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לעבן אידישו אץ ארדן דער

:דעלעכאטן חברים טייערע

 פארזאמלט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן םונעם םעקציע אידישע די
 מאמענטן וױכטיקסטע די פון אײנעם אין צוזאםענפאר פערטן איר צו זיך
 זיך טראגט געוױטער שרעקלעכער בײזער, א װי נעשיכטע. דער אין

 מיליאנען זיר נאך איבער לאזט און װעלט דער איבער פאשייזם דער
 פארניכטן צו דראעט װאם מלחמה, גרויסער נײער א ערב שטײען מיר קרבנות.

 אנטש״דן דארפן װעט וועאכע צײט, א ערב שטייען מיר װעלט. גאנצע די
 און פליכטן די דורות. קומענדיקע פאר מענטשהײט דער פון געשיכטע די
 זײנען ארויף, אונדז אף לײגט צײט די װאם םאראנטװארטלעכסײט, די

ריזיק־גרויםע. דעריבער

װעלט דער איבער מאםן אידישע די פון לאגע די .1

 דער אח אפשטעלן ניט אבער זיך מיר ווילן באריכט אונדזער אין
 זײן אין בעדאכט חבר געטאן שוין ה^ט דאם לאגע. פאליטישער אלגעמיינער

 זיך װילן מיר עקזעקוטיװע. נאציאנאלער אלגעמייגער דער פאר באריכט
 פאר־ די אין מאםן אירישע די פון לאגע דער אוי אפשטעלן אױםשליםלעך־

 גע־ רעאקציע װאקםנדיהער דער מיט איז װעלכע לאגע, א לענדער, שײדענע
 םון שװערד בלוטיסער דער פון שארםן ביידע פארערגערט. שטארק װארן

 פון פאשיזם, דער זײט איין פון— פאלק־מאםן אונדזערע דראען מיטלאלטער
 א אנטיםעמיטיזם. חיהשער דער־מיט־אים־װאסםנדיקער — צװייטער דער

 הײגט מאםן אידישע די פון ילעבן דאם פאר זיך מיט שטעלט בילד דראענדיק
טאג. צו

דײטשלאנד

 די אופן ברוטאלםטן אםן פארםאלגט היטלער אז יאר, 5 איבער שוין
 אידישע די אויםצוראטן םולשטענדיק איז ציל זײן דײטשלאנד. פון אידן

היטלער אײדעד פארמאגט האט דײטשלאנד װאם אידן, 600,000 די םון מאסן.
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 און העצםט, א ארום געבציבן איצט זיינען מאכט, דער צו געקומען איז
 םארמאגן דײטשצאנד װעט ארום יאר 5 אין אז דערצײצן, דארטן פון באריכטן

זקנים. אידן באויז
באציידיקומען. גידעריסםטע די אוים שטײען דײטשצאנד אין אידן די

 צערן־ביכער, דײטשע איצטיקע די פון איינעם אח טאן צו קופ א גענוג איז עם
 פאר־ גרויזאמע די ילײדן, גײסטיקן שרעקצעכע זייערע באגר״פן צו כדי

 העםצעכע מין א פאר װאם אויםשטײן. טאג־טעגצעך דארםן זיי װאם פאצגונגען
 נידערטרעכטיקע א פאר װאם אידן, די פון געגעבן דארט װערן עם ביצדער

 געמאכט װערן דארט ים5בו<5ביי שוידערצעכע א פאר װאם און אויםטײטשונגען
!פאצק אידישן אםן

 קעגן פארברעכנם מערדערישע זײנע מיט ניט זיך באגוגנט נאציזם דער
 אויפגאבע אן פאר געשטעצט זיך האט ער איציין. דײטשצאנד אין אידן די
 היטצער צענדער. אצע אין איגטערנאציאנאצ אנטיםעמיטישן אן ארגאניזירן צו

 אין פראפאגאנדע גיפטיקע זיין אריינצוברענגען דאצאר מיציאנען אוים גיט
 פראב־ שװערע די אײזז קענענדיק ניט װעצט. דער אין צאנד אײנציקן יעדן

 צו עםן גענוג געבן זיי קענענדיק ניט דייטשצאנד, אין מאםן די םון צעמען
 נידע־ און נידעריקער צעבנס־םטאנדארד יזייער ארונטערדריקנדיק זאט, דער

 געפיצן, פאטריאטיש־שאװיניםטישע די אויפצורייצן היטצער זוכט ריקער,
 גצײכצייטיק און װעצט־מצחמה, שװידערצעכער נײער א צו צוגר״טונג א אצם

 דײטשע די םון אינםטינפטן נידעריקםטע די אויפצורייצן ער זוכט דערמיט
 אצע אין אז תורה, אנטיםעמיטישע אצטע די נוצנדיק אידן, די קעגן מאםן
אידן. די שוצדיה זײנען מאםז די םון ציידן אצע אין און צרות

עםטרײך

עםט־ אײנגעשצונגען האט ה־יטצער זינט חדשים געצײצטע בצויז איז עם
 די טויזנטער. די אין שוין דערגרײכן מאסן אידישע די פון קרבנות די און רײך

 הונדערטער װעגן דערצײצט עםטרייך פון טאג יעדן אן קומט װאם נייעס
 מערדערײען קאצבצוטיקע באגאנגען װערן מער מ^צ צען נאך ״זעצבסטמארדן״.

 דעם פון טירן די אפ קצאפן אידן טויזנטער הינט. פאשיםטישע די פוז
 ארויםצורייםן זיך זוכנדיס קאנםוצאטן, אנדערע און אמעריקאנעם פויצישן,

 טייצ זײ צװישן—געצערנטע אידישע צענדציקער גידזנום. שרעקצעכן דעם פון
 געװארן. דערמארדעט *דער ארעםטירט זײנען — װעצט־געצערנטע פירנדיקע

 חורבז ברוטאצער מארד, גייםטיקער און פיזישער דערנידעריקונג, אויםראטונג,
 מערדערצעכן אונטערן כיאםן אידישע די פון גורצ דער איז דאס אט —

היטצער־קנאפצ.

רומעניע

די פאר אויך אידן רומענישע די םון צאגע די געװען איז שװער
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 ביטערער און שװערער נאן־ אבער חדשים. עטלעכע לעצטע די אין געשעענישן
 די װי נאכדעם »פיאר שוין איצט, רומעניע אין אידן די פון צעבן דאס איז

 איבערגענומען אידן די בנוגע האט װעלכע גאגא־רעגירוננ, טרויעריפ־בארימטע
 דיקטאטור, קעניגלעכע די געפאיצן. איז היט׳צער־פראגראם, אנטיםעטיטישע די

 ארוגטער־ איז גאגא־רעגירונג די װי דעם נאך געװארן איינגעםירט איז װאס
 אזא צו װ״ אידן. די פאר פרײד פון מאמענט א געװען איז געװארן, געזעצט

 גאגא־רעגירונג דער בא װאם דעם, אין אפשר ליגט אונטערשייד דער !פר״ד
 דער בא און דירעקט און עפגטצעך געװען אידן די פון אויםראטונג די איז

 אזוי ניט און באהאלטענע מער א אויםראטוע די איז רעגירוע איצטיקער
 פון לאגע די געביטן װינציק זייער זיך תאט װעזנטלעך אבער ברוטאל. אפן

אידן. די

פױלן

 באזוכן צו אויםגעקומען אונדז איז צוריק חדשים 8 מיט אינגאנצן ערשט
 קענעז מיר און בריםק. און װילנע װארשע, :פוילן פון צענטערן אייניקע

 אוגדז אך* האט עם װאם איינדרוק, שרעקלעכן דעם פון באפרײען ניט נאך זיך
 הונגער, פוילן. אין מאםן אידישע די פון לעבן טרויעריקע דאם געמאכט
 האבן מיר װאם שטעט, אלע אין קװארטאלז אידישע די אן פילן נויט דחקות,

 קצעגלעכע זײער אפ םיםטעמאטיש מען געמט דור עלטערן דעם בא באזוכט.
 קײן כמעט היאט דור אינגערער דער איצט. ביז געהאט האבן זײ װאם חױנה,

 פארמאגן, אידן פױלײפע די װאם אינםטיטוציע שענםטע די ניט. אויםזיכטן
 מאכט. דער פון אומגעבראכט אײנציקװײז װערן קינדער־שולז, װעלטלעכע די

 <לעבט זײ פון טײל גרויסער א און ,80 בלויז געבליבן זיינען שולן 140 פון
 דער צומאכן. זיי טען װעט היינט־מארגן אז מורא, שטענדיקער דער אוגטער

 װאוינען װאם אידן מיליאן דרײ די אז פױלן, אין געשרײ אנטיםעמיטישער
 <לאגע שלעכטער דער פון םיבה די זיעען זיי אז און איבעריקע זיינען דארט

 עקא־ שװערער דער פאר אויסרײד דעמאגאגישער א בצויז איז לאנד, איז
 פאשיםטן פוילישע די נוצן דאם בכלל. מאםן פוילישע די םון לאגע נאמישער

 דעם איז שו^ריק זײנען אידן די אז ״טעאריע׳/ אנטיםעמיטישע בארימטע די
 װאם דעם, אין שואדיק זיינען אידן די ניט, ערד ?יין האבן פויערים די װאם

 לעבז דאם גרינג ניט איז עם פוילן. אין דחקות און ארעמק״ט הערשט עם
 לעבן דאם איז ערגער גאך און שװערער נאך אבער פוילן. אין מאסן די פון
 די גאםן, די אין אידן אױ אנפאלן טאג־טעגלעכע די מאםן. אידישע די פון

 דאם געגנטן, אידישע די אויםער באנאכט אז״גער 9 נאך ארויםצוגײז מורא
 טײלװײזע רי קולטור־אינסטיטוציעם, אנדערע און שולן ביבליאטעקן, צומאכן

 צו א?ץ דאם גיט־צו מען װען — געטא־בענק גארימטע די םון דורכפירונג
 ביאד דאם איז .פוי׳צן, אין אידן די פון ?אגע עקאנאמישער שרעקלעכער דער

פארםילט.
איז מאםן אידישע די אן אבער םירן לאגע שװערער זײער אף קוקנדיק ניט
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 קולטור־אינםטיטוציעם. זייערע אײנצוהאלטן קאמף עקשנותדיקן אן פוילז
 געםרייט אונדז ה־אבן געזעז, דארטן האבן מיר װאם לאגע, שװערער דער גאך

 טײל גרויםן א פון געהערט האבן מיר װ$ם װערטער, דערמוטיהנדיקע די
 יזײנען ד$ם ארבעטער־באװעגונג. דער אין פירער און קולטור־טוער אידישע

 װערטער, האפענונגםולע נאר פארצװייםלונג, פון װערטער קיין געװען ניט
 אידישע די פארטײדיקן צו קאמף צום גרײט?ײט די אויםגעדריקט האבן װ*ם

 בויאונג־פראצעם דעם םארצוזעצן פארלאנג דעם עבן,5< אידישע דאם הולטור,
 שטייט קאמף דעם פון פאדערגרונט אין לעבן. אידישן אינעם געביטן אלע אף

 ארבעטער, פױלישן םיטן םארבונדן און פאראייניקט ארבעטער. אידישער דער
 נאר הײנט, זיין םארטײדיקן צו נאר ניט ער זוכט מאםן, פױלישע די מיט

מארגן. פרייען א זיך פאר בויען צו און אויםצוקעמפן אויך
 לענדער האלב־םאשיםטישע ריי גאנצער א אין אידן די םון לאגע די

 דאם רומעניע. אין און פוילן אין אידן די פון לאגע די װי בעםער ניט איז
 אױך װערן אנגעװענדט קען רומעניע און פוילן װעגן געזאגט האבן מיר װאם

ליטע. און לאטוױע אן*

פ^לעםטינע

 עקאנאמישע זייער איז װאס פאלעםטינע? אין אידן די זיך לעבט װי
 ? פאליטיק צױניםטישער דער פון רעזולטאטן די זיינען װאם ? לאגע

 איז דאם טרויעריקע, א איז פאלעםטינע אין אידן די פון לאגע די אז
 אויםצוג אן איבערגעבן דא אבער װילן מיר באקאנט. לאנג אלעמען אונדז

 געשריבן איז ארטיקל דער .1938 אפריל, טן1 פון ,,טאג אין ארטיקל אן םון
 ב. פועלי־צױניםט, א צױניזם, םון פריינט איבערגעגעבענעם הײםן א םוז

:פאלעםטינע איץ זיך געםינט װעלכער אםטראװםסי,

? ישראל ארץ אין איצט זיך לעבט ״װי
קריזים. ״שלעכט,

 ?אפיטאליםטישע אזוי־צו־זאגן די באזונדערם אימיגראציע, ״די
 לעצטצ די םאר פליםן איין אין געהאלטן היאט װאם אימעראציע,

 די פאר איז װאם אימיגראציע, אט־די ,1936 אפריל, ביז יאר, עטלעכע
 צוליב איז שעפעריש, און רירעװדיק אזוי געװען יארן עטלעכע לעצטע

< נרעםטן איר אין לאגע, פאליטישער אומזיכערער דער  אפגעשטעלט טי
געװארן.

טוריםטן, קײן םיבות, זעלביקע די צוליב ניט, אױך קומען ״עם
 אינ־ די פריער, װי אימ&עט זעלבי?ן מיטן געבויט גיט װערן הײזער

פאר־ צו װאו גיט האט דאוץ* דאס פאראליזירט, װי כמעט איז דוםטריע
פראדוקטן. די םון צואװאוקם דעם קויםז

ארבעט־פלעצער, שטענדיקע יזײערע האבן װאם יעניקע, די ״אויםער
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 אין םײ אומעטום, פארסײ^ט ארבעט םעזאנע און צוגעקומענע די װערט
 דעריבער איז עס ארבעטצאזע. אילע צוױשן שטאט, אין םײ און דארף

ארבעט־ אינגאנצן ז״ן זאל איז עם װער אז מעניצעך, ניט ישראיצ ארץ איז
 אדער 2 ארבעט מען אז אוים, קומט פארטײלונג דער נאך אבער צאז.

 םומע די קוים גרייכן םארדינםטן װעכנטצעכע די און װאך א טעג 3
 אויב ׳ײד5קי א און שוו א דירה־געיצט, רערפון — בערך דא׳לאר 3 פון
קינד. פארן לפחות איז זיך, פאר גיט

 מען עםט ;בצמצום ברויט עםט מען אדער ניט, מען ״דערעםט
^ א טי  דערצו נאן־ קען מען װען זעלטן און לשב\ז, משבת םאײש ש

ך אז5ג א םאר אפשפארן קינד. פארן אײ אן און מי̂י

שװערע. א איז יצאגע די — קורצער א זײער איז םן־־הכ^ ״דער
 סײ און דארף איז םיי אומעטום, און אײנער יעדער פיאט קריזים דעם
דרום.״״ אין םײ און צפון אין םײ שטאט, אין

אםטראװםסיז, ב. פון אױםצוג ?ענגערן אט־דעם געבראכט האבן מיר
 נע־ מיר טן5װא זאגט. צױניזם פון פרײנט א װ$ם זען קענען ן5זא מיר כדי

 שונאי־ ם5א פארשריגן צױניסטן די אונדז װא?טן װעדטער, זעיצבע די זאגט
 פאלעסטינע. אין אידן די אףי ב^בו^ים אוים טראכטן װאם די א?ם ישראיל,
 אויך מען טאר פא^עםטינע איז לאגע עקאנאמישער שלעכטער דער אויםער

 מיט שמעקט װאם יצאגע א ?אגע, יטישע5פא אומזיכערע די םארגעםן גיט
 גײט װאם קאמף, אומאויפהעריצעכן דעם פארגעםן ניט טאר מען פו^װער.

קרבנות. טויזנטער געקאםט שוין האט װאס און טאג־טעגצעך
 אױ ? פאלעםטינע אין לאגע אט־דער פאר ־0פאראנטװארט איז •װער

 פא^יטיק שעד^עכע די איז שו^דיק : ענטםערם צװײ קײן זיין גיט קענען דעם
 צױניםטי־ דער פון אונטערשטיצט ווערט װאם אימפעריאציזם, בריטישן םונעם

 שױן אונדז איז אימפעריאיציזם ענג^ישן פונעם פא^יטיה די ארנאניזאציע. שער
 דער וױיל און הערש. און צעטיל פון פאיציטיק די איז דאם באקאנט: אנג5

 אזוי־ ער ר,$ט אימפעריא׳^יזם, ענגילישן םוגעם עק דער געװארן איז צױניזם
 שונא זייער זען אפטמא^ זאאן מאםן אראבישע די אז דעם, צו געבראכט ארום

 אימ־ בריטישער דער אין אנשטאט פאצעםטינע, אין מאםן אידישע די אין
ק פעריא^יםטישער טי ^י  אונטער־ צױניסטישע און אראבישע אירע מיט פ

 אנשטאט קעפ. זײערע צו געםי^ן ביטערע זייערע אויםלאזז און שטיפער,
 איז װאם טאן צו אנשטאט מאםן, אראבישע די מיט אײניקײט דערגרייכן צו

 אראבער, און אידן די צװישן פארשטענדיקונג א צו ברענגען צו מענ^עך כאר
 אגטאגאני־ פאציטיק צױניםטישע די האט ום,5ש און הארמאניע ברענגען צו

 מאםן. אידישע די קעגן אװעקגעשטע^ט זײ אין מאםו אראבישע די זירט
 בורזשואזע אראבישע די צוגעהא^פן האבן דעם צו אז זיך, פארשטייט עם

אנטי־אימפעריאלים־ געזונטן דעם געקערעװעט האבן װאם נאציאנאיציםטן,
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 אנג5פאר< ז״ער מאםן, אראבישע די to םענטימענט אנטי־בריטי׳טן טי׳טן,
 די קעגן — ריכטונג ׳עעחצעבער 8 אין יאך, ענג^ישן םון באםר״ען צו זיך

מאםן. אידײטע
 דער מיט אײנשטיםיס געװען ניט זײנען מיר װאם דעם, יב5צו< און
 דער־ אונדז צױניםטן די האבן באװעגוננ, צױניםטישער דער פון פאליטיק

 קײן געפירט ניט אוכדז מיט האבן זײ טויט. און לעבן או* מ^חטה א קיערט
שן ט ניט זײ האבן קאמן* אזא קאמף. אידעא^גי ^ װ ע  אף ה־אבן זײ פירן. ג

 אונטער׳טטיצט האבן מיר אז בולים,5ב< שרעקלעך־שעד^עכע אנגעװארםן אונדז
״ אידן. אח אנפא^ז די  דעם דורך אונדז װעיצן זיי אז געדענקט, האבן ז

רן ^י  דער פון נע^ועען. ניט אבער זײ איז עם לעבן. אידי׳ען פונעם איז
 צוריק פאראכטונג מיט מיר װ״זן צוזאמענפאר פערטן אונדזער םון טריבוגע
 אידײטע די פון אינטערעסן די אז דערקלערן, מיר בלבו^. ׳טעד^עכן אט־דעם

 אינטערעםן די װי טײער אזוי פונקט אונדז זיינען פאלעםטינע איז מאםז
 טאקע און יצענדער. אנדערע אין און רומעניע אין פױיצן, אין אידן די פון

 זײנען פאלעםטינע אין מאםן אידישע די פון אינטערעםן די װייא דערפאר,
 פון פא^יטיק ׳טעד^עכער דער צו צושטימען ניט מיר קעגעז טײער, אונדז

 ניט איז װאם פא^יטיק, א ארגאניזאציע, צױניסטישער אילװע^טיצעכער דער
 אינ־ די קעגן נאר פאלעסטינע, אין אידן די פון אינטערעםן די ?עגן נאר

צענדער. ע5א איז אידז די פון טערעםן
 איג־ די אן ניט גייען אונדז אז אויםצואװארםן, אונדז װאגן זײ
 די פון צאל א אז גוט, ז״ער װײםן זײ מאםן. אידישע די פון טערעםן

ע ט ם ע ז ב י ן ז ו ן פ ד ר  די *is בי^וט ז״ער איצט פארגיםן א
 דער איז װעלכער פא׳טיזם, קעגן קאמף אין ׳טפאניע, פון יט^אכטפע^דער

 די םאר ב^ויז גיט קעמפן זײ מאםן. אידישע די פון ׳שונא ביטערםטער
 s װעלט. דער גאר איבער מאםן אידי׳טע די פאר נאר מאםן, שפאנישע

