן לןאנקרעטן א אויםארבעטן
 װאכן צװײ יעדע װערן אפגעטשעקט ברענטש פון עקזעקוטיװ

 דורכנעפירט ניט איז װאם דערגרײכונגע;, די זיינען װאם זען, צו
 םארבע־ דארו» װאם און װערן דורכגעפידט נאך קאץ װאם געװארן,

 די זיין דאח* ירענטש דעם פון עקזעקוטיװע די װערן. סערט
 עטלעבע באשטימען דארפז אויך װעלן מיר טרײב־קראפט.

 די מיט קומען זאל; מיר אז זען, און קאמפאניע דער אין עטאפן
יעד;. צו דערגרייכונגען מאקסימום

 װעט װעלכער אריעט, אונדזער אין עטאפז יענע פון איינער
 סײ אפגעטאנענע דאס אפצוטשעקן מעגלעכקײט א געבן אונדז

 נאציא־ םײ גאנצער, א אלם שטאט דער אין םײ ברענטש, אין
 אין ארגאניזירן מיר װאס פלענומם, קומענדע די זײן װעלן נאל,

אקטאבער. סטן30 דעם פאר שפראכן נאזונדערע די
 פון םך־הכל א אונטערציען לאנען דעמאלט שוין װעלן מיר

 בײ דיסלוטירן קאנען װעלן מיר ;ארנעט אפגעטאנענער װאכן 6
 ;אררן אונדזער פאר שטײען װאס פראדלעטען, די פלענומם יענע
 ארבעט אונדזער פון פונקטן שװאכע די זען דארטן װעלן מיר
 חדשים, צוױי קוטענדע די אין אז אזוי, פארריכטן. זײ און

 װאס דאם, גוטטאכן האנען מיר זאל; דעצעטבער, און נאװעמבער
 אבער מײנט דאם נאװעמבער. טן1 דעם ביז פארפעלט האבן מיר
 פאר־ מיט אװעהןזעצן א״צטער זיך לאנען ברענטשעם די אז ניט,

 זיי װעלן דעמאלט און אקטאבער םטן30 דעם ביז הענט לייגטע
 קײן געטאן ניט האבן זיי אז קריטיק״, ״זעלפםט מיט קומעז

 מיר טארן ידאס פאררירט;. װעלן זײ אז צוזאגן, און ארבעט,
 יעדער װיפל קװאטע א באשטימען גלײך מוזן מיר טאן. ניט

 יעדער אקטאיער. סטן30 דעם ביז דערגרייב; דאר^ ברענטש
 דער־ צו נאר ניט אנשטריינצונג ,גרעםטע די מאכן דארף ברענטש

 אוײ־ בלויז איר. אריבערגײן נאר קװאטע באשטימטע די גרייכן
 קאנען טיר װעלן ארבעט אפגעטאנענער פון דערפארונג דער

ווייטער• אויןז ארבעט די בויעז
 שטעלט װעלכער טאג, דער איז יאנואר ערשטן קומענדן דעם

 בא־ זײן װעט נרענטש יעדער װאס דעלעגאטן, צאל די פעםט
 מיר סאנװענשאן. ומענדערp אונדזער צו שיקן צו רעכטיקט

 װעט קאנװענשאן די אז ארטיקל, פון אנהייב אין אנגעװיזן האבן
 פון געשיכטע דער אין געשײענישן װיכטיקסטע די פון אײנע זײן

דארף ארדן אונדזער יפון ברענטש יעדער אז ;ארדן אונחער



1932 אװגוםט־םעפטעמבער,ק ו ו פ ר ע ד8

 ערשטער דער פון לעינען םיר װאס
שולן אונדזערע אין אינםפעקציע

 אנגענומען שול־צוזאמענפארן אונדזערע האבן יארן און יארן פאר
טיק״ט דער װעגן רעזאלוציעס  און קאנטראל פון נויםיקייט און װינ
 עקזיםטירנדיקע דאמאלםט די בדי שולן׳ אונדזערע אין אינספעקציע
 די צי דעם, װעגן בילד קלאר א האבן זאלן פארװאלטונג״ ״צענטראלע

 באשלוםן, אנגענומענע פון ליגיע דער אין געפירט טאקע װערן שולן
װערן. פארריבט קענען זאלן טעותץ באמערקטע די נדי און

פאפיר, אויפן געבליבן שטענדיק רעזאלוציעם די אבער זיינען
 ארבעטער אינטערגאציאנאלן מיטן פאראייגיקט זיך האבן מיר ביז

 מאםן־ארגא־ פראלעטארישער גרויםער א מיט פארא״ניקונג די ארדן.
 דעם פון רייען די אין אװעקגעשטעלט אונדז האט װעלכע ניזאציע,

 אונטערשטראכן קלאו־ באזונדערם האט פראלעטאריאט, קעמפנדיקן
 דורפפירונו. דער פאר פאראנטװארטלעכק״ט געזעלשאפטלעכע אונדזער

 ניט מער שוין איז עם פראו״ראם. רעװאלוציאנערער אונדזער פון
 דער טאקע האט רעזאלוציעם• פאפירענע םתם פאר פלאץ ק״ן געזוען

 דאלער׳ 1000 פון סומע א אסיגנירט 1931 יאר פון שול־צוזאמענפאר
 אומשטענדן אלע אונטער זאלן אינםפעקציע און קאנטראל די כדי

װערן. דורכגעפירט
דורכגעפירט. היי־יאר איגםפעקציע און קאנטראל אזא האבן מיר

 איז און מערץ מאנאט פון מיטן דעם אין אנגעפאנגען זיך האט עם
 װעג אויםגעטראטענעם קיין מאי. מאנאם אין געװארן פארענדיקט

 שול־װעזן פראלעטארישן א אין אינםפעקציע און קאנטראל אזא פאר
 אינגאנצן אויםצוארבעטן געװען נויטיק איז געוזאט. ניט מיר האבן

 לערנענ־ רעזולטאטן, באקומענע די גאך און ארבעט פון פלאן נייעם א
 פראלעטארישער פון גייםט אין טעותן, באגאנגענע פון זיך דיק

 ציל דער װייטער. פאר ליגיע קלארע א פעםטשטעלן זעלבםט־קריטיק,
 דורכ־ איז ארבעט די אזוי װי איבערצוגעבן איז ארטיקל דעם פון

 פון טעותן און דערפאלגן די געװען זײנען װאם געװארן, געפירט
װייטער. װערן געפירט דארן! ארבעט די אזוי װי און ארבעט, דער

 אינםפערןטירט אז געװארן, פארשטאנען אן אנהייב פון איז עס
 די הייםט, דאס שול־אנפירוגג, די ם״ קלאםן, די סיי װערן דארפן

 א אין אז קלאר׳ אינםפעקםארן? די זיין זאלן יװער פארװאלטונו..
 שטעלן געקענט ניט זיך מען האט אינםטיטוציע פראלעטארישעי

 אינספעק־ אז שול, ״קאזיאנער״ אלטער דער פון שטאנדפונקט אויפן
 און ״באמערקן צו :די אוידן, פון ערגעץ אראפקומען דארפן טארן

 אונדזער פון חברים זיין דארפן אינםפעקטארן אונדזערע שטראפן״.
 ד.עשילןט װערן װאם און ארבעט דער ביי שטייען װאם שול־װעזן,

 בא־ די דארטן. ארבעט דער מיט זיך באקאנעז שול צװייטער א אין
 װערן אויםגענוצט און איבערגעגעבן דארפן דערפארונגען גוטע מערקטע

 די אין און װערן, פארריכט חנריש דארפן טעותן די שולן, אלע אין
העלפן. מען דארה שװעריקייטן

 אינספעקציע פון פרינציפ דער איז באשלוס דעם פון גייסט אין
:אזוי געװארן איינגעשטעלט

:חברים דריי פון װערן אינםפעקטירט דארף שול יעדע .1

 צו פארטרעטער צאל גרעםערער װאס א מיט קומען צו שטרעבז
 אינם בארעכטיקט איז ברענטש א אויב קאנװענשאן. אונדזער
 אנשטריינגען ער זאל דעלעגאט, אײן צו בלויז מאמענט איצטיקן

 טיטגלידער, צאל אזא דערגר״כן זאא ער אז כחות, זײנע אלע
 ברענט׳ט א אויב דעלעגאטן. 2 צו בארעכטיקן אים זאלן װאם
 אלע טאכן ער זאל דעלעגאטן, 4 אדער 3־2 צו בארעבטיקט איז

 דעלע־ צאל גרעםערער א צו בארעכטיקט זײן צו אנשטרײנגונגען
 זיי פאר באדײט עס װאם װײםן טוער אקטױוע אונדזערע גאטן.

 קאנװעניטאן די קאן לײדער קאנװענשאן. אונדזער אויף זיין צו
 זאל ארדן. אודזער פון מיטגלידער אקטױוע אלע ארייננעטען ניט
 קאנען צו אויפגאבע אן פאר יטטעלן ברענט׳ט דער דערפאר זיך

 טער װאם האבן זאל ער כדי טוער׳ אקטיװע די פון טער ײאס ׳טיק;
 באלדיקע א נויטיק איז דערפאר קאנװענ׳טאן. דער צו פארטרעטער

 אין זיך געפינען יאנואר טן1 דעם קאנעז צו כדי אנשטרײנגוננ׳
זײער פארגרעסערט האבן װעלכע ברענט׳עעס, יענע פון רײען די

 שול־פאראײן פון מיטגלידער 2 און שול) צװייטער א (פון לערער א
שול• דערזעלבער פון

 יאריקן א װי װייניקער גיט ד,אט װאם לערער, יעדער .2
 אינםפעקטאר אן פאר באשטימט װערט שולן אונדזערע אין סטאזש

שול). זיין איבער (ניט
 א פון שול די באזונט טטאזש קלענערן א מיט לערער א .3
פארקערט. און םטאזש ליינגערן א מיט לערער
 ־א ביי דערוױילט װערן שול־פאראײן פון מיטגלידער די .4

פארא״ן. שול פון פארזאמלונג
 באצאלט געקראגן ניט ארבעט דער פאר האבן איגםפעקטארן •5
 אינ־ דעם אין לערנען געדארפט האט װאם פארטרעטער דער אבער

ארבעט• זײן פאר באצאלט געקראגן האט שול םפעקטארס
 שולן אלע כמעט געװארן אינםפעקטירט זיינען אופן אזא אויף

 לאס־ פאר געווארן געמאכט זיינען אויםנאמען לאגד. איבערן
 און קאסטן) גרויםע מיט פארבונדן געװען ם׳איז (װייל אנדזשעלעם

 אייגענע זייער דורפפירן דארפן חברים די װאו קאנאדע, פאר
אינספעקציע.
 אינספעקטירט־ זיינען דעטראיט און שיקאגא װי שטעט, אזעלכע

 שול־םעק־ גאציאנאלן און דירעקטאר ?ולטור אונדזער פון געװארן
 איבערן טור זײן אויף געװען איז ער װען מרמר, .p חבר רעטאר,

אינםפעקציע. פון צייט דער מיט צוזאמענגעפאלן איז וואס לאנד,
 די און שטעט באזובטע ניט די אראפרעכענען זאל מען װען

 אפיציעל נאך ה״־יאר זײנען װעלנע 'ינדעײ-ארטן, מיטו טיטלשולן
 90 פון צאל א האבן מיר װעלן פלאן, אינספע?ציע אין ארײן ־ניט

איבעריקע די און יארק גױ אין 35 זיי פון :שולן אינםפעקטירטע
לאנד. איבערן

 75 פון בלויז אריינגע?וטען דעמוייל אבער זיינען באריבטן
ױ פון 31 זיי, פון :שולן חברים, טייל א אז װייזט׳ דאם יארק. נ
 באצויגן ניט זיך האבן דורנגעפירט, אינספעקציע די האבן װאם

 היינ־ ביז נאך פארפעלט האבן און אויפגאבע זייער צו ערנסט גענוג
 אפשר איז זייט׳ אגדער דער פון בארינטן• אר״גצוברײנגען טאג טיקן
 םעקרעטאריאט פון ״טשעק־אפ״ שטריינגער גענוג קײן געװען ניט

 פעקרע־ נאציאנאלער דער וו״ל באריכטן, ארײנקומענדיקע די איבער
לאנד. איבערן טור זיין אויה געװען דאמאלםט איז טאר

 א פאר װאם בארינטן? ארײגגעקומענע די אונדז צייגן װאס
 געקראגן האט אינספעקטאר יעדער באריכטן? די טראגן נאראקטער

 די פארפי־םירן געדארפט האט װעלכער פראגע־כיײ-ז, א בלאנק, א
 8 געהאט האבן בלאנקן די באאבאכטונגען. זיינע פון רעזולטאטן

 ?לאםן, די און שול דער פון אויסזען דעם װעגן :פראגן גרופעם
 דער װעגן קינדער, די פון טעטיקייטן און לימודים די װעגן

פארװאלטונכ.
 װיבטיקן א איז געלונגען ניט געװען אבער איז פראגע־בויגן דער

דער װעלכע אנקעטע, אן װי צוזאמענגעשטעלט געװען איז ער :פרט

קאנװענשאן. קוםענדער אונדזער צו פארטרעטערשאפט
 פריערדיקע די אין װי מער קאםפאניע, איצטיהער דער אין

 פון פײאיקײט לעבנם די אפ׳טפיגלען זיך װעט קאמפאניעם,
 מער קאמפאניע, איצטיקער דער אין ארגאניזאציע• אונרזער

 $<רדן אונחער איז צי זען קאנען מיר װעלן פריערדיקע׳ די אין װי
 פארװאנדלט ער קאן צי טאםן, ברײטע די ארײנצונעטען פײא־ק

 אינטע־ די פאר נויטיק אזוי איז װאם אפאראט׳ יענעם אין װערן
 זיכער, זײנען מיר לאנד. אין דא ארבעטער־קלאם דעם פון רעםן

 טוער אונדזערע טיטגלידער, אונדזערע ברענט׳טעם, אונדזערע אז
 טיט קאטפאניע דער אין ארײנװארפן זיך וועלן לאנד איבערן

 און פארמאגן זײ װאם באג״םטערונג און ענטוזיאזם גאנצן דעם
 מיט־ 40-000 אנשטאט אז אאזונג, די דורכפירן װעלן מיר אז

 נאציא־ דער פון רװ* דער איז װאם קאנװענשאן דער צו גלידער
 מיטנלידער 50,000 טיט קומען מיר זאלן עקזעקוטױוע, נאלער

ארדן. אונדזער אין
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 אוים־ אל״ן געקענט האבן שול יעדער פון פארװאלטונג די און דערער
 זיך באציעז װעלפע ,6 בלויז דארטן זײנען פראד.עם 70 די פון פילן.
 אינםפעקטארן• די פון באאבאכטונגען און אײנדרוק דעם אויף

 1אי 25־24 און 2 גרופע אין 16 ,1 גרופע אין 17־16־2 :(פראגעם
 ״וואם (װי אלגעמײז, אזוי אויך זיינען פראגעס די אפילו .)3 גרופע

״ א־ אײנדרו־ק״,) אייער איז  צעשװאומענע צו בר״נגען מוזן ז
ענטפערס.

 איגםפעקטאר יעדער האט פראגעם 04 איבעריקע אלע כמעט ארין־
 און פארװאלטונג דער און לערער מיטן זיך אװעקזעצן געדארפט

״ .בעטן  דעי פון פראגעם די פון מײםטע פראגעם. די אויף ענטפערן ז
 באריכטן, באשרייבערישע טעכניש אויף זיך באציען גרופע ־ערשטער

טעג װעלכע פענצטער, װיפל צימערן, װיפל ביישפיל: צום זױ
 מכשירים װעלכע לימודים׳ די איינגעטײלט זיינען װי שול, די ־לערנט

 גןך לערער יעדער װאלט פראגעם די אויף װ. אז. און שול די ח־,אט
 אינ־ פון הילף דער אן אביעקטױו, גאנץ שול זײן װעגן ־ענטפערט
 און לימודים צו זיך באציען 2 גרופע פון פראגעם די פפע־ציע.

:ביישפיל צום װי אפגעטאנענע, שוין לאקטױויטעטן
ארבעטן, װעלכע געװארן, דװ־פגעפירט זיינען פראיעקטן װעלכע

 װאם אין באטייליקט, קינדער די זיך ־אבן קאמפאניעם װעלכע שאין
 זינגען און טאנצן מאלן, דא ס׳איז צי םעקציע־ארבעט, די .באשטייט

װ. אז. ■און
 אינםפעקטאר דער האט פראגעם די פון טייל גרעסטעד דער אויף

 זיצן צװ״ אדער טאג •דעם פון ענטפערן זעלבסטשטענדיק געקענט טיט
 ט״ל גרעםטער דער אויף אויך אז — עס הייםט — קלאםן די אין
לערער. דער ענטפערן באדארפט ד,אט פראגעם גרופע דער ־פון

 װען פאל׳ דעם אין בלויז נוצן געבראכט װאלט פראגע־בויגן דער
 אינ־ דער פון באאבאכטונגען די פארפיקםירן צו געצילט װאלט ־עפ

 קלאס־ פון אופן דעם איבער לערנען, פוץ אופן דעם איבער ספעקציע
 איבער באנוצט, לערער דער װעלכע דיםציפלין־מיטלען, איבער פירונג,

 קלאםן־באוואוםטזיין׳ זייער און קינדער די פון אנטװיקלונג ־דער
 אינטערעס, דעם איבער שפראך, דער אין דערגרייבונגען זייערע איבער

 װערן װעלכע מיטלען, די און קינדער די ביי ארוים רופט שול די .זואם
 אנגעזאמלטע די יװאלטן פאל• אזא אין װ. א. און דערצו גענוצט

 און טעותן די און װערן איבערגעגעבן געקעכט דערפארונגען גוטע
עז עונג  װערן.פון קריטיקירט און ארויםגעשטעלט געקענט זטװאל אפנו

 קװאל א פון װי שעפן געקענט לערער די װאלטן באריכט מין אזא
 קיינ־ נאך מיר האבן דאם דערפארונג. קאלעקטיװער געזאמלטער פון

 אויך נאך אינםפעקציע ערשטע אונדזער האט דאט און געהאט, ניט מאל
 אזוי װי װיםן, װײטער אבער מיר ײעלן דערפאר געבראנט. גיט

אינםפעקציע. אונדזער אוועקצושטעלן
 פראגן גרופע דריטע די ־אט פארװאלטונג, דער שייך איז װאם

פארװאלטונג. דער איבער אינםפעקציע די דעקן געזאלט
ען גרופע דער אין אויך אבער  פראגעם, אזעלכע מייסטנס ז״נ

 אונדזער פון אנקעטעם דורך אריינגעשיקט װי ם״ װערן זועלכע
 אל״ן. שול־פארװאלטונג דער דורך געענטפערט װערן און אפים זזויפט

גע־ לאנג װי שיליפאיאײן, אין מיטגלידער װיפל ביישפיל: צום
 דעפיציט, דער איז גרוים װי ביכער, די פירט װער מיטינג, א דויערט

 אויף ענטפערן צו װ. אז• און אפגעפאלן צוגעקומען, קינדער זויפל
 געדארפט װאלטן דא אינםפעקטאר. קײן ניט מען דארף פראגעם די

 פאר־ ניט װערט עס צי מיטינו.׳ פון פירונג דער װעגן פראגעם זיין
״ן לארן  צי מיטינכען), בײ אפט (װי ר״ד אין צייט איבעריקע ק

 פון באריכטן געבראכטע די צי אויפגענומען, ריכטיק ווערן פראגעם
 חברשע א ם׳איז צי טעטיקייטן, ריכטיקע אויף אן װייזן קאמיטעם

 נאך און זעלבםט־קריטיק פראלעטארישע דא ם׳איז צי באציאונג׳
 א אין נידעריקער װערן געבראנט גענוי װעלן װעלכע אנדערע, םך א

פראגע־בויגן. נ״עם א פון פראיעקט
 רעװידירט) (אביסל װאלטן בויגן איצטיקן פון פראגעפ 79 די
ױ ו ״  דער און פארװאלטוגג די בדי װערן, בייגעלײגט געקענט :
 דארף אינםפעקציע די אבער װארט. זייער האבן קענען אויך זאלן לערער
 אנדער אן אויף װערן געבויט זאל װעלבעך בויגן, באזונדערן א קריגן
 אלפ זין א געהאט יא שוין פר'או.עם 70 יענע װאלטן דאן אופן•

 אינםפעק־ די װעלכער װעגן ארבעט, אפגעטאנענער פון פארפיקםירונג
זאגן. צו װאם ניט האט ציע

 גע־ העכער די באשטעטיקן פראגע־בויגנפ די אין ענטפערם די
 אר״נגעקומענע 75 די פון באארבעטונג גענויע א אויםפירן. מאפטע
 גע־ אויף האט אינםפעקטארן צאל גרעםערע א אז באװ״זט, בלאנקן

 זײנען פראגעם טעפנישע די געענטפערט. ניט אינגאנצן פראגעם װיםע
שפיל: צום געװאין. פארעגטפערט מאם גרעםערער א אין  אויה ב״

פון אויםזען געגנט, פון פראלעטארישקײט דער װעגן פראגעם די

 די לערנט טעג װעלפע באליייפטונג, צימערן, פענצטער, צאל — קלאם
 פרא־ 90־80 װעגן ענטפערם געקומען זײנען אזעלכע, נאך און שול

 און לימודים װעגן פראגעם אין זיינען אבער דערפאר שזולן. צענט
 אינםפעקטירטע פראצענט 70־50 פון ענטפערם געקומען אקטױויטעטן

ט ילן.“  אז געפילט׳ טאקע האבן אינםפעקטארן די אז אוים, װ״ז
 שוין איז אלײן, לערער די פון באריפטן אפנעמען דארפן זיי אויב
 אפשר האט טייל א אינםפעקציע. פאר װיפטיק ניט ענין דער
 פון לערער מיטן צוזאמענצורעדן זיך געלעגנה״ט קיין געהאט ניט
פארענטפערט. ניט געבליבן פראגעס די ז״נען דערפאר און שול

אײנ־ איייער איז ״װאם :פראגע לעצטע די פאראן אבער איז
 געהאט זיכער שוין אײנער יעדער —זיך דאפט — װאלט דא דרוק״.

 אז ארוים, זיך וױיזט מיינונג״ זײן אויםצודריקן געלעכנהײט א
 דער פון פראגע פונדאמענטאלע די איז װעלכע פראגע, דער אויף

 פון פראצענט 54 בלויז אויף ענטפערס ארייגגעקומען זייגען אנקעטע,
 אונדז וױיזט ׳ענטפערם די פון אנאליז דער עזדלן. אינםפעקטירטע די

 האט און צעשװאומען, אלגעמײן, איז פראגע די װיפל אויף ערשטע
 עפ אײגנטלעך׳ װאם אינםפעקטאר, דעם אנװייזונג קיין געגעבן ניט

 זייער איז װאם ענטפער, אן איז אט פארלאנגט. אים פון דא װערט
: פרט דעם אין כאראקטעריםטיש

 בכלל שולן... אנדערע אלע װי איז שול די שלעכט. ...ניט
 אט און אינםפעקציע און קאנטראל פון פארם די אט ניט ענטפערט

 אויף קאנטראל. אמתן פון נויטיקײט דער אויף פראגע־בויגן דער
לערער. פון ענטפערם די געקראגן איך האב פראגן מערהייט א

פון קאמפלעקם אויפן אפגעשטעלט ניט זיך האבן פראגן ....די
קינדער־ אידישע נארמאלע א — א״נדרוק? מײן .............לימודים די

ארו־ך. ארבעטער אינטערנאציאנאלן ביים שול
(אונטערשריפט).

ענט־ 16 פאראן זיינען ענטפערס ארײנגעקומענע 43 די צװישן
פיין, ״גוט, :װערטער צװ״ אדער א״ן אין בלויז געגעבן פערס,

 שטעלן ענטפערפ די מוסטערהאפט.״ צוזאגנדיק, שול, א ם׳איז נשקשה,
 טאקע באשטייט דעס אין לערער. דעם (צייכן) ״אטמעטקע״ אן טאקע

 אינ־ ה״־יאריקער דער פון באד״טונג װיכטיקע איינציקע די
״ גיבן אבער םפעקציע•  לערנען צו עפעפ מעגלעכקײט א אונדז ז

שול־ארבעט? דער פון טעותן און דערפאלגן די פון
 טראגן װעלכע ׳6 נאך דא זײנען ענטפערס איפעריקע די צווישן

 באציען ענטפערם 3 לערער״. דעם ״צייפן א פון כאראקטער דעמזעלבן
p ענטפערם 17 בלויז שול, דער פון פארוואלטונג דער צו נאר זיך u 

 אינטערעם. אן אונדז פאר האבן װאם לימודים, פון שטריפן איבער
םיםטעמאטיש. ניט זיינען ענטפערם די אויך אבער

 פראגעם אלגעמ״נע אז לערנען, אונדז דארפן רעזולטאטן די
 ריכטיקע קיין ארויםבריינגען ניט קענעז און צוגעפאםט ניט ז״נעז

 די־ א האבן װעלפע פראגעם, קאנקרעטע שטעלן מוזן מיר ענטפערם.
 װילן מיר וועלכע שול־לעבן׳ פון פאזע יעדער צו באציאונג רעקטע

 פראגע־בויגן, דעם אין מאפן איך װעל פרואװ אזא אינספעקטירן.
נידעריקער. װערן געבראכט װעט װעלכער

באשטא־ איז אינםפעקציע ערשטע אונדזער פון שװאכקייט א נאך
 אנהויב פון גרײטן אנגעהויבן ניט זי האבן מיר װאם דעם׳ אין נען

 שולן לאקאלע די פון פארװאלטונגען די האבן דעם צוליב םעזאן•
שול־ דער : אופן מעכאנישן א אוין= בלויז נעמען אנטײל געקענט

 אין געזעםן זײנען װעלכע פארטרעטער, 2 דערװײלט האט פאראיין
 בשעת געײעץ. דארטן איז אינםפעקטאר־לערער דער בשעת קלאם,
 לימודים די װעגן זאגן צו עפעם געהאט .האט פארװאלטונג די אבער

 גע־ ניט אפט עם האט לערנען, םעזאן גאנצן דעם פון טעטיק״טן און
פאקטן. דורך װערן באשטעטיקט קענט

 װאו שול, א אין אינםפעקציע פאר זיין צו אויםגעקומען איז מיר
 ק״ן אבער לערער, װעגן זאגן צו םך א געהאט האט פארװאלטונג די

 ו.עהאט. ניט פארװאלטונג די האט מײנונג זייער באשטעטיקן צו פאקטן
 אן געהאט שול־פאראיין דעת מיט פארװאלטונג די אבער װאלטן

 געארבעט װאלט װאם קאמיםיע, אינםפעקציע און קאנטראל א״גענע
 אינ־ צענטראלער דער ארויםו.עהאלפן םך א עם װאלט יאר, דורכן

יאר. אין מאל א״ן װערן דורכגעפירט דארף װעלכע םפעקציע,
 פון דורפפירונג דער איז טעותן און ז״טן שוואכע אלע מיט

 האנט מיטן אראפמאכן ניט אינגאנצן דאך מיר טארן ארבעט, דער
 איז אנפאנו. יעדער אינםפעקציע. און קאנטראל ערשטע אונדזער
 װ״טער־ פאר פערםפעקטיװ א אונדז צייגט ער װיפל אוין= װיכטיק,

 איז לאנד איבערן שול יעדע כמעט װאם דורכדעם, ארבעט. דיקער
 פאר־ דירעקט געײעז איז װאם פארטרעטער, א פון געװארן באזוכט

דאך מיר האבן שול־קאמיםיע, נאציאנאלער דער צו אנטװארטלעך
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 געקראו-ז אויך און שולן די טיט קאנטאקט אײנגערן אן איינגעשטעלט
 לעבן רוטינע דאם אן ג״ט עס אזוי װי דעם, װעגן בילד קלארערן א

 פים־ און פארטיפן מוזן מיר װעלן יאר קומעגדיקן •טולן. ךי פוץ
 פלאנעעםיק. מער עם מאכן אעספעקציע, פון אופן דעם טענזאטיזירן

״ג אנאליז, געבראכטן העכער דעם מיט הםפם אין  פאלגנ־ פאר איך ל
לערן־יאר• קומענדיקן פארן אינםפעקציע פון פלאן ךיקן

אינםפעקציע פון פלאן

עפעגונו. דער מיט גרייטן אנהייבן מען דארף אינספעקציע די .1
שול־םעזאן: פון

 אינ־ די װעלכן אין מאנאט׳ דער װערן באשטימט דארף עם א)
 לערער ^יעדער און שול יעדע װערן. דורכגעפירט װעט םפעקציע

 די וויסן לאזן אויך דארף מען װערן. געמעלדעט דעם װעגן דארפן
 אזעלבע באשטימען ניט שולן די דארפן מאנאט ועם דורך אז שולן,

 קלאםז• די פון ארבעט רוטינער דער שטערן יװעלכע אונטערנעמונגען,
 געפינעז אפט אינםפעקטארן די האבן אינפפעקציע דעצטער דער (ביי

לימודים). אנשטאט קאנצערט א צו רעפעטיציעם
 שול־ אנהייב שוין אויך דארף אינםפעקציעךבלאנק דער ב)

 לערער די שולן. די און לערער די צו װערן אריינגעשיקט םעזאן
 ׳ייעט איגספעקציע די אייגנטלעך וואם אין וויםן דארפן שולן די און

 גיט ״אר״נכאפן״ װעגן גיט דאך זלך האנדלט אונדז כײ באשטלין.
 אינ־ די װאס אין אנה״ב, פון װייםן שולן די װען דעדװארטעט.

 איי קאנטראל אייגענעם דורך זיי קענען באשטײן, וועט םפעקציע
 די איידער נאך טעותן, םך א פארבעסערן זעלבסט־קריטיק חברשער

קומט. אינםפעקציע אפיציעלע
 אינםפעקציע אין שול־פאראײן דעם פון אנטײל דער כדי ג)

״ן ניט זאל  שוין שול־פארא״ן דער דארן» מעכאנישער, ר״ן קײן ז
 באזלכן זאל װעלבע קאמיםיע, אינםפ^קציע אן דערװײלן יאר אנהייב

 א האבן אופן, אזא אויף און, װאך און מאל א״ן נאטש קלאסן די
 נעמט קאמיםיע זעלבע די שול. פון דעריארבעט װעגן ־באגריף קלארן

אינםפעקציע. אפיציעלער דער אין ״אנט״ל שפעטער
ציימ• װאך א געדויערן דארף שול יעדער אין אינםפעקציע .2

 אדער איין פון אז אינםפעקציע, לעצטער דער אין געפילט זיך האט עם
 אויך ם׳איז א״נדרוק. אן ארויםצוטראגן שװער ז״ער איז צװ״יטעג

 דעט ארבעט. דער פון דערגרייכונגען די אפצושאצן שװער זײער
 קלאם׳ א איבערצונעמען רעכט דאם װערן געגעבן דארן־ אינספעקטאר

 דארף אינםפעקטאר דער נאטירלעך, נויטיר,. פאר עם געפינט ער אויב
״ן דערביי  א״נ־ !”P קינדער די אויף מאכן צו ניט פארזיכטיק ז

דארל־ איגםפעקטאר דער אן דורכגעפירט װערט דא אז דרור״
 קלאם אין דורכצופירן לערער דעם פארצול״גן רענט האבןידאם אויך

 געײעז זיינעז אינםפעקציע לעצטער דער אין ליימוד. געוױםן א
 איער שרייבן״) און לײעגען בלויז ״ב״געװען װי באריכטן, אזעלכע

 גענוג׳ געװען ניט איז נאטירלעך, דאם, שמועם״. א בלויז בײגעװעז’
ארבעט. דער װעגן אייגדרוק קלארן א שאפן קענען צו בדי

 אלע איז איינפירן דארן־ שול־פארװאלטונג נאציאנאלע די .3
 איז זשורגאל׳ א און קארטל רעגיםטראציע א״נה״טלעכע אן שולן

 אפגעטאנענע באזיך, דעם אר״נפירן קענען זאל לערער דער װעלכע'
 מעגלעכקײט א ו.עבן וועט דאם װ. אז. און אקטיװיטעטן ארבעטן׳

 זשור־ (אזא ארבעט. דורכגעפירטע די אפצוטשעקן אינםפעקציע דער
 שול־ נאציאנאלער דער פון װערן קארטל רעגיםטראציע און נאל

באטראכט). איצט קאםיםיע
 פראגע־בויגן פריערדלקער דער דארף הןיכער, אנגעװיזן װי .4

 פאר־ דער פאר אנקעטע אן אלם דינען דארן■ און װערן רעװידירט
 א זוערן צוגעלײגט דארן־ דעם צו און לערער פארן אןן וואלטונג

אינםפעקציע. דער פאר פראגע־בויגן םפעציעלער

 אינםפעקציע דער פאר פראגע-בויגן פ,־ן פראיעקט

א.

שול. פון נאמען .1
באזוכער. פון נאמען .2
שול. אין געװען טעג װיפל .3
באזוכט. קלאםן װעלכע .4
קלאם. יעדן אין געװען מאל װיפל .5
פארװאלטונוצ אין געװען מאל װיפל .6
קלוב. פון מיטינג א בייגעװען .7
אינםפעקציע. פון דאטום .8

זײט) (אויםערלעכע ב.

צוגעפאםט. עם איז און שילד א שול דל האט .1
קלאפצימער. דאם א״ך אויף מאפט איינדרוק אן פאר װאם .2
 צו צוגעפאפט עם איז באל״בטונג״ די באשטײט װאס אין .3

אװנט. אין לערנען דעם צו און קלאםצימער א
געלופטערט. ער װערט צי און יק לופט קלאםצימער דער איז .4

זײט. סאניטארישע רייניקט• יװער ריינקייט. .5
די איז קינדער די זיצן .0

מאנטלען. די ה״נגען צו צוגעװאוינט זײן זאלן קינדער די װאו פלאץ,
 יעדעפ האט זיצן. צו ארט אן קלאפ אין קינד יעדעם האט .7

ארט. באשטימטן זיין קינד
װאנטצייטונגען. באמערקט, איר האט בילדער װעלכע .8
װארטן. צום ר,יגדער די פאר צימער א פאראן אי־ .0

ארבעט). פון ארגאניזאציע מעטאד, (קלאסן, ג.

 א איבער גיט באזונדער. קלאם יעדן אדין= אפ זיך שטעלט
:פונקטן פאלו.נדיר,ע באהאנדלט ?לאם• יעדן פון פראטאקאל

מיידלע־). (אינגלעך, קלאם דעם אין געזען קינדער װיפל .1
מיידלעך). (אינגלעך, פארשפעטיקט װיפל .2 .

מײדלעך). (אינגלעך, זשורנאל לויטן יגעפעלט, ד,אבן װיפל .3
געענדיקט. זיך זיך, אנגעהויבן קלאם האט װען .4
 זיך האבן קינדער װיפל געװארן, אויפגענומען איז װאם .5

באט״ליקט.
 זאבן ז״טיקע מיט זיך פארנומען קיגדער א״ניקע האבן .0

לערער. פון װיםן דעם אן
 קינדער. די בײ זעלבםט־דיםציפלין באמערקט איר האט .7

 אילו־ לערער• דער באנוצט מיטלען דיםציפלין װעלכע אילוםטרירט.
 זיינען װאם קלאם, אין אומארדנונג געווען ם׳איז אויב םטרירט.

םיבות. די געװען
גרופן־ קלאםן־ארבעט, געפירט: ארבעט די װערט אזוי װי .8

אינםטרוקציע. אינדױוידועלע רינגען, ארבעט׳
קלאםן. די א<ן פארט״לט גוט קינדער די זיינען .0

 זיינע זײנען װאם םעקרעטאר, א קלאם יעדער האט צי .10
פונקציעם•

 לערער צװישן באציאוגג קינדער. די צװישן באציאונו. .11
קינדער. און

 צװישן פארבונדן לעקציע יעדער אין געגנשטאנדן די זיינען .12
אילוםטרירט. אינהאלט. לויטן זיך

לויפנ־ מיטן פארבונדן ארבעטן אלע זיינען װיפיל אויף .13
טעותן. — ז״טן גוטע אן ווייזט אילוםטרירט. פראיעקט. דיקן

 האנט־ איז ניט װעלכע מיט פארבונדן לימוד דער װערט .14
שפילערײען. זינגען, מאלן, ארבעטן,
 קאמפן. ארבעטער מיט פארבונדן לימוד דער װערט אזוי װי .15

אילוםטרירט.
 געהערט איר האט טעטיקייטן און אקטױויטעטן װעלכע װעגן .10

קלאםן. די אין דיםקוטירן
 פון זעלבםט־איניציאטיװ ארויםגערופן װערט אזוי װי .17
קינדער. די

קלאסן־באװאוםטזיניקײט. קינדער. פון אנטװיקלונג .8
 צו־ לערנען, צום אינטערעם ארויםגעװיזן קינדער די האבן .19

שול. דער צו ;עבונדנק״ט
 קלאם ערשטן אין שר״בן און לייענען לערנען פון מעטאד .20

דערגרײכונגען. אנדערע) פאנעטישער, (װיזועלער,
לײעגען פון פארמען װעלכע : קלאםן אנדערע אין לײענען •21

 (אויםדרוק, געלײענט קינדער די האבן אזוי װי באאבאבטעט, איר האט
פארשטיין). — שנעלקייט

דערגר״כונגען. פארמען, װעלבע :שרייבן .22
געמישטע. א אדער שפראך, ריינע א באנוצט װערט :שפראך .23
מע־ מעשות, שפילער״ען, שפילן, :באמערקט איר אויב .24
 בעט אדער עם, פארשרייבט ניי, א״ך ז״נען װעלכע א״נפאלן׳ טאדישע

אייך. פאר פארשרייבן לערער דעם
 פרא־ איבער טעטיק״טן פון רעזולטאטן פיקסירטע װעלכע .25

 — אלבאמען צ״טונגען, (װאנט שול אין געפוגען איר האט יע?טן
 וו.) אז. און זשורנאלן פראטאקאלן, דיאגראמען׳ ליפלעטם, קאלענדארן,

זײטן. שװאכע גוטע, אן װײזט עם. באשרייבט
בייגע־ זייט איר אויב קלובן. אדער קלוב׳ א פאראן איז .26
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שול-יאר נײעם צום ל ע ז י י מ א.

 שולן. אונדזערע עפענען אז שױן זיך הויבן םעפטעמבער אין
 פארװאלטערישע, םײ פראבלעמען, םך א אונ־ז יפאר -ס׳שטייען

 אונדז ביי זײנען פראבלעמען םארטן ביידע פעדאגאגישע. ■םיי
 פאנאנדער־ באזונדערם שװער זיי ם׳איז און צוזאמען געקניפט
p אונדז בא ניטא ם׳איז 5װײ צורייםן, ’p דעם צוױשן מחיצה 

טוער• און שול־לערער
 מיר קענען פראבלעמען אונדזערע אויףי ענטפער אן זוכן

 פונם דערגרײכוננען און טעותן אונדזערע דערפארונגען, די א־;
 אויב רעכענען, שטאר? זײ מיט זיך מוזן מיר שול־יאר. ייעצט;

שול־יאר. ?ומענדיק פארן לערנען עפעם זיי פון וױלן מיר
 מער־װע־ איז יאר לעצטן פונם ארבעט אויפגעטאנענע די

 האבן מיר םיםטעמאטיזירט. און פארשריבן געבליבן צי?ער
 זייער װעגן שול, יעדער אין ?ינדער צאל דער װעגן טאטעריאק

 ;עלטערן און היימען זייערע װעגן עטװאס אפפאל, און צופלופ
 לערךםעסטן אױו* ענטפערם געשריבענע ?ינדערשע האבן מיר
געזעלשאפטלעך־רעװאלוציאנערן דעם זעען טיר פראגעם. און

 פון טעטי?ייטן װעלכע װעגן באשרייבט. — ?לוב פון םיטינג א זוען
באריכטעט. ?יגדער אייך האבן קלוב

געפונען• איר האט זעלבםטפארװאלטונג פון פארמען װעלבע .27
:ביכער װיפל געזען. עס איר האט צי ביבליאטע?: .28

 באנוצט, זיי װערן צוגעפאםט. ביכער די זיינען אידישע. אײנגלישע,
װאך. א אין ביכער נעמען יװאם ?ינדער פון דורבשניט

לערער. דער באנוצט דיםקאנט פון פאו־מען װעלבע .29
געפירט. פינ?טלעך זשורנאל און רעגיםטראציע די װערן צי .30
לערער. דעם געגעבן איר האט רעקאמענדאציעם װעלכע .31
באמערקונגען. װעלכע .32

(פארװאלטונג) ד.

מיטינג״ ייים געטראפן איר האט מיטגלידער װיפל .1
באריכט). (לויטן געפעלט האבן װיפל .2
 געטראפן איר האט ארגאניזאציעם פון פארטרעטער װעלכע .3

מיטינג. בײם
 געװארן פארהאנדלט איז עס װאס ?ורצן, אין איבער גיט .4
מיטינג. אויפן
דיס?ו־ ער איז צי באריכט, לערערם אין אריין איז װאם .0
געװארן. טירט
?אמיםיעם. באריכטעט האבן טעטי?ייטן װעלבע װעגן .7

לעבעדי?. זאכלעך, געװארן געפירט זיינען דים?ום<עס די צי .8
 אלע פונ?ציאנירן ארגאניזירט. גוט פארװאלטונג די איז •9

 פינאנץ־םעקרעטאר, פראטאקאל־םעקרעטאר, (פארזיצער, באאמטע
קאםיר).
״?עפטן־םיםטעם״• פונ?צי$נירגדיקע א דא איז .10
 ?ל״נבירגער־ (פראלעטארישער, פארוואלטונג פון באשטאנד .11
?לאםן־באװאוםטזיני?ער). לעבער,

 אדער ?אמפאניעס, געװארן וטירטpדים זיעען עס אויב .12
געװארן. אויפגענומען זיי זיינען אזוי װי פראגן, שול

 און לערער צװישן קאאפעראציע געמער?ט זיך האט .13
פארװאלטונג.

 האבן װאס אינםפעקציע. געװארן דים?וטירט איז אזוי װי .14
 בא־ האבן וואם ציע.pפעDאינ דער צו ארויםגעבראכט פארװאלטער

אינםפעקציע. אין שול־פאראיין פון פארטרעטער ריבטעט
געװארן. ארויםגעבראכט אױ pריטיpזעלבםט־ װעלכע .15
פארװאלטונג. דער געגעבן איר האט רע?אמענדאציעם װעלבע .10
שול. דער װעגן רע?אמענדאציעם א״ערע ז״נען װאם .17
באטער?ונגען• .18
פון פארטרעטער לערער־אינספעקטאר, :פון אונוזערשריפטן .19

iA:״, , ״ פאראייז• שול ii

 זייער און שול־׳פאר״ן און שול־פארװאלטונג יעדער פון פארמעםט
 אז?ן נאך האבךמיר איצט ביז ארבעט. ?ולטורעל־אױם^ערערישע

אײן פון דערפארונגען די פארמאגט. ניט טאטעריאל
 װיכטיקע לעצטע די לאיבוד. געגאנגען צװײטן אויפן זיינען יאר

 ?ולטור־דעפארט־ דעם פארדאנ?ען צו מיר האבן דערגרייכונגען
?ולטור־דירע?טאר. אונדזער און א• א• א• פונם מענט

 שול- יאר לעצטן פונם רעזולטאטן די געװען זיינען װאם
? ארבעט

 אונדזער פארגרעםערט. היפש זיך האט ?ינדער צאיל די
 :מוטי?ע א און אפענע אן אגרעםיװע, אן געװען איז אגיטאציע

 שײנע מיט שול׳ אידישע םתם א אנשטאט ארבעטער־דערציאונג,
 אפע־ די באבען. דער צו און זײדן צום ברױועצעך און מעשהלעך

 ארוים־ פאר?ערט, נאר, געשאדט, ניט אונדז האט אגיטאציע נע
געהאלפ;.

 דעם און תלמוד־תורה דער אנט?עגן ?אנצענטראציע די
פון pyirp פראצענט גװאלטי?ער א זיך ס׳געפינט װאו חדר׳

ארוים־ פראגע־בויגן דער איז װען אפים: פון באמער?ונג
— — — — — — — — — — — —־ — — — — • געגעבן
_____________________________________:אריינקומען פון דאטום

אויםגע־ ריכטי? ?ענען װעט פראגע־בויגן פארגעלײגטער דער
 געלעגנהייט א האבן זאלן אינספע?טארן די װען דאן, בלויז װערן פילט

 אין אנגעמער?ט װערט עם װי צ״ט׳ װאך א שול דער אין זיין צו
 דארף מען אז ?לאר, אויך איז עם פלאן. אינםפע?ציע פארגעשלאגענעם

 צו כדי דערפארונג, טוערישער און לערערישער גענװ״ חאבן
 דער װי שול, דער פון טעטי?ייטן די אפשאצן אלזייטי? אזוי קעניען

 בלויז מיט לערער, א צי םפ?, א מיר ביי איז פאדערט• פראגע־בויגן
 דערפאר דורכפירן. גרינטלעך אזוי ?ענען עם װעט סטאזש, יאריקן א

 פון םטאזש מיניטאלער דער אז רע?אמעכדאציע, די אזיך איך מאך
ט יװערט װאם לעו־ער, א  דער אין שול צװײטע א באזוכן צו געש־̂י

 ױנגער א אז רעכענען, מיר אויב יאר• 2 זײן דארף אינםפע?ציע,
 און ״|p"שול, א אין געװען יאר איין בלויז איז װעלכער לערער׳

 (מיט שול אנדער אן אין באזוך א פון לערנען און פראפיטירן דארן־
 דארפן אינספע?ציע) לעצטער דער אין גערעכנט זיך מיר האבן דעם
 שול. צװייטע א באזוכן צו געלעגנה״ט א געבן לערער דעם מיר

 זײנען לערער אזעלכע װייל דורכצופירן, ל״כט ז״ער דאם איז מ״םטנס
 צו צײט האבן און שולן די אין װאך פולע א באשעפטיקט זעלטן

 האט אינםפע?ציע אפיציעלער דער מיט אבער שול. צװײטע א באזוכן
טאן. צו ניט עס

 װערט עם װי פארם, גרינטלעכער דער אין אינםפע?ציע די אמת,
 בודזשעט. גרעסערן א מיט פארבונדן זיין װעט פארגעל״גט, דא

 אינ־ פאר שול צװ״טע א באזוכט װאם לעו־ער, א װעט ערשטנם,
 צײט, װאך א פאר שול זיין אין פארטרעטער א האבן דארפן םפע?ציע׳

 טען װעט פארטרעטער דעם שולן) 2 באזוכט ער (אויב מער אדער
 זוערן באטראכט גרינטלעך דארפן װעט צװייטנס, באצאלן. דארפן

באצאלט. עפעם ?ריגן אויך אפשר זאל אינםפע?טאר דער צי פראגע, די
 *איר אויםגעשעפט ניט װ״ט האט אינםפעקציע ערשטע אונדזער

 םע?רעטאר נאציאגאלן אונדזערי פון באריכט דעם לויט בודזשעט.
 שו״ין דע?ט דאם’ דאלאר. 150 צו קרוב גע־אםט אינםפע?ציע די האט

 פאר־ אין שטעט. אין,אנדערע רייזעם די פאר אויסגאבן די אפילו
 פאר געװארן אסענירט ז״נען װעלכע דאלאר, 1000 די מיט גל״ד

 זײער םומע די איז שול־צוזאמענפאר, לעצטן דעם אויף צװע? דעם
ט נישטי?ע. א  גע־ האט צוזאמענפאר לעצטער דער אז אוים, װ״ז

 כדי אוןיערנםט, װיכטי? גענוג פאר אינםפע?ציע ענין דעם ו־עבגט
 בא־ דעם דורכפירן טא?ע לאמיר טא געלט• םומע אזא אםיגנירן צו

 פוף פארקומען דארן־ װאם צוזאמענפאר, אונדזער צו קומען און שלוס
 און נןאנטראל פון רעזולטאטן טמשותדיקע מיט שול־יאר, נייעם פון

שולן. אוגדזערע אין איגםפע?ציע
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 אומםיםטעמא־ און שװאך געװען נאך איז ארבעטער, פארפירטע
ק איז גרעםטנטיילם טיש.  גאסךפארזאמ־ א טיט אפגעקומען מ
 געבציבן. זי איז דעם ביי און קינז־ער־דעטאנםטדאציע און לונג
 שול־פאר־ אונדזערע פון פלענער פארשידנארטיקע די זיינע; װאו

 אנגעשטרײנג־ די פארקערפערן זיך ם׳זאל װעלכע אין װאלטונגען,
 שיכט אפגעשטאנענעם צום צוצוגײן אמתן אן אױף ארבעט טע

 אנהויב. שװאכער א בלויז איז גאםךמיטינג א ? ארבעטער
 אױפקלע־ לאנגזאמער געלאםענער מיט קאנטאקט;, פערזענלעמג

 װיכטי־ צװײטע די זיא שאפ אין גאם, אין שטוב, אי; רונג,
 צענדלי? עטלעכע דארט און דא האבן מיר אויב שטופע. לערע

 און גענוג ניט װײט נאך עם א־ז אונדז, צו אריינגענומען קינדער
 רע־ דערגרייבטע אונדזערע מיט בארימען צו ניט זיך האבן מיר

זולטאט;.
 דוקא און װינקל, אײן פארנאכלעסיקט שטארק האב; מיר

אידישיס־ די אנטקעגן קאנצענטראציע די : װיכטיקם א זייער
 איז פאנאנדער, זיך פאלן און פארװיאנען זײ אויב שולן. טישע

 ידעס אויף האבן טיר אנשטריינגונג, אונדזער דאנק א ניט עם
 זײט יענער אויה זיך טיר װאלטן אפגעגעבן. ענערגיע װינציק

 פאנאנדער־ פון פראצעם דער דארט װאלט אנגעשטריינגט, מער
 פארגעסן׳ ניט מ׳טאר האםטיקער. סך א פארנעקומען פאאונב

 אונדז פון אפגעפרעמדטע זיך קאנצענטרירן שולן יענע ארום אז
 שנעל ברעכט דארט אז ;עלעמענטן ארבעטער פארפירטע און

 טראדיציעס, אויך נאר װערטן, מאטעריעלע בלויז ניט קדיזים דער
 ;רויסן א איצט טיר האבן דארט םענטימענטן. און אנשויאונגען

ארבעט. אונדזער פאד פעלד
 צו אז צ״גן, פארװאלטונגען אונדזערע פון באדיבטן די

 צע־ צעהאלבן, צו חולאת די צוגעקלעפט שטארק ז־ך האט אונדז
 ניט׳ שױן האבן טיד שולן. אונדזערע אײנשרומפן או; פיצלע;

 אומעטום װאך־שול. גאנצע קיין אויםנאמען, קלײנע חױן א
 בו־ זייערע פארקלענערן צו אזוי װי פארװאלטער פלאנעװע;

 די שולן. דריי־פערטלדיקע אדער האלבע, עפענען או; דזשעמ;
דער :שטארקע גאנץ זיינען גענומען׳ אױבךאויפיק מאטיװן,

 מיר אבער׳ ;לאגע פינאנציעלע ביטערע די נױט, די קריזים,
 געזינדםטער אוץ אײנציקער דער ניט איז ־אפ אז זיך, דוכט

 װעח צוגעצויגן קען קינדער צאל גרעסערע פיל א אויסװענ.
 װאגי־ און װיכטיקײט די שול. גאנצער־װאך נארטאלער א צו

 גרע־ א צו אפעלירן װעט שול, נארמאל/גר גאנצער, א פון קייט
 ענער־ זייער פארדאפלען װי מער װעט און עלטערן צאל םערע

בנין. דעם אויםצוהאלטץ ניע,
 קאנצערטךמגפה א אז זען, אויך טען קעז באריכטן די פון

 װייטער װאם װערט און שוצ אונדזער אויף אנגעצייגט זיך האט
 חודש־קאנ־ װאך־קאנצעדט;, קצעפיקער. און אײנגעביםענעד

 קאנ־ א צוציב אויף צעבט שוצ די אז אטאצ, זיך ס׳דוכט צערט;.
 הויפט־ די אז און קאנצערט דעם פון זכות אין בצויז צעבט צעו־ט,

 דורכצופירן :יצויז איז צערער און פארװאצטער פאר פראבצעם
 פראפיט; די פראפיסן. צוציב קאנצערטן, שענעדע און אפטערע

 זײ װאם שאדן, דעם אבער װיפיצ, מי־ױדע ניט זיינע; זייערע
 העז אפצושאצן. גארניט איז שוצ־צעבן נארמאצ; פאר׳ן ברײנגעץ

 גראשנם עטצעכע די פאר קװאל אנדער קײן בעפינען ניט מע;
 אקטיארעװע;, פון צאזן צורו קינדער די און שוצ;, די א־ן פרנםה

? ארבעטן װיכטיקערע מיט אנגיין לןענען זאצן זײ
 אצטע אויף» טרעטן שטענדיקן פון רעזוצטאט א איז דאס

 שוצ־ דער צו צוגאנג שאבצאנער דער אט װעג;. אויםגעפארענע
 שוצ־טוער קרייז אצטער דער אז דערצו, נעפירט אויך האט ארבעט
 אויב און ארט איין אויף שטייט ניט, זיך טוישט ניט. וואקםט
 אן אויםװאקסן צײט דער םיט װעט אנגיין, אזוי װייטער ם׳װעט
 שוצ־ נײע הײפצ א אםת, שוצ־קאםטע. פארגצױוערטע אצטע.
 ניט טאקע אבער געװאק. דערגרײכט יע יאר צעצט; איז טוער
 ברײננען גערארפט האט פאדנעם אונדזער הײפצ. א װי מער

 פא־ אפגעשטאנענע אקארשט אויב רעזוצטאטן. בעפערע םך א
 אויפ־ אונדזער איז אונדז, צו צוגעשטאנען זיינען עצטערן םיװע
מער דעם איבערהויפט אקטױויזיר;, צו אמשנעצםטן זײ נאבע

 פאראנטװארטצעכקײטן נייט זײ מיט זיך טײצן טייצ, רירעװדיקן
 איז ארגאניזאציעס טאס; אונדזערע אין ארבעט התחיבותן. און

 ניט מער זיך מיר קענען קריך־טריט מיט און בערג גאנצע פאראן
 צעצטן פארן שוצ־ארבעטער נײע קרייז קצײנער דער באנוגענע;.

ארבעט. אונדזער אין מינוס גװאצטיקער א איז יאר
 טראנט װאם קערפעדשאפט, ברייטע א װי שוצ־פארײ;, דער

 פראצעטארישער דע־ פון פאראנטװארטצעכקײט די זיך אויױ
 מוז און בויען צו אנגעהויב; ערשט זיך האט קינדער־דערציאונג,

 אריעט דער אי; זײנען איצט ביז װערן. פארפאצקאמט יאר דעם
 אנדערע אפוױיכונגען. און טעותן בצאנדזשענישן, םך א געװען
 קענען מ׳װעט װאו כיאכערײקע׳ א בצויז געזען דעם אי; לאבן

 ■ניט און םקעפטיש געװען זיינעז אנדערע ״טיקעטם״. אפזעצן
 װערן צוגעצויגן קען ארבעטער פאסע גרעםערע א אז געגצויבט׳

 פראצעטארישע בױען ־פון צאזונג דער אויױ זיך אפענטפערן און
 אויפן אפגערופן זיך, פארשטײט זיך, האט ראס קינדער־שוצן.

 אויפקיערע־ די ארבעט. דער פון רעזוצטאטן די אויף און פארנעם
 אויסגע־ ניט נעװען אויך איז שוצ־פאראיינען די אין ארבעט ײשע

 אידיש צערנען צו קצאבן ־י אנשטאט :צעשרויפט און האצטן
 איז קענען •ועצבע עקאגאטיע, פאציטישער פאר קצאס; די און

 צוהערער, קרײז באגרעניצטן גאנץ א צן אפעצירן פאצ בעסטן
 צעק־ םיסטעםאטישע מיט אפגעבן :עדארפט דארט זיך טען האט
 בורזשואזע טיפן פארשידענע די װעגן אויפקצערוננען און ציעם

 אידי־ חדרים, תצמוד־תורה, פאבציק־םקוצ, װי ־ערציאונג־שוצ;,
 עם פארקערפערן ?עםפן. מיר װעצכע אנטקעגן שוצן, שיםטישע

 די אגטקעגן קאמױ אעם נעטען צו אנטײצ אקטױו באגער א אין
 פארשידענע יפון פארשסײער אונדז צו איינצאדן אינכטיטוציעס,

 אויפללע־ פאר פצאטפארטע א זײ געבן און םאםךארגאניזאציעס
רוננ.

 געציטן אויך ־אד צעצט; האט שול־ארבעט פעדאגאגישע יי
 אויסגעבעסערט יאי דעם מוזן װעצכע חסרונות, עטלעכע פון

װערן.
 האב; מיר װען ארויםגעשװאוטען, איז חםרון גרעסטער דער

 שוצ־ דער אין פראיעקטן אנגענומענע די ארײנפאסן אנגעהויבן
 פאנאנדערגעארבעט זיינען זײ װי פראיעקטן, די װירקצעכקײט.

 אפנעזונ־ אין פאנאנדערגעטײצט געװען זיינע; איצט, ביז נעװען
 אינער־ קיין געהאט ניט האבז װעצכע קעמערצעך, פעםטע דערטע

 ט׳איז צװייטן. טיטן פראיעקט אײן צוזאמענבונד צעך־צאגישן
 אוים־ אן װאכן 6 ארער 5 יעדע ארוים מ׳רײםט װי אויםגעקומען,

 פעצן דאם אט נײעם. א אינגאנצן אן מ׳הויבט און בצעטצ גענוצט
 פארשי־ די צװישן אויפבונד און שייכות אינערצעך־לאגישן פונם
 צעברעקלט צעפ״צלט, ארבעט אונדזער האט פראיעקט;, דענע

פרא־ די : עפעם נאך צװייט;. פונם פארשטעצט טײצ אײן און
 צייטנ־ האבן זײ אל אײנג. אזוי געװען זיינען יעקטן־קעמערצעך

 און פאםירונגע; טאג־טעגצעכע די שוצ אין צוגעלאזן ניט װייז
 אפענטפערן. נעטהט זיך האט שוצ די װעצכע אויף אהטױויטעטן.

 שוצ־פראגףאם אוניזער ארײנגעפאםט. ניט אהין זיך האבן זיי
 או־ אדער הױך־שוצ, א פון פראגראם א געװארן ניט שיר־שיר איז

 םפעציא־ אויה אײנגעטייצט איז צערנען דאם װאו ניװערזיטעט,
 קאמיםיע טעטאדישע די געגנשטאנז־;. פארשידענע אין זיך ציזירן
 װעט מעגצעך, ס׳איז װיפצ אויףי און באמערקט באצײטנס עס האט

שול־יאר. קומענדיקן פאר; װערן אויםגעבעםערט עס
 אויף נאך שטייט קינדער אונזערע פון שפראך־לענטעניש יי

 צערער־ אונדזער איז דעם אין שוצדיק טדרגה. נידעריקער גאנץ א
 אויםצוארבעטן אנגעשטרײננט ניט נאך זיך האט װעצכע שאפט,

 שולדיק ; טעטאדן בעסערע און אנדערע שפראך פון ליטוד פארן
 טעלםט־ביכער. אידעאלע קײן ניט װײט נאך אונדזערע זײנען

 צײט־באגרעניצ־ או; איינגעשרומפענע׳ אונדזער אויך איז שולדיק
 דער אין אבער קעדער־ביבליאטעק;, װעגן רעד; טיר שול. טע

 ק־נדער די געבן צו װאם גארנישט כטעט נאך מיר האבץ אםתן
 פונם שולד די און געהאט טעות א האט לערער ט״ל א לייענען.

 צוליב פ־איעקטן. די... אויףי געװארפן דורכפאל שפראך־װיםן
האבן לערער װען לטשל׳ װי קוריאזן, םך א פאםירט האבן דעם
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אוח אונדזעו איז װ טופ װאס
 װי אנװײזונגען געבן מיר וויאן ארטיקל היינטיקן דעם אין

שאפ־ארבעט, :קאמפאניעם דרײ אונדזערע דורכצופירן אזוי
 ‘אנװײזונ די קענװעםינג. הויז צו הויז און פארזיכערונג םאציאלע

אויפםערקזאטקייט. :רוים כײט װעק געלײענט דארפן גען

שאפ־ארבעט

 אקטיװיטעטן וױכט־קםטע די פו; אײנע איז שאפ־ארבעט
 דערפאר ערשטנם, ארבעטער־ארין. אינטערנאציאנאלן דעם פאר
 מיר געפינען מינע׳ אדער יפאבריק, אדער שאפ יעדן אין װאפ
 װאם ארבעטער־קלאם, דעם פון ױניט ארגאניזירטן אײנציקן דעם

 צו געהערן זײ צי אונטערשיד, אן ארבעטער, אלע ארום נעטט
 דע־ זיא שאפ־ארנעט ארגאניזאציעם. אנדערע איז ניט װעלכע
 ארבעטער ע ל א װעלכן דורך טעטאד אײנציקער דער ריבער
 איז שאפ דער װאם דערפאר צוױיטנס, װערץ. דערגרײכט לןאנען

 איז ארויױ זיך דריקן באציאונגען קלאם; די װאו פאא*ן. דאם
 דעם אויוי פארפ קאנקרעטםטער און פונדאטענטאלםטער זייער

 אישום קלאם; דערקאנענדיקע גרינג און אײנפאבע די ארבעטער.
 פרוכטבאר־ די זיינען שאפ אין באגעגנט אדבעטער דער װעילכע

 צוזאגנ־ דער זײנען און פראפאגאנדע אונדזער פאר באזע םטע
 װאם דערפאר דריטנס, ארבעטער־אקציע• פאר אנהױב דיקסטער

 ארבעטער־ די שטערן ניט זאל רענירונג קאפיטאליםטישע די װיפל
 די שטערן ניט זי קאן ארבעטער־מיטינגען און ארגאניזאציעם

 און שעפער די אין ארבעטער די צװישן באציאונגען שטענדיקע
פאבריקן.
 איז שאפ־ארבעט ארדנם דעם פון צװעק םפעציפישער דער

 צװישן פארזיכעדונג םאציאלער פאר קאטו־ דעם פאפולאדיז־ר; צו
 אינטערנאציא־ דעפ פאפולאריזירן צו און שאפ אין ארבעטעד די

 רעלי־ פארשידענע די צו קאנטראםט אין ארבעטער־ארדן ן5נאי
 םאציאל־פאשיםטישע פאטריאטישע, נאציאנאליםטישע, גיעזע,

 בורזשואזער אונטער ארגאניזאציעם פראטערנאלע םודותפולע און
פירערשאפט.