 די פארט״דיקט האבן ארדן אונדזער פון מיטגאידער די פון טײא גרויםער
 צארײטע די פון צײט דער אין אידן די םון גוטם און האב דאם ?עבנם,

״ פאגראמען.  פארטײדיקן צו עבן5 זייער אװעקצוגעבן גרײט געװען זײנען ז
 גרייט זיין אויך איצט ן5װע און אנפאלן, ב^וטיקע די קעגן מאםן אידײטע די

 אםן אנםא? יעז־ן קעגן םא׳טיזם, און אנטיםעמיטיזם דעם קעגן שטעלן צו זיך
 אין ניט גילויבן מיר כאט׳ט פאלק. אונדזער םון זיכערקייט דער אףי ^עבן,

?, צױניםטישער דער אין און אידעאלן צױניםטי׳טע די טי ^י  מיר האלטן פ
 פאיצק־מאםן. אידי׳טע די פון זין געטרייע און איבערגעגעבענע פאר אבער זיך

 ׳טאםט װער ? ם^הם־קףצטור אידישע די אנגעהא^טן און גע׳טאפן היאט װער
 םאלקם־׳טפראך אונדזער פאעגט און אפ היט װער ^יטעראטור? אידישע די

 פאר־ און פארקניפט םא<צק־מאםן, און ארבעטער אידישע די מיר, אידי׳ש?
ט םון לעבן, אידי׳טן דעם מיט בונדן  די אן האיצטן נעכטן, פון און ה״נ

 :יט — גייעז און גע^יכטע אידישער דער פון טראדיציעם העראאי׳טע
ט.5װע< ?יכטיקער מער בעםערער, א צו םאראוים, נאר — !עבר צום צוריק,

 ויז5בי אז נאכאמאיל, דערקיצערט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער
אראבי^ע און אידישע די צװײען ׳טיצום א בצויז פאציטיק, געענדערטע א
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 אידישע דאס צאנד, אין ישוב אידישן דעם ה־ע^פן און םארזיכערן װעט מאםז,
 האבן פא^עםטינע איז מאםן אידישע הארעפאשנע ערי^עכע די װאם ׳עבן5י

געבויט. זיך םאר

םאװעטן־פ»רב«נד
 די פון אעבן דאם ארוים שיינט חושך דעם אין זיייל ׳ליכטיקער א װי
 יאר צװאנציק און עטיצעכע מיט ויז5בי םאװעטךפארבאגד. אין מאםן אידישע

 דארט איז פאגראם דער צאריזם. דער געהערשט צאנד’ דעם אין האט צוריק
 געדענקעז אעבן. אידישן פון שאטן טרויעריקער טאג־טעג^עכער א געװען

 דען מיר קענען הפ?ר? געװען איז ילעבן אידישע דאם װי ניט דען מיר
 ברײטע די װאו טשערטא, בארימטער דער ארום רינג אײזערנעם דעם םארגעםן
 זייער פארגעםן דען מיר קענען ? נעװארן געשטיקט זיינען מאםן אידישע
? רעכטיצאזיק״ט זײער יצאגע, עקאנאםישע ביטערע

 די םאװעטן־רענירונג, די האט שפעטער, יאר 21 ?ארגע מיט היינט, און
 קעגן גזירות אלע אפגעשאפט נאר ניט פויערים און ארבעטער די פון רעגירונג

 האט פעצקער, אילע מיט ג^ייבבארעכטיקט געמאכט זײ האט זי נאר אידן,
 געעפנט האט געזעץ, אויםערן כו^יגאנםטװע און אנטיםעמיטיזם דערק^ערט

 האט פאבריקז, און זאוואדן א^ע פון בילדונודאנשטאילטן, ע5א םון טויערן די
 אידישע דאם אױםבױעז הע׳צפן אף דאאאר מי^יאנען אוים גיט און אויםגעגעבן

 שפראן־, אידישער דער אין עקזיםטירן קינדער־שו^ טױזנטער קו^טור־^עבן.
 דאילאר טויזנטער הונדערטער קינדער. טויזנטער צענד^יקער ^ערנען זײ אין
 צײעז־ און ^ערן־ביכער ארויםצוגעבן כדי ^אנד, פון רעגירונג די אוים גיט

דערװאקםענע. פאר םײ און קינדער פאר ם״ ביבער,
 אנד,5< ׳טטיק א א&געטייצט סאװעטן־רעגירונג די האט צוריק יאר צען מיט

 מיט און איז־ן. צאא גרויםע א דארטן באזעצן צו צװעק מיטן בירא־בידזשאן,
 אידישער א פאר יגעװארן דערקצערט בירא־בידזשאן איז צוריק יאר דרײ

 אירן 30,000 האבן צייט יאר 10 די פון פאר^ויף אין געגנט, אויטאנאמער
 ערשטע די װאס דעם אףי phjpip ניט בירא־בידזשאן. אין באזעצט זיך
 געדארםט האט מען װען פיאנערדיארן, שװערסטע די געװען זיינען יאר 10

 אינדוםטריע. םארצװייגטע א אויסגעװאקסן דאך איז <צאנד, דאם אויםבױעז
 אינ־ צענד^יק 4 ארום זיך געפינען בירא־בידזשאן פון ראיאנען 5 די אין

 דעם אין װיכטיקע א זײער ׳פפיילז װאם קאאפעראטױון, דוםטריע^ע
עבן װירטשאפט^עכן געגנט. פון ̂י

 ה*אט 1937 אין ארטעיצן קאאפעראטיװע רי פון פראדוקציע א^געמײנע די
 פראצענט 150 פון םארנרעםערונג א איז דאם רוב?. 1יא5טי 15 דערגרייכט

 מיט בארימען זיך קען בירא־בידזשאן יאר. פריערדיקן מיטן פארג^״ך אין
, 5םי< ר ע ^ פ  אנרי־ אפן םײ אינדוםטריע^ן, אפן םיי םטאכאנאװצעם, ׳

ן געביט. קויצטורע̂י
^ט. 5פי בירא־בידזשאן ■זיך האט געביט ?ואטורעאן אםן אויך װי אנט

 1937 אין שי^ער. 4,794 מיט שו^ן 57 געװעז דארט ז״נען 1927 יאר אין
?ערער־קאילעקטיװ א מיט שילער, 15,914 מיט שו^ן 113 געװען שוין זײנען
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 5 און צייטונגען טעגלעכע צוױי פארמאגט בירא־בירזשא! .700 איבער םון
 ״פארפאםט״. זשורנאל דריי־חדשימדיקער א דערשיינט עם געגנט־אויםגאבן.

 מואװים, צאל א מלוכה־טעאטער, אידיש א אויך פארטאגט בירא־בידזשאן
װ. אז. א.

 נעמעז מיר דארםן בירא־בידזשאן פון דערגרײכונגען די װעגן רעדנדיק
 אונטער באדינגונגען שװערע די און לאנד דעם פון רויקײט די אכט אין

 מיר ארבעטן. צו דארט אימיגראנטן ערשטע די אויםגעקומען איז עם װעלכע
 פיאנערך פאר צוגע&אםט געװען ניט זיינען טײל א אז געדענקען, אויך דארםן

 םאבאטאזשניקעם, די פון שעדיקערײ די נאך געדענקט מען װען און ; ארבעט
 פון בויאונג דער אין םײ בוכאריניםטן, און טראצקיםטן די — פאררעטער די

 אימי־ די פון אױפנאמע דער אין און אױםװאל דעם אין םײ לאנד, דעם
 בירא־בידזשאן איז אויםטואוגגען די אז פארשטיין, ערשט מען קען גראגטן,

 טאקע זיך באנוץ איר װערן. באגריםט דארפן װאס גלענצגדע, באמת זיינען
 אונדזער פון נאטען דעם אין צוזאמענפאר, אונדזער פון טריבונע דער מיט

 איבער־ םעקציע אידישער גאנצער אונדזער פון עקזעקוטױוע, נאציאנאלער
 צו בירא־בידזשאן, פון בויער און טוער די צו גרום חברשן ה־ייםן א צושיקז

 ביז־איצטיקע די געמאכט מעגלען־ האט װעלכע םאװעטן־רעגירונג, דער
דערגרײכונגען.

 םאװעטך פון טיילן אנדערע אין אידן די פון לאגע רי און בירא־בידזשאן,
 די װערן געלײזט קען עם אזוי װי בײשיפיל גלענצנדער א זיינען פארבאנד,

 ברידערלעך, לעבן קענען פעלקער צענדליקער אזוי װי פראגע, נאציאנאלע
לעבן. אײנן זייער און קולטורן א״גענע זײערע בויען דאך, איין אונטער

שטאטן פאראײניקטע

 גלײכ־ פולשטעגדיקע אידן רי געניםן שטאטן פאראייניקטע די אין
 א פארנעמען מאםן אידישע די פעלקער. אנדערע אלע מיט בארעכטיהונג

 דא לעבן קולטורעלז און פאליטישן עקאנאמשן, אינעם פאזיציע וױכטיקע
 עקאנאטישער שװערער דער פון קריזים, דעם םון ל״דן אירן די לאנד. אין

 לאנד. םון אײנװאוינער אלע טיט צוגלײך נאר אידן, אלם דוקא ניט לאגע,
 האבן עם װי פונקט לעבנם־םטאנדארד, העכערן דעם םון גענאםן ה־אבן אידן

שטאטן. פאראייניקטע די אין פעלקער אנדערע אלע גענאםן
 װאקםנדיקע די אף אויגן די פארמאכן ניט מיר דארפן פונדעםטװעגן

 פאשיסטישע די מיט האנט אין האנט ארבעטן װאם אנטיםעמיטיזם, פון כחות
 װאם דיםקרימינאציעם, די םארזען ניט אויך טאר מען לאנד. אין דא כחות

 אין םײ אםיםעם, אין סײ פאבריקן, אין םײ פארמערן אײן אין זיך האלטן
 געקומען איז היטלער זינט ׳יאר 5 לעצטע די אין אידן. קעגן פראפעםיעם די
 דאלאר מיליאנען ארײננעװארפן ער האט דײטשלאנד, אין מאכט דער צו

 און לאנד אין דא פראפאגאנדע אנטיםעמיטישער און פאשיםטישער זיין םאר
 אנטיםעמיטישע צאל די פארטערט נאצים די פון הילפ דער מיט יזיך האבן עם

ק״ן ניט דא, איצט זײגען עם שטאטן. פאראיעיקטע די אין ארגאניזאציעם
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 דעם פארשפרײטן װעלכע צייטועען, — הונדערטער נאר — צענדליקער
 די אין גאצי־ארגאניזאציעם די אנטיםעטיטיזם. און םאשיזם פון סם גיםטיקן

 םוגעם פארשפרייטער און טרעגער דירעקטע די זיינען שטאטן פאראייניקטע
 דעם אין ראל װיכטיסע א זײער שפילן אידן די װײל און אנטיםעמיטיזם.

 אנטיםעמיטן די װילן לאנד, אין לעבן קויצטורעאן און פאליטישן עקאנאםישן,
ח איר אף און דערשיינונג די אט אויםנוצן  און אנטיםעמיטישע זייער באזי

 שטארק ז״ער דאם דארפן מאםן אידישע די פראפאגאנדע. פאשיםטישע
 ארגאני־ אידישע די עבן,5י געזעלשאפטלעכע אידישע ד$ם האבן. אינזינען
 און פאשיםטישע די באקעמפן צו צוגרײטן באצײטנם זיך דארםן זאציעם

לאגד. אין ד$ בחות אנטיםעמיטישע
 געװען איז זי װאם דאם רוזװעלט־רעגירונג, דער פון אקט לעצטער דער

 פארפאלגטע די העלפז צו כדי לענדער 33 צו רוף א שיקנדיק איניציאטאר, דער
 װערן באגריסט רארף װאם אקט, אן איז עםטרייך, און דייטשלאנד פון אידן

 גאר ניט װעט װאם אקט, אן איז דאם אמעריקע. אין מאםן אידישע די פון
 דאם נאר אידן, ליידנדיקע די פאר הילף נויטילע ז״ער די ברענגעז טיילװײז

 פאשיםטישע די און דײטשלאנד, אין םאשיזם דעם פאר קלאפ א אויך איז
אמעריקע. אין כחות

 אמעריסאנער דער פון אקט װיכטיקער אט־דער אז ניט, םפק קײן
 אמעריקאנעם דעם פון ארבעט דער דאנק א טיילוױיז געקומען איז רעגירונג

 פאלקם- אידישז דעם און ארבעטער־קאמיטעט אידישן דעם קאנגרעם, אידישז
 פאר־ די אין אקציעם װיכטיקע אײניקע דורכגעפירט האבן ■װאם קאמיטעט,
 כחות פראגרעסױוע די און מאםן אידישע די מאביליזירנדיס שטאטן, אײניקטע

 לענדער. םאשיםטישע די אין אידן די םון פארטײדיקונג דער פאר לאגד אין דא
 אט־די װעז אז גיצויבן, צו גרונט גענוגנדיקער קײן אזוי, אויב ניטא, דען איז

 םיט פארגעשטעלט װאלטן פאראייניקט, געװען װאלטן ארגאניזאציעם דריי
 אמעריקע, אין אידן די םון שיכטן אלע פארטרעטנדיק כח, מעכטיקן א״ן זיך

 דער פון אקט איצטיקער אט־דער ? פריער םך א געקומען אקט אט־דער װאלט
 אײניקײט איז עם דרינגענדיק װי נאכאמאצ באויז װייזט רוזװעלט־רעגירונג

מאםן. אידישע די צװישן

II. די צװישן פאלקס-פראנט פוגעם בױאונג די 
מאסן אידישע

םאלק־ אידישע די םאראײניקן פון געביט אפן דערגרײכט מיר האבן װאם
 לעצטער אונדזער זינט פאשיזם און אנטיםעמיטיזם קעגן אמעריקע אין מאםן

 קאמוז דעם אין נעשפילט ארדן דער האט ראל א פאר יװאם ? קאנװענשאן
 איבער רעכט אידישע פון פארטײדיקונג דער פאר און אנטיםעמיטיזם קעגן
 פאשיזם קעגן באװעגונג אונדזער נעװען איז װירקזאם װי ? װעלט דער גאר
דעם. װעגן חשביז גענויעם א אפגעבן זיך לאמיר ? אנטיםעטיטיזם און
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קאנפערענץ פענםילװײניע די

דער־ זיך האב; ,1935 ױני אין צוזאמענפאר, דריטן אונדזער נאך גלייך
 םון װײ־געשרײען שרעקלעכע די ישטאטן םאראײגיקטע די אין אונדז צו טראגן

 היטלער־ דער אונטער געצאפלט זיך האבן װאס דײטשלאנד, אין אידז די
 זיך האבן אמעריקע אין לעבן געזעלשאפטלעכן אידישן דעם איז פויםט.

 פאראײניקטער דער אז טאן, ע&עס דארף מען אז שטימען, הערן אנגעהויבן
 דערהערט זאל שטאטן פאראײניקטע די איז אידן מיליאן 4 די פון פראטעםט

 ױלי אנפאנג דעריבער האט פעדעראציע אנטי־נאצי די דייטשלאנד. איז װערן
 גרויםע א געװארן אײנגעלאדן זיינען עם װעלכער צו קאנםערענץ, א גערופן

 עס װאם באטראכטן, צו צװע? דעם מיט קערפער׳טאפטן, נאציאנאלע צאל
 אידן די פון פארטיידיקונג דער פאר מאמענט איצטיקן אין װערן געטאן קען
 בא־ א גע׳טיקט האט קאנגרעם אידישער אמעריקאנער דער דייטשלאגד. אין

 דערקלערט, צושריפט א דורך אויך האט און קאנםערענץ דער צו אבאכטער
 ארגאני־ אידישע אלע פון קאנפערענץ א ױלי טן22 דעם פאררופט ער אז

 דעריבע־ װעט און האטעל פענםילוױיניע אין צװעק זעלבן דעם פאר זאציעם
קאנםערענץ. אנטי־נאצי דער אין באטייליסן ניט זיך

 אנטי־נאצי די אז פארגעשלאגן, דאן האבן ארדךפארטרעטער אונדזערע
 זײנען מיר אז קאנגרעם, אירי׳טן אמעריקאנעם דעם עגטפערן זאל קאנפערענץ

 האלטן, מיר וױיל רופט, ער װאס קאנפערענץ דער אין זיך באטייליקן צו װיליק
 שלאגן מיר און װערן צעטײלט גיט כחות די טארן מאמענט איצטיסן אין אז

 ארגאני־ אידישע אלע אײנלאדן זאל קאנגרעם אמעריקאנער דער אז םאר,
 קענען זאל עם כדי ארבעטער־קאמיטעט, אידישן דעם ארײעערעכנט זאציעם,

 איבער און אמעריקע אין אפקליננען זאל װאס אקציע, אן װערן דורכגעפירט
װעלט. גאגצער דער

 דער פון פאר׳טלאג דעם אנגענוטען האט קאערעם אמעריקאנער דער
 געװען איז האטעל פענםילװײניע אין קאנפערענץ די קאנפערענץ. אנטי־נאצי

 אלע פון רעלעגאטז 2,000 איבער געשיכטע. דער אין גרעםטע די פון אײנע
 פארטראטן. געװען דארט זײנען פאלק אידישן פון שיכטן און ריכטונגען

 אינצידענט, אומאנגענעמער אן פארגעקומען קאנפעו־ענ׳ו דער בא איז ליידער
 רעאקציאנערע די װעלכן און קאנפערענץ, די אפצוברעכן געדראעט האט װאם

 האבן אקציע, פאראייניקטער קעגן געװען אלעמאל זײנען װאם עלעמענטז,
 פאראייניקטן א צו דערלאזן צו ניט כדי אויפצובלאזן, כחות אלע מיט געזוכט
פראנט.