 װירק־ דער צײט זעלבער דער צו און אײנפאכםטער דער
פונם טיטנלידער די אז איז, שאפ־ארבעט פון טעטאד זאמםטער

 :טיילן באזונדערע צװיי אויף אײנגעטיילט פראגראם אונדזער
 ־עם אפקראצן געװאלט האבז זײ שפראך־לימוד. און פראיעקטן
 שפראך. א־ז פראיעקטן : חברים ניין, פארם. דער פון אינהאלט

 צד גײען ביידע פראיעקטן. װי דאםזעלביקע, איז שפראך און
 פראיעקטן די האבן געליטן האט שפראך די אויב או; זאטעץ
אונטערהינקע;... געכלוזט אויך בטילא

 אונדזערע פון טייל א צו דערמאנונג לעצטע רי םון» צום און
: אערער

 אויף, אונדז רעגט װאס מאטעריא?, אזא טיט אפעריח מלר
 דארפ; טיר אויב בלוט;. אונדזערע אויף קאכט און אונדז צעהיצט

 דעפאר־ ארבעטער־טארד;, שחיטות, װעגץ דערצײל; קינדער די
 קענעז מיר אז ניט, װאונדער קײן איז עװיקשאנם, און סאציעם

 אינם ארײנפא^ן אבער... שטריינג־אביעקטױו. האיטן ניט זיך
 ?ינדער אונדזערע אויף װירקונג די װעט אראטאד, א; פון טאן
 ארבעטער־ אױך זײנען װעלבע יערער די שװאכע. גאנץ א זײן

 אויםצוברײנגען װאו פלאטפארםען, גענוג געפינען װעק טוער,
 צו אנשטריינגען זיך לאמיר שוא דער אין געמיט. הײסן זײער

 אנ־ זיך לאטיר רעדנער. קײן ניט און קינדער־דערציער זיין
 געװינען און ?ינדער־װעלט. דער אין זיך ארײנפאםן שטרײנגען

״יטצען... דערציערישע פאסיקע דורך זײט אונדזער אויױ זײ

 םיסטעטאט־ש זאצן שאפ אינם ארנעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן
 ארבעט, דער צו (גייענדיק ארבעטער אנדערע די מיט חברן זיך
 ארבעטם־ די אין מעגיצעך, אויי און׳ צייט מיטאג ארבעט, דער פון

 סאציא- װעגן זיי מיט רעדן צו װ.), א• א. טאשין, בײם שטונדן,
 א־נטער- דעם פון װיכטיקײט דער װעגן און פארזיכערונג ^ער

 אקטױױטעט; די מיט קאגטראסט אין ארבעטער־ארדן נאציאנארן
אמאניזאציעס. פראטערנארע אנדערע אלע פון

אײנפאכע, ־י אט טוז רעזו^טאטן, די דערגרײכן צו כדי
 ארגאניזירט גוט שאפ־ארבעט פון פארמע װיכטיקע און גרינגע

 מיטגלירערש־אפט די אז פאדערט, דאס װעדן. אנגעפירט און
 רעגיסטרירט- זײן זאל ארבעטער־אדדן אינטערנאציאנא^ן דעם פון

 שאפ, געװיםן א איז ארבעטן װאס ארדן, דעם פון נליטגילידער אילע
 אײנע־ װער;. צוזאמענגערופן דא; דארפן מינע• אדער פאבריק

 װערט דיםטריקט אדער שטאט פון חברים פידנדיקע די פון
 זײ כ־יט געהאילטן װערן עס זײ. מיט ארבעטן צו באשטימט
 פראפאגאנדע פון פראבלעמען םפעציפישע די װעגן ריםקום־עס

 פאד איפ^עטס אויםגעקציבן װערן עם שאפ. געװיםן זײער אין
 אױסנעאר־ דארפן שעפער גרויםע פאר פראפאגאנדע. דער אט

 אר־ ר־ מיט קאאפעראציע אין ציפלעטס םפעציעאע װערן בעט
שאפ. אין בעטער

 ;־י ;,א מיטגילידער אונחערע אז דערװארטן׳ קאנען מיר
ר און פראפאנאנדע סיםטעמאטישע א אנפירן װעלן שעפער '  ־

 אר־ די מיט ארדן דעם און פארזיכערונג פאצ־ארער װעגן עיקום
 ט־ט פארבינדונ: אי; זײן שטענדיק װעלן מיר װע; ברויז בעטער

 פראפאגאנדע־ליטעראטור. מיט זײ באזארגן און זײ פירן זײ,
 אר״ די פירן װאס חברים, יענע פון םיטינגען אויך פאדערט דאם
 ערשטנס״ ארבעט. די טוען װאם שאפ־ארבעטער, די מיט בעט
 אײנציקז יעד; אין ארבעט דער איבער קאנטראל א װיכטיק איז

 שװעריקײטן געװיסע די װיסן צו װיכטיק איז צװייטנס, שאפ.
 דריטנם- בײצוקומען. אזוי װי אויםצוגעפינען ידי שאפ, א פון
 חברים, אונדזערע ױבן ארבעטער די ארגוטענטן פאר װאם הערן צו

 ענט״ פײט חברים אונדזערע באזארגן ?אנען זאלן מיר אז אזוי,
ארגומענטן. די אויױ פערס

 פאד אננעגרייט האב; שטענדיק מוזן שטאט־קאטיטעט; די
 אינטערנאצ־א־ דעם םון פאמפילעט; פראפאגאנדע שאפ־ארבעט

 װעט עפ אויםטײאונג. אוטזיםטער פאר ארבעטער־ארדן נאי)ן
 װעדט שאפ־ארבעט װאו דארט אז אפט, גאנץ ארויםװײזן זיך

 שאפ־ א ארגאניזיר; צו מעגיצעך איז צײט, שטיקל א אנגעפירט
 אנ״ אוי״ םיטפאטיקער און ארדן יפון מיטגיידער פו; קאמיטע

 פארז־־ע־ םאציאלער פאר פראפאגאנדע םיםטעמאטישע צופירן
 שאפ־קאטיטעם אזוינע שאפ. פון ארבעטער די צװישן רזנג

 כאטש שאפ־מיטינגע;. פון ארגאגיזירונג די איבערנעמען רארפן
 יויין און דערפא^גרײך זײן ניט םיטינגען די װע?ן אנפאנג פון

 ד־ אבע־ װען קוטען, ניט װע?ן שאפ פון ארבעטער צאא גרויםע
 פו־ :י: םוױ רעזולטאטן װעלן װערן, פארגעזעצט װעט ארבעט

 פאפו־ טיט אפ זיך ױבץ שאפ־מיטינגען אלע װערן. דעדגרײכט
 רעפ מאפ; פאפולער און פארזיכערונג םאציאלע טאכן צו לער

 שאפ־טיט׳נ־ די װאו דארט ארבעטער־אר־ן. אינטעתאציאנאלן
 דעלע־ שיקן זאלן זײ װ׳ירקן םען דארףז דערפאלגרייך זײנעז נען

 םאציאלער יפאר קאמףז פאר פראנט פאראײניקטן דעם צו גאט;
פארזיבערונג•

 אנגעפי־ט מוז שאפ־ארבעט די אז פארגעםן׳ ניט טאד טען
 דער־ דער אין פארענדיקט ניט װערט זי איבעררייס. אן װער;

 צװײ־ א צו איבער מען גײט גלײך נאר ארבעט, אײן פון גרײכונג
טיד װאפ מאמענט, דעם אין אריעט. אונדזער פון פאזע טער
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 דער־ געװאונענע אלע מיר פארלירן שאפ־ארבעט, די אפ שטעלן
 םיםטעמאטיש, אמאניזירט זײן מוז שאפ־ארבעט נרײכונגען.
דורכגעפירט• עקשנותדיק און איבעררײם אן אנגעפירט

פארזיכערונג םאציאלע

פארזיכערונג, סאציאלער פאר פראנט פאראײניקטער דער
 ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן פון ארגאניזירט װערט זואם
 ארגאניזא־ פראטערנאלע אנדערע מיט הױפטזעכלעך אפ זיך גיט

 מאםן די װי פונקט א., א. א. פון מיטגלידער די מיר, ציעס.
 זיך האבן ארגאניזאציעם, פראטערנאלע אנדערע אי; ארבעטער

 צוליב ארגאניזאציעס פראטערנאלע אונדזערע אין ארגאניזירט
 פארזיכערונג םאציאלע רעױרונג קײן ניטא איז עם װאם דעם,

 געצװאונ־ מיר זיינען דערפאר און שטאטן פאראייניקטע די אין
 אונדזער אבער הילױ. געגנזייטיקער דורך ארױםהעלפן זיך גען

 ניט, ימיינט היילף» געגנזייטיקער דורך זיך העלפן צו 'אנשטרײנגונג
 פארזיכערונג םאציאלע קריגן צו רעכט אונדזער אויףי ױבן מיר אז
 הילף געגנזײטיקע אוגדזער אז האלטץ, מיר רעגירונג. ידער פון
 פעלט עם װאם דעם צוליב ארויפגעצװאונגען אונדז אויל איז
 און פארזיכערוע. םאציאלער פאר רעגירונגם־אינםטיטוציע די

 פאר־ איז דאס און פארזיכערונג םאציאלע מיר פאדערן דערפאר
פארזיבערוע. םאציאלער פאר קאמף דעם ארגאניזירן מיר װאם

 פרא־ די צו קומען מיר װעלכן מיט פרינציפ דער איז דאם
 מיטגלידער־ ארבעטער נרויםער א מיט אתאניזאציעם טערנאלע

 פראנט פאראײניקטער א פאר זײ געװינען צו זוכן און שאפט
 פארזי־ םאציאלע קריגן צו פראנט םאראײניקטן א ה. ׳ד. אקציע,
 צו הױפטזעכלעך זיך מיר װענדן אפיל אונדזער אין כערונג.

 פראטער־ פארשידענע די אין עלעמענטן פראלעטארישע די
 פאראײניקטן א פאר װענדונג אונדזער ארגאניזאציעם. נאלע

 בױרא־ די מיט פאראײניקוננ פאר פארשלאג קיין ניט איז’ פראנט
 בױרא־ די באסעמפן צו ארבעטער די פאר םיעאל א נאר ?ראטן,
קראטן•

ע ק נ י , ל ם ע פ ו ר  װעלכע גרופעס, הײםט דאם ג
 ארגא־ דארםן פארזיכערוע, םאציאלער פאר קאמל דעם שטיצן
 דארפן מיר ארגאניזאציעם. פראטערנאלע אלע אין װערן ניזיו־ט
 פאר ארגאניזאציעם די אין פראפאגאנדע שטענדיקע א אנפירן

 םא־ פאר לאמו» פאראייניקטן א פאר און פארזיכערונג םאציאלער
 פראטערנאלע די אין אױפגאבע אונדזער פאחיכערונג. ציאלער

 דעחױילונג דער מיט ניט פארענדיקט ניט װערט ארגאניזאציעם
 ?אנפערענץ׳ פראנט פאראײניקטער אונבזער צו דעלעגאטן פון
 איינע ארגאניזאציע. דער אין דורכ׳פאל אונדזער מיט ניט און
 ארבעט איצטיקער ביז אונדזער אין חםרונות הויפט אונדזערע פון
 איז דורכגעפירט האבן מיר װי שנעל אזוי װאם דאם, געװען איז

 אונדזער צו דעלעגאטן דערװײלן זאלן זיי אז ארגאניזאציע, דער
 דורכגעפאלן, דארט איז פארשלאג אונחער אדער קאנפערענץ,

 ארגאניזאציע• דער מיט אינטערעםירן אויפגעהערט זיך מיר -האבן
 מה עם מעטאד. גוטער קיין ניט איז זיך פארשטייט דאס
 ארבעט אונדזער פון מעטאדן די אז װערן, פארשטאנען -אויך

 אזוי װי דעם אן זיך ווענדן ארגאניזאציעם פארשידענע די אין
אויפגענומען. דארט װערן פארשלאגן אונדזערע

 אנגע&ירט פראנט פאףאײניקטן דעם פון אהטיװיטעט די
 פראנט פאראײניקטער דער פון קאמיטע שטענדיקער דער דורך

:באשטײן הויפטזעכלעך װעט קאנפערענץ
 פאר פראפאגאנדע און אגיטאציע אלגעמײנער אין )1

 ליפלעטס פון ארויםגעבן דאם — פארזיכערונג. סאציאלער
 ארגומענטן אונדזערע מאכן פאפולער .2 ;גל. ד. ׳א. פאמפלעטן,

 פראפאגאנדע דער קעגךװירקן און פארזיכערונג םאציאלער פאר
 אונדזער דורך פארזיכערונג סאציאלער פון געגנער די פון

קאמפאניעם׳ מאםן ארגאניזירן אין .3 ;אויפק^ערונגם־ארבעט
 םאציאלע פאדערן צו פעטיציעם מאםץ קענװעםן, הויז צו הויז

ארבעטער־ארגא־ צו דעלעגאציעם שי?ן אין .4 ;.פארזיכערונג
 פאר־ דעם מיט גל. ד. א. ?אנװענשאנס, ארבעטער ניזאציעם,

םאציאלער פאר קאמפאניע דער אין נעמען אנטייל זאלן זײ ילאנג

 םאצייא־ פאר מאם־מיטינגען ארגאניזירן אין .5 ;פארזיכערונג
דעלע״ מאסן ארגאניזירן און שיהן אין .6 ;פארזיכערונג לער

 רעגירונג דער פון קערפערשאפטן געזעץ־געבנדע די צו גאציעם
 די פון אײנציקע יעדע פארזיכערונג. םאציאלע פאדערנדיק

 גרעסערע אלץ ארגאניזירן צו באזע די װערן מוז אקטױויטעטן
ארגאניזאציעם. אנגעשלאםענע די פון מיטגלידער מאסן

 באװעגונג פראנט פאראײניקטע רי האבן מיר װי דעם נאך
 צו אן הויבט פראנט פארא״ניקטער דער און ארגאניזירט

 אינטערנאציאנאלער רער מיר, פונקציאנירן פונקציאנירן,
 באװע־ פראנט פאראײניקטער דער אין נאר ניט ארבעטער־ארד;,

י באזונדערם. אויך נאר גונג, ט ד פ י ו א ה ג פ י ו א  .בע ׳
נ ר א פ ו ן ו צ ז י א ז ד א ר ע ם ע ר ג ר א  ם ע ד פ

ן ל א נ א י צ א נ ר ע ט נ י . א ן ד ר א ־ ר ע ט ע ב ר א
 מיטגלידער ארדן אונדזערע מוזן ציל דעם דערגרײכן צו

 געלעגנהייט יעדע אויםנוצן פראנט פאראײניקטן ידעם אין
 אינטערנאציאנאלן דעם םון פרינציפן די מאכן צו פאפולער

 אינטערנאציאנאלן דעם פון מיטגלידעד די ארבעטעד־אררן.
 אין אקטױױטעטן םפעציעלע פארזעצן אויך מוזן ארבעטער־ארדן

 פאףאייניקטן דעם אן אנגעשלאםן זיינען װאם ארגאניזאציעס, די
 דארפן אקטיװיטעטן, אונרזערע םיםטעמאטיזירן צו כדי םראנט.

 זיינען מיר זולעכע מיט ארגאניזאציעם אלע קלאםיפיצירן מיר
 אן אנגעשלאםן זיך האבן װאס די, םיי באדירונג, אין געקומען

 אפגעזאגט זיך האבן װאם די םיי און פראנט ׳פאראײניקטן דעם
 םיי ארגאניזיאציעם םך א פאראן זײנען עם אנצושליםן. זיך

 קאנעז װאם לאנדםמאנשאפטן, םיי נאציאנאלע, סיי לאקאלע,
 אלם ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן איז װערן ארײנגעצויגן

 ברענטשעס לאקאלע פאראן זײנען עם ארגאניזאציעם. גאנצע
 עם װעלכע אין ארגאניזיאציעם, פראטערנאלע נאציאנאלע פון

 אזוינע אין םליגל. לינקער ארגאניזירטער אן פונקציאנירט
 צו־ ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער מוז ברענטשעם

 דער װאס קאטף, ספעציפישן דעם צו אקטױויטעטן זײנע פאסן
 אזוינע אלע אין אן. פירט ארגאניזאציע דער פון פליגל לינקעד

 נאציא־ צום באריכטץ פינקטלעכע װערן צוגעשיקט דארפן פאלן
 קאנען זאל אפיס נאציאנאלער דער כדי ארדן, פון אפים נאלן
ארבעט. דער אט פאר פירערשאפט נויטיקע די געבן

 פאדאײניקטע אונדזער פלעגט פארגאנגנהײט דער אין
 קאנפערענץ. דער מיט זיך פארענדילןן געװײנלעך ארבעט פראנט

 דאם און װערן אויםגעמיטן אומשטענדן אונטער מ,־ז דאם
 װעט קאנפערענץ די װאם דעם. דורך נאר װערן געטאן קאן

 יגעװארן באשאפן איז זי װעלכע פאר אויפגאבע די איבערנעמען
 םאציאלער פאר קאטף פראנט פאראײניקטן דעם —

פארזיכערונג.

קענװעם הויז צו הויז

װירקזאם, און װיכטיק זײער איז קענװעםן הויז צו הויז
 װערט עם װען דאן, נאר רעזולטאטן ברײנגען קאז עם ארער

 די םיםטעמאטיש. און אופן ארגאניזירטן אן אויף דורכגעפירט
 יאונדז, באװײזט קענװעםן אזא אין האבן טיר װאם דעיפארונג,

 דאם האט אונטערנומען, עם האבן מיר װען מאל, יערעם אז
 םיםטעמאטישן ניט און פלוצלונגדיקן א געטראגז קענװעםן

כאראקטער.
 פאפולער ערשטנם, איז, ארבעט אונדזער פון צװעק דער

 אנ־ געװינען און ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלן דעם מאכן
 אריינקריגן צװײטנם, אין, פארזיכערונג םאציאלער פאר היינגער

 װי ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן דעם אין מיטגלידער
 אגיטא־ פאר ארבעט אן קענװעםן הויז צו הויז דאם איז זעט, איר
 דער פאר קומען דארףי אױטאציע די ארגאניזאציע. און ציע

 א נאך האט ארגאניזאציע אן אגיטאציע די ארגאניזאציע.
 זיך װײזט אגיטאציע אן ארגאניזאציע װערדע• איז עם װעלכע

פרוכטלאז. זײן ארוים אלעמאל
קענ־ הויז צו הויז פאר פארמען צװײ פאראן זײנען עם
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 קעמפ פון בילדער
״קינעערלאנד״ נ L932 קינדערלאנד, שיפריס משה

 קעכזפ רינג ארבעטער אין פלאט רויטער דער
 זייט אייז פון צװײטן. קעגן איינער לאגערן פיינטלעלעכע צװײ
 דער — זייט צװײטער דער פון ״קינדערלאנד״, קעטפ אונדזער

 טײך דער רואיקער א זיך ליגט אינמיטן קעטפ. רינג ארבעטער
לייק״. ״סילװען
 זײנען שטונדן, לאנגע אנגעשטעלטע די ארבעטן זיי בײ

 מיט מישן ניט זיך טארן און ױניאן קיין אין אנגעשלאםן ניט
געסט. די

 און קאנטאקטן מאכן אריבער זיינען ארבעטער אונרזערע
 רעװא־ דער אין אנגעשלאםן זיך האט םטיװ ארבעטער לין־ דער

 גיצײך אים האבץ זײ ױניאן״. װאירקערם ״פוד לוציאנערער
ארבעט• דער פון אפגעזאגט
 עם־ קינדערשן אין אנגעקומען ניים די איז אװנט שבת

 דיסקוםיעם אנגעהויבן זיך האבן באנגעלען־ אקע אין און צימער.
 און ױניאנם לינקע ױניאנם, רעכטע פילעטס, סטרײקם, וױעגן
קעמפ. רינג ארבעטער רעם

 אויםארבעטן גענומען קינדער די שױן האבן ׳פרי זונטיק
s .;געשריבן פלאקאטן, געמאלן און געצײכנט האט מען פלא 

געגרייט. זיך און לאזוננעץ
האט מעץ אױפגעלעבט. לייק םילװען האט נאכמיטאג

פאר־ אין קענװעסן סיםטעמאטישער א איז ערשטע די :װעםן
 קאנצענטרירטע א איז צװײטע די יאר. גאנצן דעם פון ילויףי

קאמפאניע. ספעציעלע
אזוי־ מיט װערן אנגעפירט דארף קענװעםן יערלעכע דאם

 זונטיק. אדער שבת יעדן קריגן נאר קאן פען װיפא חברים פייל
 זעלבע די זײן ניט מוזן חברים די אז זיך, פארשטײט עס

 צוגעגרײט דארוי קעדועםן קאנצענטרירטע דאם װאך. יעדע
 צײט. קורצער באשטימטער א פאר װערן ארגאניזירט און
 מיטגלידער. צאל גרויםע א יװערן ארײנגעצױנן אבער טוז עס

 מאביליזאציע אצגעמײנע אן זיך פאדערט קענװעםן אזא פאר
 איז קענװעפן פון פארמעז ביידע פאר םיטגלידער. אלע פון

 יער־ דעם פאר פאףאוים. טעריטאריע די באשטימען צו נויטיק
 געגנטן, אין נאשטימט טעריטאריע די װערט קענװעם לעכן

 פאר באפעלקערונג. פראלעטארישע גרעםערע א האבן װעלבע
 דעם מיט אויםער רעכענע; זיך מען דארױ קענװעם םפעציעלן דעם

 פון געגנטן כפעציפישע די מיט אויך געגנט, פראלעטארישן
ראםן. פארשידענע און נאציאנאליטעטן פארשידענע

 דעם פון סעקציע יעדע דארף קענװעםן יערלעכן דעם פאר
 אנצופירן קאמיטע א באשטימען און געגנט א אויסקלײבן ארדן

 שטאט־קאמיטעט דעם פון םאב־קאמיטע א אלם ארבעט. די
 מיט־ אזויפיל ארבעט דער פאר «אביליזירן קאמיטע די דארו»

 װייצ טאן, צו שװער גיט איז דאם מעגלעך. נאר װיפל גלידער
 יעדע ארבעט קענװעם די טאן װעלן מיטגלידער פארשידענע

 אײנצלנעם יעדן אויף שװעד פאלן ניט װעט עס אז אזוי װאך,
 װערן נעקענװעסט ראו־וז פאמיליע יעדע באזונדער. מיטגליד

מאל. צװײ אמװינציקםטנס
 אזא דורך קאן יאר, דעם פון פארלויף אין ביםלעכװייז,

 שפראכן די טעריטאריע. ריזיקע א װערן געדעקט קענװעםן
 געטא ■גאנצע די דורכקענװעםן אופן אזא אויוי קאנען םעקציעם

 דעם פון פארלויו* אין נאציאנאליטעט. באשטימטער א פון
 א פון עקזיםטענץ דער װעגן אויםגעםינען מען װעט קענװעסן

 לאנדםמאנשאפטן׳ םאסײעטים, קלובן, פארשידענע נייע גאנצע
נעװאוסט. ניט איצט ביז האט מען װעלכע װעגן

 פארמירט און אויםגעמושטירט זין־ שיפלעך, אלע צונויפגענומען
פלאט. א

 די׳ פון דעקן די אויױ באהאלטן חברח האט פלאלאטן די
 קעמפ, רינג ארבעטער אין כאפן ניט זיך זאל מען כדי שיפלעך,

חתונה• א אפשפילן זײ קומט פלאט רויטער דער אז
 זיך האנ; רייען, אין אויםגעפארמירט דערװאקםענע, די

 און קעטפ ר. א. פון טויער צום יבשה דער מיט אװעקגעלאזט
 צום פלאט רויטער דער געטאז לאז א זיך האט םיגנאל א אויױ
קעמפ. פון ־אפן

 םי׳צװען שטייצן אויפן װעםלעם פון קלאפן ריטמישן טיט
 ;צוס נענטער און נענטער פלאט אונדזער געגליטשט זיך לייק

לאגער. שונאם
הויב־ א זיך גיב; עס האפן, בײם פלאט דער שוין איז אט

 שרײענדיקע- קאלירטע מיט פלאקאטן שיפלעך די פון ארוים
 מיד- םטיװן? אװעקגעשיקט איר האט ״פארװאם :װערטער
“!ארבעט דער צו סטיװן אװעקשטעלן גלייך זאלט איר פאדערן

ערשטער■ דער פון יאט א אויפגעשטעלט זיך האט באלד
 רעװאלוציאנערע- פלאמיקע מיט פײערן צו אנגעהויבן און ;רופע

װערטער.
האפ לעמפ רינג ארבעטער דעם פון געםט עולם גרויםער א

 יערילעכן עס״ רופן מיר װי אדער שטענדיסן, דעם אויפער
 ספעציעלע װערן דורכגעפירט צייט צו צײט פון דארפן קענװעם,

 גע־ צו קאטפאנ־ע םפעציעלער א פאר ביישפיל, צום קענװעסן.
 פראלעטאריש^ א אויםגעקליבן װערט ארבעטער נעגער װינען
 םפע־ א פאר װאכן צװײ באשטימט װערן עם און געגנט נעגער

 דארפן װאכן צװײ די פון פארלויף אין קאמפאניע. ציעלער
 פון מיטגלידער הונדערטער אדער צענדליקער װערן מאביליזירט

 װענדט קענװעסער צאל (די נאציאנאיליטעטן. אלע פון ארדן
 שטאט). אייער פון מיטגלידערשאפט דער פון גרוים דער אן זיך
 די צװישן פאגאנדערגעטײלט װערט טעריטאריע םפעציעצע די

 אויבג־ דעם לויט דורכגעפירט װערט קענװעס דער און מיטגלידער
 צװײטע די פראפאגאנדע, פאר װאך ערשטע :פלאן אנגעגעבענעם

מיטגלידער. ארײנצוקריגן אוין»

 זיי זיינען אנװייזונגען אלע רי פון זען אליין קענט איר װי
 קאמיטע יעדע מיטנליד, יעדער אויםפירלעכע. און ברײטע

 באזים דעם אויף און לייענען אויפמערקזאם זיי דארף ארדן פון
 קאמפא־ דר״ איצע די פאר טעטיקייט פון פיצאן א אויםארבעטן

 אפ־ ניט קאנען קאמפאניעם דרײ די אז קלאר איז עם ניעס.
 אײנג זיינען זײ אנדערע. די פון איינע מעכאניש װערן :עטײלט

 ארבעט שאפ טוט םען בשעת אנדערע. די מיט אײנע פארבונדן
 פאר־ םאציאיצער פאר צײט אייגענער דער אי; מען אניטירט
 פארזיכערוננ םאציאלער פאר אגיטירט מען בעת און זיכערונג,
 מיטניצידער נײע אריינקריגן צײט זעלבער דער אין מען פרובירט

 װעט קאטפאניע מיטגלידערשאפט דעדפאלנרײכע א ארדן. אין
 םא־ פאר קאכין* דערפאלגרײכן א מײנען צייט זעלבער דער אין

 אין שאפ, אין טעטיקײט דערפאלגרייכע און פארזיכערונג ציאלער
 ״פונק״ נומער דעם אט אין פלאץ אנדער אן אין מינע. און פאבריק
 קו־ אונדזער װעגן זאלצטאן חבר פון ארטיקל אן זיך געפינט

 ברענטש- יעדער און מיטגיציד יעדער קאמפאניע. װאל מענדיקער
 אריינ־- אנשטרײנגען זיך אנװײזונגען די פון באזים אויםן דארףז

 אז אזוי מעגלעך, נאר װיפל מיטגלידער נײע אזויפיל צוקריגן
 םיט■ ניט קאנװענשא; צװייטער אונדזער צו קומען זאלן מיר

מעד•. סך א מיט נאר מיטגלידער, 40,000
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״קיגדערלאנד״. קעמפ פון זײט קינדערשער דער צו אריינגאנג דע־

 אויפריכטיקע קינדערשע די צו צו זיך הערן זײ פאדזאטלט. זיך
דײד•

קינ־ די משוגע. װי ארום לויפן קעמפ פון באלעבאטים די
 געסט די באנגעלעך. די אין פארטריבן זיי האבן זייערע דער
 פלא־ הייםע די צו צו זיך הערן זיי אפטרעטן. ניט אבער .יװילן

װערטער. למיקע
 םטיװן אפגעזאגט האט מען פארװאם דערציילט יאט ז-ער

 ר. א. פון באלעבאטים די אז אן װײזט ער ארבעט. דער .פון
ארבעטער־קלאם. קעגן שטענדיק העטפן

 רי אױף זיך פארמעםט און שטיין א אויןז הויבט אײנער
 קײנער אנרערע. םון אפגעשטעלט אבער װערט ער ?ינדעױ,

 זיכערע קעטפערישע די אױף האנט א אויפצוהוינן װאגן ניט ־װעט
•יאטן.

 די אום זיך קערט לידער רעװאלוציאנערע פרײדיקע מיט
״קינדערלאנד״. פון האפן צום צוריק זזברה

זיגע־ און ריטמיש װעםלעס, די ארבעטן זיכער און ריטמיש
לידע־ די קלינגעז דיש

 דער־ האב; זיי שונא. דעם אויםגעמאנעװרירט האבן זיי
 דעם אונטער נאך ז״נען װעלכע ארבעטער, פארפירטע די ציילט

זיינען. פירער זײערע װער רינג, ארבעטער פון איינפלום
 רויטער דער אױפגענומען װערט געזאנג און טשירם טיט

״קינדערלאנד״. פו; פיאט

סאװעטן־פארבאנד דעם פארטײדיקט

 םאװעטן־ פראיעקט דער דורכגעפירט װערט קעמפ א•;
 אלס סאװעט פון געװארן באשטימט איז טאג דער און פארבאנד

םאװעטן־פארבאנד־טאג״. דעם ״פארטיידיקט
 און ביימער די אויף גלימערט טוי פײכטער א פרי. גאנץ

 זיר און ארוים שוין איז זון די ארום. לויפן האזעלעך גראזן.
 די נאר קעמפ. גאנצן איבערן פרישע א םריידיקע, א צעלייגט
 און נאך שלאפט עם װער בעטן. זייערע אין נאך ליגן לױנדער

גלאק. אויפן װארט עפ װער
 פון כלאק פו; געקלאנג דאפ זיך צעטראגט אמאל מיט

 ארויוי מעז ציט שנעל טאל. אין אפ הילכט און ארונטער בארג
שיך. לײכטע די מיט הײזלעך קורצע די

אויםגע־ זיך דערהעדן עם לופט. רי צעשנײדן פייפלעך
שר״ען.

! חברים רייע;, די אין זיך שטעלט —
!רײ א אין צװ״ —

קוניע; ז״ט; איע פון קינדער. די גייען גרופע נאן־ גרופע
 אויםגעפוצט זיינען יא״ניקע פאנען. רויטע טראגן אלע אן. זיי

 און שנורן רויטע העמדלעך, רויטע היטלעך, פאפירענע כייט
 קלינגט װאם געזאנג, םון טאקט צום מארשירן אלע און רענטעס.

פרימארגן. פריש־געװאשענעם אין פריש אזוי לעבעדיק, אזױ

 אין װאכן 5 די פון םוף צום ״נײלאנד״ אין םפעקטאקל מלחמה אנטי
 אימפעריאליזם, װעלט פון םצענע א רעבטם ״קינדערלאנד״. קעמפ

 אינמיטן מאסן. ארבעטער די פון אויפשטאנד און הונגער און קריזים
 אונטער־ — לינקם פלאן. יאר 5 אויפבוי, פארבאנד, סאװעטן —

 ארגאניזירט פארטיי קאמוניםטישע די פעלקער. קאליאנאלע דריקטע
.51קאמ א צו

 פאר־ פיא!", יאר ״פינױ מאנומענט לעבן סקװער, אויפן
 די זיך צעשטעלן פײקל פון טא?ט צום גרופעס. די זיך זאמלע;

 לײדיקער א נאך ם׳הײנגט װאו סלופ, צום פנים טיטן קאלאנען
שטריק.

 װענן פאטערלאנד, ארבעטערם װעגן רעדט גאלרבערג חבד
רעדע. דער אינמיטן שט״ן בלייבט ער םאװעטךפארבאנד.

 אויגן קינדערשע ברייט־צעעפנטע הונדערטער אויגן, אלע
 רויטע די ארויף» ציט םאנדלער חבר םלופ. צום געװענדט זיינען

פאן•
 ״אינטערנא־ דעם אויױ זינגעז ?ינדער־שטימען הונדערטער

 דער אין הויב א זיך גיבן הענטלעך הונדערטער ציאנאר״.
גרייטקײט. אזא ערנםטקײט. אזא לופט;.

:רעדע די פארענדיקט גאלדבערג חבר
? גרייט איר זײט —
 די איבער הויב א זיך גיט הענטלעך פון כװאליע א און

: שבואה די נאך זאגט און קעפ
םאװעטךפאר־ דעם פארטײדיקן צו גרייט שטענדיק —

!באנד
 בוים קײן פון צװייגל קײן מאמענט. הייליקער שטילער א

ריר. קיין ניט זיך גיט

 אימייער רויטע : צװײ אויח צעטיילט זיך האט קעמפ יךער
װייס־גװארדייער. און

 רוף א זיך רערהערט אמאל מיט אנבייםן. עםן קינדער די
 קאפיטאליםטישע די צו קעפ׳ קינדערשע איבער ראדיא, דורך

סאװעטךפארבאנד. דעם באפאלן זאצן זײ לענדער,
 אבער װיים־גװארדייער, די פון טריט די זיך דערהערן עם

 רוי־ די פון װאן־ די זיכערע א שטײט עס־צימער פון טירן די בײ
ארמײער. טע

 זײער צו אװעק טאג, אלע װי קינדער, די זײנען עםן נאכ;
 אוים ל״נט צװײטע א טויערן. די בויט גרופע אײן ארבעט.

 פארהאנג דעם מאלט דריטע א םאװעטךפארבאנד. פון מאפע די
 גע־ זיינען ארבעטער גרופע יעדער לעבן װ. א. א. טעאטער פון

פאנען. רויטע שטאנען
 האבן בוימער, צװישן ׳פארשטעקט ארום, װעלדלעך די אין

 בא־ האבן ארבעטער די און װײם־גװארדײער. די געלויערט
 זײער אויח אויג אן האלטן ארבעט, זײער מיט אנגײן דארפט

שונא. פון היטן זיך צייט דערזעלביקער אין און פא;
 זיך דערהערט אמאל מיט ארבעט. און גרופע א שטײט

:געשריי א
!װײם־גװארדײער די חברים, —
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 די ארום רינגאען אצע או; ארבועט רי װארף א מען גיט —
פאן. רויטע

 צעפלאקערט זיך האט טער איץ טאג אין שפעטער װאם
 חוצפתדיקער, געװארן זיינען ״װיים־גװארדײער״ די קאמן*. דער

 װייזן גענומען רויט־ארמײער די האבן װעלדער. די פון ארוים
 גענומען זײ האבן זיך פארטײדיקן אנשטאט און קענען זײ װאם

 גע־ ז״ װיים־גװארדײער, גרופעם געפאקט האט מען אנגרייפן.
געפאנגענשאפט. אין אװעקגעפירט און בונדען

פאן. רויטע א פארכאפט האט מען טומל. א — אמאל טיט
 גע־ שכל. אויפן געפארן יאטל א איז ? דעריאז; דאם טע; װעט

:שונא צװישן יארייז און ארם אויפן בא:ד טאפלטן א זיך טאכט
 געלן זײן אויןז ער װײזט — זעםט פאן, די מיר גיב —

װייס־גװארדייער. א בין איך — ארם־באנד
 האט פאן, רויטע די איבערגעגעבן איט האט חברה אז און

:באנד דעם איבער דרײ א געגעבן ער
 זייט צװייטער דער אויןז געװיזן ער תאט — זעט איר —

 ארמײער. רויטער א נין איך — רויט געװען איז װעלכע באנד
פאשאל. — און

 ארבעט דער צו ־אװעק ארמײער רויטע רי זיינען זיגעריש
פאנען. רויטע זײערע מיט

פיאנערךקאנגרעם
 פיאנערך דריטן צום געגרײט זיך מען האט פריער טענ מיט
 פארװאנדלט זײנעז באנגעלעך ״קינדערלאנד״. אין קאנגרעם

 דעלע־ די און דעלעגאט; געקיציב; האבן זיי לענדער. אין געװארן
 װיפל אויסגעפינען ביבציאטעק דער אי; געלאפ; זײנען גאטן

 עם קיט־ער וױפל לענדער. זייערע אי; זיך נעפינען עם פיאנערן
 טעראר דעם װעגן און אינדוסטריעס רי אין באשעפטיקט זײנע;

לענדעד. זייערע אין
 לאזן דעלעגאטן די געגעבן. איז םיגנאל דער נאכמיטאנ.

 בא־ און פאנען זייערע מיט גײען זיי לאנגרעם. צום ארוים זיך
 פון םאלוטירט זײ װערן ״קינדערצאנד״ פון טויער בײם נערם.

פיאנערךװאך. א
 דורך קוקט מען טעאטעה אין ארײן מארשירן דעלעגאטן די
 אויף פלעצער. זײערע אן זיי װייזט מעז ארן טאנדאט; זייעדע

לענדער. די פון נעמען מיט שילדן צעהאנגען זײנע; פצעצער די
 רעװאלוציאנעתנ פלאמיקע מיט באהאננען איז זאל דער
 פי־ א און פאן םאװעטישע א הײננען א; אויבן פון פלאקאט;.

פאן. נעזיש־םאװעטישע
םא־ קינדערלאנד פון עקזעקוטױוע די זיצן פרעזידױם אין

 שאפ׳ פון פארשט״ער א פיארטיי, דער פון פארשטײער א װעט,
ארדן. או; שולן די פון

 צו־ פײערלעכער דער זיך עפנט ״אינטערנאציאנאל״ טיטץ
פיאנערן. ױ פוז זאנזענפאר

 פו; װיכטיקײט די דערקלערט מיני, חברטע פארזיצערין, די
 קאפי־ אילע װען צײט א אין איצט קאנגרעם, דריטן היינטיקן,

 פאטער־ אונדזער באפא^ן צו זיך גרײטן אענדער טאציםטישע
צאנד.

איינג־ פון ^ענדער, א^ע פון דעלעגאטן די ארוים טהעטן עס
װ. א. א. כינע פראנקרייך, יאפאן, איטאליע, דייטשאאנד, לאנ־

 אין דא זײנען עס פיאנערן װיפל דערצײ?; דעצעגאטן די
 טעדאר װעגן און פירן זיי װאס קאמפן די װעגן לענדער, זייערע

לענדער. זײערע ;יא בושעװעט װאפ
 רעגירונגען זייערע אז אויך, דערציילן דעלעגאטן אײניקע

 אבער קאנגרעם, צום פארן געלאזט ניט און געשטערט זײ האבן
 ?ע־ צו כדי דורכגעשמוגלט, קונצן פארשידענע. מיט זיך האבן זײ
 קאנ־ פיאנערן אלװעלטלעכן צום גרוםן און באדיכטן בר״נגען נען

״קינדערלאנד״. אין גרעפ
 דעלעגאט דער בריינגט באריכט פרײלעכן אײנציקן דעם

 פרײד א פאר װאם מיט דערצײלט ער פאװעטן־פארבאנד. פון
 די אזוי װי און לאנד זײער בויען פויעריפ און ארבעטער די

ארבעט. דער אין העלפן פיאנערן

 רעװאלוציאנערע מיט דורכגעפלאכטן װערן באריכטן די
אפלאדיםמענטן. הילכיקע און לידער

 נאטען אין געװארן באגריםט איז פיאנערן־קאנגרעם דער
 קאציק חבר פון עדנא, חברטע פון ״קינדערלאנד״ פון םאװעט פון
 חבר שולן, די פון עקזעקוטױוע נאציאנארער דער פון נאטעז אין

 באגריםט אויך האבן עם ארבעטער. די פון נאמען אין קיאלוטשי
ארדן. פון און פארטײ דער פון פארשטײער
 פנימער די טיש. פרעזירױם ארום זיצן קלײנװארג חברה

 יע־ שלינגען און צו זיך הערן זײ פארטיפט. ערנםט. ז״נען
 דארפן װעט מע; און מאמענט. װיכטיקער ם׳א װארט. דעס

 לענדער... זייערע צו ה. ד• באעעלעך זײערע צו באריכט; אפגעבן
 מען יאון בלייפעדער די פון שפיצן די נעצט מען און מען זיצט

פאפירלעך. די אויח אײלעניש אין שר״בט
פיא־ א מיט און געזאנג מיט זיך פארענדיקט קאנגרעם דער

 טאנ־ז דער קינדערלאנד־פאװעט. פון צוגעגרייט טא;ץ נערן
 אריינגעצוינן װערן עם װעלכן אי! מארש א מיט זיך פארענדיקט

קאננרעם. פרן נעםט די און דעלעגאטז איע
 אין דעלעגאטן די זיך צעגײען ״אינטערנאציאנאל׳ נאכ׳ן

 בא־ און מוט פרישן מיס אװעק גייט יעדער לענדער. זײערע
 זײערע אין קאטפן די אנפירן װ״טער קענען צו כחות נײטע

לענדער.

לעגין־מאנומענט

זאלאטא־ חבר אונטער חבדה די האבן שבת ארן פרײטיק
 ארױםצוענ־ טעטפ שנעלן מיט געארבעט אנפירערשאםט ראװס

 צום גענאנגען זײנעז קינדער אלע װען אוונט שבת ארבעט. די דיקן
 שלאנ־ חברה די זײנען םויל אין לאליפאפם די נײט קעמפ־פײער

 לײ־ אויױ געקלעטערט ארבעט, דער אין פארשמאיעט געװען לער
 מיט מאנומענט. דעם געפארבט יאון קעםטלען אויה טערם׳

 די און אט־אט הענט. זייערע נעארבעט האבז טעמפ פרײדיקער
פארענדיקט. שוין איז ארבעט

בא־ װײםן אין געקלײדט זײנען אלע פרימאדגן. זונטיק
 באנערס די טיט פאנען, די טיט גרײס איז מען רויטן מיס צירס

םיננאל אויפן נאר װארט מען פלאקאטן, און
 געשולטע װי טרומפײטן־רוף. דער זיך דערהערט עם

 פלאטערן פאנען רויטע רייען. אין זיך מען צעשטעלט םאידאטן
 שפילן אינםטרוםענטן מעשענע זון. לױכטנדיקער קעגן אויו»
 שטײפקײט א שטאלצקײט, א מארש. רעװאלוציאנערן א אויף
 אין װיברירט פרײד א קערפערם. קינדערשע אין ארײן נײט

 מען טארשירט יגאנג זיכערן װירדיקן מיט הערצער. קינדערשע
 מען אן. זיך שליםן זיך, באגעגענען בריגאדעם מאנומענט. צום

אל פון בארג, פון קומט  קא־ נאך קאלאנען װעגן. זייטיקע פון ס
 גיםן געזאנג מיט מוזיק. דער פון טאקט צום מארשירן לאנעז

 מיליטע־ אי; טעאטער. לעבן םקװער אויפן רײען רי ארײן זיך
מאנומענט. דעם ארום םען רינגלט ארדנונג רישער

 און שיינט זון די נאר שטיל װערט אלץ און פויקן־הלאפ
שמײכלט.
פרעזי־ דער שטײט מאנומענט לעב; פלאטפארטע א אויףי

גרוים. און יןלײן פון אויגן די געװענדט זײנען אהין דױם.
 מיט פ״ערונג די עפנט גאלדבערג חבר פארזיצער דער
לענין. פירער נרוים; דעם װעגן װערטער הארציקע

 אײן אין און הויכן,לײטער א אויף ארויף ?ריכט יאט א
 גאנצער זיין אין לעניךמאנומענט דער זיך באװייזט מאמענט
 האנט א מיט לענין שטײט פלאקן הויכע דר״ אויןז פראכט.

 צום װעג דעפ ארבעטער די װייזט װאס אויםגעשטרעקטע, א;
מארגן. ליכטיקן
אפלאדים־ פון אויםברוך אן באלד שטילער. א טאטעגט א
 ״אינטער־ זיגערישער קרעפטיקער א ארוים פ׳שאלט און מענטן

 קינדערשע ברוינע און פאנען רויטע צענדליקע נאציאנאל״.
זון. ליכטילער דער קעגן פלאטעדן און זיך ציען הענט
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 לייכט מעשהלע שטיל א װי מרמר. קלמן חבר רערט עם
 פירער גרויםן װעגן קינרער די פאר ער דערצײלט גרינג, און

 מאנו־ גרעסטן דעם אויפבויען קענען זיי אז זאגט ער ילענין.
 און װעיגן זיינע אין גיין װעלץ זיי װאם דעם םיט אענינען מענט

הארצן. אין זיך בײ טראגן אים
 קינדער די פון פארשטייער א עלעוי, חברים די רעדן עם

 די מיט אנגעפירט האט װעלכער זאלאטאראװ חבר דער און
ארבעט. ׳די קינדער
 די פארם דעקליאטאציע אין איבער גיבן קינדער גרופע א

לעבן. לענינם פון פאםירונגען װיכטיקםטע
 פארגליװערטע שטײען פאנען רויטע מיט פיאנערן צװײ

װאך. דער אויףי
 פארבײ גײען ״אינטערנאציאנאל״ פון טענער די אונטער

 הויב א זיך גיט אלעמאל לענין־מאנומענט. דעם קאלאנען די
 פינקלדיקע אויגעלען־ הענטלעך, קינדערשע דױויזיע אנדער אן

םאלוט. פיאנערישן אין רעכטם אויףז אוים זיך דרײעץ
דורך. נעמט ציטער פרײדיקער א

 װאוהין אהין אװעק מארשירן און פארבײ גייען קינדער די
האנט. אויםגעשטרעקטע לענינם װייזט עם

מוני מוטער
 װי קעמפ. אין אנגעקומען מוני מוטער איז אומגעריכט

קעכזפ. איבערן צעטראגן נייס-באלד די זיך האט בשורה גוטע א
קינדער. די צװישן דורכגעטראגן זיך האט אומרואיקײט אן
!דא איז מוני מוטער —

מילן־, פאר רײען די אין געשטאנען זײנען קינדער די װען
 אבער איז. מוני װער קינדעד די דערקלערט לערער די האבן

 גײן צו געריםן זיך האבן זיי געװאוםט. שוין האבן קינדער די
אנקוקן. זי

 צױ שטעקנם און קאדטאנען פארב, זוכן גענומען האט מען
פלאקאטן. צונרײטן

 דורב־ קינדער די זזאבן אויגוםט, ערשטן ־עם נעכטן, ערשט
 קינדער עלטערע די דעמאנםטראציע. אנטי־מלחמה אן געפירט

 אוים־ איז מען דעמאנםטריר;. פאקיפםי קײן נעפארן זיינען
 די װי־ מען ארבעט דא. איז מוני מוטער אבער געמאטערט,

פלאקאטן. די מאכען צו פארטיק זיך יאגט מען בינען.
 ניט םך קײן מען דארףי מאל דאם קלינגט. נלאק דער

רייען. די אין אוים אלײן זיך שטעלן זיי חברה. דער צו רעדן
 מוטער זען יאויך װיל ער אז שפיטאל, פון װיםן לאזט אײבי

נעזען. ניט קיינמאל נאך זי האט ער מונין.
 נרופע מארשירט פלאקאטן און באנגעלא־פאנען די מיט

 פון קעמפ זײט צװײטער דער אויף ארונטער בארנ נרופע נאך
 אויןז שטײען מור חבר מיט מוני מוטער װאו דערװאקםענע, די
פלאטפארמע. א

ען זיי זוען מור, ריטשארד חבר און מוני מוטער  אין געװען ז״נ
 ארוטגערינגלט אויגוםט, טן2 דעם דינםטיק ״קינדערלאנד״, ר.?זמפ

קאמיםיע• פארװאלטונג און םאװעט קינדערלאנד פון

 טונין טוטער צו אויגן די מיט ־ענטלעך, געהױבענע מיט
 זיך צעשטעלן מארש פון םוף צום קעדער. די פארביי מארשירן

מונין. מוטער ארום װאנט פעםטע א װי רייען קינדערשע די
 קינדעריש א איץ דערזעט פנים מאמעש; מיטן אלטע די
:שטיל מורמלען ליפן אירע און טאם׳ן איר פון בילד דאס הענטל

!באי פור—
:אדוים הילכט מײלער קינדערשע פון
!מוני טאם פרי —
!מוני טאפ פרי —

:רוףז דער װערט שטארקער און העכער
!מוני טאם פרי —
 שרייט און אוינן צעצינדענע מיט אויף שפרינגט יאטל א

: אוים
!מוני מוטער זון, דיין ביאפרײען װעלן אלע מיר —
מיילער. הונדערטער פון ענטפער אן אפ ם׳הילכט און
 מונין טאם פון באפרײאונג דער פאר קעמפן װעלן מיר —

ארעםטירטע. פאליטישע אלע און
קלענ־ האם רעדט. מוני מוטער שטילקײט. א אמאל מיט

אטעם. דעם איין האלט שטיפערל םטע
:װערטער די קומען םוד א װי שטיל

 אלץ רערצײלן אים װעל איך אומשולדיק. איז זון מיין —
געזען. דא האב איך װאם

מאמעדיק. אזוי פשוט, אזוי
 ענטפערן ז״ און ׳פארשטייען. קינדער די הער;. קינדער די

:דרײ־גארנדיקן א מיט
! ! !מוני טאם פרי —
 איבערלאזן ניט װילן זיי אװעקגײן. ניט װילן קינדער די
אװעקרײםן. אויגץ די ניט קענען זײ מוני, מוטעד

 אײנער שרײט שפיל. אין ארײנגעטאן נאר זיך האט חברה
: אוים

אװעק. פארט םוני מוטער חברים, —
װעג. צום יאג א זיך גיבן שפילן, זײער איבער לאזן אלע
 קוקט מוני מוטער פאדבײ. זיך טראגט אויטאמאביל דער

הא;ט. דער מיט פאכעט און שמײכל מוטערלעכן א מיט ארוים
לופט: דער אין באװעגן אן זיך הויבן הענטלעך הונדערטער

! בײ ט־ד מוני׳ מוטער בײ גוד —
װענ. אויפן אויף» זיך חויבט שטויב גרויער א

פארביינקטע און הענטלעך געהויבענע מיט שטײע; קינדער
אויגן.

קינ־ די זיינען װידער און פארשװינדט אויטאמאביל דער
 פרײלעבע קליננעז װידער שפיל. זייער אין פאדנומען רער

״קינדערלאנד״. אין קינדער־שטימען,
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!“״געטער די םיט אראפ ה ש ר מ י ד א נ

 גײסט. הײליקער דער זון, דער טאטע, דער
קריםט. דער יעזום אוץ מאהאמעה יעהאװא,

 — טויזנט־אײן־נאכט, פון װילדע א מע־טה א
? געבראכט לעבן צום לעבן, צום עם האט װער

 םיקראב• און מענט׳ט פון פאטער דער טאטע, דער
טאפ. זודיקן אץ קינדער אלע װארפט עד

מיאום, און גײציק און אזוי אלמעכטיק
ברית... בלוטיקן א און תהילים שטיק א האלד האט

 אזוי״ אומענדלעך צגאות׳ אל־שדי,
פלוי... גוםםער פון זינד די פארצײבנט

 גײםט׳ הײליקער דער זון, דער טאטע׳ דער
— ? געשפײזט אזוינע מעשױת םיט אונז האט װער

 זון... די פארבליטן לאזן װאם נעטער פץ
איםי!״ — דו און דיך עםט ״ער זאגן װאם טאטעם פץ

 הײל. אין קאניץ׳ בײם נאבט׳ פינצטערער אין
געמעל. וױלדע אט־דאם געװארן איז געמאלט

 מענטש־האטענטאט, פון שטערן נידריקן אין
״גאט״... און טײפל איז געװארן געבוירן

 גאט־םפעציאליםטן. פון ״געטער״, ״גריכישע פ־;
מיםטן) אדיןש פליגן װי געװאקםן האבן (וױאם

 ״טראן״ הימלשן פונם ״טראםט״ א געװארן
זאהן. עט יעהאװא קריסט־ם־יעהאװא.״

 — גאלד־מאםימאטן א ״בראנשעם״, פיל טיט טראםט א
טאטן... הײליקן פון און זון הײליקן פון

 ? ״קינד״ אויפן װער און ? טאטן אויפן לעבט װער און
!מערדער־געזינד דאם הארן׳ די רויבער׳ די

 ? פעט װערט און זאט װערט װאונד, קריםטום׳ לעקט װער
פאעט... פרומער דער םוחר, דער גלח, דער

 ? טאש דײן פלינדערט און הימל צום פינגערט װער
? אש פעםימיםטישן םיט לענד די דיר בינדט װער

— כםדר. היםל צום הימל, צרם דיך שטופט דזער

פעדער? פלאמיקער מיט און שװערד פלאמיקער כ*ט

 נארגלען. פון שעכטער די רויבער, די זײנען עש
!״.ארכלען הײליקע אויף העלע, אויף שפילן װאם

 שליםל גאלד׳נע די הימל צום האבן זײ
חזיר־שמאלץ־שיםל... צו װעג דעם װײםן און

 — שװײם ערלעכן דײן פאר קינה מײן א, דיר, און
קרײםט״... ״הײליקן פון ברכה א דיר גיט מען

 גראװע, ױגנטן פאר פארלאשענע. לעבנם פאר
יעהאװא. פון טויער צום פאםפארט א דיר גיט מען

 :דערזעט און דערװאכט פארבלענדטע׳ בלינדע, א,
!װעג בלוטיקער א ״הימל״ דעם צו ם׳פירט

 — ארנאט אין פראק, אין פארפוצטע װאראנעם
זאט... זיך מענטשן־קרבנות אױף פרעםן זײ

 — שװאלב א װי זעט־אוים הויך פון קראע (די
!...)קאלב גאלדענע דאם איז װײט פון גלאנציק און

 — ליכט״ ״הײליקן בײם פארבלענדטע, בלענדע, א,
!קירך די און קלויז די — דערזעט און דערװאכט

 — װארט דאם בלוטיק ם־׳איז װי דערזעט און דערװאכט
!בארד רבישער גלחישער, אוי,ת פאלט װאם

 אײן אײך שלעפערט עם װי דערזעט און דערװאכט
!װײן ביבלישער דער און װײרויך, דער און גלאק׳ דער

!שטרוי אין געפענטעט :דערזעט און דערװאכט
!פרײ ביזטו אט־שוין און הענט כײדע צענעם

 :ליכט עלעקטרישן בײם דערזע און װאר־אױ,ז
שיכט... אויבערשטער דער פוםט איז עם הויל׳ איז עם

 מאכט, דײן צו װעכ איז עדן״ ״נן צום װעג און
!...באשאפט טאג־טעגלעך — עדןם גן טויזנט װאם

 פאראן, װעלט ר ע ד אויף לױתן שור־הבר, ם׳איז און
!שפאן עטלעכע בלויז איז װעלט בעםערער צו אז און

 — טראט טעכטיקע שװערע, פאר א בלױז כאיז
!״גאט״ צעשמעטערן צו םערפ און האטער טיט
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רעליגיע קעגן קאמף אץדרוקעד ל. י.
אויפ־ זיך װעט װידער נוראים״. ״ימים די קומען װידער

 דארף װאס ״שופר״ דער הארמידער. רעליגיעזער דער הויבן
 װעס רירן, נישט קריזים דעם װעט און רוחות בײזע פארטראגן

״תשובה״. צו מאםן די רופן נײ אויפ׳ם אנער
 די צוקומען נאך װעלן שולכלעך און שולן הונדערטער די צו

 ״זינד״ מיט האנדל דער טעאטערן. אןן םואװים יזאלב־פוםטע
עטייגן... װעט

 די װאקס; קאליפארניע אין םפעציעל און לאנד איבערן
סעקטן. רעליגיעז־מיםטישע אלערלײ
 שאריאטאך נייער א באוױזן שױן זיך האט אינדיע אין

באהי. מעהער שרי :״ב־שיח״
 אלע ד־ צוױשן אונטערשיד דער פארשװינדט טער אלץ
פינצטערניש דורך אפהאלט; — ציל איין האבן זיי רעליגיעם.

 ראלע דער װעגן מאסן־אויפקלערונג א נויטיק איז מער אלץ
געזעלשאפט. אונדזער אין רעליגיע פון

מאביליזא־ ׳א װי בורזשואױע רער דינען טעג״ ״הייליקע די
 ענטפערן מיר מיזן מאביליזאציע אויף רעליגיע. דער פון ציע
קאנטר־מאביליזאציע• מיט

״שטארקםטע״ דאם װי בורזשויען די איצט דינט רעליגיע
 אזוי נישט שוין ציט פאטריאטיזם ;ראדיקאליזאציע קעגן טיטל

א;. שטארק
 איז דאס — קריזים דער יאז דרשנען טען װעט שולן די אין

 מאםן ארעמע די מענטשן. די פון זינד די פאר שטראף גאטם
 בא־ מער נאך איצט מען דארח געליטן. אלעמאל האבן װאם

 די איז דאם גאט... איבערבעטן נאן־ ךארפן זיי און שטראפן
רעליגיע■ פון לאגיק

איצט. טען פארשפרײט םשוגעתן רעליגיעזע פארשידענע
״פטנים״. וױדער שוין טען זעט נאטור־קאטאםטראפעם אין אויך
״משיחם־צײטן״. װירער שויז זעט מען

רױבער־װעלט• דער פון אונטערגאנג דעם
זיי. קעגן נויטיק איז פראנט פארשטארקטער איין

פארפאלגונגען
 זיך האב; רעליגיעם, גרויםע די פון אנטשטייאונג דער מיט
 גע־ װעלט די געדאנ?. פרײען קעגן פארפאלגונגען אנגעהױבן

 פרייע גרויסע. פון פארדץ און פײניגונגען מיט פול איז שיכטע
 נעװען אן צייטן אלטע די פון זײנען אידן ב״ אוין־ גײםטער.

מארטירער. פרייהייטלעכע
 װען אנגעקומען ערשט אבער איז פינצטערניש אמתע די

 געשטרעקט און אײראפע פארנומען האט קירכע קריםטלעכע די
 פריי־ גרויםער דער װעלט־טיילן. אלע אין פינגער בלוטיקע אירע

 אויסגע־ זיך האט יארהונדערט) ־טער18( פעי; טאניאם דיינקער
די געהאט האט קירך קריםטלעכע די ״איידער :אז דריקט,
 הונדערטער איידער געװאוםט, מער פיל מענטשן האבן מאכט,

אראבישע און רוימישע גריכישע, די באםת, און נאכדעם״. יארי
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 רענע־ דער פון די װי נידעריסער געשטאנען נישט זײנען קולטורן
 קירכע דער פרן טאכט פינצטערע די װען ה. ד. עפאכע, פאנם
אפטרעטן. גענומען טײלװייז האט

 גרױםן׳ ערשטן, דעם װעגן פאקט א נעמען צו גענוג זיא עם
 האט װאס בוך, זייז קאפערניקום. ניקאלאפ פילאזאף טאדערנעם

 יאר־ פון אםטראנאטיע דער אין איבערקערעניש א; געטאכט
 אזוי טויט. זיין נאך יאר 36 דערשינען ערשט איז טויזנטער,

 און לעבן זײן ביי ארויםגעבן דאס געפאד די געװען איז גרוים
 פאר־ צו שפעטער דאס טשפחה און פרײנט ז״נע פאד טורא א

 דערנאך אנהײנגער זיינע נאך מ׳האט אז פאקט, א !עפנטלעכן
גאלילייא. געניאילן דעם זיי, צװיש; פארפאלגט. ביטער

 אויף אפשטעלן זיך מיר מעג; אטעריקע, אין אונדז, פאר
 אויך אונדז װעט דאס פעין. טאמאפ פריער־דערמאנטן דעם

 אײ־ אירע צו זײן קען בורזשואזיע די אוטראנקבאר װי נאװייז;,
רעליגיע. די אנצורירן .יאר װאגן זײ אוינ טענטש;, גרויסע נענע

 אנגעשריבן האט עטיגראנט, אײנגלישער א; פעי;, טאטאפ
 ער האט װערק דעם אין הישר). (שכל םענפ״. ״קאטא; ביכל א

 זיך (קאלאניםטן) טאםן גרויםע פאר איז עם נאריש וױ באװיזן
 דאם (אײנגלאנד). טיראנען הײפעלע א פון אונטערדריקן לאזן צו

 ׳אוטאפהײנגי־ פאר קאטןז אטעריקאניש; פאדן געװארן איז ביכל
 סטאו׳ם ב. ה. יארהונדערט, ־טן18 אי; װאם זעלבע, ;־אפ קײט

 בא־ צו בירגער־קריג רעמ פאר — קעיין״ טאט׳פ ״אנקל ראםאן
 דעטאלט זיך איז בוך רער אז זאכ;, צו גענוג נעגער. די פדײען

עקזעמפאארן. 100.000 אין צעגאנגען
 בארימט זײן אנגעשריבן נאכדעם האט פעין דערזעלבער

 געהאקט ער האט דארט ;פארשטאנד״ פון צייט ״די װערק
גליד. נאך נליד ביבל, דער פון שטיקער
אמע־ באפרײטער דער אין צוריקגעקומען דערנאך איז ער אז

 אויפגענומען. קאלט זייער בוך, זײן צוליב אים, טען האט ריקע,
 געשטארבן א־ז פעין און צעקריגט אים טיט זיך האט װאשינגטא;

 נישט מען מאבט אצינד פארגעסנקייט. און אײנזאטקייט אין
 זיג און קריג אינם ראלע גװאלדיקער זייז װענן װעזן גרויס קײן
אוטאפהיינגיקײט. פון

 הײנ־ דער און שקלאפךהאלטער אטאליקע די פון סאטןי ־ער
 און אנגעגאנגען איז װיםנשאפט דער קענן בורזשואזיע טיקער

 דעיטאךדארװין־פרא־ דעם זיך דערמאנט אינמענםיװ. אן נײט
 אין (אדער װײניק זייער ניען װעט בינל־אטעק; די אי; צעם.