 פענ־ אין דערגרײכט ניט האבן עלעמענטן רעאקציאנערע די װאם דאם
 :קאנפערענץ דער נאך דערגרייכן צו געזוכט זיי האבן גופא האטעל םילװ״ניע

 דורכ־ זאלן קאנפערענץ רער פון באשלוסן רי אז דערלאזט, ניט האבן זיי
װערן. געםירט

 ר״ גאנצער א מיט צוזאמען ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 די פארװירקלעבן צו געטר״ כדי אלץ געטאן האט ארגאניזאציעס, אגדערע

געװארן ארגאניזירט זײנען עם לעבן. אין קאנפערענץ יענער פון בא׳טלוםן
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 קאנםולאטן. דייטשע די םאר דעמאנםטראציעם דערפאלגרייכע זייער אײניקע
 װעלכע געשעפטן, רײ גאנצער « פאר מאםךפיקעטינג דורכגעםירט האבז מיר

 פאקל־ דעם אין אנטיילגענומען האבן מיר םחורות. דייטשע םארקויפט האבן
 און טױזנטער באטייליקט זיך היאבן עם װעלכן אין יארק, נױ אין פאראד

 אקציעם אט־די אז זיך, םארשטייט עם אײגדרוק. טיםן א געלאזן האט װאם
 אלע פון געװארן דורכגעםירט װאלטן זיי װען װירקזאמער םיא געװעז װאלטן

פענסילװײניע־קאגפערענץ. דער אין באטײליקט זיך האבן װ$ם ארגאניזאציעס,

קאנגרעם אידישער אלװעלטלעכער ערשטער

 םאראייניקטע די אין געװארן באװאוםט איז 1936 יאר אנפאנג אין
 אידישן אלװעלטלעכן דעם פון קאמיטעט פראװיזארישער דער אז שטאטן,

 צוזאמענצורופן עגדלעך זיך קלייבט פאריז, אין זיך געםינט װאם קאנגרעם,
 פון זומער אוי זשענעװע אין קאנגרעם אידישן אלװעלטלעכן ערשטן דעם

 םאר פראגראם פאלגנדע די םארמולירט האט קאמיטעט פון ריףי דער .1936
קאנגרעם: דעם

 רעליגיעזע און עקאנאמישע פאליטישע, ציװילע, די באשיצן צו .1
צוגענומען. זיי בא װערן רעכט די װאו לענדער, די אין אידן די םון רעכט

 פאר־ דער פאר קערפערשאפטן אידישע אנדערע מיט קא^פערירן צו .2
 רעכט די װאו לענדער די אין אידן די פון רעכט נאציאנאלע די פון טיידיקונג

געזעיז. םון טייל א זיינען זײ װאו אדער אגערסענט װערן
 העלפן צו און לענדער אלע אין אידן פאר גלייכה״ט פאר קעמםן צו .3

 אידן װאם ליידן אדער שװעריקײטן אומגערעכטיקײט, פון פאלן אלע אין
רעכט. לעגאלע זייערע צו זיי בא נעמט מען װײל דערפאר אויםשטײן, מוזן

 אין םיי אידן, קעגן דיםקרימינאציע ע?אנאמישער קעגן קעמם! צו .4
 און עקאנאמישער דער צו בײצוטראגן אויםלאנד, אין םיי און אמעריקע

 גרינדונג דער אין העלפן דורך לעבן אידישן םון אנטװיקלונג קולטורעלער
 דעם דינען זאלן װעלכע אינםטיטוציעם, קולטורעלע און עקאנאמישע פון

צװעק.
 אן ארגאניזירן צו לענדער אנדערע אין אידן מיט קאא&ערירן צו .5

 גאנצן פון אינטערעםן די איז האנדלען און רעדן זאל װעלכע אגענטור,
 און דעלעגאציעס אידישע םון ?אמיטעט דעם שטיצן צו פאלק, אידישן

 דער אין ?אאפערירן צו און ערטער אנדערע איז און זשענעװע אין אקציעם
באזע. דעמאקראטישער א אף װעלט־יזאנגרעם אידישן א פון ארגאניזירונג

 ארוים־ זײנען װאם דערקלערוננען, די פון און פראגראם אט־דער םון
 אמערי־ דעם פון און קאנגרעם, אידישן אלװעלטלעכן דעם פון געװאו־ז געגעבן
 אן אח זײגען םירער זײערע אז אויםגעזען, האט קאנגרעם, אידישן קאנעם

 קאנגרעט אידישן אלװעלטלעכן ערשטן דעם בא אז פאראינטערעםירט, אםת
 מיר װעלט. גאנצער דער איבער אידן די פון שיכטן אצע פארטראטן ז״ן זאלז
דעם םון ארטי?ל אן פון אויסצוג קורצן א בלויז מיט באנונענען זיך װילן
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 אין װײז, סטיפעז דר. קאנגרעם, אידישן אמעריקאנעם דעם פון פרעזידענט
: 1936 מאי, טן7 פון ״טאג״ דעם

ײ און שאטירונגען כ^ער^יי פון אידן פון צונויפקום ״דער  כאער̂י
 שקרים די צו ענטפער בעםטער דער איז איבערצייגועען פאליטישע

 קאפי־ אדער קאמוניםטן אדער זייכען אידן א?ע אז טעגהן װאם די, פון
 פונקט קאפיטאליםטן, אי קאמוניםטן אי אידז צװישן פאראן טאאיםטן.

 ״ליבערטי־ אידישע אויך און ^יבערא^ן אידישע פאראן זײנען עם װי
 אויוי היערט ער אז מוי?, םואן מיטן גיט זאגט איד א זמן כל ליגערם״.

לעבן.״ אידישז םון קרייז פון ארויםציען ניט זיך ער קען איד, א זײן צו

 רוח א געװארן פארעפנטלעכט אויך איז ״טאג״ גומער זעאבן איגעם
שע די צו  יענעם אין ן.5&וי אין קאמיטעט צייטװײ^יקז דעם פון אידן פולי

:געזאגט אנדערעם צװישן װערט רוו*

*ןרגגװױ&צינוס■, y\h פארבוײעג פאליסייטט■ אל<\ מיר רופן ״דעריבער
 קלאםן און גרופן אצע ארגאניזאציעם, סאציא^װיםנשאםטאעכע א^ע
 פון אמאן דעם ארום װע^ט־קאנגרעם, אידישן ארום זאמלען צו יזיך

ארבעט, פאזיטיװער און אויפבוי פון פארטיידיקונג, און זעלבםטשוץ
רעכט.״ נאציאנאלע און מענטש^עכע פאר קאמו» פוז

 די אז מיינען, געקענט מען האט ארטיקלען אגדערע אומצא?יקע די פון
 אמערי־ אין און קאנגרעם אידישן טאעכז5װע5א אינעם כחות פראגרעםױוע

״ אז און אויבערהאנט די האבן קאנגרעם ?אגעם  פאר־ אמת אן אױ װעלן ז
 די פון קערפערשאפט םאראייניקטע א באשאםן פון אידײע די װיר^עכן

 פרא־ די ניט אז פעםטשטעלן, היינט אבער מיר מוזן ?יידער מאםן. אידישע
 רעזול־ אלם און געזיגט, האבן קאנגרעם אמעריקאנעם אינעם כחות גרעםױוע

 ארדן דעם צוגעלאזן ניט ?אנגרעס אמעריקאנער דער האט דעם, םון טאט
 װאשינגטאנער דער צו ?ערפערשאפטן נאציאנאיצע אנדערע ריי גאנצע א און

 אצװעלטלעכן צום דע^עגאטן דערװילן געדארפט האט װאם קאנפערענץ,
קאנגרעס. אידישן
 האט ארדז םוז םעקציע אידישער דער פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די
 ארגאניזאציעס נאציאנאצע צאא א צוזאמענצורופן איניציאטיװע רי גענומען

 זײן. זאל שטעלונג װ״טערדיקע אונדזער װאם באטראכטן צו צװעק דעם מיט
 פאריערם דער פון קאונםיצ דזשאינט דער צוזאמענגעקומען זיך זיינען עם

 מוזיקא^ישער דער יארק, נױ פון 9 קאונםי^ דיםטריקט פײנטערס דער ױניאן,
 און ארדן פון שו^־קאמיםיע גאציאנאלע די איקאר, דער ארבעטער־פארבאנד,

 זיינען װאם ארגאניזאציעם, א^ע פון קאנפערענץ א רופז צו באשצאםן האבן זײ
 אילװעלט־ פארן ק^גפערענץ װאשינגטאנער דער צו געװארן צוגעלאזן ניט

 זײער געשפילט היאט יצאנר גאנצן איבערן ארדן דער קאנגרעם. אידישן צעכן
 פאר־ איז װאם סאגםערענץ, די צוזאמענברעעען העלפז אין ראצ װיכטיהע א

אר־ 507 פארטראטן געװען זיינען קאנפערענץ דער בא ױלי. אין געקומען
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 דער־ האט קאנםערענץ די .133,769 פון מיטגלידערשאפט s מיט גאניזאציעס,
 עם װעלכער איז קאנגרעם, אידישן «לװעלטלעכז צום דעלעגאציע א װײלט
 און וױיגער חברים די ארדן, פון פארטרעטער צװיי געםונען אויך זיר האבן

זאלצמאן.
 א אפגעשפיגלט זיך האט זשענעװע אין גוםא װעלט־קאגגרעס דעם בא

 ניט געקעמפט האבן כחות פראגרעםיװע צאל גרויםע א קאמף. רראמאטישער
 פ^לק אידישן פוז עבן5י אין מאמענט שװערן איצטיקן אינעם אז דעראאזז, צו

 אויםצושליםן װאגן האנגרעם אידישער אלװעלטצעבער ערשטער דער זאל
 צױניםטן, די פון שטאנד&ונקט אנדער אן האבן יז״ װײל דערםאר, דעלעגאטן

 זייגעז לײדער אבער קאנגרעם. םונעם הויפט־פירער די נעװען זײנען װעלכע
 דעלעגאטן 250 די םון אמת, מיגאריטעט. א געװען כחות פראגרעםױוע די

 פארשלאנ דעם קענן געשטימט אםן האבן װעלכע 21 געםונען דאך זיך היאבן
 םאלקם־ און ארבעטער אמעריקאנער די םון דעלעגאטן 5 די צוצולאזן ניט

 רעלע- 70 איבער װאם פאקט, דער געװען איז וױכטיקער נאך אתאגיזאציעם.
 70 די אז געװאוםט, האבן אלע שטימען. פון אפגעהאלטן זיך ה־אבן נאטן
 צױניםטן, די פון קאקום דעם םון באשלום דעם ברעכן געװאלט ניט האבן

 צױניס־ אמעריקאנער דער פון םטראשונקעס די אונטערנעגעבן זיך האבן און
 אט־דעם גוטהייםן געװאלט ניט זײ האבן דאן־ אבער דעלעגאציע. טישער

שטימען. פון אפגעהאלטן זיך האבן און אקט שעדלעכן
 זי װירדיקע. א געװען איז װעלט־קאנגרעם באם דעלעגאציע אונדזער

״ האבן װאם אמעריקע אין אידן טויזנט 133 די נאר ניט פארטראטן האט  ז
 לענדער, אנדערע אין אידן טויזגטער הונדערטער אויך םפק אן נאר געשיקט,

 צױנים־ דער םון פליגל רעאקציאנערן פונעם םאנעװרעס די צוליב היאבן װעלכע
 אלװעלטלעכן דעם בא פארטראטן זײן געקענט ניט ארגאניזאציע טישער

 ארוים־ האבן דעלעגאטן 5 אונדזערע װאם דערקלערונג, דער אין קאנגרעם.
 זײ באשלום דער געװארן געפאםט איז עס װי דעם נאך מארגן, אח געגעבן

 אין געװארן אפגעדרוקט איז װעלכע דערקלערוגג, א — צוצואאזז ניט
:געזאגט זיך האט — לענדער אלע איז צייטונגעז צענדליקער

 אידישער דער אז דערװארטן, צו רעכט דאם ■נעהאט האבן ״מיר
פארטיי־ ענג אזוי און שעדלעך אזוי האנדלען ניט װעט װעלט־קאנגרעם

קאנגרעס. אידישער אמעריקאנער דער געהאנדלט האט עם װי איש
 נעטריבן האבן װאם כחות, זעצבע די טעות. א געהאט מיר האבן אײדער

 דאמינירט האבן אמעריקע, אין אפשװאכונג אן און ש&אצטונג א צו
װע^ט־פאערעס. פון שיקזאיל דעם אויך

 פאל אונדזער אז האפנדיק, זשענעװע קיין געקומען זײנען ״מיר
 די אז יזיך, מיר האבן דערװאוםט אויםנאם. טרויעריקער א בלויז איז

 געטריבן איז פאליטיק דיםקרימינאטארישע און ענג־פארטײאישע זעלבע
 אט־די לענדער. אנדערע רײ א אין עלעמענטן זעלבע די פון געװארן

 די פאר אנהייב םאמע פון שוין אוממעגלעך געמאכט האט פאליטי?
אין אנטיילצונעמען פראנקרײר אין פאלקם־ארגאניזאציעם װיכטיקע
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 פראטעםטן שארפע פון קא&יעם האבן מיר קאנגרעם. פון ארבעט דער
 בואג^ריע, בעלױע, ליטע, םון ארגאניזאציעם אידישע װיכטיקע מצד

 דים־ און אױםשציםועען קעגן לענדער אנדערע נאך און ארגענטינע
 דער אוראגװאי, פון דעלעגאט אײנציסן דעם אפילו קרימינאציעם.

 געװארן דערװילט איז װעלכער װעאט־קאערעם, דעם פון אײנציקער
 אין דא אױםגעשלאסן איר האט װאלן, דעמאקראטישע אמתע דורך

 פא־ אין געװען חושד אים האט איר װייל דערפאר, נאר זשענעװע,
ניט־כשרסײט.״ ליטישער

 וױרדיקער און שטאלצער א מיט דערקלערונג די זיך האט פארענדיקט
:פאדערוגג

ענג־פארטייאיש־ די אװעקצואװארפן נאכאמאל אייך רופן ״מיר
 פוז אינטערעםן די שטעלן זאלט איר אז אייך, פיז פאדערן מיר קײט.

 זאצ פארטײ. א פון אינטערעסן די װי העכער פאלק־מאםן אידישע די
 רעבט די פון באשיצונג דער םאר פאילקס־פראנט ברײטםטער דער לעבן

װעילט!״ גאנצער דער אין אידן די פון לעבנם און

פאלקם־קאמיטעט פון ארגאניזירונג די

 א&־ און אמעריקע קײן צוריקגעקומעז איז דעלעגאציע אונדזער װען
 געװאח, קלאר איז לאנד, םוז צענטערן װיכטיקםטע די אין באריכטן געגעבן

 אינםטרומענט, אן װערן אויפגעבויט דארו* שטאטן פאראײניקטע די איז אז
 גע־ א פון איד״ע די פרא&אגאנדירן װײטער — זייט אײן פון זאל, װאם

 אקציעם אנפירן זעלבםטשטעגדיק — ז״ט צװײטער דער פון און כח, אײניקטן
לענדער. אלע אין מאםן אידישע די פון פארט״דיקונג דער פאר

 פאלקס־ אידישן דעם ארגאניזירן צו געװארן באשלאםן דערפאר איז עם
 קערפערשאםט צײטװײליקע א אלם געװארן עטאבלירט איז װעלכער קאמיטעט,

 געװארן דערוױילט זיינען עם װען ,1936 ױלי, טן12 פון קאנםערענץ דער בא
זשענעװע. אין קאנגרעם אידישן אלװעלטלעכן צום דעלעגאטן 5 די

 די פון איינע געװען איז פאלקם־סאמיטעט דעם פון ארגאניזירונג די
 עם און אמעריקע. אין אידן די םון לעבן דעם אין געשעענישן װיכטיקםטע

 נאציא־ די אז דעלעגאטן, חברים אײך, פאר באריכטן צו הײנט אונדז פרײט
 האבן ברענטשעם די און שטאט־קאמיטעט! די ארדן, פון עקזעקוטױוע נאלע

 פאלקס־ פונעם אויפבויאונג דער איז ראל גרויםע א זייער געשפילט
 ע?זים־ םאלקם־קאמיטעט דער װאס צײט, קורצער בערך דער איז קאמיטעט.

 באדײטנדיקע זײער צאל א דורכגעפירט ער האט יאר, א איבער עטװאם טירט,
 גע־ האט ער דייטשלאנד. אין אידן די פון פארטײדיקונג דער פאר אקציעם
 פארװערן זאלן װאם געזעצן, פאר אונטערשריפטן טױזנטער צענדליקער זאמלט

 פאצקם־ דער װאם װאשינגטאן, קייז מארש דער אמעריקע. אין אנטיסעמיטיזם
 אידישע גאגצע דאם אויפגערודערט האט דורכגעפירט, לעצטנם האט קאמיטעט

קײן דעלעגאטן טויזנטער ברענגען צו באװיזן האט לעבן, געזעלשאםטלעכע
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 צעבן, אידישז אין ריכטונגען אלע פון לאנד, פון עקן אלע םיז װאשינגטאן
 דער פון םארטרעטער מיט ענדיקנדיק און בתי־מדרשים פון אנפאנגענדיק

 װירקונג. די געהאט האט װאשינגטאן קײן מארש דער קאמוניםטישער&ארטײ.
 מיט העלםן װעלן זיי אז צוגעזאגט, האין רעגירונג דער פון םירער די אז

״ װאם אלץ פױלן. אין אידן די פון רעכט די באשיצן צו נאר קענען ז
 טן12 דעם פארנעקומען איז װאס אײניהײט־קאגגרעם, לעצטער דער

 דער פאר םארוים שריט װיכטיקער צװ״טער א געװען איז ,1938 מערץ,
 אר־ 963 שטאטן. פאראײגיקטע די אין פאלקם־פראגט פונעם אױפבױאונג
 שטאטן, 14 און שטעט 32 פון אידן 262,436 פארטרעטנדיק גאניזאציעם,

 בא- זיך האבן אײניקײט־קאנגרעם אט־דעם אין פארטראטן. געװען זײנען
 םאםייעטים, לאנדםמאנשאפטן, ארדן, פון ברענטשעם ױניאנם, טײליקט

 ברענ־ איקאר־צװ״גן, קולטור־ארגאניזאציעם, בתי־מדרשים, קינדער־שולן,
 און םענאטארן פראמיגענטע צאל א אנדערע. און ארבעטער־רינג פון טשעם

 אין לעב-ן פאליטישן אינעם ראל באדײטנדע א שפילז װאם קאנגרעםלייט,
 לאנר, גאנצן םון דעלעגאטן צענדליקער אײפגעטראטן. זײנען אמעריקע,

 האבן ברענטשעס ארבעטער־רינג םאםײעטים, בתי־מדרשים, פון פארטרעטער
 פאר װאך דער אוי איז װאם קער&ערשאםט, איינציקע די אז פעםטגעשטעלט,

 דעם םײ אפטמאל טרײבט װאם קערפערשאפט איינציקע די מאםן, אידישע די
 אידי־ דער איז אסציע, צו ארבעטער־קאמיטעט דעם םײ קאנגרעם אמעריקאנעם

פאלקם־קאמיטעט. שער
 ערשטער זײן בא גלייך האט פאלקם־קאמיטעט נײ־דערװײלטער דער

 און עםטרײך אין אידן די פאר אקציע ברײטע א אונטערגענומען זיצונג
 לײבאר־ צום געװארן געשיקט איז דעלעגאציע םפעציעלע א דייטשלאנד. אין

 די אויפצונעםעז װאשינגטאן אין םטײט־רע&ארטמענט און דעפארטמענט
 םפעציעלן א דורכפירן זאל קאנגרעס דער אז מעגלעכק״ט, דער װעגן פראגע
 פאר־ פאליטישע אלע אריינצולאזן רעזאלוציע געמ״נשאפטלעכע אדער געזעץ

 אײדער צײט װאך א פארגעקומען איז דאם קװאטע. דער איבער םאלגטע
 די העלפן צו יוױ װיכטיקן יזײן מיט ארויסגעקומען איז רוזװעלט פרעזידענט

 פאלקם־ אידישער דער עםטרייך. און דײטשלאנד פון אידן פארפאלגטע
 פאר־ טעג די װעט װאם רעזאלוציע, םפעציעלע א צו איצט גרייט קאמיטעט
 א ארגאניזירט קאמיטעט דער סענאט. און קאנגרעם פארן װערז געבראכט

 ניט־אידישע און אידישע אלע פון לאנד גאנצן איבערן באװעגונג ברייטע
 בי̂י װיכטיקז אט־דעם אונטערשטיצן העלפן צו ארגאניזאציעם פראגרעסיװע

מאםן. אידישע די פאר
מיר װילן קאפיטל אט־דעם א״ך דערציילנדיק :דעלעגאטן חברים

 האבן מיר װאם דעם אף קוקנדיק ניט אז אונטערשטרייכן, נאכאמאל
 מיר האבן געביט, דעם אר דערגרײכונגען װיכטיקע זייער פארצ״כנט

 קיינער דעלעגאטן, אונדזערע םון קײנער גייז. צו װ״ט זײער נאך אבער
 האבן מיר װאס דעם מיט גאנונעגען ניט זיך טאר ברענטשעם אוגדזערע פון
 אידישע דאם פאראײניקן צו שטרעבונג אונדזעד דערגרײכט. איצט ביז

בויען פון ארבעט די װערן. פארפילט קען און דארח לעבן געזעלשאפטלעכע

17



 םון פראגע א איז מאמענט איצטיקן אינעם פאלס־פראנט אידישן ברייטן א
 םראגע א איז עם ?ענדער. אלע אין מאםן אידישע די פאר טויט און ?עבן

 זיב?ו שטאטן. פאראייניקטע די אין מאםן אידישע די פאר טויט און ^עבן פון
 פרא־ ניט־אידישע די מיט ארגאניזאציעם אידישע אלע פון םאראײגיקוע א

 דעם ?!,אפצושטע בכח זיין װעט שטאטן פאראייגיקטע די אין כחות גרעםיװע
אנטיסעמיטיזם. פון װאוקס

 איז פא^קם־קאמיטעט אידישער דער כאטש אז פארגעםן, ניט טארן מיר
 א איצט ארום נעמט און אויםגעװאקםן שטארק עקזיםטענץ זײן פון משך אין

 אונ־ דאך דארףי פא^קם־ארגאניזאציעם, און ארבעטער־ אידישע 5צא גרױםע
 באם רא? װיכטיקע א שפילן איצט, ביז װי וױיטער, םעקציע אידישע דזער

 םון פארטיידיקונג דער פאר פאלקם־פאזיציע ברײטע די אט אויפבױען העלםן
 אװעקצױעטע^ז ברענטשעם די רופן מיר ?עבן. אונדזער און רעכט אונד״זערע

 פאיצקס־ םון אקציעס די דורכפירן דאם םא^קם־האמיטעט, פונעם בויאונג די
 זײנען מיר צוזאמענפאר. גאכז אויפגאבע צענטראלע זייער אלם קאמיטעט