 דער ארײנלאזן. ביכער אנטי־רעליגיעזע גארנישט) כזאנכע
 געװארן אפגעזאגט איז אטעאיםטן־געזעלשאפט אטעריקאנישעד

 םטו־ פריי־געזאנענע ראדיא־םטאנציע. א עפענע; צו רעכט דאם
װ. א. א. אוניװערזיטעטן, די אין טען פארפאלגט :־עגטן

שטאנדפונקט ״םאציאליפטישער״ דער
 פאר־ צו בורזשואזיע דער העלפ; פסעװרא־םאציאליםטן די

 שום קיין ניט פירן זײ װאם דורכרעם׳ רעליגיע, די שפרײטן
אײגפלום. איר העגן אויפקלערונג

 האבן ריכטונגען אלע יפון רעפארם־םאציאליםטץ רי אט
 האב; זיי פריװאט־זאך. א איז רעליגיע אז געהאלט; שטענדיק

 אזש האבן זײ אז שטאנדפונקט׳ דעם פון געהאלטן שטארק אזוי
 פון פראקטײן געזעלשאפטלעכע א — טאכן זיי און — געמאכט

 גרו־ קירכלעכע טיט פאראײניקט זיך ־אבן זײ נעמלעך, דעם.
 אין םײ ;לענדער פארשידענע אין איגדױױדואומס און פעם
 פארא װאם איבריקנס׳ ארגאניזאציאנעל. םײ או; דעבירדננ דער

 פארטייען קריםטלעך־םאציאליםטישע די פון רע; איז אונטערשיד
אונטערשיד. קײן ? פארראט־םאציאליסטן די ביז

 די זיך דריקט פוילן ןיא ״םאציאליםטן״ אידישע די בײ
 אלע אין דערװיילן זיך ראז; זײ װאס דעם, טיט אויס שטעלונג

קהילות. רעליגיעזע
 סאלידא־ סאציאל־דעמאקראטישער פון מוסטער בעסטן דעם

 דארט עםטרייך. אין געפינעז טעז קען רעליגיע מיט דיזירונג
 ״םאציאליםטן״. דאזיקע די מיט האנט־׳אין־האנט קירכע רי גייט

 רעליגיעזע טען טראגט דעמאנםטראציעס טאי ערשטע אין אפילו
פאן. רויטער דער מיט צוזאמען פאנען קירכלעבע און ב-לדער

 רוימיש־קאטוילישע נײע טאנכע פון דערעפענוננ דער בײ
 האט ,1931 אקטאפער טן9 דעם אײננלאנד דוירבי, אין שולן
 באגרי־ א געהאלטן טאטאם ה. דזש. ארבעטער־פאררעטער דער

 :•פאלגנדע דאם געזאגט ער האט אנדערעם, צװישן סונג־רעדע.
 אק־ אממײםטן זיינען בחות צעשטערנדע ,װען טעג די אט ״אין
רעליגיע״. װי גוטן צום מאכט גרעםערע קיין נישטא איז טױו,

 פרירלעך גאנץ אויך ״גענאםן״ די לעב; אטעריקע, אין ־א,
 אפט נאנץ ״פארװערטס״ זײער אין קענט איר רעליגיע. מיט

 רבנים װענן ארטיקלען און קארעםפאנדענצן םימפאטישע געפינע;
 פון אנאנםן קײן נישט אויך דארט פעלן עס אידן. פרומע או;

 אזוי פונם ברענטשעם סך א ןיא תפילות. חזנישע פארשידענע
 איבערן שטעטלעך קלענערע די אין רינג, ארבעטער גערופענעם

 און ראש־השנה אויף תפילות רעליגיעזע אײן טען ארדנט לא-נד,
כפור. ױם

 די פאר װערטער גוטע רבנים האבן װאלן די פון צײט אין
 גאנצע זײ בײ זײנען גלחים קאנדידאטן ״פאציאליםטישע״

 ביםהם די פון זײ פרעדיקן צײט דערזעלבער אין און מאכערם
קירכעס. די אי;

גאנצער דער פון פרעםע םאציאל־דעטאקראטישער דער אין
 פעגן ארטיקל קײן געפינעז נישט קיינמאל טען װעט װעלט

רעליגיע.
 זאך״; פרױואטע א איז ״רעליגיע זײ בא הײםט דאם אט
 רע־ דער פאר שטיצע בעםערע קײן רעליגיע. די נישט טשעפעט

נישט. בורזשואזיע די דארף ליגיע
 ״סאציא־ דאזיקע די באנוצן זעען, טיר װי פונדעםטװעגן,

 נאר קען דאם װען פרױואט, גארנישט שוין רעליגיע די ‘ליסט;׳
 זיך פאראײניקט דעמאלט פארטיי. און אײנפלום זײער ־זעלפז

 פינצטער־ אין מאםן די האלטן צו םאציאליזם, געלן מיטן רעליגיע
רעאקציע. און ניש

מאםן די

 מין אזא םאסן די צװישן דא נאך איז גליקלעכערװײזע
 אריענטאציע ריכטיקע א פארשטאנד; ריינער דער װי זאך
פארטעמפונג. רעליגיעזער טראץ אונטעררריקטע, םך א בײ

 האבן פאנשטשיזנע, אטאליקער דער אונטער פויערים, די
 זײער װיל גאט אז גלחים, די פון אײנרעדן געלאזט נישט זיך

 איז גאט אז געגלויבט, האבן זײ פארהערט, אונטערדריקונג.
 בײגעשטייערט האט גלויבן דאם אט ערלעכע. די מיט זיי, מיט

 באפר״ט ענדלעך זײ האי; װאם אויפשטאנדן, ריזיקע זײערע צו
פאנשטשיזנע. דער פון

 אויפשטאנד אן פארגעקומען איז יארהונידערט טן16 אי;
 גלח דער געװען איז פירער דער און דײטשלאנד אין פויערים פון

 ארגאניזירט איז קאטױ העלדישער דער אט מינצער. טאמאם
 אונטער־ אלע באפרײען יפון לאזונגען רעליגיעזע אונטער געװארן
 גוט־ אלע פארניכטן הײפט גאט אז ;הילף גאט׳ם טיט דריקטע

באראנען. רייכע און באזיצער
 געהײמע די געװען זיינען צײט רויטישער אלטער, דער אין

 האט דארט טרײד־ױניאנם. רעליגיעזע ה. ד. עראנאם־טהעאםים,
גאט. פון גאמען אין רײכע די קעגן האם פארשפרייט כיען

 שפעטער זיינען עם װעלכע פרן אםײם׳ אידישע די
 פאר־ יאון קאאפעראטױו געלעבט האבן קריםטן, די ארויםגעקוטען

 מען פאראנדקעם. זייערע מיט גבירים די פארשפאט און אכטעט
 האט קריםטום װאפ האם. גרויםן דעם װעגן צו אפילו שרײבט
 לוק־ זײער מיט גבירים רוימישע און אידישע די פעגן נעטראגן

הולטאיםטװא• און םום
ארעטע־ פרומע אידישע םך א האבן צײט אונדזער אין שויז

 רייכע זײערע געהאםט שטעטלעך םלאװישע טאסן די אין לייט
 זיי, קעגן בונטן סליינע מאנכעטאל און טראציקײט געשפילט און

 ‘ליטערא פארגאנגענע די צוזאמענקונפטן. רעליגיעזע נײ אפט
זיי. װעגן עפיזאדן מיט פול איז טור

 צו איז װעלט־קריזים- גרעםטן דעם פון םיטן איז אצינד,
 די פון אויפקלערונג די און רעליגיע קעגן קאמױ דער אז האפן,
רעזולטאטן. גינםטיקע בריינגען אונדז װעלן מאםן
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םאםן־ארגאניזאציע א - שול-פאראיץ דער
דיםקוסיעם) און איינל״טונגען פאר (קאנספעקט

I.
 דער ארום ארגאניזאציע מאםן — פאראײן שול

:שול־ארבעט
 ארום מאםן־ארגאניזאציע א װערן מוז און דארף שול־פאראיין דער
 ארגאני־ די אט ארדן. ארבעטער אינטערנאציאגאלן ביים שול אונדזער

 און ארבעטן אירע אלע מיט אן פירט און שול די אוים האלט זאציע
 אויפגאבן ׳צילן די זייגען שול פרן אויפגאבן צילן, די אקטױויטעטן.

 זיינע אויך דעריבער,׳ זיינען, א־טױױטעטן אירע שול־פאראײן. פון
אקטױויטעטן.

 פון אויפגאבן און צילן די זײנען װאם כל, קודם איז .1
? שוצ אונדזער

קלאם״. ארבעטער פארן קינד ארבעטער ״דאם לאזוגו.: אוגדזער
אין קינד פראלעטארישע דאפ אריבערגעװינען אויפגאבע: אונדזער

רייען. אוגדזערע
 פלאנצט קינד. אונדזער פון מות דעם פארםמט םקול פאבליק די

 צום אלרײטניק, צום ליבע א און ארבעט צו גרינגשעצונג א קינד אין
 ארויפ־ פון אילוזיעם און רייבן פארן רעספעקט ארויפו.עארבעטן.

 רעבעל. צום שנאה און רעגירונג דער פאר רעםפעקט זיך, ארבעטן
 פרעמדגעבוירע־ צום שנאה קלאםנהאם, און שאװיניזם פאטריאטיזם,

ד נ י ק ר ע ט ע ב ר א ן ו פ ן פ א ״ש :איז ציל איר נעם.
ר ף א ל p ש א א ר פ ע י ד ר ט ם ו ד נ י ע״• א

 ארײנ־ װערט וואם םם, דעם נייטראליזירט שול ארבעטער אונדזער
 דעקט קינד. אין באװאוסטזײן אריין טראגט מוח. קינדם אין געגעבן

 קינד אין איין פלאנצט קלאםן, געגנזעצלעבע צוױי די קינד פארן אויף
 צום שטוים דעם קינד דעם ו״יט אידעאלאגיע. פראלעטארישע די

 קאלעק־ דעם ?ינד אין שאפט אינטעליגענץ. און װיםן מארקםיםטישן
 קאמןז. פאר גרייטקייט און קלאם זײן צו ליבע דווש, טיװיםטישן

.ף מ א ק ן < א ט ק ע ר י ד ד נ י ק ם א ד ן י י ר א ט ר י פ

פריער. א־ז עס װען װי נויטיקער, איצט .2

 15*14 װען קריזים׳ שװערן אוטדערהערטן, פון צ״ט אין איצט,
 פירן פיל אזוי נאכאמאל װען לעבן; הונגער א פירן ארבעטער מיליאן

 מער װאם טאג צו טאג פון װערן קאמפן די װען לעבן, האלב־הונגער א
 ארויס רופן מאםן־דעמאנםטראציעס און מארשן הונגער װען פארשארפט;

 ײען פאליציי, איר און רעגירונו. דער מיט צוזאמענשטויםן שװערע
 אר־ א״נציקן קעגן יװעלט גאנצער דער איבער מלחמה א זיך ם׳גר״ט

 פאבליק־סהולם, די װעלן איצט — פארבאנד םאװ. קעגן לאנד, בעטער
 אינםטיטוציעם בורזשואז־דערציערישע אנדערע אלע און היי־םקולם

 מוחות, קינדערם אונדזערע פארטעמפן אין ראל גרעםערע א שפילן נאך
 און נויטיקייט די דעריבער איז איצט פריער. איז עם װען װי

גרעםער. נאך קלאםנשול פראלעטארישער אונדזער

ױגנט• די אריבערגעװינען פון װיכטיסײט די .3

 ארי־ אן באװעמנג ברייטער א פאר נועגלעכקײט קײן ניטא ס׳איז
 דאם פארשטייט קלאס הערשנדיקער דער ױגנט. די זייך צו בערנעמעז

 אינםטי־ אזעלכע הונדערטער אוים האלט בורזשואזיע די גוט. גאנץ
 בורזשואזיע אידישע די מיליאנען. זיי אויף אויםגעבנדי? טוציעם׳

 טייל גרויםער א נאך פון טענדענץ רעליגיעז־נאציאנאלע די אוים נוצט
 ז״ערע לערנען רוילן װאס הארעפאשניקעם, און ארבעטער אידישע
 תלמוד־ פינצטערע רעאקציאנער זײ פאר שאפט און אידיש קיגדער
 שלום און פאלקם פון טיפ (דער שול^ נאציאנאל־שאװיגיםטישע תורות,
 היינט ביז שולן). (א״ר שולן םאציאל־פאשיםטישע שולן), עליכם

 250 אריבער שולן דערגענצונג אידישע די אט אין נאך ג״ען טאג צו
 אי־ פון קינדער איז טייל גרעםטער דער װעלכע ינדער,'פוןp טויזניט

 די אט ארויםנעמען איז שול אונדזער פון ציל דער ארבעטער. דישע
 אינםטיטוציעם. דערציאונגם פ״נטלעכע ארבעטער די פון קינדער

 אריבערגעװי־ פאר אינםטרומענט אן אלם שול פראלעטארישע אונדזער
 און גרויםע א דעריבער האט אונדז, צו קינדער ארבעטער מאםן נען

באדייטונג_ װיכטיקע

אנשטרײנגונגען.1 גרויםע .4

 אנ־ גרויםע ו.אגץ אבער פאדערט אויפגאבע גרויםע די אט
היי־ ארבעטער טויזנטער באזוכן קינדער, קענװעםן :שטר״נגונגען

 פאדערט מאל אפט םיסטעמאטיש׳ נאר אייגמאל ניט זיי באזוכן מען,
 איז איבערהויפט שול, די פינאנציעל אויסהאלטן כהות• גרויםע זיך

 ם׳פאדערן גרינגע. קיין ניט גאר זאך א אויך איז קריזיס, פון צײט
 מאםן־ א זיך ס׳פאדערט ארגאניזאציע, אן זיך ם׳פאדערט כחות, זיך

ארגאניזאציע.

שולן בורזשואזע די ארום ארגאניזאציע מאםן א ,5

 א פון װיכטיקייט די פארשטײט קלאם הערשנדיקער דער
 קלע־ יעדע אינםטיטוציעס• אירע פון יעדער ארום מאםן־ארגאניזאציע

 די ארגאניזאציע. אן זיך ארום האט תורה תלמוד יעדע שול, ריקאלע
 אויםגעהאלטן פינאנציעל װערן װאם סקולם, פאבליק קאפיטאליםטישע

 פאר־ כחות׳ ז״טיקע קיין אין ניט זיך נויטיקן װאס שטאט, דורכן
 פון באדייטונג פאליטישע און ארגאניזאציאנעלע גרויםע די שטייען

 אםא־ טיטשערס און ״פערענטם די ש־אפן זײ נזאםן־ארגאניזאציע. אזא
 רעכע־ זיי מיליאן. 3 אריבער צ״לן מיטגלידער װעמענם םיאיישאן״,

 פון איגטערעםן די מיט רעכענען ניט זיך זוילן און ניט זיך נען
 אונ־ דעות קיין פרעגן ניט זיי װעלן במילא און קינדער אונדזערע

 אויך און ״מוטערם־טאג״ דעם פונדעםטװעגן שאפן און מאמעם דזערע
ארגאניזאציעם. מוטערם

 אלע אונטער מוז עקזיםטירן׳ קענען זאל זי כדי שול, אונדזער
 — זיך ארום מאםן־ארו-אניזאציע פראלעטארישע א ־אבן אומשטענדן

 קינדער־שול פראלעטארישע די אויפצוהאלטן שול־פארא״ן. א
שול־פאראיין. פון אויפגאבע ערשטע די איז

II.
 דער ארום ארגאניזאציע מאםן — פאראײן שול

קיגדער־באװעגונג
 זעלבםטשטענדיקן א מיט ארגאגיזאציע אן איז שול־פאראיין דער

 א װערן מוז שול־פאראיין דער באװעגונג. ארבעטער דער אין ארט
קינדער־באװעגונג. ארבעטער דער ארום מאסן־ארגאניזאציע

ערך׳ לפי דערװייל, נאך איז אמעריקע אין קינדער־באװגעונג די
 זייער איר פאר אבער שאפן באדינכונגען אביעקטיװע די קליין. ו.אנץ

: פערםפעקטױון ברײטע
 שטאט קאפיטאליםטישן א אין איז קינדער פון עקםפלואטאציע די

 אנטװיק־ דער מיט דערשײנונג. פערמאנענטע און נאטירלעכע ו.אנץ א
 ארויםגע־ װערן ארבעט, פון פאראײנפאכונג און מאשינעריע פון לונו.

 ארבע־ באצאלטע בעסער דעריבער און קװאליפיצירטע, מער די װארפן
 ארבעט־הענט, באצאלטע װייניקער פארנעמען ארט ז״ער און טער

קינדער. און פרויען
 פון פראצעם שטענדיקער דער און סיסטעם אפ״ ״םפיד די
 צו לעבן, א מאכן צו כדי ארבעטער, םך א צװינגען שנירות שניידן

קינדער. און װייבער ז״ערע ארבעט דער צו שיקן
 אין ארבעטן עם אז 1927 פון םטאטיסטיקס די אונדז װייזן אזוי

 מיליא; 4 אריבער אמעריקע׳ אין יװעלט, דער פון לאנד ר״כםטן דעם
װ״ז, ארבעטן טויזנטער הונדערטער קינדער.  זײערע העלפן םך א ט״ל
ארבעט. זוכן םך א מאמעם, און טאטעם
״ װעלכע אין בא.דינגונו.ען, די  עקםפלואטאציע די װי ארבעטן, ז

 גיט בױרא״ העלט ״טשאילד די שוידערלעכע. א זיינען בכלל, זײ ארופ
 אין לערנען. עפעם ארבעטער, אונדז, קענען װאם ציפערן, פטאטיםטישע

 אר־ שטיק אין װאך. א דאלער 2—1.50 פאר קינדער ארבעטן יארק נױ
 פינטשאט גאװערנאר קלענערע. םך א נאך פארדיגםטן זייערע זיינען בעט
ט שטאט, זײן פון ״עפישענסי״ די לויבגדיק פענםילװייניע, פון  װ״ז
 דאלער פיר ארבעט נאכט שעה 12*10 פאר באקומען אינגלעך אז אן׳

 א שוירט־פעקטארים אין קיגדער ארבעטן פאל־ריװער אין װאך. א
 םענאט מאםאטשוםעטם אין םענט. 30 פאר ארבעטס־טאג שטונדיקן 10

 פאר טאג א שטונדן 12*10 ארבעטן קינדער אז ארויםגעבראכט, ווערט
ױ באפאלא, אין װאך. א דאלער 3־2  אזא ביי קינדער ארבעטן יארק, נ

דער אין שעה. א םענט 7 פאר טראקם, אנלאדן יװי ארבעט, שװערער



23ק נ ו פ ר ע ד1932 אױגוסט־םעפטעמבער,

 נאך ױ,אט קריזים דער װאך. א םענט 9־2 פאר קינדער ארבעטן םאוט
 קיג־ מיליאן 3% נויט. און עלנט פון בילד דאם אט פארגרעםערט מער
 גײען װאם ,1930 פון םטאטיםטיקם די לויט אנגעװיזן װערט דער,
ארבעט. זוכן םקולם פאבליק די אין

 געזונטה״ט קינדער װעכן הויז װייםן אין קאנפערענץ דער פון
 על־ אין קינדער מיליאן 45 די פון אז זיך, מיר דערװיםן ,1930 אין
 דערנערונג, ניט פון קינדער מיליאן G ליידן יאר, 17 ביז 1 פון טער

 פארשידעגע פון מיליאן 1 קראנקהייטן, הארץ פון ליידט מיליאן 1
 טו־ אויף לײדט מיליאן האלבער א פמעט און קראנקה״טן אגדערע

 װאס קראנק, מיליאן 8% זיינען קינדער מיליאן 45 די פון בערקולאז.
 הערשנדיקי פון אנגעגעבן (ציפערן פראצענט 19 ערך אן הײםט דאס

)קלאס ! •
 צו װאםער קאלטן אין פינו״ער קיין טוט קלאס הערשנדיקער דער

 זיך האבן םקולם פאבליק טויזנט 5 קינדער. ארבעטער די העלפן
 איז קומען קינדער קריזים. צוליבן לאנד איבערן פארמאבט לעצטנם

 האבן זיי פון סך א גאקעטע. הוילע, הונגעריקע׳ םקוילם פאבליק די
קארפעיר. און שיך צוליב םקול די באזוכן צו מעגלעכקײט קיין :יט

אויפמערקזאמ־ אונדזער ו.רויס װי אונדז, װייזן ציפערן די אט
 שאפן און קיגדער די ארגאניזירן צו ריכטוגג דער אין זיין מוז קייט

אטעריקע. אין קינדער־באװעגונג ארבעטער ברייטע א
 פארשקלאפן צו אזוי װי וױיםט, קלאם קאפיטאליםטישער דער
 אג־ קענען צו כדי אויםגעגעבן, װערן מיליאנען קינדער. אונדזערע

 צענדליקער קינדער. אונדזערע פון טוחות די איבער השפעה די האלטן
״ פאר װערן קלובן אטלעטן  אטלעטיק עמעטשור ״די געגרינדעט. ז
 3% אין מיטגלידער אירע ציילט םטייטס״ ױנייטעד די אװ יוניאן

 מיט מיליאן 1 האט אםאםיאײשאן״ קריםטשען מען יאנג ״די מיליאן׳
 האט אםאםיא״שאן״ קריםטשען װימען ״יאנג מיטגלידער, טויזנט 34

 טויזנט, 240 האט פעדער״שאן״ קלאב ״באיס מיטגלידער. טויזנט 518
 גאידם״ ״גוירל די טויזנט. 237 האבן גוירלס״ פייער ״קעמפ די

 באי ״די טויזנט. הונדערט 2 אריבער מיטגלידע׳רשאפט איר ציילט
 ניט דא קענען מיר נאך. און נאך און טויזנט .30 — ראדזשערם״

 במעט ם׳איז צאל ״שװעמל־קלובן״,יװעמענס טויזנטעד די אויסרעבענען
באװאוםט• ניט

 זיך ציילן װאם ,קלובן רעליגיעזע זיי פאר געגרינדעט ם׳װער;
 בריגײדם״ פייאניר קאטאלי? ״די װי לאנד, איבערן תונדערטער די אין
 פיפלם יאגו. ״בעפטיםט די טויזנט, 400 פון מיטגלידערשאפט א מיט

טויזגט. 150 מיט ױנ<אן"
 האלב־מיללטערישע און מיליטערישע זײ פאר געגרינדעט ם׳װערן

 מיטגלי־ איר ציילט װאפ בריגיידם״, נייװל ״די װי ארגאניזאציעם,
 ניױול דזשוניאר ״די טויזנטער, צעגדליקער די אין דערשאפט

 םוף צום און טויזנט• 25 פון מיטגלידערשאפט א מיט ריזוירװם״
 — ארגאניזאציע קאפיטאליםטישע שטארקםטע ארגאניזאציאנעל די

 און 893,485 אין מיטגלידערשאפט איר צ״לט װאם םקאוטם״, באי ״די
.262,500 אין — סקאוטס״ ״גוירל'
?ינ־ בויען צו װי גוט ו.אנץ פארשטײען קאפיטאליםטן די

 דער אין זיך נויטיקט ױגנט די אז וױיםן זײ ארגאניזאציעס. דער
 מוז ארגאניזאציע קינדער א ארום אז װײםן זיי עלטערע; פון הילף

 די ארום שאפן זיי און עלטערע פון ארגאניזאציע אן װערן געשאפן
״פאונד״שאנם״. זייערע םקאוטם באי

 װערט אונדז, פון אװעקגעריסן זוערט ארבעטער־קינד אונדזער
 װעלט דער אין פל״ש קאנאנען אלם צוגעגרייט װערט מיליטאריזירט,

 מיליטערי ״די קלאם. הערשנדיקן פון אינטערעסן די פאר שחיטה
 1915 אין מיליאן % פרן בודזשעט ז״ער האבן קורםן״ טר״נינג

.1930 אין מיליאן 10% צו ארויפגעשרויפט
״. פון קינד דאם אװעקרײםן אויפגאבע: אונדזער אנטװיקלען ז

קינדער־פאדערונגען. אונדזערע ארום מאםן־באװעגונג ברייטע א
 קינדער־באװעגוע ארבעטער דער ארום מאםךארגאניזאציע א

שול־פאראיין. פון אויפגאבע צװײטע די איז

III.
צענטער קולטור פאראײךגעגנט שול

 דער־ פארן אויך :אר קינד׳ פארן נאר ניט איז שול אונדזער א.
 קול־ א װערן מוז און דאו־[* קען, שול־פאראײן אונדזער װאקםענעם.

 דער אין װי פילן זיך זאל ארבעטער דער װאו פלאץ א טור־צענטער,
 און שעה א פארבריינגען און אינטערעם באקומען זאל ער װאו היים,

זארגן• טאג־טעגלעכע די פון אפפרישן זיך
אויך איז קינד׳ דאם קענװעםן מיטן צוגלייך ארבעט אינדזער ב.

 אריבערגעװינען איז חוב אונדזער קינד. פון עלטערן די קענװעסן
 פון װיכטיקײט די אפ שאצט בורזשואזיע די היים. ארבעטער די

 הונדערטער דעם אויף אפ גיט זי היימען. ארבעטער באאיינפלוסן
 האבן זיי װאס השפעה, די ייז פון צונעמען דארפן מיר טויזנטער.

היים. ארבעטער דער איבער
 מיר װעלכן דורך בריקל, פאםיקע דאס איז שול־פאראײן דער ג•

 עלטערן, די עלטערן. אונדז, פון װ״טע דערװייל נאך די, דורך פירן
 קומען װעלן באװעגונג, אונדזער פון װייט דערװ״ל נאך זײנען װאם

 קינ־ זילערע פון דערפאלגן די װעגן לערער פון בארינט א אויפהערן
 די מיט לערער פון באראטונגען םיסטעמאטישע צו קומען װעלן דער,

 סך א װעלן קינדער־אונטערנעמונג, א צו פארפעלן ניט װעלן עלטערן׳
 אונ־ א״גענע. און פריינט םך א ברײנגען זיכער װעלן און לערנען

 אפטע אן נאר ״ױמא־דפגרא״, קײן ניט שול א אין ז״נען טערנעמונגען
 געשייעניש. ארבעטער װיכטיקער יעדער פון אפרוף אן דערש״נונג,

 פראלעטא־ קולטורעל א טראגן באמת װעט װאם אונטערנעמונג, יעדע
 רע־ גוטע בריינגען און געװינם גרוים א זיין װעט כאראקטער, רישן

זולטאטן.
 אונדזער פון טייל א װערן קורםן, םיםטעמאטישע קורסן, א) ד.

 עקאנאמיע, פאליטישער קאמוניזם, פון א״ב אין קורסן שול־פאראיין.
 רעװאלוציאנע־ (אן װ. א. און ליטעראטור אידיש, פראגן, םאציאלע

 לענין).—פראקטיק רעװאלוציאנערע קײן מעגלעך :יט איז טעאריע רער
 דארפן סימפאזױמס, משפטים, דעבאטעם, לעקציעם, איינלייטונגען׳ ב)

 חבר יעדער ג) שול־פאראײן. אין דערש״גונג אפטע אן װערן אויך
״ן קענען דארף  ־בר יעדער ארבעט, אונדזער פאר פראפאגאנדיםט א ז
 רעדנער־קלאםן, א״נלײטער. אן װערן צו אמביציע די תאבן דארף

 פראגראם. קולטור אונדזער פון טייל א װערן דארף קלאםן ארבקארן
 פון אמות ד׳ די אין בלייבן ;יט טאר און ניט קען שול אוגדזער ד)

 מיטינגען עיר״ ״אפען גאם, אין שול פון ארויםקומען מוז ער שול•
 ראל גרויםע א ה) ארבעט. װיבטיקע א אונדז ביי װידער זיינען
 .דראם און געזאנג קונםט־ארבעט. די אונדז ב״ שפילן אויך דארף

 גאנצע די װ) ווערן. פארנאכלעסיקט ניט אונדז ביי טארן קרייזן
 וואם וואנט־צ״טונג, לאקאלע לעבעדיקע א אפשפיגלען דארף ארבעט

.ארבעט. װײטערדיקע די םטימולירן און תםרונות די אנװ״זן זאל
 אויפמערק־ די ציען אומפארמיידלעך װעט שול־פארא״ן אזא ה.

 קינדער האבן זיי צי אפגעזען געגנט, אין ארבעטער אלע פון זאמקייט
״ צי שול, אוגדזער אין  היימען, ארבעטער די באזובנדיק ניט. האבן ז

 ארבעטער־פא־ די כןענװעםן אויך קולטור־צענטער אזא פאר מיר װעלן
ניט. קיגדער ק״ן האבן זואס מיליעם׳
 מעג־ אונדזערע ? מעגלעכק״טן די דעם פאר פאראן זײנען ו•

 װאס א) דערמיט: ארגאניזאציעם אנדערע פון גרעםערע זיינען לעכקייטן
 אין האבן מיר װאם ב) םטעף־לערער; אנגעשטעלטן אן האבן מיר
 פון צ״טז די אין װאם ג) דירות; דעם פאר ט״ל גרעסטער דער

 הארעפאשניקעס טויזנטער זיינען ארימקײט און נויט קריזים,
 אונדזערע אין אר״נטרעטן גרײט זיינען און געװארן ראדיקאליזירט

 היים ארבעטער יעדער אין אריין דרינגען מיר װייל ד) און רייען
 אונדזער דורך אונדז, ארום ארגאניזאציע ם׳איז װעלבע װי מער

קענװעם־קאנטאקט.
 מיר פירן ארבעט קולטור גאגץ־פארצװ״גטע ברייטע די אט ז.

 אינטעלי־ ק״ן אנטװיקל־ען ניט מיר װילן קולטור, לשם אן ניט
 ז״ער מיט איבערנעמען זיך און האבן הנאה בלויז זאלן זײ כענטן,

״ כדי נאר װיסן, ביםל  מיט טיילן זיך וויםן דעם אט מיט זאלן ז
 מיר מוזן פארזיכערן, ארגאניזאציאנעל דאס אט מיר װילן אנדערע.

 שול- א — מאםן־ארגאניזאציע א שאפן צענטער קולטור דעם ארום
 ׳אויפגאבע דריטע ־די איז — געגנט־קולטור־צענטער א פאראײן.

שול־פאראײן. פון
IV.

באװעגונג ארבעטער די און פאראײן שול

באװעגונג. ארב. דער פאר װערביר־פונקט שול־פאראײ; .1
 קאנטאקט איינכן אין שטעלן זיך גרינגער איז אונדז פאר גראדע

 בוי׳■ אין מעטאד. קענװעם אונדזער — ארבעטער־מאםן בר״טע מיט
 פירן מיר היימען. ארבעטער טויזנטער מיר באזוכן שול פון אונו.

 איינ־• קיין ניט איז מעטאד אונדזער עלטערן. די צװישן פראפאגאנדע
 מיט גרינטלעך זיך טאקענען מיר םיםטעמאטישער. א נאר מאליקער,

 פאר־ שטרעבונגען, זארגן, טאג־טעגלעכע אירע מיט פאמיליע, יעדער
 אונדזערע צו פאמיליע ארבעטער די צוציען קענען מיר לאנגען.

ארגאניזאציעם.
פראב־ רענט א פאר ער שטייט ארבעטלאזער, אן ארבעטער דער איז
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מויל פון היגיענע
(יאםלעם) בומען קראנקער

 זזאט ליעװענהוק׳ באקטעריאלאגיםט, האלענדישער גרויםער דער
 װי מויל׳ איין אין באקטעריען מער פאראן ״ם׳זיינען — אז געזאגט

 צענדליקער און טויזנטער ה. ד. האלאגד״, גאנץ איבער איינװאוינער
 זוכן װאם מויל, אין פאראן שטענדיק זײנען באקטעריען טויזנטער

 באק־ דאזיקע די ארבעט. שעדלעפע זייער טאן צו געלעגנה״ט די נאר
 זיך אונטערשיידן װעלכע םארטן, עטלעכע פון באשט״ען טעריען

 צעשטערן צו — איינע איז _פונקציע די אבער מיקראםקאפיש, בלויז
קענעז זיי װאם אלץ

 פאר־ די מיט אריינגענומען װערן באקטעריען דאזיקע די אט
 װערן מער נאך אבער װעגן, אנדערע דורך און שפייזן, שיידענע

 שפייזן, און נאסקייט װארימ?ײט, דער צוליב מויל, אין אנטװיקלט
 זייער פאר נוצט װאס מויל, אין שטענדיק געפינען באקםעריען די װאם

 די אטאקירן זײ פארמערן. זי־ זײ העלפט און באקװעמלעכקײט
גומען. און צ״ן

 םיסטע־. פארש״דענע, זיינען יאםלעם קראנקע פון אורזאכן די
 אדער קראנקהײטען, קערפערלעבע געװיסע פון קומען װאם מישע,

 גיבן װאם שפייזן די עםן ניט ה. ד. דיעטע, ריבטיקער קייז ניט פון
 בלוט־ די ו.יבן און שטארקן װעלכע עלעמענטן כעמישע נויטיקע די

 אור״ לאקאלע עס זיינען אםמערםטן נאר מוםקולן. די צו שטייפק״ט
מויל• דאם רײן האלטן ניט פון קוםען װאם זאכן׳

 די איידל. און דעליקאט זייער איז יאםלעם ד« פון געבוי דער
 קלײנינקע, זיינען בלוט־אדערן די דין׳ זיינעז יאםליעם די פון ברעגן

 דאם בלוט־צירקולאציע. דער אויף װירקט שטערונג קלענםטע די. און
 די װען און אברים, מענטשלעכע אלע פון שפײזערין די איז בלוט

 פאר־ אפגעשװאכט, יאסלעם די װערן געשטערט, מערמ צירקולאציע
 אויפצוהאלטן כת קיין גיט האבן און לויז וזןןרן שטייפקייט, די לירן
בלוט. דאם זיך אין

 זײ :פשוט גאנץ זיינען יאםלעם קראנקע פון םיםפטאמען די
 צאן־ א מיט רייבן דורך אגרירונג, קלענםטער דער בא בלוטן

 יאםלעם געזונטע . שפייז פון דרוק א דורך אפילו אדער בערשטל,
 בלוט ק״ן און צאן פון װארצל דעם ארום אנגעצויגן שטײף זיינען

צײן. די רייניקז בײם יאםלעם די פון ניט ג״ט

ען יאםלעם די אבער װען  װי רויטער זיי ווערן אנטצינדן, ז״נ
 ארום שטייפק״ט די ניט האבן און לייכט, זייער בלוטיקן געװיינלעך,

 מיט זיך גרעניצן װאם יאסלעם, די פןו ברעגן די צאן־װארצלען. די
 זיך באקטעריען די פאר מעגלענקייט א גיבן און לויז װערן צ״ן, די
 אנטװיקלט עם ארבעט. שעדלעבע זייער טאן און דארט באזעצן צו

 זוערן ציין די האלטן װאס ביינער וי ציין. די ארום מאטעריע זיך
 די אט שאקלען. צו אן זיך פאנגען אלײן צ״ן די און קראנק

 קער־ םך א פאראורזאבט װעלנע ״פײאריע״ גערופן װערט קראנקה״ט
קראנקהייטן. פערלעכע

 ריינקייט ניט די איז יאםלעם, קראנקע פון אורזאבן לאקאלע די
 ברעקלעך אן זיך קלײבן צ״ן די ארום ציין. די פון און מויל פון
 ארום שטיינער וױ פארהארטעװעט ביםלעבװייז װערן װאם עםן, פון
 װירקט דאם בלוטיקן. צו זיי מאנן און יאםלעם די דריקן און ציין די

 עס שוואך. דערפון װערן װאם ציין די פון װארצלען די אויף אויך
 פאבריק אין באנוצט װערן װאם שטאפן בעמישע פאראן אויך זיינען

 װירקט װאס ״טאקםין״ גיפט צעשטערונג אזא זיך אין אנטהאלטן זואם
ציין. די און יאםלעס די אויף שלעכט

 די װ״ל יאםלעס, די פאר שעדלעך אויך זײנען צ״ן צעפוילטע
 שלעבט יאםלעם. די אויך אטאקירן דארטן זיך געפינען װאם נאצילן

 די דריקן וואם (פילינגם) פלאמבעס אדער ״ברידזשעם״ געמאכטע
װערן. פארריפט אויך מוזן יאםלעם
 קענען יאסלעס קראנקע פון םמנים אנגעגעבענע אלע די אט

 עק־ עם אבער װען מויל. דאס ריין האלטן דורך װערן פארהיט לײכט
 מען מוז דאן בלוטיקן, יאםלעם די װען צושטאנד, אזא שוין זיםטירט

 די און אפרייניקן מען דארן: צ״ן די דענטיםט. א צו ארײנגיין
 בלוט־צירקולאציע די מאכן צו כדי םטימולירן, מען מוז יאםלעם

 און יאםלעם די מאסאזשירן דורך טאן טען קאן דאם נארמאל. צוריק
 פארשטײט צװעק. דעם פאר באנוצט װערט װאם מעדיצין דורך אויך
 יאםלעם די צושטאנד א פאר װאם אין זיך װענדט עם אז זיך

ײד■ געפינעז
 ער װייל קראנקהייטן, אלע פון מער פיל ל״דט ארבעטער דער

 גאי קאן דאם געזונט. זיין אפצוהיטן אימשטאנד ניט פשוט איז
 נא־ װערן װעט פראפעסיע מעדיצינישע גאנצע די װען װערן, געטאן

באוויזן. שייז דאם האט םאװעטן־פארבאנד דער ציאנאליזירט.

 צו מיר רעדן ״עװיקשאן־קיים״, אן מ«ט פנים אל פנים ער איז לעם׳
 א ער האט טיילװייז, ער ארבעט קאונםיל; ארבעטלאיז יוועגן אים

ו ער נויטיקט םטר״ק, י  װאיר־ װעגן אים מיר דערצײלן הילף, איז ז
 װאו םטרייק, א אין פארװיקלט יער איז רעלין*. אינטערנעשאנעל קערם

 אװעקגעלייגמ שוין ם׳האבן וואו ארעםטירטע, פאיאז שויז ם׳זיינען
 אים מיר באקענען געדעץ, און ארדנוגגי פון היטער די לאפע זייןןר

 אי־ נאך ער האט געשטימט׳ נאציאנאל ער איז ד.; ל• אי. דער מיט
 פראגע, אידישער דער װעגן ער רעדט לאנד, א״גן אן װעגן לוזיעם
 ברייטע די פראדוקטױויזירן דאם אזו-עק קלאר אים פאר מיר שטעלן

 ־".iîjp'n״ דער — דא אריבעט די םאװעטפפארבאנד, אין מאםן אידישע
 פון נויטיקייט דער ודעגז איר מיר לזזדןןרצי פרוי, דער צו מיר רעדן
קאונםיל. פרדיעץ פיז — ארגאניזאציע איר

 װעלכן דורך בריקל, דאס ארום אזדי איז שול־פאראיין דער
 װערן דערנעענטערט און מאםן בר״טע װעיז אריבערגעפירט ם׳קענעז

 שול־פאר־ דער באװעגונג. אונדזער און ארגאניזאציעם אונדזערע צו
באװעגונג. דער אין ארבעטער אר״נצוציען פארפאםם א איז איין

 פאםיקע צוגײנגלעך א שול־פאראײן דער איז ארגאניזאציאנעל
דערנענ־ קען און דארף ארבעט קולטורעלע זיין א) ארנאניזאציע:

 ניט איז אפצאל יערלעבער דער ב) געגענט; פיז ארבעטער יעדן טערן
 און םביבה חברשע אלם צענטער דער ג) יאר; א םענט 50 װי מער

קעדער־פאז־ערזגגעז. פאר קאמף דער ד)
 גאנץ א אין דארפן ארבעטער קאײעז אונדז׳ פון נ״ע, די אט
״ װערן• ל<מאטיזירטpא שול־פארא״ז אין צייט ?ורצער  דארפן ז

 זיי אידעאלאגיע. אוגדזער מיט דורכנעמעז זיך ?ולטור־צענטער אין
 בא?ענעז זיך ?אנפערענצן, צו חןלעגאטן אלם ווערן געשי?ט דארפן

באריכטז אפגעבן ?ומען באװעגונג, ארב• דער פרן קאמפאניעם די מיט

״ ארום פירן און .Dp'DipDH אויפ?לערונגם ברײטע ז
 ארוים־ פרא?טי? אין זיך האט װאם םיסטעם׳ ?עפטן (אונדזער

 פון װייטער אויף אויך אומבאדינגט מוז דערפאלג, א פאר געװיזן
װערן.) באנוצט אונדז

אקציעם. פאליסישע אין זיך באטײלי?ט שול־פאראײן .2
ארבעטער־באװע־ גאנצער דער פון טייל א איז שול־פאראיין דער

 א?־ אן געמט פרעםע. רויטער אונדזער פאר הילף■ א איז ער גונ,-..
 וואיר?ער", ״דיילי פרייה״ט׳/ ״מארגן די בויען אין אנט״ל טױון
 אמפאניעם,pװאל־, אונדזערע אין זיך באט״לי?ט פייאניר״. ״נױ

pבנדי”לp ,צעטײלנדוק מיטינגען, אפען־עיר פירנדי? אונטערשריפטן 
װ. א. און פאנדן זאמלענדי? ליפלעטם,

מאסךאהגאניזאציע. א — שול־פאראײן דער .3
 װאם מאסן־ארגאגיזאציעם, די אט פון איינע איז שול־פארא״ן דער

 שול־ דער באװעגונג. ארבעטער אלגעמײנער דער נויטי? אזוי ז״גען
טא־ טויזנטער הונדערטער די אויף א) אויםגערעכנט: איז פארא״ן

 רעא־ציאנערע די אין ?ינדער ז״ערע שי?ן װאם מאמעם, און טעס
 װעלן שולן אונדזערע דורך און שולן גאציאנאל־שאװיניםטישע און
 אויםגע־ איז שול־פאראיין דער ב) אװע?ר״סן. דארט פון זיי מיר

 אונדז צו ברייגגען דארפן װאם ,געגגט־?.־לטור־צענטרען די אויף רעננט
 שול־פאראײן דער ג) ; חארעפאשני?עם און ארבעטער טויזנטער צענער

 װעלז װאם ארבעטער, טויזנטער הונדערטער די אויף אויםגערעכנט איז
פאדערונגען. ?ינדער פאר אמףp אין אונדז צו דערנענטערן זיך

 מאסן־ ברייטע א װערן װעט און דארףי שול־פאראײן דער
!ארבעטער־באװעגונג דער אין ארגאניזאציע
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קאמענעצקנ.
 אינטערנאציאנאלו פון סעקציע קינדער די

ארדן ארבעטער
ױ אין צענטערן זומער די װאם װאבן 8 די פאר  פונק־ יארק נ
 אוים־ שטארק םעקציע קינדער דער פון ארבעט די זיך האט ציאנירן,

 ברענ־ קינדער ארגאניזירן וועגן פלאן אריגינעלן פונם געברייטערט.
 א אנטװיקלען אנגעהייבן שוין זיך האט צעגטערן די דורך טשעס

 די אויםער ברענטשעם, קינדער ארגאניזירן פאר באװעגונג ברײטערע
 איבערן און יארק ניו אין ברענטשעס ריי גאנצער א אין צענטערן.

 זײער ברענטשעם קינדער ארגאניזירן װעגן פראגע די איז לאגד
 די איז איבערהויפט טוער. די פון געװארן אויפגענומען ערנםט

 פון געווארן אויפגענומען ענטוזיאםטיש ברענטשעם די פון תרינדונג
םעקציעם. די

 אינגאנצן זיך ברענטשעם מערסטע די האבן צייט זעלבער דער אין
 צו עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון פארשלאו. אויפן אפגערופן ניט

 נאציאנאלע די אז אמת איז עם ברענטשעם. ?ינדער ארגאניזירן
 אבער ענין. גאנצן דעם אויפגעקלערט גענוג ניט נאך האט ע־זעקוטיװע

 די דורך יװערן אריינגעטראגן װעט ארבעט דער אין קלארקייט םך א
 ארוים־ זיינען יװעלבע פראבלעמען למשל זיינען אט אליין. ברענטשעם
:פראגע דער אט אין ברענטשעם אייניקע פון געװארן געשטעלט

אוגדזערע פון יאציאונג די איז װאם :איינם נומער פראבלעם
עלטערז :2 נומער פראבלעם באװעמנג? פיאנערן דער צו ברענטשעם

 פרא־ קינדער. זייערע פארזיכערן צו פאראינטערעסירט ניט זיינען
קינדער די פאר פירערשאפט די קריגן מען װעט װאו :8 נומער בלעם

 דר״ די פארענטפערן דא קורצן אין פרואװן װעלן מיר ברעגטשעם?
 װעלן מיר און װיכטיקםטע די זיינען זיי אז האלטן מיר װייל פראגן,
 געװארן׳ געשטעלט ניט דערװייל איז װאם פראגע אײן נאך צוגעבן

 װאם :איז דאם און װערן. ארויםגעשטעלט זינער דועם װעלבע אבער
ברענטשעם? קינדער די צו ארדן ביים שולן די פון באצײאונג די איז

 די צו באציאונג דער פון פי־אגע דער אין זײן צו קלאר בדי
 ארגא־ פיאנערן די װאם װערן קלאר אלץ פון פריער דארף פיאנערן,
 שוין איז מיטו״לידער אונדזערע פאר אז אן געמען מיר איז. ניזאציע

 ארגא־ צו מיבטיק איז עם װי פונקט אז קראר, וױיניקער אדער מער
 צו װיבטיק איז — ױגנט די און ארבעטער דערװאקםענע די ניזירן

קינדער. אונדזערע ארגאגיזירן
 יעדע אז איז ענטפער דער ארגאניזירן? קינדער די זאל װער

 קינדער. אירע ארגאניזירן דארף ארגאניזאציע מאםן רעוואלוציאנערע
 ארגאניזאציע קינדער דער פון אויפגאבע די אז זיך פארשטײם עם

 קינדער די ר״ען ז״ערע אין אר״נציען דאם אויך זײן שוין װעט
ארגאניזאציע. מאסן דער אט פון ניט־מיטגלידער די פון

 ארגאני־ פיאנערן איר ארגאניזירט ארגאניזאציע מאםן יעדע
 קלאםנ־ אויפן באזירט איז טעטיקייט פון פראגראם װעמעס זאציע,

 קולטורעלע, םפארט, װי אקטױויטעטן פארשידענע דורך און קאמף
טעטיקײטן. ענלעכע און דיםקוםיעם, טאנצן, זיגגען,
 ארגאניזאציע קינדער אזא פון באזע די אז פארשטענדלעך איז עם

 זי. ארגאגיזירט זועלכע ארגאניזאציע מאסן דער פון טעטיקײט די איז
 פון ברענטש קינדער פונם א־טיװיטעטן אלע צו װעם אופן אזא אויף
פארזי־ די :ארדן פונם באראקטער םפעציפישער דער צוקומען ארדן

 אנדערע און געזונט זייער פון אפהיטן דאס קינדער, די פון בערונג
 אנט־ דער פון לויף אין װערן אר״נגעבראכט װעלן װאס בענעפיטץ
 װאם קאמפאניעס, די אין ד,ילף םעקציע, ־ינדער ארדנם פונט װיקלונג

גל. ד. א. דורך, פירט ברענטש דערװאקםענער דער
 דאם זאל — ארגאניזאציעם קינדער פראלעטארישע אלע די אט

 ל״ י. י. ט. דער פון אדער ארדן, פון ארגאניזירט ברענטשעס זיין
 צוזאמען שטעלן גל. ד. א. קלובן, ארבעטער אדער קאונםילס, פרויען

 זיינען זיי און שטאטן פאראײניקטע די אין באװעגונג פיאגערן די
וויכטיק. גלייך אונדז פאר אלע

 קינדער די פון צװ״טער א אדער איינער צו געתערן קינדער די
 ארגאני־ אזא װאם טעטיקייטן, םפעציעלע די צוליפ ארגאניזאציעם

 פאר־ זיינען עלטערן ז״ערע װאם דעם צוליב אדער זיי, גיט זאציע
 װאם בענעפיטן אדער אקטיװיטעטן םפעציפישע די אין אינטערעסירט

 אבער קינדער. זייערע גיט ארגאגיזאציעס קינדער די פון איינע
 װינטיקער איז ארגאניזאציע איין װאם דערפאר ניט אופן בשום

 קלאםנקעמ־ מער איז ארגאניזאציע איין װאם אדער צװ״טער, דער פון
צוױיטער. דער פון פעריש

 איז פארזיכערונג פון פראגע די פראבלעם, צוױיטער דער װעגן
 5דע ענדערן קאנען ניט װעלן מיר כאטש אז אנצואװײזן װיכטיק
 ?ינ־ ז״ערע פארזיכערן פון פראגע דער צו עלטערן פיל פון צוגאנג

 די אין קינדער פראצענט גרעםטער דער אז פאקט א אבער איז דער,
 קאפיטאלים־ פארשידענע דורך פארזיכערט איז שטאטן פאראײניקטע

 דאס װי אזויפיל מאל פיל צאלן עלטערן די און קאמפאגיעס טישע
 פון צייט דער אין איצט, איבערהויפט און ארדן. אין זיי קאסט

 צא־ די וױיל פאליםי די אט אויפגעבן ארבעטער מאםן מוזן קריזיס
״ און גרויס צו זיינען לונו.ען נאכקומען. גיט זיי ענען4ר ז

 אנצו־ װאך א םענט פאר א פאר מעגלעכקייט א גיט ארדן דער
 שוין ריידנדיק ניט חינדער, ארבעטער די פון פארזיבערונג די האלטן
 קינדער די פון זײט דערציערישער און געזעלשאפטלעבער דער װעגן

 פון באקאנט שוין איז ברענטשעם די אין חברים די װי ברענטשעס.
 פארזיכערונג קלאםן פיר א״נגעפירט מיר האבן צושריפטן, אונדזערע

םענט 5 פארזיכערונג, $100 פאר װאך א םעגט 4 :קינדער די פון
 — װאך א םענט 9 ן אר $250 — װאך א םענט 7 ,$150 — װאך א

 דעם ?ינדער די קריגן פארזיכערונג דער אויםער פארזיבערונו.. $500
ק איז עקזאמען דאקטאר א אומזיסט. פײאניר״ ״נױ זשורנאל  נ״טי

 קינדער 7 די פון פאליםים. דאלערדיקע הונדערט פיכף פאר נאר
 עפעם שוין מיר קאנען ארגאניזירט שוין האבן מיר װאם ברענטשעם

 ברענטשעם, אלע אין פארזיבערונג. פון פראגע דער װעגן לערנען
 נאר ניט פארזיכערט ברענטש פון קינדער די זיינען איינעם, אויסער

 איצט װערט װאם ברענטש אײן .$250 און 150 אין אויך נאר ,100 אין
 דערפון פאליםים. $500 פאר אפליקאציעם 13 אפילו האט ארגאניזירט

 פאר־ פון פראגע דער װעגן יא זיך פארטראכטן עלטערן די אז קלאר איז
 קינדער זייער װילן זיי װיפל אין זיך בײ באשטימען און זיפערונג

פארזיבערן.
 פירערשאפט װעגן פראגע די איז פראבלעם װיכטיקע א ז״ער

ױ פאר ברענטשעם. קיגדער די פאר  פראגע די מיר האבן יארק נ
 פירער פאר שול א דערעפענען מיר װאס דעם דורך געלײזט טיילװייז

 אין דערעפענען מיר װעלן םעפטעמבער טן8 דעם ברענטשעם. די פיז
 װעלן עם פירער. פאר קורם װאביקן צװיי א ״קינדערלאנד״ קעמפ

פון פארלויף אין װעלן װעלנע חבריט 2ס ארויפפארן
̂זוי װי װערן געלערנט וואכן צװ״  אין ארבעט דער מיט אנצוגײן *

ברענטשעם. קינדער די
 װאו אומעטום שארפער. פראבלעם די איז שטעט װייטערדיקע די אין

 ברענטשבאשטימען דער דארף ארדן פון ברענטש ױג:ט א פאראן איז עס
 דער־ פון ברענטש דער ברענטש. קינדער מיטן אנצופירן חברים פאר א

 אדער מיטגלידער, זיינע צװישן קריגן אלעמאל אויך קאן װאקםענע
 ארוים־ קאנען וועלכע חברים באװעגונג, דער פון ט״לן אנדערע פון

 באשטימ־ א מיט אנצופירן אויף װאך א שעה א אװעקגעבנדיק העלפן
 סטאלעריי זינגען, מאלן, װי ברעגטש, קינדער פונם טעטיה״ט טער
 פאראן אויך זײנען ברענטש יעדן אין אקטיװיטעטן. ענלעבע און

 פונם טעטי?״ט קולטורעלער דער מיט אנפירן קאנען װאס הברים
 צװישן װערן פאנאנדערגעטײלט װעט ארבעט די װען ברענטש. קינדער
 זיין װעט און זײ *1אוי שװער פאלן ניט זי װעט חברים עטלעבע

קינדער. די פאר אינטערעםאנט
 גאר ברענטש קינדער א פון פראגע די איז שולן אונדזערע פאר

 די צו קלובן. קינדער האט שול יעדע װיבטיקייט. גרויסער א פון
 פאלט קינד א װען און שול דער פון קינדער די נאר געהערן ־לובן
 א אויך זיין צו אוין» במילא שוין עם הערט שול דער פון ארוים

אינ־ אונדז פאר קינד אזא װערט אפט ד.אגץ און קלוב פון מיטגליד
 ברענטש קינדער א פון ארגאניזירונג דער מיט פארלארן. ו.אנצן
 די האט אויר זוערן. פארענטפערט שולן די פאר פראבלעם די װעט
לערער. דער איז דאם און ברעגטש פארן אנפירער פארטיקן א שול

 אלע פון קינדער אריין נעמט ברענטש דער װאם דעם דורך
 טע־ געזעלשאפטלעבע די װעט קאלירן און שפראכן נאציאנאליטעטן,

 אוים־ און אויםגעברײטערט פיל שול דער פון קינדער די פון טיק״ט
 שול דער צו אינטערעם זייער אויך װעט במילא א.ון װערן. געשפרייט

װערן. גרעסער
װיכ־ איז ארדן ארבעטער אינטערנאצ. פונם קינדער־םעקציע די אז
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רינג ארבעטער איבערן משפט דער כאװער־פאװער

י ט ג : א ר ע מ ע נ ל י
בעני
װילי
הוה

ריבטער
פראקוראר

פארטיידיקער
ארבעטער• םאװעטישער דער שמעון,

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 שולן. רינג ארבעטער די פון לערער געוועזענער א

 געליבטער, װיינבערג׳ װאל, מעטױ קאהאן, אייב אבראמאװיטש,
 פון אינגל עלטערן, קעמפ, רינג ארבעטער פון קינדער כאנין,

שולן. א. א. א. די
 פארבײטן מען קען פלעצער אנדערע אין געשטעלט םי׳װערט אויב
 קעמפ אין אויפגעפירט געװען איז זאך די לאקאליזמען. געװיםע

״קינדערלאנד״.
 ניט איז ק״נער קינדערלאגד. קעמפ אין פאר קומט האנדלונג די

זאל. אין זיצן קינדער אלע בינע. דער אויף
מען, װארט װאם אוים) שרײט און אויף זיך (הויבט :י נ ע ב
אנהויבז. שוין מען זאל וואס?
אגטלויפן. ניט װעט ט״ך דער װארטן. קענםט ה: ו ה
ט״ך? דעם מיינט ער אז װייסטו, װאנען פון : י ל י ו ו
בוימער? די אויף עפל גרינע די ער מיינט אפשר

אנטלויפן. ניט בוימער גרינע די מיט עפעל די װעלן ה: ו ח
קלוגעטשקע. אזא ניט זיי : י נ ע ב
• בין איך װאס ניט ארט מיך ה: ו ח

 פים. די טיט קלאפן אן חויבן אוטרואיק. װערן (קינדער
 װאש טיר, זײטיקער א פון ארוים לויפט ריכטער דער הויך. שרייען

 אל; טענה. א מיט װי הענט, די צענעמט ריכטער בינע. דער אויר•
שטיל.) װערן

דיםציפלין. גערעדט דאך האבן מיר ר: ע ט ב י ר
שוין דאם מען זועט ווען אפער דיםציפלין, אודאי : י נ ע ב

?אנ־ויבן
: ר ע נ נ י פאר־ דער קומען דארף קעמפ רינג ארבעטער פון ר

טײדיקער.
לאמיר פארטיידיקער. זייערע מיט מיר ־אבן געשעפט א :י נ ע ב

אנהויבן. שו־ין
פריער, געזאגט אייך האב איך שיקן. ניט װעלן זײ : י ל י ו ו

• שיקן ניט װעלן זיי אז
ר י ק ע ד שר״ען): און פים די מיט קלאפן טומלען, צו אן (הויבן נ

אנהויבן. מען זאל שיקן... ניט װעלן זיי

 אונדזערע אז פאקט דער באווייזט קינדער, צוציען קאן און טיק
ױ אין צענטערן  בא־ שלעכטע די אויף אכטנדיק ניט האבן, יאר? נ

 דירות, צוגעפאםטע ניט די זיך: געפינען זײ װעלכע אין דינגונגען
 פעלערן אלע אויף קוקנדיק ניט און טיטלען, מאטעריעלע פון פעלן דאם
 צו־ שפעט :ארגאניןירן זײער אין געװארן באגאנגען זיינען װאם

 ניט פראגראם, קײן באצ״טם צוגרײטן ניט ארבעט, דער צו טרעטן
 צו־ זיך, אגטװיקלען צו באוויזן דאך פירערשאפט, צוגעגר״טע קײן

 שװארצע און װײםע פון גרופעם באד״טנדע אנהאלטן און צוציען
 צענטערן, אלע רעזולטאטן• ארגאניזאציאנעלע דערגר״כן און קינדער
 פון ברענטשעם קינדער ארגאניזירט שוין האבן איינעם, אויםער

 אן געװארן. אינסטאלירט שוין זייכעי ברענטשעם די פון 4 ארין.
 און שולן ר״ א אין געװארן געמאכט אויך איז ברענטש פרן אנהייב

 זיך װעט םעזאן שול דער װען אז זאגן זיכערק״ט מיט קענען מיר
 גאנצע א װעלן םקול אין גײ\ אנפאנגען װעלן קינדער די אנהייבן,

װערן. ארגאניזירט ברענטשעס גייע ר״
דירעק־ דער אין װערן ארגאניזירט מוזן ברענטשעס קינדער די

 און װאוינען. קינדער די װעלנע אין ה״זער די פון שבנות טעו־
 לאנדםמאנשאפט ז״נען ברענטשעס אונדזערע פון מערםטע אזויװי

אין װאוינען װעלכע םיטגלידער, פון באשט״ען און ברענטשעם

מען טיינע. א מיט הענט די װידער (צעשפר״ט ר: ע ט כ י ר
חברים. דיםציפלין, גערעדט דאך האבן מיר שטיל.) װערט

אנהויבן. שוין מען זאל אבער ,דיםציפלין אודאי : י נ ע ב
? קול שטארקן א האט װער גוט, ר: ע ט כ י ר
? קול שטארקן א ם׳האט װער פרעגן נאך דארפםט :ה ו ח
בעגין), אוין* (צייגט
קרל, שטארקן א האםטו אודאי : בענין) (צו ר ע ט כ י ץ•

 מיט נוצן א איצטער כאטש זשע ברײנג אמגרעםטן, טומלםט דו װ״ל
קאל. שטארקן ד״ן

? טאן איך דארף װאם : אביםל) (פארשעמט י נ ע ב
ן נ י ר צום אריבער שריי און טײך צום אראפ לויף ר: טי

 אויםגעצויגן אן מיט שרײט ער ווי הערט (מען קעמפ. רינג ארבעטער
״ן, צי פארטיידיקער אייערע שיקט איר קול)  אייערע שיקט איר נ

 װייטנם): דער פון ענטפער דעם הערט (מען נײן■? צי פארט״דיקער
טייך״. מיטן אין שוין איז ״ער

ט״ך. מיטן אין שוין איז ער : אריין) (לויפט י ג ע ב
פראקוראר, חבר צוגרייטן. לאמיר אזוי אויב ר: ע ט כ י ר

גרײט? שוין איר זייט
ט פראקוראר (דער פאו״ לייענענדיק בינע דער אויף ארויף ג״

פאפיר). א טיפט
גרײט? איר ז״ט פראקוראר, הבר ר: ע ט כ י ר
גר״ט. שטענדיק : (םאלוטירט) ר א ר ו ק א ר פ

זיך). צעלאבן קינדער (די
האד איך גר״ט. געמיינט איך האב דאס ניט ר: ע ט כ י ר

משפט. צום גרייט געמײנט
גרייט. אודאי : (פארשעמט) ר א ר ו ק א ר פ

 ר. א. פון הימן אויפן פאראדיע א זיך דערהערט דערװײטנם (פון
 און שטיל בלייבן אלע באנער״. םפענגל ״סטאר מיטן אויסגעמישט

 דער אויםגעמאלט איז בויך אויפן איגגל, פעט א אריין קומט עס
ר.) א פון עמבלעם

: ר ע ק י ד י י ט ר א דא. שוין בין איך פ
 א א• א. דעם מיר בעטן איצט און בינע. דער אויף ארויף קומט און

בינע. דער אויף
דער אויר■ א. א א דעם מיר בעטן איצט און ר: ע ט כ < ר

נינע.
ברוםט.) דער אויף עמבלעם מיט׳ן א. א• א. דער ארויו־ גייט (עס

װי אזוי חברטעם, און חברים איצטער און : ר ע ט כ י ר
 ריכטער דער ריכטער. דעם פאר אײך איך שטעל דא, שוין ז״נען אלע
 ארבעטער פון שטאם בוירני, איך הייס הייסן אליין. איד בין ד^ס

* איז מאמע מיין קלאוקם. בא פרעסער א איז טאטע מיין קלאם.  
קא. פענםיל איגל דער אין ארבעט שװעםטער מ״ן צושניידערן,

 די אין חברים די אז װיכטיק איז שטאט, פון ט״לן פארשידענע
 ארגאניזירט װעט ברענטש קינדער א ביז װארטן ניט זאלן ברענטשעס

 אין אפליקאציעס אויסמאבן זאלן זיי נאר געגנט, זייער אין װערן
 גע־ אגגעגעבן זײנען זועלכע דירעקטיװן די לויט ברענטשעם, זײערע

 דער ארדן. פון אפיס אין זיי צושיקן און צושריפטן, די אין װאי־ן
 פון קינדער די ארגאניזירן און אפליקאציעס די םארטירן װעט אפיס
 ברענטשעם, פארשידענע צו געהערן קאנען עלטערן װעמעם ׳געו.נט איין
ברענטש. קינדער איין אין

 אװעכן איז ארבעט די און געװארן געמאכט איז אנהייב דער
 װענדט איצט געװארן. א״נגעשטעלט איז אפאראט דער דע.רפאלגרײך.

 צו ו.לייך צוטרעטן און ארבעט די פארצוזעצן ברענטשעם די אן זיך
 פון קינדער די און קינדער אײגענע זייערע פון ארגאניזירונג דער

״ װעמען מיט ארבעטער די  אין און שעפער די אין זיו טרעפן ז
 קומע;־ אונדזער צו קומען זאלן מיר אז אזוי ארגאניזאציעם, אנדערע■

 צװײ אמװייניקםטנם פון סעקציע קינדער א מיט קאנװענשאן דיקער
מיטגלידער. טויזנט

 טויזנט צװ״ מײנט ארדן אינם מיטגלידער קיגדער טויזנט צװ״
קלאס. ארבעטער פאר׳ן געװאונען קינדער
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: ר ע ק י ד י י ט ר א פיינער. א יחום, פיינער א פ
 חברים איצטער און : הערנדיק) ניט זיך (מאבט ר ע ט כ י ר

 דא זיך האבן מיר משפט. דעם אויף איך עפן חברטעס, און
 באצי־ זיין װעגן רינג ארבעטער דעם משפטן צו הייגט פארזאמלט

 די פארבאנד. םאװעטן פאטערלאנד, ארבעטער איינציקן צום אונג
 איד זייט דזשורז די פראקוראר. דער ארויסברײגגען װעט פאקטן
 זיצט טא עלטערן. ארבעטער און קינדער חברטעם, און חברים

 און פארט״דיקונג דער צו ם״ אויפמערקזאם׳ א״ן זיך הערט און
 דעם ארויםטראגן דארפן װעט איר װ״ל באשולדיקונג, דער צו ס״

 פאנו״ע; מיר איידער איצטער און שולדיק. ניט אדער ׳טולדיק אורט״ל
 װאם ליד דאם זינגען און יפשטעלן או זיך מיר װעלן זיצונג, די אן

 קאמפן, זייערע אין זינגען וועלט גאנצער דער איבער ארגעטער אלע
״אינטערנאציאנאל״. דעם

 די פארבונדן טיכלעך מיט קיגדער 3 אריין קומען געזאנג (נאבן
בינע.) דער ארין= גלייך זיך לאזן זיי פנימער.

איר? זייט װער שטייט! ר: ע ט כ י ר
ען מיר ר: ע ג י י א רינג ארבעטער פון צולויפן געקומען ז״נ
קעמפ.

דא? האבן איר דארפט װאם ר: ע ט נ י ר
דא• זאגן עדות געקומען זיינען מיר ר: ע נ י י א
פנימער? א״ערע פארבונדן איר האט זשע װאם ר: ע ט כ י ו
אויפן (צייגט א. דער אט אז מורא, האבן מיר :ר ע ב י י א

 אונ־ צו מםרן אונדז אויף װעט און דערקענען אונדז יװעט ר.) א.
פגימער. אונדזערע פארבונדן זיך מיר ־אבן קאונםלערם, דזערע

: ר ע ק י ד י י ט ר א עדות פראטעםטיר, איך ריכטער, מר. פ
אויפדעקן. זיך זיי לאזן פנימער, זייערע פארבונדן ניט דארפן
האט פארטיידיקער דער רינטער, ח:ר ר: א ר ו ק א ר פ

זאך. אזא פאדערן צו רעכט קיין ניט
פראטעסטיר. איך ריבטער, ר: ע ק י ד י י ט ר א פ
ניט װערט פראטעםט אייער : טיש) אין (קלאפט ר ע ט ב י ר

 קעגעז מיר און שטראף א פאר מורא האבן קינדער די אנכעכומען.
 איר איידער פראקוראר, חבר איצטער און אויםגעבן. ניט זיי

 אפשטאמונג. אײער זויםן מיר װילן באשולדיקונג אייער אן פאנגט
פאטער? אייער איז וואס

ארבעטער. שיך א קלאס, ארבעטער פון איינער :ר א ר ו ק א ר פ
? ױניאן א צו ער געתערט : ר ע ט כ י ר

ױניאן. איגדוםטריעלער דער צו יא, ר: א ר ו ק א ר פ
• אנפאנגען קענט איר אלעם. דאם ר: ע ט כ י ר
אין ארויס דא טרעט איך : אוים) זיך (הוםט :ר א ר ו ק רא פ
 אין אדבעטער אידישע פון קינדער אלע פון נאמען אין נאמען, אייער

 רינג ארבעטער דער װאם זאכן מיאוםע די אויפדעקן א״ך אמעריקע,
פארבאנד. םאװעטן דעם קעגן אויף טוט

״מיאוסע געזאגט האט ער ריבטער, מר• :ר ע ק י ד י י ט ר א פ
פראטעםטיר. איך זאבן״,

טיש). אין קלאפט (ריכטער
מיאום. פון ערגער נאך :ר א ר ו p א ר פ

: ר ע ק י ד י - י ט ר א באװייזן. ער זאל ז
 נאר רייד, קיין מיט ניט באוױיזן װעל איך :ר א ר ו ק א ר פ

 סא־ א פארשטעלן אייך איך וועל אלץ פון פריער נאר פאקטן. מיט
 םא־ פון א״נגעלאדן םפעציעל האבן מיר װעלכן ארבעטער, װעטישן

שמעון. חנר משפט, אונדזער צו פארבאנד װעטן
 שטאלענע ״אין :ליד דאם זינגען צו אן הויבט עולם (דער

 רעקל, לעדערן א אין מאן הויכער א ארויף ג״ט עם רייען״.
הענט). צװיי געזונטע מיט

? נאמען אייער : אט־דא זיך שטעלט : ר א ר ו ק א ר פ
• שמעון :ן ו ע מ ש
אפשטאמונג? :ר א ר ו ק א ר פ

זאקן־ארבעטער א מאמע די סטאליאר, א טאטע דער :ן ו ע מ ש
דניעפערםטרוי. אין ארבעטער אן איך און

אלעם. דאם :ר א ר ו ק א ר פ
אלעס, ניט נאף : האנט) א (הויבט :ר ע ק י ד י י ט ר א פ

קומסטו? זאגםטו װאנען פון אלעם׳ ניט נאך
פארבאנד. סאװעטן פון :ן ו ע מ ש

: ר ע ק י ד י י ט ר א ? געקומען ביםטו פארבאנד םאװעטן פון פ
נײן. אדער יא ענטפער לעגאל?.