 פאלקם־פראנט פון פאז די אויפגעהויבן האט װעאכע ארגאניזאציע, די געװען
 ציא אוגדזער װעלן ■מיר ביז װערן מיד ניט ^אמיר לעבן. אידישן אינעם

פארװירגןיצעכן.

i n. באװעגונג פראטערנאלער דער אין אײניקײט

פרינ־ אוגדזערע פון ארוים דרינגט אייגיקייט פון פאציםי אונדזער
 ארדן״. ארבעטער ״אױגוװר^וציא^לגור נאמעז םאמע דעם פון יופא, ציפן

 אעעהיויבן ארדן דער האט גרינדונג זיין בא גאייך אז פארגעםז, ניט ^אמיר
 פראטערנאצע ארבעטער אנדערע מיט זיך פאראײניקן צו פארזוכן מאכן צו

 אים איז עקזיסטענץ זיין פון יאר דריי ערשטע די אין און ארגאניזאציעם,
 איז סלאװאקישע אועארישע, די מיט פאראײניקן צו זיך געיצועען טאקע

 די אבער איז יארן ^עצטע די אין ארגאניזאציעם. פראטערנאלע רוםישע
 5פי געװארן באװעגוננ פראטערנאלער דער איז אײניקייט פאר נויטװענדיקײט
 איז מלחמה פאשיזם, פון געפאר די פריער. איז עם װען װי דרינגענדיקער

 אונדז פאר איז עם און דראענדיק, און אקטועל געװארן איז אנטיסעמיטיזם
 פאר־ װילז װאס כחות, פיגצטערע די און אונדז צװישן אז געװארן, קאאר

 כיי אז און יאג־געװעט, א אן גייט מענטשהייט, די פארניכטן און שר^אפן
 ארבעטער די פאראײניקן מיר מוזן זײט אונדזער אפ זײן זאל זיג דער

 םארזוכן עטצעכע געמאכט האבן מיר שנעלער. װאם באװעגונג פראטערנא?ע
 אבער ארבעטער־רינג, מיטן אקציעס פאראײניקטע פאר און אײניקייט םאר

 צופעליק איז 1935 מאי אין צוזאמענפאר ילעצטער אונדזער דערפאלג. אן
 צוזאמענפאר. ארבעטער־רינג םיטן צייט זעלבער דער אין געװארן א&געהאצטן

ארבעסער־ריננ צום ברױו ם&עציע^ן א געשייןט האט צוזאמענפאר אונדזער
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 םאראײגייןז זאלן ארגאניזאציעס ביידע אז פארגעשלאגן, און צוזאמענפאר
:פונקטן דריי פאלגנדע די ארום אקציע נעמײנזאמער פאר כחות זייערע
פאשיזם, און אנטיםעמיטיזם קעגן קאמןי )2 פארזיכערוע, סאציאלע )1

 ביידע אז פאתעשלאנן, האבן מיר םרעמד־געבױרענע. די פון פארטײדיקוע )3
 אויםנעמעז זאלן װעלכע םאב־קאמיטעם, קלײנע דערװײלן זאלן קאנװענשאנם

 געפינען װעט ארבעטער־ריע דער װעלכע אנדערע, אויך און פראנן דרײ אט־די
אויפצונעמען. נ״טיק פאר

 פון קאנװענשאן דער אף געװארן אויפגענומען איז רוףי אונדזער װען
 ארגאני־ צו געזוכט ארבעטער־רינג פון פירער א״ניקע האיז ארבעטער־רינג,

 ניט ארדן. ארבעטער איגטערנאציאנאלן דעם קעגן װאקכאנאליע א זירן
 געשטימט דעלעגאטן 60 אבער האבן באמיאוגגען, זייערע אלע אףי קוקנדיל

 ביידע צװישן אקציעם געמײנשאפטלעכע פאר און רוףי אונדזער אננעמען פאר
 פון א&נעהאלטן זיך ה׳אט דעלעגאטן צאל גרויםע א זייער מער, נאך ארדנם.
םיבות. פארשטענדלעכע צוליב שטימען

 איבער־ אקציע געאײניקטער װעגן פראגע די איז קאנװענשאן דער נאך
 װאם באריכטן די פון שטעט. די אין און ברענטשעם די אין געװארן געטראגן

 גרעםערע פיל א אז זעז, צו געװען איז לאנד גאנצן פונעם באקומען האבן מיר
 װאם צוזאמענפאר ארבעטער־ריע פון דעלעגאטן צאל די װי ברענטשעם, צאל
 דעם אונטערשטיצט האבן פארטראטן, האבן רוף אונדזער פאר געשטיטט האט
 פארבינדונגען א״עעשטעלט האבז ארבעטער־רינג פון ברענטשעם צאל א רוף.
 לאנדםמאנשאפט־ ארדן. ארבעטעד אינטערנאציאנאלן פון ברענטשעם די מיט

 אר־ און לאנדםמאנשאםט־ברענטשעם מיט פאראײניקט זיך האבן ברעגטשעם
 און עסטרייך רומעניע, פוילז, איז אידן די פאר הילף־קאמיטעטן גאניזירט
 שטאט־ און ברענטשעם אונדזערע גראטולירן דא לאמיר לענדער. אנדערע

 אײניקײט פאר קאמףי אינעם מאל ערשטן צום װאם פאקט, דעם מיט קאמיטעטן
 דערפאלגרייך, געװען זײ יזײנען ארבעטער־באװענונג פראטערנאלער דער אין
 אין נאר אײניקײט, פון אידײע די פראפאגאנדירן אבסטראסט אין גאר ניט

 פון ברענטשעש און שטאט־לאמיטעטן מיט אייניקייט־אקציעם קאנקרעטע
ארבעטער־רינג.

 עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער צו ברױו אפענער דער
ארבעטער־רינג פון

 עקזעקוטיװע נאציאנאלע אלגעמיינע די האט ,1936 יאנואר, טן20 רעם
 אין ארדנם פראטערנאלע ארבעטער 9 צו בריװ א ארויסגעשיקט ארדן פוגעם

 ארדנם, אידישע צװיי געפונען זיך האבן 9 די צװישן שטאטן. פאראײניקטע די
 ברױו אט־דער פארבאגד. ארבעטער נאציאנאלער דער און רינג ארבעטער דער
 פאדאייניקן ארגאניש װעגן םראגע די אװעקגעשטעלט מאל ערשטז צום האט

 זאכן אנדערע צװישן האט ברױו דער באװעגונג. םראטערנאלע ארנעטער די
 באװעגונג פראטערגאלע ארבעטער די ראל קאלאםאלע א פאר װאם אעעװיזן,

הונדערט עטלעכע די װען שטאטן פאראײניקטע די אין שפילן נעקענט װאלט
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 זיך װאלטז ארגאניזאציעם פראטערנאלע 9 אט־די אין מיטגצידער טויזנט
 די זיך פאר אװעקגע׳טטעצט הויפט־ציל יזײער אלם װאלטן און םאראייניקט

 פראטער־ דער איז מיטגלידער מיליאנען די פאראײניקן צו אויפגאבע
 נאר ניט אז אנגעװיזן, האט בריװ דער אמעריקע. איז באװעגונג נאלער
 געזעל־ אינעם ראל װיכטיסע א זייער גע׳טפילט ארגאניזאציע אזא װאלט

 םיל געװען װאלטן לייםטונגען פראטערנאלע אירע אז נאר לעבן, ׳עאפטלעכן
 װעגן גערעדט אויך האט בריװ דער איצטיקע. די װי בעםערע און גרעסערע

 פאר באשיצונג־געזעצן װיכטיקע צאל א זיך דערשראגן צו מעגלעכקייט דער
 עקזיס־ עס װאו אינדוםטריעם די אין יאזונדערם לאנד, אין דא ארבעטער די

 אז פארגעשלאגן, האט בריװ דער קראגקהײטן. אינדוםטריעלע םך א טירן
 זאל אײניקײט, פון פראגע דער צו צוטרעטן גלייך מענלעך ניט איז עם אויב
 קאנ־ ארום אקציעם געמײנ׳עאפטלעכע אנצוםירן אזוי װי װענ א געםינען מען

אישום. סרעטע
 קורצן א באקומען מיר האבן פארבאנד ארבעטער נאציאנאלן דעם פון

 באזונדערע צװײ אףי שטייעז ארגאניזאציעם ייידע אז דערקלערנדיק אפזאנ,
 האבן םװי צום אייניקייט. קײן מעגלעך ניט איז דעריבער און פלאטפארמעם

 אונדז מיט זיך זיי װעלן צױניםטן װערן װעלן מיר אויב אז געזאגט, ז״
 קײן באקומעז ניט מיר האבן ארבעטער־רינג דעם פון םארא״ניקן. דעמאלט
 דיםקוטירט ארבעטער־רינג אין איז ברױו אונדזער כאטש היינט, ביז ענטפער
 דאן האט םעקציע אידישער דער פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די געװארן.

 פון פראגע דער איבער אויפקלערוע־קאמפאניע ענערנישע אן אונטערנומען
 לענגערן א אף םעקרעטאר נאציאנאלן דעם ארויםגעשייזט האט און אייניקײט

 שטעט, צענדליק דריי קארגע די אין פראגע. אט־דער איבער ספעציעל טור,
 האבן עס װעלכע מאםךמיטינגען, אףי אויפטרעטנדיס באזוכט, האב איך װאם

 א געפונען איך האב ארבעטער־רינג, פון מיטגלידער צאל גרויםע א באזוכט
 מוז איך מיטגלידער. ארבעטער־רינג די פון רײען די אין אפקלאנג װארעמען

 געװען ניט איז רײען אײגענע אוגדזערע אין אז פעםטשטעלן, אויך אבער דא
 האבן חברים אונדזערע פון םך א פראגע. אט־דער װעגן קלארקײט גענוג

 פראטערנאלער דער איז אײניקייט מיר דארפן װאם צו : געטראכט אנפאגג פון
 פרעכטי?ן א אויםנעבויט צייט קורצער אזא אין דאך ה־אבן מיר באװעגונג?

 געצאלט האבן מיר חגזערװ־פאנדן, גרויםע אגגעזאמלט האבן מיר ארדן,
 װעגן רעדן איצט מיר דארפן װאם צוליב בענעפיטן. אונדזעדע פינקטצעך
 פראפאגאנדירן דאם אז נעהאט, מורא האבן חברים איעיקע ? אײניקייט
 פאזיציע אונדזער אפ ׳טװאכט באװעגונג פראטערנאילער דער אין אײניקײט

 דארפן װעט מען אז געהאט, מורא האבן זיי מאסן. אידי׳טע ברייטע די צװי׳טן
 אבער קענען מיר פאראײניהן. זיך װעאן מיר אויב צא?ונגען, די העכערן

 װיכטיק״ט די איצט פארשטייען טוער אונדזערע אז זאגן, זיכערקייט מיט
 און ניט, מער הײנט ׳טוין זיי מוטשעז פראב^עמען אט־די אז אייני?ייט, פון
 אונדזערע אילע פאר ק^אר זייער טאג צו הייגט איז אייניקייט םון פראגע די אז

 צאל א אין זייגען קאמ&אניע גאנצער דער פון רעזולטאט אלם מיטגלידער.
םוי ברענט׳טעם די צװי׳טן באציאונגען ענגערע געװארן איינגע׳טטעלט שטעט
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 «לם — װאו שטעט, קלענערע צאל א אין ארדן. פון און ארבעטער־רינג
 אלץ נאך איז מען — 1929 אין שפאלטוע דער פון איבערבלײבעכץ אן

 דערנענטערוע. נרויםע א זייער פאתעקומען איז מעםער־שטעך, אה געװען
 פון ברענטשעם אײנגעלאדן ה־אבן ארבעטער־ריע םון ברענטשעם צאל א

 זייערע אין מיטיעען זייערע אפצוהאלטן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
 געמייג־ װעגן רעדן אנגעהויבן זײ האבן שטעט צאל א אין קלוב־צימערן.

 צו אנגעםאנגען זיר מען האט שטעט צאל א אין ;קלוב־צימערן שאםטלעכע
 װיכטיקע אנדערע און אנטיםעמיטיזם פאשיזם, קעגן קאימףי אין דערנענטערן
מאםן. אידישע די םון לעבן דאם נוגע זיינעז װאם פראבלעמען,

ברענטשעם ארבעטער־רינג און ארזץ צוױשן אקציעם געאײניקטע

 האט םאראײניסטערוזײט, אויפטאן קען מען װאם דעם, פון ביישפיל א
 דאם אויפגערודערט האט אקציע ז״ער לאם־אנדזשעלעם. געגעבן אונדז

 און ארדן םון און רינג ארבעטער פון שטאט־קאמיטעט דער לאנד. גאנצע
 דורכגעפירט האבן שטאט אין ארבעטער־באװעגונג דער םון טיילן אנדערע אלע

 פארפאלגונגען די קעגן פראטעסט אלם געגעראל־םטרייק, צװיי־שטונדיקן א
 אידישע געשעפטן, אלע געװארן צוגעמאכט זיינען עם אידן. פוילישע די אף

 דורכ־ היאט מען פאבריקן, די אין ארבעט זײער אפגעשטעלט האבן ארבעטער
 ניט, טעות קײן מאכן מיר אויב און פוילז, אין אידן די פאר זאמלונגען געפירט

ארבעטער־קאמיטעט. אידישן צום $10,000 פון םומע א צוגעטראנן זיי האבן
 אםן ארבעט איבערגעגעבענער און ערנסטקײט פון מוסטער א נאך

 אט־ ארדן. פון 15 ברענטש בריםקער דער איז פראנט פאראײניקטן פון געביט
 ,286 ברענטש דעם אין שפאלטונג א פון ארויםגעװאקםן איז ברענטש דער

 האט ברענטשעם צװיי די צװישן ארבעט פאראייניקטע די ארבעטער־רינג.
 בײדע פון ארבעט דער דאנק א איצט, און רים יענעם פארהיילט שנעל אבער

 אין הילף־אתאגיזאציע, פאראײניקטע א געװארן אויפגעבויט איז ברענטשעם,
 האס זי לאנדםמאגשאפטן. בריםקער אלע כמעט זיך באטייליקן עס װעלכער
 און בריסק, איז ליידנדיסע די העלםן צו דאלאר טויזנטער זאמלעז צו באװיזן

 לאנדםמאנשאםטן בריםקער אלע םון אמאגיזאציע פירנדיקע די געװארן איז
 םײ און ברענטש ארבעטער־רינג דער ם״ לאנד. איבערן און יארק נױ אין
 די ארגאניזאציע. אט־דער אין ראל אנגעזעענע אן שפילן ארדךברענטש דער

 פון מיטגלידער די און שטארקער אלץ טאג צו טאג פון װערט דערנענטערונג
 אן פון נויטװענדיקײט די פילן צו מער אליז אז הויבן ברענטשעס ביידע

ארדן. דעם אוז ארבעטער־רינג דעם צװישן פאראײניקונג אמתער

? מעגלעך פאראײניקונג איז

:פראגע די אװעק שטעלן חברים אונדזערע פון סך א אז װײס, איך
 דעם פון פירערשאפט די אז העלםן, דאם קען װאם אלץ, דאם טויג װאם

דערלאזן צו ניט װעלט דער אין אלץ טוט און פארביטערט איז ארבעטער־רינג
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 וויא ? פאראייניקונג פוצער פון אפגערעדט שוין אקציעם, פאראייגיקטע קײן
 טרייד־ פון פירער םך א בא?אנט זיינען אונדז :זאגן חברים די צו איך

או און אײניקײט, קעגן געשטע^ט זיך היאבן װעצכע ױניאנם,  די איז ד
 פאראייניקונג, די פארגעקומען ם׳איז װען און געקוטען צושטאנד אײניקײט

 די מער װאם איז. זי נױטװענדיק װי אײנגעזען פירער אט־די אפיצו האבן
 נױטװעידיקײט די אײנזען װעט ארבעטער־רינג פון מיטגיצידערשאפט ברייטע

̂ץ אײניקייט, פון  פארשטיין, ארבעטער־ריע פון פירער די אויך וועאן מער אי
 זייער פון אינטערעםן די אין איז באװעגונג םראטערנאי^ע פאראײניקטע א אז

 זײנען װעלכע ארבעטער־ריננ, פון םירער רי אםילו און מיטגאידערשאפט.
 צעטײלט־ די אגצוהאלטן פאראינטערעםירט מאטױון פאליטישע צואיב איצט
 דעם דורכפירן און שטראם אאגעמײנעם דעם נאכגײן מוזן אויך ן5װע קײט,
 מוזן מיר :ויז5ב< איז פראגע די מיטג^ידערשאפט. ברײטער דער פון װילן
 און מוז אײניקײט אז איבערצײגונג, א״זן־פעםטער אונדזער אין נאכלאזן ניט
 ארבעט דער מיט אנכיין עקשנות מער מיט דארפן מיר !װערן דערגרײכט קען
דערגרייכן. ציל אונדזער סוו» כיצ םװ* ן5װע מיר און

 אונגארישע, אידישע, די פאראײניקט ארדן אונדזער אין האבן מיר
 איז אייני?ייט די ארגאניזאציעם. פראטערנא?ע רוםישע און ם^אװאקישע

 דערפא^גרײכן א אוי געקענט האבן מיר אויב א^עטען. פאר ברכה א געװען
 בא־ מיט גרו&ן, פראטערנאלע באזונדערע םון ארגאניזאציעם פאראײניקן אופן

 פארװאם אורזאך קײן ניטא איז קואטורן, באזונדערע מיט שפראכן, זונדערע
 אינטער־ מיטן ארבעטער־רינג דעם פאראײנייןן צו בכח זײן ניט ן5זא מיר

ארדן. ארבעטער נאציאנאלן

IV. ארדן אין לעבן ארגאניזאציאנעלע דאם

 אידישער דער פון װאוקס דעם אח אפשטעי^ן צוערשט זיך אמיר5
 רעזולטאטן די ניט נאך מיר האבן געשריבז, װערט באריכט דער װען םעהציע.

 ציםערן די װייםן מיר מיטגלידער־קאמפאניע. דער םון טעג 20 צעצטע די פון
 לעצטן אונדזער זינט יאר דרײ פונקט ה., ד. אפריא, טן4 דעם ביז ױז5ב

< ערשטן דעם צוזאמענםאר,  צוזאמענ־ יענעם בא באריכט דער .1935 אפר
 פארמאנט אפרי^ טן1 רעם האט םעסציע אידישע די אז אנגעגעבן, האט פאר

 םעקציע אידישע די םארמאנט ,1938 אפריל, םטן25 דעם מיטסצידער. 22,520
 טיט־ 13,521 םון צואװאוקם נעטער א מײנט דאם מיטג^ידער. 36,041
גאידער.