ריכטער. חבר פראטעםטיר, איך ר: א ר ו p א ר פ

י ט ר א : פ ר ע ק י ד ד נעווער י לעגאל פראטעסטיר. מ״נ
 אומ־ מםתמא שװייגט. ער זעט איר :עולם) (צום אומלעגאל? אדער

 עדות ק״ן קען אזעלכער שטאטן. פאראייניקטע די אפגענארט לעגאל.
םערי. נא זיין• :יט

עלים צום אויםגעבן אפשר אים װעם איר ר: א ר ו p א ר פ
ארבעטער דער חברים, נאטש זעט איר : עולם) (צום אײלאנד?

פײאי?. אויך דעם אויף איז רעג
ניט. צייט ?יין טא?ע האב איך און זאך. דער צו :ן ו ע מ ש

 איך בין שלאגלער א אװערף-עריםן. מיך איר האט ארבעט דער פון
 איר װײםט און !דניעפערםטרוי (באגייםטערט) דניעפערםטרוי. אין

 דניעפער טײך גרויסער דער ?• דניעפערםטרוי אזוינם ס׳ה״סט װאס
 טויזנטער שטיינער איבער װאסערן שטורעמדי?ע מיט געלאפן איז

 און שטעט טויזנטער ראפט,p האבן װאם װאםערן שטורעמדי?ע יארן,
 לעמפ־ אנצינדן מען דארף ביינאכט דניעפער, טייך דעם ארום דערפער

״ און ?עראסין, מיט לעך םpויפ־p און טשאדען זיי און ברענען ז  וי
 בא־ לאנד ארבעטער דאם ד,אט שטוב. שטי?ל א באלייבטן זײ װאס

 זיצן ארבעטער און פויערים זאלן הייזער פינצטערע אין ניט שלאסן
^i און ד,על נעכט. די אין p עלע פענצטער. די שיינען דארפןpטריp 

 דעם צעגראבן מיר האבן ה״זער. אלע אין אריינציען מען דארף
 מיר האבן שטײנער, אלע ארויםגענומען מיר האבן דניעפער. טייך

 איז בארג א שטאל. פון און צעמענט פון װאנט שטאר?ע א געבויט
 גאנצער דער װאםערן. אלע אײגגעצאמט און װאנט, ?ײן ניט דאם,
 האבן מאשינען גרויסע און װאנט דער ביי אפשטעלן זיך מוז ט״ך
 עפן אן גיבן מיר און װאנט, שטאר?ער דער ב״ אויסגעבויט מיר

 װאםערן אפגעשטעלטע די שטראם א גיבן װאנט, דער אין טויער א
 מאשינען, די פון רעדער די אויף ?ראפט, אזא מיט ?ראפט, אזא מיט

״ הויפן  אויןן עלע?טרי? טרייבו און ו.יך, ד.יך, דר״ען צו אן זיך ז
 טויזנ־ אויף דראטן די דורך עלע?טרי? טר״בן און מ״לן׳ טויזנטער

 הײזער. פויערים הייזער, ארבעטער אלע אין ארום און ארום מיילן טער
רייען״.) שטאלענע ״אין זינו״ען צו אן װידער הויבט עולם (דער

י ט ר א : פ ר ן ן י ד פראטעםטיר. איך רינטער, מיםטער י
פראטעסטיר. אלרייט, ר: ע ט כ י ר
נאך איז אט־דאם זעמ איר : (באג״סטערט) ר א ר ו p א ר פ

 ט״ל• ?ל״נינ?ער א גאר ס׳איז םאװעטן־פארבאנד׳ גאנצער דער :יט
 פרוכטן, אלע תבואות, אלע ערה דער אין ליגן װעלכע רייבטימער אלע

 פיש די װעלדער, די ,״.ערטנער, די תייזער, שיינע גרויםע די זון׳ די
ארבעטער. די פאר אלעם בהמות, די און

פראטעםטיר• איך :ר ע p י ד י י ט ר א פ
איר? פראטעםטירט אזוינס װאם ר: ע ט ב י ר
םא־ רעדטי-פון פרא?וראר מיםטער דער : ר ע p י ד י י ט ר א פ
 פארבלענדן צו כדי געװען, דארטן װאלט ער װי גלייך פארבאנד װעטן

אלעם? דאם ער װייםט װאנען פון אויגן, די
װאנען, פון אלעם, דאם װיים איך װאנען פון :ר א ר ו p א ר פ

אהער. ומטp א. א א. באװייזן. דאם ?ענען טןpפא
:עולם) (צום עדות. פײנער א א א א :ר ע p י ד י י ט ר א פ

 ו.ע־ האבן זיי ברעכער. לינ?ע די פון ארגאניזאציע די דאך איז דאם
 אר־ די פאר אריעטער־רינג דער ארבעטער־רינג. דעם צעברעבן ,־ואלט

 ריכטער, חבר ארבעטער. די מיט און ארבעטער די פון נעטער,
פראטעםטיר. איך

פראטעםטיר. אלרייט, ר: ע ט כ י ר
? נאמען אייער : ר א ר ו p א ר פ

א. א. א• : א. א• א.
אזוינם? דאס איז װאם :ר א ר ו p א ר פ
: א . א א און ארבעטער אידישע אזוינם? דאס איז װאם .

 אלע פארא״ני?ן װיל װאם ארדן אן אינטערגאציאנאל. :יט־אידישע׳
פאן. איין אונטער עpאמער' אין ארבעטער

 אר־ אידישע זעט, איר : עולם) (צום ר ע p י ד י י ט ר א פ
 גוים, די אידישע, ניט געזאגט? ער האט ניט־אידישע, און בעטער

? באדערן גאר זיך זיי מיט מיר דארפן װאס
ם :פראטעםטיר איך ר: א ר ו p א ר פ ״. ער רופט מי ז

 אויםגעטראכט האבן ?אפיטאליםטן די װאם װארט, מיאום א איז גוים
 גוים, יז,P ם׳ניטא צװייטער. דער ?עגן ראסע אײן אנצורײצן בדי

ניט־אידן. און אידן ארבעטער־?לאם, אײן דא ס׳נאר
י ט ר א זיך נעמט ער װי זעט איר :עולם (צום ו ן p ו ד י פ

ם? פאר אן געזאגט. אייך ב׳האב גוי
״ אבי ניט־אידישע, און אידישע יא, א.: א. א. אר־ זיינען ז



1932 אװגוסט־םעפטעמבער,ק נ ו פ ר ע ד28

 ציל אוגדזער ארדן. אונדזער אין ארײנגענומען זיי װערן בעטער
 פאלין קאמף אונדזער אין אבער קאפיטאליזם, מיט קעמפן צום איז

 אר־ שװערער צוליב קראנק װערן שעפער די אין ארבעטער קרבנוח.
״ מיר העלפן עקספלואטאציע׳ גדויםע און בעט  מיט געלט, מיט ז

 צ״ט דער פאר שטארבן ארבעטער םאנאטארױמם• םיט דאקטוירים,
 די מיר העלפן גויט, גרויס אין פאמיליעם זייערע איבער לאיז איז

 צום קינדער די צו גרייטן ארבעטער־שולן. עפענען מיר פאמיליעס,
 ארבעטער די אויף קלערן ביבער, ארויס גיבן מיר קאמף■ שװערן

 װער און שונאים זייערע ם׳זײנען זוער אן וױיזן לאגע, זייער װעגן
 ארבעטער־אונױוערזיטעט, אן האבן מיר פריינט. זייערע ם׳זיינען

 מיר קעמפן. צו אזוי װי ארבעטער דערװאקםענע די לערנען צו בדי
 ארבעטער־םטרײקערם, די שטיצן מיר ארבעטער־פרעםע. דער העלפן

לאזן... מיר
זאך• דער צו ניט רעדט איר א״ א. א. הבר ר: ע ט כ י ר

אפשטעלן. אײך מוז איך
י ט ר א ר פ ע ק י ד אייך האב איך זעט, איר : עולם) (צום י

זאך. דער צו ניט רעדט ער געזאגט׳
אזוינם װאם איז איצט, אינטערעםירט אונדז װאם ר: ע ט כ י ר

םאװעטן־פארבאנד? װעגן געטאן איר האט
דער אויף שטייען מיר םאװעטן־פארבאנד• װעגן א, :א. א. א.

 אלע מאביליזירן מיר ארבעטער־לאנד. איינצי?ן אונדזער פאר װאך
 אנט־ װעלט גאנצער דער פאר פראטעסטירן צו םיטגלידער אונדזערע

 דעם קעגן צו גרייטן קאפיטאליםטן די וואם מלחמה, דער עגן“
 קינדערלאגד קעמפ אין א״נגעשטעלט האבן מיר סאװעטךפארבאנד.

 קינדער אלע אויפצוקלערן םאװעטן־פארבאנד, דעם זועגן פראיעקט א
 דעלעגא־ א געשיקט האבן מיר ארבעטער־לאנד. איינציקן זייער װעגן
געבראכט. האבן זיי גרוםן א פאר אט־װאם און ארבעטער־לאנד אין ציע

 פארשידענע געװיזן ס׳װערן פארהאנג. דער אוין* זיך (ם׳הויבט
סאװעטן־פארבאנד). פון בויאוגג דער װעגן גילדער שטילע

: ר ע ק י ד י י ט ר א פראטעםטיר. איך פ
פראטעםטירן. מער נאך איר דזעט אט :ר א ר ו p א ר פ

איר? זייט װער פנימער): פארבונדענע די מיט קינדער די (צו
שולן. ארבעטער־רינג די אין לערנען מיר :ר ע ד נ י p ר. א.
םאװעטן־ װעגן עפעס איר װייםט װאם ר: א ר ו p א ר פ

? פארבאנד
איז איצט אז דערציילם, אונדז האט לערער דער ר: ע נ י י א

צאר ביים אמאל װי ערגער נאך
מענטשן. לייטישע אלע מ׳ארעםטירט ר: y מ י י ו ו צ

: ר ן ס י ו אוים־ װארט א מורא האבן דארטן, שווייגן אלע ד
צוריידן.

: ר ע ן כ י ד י י ט ר א פראטעםטיר. איך פ
פראטעסטיר. אלרייט, ר: ע ט כ י ר
א״ך? מען לערנט דען װאם זועגן :ר א ר ו p א ר פ
װעגן םאלאמאן׳ קינג װעגן פאלעםט״ן, װעגן א, ר: ע נ י י א

שלעזינגער•
s שלעזינגער : ר א ר ו ק א ר ?
נא? ױ ױניאן, די פראם גאי ביג דעם ׳יא ר: ע נ י י א
 אנדער אן מיר רופט איצטער אלעם. דאם ר: א ר ו ק א ר פ
ביסטו? װער •צול) א• א. א. פון אינגל (צום עדות.

קינד. א ארבעטערם אן ל: ג נ י א
? לערגםטו וואו : ר א ר ו ק א ר פ
אינטערנאציא־ ב״ם שולן קינדער אידישע די אין ל: ג נ י א

ארדן. ארבעטער נאלן
סאװעטן־ װעגן דארטן מען לערנט װאם :ר א ר ו p א ר פ

פארבאנד?
איז םאװעטן־פארבאנד דער אז אונדז, לערנט מען ל: ג נ י א

״ דעה. גאנצע די האבן ארבעטער װאו לאנד דאם  הייזער, בויען ז
 פאר אלץ טעאטערן, בויען זיי שולן, בויען זיי פאבריקן, בויען ז״
קינדער. זייערע פאר און ארבעטער די

s א ר p דארטן אייך מען דערצײלט װאם אבער :ד א ר ו
?אפיטאליםטן... די װאם מלחמה וועגן שולן די אין

דארטן יװ״םט װאם : פראטעסטיר איך : ר ע p י ד י י ט ר א פ
?ינד? א

: ר א ר ו ? א ר ד א פ װעלן מיר אבער סך, א שוין װייסט ^נ
ינד.p קיין ניט אנדערש, עמיצן רופן באלד

 מעטױ זיך באװייזן עם פארהאנג. דער אוין^ זיך הויבט (עם
 אבראמא־ און פיינשט״ן געליבטער, וו״נבערג, ?אדיאן, אייב װאל,

״ איבער שטייט װאס װיטש, דארשנט). און ז
אונטער־ ארבעטער־רינג דער מוז איז :ש ט י ו ו א מ א ר ב א

 צייטונג א ארויםגעבן מיר װעלן אונטערנעמו:;. דאזי־ע די שטיצן
 װעגן טאד. שרייבןיאלע טיר וועלן צ״טונג דער אין און בערלין אין

 סאוועטךפארבאנד. אין אפגעטאן װערן װאם מעשים, שרע־לעכע די
 1פאר םאװעטן־פארבא:ד. דעם פארניבטן מיר וועלן אופן אזא אויף

 די םטאלינס, די באלשעװיקעם, אוממענטשלעכע די גאר ביז ניכטן
די... מאלאטאװם,

רעד• װאם צו : האנט) דער מיט מאך א (גיט ן א ־ א ק ב. א
 געבן מוזן װעט ארבעטער־רינג דער אז שוין׳ זעען מיר לאנו.?

 צום דאס נעמען מירן געלט. םומע גרויםע א אבראמאװיטש׳ן גענאסע
 ? קעג־ז האנט׳ די אויפהויבן זאל דערפאר ם׳איז װער אפשטימען.

 א איבער גיט (װייגבערג מזומן• מיט ארויס פאםירט. דערמיט
געלט). בינטל

: ש ט י ו ו א מ א ר ב דאנק. א גענאסן׳ דאנ? א א
אויף.) באלד זיך הויבט און אראפ (פארהאנג

םאװעטן־ װעגן נייעם : צייטונגען) מיט אום לויפן (קינדער
 אין ינדערp ^יילעט מען צײטונר״ אבראמאװיטש׳ם נ״עם, פארבאנד,

 קא־ די פארפאנד. סאװעטן אין מענטשן אלע שיםט מען גאםן. די
ברויט. גאנצע דאם צו געמען מוניםטן

 ס׳װערט און אויף נאלד זיך ד״־יבט און אראפ זיך לאזט (פארהאנג
 גע־ װיינבערג, װאל, מעטױ ־אהאן, אבראמאװיטש, טאנץ, א געװיזן

 אנט־ האװקען און טאנצן ־ינט. פון קאםטירמען אין פיש ליבטער,
יהאמער.) און סערפ דעם קעו.ן

 שטעלן אויפגערעגטע ינדערp די אראפ. זיך לאזט (פארהאגג
!נידער ארבעטער־רינג, דעם מיט נידער : שרייען) און אויף זיך

 אונ־ זיך טpרו פארטײדיקער אריין, טיש אין קלאפט (ריכטער
 טיר דער צו זיך רו?ט זאל. צום אראפ בינע דער פון טערװ״לעבץ

אנטלויפט.) און
רואי?. חברים, רואי? : אר״ן) טיש אין לאפטp( ר ע ט ב י ר

 מײנט עס אבער אגטלאפז, איז פארטיידי?ער דער שטיל). (ם׳װערט
 איך דז־צורארם, חפרים משפט. דעם איבער רײסן מיר אז גיט,
 פאקטר אלע אויסגעהערט האט איר עלטערן׳ און ינדערp אייך מײן
 איצט םאוועטן־פארבאנד, צום ארבעטער־רינג פון יאציאונו. דער זועגן
 שטימען׳ מיר ניט־שולדיק. אדער שולדיק ארויםטראגן איר ?ענט
 יא. זאגן זאל שולדיק איז ארבעטער־רינג דער אז דעם פאר ס׳איז װער

יא : ע ל א
ארבעטער־רינג דער אז דעם׳ פאר איז עס װער :ר ע ט ב י ר

איר האט חברים, •טטיל). (ם׳איז ניין. זאגן זאל pאומשולדי איז
 איז משפט דער שולדיק. אורטייל, איײיר ארדיםגעטראגן עס הייסט

ענדע. צו
משפט דער מינוט, א״ן רינטער חבר :ר א ר ו p א ר פ

 װאם רעזאלוציע, די אפשטימען אויך לאמיר ענדע. צו ניט• נאך איז
צוגעגרייט. האבן באשולדי?ער די מיר

גוט. :ר ע ט נ י ר
?ינדער מיר-די : פאפיר) א פון (לייענט ר א ר ו p א ר פ

 קענדער־ אין p^j׳or.x: זוכטיק פארזאמלט זיך האבן עלטערן און
 פאררעטע־ זיינע פאר איבעטער־רינג, דעם משפטן ?אסינא, לאגד
 סאײעטן־פארבאנד. דעם אנטקעגן אן פירט ער װאס מעשים, רישע

 דעם בא געװארן ארויםגעבראכט זיינען װאס פאקטן אלע אויסהערנדיק
 צוזאמען ארבעטער־רינג דער אז איבערצייגט, זיך מיר האבן משפט

 װאם ארבעטער־לאנה אונדזער שאדן בר״נגען קאפיטאליסטן די מיט
 בא־ אלע מיט לאגד א אויםבויען קענען צו כדי שװער אזוי ארבעט

 שטאר? מיר פראטעםטירן דארום ארבעטער. די פאר ?װעמלעכקייטן
 אלע אויף פאדערן און ארבעטער־רינג דעם שעדי־ער, די אנט?עגן

 ארבעטער־רינג די אין ?ינדער ז״ערע שי?ן װאם ארבעטער־עלטערן
 פראטעםטירן זאלן אלע זיי אז ארבעטער־רינג ?עמפ איז אדער שולן

 דער פאר אמ־p אין אנשליםן זיך און פארפירערשאפט זייער אנטקע־ן
םאוועטן־פארבאנד. פון פארטיידי^נג

ארבעטער־ אין טעלעגראמע א מיר שי?ן צײט זעלבער דער אין
 ארבעטער־עלטערן און ?ינדער אלע צו װענדונג א מיט ?עמפ רינג

 אין אנשליםן זיך און ארגאניזירן באלד זיך זאלן זײ אז דארטן,
 ארבעטער־פאטערלאגד, אײנצי־ אונדזער פארטײדיקן פאר קאמף

םאװעטן־פארבאנד•
: ר ו ן ט נ זאגן. יא זאל דעם פאר ם׳איז װער י

א!) : אוים שרײען ^נדער (די י
(שטיל). ד.עגן?
רעװאלוציא־ זינגט מע און אויף זיך הויבט זאל גאנצער (דער

(םוף) לידער.) נערע
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רןאמיטע עקזעקוטיװ נאציאנאלער דער פון פראטאקאלז
 ױגי אפגעחאלטן עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון זיצונג טע1£

♦ .1932 ׳טן10 דעט

קארנאװסקי, פינקעלשטיין, קאסטרעל, ןזאלפערין, :אנװעזנד
 גריז׳ פאלאק׳ מענשער, ,יןsלר פרימאװ, קאנדעלא, שקליאר, גראםמאן,

װיינער. בראדסקי, אקען, שםײנבערג, םולטאן, קעלנער, א״זענמאן,
רעדי• און בעדאבט פידלער, שילער, לין, :אבװעזגד

 פון באשטייט װאס קאמיטע א 121 ברענטש פון דערשײנט עט
 דעם געגן אפעלירן זײ חאםפיטעלער. םענטער און פינגער, חברים די

 צוריקגע־ האט װעלכע קאמיטע, אדמיניםטראטױוער דער פון באשלום
 קא־ די אויםהערנדיק פיגגער. וזבר פון בענעפיט קראנקן דעם װיזן
 עקזעדןוטױוע נאציאנאלע די באשליםט ,121 ברענטש פון מיטע

 אדמיניסטרא־ דער צו 121 ברענטש פון פארלאנג דעם איבערצושיקן
פארהאנדלען. צו נאבאמאל קאמיטע טױוער

 גא־ דער פון פארטרעטער דער געװען איז װעלכער חבריװ״נער,
 פארבאנד, םאװעטן פון דעלעגאציע דער אין עקזעקוטױוע ציאנאלער

 װא= שטעט, פילע אין אז דערקלערט, ער באריכם. קורצן א אפ גיט
 םאװעטישע די האבן באזוכן צו אויסגענןומען איז דעלעגאציע די

 ארבע־ די צו גרום א דעלעגאציע דער דורך איבערגעשידןט ארבעטער
 פארבאנד סאװעטן פון שטעט די אין ארבעטער די אמעריקע. פון טער

 אוגדזער װעגן פראגז פיל זייער דעלעגאציע דער געשטעלט האבן
 װאם צו פארשטאנען גארניט אנפאנג פון האבן זײ ארגאכיזאציע.

 מעגלעך, איז עם אזוי װי ; ארו״אניזאציע פראטערנאלע א דארף נזען
 פארזיכער־ םאציאלער מיט ארבעטער די ניט באזארגט רעגירונג די אז

״ אז אזוי, רונג  פאר ארגאניזירן צו אל״ן געצװאוגגען זייז זאלן ז
 װעגן דערקלערט ד,אט דעלעגאציע די װי דעם :אך זעלבםטהילף. זיך

 פון װיכטיק״ט די א״נגעזען ערשט זײ האבן אויפגאבן אונדזערע
ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן אונדזער

 דעדע־ די װאט פאקט׳ דעם אויך אונטערשטרײכט וויינער הבר
 װאו שטאט יעדער אין קאאפעראציע פולע די געקראגן האט גאציע

 אונטערזובן צו מעגלעבק״ט א געהאט האבן זיי געקומען. זיינען ז״
 באזובן זאװאדן, און פאבריקן זען געװאלט, האבן זײ װאם אלץ,

 באזוכן אנשטאלטן, קולטור די מיט זיך באקאנען הײמען, קינדער
 האבן זײ פלאן. ־יאר5 דעם פון דערגרײבונגען די זען טורמעם,
 אלע ,י פיז פארװאלטער די אויפנאמע. גוטע א געקראגן איבעראל

 אין איגפארמאציעם אלע גענעבן זיי האבן פאבריקן און אנשמא״לטן
״ וועלכע  געײען אריך איז דעלעגאציע די גענויטיקט. זיך האבן ז

 דעם מיט באקאנט דארט זיך האבן און קרים אין קאלאניעם׳ די אין
• קאלאניסטן די' פון לעבן

 געהאנדלט האט דעלענאציע די אז אויך, דערצײלט וויינער חבר
 געהאט האט דעלעגאטן די פון איינער יעדער אז קאלעקטױו, א װי

 םאװעטן־פארבאנד. אין פאר קומט עס װאם אלץ, פאר אינטערעם טיפג א
 זיך װעלן זײ װעלכן מיט מאטעריאלן מיט ים א אנגעקליבן האבן זײ

 איז ארבעטער די מיט און ארדן פון מיטגלידער די מיט טײלן
אלגעמײז•
 װערט עס און גוטגעה״םן ווערט װײנער חבר פון באריבט דער
:באשלאםן
עקזעקו־ נאציאנאלער דער פון מיטינג א װערן גערופן זאל עם

 זאלן עס יװעלכן צו שטאט־קאמיטעט, פון מיטגלידער די מיט טיװע
 דא זיינען װאם דעלעגאטן אנדערע אלע אויך װערן אײנגעלאדן

ױ אין יארק. נ

םעקרעטאר פון באריכט

 ד״ר צו פארטראטן געװען ז״גען ער און בעדאבט חבר
 האט קאנװענשאן די שיקאגא. אין (נאמינ״שאן) קאנװענשאן

 צו צוזאמענשטעל. פראלעטארישן איר מיט אויסגעצייכנט זייך
 אויםגעקומען איז פערזענלעך אים אז מאל, ערשטן דעם

 פארטראטן געװען זיינען עס װאו קאנװענשאן ריזיקע אזא זען צו
שטאטן. פארמער די פון און אינדוםטריע גרונט דער פון ארבעטער

מאם־מיטינג׳ קאלאםאלן א מיט דערעפנט זיך האט קאנװענשאן די
. 15,000 צו נאענט געװען ז״נען עם װאו

 פארגעשטעלט זיינען עם װען ענטרזיאזם, און באגײםטערונג די
 ביי געװאלדיק. געװען איז פארד און פאםטער חברים די געװארן

רעדעס׳' די שטאטן. 43 פארטראטן געװען זיינען דער'קאנװענשאן

 דער ב״ געװארן געהאלטן זייכען װאם באריכטן און באגריםונגען
 טיפע געשלאגן ד,אט פארטיי די אז באװיזן, האבן קאנװעגשאן

 די אמעריקע. אין מאסן ארבעטער ברייטע די צװישן װארצלען
 פרעזידענט אלם געװארן נאמינירט זיינען פארד און פאםטער חברים

 אויםגעארבעט איז װעלכע פלאטפארמע די פרעזידענט. װייס און
 זיינען מיר װעלכע אין פונקטן װיכטיקםטע די ארײן נעמט געװארן

 פאר־ םאציאלער פאר פאדערונג די װי פאראינטערעםירט, באזונדערם
 די פון פארטיידיקונג די מלונה, דער פון השבון אויפן זיכערונ,־.

ײ. א א. געבוירענע, פרעמד
 קאנ־ נאמינאציע דער פון באריבט דעם ענדיקט זאלצמאן ר. חבר
 עקזערןוטױוע :אציאנאלע די אז רעקאמענדאציע, דער מיט װענשאן

 אײנציקע די אלפ פארד און פאםטער חברים די אעדארסירן זאל
 אין ארבעטער די פון אינטערעםן די פארטרעטען זועלכע קאנדידאטן׳

פאדערונגען. אונדזעיע פאר קעמפן װעלכע און אמעריקע
 אה״א; בעלער, באזובט, קאמיטע ױגיפיקאציע דער פאר ־אט ער

 ;אינדיאנא העמאנד, אינדיאנא; הארבאר, אינדיאגא קאלאמבום,
 פאל, סט. ;מא. סיטי, קענזעם ;מא לואים, םט. ; איגדיאנא גערי,

 האבן מיטינגען אלע ;מינעסאטא מינעאפאלים, און מינעסאטא;
 פאראיי־ די דורכפירן אנצופאנגען איז עם נויטיק װי באװיזן
 די באקאנען ערטער, די פון נאר אויבן פון בלויז ניט ניקונג

 שפראכיקע - פארשיידן די מיט ברענטשעם די פטן מיטגלידער
 פאר קאמיטעס צענטראל שטאטישע די ארגאניזירן און ברענטשעם

ארבעט. דער
 האבן מיר דערפאלג. א געװען איז קאמפאגיע ״פרייה״ט״ די

 װאם ו״עלטעד, די מיט און $14,000 איבער געזאמלט אפיס דורבן
 מיר יװעלן ברענטשעם, די אין און אפיס ״פר״ה״ט״ אין זיך געפינען

.$15,000 פון םומע די דערגרייכן זינער
 פון געשיכטע דער אין גרעםטע די איז ליסט םוםפענשאן דער
 מיטגלידער. 1800 צו נאענט סוםפענדירט האבן מיר ארדן. אונדזער

 װערן רעאינםטײטעד װארשײגלעך װעלן דעם פון אז זיך פארשטייט
 1,000 ארדם פי־ן פארלוםט א עם מײנט דאך .800 און 000 צװישן

 די פון איינע אונדז פאר איז דאם און קװארטל א פאר מיטגלידער
ארדן. פארן פראבלעטען ערנםטע און װיכטיקםטע

 םלאװאקישער דער מיט פארא״נינןונג דער מיט פארבינדונג אין
פאפירן אלע מיט אפמאך דער : אזוי איז ארגאניזאציע רוםישער און

ױ דעם פון הענט די אין זיך געפינען  אװ קאמישאנער יארקער נ
 זײנען דעפארטמענט דעם פון אונדז דערקלערט מען װי און אינשורענס

 אינ־צורענם אייניקע אונטערזוכן מיט פארגומען זייער איצט זיי
 אגרי־ דעם אונטערזוכן ניט איצט זײ קאנען דעריבער און ־אמפאניעם

 דער צוגעשטעלט. זײ האבן מיר װאם פאפירן, די און טענט
״ ,אז צוגעזאגט אבער האט דעפארטמענט  קומענדע די אין װעלן ז

 אונטערזוכן צו עקזאמענערס אינשורענם די אר״נשיקן װאנן צוױי
 אונדזערע פאר אויך נויטיק ז״ער עם דארפן מיר ביכער. אונדזערע

שטאטן. אנדערע אין לייםנס
 װערט עס און גוטגעחייסן װערט זאלצמאן הנר פון באריכט דער
:באשלאםן

 פאםטער חברים די אינדארסירן מיט פארבינדוגג אין אז .1
 פרעזידענט אנדערע די צו ברױו מיט װענדן זיך מיר זאלן פארד און

 װעגן שטאנדפונקט זייער פרעגן זײ זאלן מיר װעלכע אין ?אנדידאטן
 װ. א• א• געבוירענע, פרעמד פון פארטײדיקונו. פארזיכערונג, םאציאלער

אינדארסמענט• אונדזער מיט ארויםקומען מיר זאלן נאכדעם
?א־ עקזעקוטיװע נאציאנאלע די אז באשלאםן, אויך ווערט עם

 װאשיגגטאן אין טעלעגראמע פראטעםט א ארויםשיקן גלײך זאל מיטע
 ברענטשעס אלע מאביליזירן גלײך זאלן טיר און ביל דאיז דעם געגן
 פראטעםט א ארגאניזירן און פראטעסטירן זאלן זיי אז ארדן, דעם פון

 אינםטרואירט זאל בראדסקי חבר ביל. דאיז דעם געגן באװעגונו.
 דער אז און ביל איכערן איבערזיכט פןורצן א אנצושרייבן װערן

ברענטשעם. אלע צו װערן ארויסגעשיקט זאל איבערזיבט
״ן פון באריכטעט מרמר חבר  פאלגנדע די נאזופט האט ער טור. ז

 סט. מינעאפאלים, ; א״אװא םיטי, סױ ;נעבראםקא אמאהא, :שטעט
 אינדיא־ בענד, םאוט שיקאגא, מילװאקי, מינעסאטע; דולוט, און פאל
פיטםבורג. און יאנגםטאן קלמולאנד, טאלידא, דעטרויט, :א,

 דער מיט פארנומען טור אויפן מרמר חבר זיך האט אממערםטן
 פארשטײט שולן. די איבער אינםפעקציע מאכן און ארבעט קולטור

ארגאניזאציע רײע א אויף ענטפערן צו אויםגןיקומען אים אז זיך,
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 עפענעז װילן וואם שטעט, נייע רײע גאנצע א פאראן זיינען עם פראגן.
 זאלן זיי כדי הילף׳ אלע געבן דארפן זיי װעלן מיר שולן. קיגדער

 דעטראיט אין און שיקאגא אין שולן די דערעפעגעז. שולן די קאנען
 לאגע די איז קלױולאנד אין צושטאנד. גוטן זייער א אין זיינען

״ן ניט  באזוכטע גוט געהאט ער האט שטעט אלע אין גוטע. צו ק
גוטגעה״םן. ווערט מרמר חבר פון באריכט דער לעקציעם.
 חבר קאמיטע. ארגאניזאציע דער פאר באריכטעט קעלנער חבר

ױ אין געקומען איז װעלכער עלעף,  דער פאר באריכטעט האט יארק נ
 דיםטריקט. קליװלאנד פון ארבעט דער וועגן קאמיטע ארגאניזאציע

 א״נציקע דאם פארשריט. גרוים כעטאנט זיי האבן אלגעמיין אין
אידישער• דער איז גענוג פראגרעםירט ניט האט װעלכעם פעלד,

 זיין פון באריכט א געהאט מיר האבן עפשטיין מלך חבר פון
 גוטע. ז״ער זיינען ארדן פארן אויםזיכטן די אז דערצ״לט, ער טור.
 זיי ארבעט• דער צו צוגאנג םע?טאנטישן א האבן חברים די אז נאר

 דער אז אויך, דערצײלט ער מאםן. בר״טע די פון אפ זיך טיילן
 אװעלו פאין זײ װאם דעם, צוליב מיטגלידער םך א פארלירט ארדן
בירא־בידזשאן. ק״ן

 דעם דעלעגאציע דער פון טעלעגראמע א באקומען מיריהאבן
 יטוין איז זאלצמאן ר. חבר שיף. אויפן זיך זעצן זײ אז םטן,30

 די מאכן געדארפט האבן מיר און טור זײן אויף געװען דעמאלט
 ארוים־ זיך ם׳האט דעלעגאציע. דער פאר טורם די פאר אראנדזשמענטס

 באריכט דעם אננעמען געװאלט ניט האבן שטעט ט״ל א אז געװיזן
גענוגצייט. געהאט ניט האבן זיי װייל דעם, צוליב דעלעגאציע דער פון

 װאכן צװײ פאר חבר א פארלאנגט האט דיסטריקט קאנעטיקוט
 חבר שי?ן צו באשטימט האבן מיר ארבעט. ארגאניזאציע דער פאר

 ער אז און םאװעטן־פארבאנד פון באריבט זײן אפצוגעבן שילערן
 אר־ פאר טאג עקםטרא אן זײן קאניצ]טיקוט פון שטאט יעדער אין זאל

 די געװארן אפגעהאלטן איז ױני טן5 דעם ארבעט. גאניזאציע
ױ אין פארזיכערונג םאציאלער פאר קאנפערענץ  קאנפע־ די יארק. נ

 א דערװײלט האבן מיר דערפאלג. א טיילוױיז געװען איז רענ׳ן
 זאלצמאן ר. און קעלנער װיינער, חברים די פון קאמיטע םפעציעלע

 און מיטגלידער געשטראנענע פון פראגע דער אין זיך ארײנצוטראבטן
 פון לאמפאניע מיטגלידער ?ומענדער דער פאר פלאן א אויםארבעטן

ארדן. דעם
 ארבעט ױגנט פאר קאמיטע םפעציעלע א דערװ״לט האבן מיר

 קא־ ארגאניזאציע דער פון פארטרעטער ארײן ג״ען עפ װעלכער אין
 ארגא־ פאר פיאנערן די און םעקציע ױגנט קאמיטע, קולטור מיטע,
 דער פון באריכט דעם נאך ארדן. דעם אין ברענטשעם קינדער ניזירן

 ײעגן דיםפןוסיע ליינגערע א זיך אנטװיקלט קאמיטע ארגאניזאציע
 װעז געװאיז אויסגענוצט איז דעלעגאציע די אזוי װי אופן דעם

צוריק. געקומען איז זי
 באדויערט עקזעקךטױוע נאציאנאלע די אז באשלאםן׳ װערט עם

 מיט־ ו-עהעריקע אלע געװארן אנגענומען ניט איז עס װאם פאקט, דעם
״ דעלעגאציע די אז לען,  װערן אויםגענוצט זאל צוריקקומען איר ב

 קאמיטע ארגאניזאציע דער פון באריכט דער אופן. בר״טםטן אויפן
גוטגעחייםן. װעדט

 צוזאמען קאמיםיע. קולטור דער פאר באריכטעט פינקעלשטײן חבר
 פלאן דעם אויםגעארבעט מיר האבן קאמיטע ארגאניזאציע דער מיט
 בא־ שול דער אין אר״ן איצט אים בר״נגען און ארבעט זומער פאר

 איבער לעקציעם געדרו?טע ארויםצוגעבן באשלאםן האבן מיר װעגונג.
 פון געשיכטע און עקאנאמיע פאליטישער מאטעריאליזם, היםטארישן

 בװיטע א אנפירן דעם װעגן װעלן מיר באװעגונג. ארבעטער דער
 אן פאנגען מיר ״פונק״. אין םיי ברענטשעם, די אין ם״ קאמפאניע

 מיר הימנע. בעםטע די פארפאםן פאר ארדן אונדזער פאר קאנטעםט א
 דער פרייזן. אין $150 יװערן ארויםגעגעבן זאל עס אז באשטימט האבן

״ן זאל פר״ז ערשטער  $15 דריטער דער ,$25 צװײטער דער ,$100 ז
.$10 פערטער וער און

 אין שליםן זיך און אויגוםט אין אנפאגגען זיך זאל קאנטעםט דער
 די רעזולטאטן. די אנאנםירן מיר זאלן דעצעמבער אין ■נאװעמבער.

 דער אין און ״פונק״ אין װערן געדרוקט נאכדעם זאלן לידער בעסטע
 וזברים די פון באשט״ט קאנטעםט דעם פאר קאמיטע די ״פרײהייט״.

 געמ״נשאפטלעכע א האבן װעלן מיר זאלצמאן. ר. און םולטאן מרמר׳
 ם״ ױלי, םטן22 דעם קאמיםיע שול נאציאנאלער דער מיט זצונ;
 יאר. קומעגדן פאר לערער די װיעגן םיי און ארבעט זומער וועגן

 פון פאמפלעט א ארויםגעבן באשלאםן האט קאמיםיע שול נאציאנאלע די
 פאלגנדע די ארײנגעגעבן אונדז האט קאמיטע מעטאדישע די זײטן. 8

:רעקאמענדאציעם
 פראפאגאנדע אגטי־רעליגיעזער פאר מעטאדיק א אויסארבעטן .1

שולן. די אין

״מארגן־פרײהײט״. דער אין װינקל קיגדער פארן פלאן א .2
שולן. די פאר ארבעט םעקציע און ?לוב פאר פלאן א .3
 פונקט םפעציעלן א ארײנגעבן און פראיעקטן די רעװידירן .4

ראםן־דיםקרימינאציע. וועגן
שולן. די פאר ארטאגראפיע איינהייטלעכע אן אויםארבעטן .5

פאר פלעגער צוגר״טן זאל װאם קאמיטע א דערװײלט האבן ימיר
םעפטעמבער. אין קאנפערענצן שול־פאראײן די

אונױוערזיטעט, ארבעטער דעם פון באריבט א געהאט האבן מיר
 דער קאמוניזם. פון ב. א• אין ו־עװען איז באזוך גרעסטער דער אז

 און פארלאמענטאריזם אין געווען איז באזוך גרעםטער צװ״טער
 בא־ פראטערנאלער אין באזוך דער געװען איז שװאך ארגאניזאציע.

 זיינען םעקרעטארן פון קלאס דעם אין קלאםנקאמף. און װעגונג
שילער. 9 געװען בלויז

 די אונױוערזיטעט ארבעטער דעם געבן צו באשלאםן האבן מיר
יאר. א $300 פאראיארן, װי םובםידיע זעלבע

גוטגעהײםן. װערט קאמיםיע קולטור דער פון באריכט
קאמיטע. אדמיגיםטראטיװער דער פאר באריכטעט פאלאק ח:ר

״  םער־ קראגקן צוריקגעװיזענע געגן אפילם פיל פארהאנדלט האבן ז
 םאב־ זייער האט זאלצמאנען חבר פון אבװעזנהייט דער אין טיפיקאטן.

 האנן װעלכע ברענטשעם, די םוםפענדירן װעגן געהאנדלט קאמיטע
 איז באריכטעט, האט זאלצמאן חבר יװי בילם. זייערע באצאלט ניט

 מיט געהאנדלט האט קאמיטע די כאטש צאל, גרויםע א זייער געווען
איינזעעניש• גרוים

 םעקציע אונגארישער דער מיט פאראייניקונג דער פון דעטאלן די
 זיך באטייליקן קאמיטע דער אין געלייזט. צופרידנשטעלנד װערן
 האבן מיר םעקציע. אונגארישער דער פון פארטרעטער דר״ איצט
 $300 פון פאנד א סעקציע אונגארישע די געבן צו באשלאםן אויך
קעש. פעטי פאר

 און םפעציאליםטן די מיט קאנפערענץ א געהאט האבן מיר
 קראנקן אפליקאציעם, װעגן פראגן פיל װאו דאקטוירים, לאקאלע

 דעפארטמענט, מעדיקל פון פראבלעמען אנדערע און םערטיפיקאטן
 האבן דעפארטמענט דענטל אונדזער אין געײארן. פארהאנדלט זיינען

 און עקםפערימענט אלם דערװייל דענטיסט א נאך אנגעשטעלט מיר
פערמאנענט• בלייבן זאל ער צי האנדלען מיר װעלן אינגיכן

 פרייזן הויכע צו די געגן פראטעםטירט האבן ברענטשעם פילע
 פריער־ איר געענדערט האט קאמיטע די םעקרעטארן. די באנדן פאר

 ביז ברענטשעם פאר טשאדזשעם די פארקלענערט און באשלום דיקן
 100 ביז 50 פון ,$2 צו 5Ó ביז 25 פון און ,$1 צו מיטגלידער 25
.$5 — 150 ביז 100 פון $3 —

גוטנעה״םן. באריכט דער װערט דעבאטע ל,ורצער א נאך

זיצונג סןטע

 צוזאמען עקז. נאציאנאלער דער פון מיטינג געמײנשאפטלעכער א
ױ דעם מיט  טן11 דעם געװארן אפגעהאלטן איז שטאט־קאמיטעט יארק נ
ארדן. פון אפים אין ױלי

װיינער. — פארזיצער
 אן אויםצוהערן צװעק דעם פאר געװארן גערופן איז מיטינג דער

 געפארן איז װעלכע דעלעגאציע, אונדזער פון באריכט אויםפירלעכן
 לין, חבר ײי אזוי אז באשלאםן, װערט דערביי םאװעטן־פארבאנד. אין
 םאװעטן־ אין געווען איז ארדן, אונדזער פון װיצע־פארזיצער דער

 ער זאל דעלעגאציע, אונדזער וואם צ״ט זעלבער דער אין פארבאנד
דעלעגאטן. די מיט צוזאמען באריכטן אויך

 אפ גיבן װ״נער חבר און בערעזניאק קירטשטײן, לין, חברים די
 די שטונדן. 2 איבער פארנעמט װעלכער באריכט, אויספירלעכן אן

 שטאט־קאמיטעם פון און עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון חברים
 ־אט דעלעגאציע אונדזער װאם אלץ װעגן אוים אויפמערקזאם הערן

 אויך זיך שטעלט זו״נער חבר לאנד. פראלעטאריש אונדזער אין ו.עזען
 װי לענדער, קאפיטאליםטישע די אין עפיזאדן אײניקע אויף אפ

 לעבן דעם מיט פארגלייכטעם און לאטװיא און דייטשלאנד פראנקרייך,
 אזוי װי בילד קלאר א זיך באקומט דעם פון און םאװעטן־פארבאנד, אין

םאװעטן־פארבאנד. אין םאציאליזם דעם בויען ארבעטער סאװעטישע די

זיצונג טע17

 געװארן אפגעהאלטן עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון מיטינג
מלי. טן14 דעם

בעדאפט, פידלער, בראדםקי, לין, װ״נער, הברים אנװעזנד:
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 פאלאק, לופין, סיגל, מענשער, קאםטרעל, אקען, האלפערן, גראסמאן,
שילער. רעדי, קארנעװםקי, קאנדעלא, קעלגער, פינקעלשטיין,
שט״נבערג. סולטאן, שקלאר, גרין, אייזנמאן, :אבװעזנד

װ״נער. פארזיצער:
בא־ םעקרעטארם )2 פארל״ענען. פראטאקאל )1 :טאג־ארדנונג

 ארגאניזאציע )4 װאל־קאמיםיע. נאציאנאלער פון ;אריכט )3 ריפט.
 קולטור־קאמי־ )6 באריכט. פארװאלטונג־קאמיטע )5 בארי־ט. קאמ.

באריכט. קאמיטע אפיל )7 באריכט. טע
גוטגעת״םן. און פארגעל״ענט מיטינג לעצטן פון פראטאקאל

ם ר א ט ע ר ק ע  מיט־ םוםפענדירטע די פון ט. כ י ר א ב ס
 צוריק 600 שוין זיך האבן קװארטאל לעצטן פון גלידער

 רע־ װעלן 200 נאך אז דערװארטן. קאן מען רעאינםטייטעד.
 אפגעגעבן איצט ביז האט דעלעגאציע אונדזער װערן. אינםטייטעד

דעטראיט, פיטםבורג, באפאלא, :שטעט פאלגנדע די אין באריבטן
 דענװער, אמאהא, םיטי, קענזעם לואי, םט. קענעשא, מילוואקי, שיקאגא,

 אירי, ראטשעםטער, סיראקױז, אלבאני, פילאדעלפיע, אגדזשעלעם, לאם
 ברידזש־ םטעמפארד, דולוט, פאול, סט. מיגעאפאלים, טאלידא, יאנגםטאן,

ױ סאוט־נארװאלק, פארט, װן, נ ױ םפרינגפילד, הארטפארד, ה״ יארק. נ
 טײלן פארשידענע אין מיטינגען רײע א נאך צוגענרייט װערן עם

 צו נאענט הויפטזעכלעך שטעט, אנדערע אין םיי יארק, :ױ שטאט פון
יארק. ני,•

 אריינ־ דעפארטמענט אינשורענם דער האט פארלאנג אונדזער אויף
 ביכער. אונדזערע עקזאמענירן צו עקזאמענערס אעשורענס די געשילןט

 בא־ קאנען זאלן מיר אז דעם צוליב םיי האבן נויטיק עם דארפן מיר
 פאראיי־ אונדזער צוליב סײ שטאטן, אנדערע אלע אין לייסנם קומען
ארגאניזאציעם. רוםישע און םלאװאקישע די מיט ניקונ;

 אן זאלצמאן חבר וױיזט פאראײניקונג דער מיט פארבינדונג אין
טיק״ט דער אויף  אויפגאבע װעמעם חבר, םפעציעלן א אנשטעלן פון נוי

 דורכפירונג דער אין איינצלהײטן אלע מיט אפצוגעבן זיך זיין זאל עפ
 ארגאני־ דער פאר אויך װי ארגאניזאציאנעל, פאראייגיקונג דער פון

 װעלכע ?אמיטעטן, צעגטראל שטאטישע פון אויפבויאונג און זירונג
ןא געװארן ארגאניזירט שוין זיינען י  נאן דארפן יװאם און שטעט רייע א

 קאמי־ צענטראל שטאטישע די שטעט. אנדערע אין װערן ארגאניזירט
 טייל א שוין זיינען װאם ברענטשעם די גאר ניט אריין נעמען טעטן

 און רוםישער דער אין ברענטשעם די אויך נאר ארדן, אונדזער פון
 פאראייני־ די נאך האבן מיר װעלכע מיט קאםע, קראנקן םלאװאקישער

דורכפירן. געקאנט ניט הײנט ביז ק,־:ג
 גוטע א אנטװיקלען צו באװיזן מיר האבן ביל דאיז דעם ארום

 פרא־ צאל ריזיקע א געװארן ארויםגעשיקט זײנען נאר ניט קאמפאניע.
 ביל, דאיז דעם געגן םענאט און קאנגרעס דעם צו טעלעגראמען טעםט

 אויפקלער-ונגס־קאמ־ אן אנטװיקלען צו אויך באװיזן האבן מיר נאר
״ ארויםשי?ן דורך ברענטשעס אונדזערע אין פאניע  ספעציעלע א ז

 דער װעגן א״נצלהײטן אלע געװארן אנגעװיזן איז עם װאו צושריפט,
 דורכגע־ האבן ברענטשעם רײע גאנצע א ביל. דאיז דעם פון באדײטונג

 עיר אפען דיםקוסיעם, די פון רעזולטאטן אלם און דיסקוםיעם פירט
מיטינגען. פ־־אטעסט

 איז געבוירענע פרעמד די פון פארטײדיקונג דער פאר קאמיטע די
 די, על. איי. דער מיט פאראייניקט איצט איז זי געװארן. רעארגאניזירט

 זאלן מיר אז פארלאנגען, זײ דארטן. קאמיטע זעלבשטענדיקע א אלס
 פארבינדן זאל װעלכע קאמיטע, דער אין פארטרעטער א דערװײלן
 פארטיי־ דער פאר ארבעט דער מיט עקזעקוטיװע נאציאנאלע אונדזער

 ברױו א באקומען אויך האין מיר געבוירענע. דייפרעמד פון דיקונג
 מלחמה ?עגן קאנגרעם װעלט פאר׳ן קאמיטע אמעריקאנער דער פון
 אין פארטרעטער א שיקן צו ארדן אונדזער איין לאדן זײ װעלכן אין
 קאנ־ דעם צו פארטרעטער א באזונדער און קאמיטע אטעריקאנער דער

 אויך אויגוםט. םוף װערן אפגעהאלטן װעט װעלכער מלהמה געגן גרעם
 האבן זאלן מיר אז פארלאנגט קאונםל ארבעטלאזער נאציאנאלער דער

 מיט ארדן אונדזער פארבינדן זאל װאם פארטרעטער, שטענדיקן א
פארזיבערוני.. םאציאלער פאר קאםף דעם

נאצ. די אז זאלצמאן, חנר רעקאמענדירט יאריכט פון שלום צום
 צװיי חודש, א איינמאל אנשטאט מיטינגען א<רע אפהאלטן זאל עקז.
 פראבלעמען אלע אויפנעמען קאנען זאל עקז. נאצ. די כדי חודש, א מאל
 עק־ נאציאנאלער דער װאם איצט, ביז װי ניט און ארדן אונדזער פון

 אפגע־ דער פון באריכטן הערן צו בלויז אויםגעקומען איז זעקוטױוע
 אלע אר״נציען װעט דורכגעפירט, װען באשלום, דער ארבעט. טאנענער

 פון בויאונג דער אין עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון מיטגלידער
ארדן. אונדזער
דיםקוםיע. לײגגערע א זיך אנטװיקלט באריכט זאלצמאנם חבר נאך

:אנשלוסן פאלגנדע די אנגענוטען װערן עט

 אויםפיר־ אן פאר קאנםפעקט א אנשרײבן זאל בראדםקי חבר .1
דאיז־ביל. דעם װעגן דיסקוםיע לעכער
עקז. נאצ. די פארטרעטן צו דערװ״לט װערט בראדםקי הבר .2

מלחמה. געגן קאמיטע אמעריקאנער דער בײ ארדן פון
 אזוי וױ פלענער אויםארבעטן זאל קאמיטע ארגאניזאציע די .3

 אויה םעקציעס די פון פאראייניקונג די דורבצופירן עפעקטױוער
 חבר א אגשטעלן וועגן פראגע די באטראכטן אויך זאל און ערטער די

ארבעט. דער פאר
מענ־ לופין, הנרים די פון קאמיםיע א דערוויילט װערט עס .4

 אויםארבעטן זאל װעלכע זאלצמאן, און שילער פינקעלשטיין, שער,
 עק־ נאציאנאלער דער פון מיטגלידער אלע אר״נצוציען אזוי װי פלענער

 זאל עם ארין. דעם בויען פון ארבעט אלגעמ״נער דער אין זעקוטיע
 צו קאמיטע עקזעקוטױו דער פון מיטינג םפעציעלער א װערן גערופן

 קאמיטע יעדע קאמפאניע. קומענדער דער פון פלאן דעם דים?וטירן
 םפע־ דעם צו רעקאמענדאציעם בר״נגען און פראו.ע די באטראכטן זאל

מיטינג. ציעלן
נאציאנאלן צום פארטרעטער אלם דערװ״לט װערט קעלנער חבר .5 .

קאונםל. ארבעטםלאזן
 דער פון קאמיטע דער צו דערװ״לט װערט פידלער חברטע .6

געבוירענע. פרעמד די פון פארטיידיקונג
גוטגעה״םן. װערט םעקרעטאר פון באריכט

 קאמי־ װאל־קאמפאניע נאציאנאלער דער פאר באריכטעט סיגל חבר
 ארויםצו־ באשלאםן האבן מיר און זיצונו. א געהאט האבן מיר םיע.
 חבר פון צװ״טן א און בעדאכט הבר פון אײנעם פאמפלעטן. 2 געבן

ט זאל עקזעקוטיװע נאציאנאלע די אז רעקאמענדירן, מיר אלגין•  ה״נ
 װאל־ קומענדן דעם אין אינדארםידונג אונדזער וועגן באשליםן אפיציעל

 צוליב פרעםע דער אין ארויםקומען געקאנט ניט נאך האבן מיר ?אמף.
 דעם פון■ אינדארםירוגג אפיציעלע קיין געהאט גיט האבן מיר װאם דעם,

 אויך זיך זאל עקזעקוטמוע נאציאנאלע די אז פאר, שלאו.ן מיר’ ארדן.
 מיר אז און פאנד $100,000 דעם פאר זאמלונגען די אין באטײליקן

 װערט באריכט דער .$15,000 זאמלען צו רוף א ארויםלאזן זאלן
:באשלאםן װערט עם און גוטגעהייפן

 װעלבע זאלצמאן, און קאםטרעל בראדםקי, חברים די דערװײלן צו
 װאל־ דער אין אינדארםירונג אונדזער פאר רוף דעם ארויםלאזן זאלן

קאמפאניע.
 ער האט קליװלאנד אין קומענדיק אז באריכטעט, וױינער חבר
 פאר קרעדענ־טל א מיט אפיס נאציאנאלן פון ברױו םפעציעלן א געפונען

 ארבעטער־פאר־ ליטװישן פונם קאנװעגשאן דער צו דעלעגאט אלם אים
 קליװלאנד. אין געװארן אפגעהאלטן צייט יענער צו איז װעלכע באנד,

 עקז. נאצ. דער פון נאמען דעם אין באגריםט קאנװענשאן די האט ער
 װעגן פראגע די ארײנגעבר^כט ער האט באפריםונג דער אין ארדן. פון

 פירער די האבן באגריםונג אונדזער אויף אונדז. מיט זיך פארא״ניקן
״ אז געענטפערט, פארבאנד ארבעטער ליטװישן דעם פון  אונ־ קאנען ז

״ איז ארדן אונדזער אז ארדן, דזשער  קאנען זיי אבער נאענט, זייער ז
 זיי יװײל פאראײניקונג, װעגן פראגע די אויפנעמען ניט איצט גאך

 כחות. ז״ערע קאנםאלידירן פון פראצעם דעם פארענדיקט ניט נאך האבן
 װעלכע קאנװענשאן קומענדער דער צו אז פארזיבערט, אונדז האבן זייי

״ װעלן ארום, יאר 2 אין װערן אפגעחאלטן װעט  אויפ׳ן האבן זיכער ז
 קאנװענ־ די אונדז. מיט זיך פאראייניקן װעגן דיפראגע טאג־ארדנונג

 דער אין ארדן מיטאונדזער שט״ן רעזאלוציעצו א אנגענומען האט שאן
 קאמ־ געמ״נשאפטלעכע האבן זאלן מיר אז און פארבינדונכ נאענטסטער

ארגאניזאציע. די בויען װעגן ם״ פראגן, אלגעמיינע װעגן ם״ פאניעם,
 באגריסן צו יאשלאםן װערט באריכט װ״נער׳ם חבר אויםהערנדיק

ע רעזאלוציע די  ארבעטער־ ליטװישן דעם פון קאנװענשאן דער פ
״ שלאגן מיר און פארבאנד ״ן זאלן זיי אז פאר, גלייך ז  פארטראטן ז

 מעג־ די באטראבטן זאלז און קאמיטע וואל־קאמפאניע אונדזער אין
 .מיר דעפארטמענט. מעדיקל אונדזער אן זיך אנשליםן פון לעכקײט

 צענט־ שטאטישע אונדזערע אין ברענטשעם ז״ערע אר״נצוציען זוכן
קאמיטעטן. ראל

 מיר פארװאלטונג־קאמיטע. דער פאר באריכטעט מעגשער חבר
 פון צ״ט די פארליינגערן צו קװארטל לעצטן דעם אין באשלאםן האבן

 גע־ איז װעלכער לעװינען דר. װאכן. 2 נאך e,־אוי רעאיגםט״טטענט
 מיר האבן דעפארטמענט, דענטל אין אנגעשטעלט צ״טװ״ליק װען

 דעם האט דעפארטמענט דענטל דער פערמאנענט. אגגעשטעלט איצט
 דער .$1,198 אויםגעגעבן האט און $1,251.45 אר״נ־.ענומען חודש

מטגעהייםן. װערט קאמיטע פארװאלטונג דער פון באריבט
צװ״ ?אמיטע. קולטור דער פאר באריכטעט פינקעלשטיין חבר

 װעגן צושריפט א דרוק. אין שוין זײנען לעקציעם געדרוקטע די פון
ױ אין ברענטשעה. די צו געװארן ארויםגעשיקט איז דעם רופן יארק נ
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אינטערנאציאנאלען פארן הימן א פאר קאנקורם
ארדץ ארבעטער

דיכטער פראלעטארישע אלע צו
 פאר לידער פון קאנקורם א עפענען צו באשלאםן האט אח־ץ אדבעטער אינטעו־־נאציאנאלעו־ דעו־

:פרײזן 4 באשטימט ער האט צװעק דעם פאר הימן. א זײנעם

1—$100, 2—$25, 3—$15, $10-4.
 װעלן ארבעטער־אח־ן. אינטערנאציאנאלן פון הימן א פאר פאסן ניט װעט לידער צוגעשיקטע די פון קײנם אויב

:לידער דרײ־בעםטע די צו פרײזן דרײ פאלגנדיקע װערן געגעבן דאך
1—$25, 2—$15, 3—0.$ .

 פון קולטור־קאמיסיע די זײן װעלן הימן פארן לידער פון פאםיקײט דער איבער אנטשײדץ צו רינטער די
 און ״ארבקארן״ ״פראלעטפען׳/ פון פארשטײער און ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם

קאנקורם. דעם אין באטײליקן ניט זיך קאן ריבטער די פון קײנער פארבאנד״. ארבעטער ״מוזיקאלישעד
דעצעמ־ מיטן ביזן װערן פארעפנטלעכט װעט מאטעריאל דער םעפטעמבער. םוף נעשלאםן װערט קאנקורפ דער

דעם אט פאר אראנזשירט אונטערנעמוננ ספעציעלער א אויף װערן געגעבן װעלן געװינער די צו פרײזן די בער.
צװעק•

פון אדרעםן און נעמען ריכטיקע די פסעװדאנימען. מיט װערן אונטערגעצײכנט דארפן לידער די
 אנטשײדונג דער נאך װערן געעפנט װעלן (װאם קאנװערטן באזונדערע איז װערן צוגעשיקט דארפן פארפאםער די

ריפטער). די פון

ארבע־ אינטערנאציאנאלן פון צילן די קלאר און אײנפאך קורץ, אויםדריקן דארה הימן דער
ראםן. און פעלקער פאדשידענע פון באשטײען מיטגלידער װעמעם ארדן, טער

גרום, חברשן מיט
א א א. קולטור־דירעהטאר ,ר מ ר מ ן מ ל ק

 שטודיר די ארגאניזירן צו דירעקטארן קולטור אלע פון מיטינג א טיר
 װי זיין װעלן יאר דעם ארבעטער־אוניװערזיטעט אין קורםן די גרופן.

איינלײ־ און רעדנער ארגאניזאציע. באװעגונג, פראטערנאלע פאלגט:
 םעקרעטארן. פראטאקאל קאמוניזם, פון א״ב סעקרעטארן. פינאנץ טער,

 ארג. דער מיט צוזאמען אקטאבער. טן11 דעם אן זיך פאנגען קורסן די
 מאז־יא־ דעם מיט מור א ארגאניזירן צו באשלאםן מיר האבן קאמיטע

 חאבן מיר אקטאבער. אין אנפאנגען זיך װעט טור דער טעאטער. קאט
 מייזל. חבר פון געשריבן שולן די װעגן פאמפלעט א ארויםגעגעבן

ױ אין צענטרען קינדער 5 געעפנט האבן מיר  קאמענעצקי חבר יארק. נ
 װאם צענטרען 5 די אויםער ארבעט. דער פאר געװארן אנגעשטעלט איז
 צענטרען אייגענע געעפנט שולן ר״ע גאנצע א האבן געעפנט האבן מיר
 שיקאגא, אין צענטרען געװארן געעפנט זיינען אויך זומער. דעם פאר

 פארקומען װעט םעפטעמבער חודש אין באםטאןי. און פילאדעלפיע
 חבר פון באריבט פאראײנען. שול די איבער קאנפערענצן ד״ע א

גוטגעהייםן. װערט פינקעלשט״ן
 דער־ האבן מיר קאמיטע. אפיל דער פאר באריבטעט לופין חבר

 געגן סיי אפעלירט ער .177 בר• פון מייער פרענק פון אפיל אן האלטן
 װאס דעם, צוליב קאמיטע אדמיניסטראטיװער דער געגן םיי ברענטש,

 אפגעזאגט זיך האבן ברענטש דער און קאמיטע אדמיניסטראטױוע די
 פון דערקלערונג די אויםהערנדיק בענעפיט. קראג?ן אויםצוצאלן אים

 אפיל די הײםט קאמיטע, אדמיניםטראטױוער דער פון און ברענטש
 באריכט קאמיטע. אדמיניסטראציע דער פון האנדלונו. די גוט קאמיטע

גוטגעהייםן. זוערט קאמיטע אפיל דער פון
אין קאמיטע. ארגאניזאציע דער פאר באריבטעט קעלנער חבר

ױ  צענטראל שטאטישע די געװארן ארגאניזירט שוין איז יארק נ
 סעקרע־ אלה געװארן דערװיילט איז שײפער הבר קאמיטע.

 מיר חאבן קװארטל לעצטן פון מיטגלידער געשטראכענע די װעגן טאר.
 נױ־יארד, אין עקזעקוטיװעס אלע מיט פראגע די אויפצוגעמען באשלאסן

 די ברענטשעם. די פון םעקרעטארן אלע מיט קאנפערענץ א האפן און
 מיר דערפאלג. א געװען איצט ביז זיינען פארקם די אין ארויפפארן

 זייט ארגאניזאציאנעלע די קעמפם. אונדזערע אין ארבעט טוען
 קאמיטע ארג״ דער פון אנגעפירט װערט צענטרען קינדער די פון
 ברענטש. קינדעי א צענטער קינדער יעדן אין ארגאניזירן װעלן מיר
 האבן דיר אנדזשעלעם. לאם אין ברענטשעס 2 פאראייניקט האבן מיר

 פראנציםקא. םאן פאר קאמימעט דיסטריקט באזונדערן א באװיליקט
 פאר אריםנוצן יאזונדערם נזיר וועלן מאדיאקאטן די פון טור דעם

 פילא־ זיי. מיט רעדנער א שיקן װעלן מיר און צװעקן ארגאניזאציע
 לעצטער דעי אין פאן די געװאונען מאל צװייטן צום האט דעלפיע

 צו אפיל אן ארויס־־עשיקט האבן מיר קאמפאניע. ״פרײהייט״
 אן אנשליםן זיך זאלן ?יי אז ברענטשעם, פוילישע אונדזערע אלע
 װעט װאס קאנװענשאן, ארבעטער פוילישער אמעריקאנער ערשטער דער

 האט בראדפקי חבר דעי. לייבאר קלױולאנד אין װערן אפגעהאלטן
 םיגל חבר באםטאן. אין ברענטשעס די פון ארויםפאר דעם באזובט

 הבר פילאדעלפיע. אין שטאט־קאמ. פון מיטינג א צו געװען איז
 געווען אי־ שילער חבר הארטפארד. אין און פעטערסאן אין קעלנער

 פארן זאל זאלצמאן חבר אז באשלאםן האבן מיר נארװאלק. סאום אין
 קעלנער חבר פילאדעלפיע. אין ברענטשעס די פון ארויםפאר דעם צו

 ארגאניזאציע פון באריכט ברענטש. פאםײקער דעם באזוכט אויך האט
גוטגעהײםן. װערט קאמיטע