םעקציע אידישער דער פון װאוקם דער

 םון חדשים, אכט די איז יאר? נאך יאר געגאעען װאוקם דער איז װי
 םעקציע אידישע די האט ,1936 יאנואר טן1 דעם ביז 1935 5אפרי טן1 דעם

אוים־ מיר האבן חדשים זעצבע די אין מיטג^ידער. 9,807 ארײנגענוטען
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 עגנ־ דער צו ארױםגעטראנספערירט אויך האבן מיר .3,191 ביצריז נעשילאםן
מיטגאידער. 427 םעקציע לישער
 גאנצן אין .1936 יאר אין אבער מיר באקומען בילד אנדער גאנץ א

 מיר האבן דערפאר מיטגלידער. 12,307 ארײנגענומען מיר האבן 1936 יאר
 ארויםגעטראנם־ מיר האבן דערצו צו מיטגלידער. 7,071 אויםגעשלאםן אבער

 נ.יט טאר (מען םעקציע. עגגלישער דער צו מיטגיצידער 699 פערירט
 םאר־ זיינען מיטג^ידער 2,500 אדער 2,000 ארום אז פאקט, דעם פארקוקן

 םעק־ אידישע די איז 1936 יאנואר אנפאנג װאם דעם, צואיב געגאנגען צוירן
צאלונגען.) מאנאטילעכע אףי איבערגעגאגגען ציע

 אין םעקציע אידישער דער פון לאגע די געװען איז ערגער נאך אבער
 4,105 מיט אריינגענומען מיר האבן יאר נאנצן פון משך איז .1937 יאר

 דער־ טיטגלידער. 8,202 הכ? םך — 1936 יאר אין װי װיגציקער מיטגאידער
 װען מיטגלידער. 8,063 גאנצע אויםגעשלאםן 1937 אין מיר האבן םאר
 ענגלישער דער צו «רויםטראנםםערירטע 530 די צורעכענען נאך װעט איר

 זיך האט װאנען פון .8,593 פון םארי^וםט נעט א אוים עס מאכט םעקציע,
 זיינען פארװאם ? אויםגעשילאםענע צאל גרויםע אזא 1937 יאר אין גענומען

 צו בכח געװען ניט דאך מיטגילידער, צאל נרעסערער א מיט ,1937 יאר איז מיר
 אורזאכן. געפינען קענעז מיר אמת, ? מיטגצידערשאפט אונדזער פארגרעסערן

 מיר געפינעז 1937 יאר פון אויםגעש^אםענע צא? דער אין — אורזאך אײן
 ניט ארדן אין מיטג^ידער קײן קײנמא^ אמתן דער אין זײנען װעיצכע ,3,823
 א װען קאמ&אניע, בארימטער דער אין געװארן רעקרוטירט זיינען זײ געװען.
 םאװעטן־ אין רייזע א געװינען צו געיאגט זיך היאבן אקטױויםטן 5צא גרויםע

 םענט אײן ?יין ק״נמאצ אבער האבן מיטגאידער נײ־רעקרוטירטע די פארבאנד.
 אין ניט און ברענטש דעם אין ניט אייעעצאילט, ניט מיטג^ידער־א&צאצ

״ פון םך א אפים, נאציאנא^ן  אײנטריט־ זייער באצאלט ניט אפילו האבן ז
 אין האבן מיר אז איז געפינען, ?ען מען װאם אורזאך, צוױיטע די גע^ט.

 יא עפעם האבן מיר מיטגיצידער־קאמפאניע. קײן געםירט ניט 1937 יאר
 אקטאבער, חדשים די אין מיטגצידער־קאמפאניע א אומ^עגא^ דערק^ערט
 ניט קאמפאניע קיין איז אמתן דער אין אבער דעצעמבער, און נאװעמבער

געװארן. אננעפירט
 צופרידנ־ גאגץ זײז צו אוים םארענטפערונגען צװײ די ײייזן אויבנאױפיק

 צום קומעז מיר מוזן ערנםט, זײ באטראכטן מיר װען אבער שטעצנדי?.
 זיך, פאר געםינען װע<ן מיר װאם תירוצים, אצע או* קוקנדיק ניט אז שלוס,

 אונדזער אין דורכרײםן גרעםטע די פון אײנער געװען דערש״גונג די דאך איז
 אונדז ילערגט עם אבער רבי־געלט, טײער צו ביס̂י א אפשר ם׳איז ארבעט.

 איבער־ ניט קײנמאל טארן מיר אז אונדז, עס ^ערנט ערשטנט, םך. א זייער
אר זייער מוזן מיר מיטגלידער. פון רעקרוטירן סארט מיז אזא חזרן  ק̂י

 מיט־ הייז װערן ניט נאך מײנט דאקטאר־עקזאמען א דורכגיין אז נעדענקען,
 דאקטאר, דעם דורכגעגאגגען איז אײנער װי נאכדעם ערשט ארדן. אין גיליד

 דערפי^ן זיר דארף ער משפחה. אונדזער אין אר״ננעמען אים טיר דארםן
פראטערנאילער פראכטםו^ער גרויםער, א אין ארײן קומט װאם חבר, א װי
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 די װעגן אים דערצײלן אוגדז, צו דערנענטערן אים דארפן מיר מש&חה.
 אונדזער םון פרינציפן די מיט אים באהענען ארדן, אונרזער פון אויםטואועען

 נײ־רעקרוטירטער דער מיטגליד. א װערן ער װעט דעמאלט ערשט ארדן.
 ױם־ א ם׳איז אז — ךעו^ירן אונטער שטרײכז מיר און — דערפילן דאח»

 זיי פריינט. נייע צובאקומען האט ער לעבן, זיין אין געשעעניש טובדיקע
פרײד! זיין ױם־טוב, זײן ם׳איז אים. מיט זיך םרייען

 אונדזער װעט חברים, טייערע פארשטײן, ניט דאם װעאז מיר אויב
 אר״נצונעטען געקאםט אונדז האט ענערגיע װיפיל מי, װיםיל ליידן. ארבעט
 נעמעז ארבעט, גאנצער אונדזער נאך און !מיטגלידער טויזנט פיר אט־די

הפקר. או» זיי לאזן מיר און מיר
ת: צװײטער דער אוז ר  מיטגצידער־ קײן געפירם ניט היאבן מיר תי

 ניט קאמ&אניע קײן האבן מיר אז אמת, איז עס .1937 יאר אין קאמפאגיע
 יעדער אז מעגלעך, ניט דען איז קאמפאניע, א אן אפילו אבער געפירט.
 פאר, אײך שטעלט װאך? א מיטגליד אײן כאטש ארײננעמען זאיל ברענטש
 מיטגליד אײן צו דורכשניטלעך ארײנגענומען װאלטן מיר װעז אז חברים,

 װאך א מיטגלידער 250 געהאט דאך מיר װאלטן ברענטש יעדן אין װאך א
 אײן װענז רעדן צו שיין ניט כמעט ד$ך איז עם יאר! א 13,000 אדער

 און 400 ,300 ,200 מיט ברענטשעס פארמאגן מיר װען װאך, א מיטגליד
 צו געקומען דאן־ װאלטן מיר חברים, נאר, בארעכנט מיטגלידער. 500

מיטגלידער. 50,000 מיט צוזאמענפאר הײנטיסן אונדזער
רער־ פשוט דורכרײם, אט־דעם מיט קאפיטל דעם אגנעפאנגען האבן מיר

 מיר פארסומען. געטארט ניט האט דורכריים דער אז פיצן, מיר װייל פאר,
 אפן פעקציע, אידישער דער אין פאראוים טריט באדײטנדי?! א געמאכט האבן

 ארגא־ אםן אויך און געביט פאליטיש-געזעלשאפטלעכן אפן געביט, קואטורעאז
 שטארקער. נאך פארדראם דער איז דערפאר טאקע און נעביט. גיזאציאנעלן

 טאקע דעם. װעגן ארדן גאנצן דעם אלארמירן מיר דארפן דערםאר טאקע
 םולער איר אין ברענטשעם די צו װערן געבראכט םראגע די דארן» דערפאר

 רעכענונג א אפגעבן זיך זאל אקטױו אונדזער אז נויטיק, איז עם גרוים.
 אדער םארדעחז אים פרואװן גיט יצחאוטין דורכרײם, שװערז אט־דעם װעגן

 אונדז װעט טאן, דאס װעלן מיר אויב אז זיכער, זײנען מיר און פארעגטפערן,
 און זאכן טאן יא דארפן מיר װי פארשטײן בעםער םן5העי דורכרײם דער

!לערנען זײ פון נאר טעותן, קײן םארדעקן ניט ניט. װי

? ברענטשעם אונדזערע לעבן װי

 דיםקוםירט ערנסט זייער מיר האבן צוזאמענפאר יצעצטז אונרזער בא
 »18 ברענטשעם אונדזערע םון לעבן אינערלעכע דאם װענדן װעגן םראגע די
 הײנט לאמיר װעג. םראטערנאלן מער און קאנםטרוקטױון מער געזינטערן, א

 חםרונות סך א נאך האבן מיר װאם דעם, אן» גיט־קוקנדיק אז םעסטשטעלן,
 “1פא אבער איז אויםצובעםערן, םך א זייער נאך פאראן איז עס װאם און

קעגנער אפילו לעבן. אוגדזער אין ענדערונג װיכטיקע א זײער געקוטען
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 א אונדזערן צו אריין קומט מען װעז אז צוגעבן, היינס מוזן אונדזערע
 באציאונג אנדערע אן הערשט עם שטימונג. אנדער אן גאר זיך ט5פי ברענטש

 האבן טיר בעםער. באדייטנד ארבעט אפאראט דער מיטג^ידער. די צװישן
 סײ און יארק גױ אין םײ ברענטשעם פון מיטיעען צאיל א בייגעװאוינט

 םפעציעאע קײן דורבגעםירט ניט האט מען װאו דארט אפילו און צאנד, איבערן
 באציאונג. אנדערע אן ג״םט, אנדער אן געפי^ט דאך זיך האט קולטור־ארבעט,

 שאד. גרויםער א פילאנירט. בעםער צוגעגרײט, מער געװען איז מיטינג דער
ברענטשעם. א^ע װעגן זאגן ניט דאס קענען מיר װאם

םיםטעם קעפטען און דירעקטארן

 אונדזער ענדערן צו פו^שטענדיק באװיזן ניט נאך האבן מיר אויב
 אוגדז װאם םאקט, דער שולדיק הױפטזאכלעך דעם אין איז ?עבן, אינערלעך

 װי ברעגטש־אפאראט דעם ארגאניזירן צו אײנגענעבן ניט נאך זיר האט
 עקזע- נאציאגאילע די האט צוזאמענפאר ילעצטן אונדזער נאך ג^ייך געהעריק.

 דירעקטארן־ דעם אײנצופירן פארזוכן ערנםטע זײער אײניקע געמאכט קוטיװע
אן  דער־ געהאט ם״אװייז האבן מיר אויב און קעפטעךםיםטעם. די און פ̂י
 װינצי? ז״ער אבער מיר האבן דירעקטארן־סיםטעם, די אײנפירן באם פאלג

 דארט, אפי^ו מער, נאך קעפטן־םיםטעם. דער פון געביט דעם או* דערגרײכט
 ברענ־ די האבן דירעקטארן־םיםטעם, די דורכגעפירט שוין האבן מיר װאו

 פאר־ אינדױױדוע^ע באשטימען צו פארזוך קײן געמאכט ניט נאך טשעם
 טײצ א געביט. הויצטורע^ן און ארגאניזאציאנעיצן אםן אנטװארטלעכקײטן

 טראץ פים, די אונטער אנדערן דעם אײנער נאר זיך פ^אגטערן דירעקטאו־ז
 באזונדערע די פון ארבעט די דעםינירט ק?אר זײער האבן מיר װאם דעם

 פונקציעס זייערע שוין םארשטײען דירעקטארן די װאו דארט און דירעקטארן.
 פונקציע, יעדער פון חשיבות דער װענן קאמף אינערי^עכער אן פאר קומט
 זיך קלאגן אט ברענטש. אינעם פארנעמען דארן* זי װאם פלאץ דעם װעגן

 די אז ניט דער^אזט ברענטש פונעם םירערשאפט די אז ׳טור־דירע?טארן5?ו
 קצאגן מער נאך געהעריק. װי װערן אויפגענומען זאילן קו^טור־פראביצעמען

 בא־ נעהעריסע די ניט ץ5א נאך הערשט עם אז ציטעראטור־דירעקטארן,’ זיך
ע או יציטעראטור־םארשפרייטונג. פון פראגע דער צו צי

 מיר װי פונקט חםרונות, אינער^עכע םך א באזײטיהן נאך דארפן מיר
 די און טשער״, צום ״אפיאם די ארדער׳/ אװ ״פוינטם די באזײטיסט האבן

 מיטיננען פון צייט די אױן* פרעםן װאם זאכן. אזעי^כע אנדערע צענדיליקער
 אז געדאגק, רעם פון באםר״ען זיך מוזן מיר גופא. ארגאניזאציעם די און

 אפט זײער דורכפירן. אים װי זאך זע^בע די איז באשאם גוטן א אגנעמען
 רועגן שוין טראכט מען און פראטאקא^־בוך, אין באשלום גוטער דער ביצייבט

 פריערדיקע די דורכצופירן אזוי װי דעם אנשטאט פילענער, פראכטפו^ע נײע
 דער װאם םראגן, א^ע איבער רעדן ניט מויז פירערשאפט נאנצע די פ^ענער.
 היאבן דארפן מיר פארהאנדיצט. ברענטש פון עקזעקוטױוע די אדער ברענטש

פײאיקײט זייער אין מיטגיצידערשאפט, ברײטער דער אין ג^ויבן מער ביםצ א
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 אז ברענטש, פון פירערשאפט די באשליםט שגעל צו באשלוםן. דורכצוםירן
 ניט האבן מיר וױיל דערפאר דורכפיו־ן, ניט מען קען אקציע יענע אדער די

 פארזוו אונדזער אין געװעז מיר זיינען עקשנותדיק געגוג גיט כחות. גענוג
 װאם דעם דורך ברענטש־לעבן דעם אין ארגאניזירטקײט מער «רײנצוברענגען

 קעפטען־ די ארגאניזירט און דירעקטארן־פלאן דעם אײנגעםירט װאלטן מיר
 ברענטשעם, די נאר ניט אז פעםטשטעלן, הײנט מיר מוזן ליידער םיםטעם.

 דער־ זיך שװעריקײטן ערשע די בא האבן שטאט־קאמיטעטן, די אפילו נאר
שראקן.

מיטגלידער־קאמפאניעס דרײ די דורכגעפירט האבן מיר אזוי װי

 מיר האבן צוזאמענפאר, לעצטן דעם זינט יאר, דרײ די םון משך אין
 אקטאבער־נאװעמבער־ אין אײנע מיטגלידער־קאמפאניעם. דריי דורכגעפירט
 און 1936 אקטאבער־נאװעמבער־דעצעמבער אין צװייטע די ,1935 דעצעטבער

אפגעשלאםן. איצט האבן מיר װאס קאמפאניע, דריטע די
געװאו־] געפירט זיינען װאם קאמפאניעם, נאציאנאלע דרײ די אויסער

 קאמפאניעם. קלענערע צװײ דורכגעפירט מיר האבן שפראך־סעקציעם, אלע פון
 מאםא־ און פענםילוױיניע אין 1935 ױלי און ױני חדשים די אין אײנע

 און טשארטער) דעם באקומען שטאטן די אין האבן מיר װי (גלייך טשוםעטס
 קליװלאנד, איז ,1937 ױני, און מאי אפריל, אין קאמפאניע קורצע צװייטע די

 מאםא־ און פענסילװייניע אין קאטפאניע ערשטע די דעטרויט, און פיטםבורג
 באם־ און פילאדעלפיע צװישן הויפטזאכלעך געװארן געפירט איז טשוםעטס

 סײ שטעט, ביידע קאמפאגיע. װירקזאמע קודצע א געװען איז דאס טאן.
 װאם מאקםימום דעם דערגרײכט האבן באםטאן, םײ און פילאדעלפיע

 די דערגר״כן. צו חדשים זומערדיקע יענע אין געװען מעכלעך איז
 מיט 1935 אין צוזאמענפאר אונדזער צו געקומען איז באםטאן, זיגערן,

 פאר־ כמעט זי האט צייט קורצער דער אט אין מיטגלידער. 500 ארום
 האט פארלארן, האט װעלכע פילאדעלפיע, מיטגלידערשאפט. איר טאפלט

 מיט־ נײע 400 א דעדגרייכט האט זי םך. א זייער אויפגעטאן אויך אבער
 די פילאדעלפיע. אין אויפטו גװאלדיקער א געװען איז דאס און גלידער,
 ױני, און מאי אפריל, אין דורכגעפירט מיר האבן קאמפאגיע קורצע צװ״טע

 די פון באזים אפן דעטרויט, און פיטםבורנ ?לױולאנד, שטעט די אין ,1937
 דורכגעפירט דארט האט ױניאן שטאל־ארבעטער די װאם םטרײקם, גרויםע

 אײ. ״םי. דער פון אויפבוי דעם אין אנטייל אונדזער פון באזע דער אף* אוז
 דערפאלגן, אזעלכע פארצ״כנט ניט לײדער מיר האבן קאמפאניע דער אין א.״.

באםטאן. אין און פילאדעלפיע אין קאמפאניע פריערדיקער דער אין װי

1935 אין קאמפאניע די

 פון םוף צום געװארן דורכגעפירט איז קאמפאניע אלגעמייגע ערשטע די
די אז באשטימט, האט ארדן פונעם קאנװענשאן דריטע די .1935 יאר
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 .1936 יאר אנפאנג ביזן מיטגי^ידער 30,000 דערגרײכן זאל םעקציע אידישע
 דורב־ איז זי ױם־טובדיקע. א פריידיקע, אמת אן געװען איז קאמפאניע די

 האבן מיר אגד.5 גאנצן איבערן באגײםטערונג פיל מיט געװארן געפירט
 אויך אבער מיטג^ידער. 31,000 צו נאענט מיט קאמפאניע די אפגעש?$סז

 געביציבן זיינען װאם שטעט, 5צא א געהאט מיר האבן קאמפאניע יענער איז
 הינטער־ װינציקער דעטרויט. אנדזשעלעס, אם5 װי — יק5הינטערשטעי שטארק

 עם בא^טימאר. און יצואים םט. הײװען, נױ הארטפארד, געװען זײנען ׳טטע^יק
 האבן װעלכע שטעט, ק^ענערע יק5צענדי פאר א װי מער געװען אויך זײנען

 גע־ זיינען און קאנצענטראציע־שטעט די פון צעטצ דעם אין געפונען ניט זיך
 שיקאגא, יארק, ניױ שטעט די זיך האבן אויםגעצײכנט הינטערשטעיציק. בליבן

 קװאטע. איר דערגרײכט כמעט האט פיילאדע^פיע אויך ק^יװאאנד, באםטא!,
 אריינ־ םעקציע אידישע די האט קאמפאניע דער פון װאך ^עצטער דער אין

 איז װאם דערגר״כונג, א געװען איז דאם מיטג^ידער. 2,204 געגומען
באװאונדערונג. גרוים מיט געװארן באטראכט אומעטום

 אזא געהערשט אבער האט קוםענדיקער דער און קאמפאגיע דער צװישן
 זיך האט דאם אז מיטגיצידער, נייע ארײננעמען פון פרט אין שטי^שטאנד

 טעקציע. אונדזער פון װאוקם װײטערדיקן רעם אח אפגערופן ש^עכט זייער
 מיטג^ידערשאפט. אונדזער אײנצוהאילטן געװען בכח ניט אפי^ו ז״גען מיר
 ארום פון פאריצוםט נעט א מיט געקומען מיר זײנען 1936 םעפטעמבער אין

מיטג^ידער. 3,000

ײטע די װ ע צ טגלידער־קאמפאני 1936 אין מי

 א באשטימט האט ארדן פונעם עקזעקוטױוע נאציאנאילע אצגעמ״נע די
 א גע?ראגן האט םעקציע אידישע די מיטג^ידער. נײע 45,000 פון קװאטע
^גי א מיט געװארן געפירט איז קאמפאניע די .11,700 פון קװאטע  ערישן5ש
 סאװעטז־פארבאגד אין רײזע א פון מתנה די ארדן. גאנצן אינעם טעמפא

 מיט־ צאל גרויטער א צװישן באגײםטערונג גװאלדיקע ארויםגערופן היאט
 דער־ 30,460 דערגרײכט קאמפאניע דער אין האט ארדן גאנצער דער ג^ידער.

 דערגרײכט האט םעקציע אידישע די מיטגיצידער. קינדער 7,235 און װאקםענע
 נײע 10,418 דערװאקסענע, צא̂י אלגעמײנער דער פון 5דריט א איבער

 אריינגענומען םעקציע אירישע די האט 10,000 די פון אמת, מיטג^ידער.
 הויפט־ ארדן, אינעם שפראך־םעקציעם אנדערע פאר מיטגלידער 3,000 ארום

 מיטג^ידער נייע 7,000 איבער אבער םעקציע. ענג^ישער דער פאר זאכ^עך
 געװינערן גרעםטע די גופא. םעסציע אידישער דער פאר דערגרייכט מיר האבן

 דער־ האט יארק גױ אויך אבער שיקאגא. געװען אייז ?אמפאניע אט־דער אין
 אפ־ האט םעקציע אירישע די מיטג^ידער. נײע צאל באדייטגריקע א גר״בט

 גיט האבן מיר נעט. מיטגלידער 34,000 איבער מיט קאמפאניע די געשילאסן
 פריער־ די אין געהאט ה־אבן מיר װ$ם פאריצוםטן שװערע די גוטגעמאכט :אר

געװינם. נעט 4,000 ארום מיט ארויםגעקומען זיינען מיר נאר חדשים, 8 דיקע
מיט־ םון פארילוםט גרויםן דעם .װעגן דערצילט פריער ׳טויז האבז מיר
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 1936 אין קאמפאניע דער םון שלום דעם צװישן צװי׳טן־צייט, דער אין גלידער
 צוגעבן, באויז דא וױלן מיר .1937 אין קאמפאניע רער פון אנפאנג דעם און
 די פון חשבוז אפן אינגאגצן װערן צוגעשריבן ניט טאר פארצוםט דער אז

 אונ־ אז צונעבן, דארפז מיר קאםפאניע. דער אין רעקרוטירונג פון מעטאדן
 צוגעגרײט געװען ניט איז בכח, געװען ניט איז אמאניזאציע־אפאראט דזעד

 צייט. קורצער בערך אזא אין מיטגלידער נייע צאל גרויםע אזא פארדייען צו
 ?אמ&אניע. דער אין ױם־טובים דורכגעפירט האבן ברענטשעם צאל גרויםע א

 נײע 100 מיטגלידער, נײע 50 םון דערגר״כונג די געפײערט האבן ברענטשעס
 פירער די געםרעגט אמאל פ״ערוגנ אזא בא האבן מיר אז און מיטגלידער,

 היינט, פײערן זיי שמחהי װעטעם מחותנים, 50 די פון װיפיל ברענטש, פוגעם
 אלע איז ארומנעקוקט זיך מען האט ױם־טוב, היינטי?! צום םאראן זײנען
 ז״נען מחותנים אן חתונות אזעאכע .4 אפגעציילט קוים האט מען און ז״טן

 פאצשן קייז ציען ניט מען טאר דעם פון ■זעאטנקײט. קיין געװען גארניט
 גרויםע ארײגנעמען און קאמפאניעם םירן אויפהערן דארפן מיר אז — שלום
 דארפן מיר אז לערנען, אונדז דארו» דאם חבריפ, נײן, מיטנלידער. מאםן

טיטגאידער. נייע די דערנענטערן פון מעטאדן אונדזערע ענדערן

קאמפאניע לעצטע די

 מיר װאם קאמפאניעם אלע פון אז זײן, מודה חברים, זיך, לאמיר
 פאר־קאטפאניע די שװאכםטע. די געװען לעצטע די איז דורכגעפירט האבן

 ניט אינגאנצן זיך האט דעצעמבער און נאװעמבער אקטאבער, חדשים די אין
 מערץ און פעברואר יאנואר, איז קאמפאניע די אויך אבער פלאץ. פון גערירט

 װאס באגײםטערוע, יענע געפעלט האט עם שװאונג. אן געצויגן זיך האט
 האט שטאט איינציקע און איין ק״ן קאמ&אניעם. די אין ארײנטראגן פלעגן מיר
 װעלכע שיסאגא, פראצענט. 100 פולע די דערגרײכט ניט קאמפאניע דער איז

 איז עם װעלכע װי בעםער, און ױם־טובדיקער קאמפאגיע די געפירט האט
 אגדזשע־ קאס פראצענט. 82.4 דערגרײכט האט לאנד, איבערן שטאט אנדער

 פראצעגט. 75.8 דערגרייכט האט לאנד, פון שטאט בעםטע צוױיטע די לעם,
 א אר״ננענומען האט יאר?, נױ צענטער, װיכטיקםטער און גרעסטער אוט־־זער
 לעצטע די אין קאמפאניע איז עם װעלכער איז װי מיטגילידער צאל סלענערע

 קװאטע א אףי מיטגלידער נײע 3,755 בלויז אריינגענומען האט זי יאר. דרײ
 אנדערע די איז רעזולטאטן די פראצענט. 64 קוים דערגרײכגדיק ,6,500 פון

באםטאן דערגרײכט. נ.יט פראצענט 50 קײן אפילו — ערגער נאך זיינען שטעט
 פרא־ 44 — דעטרויט פראצענט, 44.4 — פילאדעלפיע פראצענט, 48.7 —

קליװלאנד אוז פראצעגט 24.8 — נוארק פראצענט, 39 — פיטםבורג צענט,
פראצענט. 23.3 —

 טיטגלידער־קאכד שװאכער אט־דער פאר הויפט־םיבות די יזײנען װאם
 גע־ ניט קאמפאניע די איז ארדן גאנצן אינעם װאם םא?ט, דער )1 ? פאניע
 םעקציע. אידישער דער או» אויך װירקונג א געהאט םפק אן האט גוט, גאגגען

קװאטע.) דער םון פראצענט 50 דערגרײכט האט ארדן גאגצער (דער
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 רערפאלג־ א םון מעגלעכקייט דער אין געגלויבט ניס האט אקסיװ אונדזער )2
 צו אויםגעקומען אונדז איז װאכן לעצטע די איז ערשט קאמפאניע. רײכער

״ זעען איצט ערשט אז טוער, וױכטיקע זייער צאל א םון הערן  אז איין, ז
 דער םון אנםאע אין אבער קװאטע, אונדזער דערגרײכן געקענט האבן מיר

 דורכםירן גיט קען מען )3 געזען. ניט מעגלעכקײטז די זיי האבן קאמפאניע
 װענן רעדן אײן איז היאלט מען װאס דערטיט קאמפאניע קײז דערםאלג מיט
 בלויז דערפאלגרײך זיין קען קאמפאניע די אפליקאציעס. צײלז אײן אין איר׳

 פארבינדן ברענטש, דעם אױפצולעבן א״ן אונדז זיך גיט עם װען דעמאלט,
 מיט אקציעם, פאל?ם־פראנט און פאראײניקטע אונדזערע מיט קאמפאניע ■ י

 איבער דערגרײכט האט שיקאגא אויב און לעבן. קולטורעל גאנץ אונדזער
 וױיל דערםאר, בלויז געװען דאם איז אפריל, אנפאננ ביז פראצענט 82

 איזיענגער זי איז ױם־טובדיקייט מער געװאח ארײנגעטראגן איז דארטן
 שיקאגא אין װאם פא?ט, דער קולטור־טעטיקייט. דער מיט נעװארן פארבונדן

 איז עם װעז װי קולטור־ארבעט מער געװארן געטאז װינטער הײנטיקן איז
 מיטגלידער־ דער צו אויר בײגעטראגן מאם גרויםער א אין האט פריער,

טיטגלידער. נייע ארײננעמען געמאכט לייכטער קאמפאניע,
 אריינגעמען פון אויםטו דעם מינימיזירן ניט װילז מיר חברים, ניין,

 מעגלעכסײטן די ווייםן מיר אבער צײט. קורצער אזא אין מיטגלידער 6,558
 אקטױו אונדזער פון איבערגעגעבנקײט די קענען מיר ארדן, אונדזער פון
 מיר װען אנדערע, איעאנצן געװען װאלטן רעזולטאטן די אז װייםן, מיר און

גערעדט. האבן מיר װעלכע װעגן מעטאדן, אט־די אנגעװענדט װאלטן

זיצונגען פלענארע דיםטריקט און שטאטישע

 די אין װי פונ?ט מיר, האבז יאר דריי לעצטע די פון פארלויןז אין
 קאנ־ דיםטריקט פלענארע יאר אין אײנמאל צוזאמעעערופן יאו־ז, פריערדיקע

 פון האבן קאנפערענצן די לאנד. פון צענטערן װיכטיקםטע די אין פערענצן
 אונ־ םיז לעבן אינעם פאזיציע באדייטנדיקערע א אלץ פארנומען יאר צו יאר

 שטאטישע די פון באריכטן די םארגלייכן צו געװען גענוג איז עס ארדן. דזער
 יןא זיצונגען פלענארע די םון באשלוםן די און דיםקוםיעס די קאמיטעטן,

 װאם פארוים, שריט גרויםן דעם אײניזען זאלן מיר אז ,1937 אין און 1933
געמאכט. האט ארדן אונדזער

 פלענארע קייז גערופן ניט מיר האבן 1937 יאר פון םו^ צום בלויז
 װאם דיםטריסט־קאגפערענצן, די צו געגרײט זיך האבן מיר װייל זיצועען,

 מיר און צוזאמענפאר, איצטיקן דעם צו דעלעגאטן דערװיילז געדארפט היאבן
 האבן דיםטריקט־קאנפערענצן די ארבעט. די צעפיצלען געװאלט ניט האבן

 םון פראבלעמען אלגעמײנע די אױפנעמען געדארפט הויפטזאכלעך דערצו
 אוים־ דאם אפגעלייגט אויך במילא שוין האבן מיר אז אזוי, צוזאמענפאר.

 די צוזאטענפאר. נאכן ביז קאמיטעטן שטאט אוז דיםטריקט נײע קל״כן
 באם װערן דערװײלט װעט װאם עקזעקוטױוע, נאציאנאלע אריינקומענדיקע

רופן צו אויפגאבע ערשטע די זיך פאר האבן װעט צוזאמענפאר, איצטיקן
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 הויפט־ צוױי זיך פאר האבז װעלן זיי זיצונגען. פלענארע שטאטישע אט־די
 צוזאמענ־ איצטיקן פונעם באשלוםז די דורכצופירן אזוי װי )1 :פראבלעמען

פירערשאפט. נייע s דערװײלן )2 אוז פאר,

פלענום נאציאנאלער

עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער פאר געװארן קלאר איז זומער פאראיארן
 װאם פראבלעמען, צאל,װיכטיקע בארײטנדע s אעעקליבן זיך האט עס אז

 לאנד• גאנצן איבערן פירערשאפט אונדזער מיט װערן אויפגענומען מוזן
 טייל א בא צעמישעניש א הערשט עם אז ארויםגעװיזן, זיך האט עם

 אונדזער פאר שטײען ■װאם פראבלעמען, װיכטיקע סך א איבער טוער
 דער אין ארדן אונחער פון ראל דער פון פראגע די ארגאניזאציע.

 גרוים. גאנצער איר אין אויפגעשװאומען נאכאמאל איז ארבעטער־באװעגונג
 אנגעהיויבן האבן ארגאניזאציע אונדזער אין חברים פירנדיקע צאל א

 פון ליניע פרינציפיעלער דער מיט מעט?!דן םעקטאנטישע די צוזאמענצומישן
 באזייטילן צו אזוי װי מיטלען און װעגן זוכן צו אנשטאט ארדן. אונדזער

 קלאםן־ליניע די אז רעדן אנגעהויין מען האט מעטאדן סעקטאנטישע אט־די
 צופאםן דארפן מיר חםרונות. און שװאכקייטן אונדזערע אלע אין שולדיק איז

 אט עלעמענטן. באװאוםטזיניקע ניט נאך נייע, די צו פראגראם אונדזער
חברים. אנםירנדיקע צאל א פון ה־ערן אנגעהויבן מיר האבן שטימען אזעלכע

 מיט־ די נאר ניט באשײליקט זיך האבן פלענום נאציאנאלן דעם אין
 פון מיטגלידער אלע אויך נאר עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון גלידער

 שטאטישע װיכטיקםטע די פון פארטרעטער און קאמיטעט, שטאט יארקער נױ
 האט עלזעקוטיװע נאציאנאלע די לאנד. איבערן קאמיטעטן דיםטרילןט אוז
 אלם פראגע אט־די אװעקצושטעלן נייטיק פאר געהאלטן פלענום דעם בא

 א זײער פארגעקומען איז עם טאג־ארדענונג. דער fis פונקט צענטראלן א
 די פעםטגעשטעלט נאכאמאל האבן מיר און דעם איבער דיםקוםיע ברײטע

 ארדן אונדזער אז צוזאמענפאר, ערשטן אונדזער פון פארמולירונג ריכטיקע
 זײן װעט ער װיפיל fis אנטװיקלען, זיך און בליען װאקםן, אזויפיל fis װעט

s די ז״ז װעט עם גרעםער װאס מעריקע.8 איז קלאםךפראנט פונעם טײצ 
 אי! ױניאנם, א.״ ״.s ״םי. די בויען העצפן אין שפילז װעלן מיר װאם ראל,

 ־װיכ־ און גרעםערער א אלץ װ., אז. א. ״צײבאר־פארטײ״ א אויפבויען העלפן
 אלץ באװעגונג, פראטערנאלער דער אין װערן מיר װעלן פאקטאר טיקערער

װאקםן. מיר װעצן מער
 צוגעצויגן איצט ביז האבן מיר rs פעםטגעשטעלט, האט פלענום דער

 די ץײ גיבן מיר ,װאם דערפאר נאר ניט ארדן, אונדזער צו מאםן ברייטע
 נ*ר מעגלעך, זײגען װאם צאלונגען קלעניםטע די פאר בענעפיטן נרעםטע

 פון איינעם געזען אונדז אין האבן מאםן ברייטע די װאם דעם, דורך אויך
 פאזיטױח א האט װאם אמעריקע, אין ארדנם פראטערנאלע פראגרעםױוםטע די

 אנשטאט לאנד. איז דא מאםן די םון פראבלעמען אנגעװײטיקטע די צו צוגאנג
לאנד, אין לעבן געזעלשאפטלעכן אין טעטיקײט אונדזער פארמינערן צו
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 ריכטיקע יענע םארשטארקן און פארזעצן װײטער םארקערט, מיר, דארםן
 בא־ ראל, גרעםערע א נאך שפילן דארוי אתאניזאציע אונדזער טאקטיק.
 און פראגרעס צװישן קאמן* דער װען צייט, איצטיקער דער אין זוגדערס

 אעבן אף קאמ^ א געװארן איז פארשארםט, מער נאך געװארן איז רעאקציע
 עלע־ פראגרעםױוע די מיט פארבינדן זיך דארף םעקציע אונדזער טויט. און

עבן. אידישז םוז געביטן אלע אוי מענטן  װעילז טאן, דאם װעלן מיר װען ̂י
 ברײטע די צװישן קװאלן אומדערשעפלעכע נײע נאך עפענען אונדז פאר זיך

 אומ־ די צו צופאםז ניט פראגראם אונדזער דארםן מיר מאםן. אידישע
 דארםן מיר פארקערט, נאר, מיטגלידער, אומאנטוױקלטע באװאוםטזיניקע,

 און דערציען לערנען, מיטגלידער אומאגטוױקלטע אומבאװאוםטזיניקע, אט־די
 באטײליקן זיך װעלן מיר מער װאם פראגראם. אונדזער צו אויפהויבן זײ
 די װעלן שנעלער אלץ מאםן, אידישע די פון ילעבן געזעלשאםטלעכן אין

 מארננדיקע די װערן אומאנטװיקלטע און אומבאװאוםטזיניקע היינטיקע
ארדן. פונעם טוער און פריינט װארעמע

 אין לרא װיכטיקע א זײער געשפילט האט פלענום נאציאנאלער אט־דער
 נאכאמאל און פראגע אט־דער אין ליבט םך א אריינטראגן אוז אויפסלערן

 זיך האט פלענום דער באזע. פאליטישע פרינציפיעלע אונדזער פעםטשטעלן
 בויעץ םון געביט אפן ארבעט אונדזער מיט באשעפטיקט כוך א זייער אויך
 פאר־ צו װי בכלל און שול־ארבעט און קולטור־ אונדזער פאלקם־םראנט, דעם

 אז םפק, שום אן איז עם ארבעט. אונדזער פון מעטאדן שלעכטע די בעסערן
 פלענום, דעם פארדאנקען צו מיר האבן דערגר״כונגען אונדזערע פון םך א

 פארגעקומען ער װאלט און ,1937 נאװעמבער אין פאתעקומען איז װאם
 אונדזער איז עם גרעםערע. געװען דערגרײכונגען אונדזערע װאלטן פריער

 צוזאמענפארן, צװישן װערן גערופן דארף פלענום נאציאנאלער א אז םיינונג,
 ארויה שװימען װאס פראבלעמען, די װערן אויפגענומען זאלן עם װעלכן בא
צװישנצייט. דער אין

שטעט די פון צױטטאנד דער

 אח גענוי אפצושטעלז זיך באריכט אט־דעם אין מעגלעך ניט איז עם
 חברים די אז דערװארטן, מיר לאנד. איבערן צענטערן אלע פון צושטאנד דעם
 מיר כדי ארבעט, זייער װעגן באריכטן גענויע אפגעבן װעלן שטעט די פון

 געבן בלויז װילן מיר שטעט. די פון בילד פולשטענדיק א האבן קענען זאלן
 פון ארבעט דער אין פונקטן שװאכע פאר א ארויםרוקן און ציפערן אײניקע

שטאט־קאמיטעטן. אונדזערע
VÌ יא\־ל

 װעלכער יארק, נױ צענטער, גרעםטן אונדזער נעמען צוערשט לאמיר
 אידישער דער פון מיטגלידערשאפט דער פון דריטל צװיי כמעט םארמאגט

 14,082 םארמאגט יארק נױ האט קאנװענשאן לעצטער דער צו םעקציע.
22,456 מיט יארק נױ קומט קאנװענשאן הײנטיקער דער צו מיטגלידער.
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 מיט־ 8,000 איבער פון װאוקם א דאם איז חברים, יזעט, איר װי מיטגיצידער.
 שטרייך־ דער פוז געיליטז האט יאר? נױ אז צו, נאך גיבן מיר װען ג^ידער.

 מוזן מיר װעלן אנד,5 פון שטעט אנדערע איצע װי װינציקער ניט מגםה
 ארגאגיזאציע יארקער נױ אונדזער אין דערגרײכונגען די אז אנערקענען,

 וױכטיקערע נאך באדייטנדיקערע, נאך װעגן אבער װיכטיקע. זייער זײנען
 םטודענטן, 2,200 געביטן. אנדערע אוי דערציילן מיר קענען דערגרייכונגען

 געצערנט יאר דרײ די אין זיך האבן ברענטשעם, יארקער נױ פון מיטגלידער
 דעילע־ די װאם אויפטו, אן איז דאס ארבעטער־אוניװערזיטעט. אידישן אין

< א פאר נעמען דארפן גאטן שפ  ה$ט יארק נױ אז צוגעבן, נאך ילאמיר ביי
טן א מיט ?וצטור־דעפארטמענט, א אײנגעשטעילט ?עצטנם ^ אצ  קוצטור־ ב

 און פארבעםערן צו נעהאלפן פי^ זייער האט װאם ױקילם^ן, חבר דירעקטאר,
ברענטשעם. די אין קוצטור־ארבעט די טטימואירן צו

 קוילטורעאן אפן דורכרייםן דורכרייםן, צאל א אויך אבער האט יארק נױ
 קולטור־ אונדזער װעגן 5קאפיט דעם אין רעדן ן5װע מיר כע5װע װעגן געביט,

 דורכריים. ארגאניזאציאנעאן איין אױ באויז אנוױיזן דא װעלן מיר ארבעט.
 בא־ א רעארגאניזירן צו באװיזן ניט יאר דרײ לעצטע די אין האט יארק נױ

 םארזוך זייז אין באזע. טעריטאריעלער א אף* ברענטשעם צ$ל דייטנדערע
 יארקער נױ דער האט דיםטריקט־מאםשטאב א אוי שטאט די איבערצובױען

 אילע פארמאגן װע?כע ברענטשעם, דאון־טאונער די פארזען שטאט־קאמיטעט
 געקאםט האט פארנאכילעםיקוע די אט מיטגלידער. 10,000 ארום צוזאמען

 מיטגילידער־ לעצטער דער אין באזונדערם טייער, זייער שטאט־קאמיטעט דעם
קאמ&אניע.

עיי!\אגא

 2,253 מיט צוזאמענפאר ?עצטן אונדזער צו געקומען איז שיקאגא
 ה־אט זעט, איר װי מיטג^ידער. 3,480 ארום זי פארמאגט הײנט מיטנאידער.

 קוקנדיק ניט יארק, נױ װי מער ניט דערגרײכט פראפארציאנעא שיקאגא
 ארויס איז און קאמפאניעם ג^ענצנדע דרײ דורכגעפירט האט זי װאם דעם אף
 זומער דעם אין ? דאס זיך נעמט װאנעז פון יאר. צװיי לעצטע די געװיגערן די

 600 איבער פארלױרן שי?אגא האט צוזאמענפאר ילעצטן אונדזער נאך גאייך
 פריער־ דער פון דערגרייכונגען די אפגעװישט כמעט האט דאם מיטגלידער.

 יאר אין פאר^וםטן שװערע געציטן אויך האט שיקאגא ?אמ&אניע. דיקער
1937.

 את.5חו שװערער א פון גע^יטן האט שטאט־קאמיטעט שיקאגער דער
 פרײט עם זאך. איבעריסע אן װי םאררעכנט געװען דארט איז קויצטור־ארבעט

 פאר־ איז ר«יאר אז צוזאמענפאר, הײגטיקן צום באריכטן צו אבער אונדז
 אקטיװ, גאנצער דער אז און געביט דעם »ףי עגדערונג גרויםע א געקומען
 װיכטיקע אט־די מאכן צו ב״געטראגן האט גראםםע^דן, חבר מיט צוזאמען

 ארבעטער־ אידישער דער געװארן אויפגעבויט איז שיקאגא אין ענדערוננ.
 די געילערנט. האיאר דארט האבן םטודענטן 100 איבער אוניװערזיטעט.

בא־ צו אנשטרענגונג ערנםטע אן מאכן מוזן אבער װע?ן חברים שיהאמנר
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 םײ און קולטורעלן אפן םײ ברענטשעם צאל א פון שװאכקייטן די זייטיקן
געביט. ארגאניזאציאנעלן אפן

יגו9ילאז־<ןל3

 באם פילאדעלפיע םון מיטגלידערשאפט די פארגלײכן זאלז מיר אויב
 דער־ האט םילאדעלםיע אז אויםזען, עם װעט איצט און צוזאמענםאר לעצטז
 װאלט דאם ׳טטאט. אנדערע איז עם װעלכע װי מער פראפארציאנעל גרייכט
 זיך האט פילאידעלפיע ווייל ׳טטעט, אנדערע די צו יױפרדיק געווען ניט אבער

 מאטיװן, לעגאלע צוליב קאמפאניע פאר־קאנװענשאז דער אין באטײליקט ניט
 קאנ־ דער נאך גלײך קאמפאניע ספעציעלע א אנגעפירט דעריבער האט און

 .װאס צאל, דער מיט פארגלייך קיין מאכן ניט װעלן מיר אז אזוי ווענשאן.
 דער מיט :אר — 1,164 — צוזאמענפאר באם פארמאגט האט פילאדעלפיע

 דער נאך — 1,454 — אקטאבער טן1 דעם פארמאגט האט זי װאם צאל,
 מיטגיוידער. 2,096 פילאדעלפיע פארמאגט הײנט קאמפאניע. םפעציעלער

 בויען פון געביט אפן דערםאלגן גרעםערע פיל פארצײכנט װאלט פילאדעלפיע
 שװאכקייטן. ספעציעלע עטלעכע פארמאגט ניט װאלט זי װען אח־ז, דעם

 אין װי ערגער פיל איז ברענטשעס פילאדעלפיער די אין לעבן דאם ער׳טטגם,
 די צו מיטגלידער די פון באזוך דער לאנד. איבערן ישטאט איז עם װעלכער

 פילאדעלפיע צװײטנם, קצײנער. אויםערגעװיינלעך אן איז ברענט׳ט־מיטינגען
 דעם ארײנגעצויגן פראפארציאנעל שטעט, אנדערע מיט פארגלייך אין האט,

 האט פילאדעלפיע ארדן. דעם בויעז פון ארבעט דער אין אקטיװ קלענםטן
 גייער אײנציסער און אײן בלויז ׳טטאט. אין אויםגעברײטערט װינציק זיך

 טרײד״ איין קײן יאר. דרײ די פון משך אין צוגעקומען דארט איז ברענט׳ט
 דארט זײנען מעגלעכקײטן די כאטש נעװארן, ארגאגיזירט ניט איז ברענטש
 אנדער אן װאם דעם, אףי קוקנדיק ניט שטעט. אנחגרע אין װי גרעםערע

 האט ארדז, מיטן פארגלײך אין אומבאדײטנד ארגאניזאציע, פראטערנאלע
 באװיזן ניט םילאדעלפיע האט לאנדםמאנשאפטן, צאל א דארט ארײעעצויגן

לאנדםמאגשאפט־ארגאניזאציע. אײז קייז ארײנצונעמען
 דער־ װיכטיקע זייער אויר האט פילאדעלפיע אז זיך, פארשט״ט עם

 געביט אפן אקציעם באדײטנדיקע אײניקע דורכגעפירט האט זי גרײכונגען.
 לאזן דאם אבער געביט, קולטורעלן אפן פראנט, פאראײנײןטן דעם בויען פון

דעדצײלן. צו פילאדעלפיע םאר איבער מיר

י$«זגו$ו\1

 פרט אין פילאדעלפיע, װי לאגע זעלבער דער איז ■זיך געםינט באםטאן
 און איצט. ביז צוזאמענפאר לעצטן פונעם מיטגלידער צאל די פארגלייכן פון

טן צום אקטאבער־ציםער. דעם נעמען מיר װעלן דעריבער ^  אקטאבער ע
 פארמאגט טאג צו הײנט מיטנלידער. 1,070 פארמאגט באםטאן האט 1935

באםטאן איז צוזאמענםאר לעצטן דעם צו אמת, מיטגלידער. 1,526 זי
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 אגםאנגען זא^ז מיר אויב און מיטג^ידער. 648 ויז5ב מיט געקומען
 גאנץ אויםזען װאוקס דער װעט אן, צײט יענער פון רעכענונג אונדזער)

 ציםערן די באטראכטן דארםן חברים באםטאנער די אבער באדייטנדיק.
״ װעילז דעמאלט און יזיי באטראכטן מיר װי יבט5 זע^בן דעם איז  פארשטייז, ז
 םרא־ אידישע אנדערע פון פעםטומען די םון אײנע איז װעאכע באםטאן, אז

 אונדזער אין פונקט שוואכםטער דער ץ5א נאך איז ארגאניזאציעם, טערנא^ע
 אוז מעאות זעאבע די פון צאא גרויסע א אויך פארמאגט באםטאן ארבעט.

שטעט. אנדערע די פאר אויםגערעכנט היאבן מיר װאם חםרונות,

אורוש(\ל<ןרו לאנז

 949 צוזאמענפאר לעצטן אונדזער בא םארמאגט האט אנדזשעיצעם ^אם
 מיטג^ידער, 100 ארונטערנעמען נאך מען דארוי צאצ דער םון מיטגלידער.

 איז געװארן ארויםטראנםפערירט צוזאמענפאר דעם נאך באאד זיינען װעאכע
 םאר מיטגצידער. 1,352 אנדזשעי^עם ילאם םארמאגט איצט םעקציעם. אנדערע

 פארג^ייכן לאמיר דערגר״כוננ. גװאאדיקע א דאס איז אנדזשע^עם אם5
 :אידן צא? זעאבע די האבן שטעט ביידע — «נד5יװ5ס מיט אנדזשע^עם אם5

 לאר אין בשעת מיטגצידער, 538 בלויז מיר פארמאגז אנד5ױו5ק אין
 קענען איבערטרײבונג אן מיטגאידער. 1,352 מיר האבז אגדזשעלעם

 די װאם שטעט, בעםטע די פון אײגע איז אנדזשעאעם אם5 אז זאגן, מיר
 יארן, ^עצטע די אין איז אנדזשעלעם לאם אין פארמאגט. םעקציע אידישע

 דער געװארן אױפגעבױט ארדן, אונדזער פון מיטהי^ףי אקטױוער דער מיט
 לאנד. איז פאי^קם־פראנט בר״טםטער דער פראנט, פארא״ניקטער ברייטםטער

 קול־ און געזעיצשאפטצעכער װיכטיקער א גאר געװארן איז גופא ארדן דער
מאםן. אידישע ברייטע די צװײטן כח טורעלער

 פארשיכורט ניט חברים עםער5אנדזשעי אם5 אונדזערע טארן נאטירצעך
 V«? נאן־ זיינען עס אז געדענקען, דארםן זיי דערפאאגן. זייערע םוז װערן

 נאך איז עם אז אונדז, צו געהערן קענעז און דארםן װעלכע טויזנטער פאראן
 ארדן דער אז און פאאקם־פראנט, דעם אויםברײטערן םאר א*ז5& גענוג דא
איצט. ייז װי אנגעזעעז מער א נאך פארנעמען קען

רענירױנו אג\ הליגגלאלו־ פיבונזבגרג,

 אױפצובױען ענערגיע םך א אװעקגעגעבן מיר האבן יאר דרײ ילעצטע רי
 דעטרויט אנבאיצאגגט װאם אז זיין, מודה אבער זיך מוזן מיר שטעט. דרײ די

 היאט דעטרויט געהאט. ניט דערפאלג גרויםן צו קײן מיר האבן קציװצאנד און
 היינט פארמאגט און מיטג^ידער 585 קאנװענשאן אעצטער דער בא פארמאגט

 דעם איז כמעט צואװאוקם. קאײנער א זײער זעט, איר װי מיטגילידער. 710
 צו־ לעצטן צום םארמאגט האט ק׳ליװצאנד ױולאנד.5ק< איז צושטאנד זע^בן

 קליװ־ מיטנ^ידער. 548 זי פארמאגט הײנט און מיטגלידער 466 זאמענפאר
 דרײ מיט קאמפאניע, דערפאלגרייכע זײער איין באויז דורמעםירט האט ?אנד
דעם, אף קוקנדיק ניט ארט. אן אח כמעט זי שטייט דאן זינט און צוריק, יאר
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 חברים, פאםיקע און גוטע צאצ גרויםע א ז״ער זיך געפינט שטאט אין װאם
 איז קער&ערשאפט. פירנדיקע ק״ן ניט אלץ נאך שטאט־קאמיטעט דער איז

 פיא ניט אבער דעטרויט, איז כעביט דעם אף צושטאנד בעםערן א ביםל א
בעםער.

פיטם־ אין דערנרײכונגען די מיט פרײען באמת זיך מיר קענען דערפאר
 און ברענטשעם 2 פארמאגט צוזאמענפאר ^עצטן באם האט פיטםבורג בורג.
 מיט־ 489 מיט ברענטשעם 5 פיטםבורג פארמאגט היינט מיטגי^ידער. 121

 געהאט שוין האבן חברים פיטםבורגער די אז כ^ך, געדענקם מען װען ג^ידער.
 האבן ײן5א מיר אפיאו אז און אױםגעשפיצט, פאר שטאט זײער באטראכט

 אונדזערע אױםגעשעפט האבן מיר אז נאויבן״ אנגעהויבן אויך כמעט שױן
 דער נאך גרעםער. נאך דערגר״כונג די װערט שטאט, דער אין מעסצעכקײטן

ש^םן, מיר האבן קאנװענשאן ^עצטער  א שענקען דארפן מיר אז בא
 ?אגע. די ענדערן דארט מ׳קען צי זען לאמיר און אויפמערקזאמקײט מער 5בים
 דערפא^ג־ זייער מיט חברים פיטםבורגער די באגריםן מיר קעגען היינט און

 שטאט צװייטע די אויך איז פיטםבורג אדדן. דעם בויען אין ארבעט רײכער
 פדאנט פאראײניקטע ברייטע דורכגעפירט ה$ט װע^כע «נדזשע^עם, אם5 נאך

 פאאץ חשובן א פארנעמט ער שטאט, אין פאפוצער איז ארדן דער אקציעם.
מאםן. אידישע די צװישן

 און ק<צױו?«נד דעטרויט, נאך שטעט, קאטעגאריע צװייטער דעו־ פון
 טיײל־ איז נואר? אויך ?ואים. םט. און הארטפארד, נוארק, קומען פיטםבורג,

 צום פארמאגט האט נוארק װאם מיטג^ידער, 377 םוז געװאקםן. װייז
 נאך אבער מיטגצידער. 534 באריכטן איצט זי קען צוזאמענפאר, ^עצטן

 אויס־ איז דזשוירזי גױ שטאט גאנצער דער װאם פאקט, דער איז װיכטיקער
 1,400 כיז צוזאמענפאר ?עצטן באם מיטגילידער 1,000 ארום פון געװאקסן

 טי״לוױיז קעז װאם דערגרייכונג, א איז דאם טאג. צו הײנט מיטגצידער
 אנ־ האבן חברים דזשוירזיער נױ די װאם פאקט, דעם צו װערן צוגעשריבן

 פ^?ם־פראנט דעם בויען אין שטאט אין ראק װיכטיקע א שפיאן געדזויבן
 דזשוירזי גױ גאנ׳ו אין און נוארק אין מיר װאיצטן געביט. קוצטורעיצן אפן און

 און שטאטישז »קטױוערן אן אפאראט, אקטױוערן אז ביםל א פארמאגט
דערגרייכט. מער נאך געהאט מיר װאאן קאמיטעט, דיםטריקט
פארוים. באדײטנדיק גאנץ געטאן רוק א זיך האט הארטפארד אויך

 פארצייכענעז אבער געדארפט שטאט די האט באפעלקערונג אידישער איר ?ויט
 לעצטז באם פארמאגט האט הארטפארד יאר. דריי די אין דערפאילגן גרעםערע

מיטגלידער. 352 זי פארמאגט הײנט און מיטגלידער 210 צוזאמענפאר
 איז געקומען אואיט. םט. זיך געפינט צושטאנד שלעכטן א זייער אין

 זי היאט הײנט און מיטגיצידער 198 מיט צוזאמענפאר ^עצטן צום ?ואים םט.
 אין הויפט־ראיצ די געשפילט האבן קריגערײען ק^ײנלעכע מיטגיצידער. 160
 מעגצעכ־ די איז ?ואים םט. אין אויך ברענטשעם. די פון דעמאראציזאציע דער
 עק־ נאציאנאצע סומענדיקע די גרוים. יז״ער ארדן אונדזער בויען םאר קייט

 אואים, םט. װעגן סײ פארטראכטן, ערנםט ז״ער זיך דארםן װעט זעקוטיװע
באצטימאר. און פעטערםאן ראטשעםטער, װענן םיי
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 אלגעמיינע פאר א זאגן זיך װילט שטעט די װעגן שוין רעדן מיר אז
 איצט א&געשלאםן האבן מיר לאנד. םון צענטערן קלענערע די װעגן װערטער

 אט־די םיז מיטגלידער. נייע 6,558 אריינגענומען האבן מיר קאמ&אכיע, א
 יארק, נױ :שטעט 10 םאלגנדע די איז אר״נגענומען 6,257 מיר האבן

 פיטסבורנ, דעטרויט, באםטאן, םילאדעלםיע, אנדזשעלעם, לאם שיקאגא,
 ארײנגע־ זײנען מיטגלידער 301 באויז הארטפארד. און קליװלאנד נוארק,
 אט־ פאקט, אט־דער לאנד. איבערן שטעט 50 אנדערע די אין געװארן גומען

 אװעק ?אנװענשאן אונדזער פאר שטעלט 301 ציפער אומבאד״טנדיקער דער
 בילויז ניט האט דאם און שטעט. קלענערע די װעיגן םראגע די ערנםט זײער

 צװײ פריערדיקע די אין אויף נאר ?אמ&אניע, לעצטער דער אין פאםירט
 אױ כמעט בלײבן זאלן שטעט אט־די אז דערלויבז, מיר קענען קאמ&אניעם.

 זײנען עם ? צוריק יאר דרײ מיט געװען זײגען זײ װי שטופע זעלבער דער
 אנט־ זײער פון שטאפל זעלבן אפן שטײען װאם שטעט, געוויםע פאראן

 םון גרינדונג דער בשעת צוריק, יאר 8 מיט געשטאנען זײנען זיי װי װיקלונג,
 טײל־ איז עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אויך אז אמת, איז עם ארדז. אונדזער

 אויפמערקזאמקייט גענוג געשענקט ניט האט זי ווייל דעם, אין שולדיק װײז
 טור א דורכפירנדיק יאר, דאם טאז פדובירט עם האבן מיר שטעט. די צו

 אין םײ סאוט, דער איז םײ צענטערן, קלענערע אלע די אין רעדין חבר מיט
 די אין דארםן װעלן מיר נענוג. ניט װייט איז דאס אבער מיטלװעםט. דער

 דארפן אויר װעלן מיר שטעטלעך. אט־די אױפרודערן יאר פאר קומענדיקע
 אין שטעט, צאל א אין ברענטשעס נײע גרינדן צו פארזוך ערנםטן אן מאכן

 האבן מיר װעלכע אין און אידן צאל באדייטנדיהע א זיך געפינט עם װעלכע
ניט. ברענטש קײן הײנט ביז נאך

פרױען־םעקציעם

 די אין םעקציע אידישער דער פון לעבז אינעם דערשײנונג פרײדיקע א
 אונדזער צו פרויען־סעקציעם. 60 ארום פון געבורט דאס איז יאר דרײ לעצטע
 יענע פרויען־ברענטשעם. 3 מיט געקומען מיר זײנען צוזאמענפאר לעצטן

 אר״נ־ בכח געװען ניט זײנען זײ אבער היינט, נאך עקזיםטירן ברענטשעם
 פון װארט דאם זײ צו ברענגען םרויעךמאסן, ברייטע די צװישן צודרינגען

 פון לעבן פארחושכטן דעם אין אױםלעבונג ביםל א ברענגעז ארדן, אונדזער
 געזעל־ מער ױם־טובדיקײט, מער ביםל א דארט ארײנטראגן הויז־פרוי, דער

שאפטלעכקײט.
 אזוי װי װעג א נעפיגען געדארפט מיר האבן דערגרײכן, צו דאם כדי

 אין שוין זיך געפינען װאס פרויען, טויזנט 10 אדער 8 די ארגאניזירן צו
 און ביכער די או* מיטגלידער בלויז זײנען אבער םעקציע, אידישער דער

ראל. ארגאניזאציאנעלע געזעלשאפטלעכע, שום קיין ניט שפילז
 רי םון משך אין געװארז נעגרינדעט ז״נען װאס פרויען־םעקציעס, די
פאראינטערעםירן צו באװיזן האבן ברענטשעם, צאל א אין יאר דריי לעצטע
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 ארנאני־ דער אין ארדן, םון פראבצעמען די אין פרויען צאל באדייטנדע א
 זייערע אין שױן האין ארדן אונדזער אין פרויען־םעקציעם די בכי!ל. זאציע

 פארם, ארגאניזאציאנעלע ריכטיקע די איז דאם אז באװיזן, שריט ערשטע
 ליידער ארדן. איז פרויען די ארגאניזירן און ארײנציען קענען װעט װאם

 דערװארטן מיר װאם דעם בגוגע מיםפארשטעגדענישן םך א דא נאן־ זײנען
 די םארװאנדלען צו טענדענץ א פאראן איז עם פרויען־סעקציעם. די פון

 אויב װ״ל שעדלעך, איז דאס צו^אב־ברענטש. מין א אין פרױעךםעקציע
 סיר אדער :צוױי די פון אײנס פאסירן װעט װערן דורכגעםירט װעט דאס

 און האבן ניט װילן טיר װאם פרויען־ברעגטשעס, באזונדערע האבן װ/גלן
 םרויען־ די אין געהערן וועאן ניט װעלן פרויען די אדעד ;ניט ארבעטז װאם

 אין טאן דאך זיי קענעז ארבעט זעלבע די אז זאנז, װעלן זיי וױיל םעקציעם,
 פונעם איבערחזרונג ק״ן זײן ניט טאר פרױעךסעקציע די גופא. ברענטש
 פרויען־ דער פון הױ&ט־אויפגאבע די ברענטש־לעבן. פוגעם און ברענטש
 מיר װארט. פון זין ברײטםטן דעם אין זעלבםטבילדוגג ז״ן דארף סעקציע

 אוניװערזיטעטן. באטאגיקע ׳עטודיר־גרופן, לײען־קרייזן, ארגאניזירן דארפן
 די פאר צוגעפאםט םפעציעל איז װאם ליטעראטור, פארשפרייטן דארםן מיר

 דער פוז זעלבםטבאװאוםטזיין דעם אױםװעקן זאלז װאם בראשורן פיויען,
 די פון שאםן און לעבן מיטן באקענען זײ װעלן מיר װאם דעם דורך םרוי,

 אצע *is קולטור אלמענטשלעכער דער צו בײגעטראגן האבן װאם פרויען,
 די אין פדײהײט־באװעגונגען, די אין פרויעךרעכט, פאר קאמף איז :נעביטן
 מיר װ. אז. א. װיםנשאםט, ליטעראטור, אין ארבעטער־מאםן, די פון קאטפן

 אט־די פאר ליטעראטור ספעציעלע צוגרייטן אנגעפאגגעז אפילו שוין האבן
 געמאכט מיר האבן ריכטונג דער איז שריט ערשטע די םרויעךםעקציעם.

 דער װעגן בראשור א צעטקיז, קלארא םון ביאגראפיע א ארויםגעבן טיטן
אן און מעדעם גינע פון פרוי  װאם פרויען־העלדינם, םון ביאגראפיעס 4 נ

אינגיכן. דערשײנען
 די צװישן ארדן דעם &א&ולאריזירן איז אויםגאבע װיכטיקע צװייטע די
 אלגעמײגע אונדזערע אין לעבן, אלגעמיין אוגדזער אין זײ אריינציען פרויען,

 םײ ברענטש, אין םײ םירערשאפט, דער אין פרוי די ארויםרוקן טעטיקייטן,
 טיר אויב עקזעסוטיװע. נאציאנאלער דער אין םײ שטאט־קאמיטעטן, די אין

 טױזנטער גייע פאר סטימול א זיין דאס װעט געהעריק װי דורכפירן דאם װעלן
 אונדזער אין זען װעלן זײ װייל ארדן, אונדזער אן אנצושליםן זיך םרויען

?ולטירעל. און געזעלשאפטלעך אויםלעבן זיך קענען׳ זיי װאו פלאץ דעם ארדן
 ברעגטשעם די און שטאט־קאמיטעטן די עקזעקוטױוע, נאציאנאלע די

 אט־דער צו איצט ביז װי אויפמערקזאמק״ט מער סך א שענקען דארפן װעלן
םראגע.

קינדער־םעקציע די

 דעם פון דריטל א פארמאגט ארדן אינעם םעקציע אידישע די כאטש
דער פון קינדער פון פראצענט דער אבער איז מיטגלידערשאפט, ארדנם
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 אמת, איז עם ק^יינער. א זייער קינדער־םעקציע דער אין םעקציע אידישער
 וזאבן מיר זואם פאקט, דעם אין בארעכטיקונג א געפינען קענען מיר אז

 היויפט־ די אז און ארדן, פונעם קינדער־שו^ן די אין קינדער 7,000 ארום
 קינדער־שולז. אונדזערע ארום איז ?ינדער־באװעגונג דער ארום טעטיקײט

 אין ביצויז גרויםער א יזייער אבער דאם איז אלעם דעם אוי קוקנדיק ניט
 ניט איז :פראגע די שטע^ן אונדז פאר זיך דארו* עם און ארבעט. אונדזער
ן ן.5שו אונדזערע אין קינדער 7,000 די אז מעגלעך, ש^םן זיין זא̂י  אנגע

 און פראגע װיכטיקע א זײער איז דאם ? ארדן פון קינדער־םעקציע דער אן
 אגב, איז, פראגע די באהאנדלען. ערנםט זי דארף צוזאמענפאר אונדזער

 פון קאנװענשאן ^עצטער דער בא ■געװארן באהאנדצט איז זי נײע. קײן ניט
 זיך האט אונדז ן.5שו די פון צוזאמענפאר באם אויך און ארדן אונדזער
 קיגדער־ברענטשעם די ארגאניזירן צו שטערט ש&ראך־פראגע די אז געדאכט,

 באשלום דער געװארן. געי^ײזט יצאנג שוין איז פראגע די אבער ארדן. פון
 ׳זאיצן ?ינדער־ברענטשעם די אז נעװען, איז צוזאמענפאר צעצטן דעם םון

״ שפראך װעאכער אין ארבעט זײער אנפירן  און נויטיק, פאר נעםינען ז
 דירעקט קינדער־ברענטש דעם םון ארבעט די זאצ מעגצעך, איז עם װאו דארט

 זאצ ן5פא אט־די אין אז מײנט, דאם ־ארבעט.5שו< דער מיט װערן פארבונדן
 דערמיט אז געמיינט, האבן מיר אידיש. זיין הינדער־ברענטש פונעם שפראך די

 מיר האבן איצט בייז אבער געלייזט. שוין פראגע םונדאמענטאלע די מיר האבן
געביט. דעם tus דערגרייכונגען וױיניק זײער נאך

 און באטראכטן גענוי צוזאמענפאר דעם בא נויטיק דערםאר איז עם
 אנטיי^ אונדזער און הינדער־ברענטשעם אונדזערע פון ארבעט די אנאיציזירן

 מיט ן5זא מיר כע5װע אויםפירן, געװיסע צו קומען און ארבעט אט־דער אין
צוזאםענפאר. גאכן גאײך דורכםירן ענערגיע פויצםטער חגר

ױגנט־םעקציע

 מיר אבער נ״ע, קיין ניט איז ױננט־םעקציע אונדזער פון פראגע די
 זינט יציכט. נײ א אין באטראכטן צוזאמענפאר היינטיקן באם זי דארפן

 ארום פון ױגנט־םעקציע א אויפגעבויט מיר האבן עקזיםטירט ארדן דער
 ארדן גאנצן אינעם מיר האבן צײט זע^בער דער אין מיטג^ידער. 3,000
 דעריבער: איז פראבלעם די ױגנט־עלטער. פון מיטג^ידער 15,000 ארום

 אקטױוער אן ווערן זא^ן מיטגיצידער 15,000 אט־די אז מיר, מאכז אזוי װי
 דעם פון טעטיק״טן די אין און ^עבן דעם אין באטײ^יקן זיך ן5זא כח,

געטאן. ניט ?חצוטין איצט ביז היאבן זיי ■װאם זאר, א — ? אה־ן
 אױפצייזן זאלן מיר אז רעקאמענדאציע, א מיט דעריבער קומט ארדן דער

 ױגנט־דױויזיעם גרינדז דעם אנשטאט און ױגנט־ברענטשעם איצטיקע רי
 פאר א פון ביישפי?, צום ברענטש, א ברענטש. דערװאקםענעם יעדן בא

 צענחליק פאר א רייען אײגענע זײנע אין זיכער האט מיטג^ידער, הונדערט
 װע^כע ױגנט־דױויזיע, א א?ם װערן ארגאניזירט קענעז װע*כע ױגנט^עכע,

דערװאקםעגעם פונעם ט״א א זײן ארגאניזאציאנע^ און פינאנציעיצ זא?



 אזוי ז^ל און אסטױויטעטן יוגנטאעכע אנפירן אבער זאל װעלכער ברענטש,
 די שטאט. דער אדער געגנט דעם פון ױגנט די ארײנציען קענעז ארום

 מעכטיקער א װערן ארום אזוי קענען מיטגלידער ױגנטלעכע 18,000 איצטיקע
 פאר־ די אין ױגנט־באװעגונג פראטערנאלע ברײטע א אנטװיקלען צו כח

שטאטן. אײניקטע
 איצט בי־ז :פראגע אנדער אן ארויו* שװימט דעם מיט פארבינדונג אין

 פאר־ פון מיטגלידער רייען זײערע אין געהאט ױגנט־ברענטשעם די האבן
 אוים־ פונקציאנירט דעריבער האט ברעגטש דער נאציאנאליטעטן. שיידענע

 פראב־ שום קיין אױפנעטענדיק ניט ברענטש, אמעריקאנער אז אים שליםלעך
 אבער, איצט באשטאגען. איז ער װעלכע פון נאציאנאליטעטן, די פון רעמען

 ברענטשעס, אידישע םון יוגנט״דיװיזיעם װערן ארגאניזירט וועלן עם אז
 זיי אריענטאציע. זײער ענדערן ראדיקאל דארםן ױגנט־דיװיזיעס די װעלז
 אקטױו װערן דארפן װעלן זײ פראבלעמען, אידישע אױפנעםען דארפן װעלז

 צו־ מער בכלל דארפן װעלן זײ פאשיזם, און אנטיםעמיטיזם קעגן קאמף אין
 ליטעראטור. און קולטור זייער מאםן, אידישע די צו ױגנט אידישע די בינרן

 האבן זאלז ױגנט־דיװיזיעם אײניקע אז פארשטעלן, אפילו יזיך קענען טיר
 ביכער, אידישע צייטונגען, אידישע לייענען פון טעטיקײט ספעציעלע א

 אפילו קענען ױגנט־דױױזיעם אייניקע וו. אז. א. געשיכטע, אידישע שטודירן
 און טעמע ברײטע א זייער איז דאם אידיש. אף מיטינגען זײערע אנפירן

דיםקוםיע. גרינטלעכע א םאדערט

ברענטשעם ענגליש־אידישע

 די איז ארױםגעשװאומען, לעצטגם איז װאם פראבלעם, ענלעכע אן
 צװישן פארמאגן מיר ברענטשעם. אידישע ענגליש־רעדנדיקע פון פראבלעם

 אט־די סעקציע. ענגלישער דער איז מיטנלידער אידישע טויזנט 10 און 8
 ט״ל א און עלעמענטן אטעריקאניזירטע מערםטנם זיינען מיטגלידער אידישע

 פארי ענגער זיר קענען עלעמענטן אט־די «מעריסאנעו-געבוירענע. זײ פון
 אמעריקאגער־געבוירענע און אמעריקאניזירטע מאםן גרויסע די מיט בינדן
 אס־ מיט פארבינדן קענען זיך אבער אמבעםטן װעלז זײ לאגד. אין דא אידן

 די צו אויםמערקזאמקײט מער שענקען װעלן זײ װען דעמאלט, עלעמענטן די
 ענגליש־ דער פון טײל א זייענדיק איצט, לעבן. אידישז פון פראבלעמען
 אפגעגעב; אויםנאמען, קליינע זײער מיט זין־, זײ האבן םעקציע, רעדנדיקער

 זײ אז פארגעםן, האבן און אח־ן פונעם פראבלעמעז אלגעמײנע אלע צו
 לא:ר. אין דא מאםן אידישע די אן רירן װאם פראבלעמען, ערנםטע האבן

 סעקציע אידישער דער צװישן פארבינדונג ענגערע אן איינצושטעלז אזוי װי
 װאס די, צו ארדן פון שטעלונג די זײן זאל װאס ? ברענטשעס אט־די חא

 םארבונדן זיין װילן אבער ברענטשעם, ענגלישע אין ארגאגיזירן זיך װילן
 דױינטיקן באם מיר דארפן פראגן אט־די םעקציע? אידישער דער מיט

דיםקוטירן. ערנםט ז״ער צוזאמענפאר
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צאלונגען מאנאטלעבע אײנפירן דאם

 מאנאטלעכע, די דורכפירן פון פראצעם אין װאם דעם, אף קוקנדיק גיט
 באדייטנדיקע s פארלוירן מיר האבן צאלונגען, דריי־מאנאטלעבע די אג׳טטאט

 איז ד*ם אז װיםן, דעלעגאטן חברים די אבער דארפן מיטגלידער, צאל
 צענדליקער געראטעװעט האט זי רעפארמע. נויטיקע און נוצלעכע א געװעז

 אויםגע׳טלאםענע פאר צאלן פלעגן ברענטשעם די װאם דאלער, טויזנטער
 םון צאלונגען די םטאביליזירן בעםער פיל םוח כל םוף װעט זי מיטגלידער.

 םעקציע. אידישער דער אין בכלל מיטגלידערשאפט די און מיטגלידער די
 אוים־ װילן מיר װאם דערפאר, בלויז נאכאמאל פראגע די דא ברעעען מיר

 די אין אױפפומען אמאל אבער און װידער זאל פראנע די אז מיידן,
 דארוי מען אז זײן, קען עם אויםצובעםערן. װאם דא איז אודאי ברענט^עם.

 אוים־ מעגלעך נאר איז װאם אלץ ברענט׳ע־ביכער. די אין ענדערונגען מאכן
 מיר אז װערן, פאחטטאנען זאל *בער אויםבעסערן. מיר װעלן צובעםערן

 איז עם און צאלונגען. דריי־מאנאטלעכע אלטע די צו צוריק ניין ניט װעלן
 רעפארמע די איז צי פראגע די דיםקוטירן צו אויםהערן זאלן מיר אז צייט,

 לעבן. אין דורכצוםירן בעםער זי אזוי װי נאר שלעכטע, א אדער גוטע א
 צאלועען. מאנאטלעכע פון פארטע זעלבע די האבן שפראך־םעקציעם 15 אלע

 דארפן מיר אויםנאם. קיין זײן ניט פרט דעם אין קען םעפציע אידי׳טע די
 דערמיט אז געדאנק, אין האלטן און באציאונג אונדזער ענדערן בלויז
 םאר־ םינאנציעלע די ארונטערגענומען האט אפים נאציאנאלער דער װאם

 האט ברענטש, דעם פוז מיטנליד אינדױוידועלן דעם פאר אנטװארטלעכפייט
 אויפ־ פאראנטװארטלעכקײט די פארלוירן ניט נ,אך דערמיט ברענט׳פ דער

 אוים־ ניט אודאי און םום&ענדירט, װערן ניט זאל םיטגליד דער אז צופאסן,
 װאם פארלוםטן, אוםזיםטע די אז זען, דארפן ברענט׳טעס די נע׳עלאםן.

 איבערחזרן ניט ■זיך זאלן יאר, צװיי ער׳טטע די אין פארגעקומען זײנען
יאר. הײנטיסס

ארבעטער־באװעגונג דער צו בײטראג פינאנציעלער אונדזער

 די איז יארן, ערשטע די אין װי מער פיל יאר, דרײ לעצטע די אין
 אויפהאלטער און שטיצער גרעםטער דער געװען ארדן םון םעקציע אידי׳טע

 ראם אבער ניט־גלױבלען־, כמעט אוים פופט עס ״מארנן־פרײהײט״. דער פון
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון ברענט׳טעם די :ציפערן אמתע די ־זיינען
 געזאמלט געלט־קאמפאניעם, דרײ די אין יאר, דר״ לעצטע די אין האבן אריז
 פרעםע־ דעם צורעכענענדיק .$120,000 ארום ״מארגן־פרײהייט״ דער פאר

 אז עם, מיינט ,$50,000 ארום באטראםן יאר דרײ די אין האט װאם ׳פטײער,
 צו קרוב ״מארגן־פרײהײט״ דער צו בייגעטראגן האט םעקציע אידי׳טע די

 מיר װאס חברים, צופרידן, זייז און ׳פטאלצירן באמת מעגן מיר .$175,000
 װעלכע צײטונג, די אויפהאלטן העלפן צו כח שטארקםטער דער געװארן זײנען
די םון לעבן דעם אין ראלע װיכטיקע א זײער שפילט און געשפילט האט
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 ראיצע װיכסיקע « זייער געשפי^ט האט װעצכע צײטונג א ארבעטער, אידײעע
 ארח• ארבעטער אינטערגאציאנא^ן םון אויפבויאונג און ארגאניזירוננ דער אין

 דעם פארבייגייז ניט מיר קענען ״מארגן־םרייהייט״ דער װעגן רעדנדיס
 אזױ דיגט ״מארגן־פרײה־ײט״ די װאם דעם, אוי קוקנדיק ניט װאם םאקט,
 זײטן םױצע צװ״ גיט זי װאם דעם, אףי קוקנדיק ניט ארדן, דעם געטרײ

 װען מאטעריאיצן אנדערע םך א און—ארדן םונעם ״טריבונע״ די—װאך־ יערע
 אר־ אונדזער םוז פראסצעמען די אויםצונעמען כדי םײ טיטיק, נאר איז עס

 ארגעטער, אידישע די צװי׳ען ארדן דעם פאפףלאריזירן צו כדי םיי גאניזאציע,
 פראצענט 50 ארום אז פעסנדטטעלן, יידער5י מיר מוזן דעם *1א pnjpip ניט

 דאס ״מארגן־םרייהייט״. די ניט אייענען סעקציע אונדזער פון םיטג^ידער
 איז דאם ״מארנן־םר״הײט׳/ דער פאר ׳טאדן נװאלטי?ער א נאר ניט איז

 ארבעטער אינטערנאציאנא^ן פארן פארלוסט און ׳טאדן נװא^טיקער א אויך
 אונדזערע אז נויטיק, איז זע^בטט ארדן פונעם ^־טאנד&ונקט פוכעם ארדן.

 אינעם פאר ?ומט עם װאם דעם מיט באסאנט א^זײטיק זײן זאאן מיטג^ידער
 זײ קענען באקאנט׳עאפט די און ארדן, םונעם קאמפאניעם די מיט ארדן,

 עם װעיצכער אין צײטונג, די ^ײענען ן5װע זיי װען דעמאלט, ב׳צויז באקומען
 נויטיק איז עם ארדן. דעם פון טעטיקייט די און אעבן דאם אפ זיך ^פיג^ט

 צו רװ> ערנםטן אן ארױם^אזן זאצ קאנװענ׳טאז איצטיסע די אז דערפאר,
 סאמ־ אידעא^אגי׳עע ברייטע א דורכצוםירן ארנאניזאציע גאנצער אונדזער

 פאר ארדן אונדזער םון מיטג^יד איינציקן יעדן דערגרייכן צו כדי פאגיע,
 פאר־ אין געװארן געםאכט זײנען פארזוכז אײגיקע ״מארגן־םרײהײט״. דער
 צװײ־ אוז װעכנט^עכע די מיט םארבינדוננ אין יאר דריי ?עצטע די פון לויר

 דערם^גרײך. גאנץ געװעז זײנען פארזוכז יעגע און םובםקרײבער װעכנט^עכע
 און נרעטאעכער און םיםטעטאטישער אקציע אט־די פירן באייז דארםן מיר
 ארדן אינעם ?ײענער נײע טויזנט 5־4 אםװײניקסטנט דערגרײכן ן5דועי מיר

 געדארפט ניט טן5װא מיר אז געמיינט, װא^טן ײענער5< נײע טויזנט 5־4 גופא.
 איז עס ״מארגן־םרײהײט״. דער םאר ט־?אמפאניעם5נע אזויםי^ אנםירן
 אװעקגענעבן װאצטן מיר װעז אז פאר׳טטיין, זאא «?טױו אונדזער אז נויטיק,

ע5זע די  זאמיצעז אף אװעס ניבן םיר װאם ^ייענער, גײע באקומען צו ענערגיע נ
 נעװען הײנט ״מארנן־פרײה״ט״ דער םון ?אגע די נאר ניט װאצט גע^ט, דאם

 בעסערע. פי^ א געװען װאצט ארדן דעם םון צאגע די נאר בעסערע, םי<צ א
גרעםערע. און באדייטנדיקערע געװען װא^טן דערפא^גן איינענע אוגחערע

 יאר דרײ די פון משך איז דורכגעפירט אויר מיר האבן ארדן אינעם
 זריםיא ציםערן די ניט מיר האבז ?יידער װאירקער״. ״דײ?י פארן זאמיצונגען

 דארטן אויך אז זיכער, זיינען טיר אבער געזאמילט, האט םעקציע אידישע די
טױזנטער. די אין געװען ב״טראנ אונדזער איז

 בײנעטראנן נוט ז״ער פרא&ארציאנעיצ האט םעקציע אידישע אונדזער
םא׳טיזם. געגן קאמ^ איגעם צאיאיציםטן ׳צ!&אנישע די העיצםן צו םאנד דעם צו
 אונטערנעםועען ם&עציע^ע דורכגעפירט האבן ברענט^עם אידישע צא? »

 םומעז. באדייטנדיהע זייער געשאםן האבן ברענט׳צעס אײני?ע שפאניע. םאר
”t ניט םיר האבז דעם װעגן אויך P זיינען געיצטער די װײ׳צ חשבון, באזונדערן
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 געקליבן. האט ארדן רער װאם פאגד, אלגעמיינעם צום געװארן אריינגעשיקט
 זײער געטאן חאבן ברענטשעם אידישע די אז פארזיכערן, בלויז קענען מיר

ארבעט. וױכטיקער אט־דער אין םליכט
?אמפן. װיכטיקע ז״ער פארגעקומען אויך זײנען יאר דרײ לעצטע די אין

 אינדוםטריעלע מעכטילע די געװארן אויפגעבויט איז י^ר דרײ לעצטע די אין
 גאנצער, א אלם ארדן דער נאר ניט א.״. אײ. ״םי. די באװעגונג, טרײד־ױניאז

 געבראכט האט ;בייגעטראגן פיל זײט׳האט איר פון םעקציע אידישע די נאר
 םטרײקם, גרױםע די אין באטײליקט זיך האט פיקעט־ליין, דער אח פיקעטם

 ױניאנם די אויפבויען העלםן צו פאנדן באדײטנדיקע געזאמלט אויך היאט און
זיג. דערפאלגרייכן א צו םטר״קם די ברענגעז העילםן און

V. יאר דרײ לעצטע די אץ קולטור־טעטיקײט

 ױצא כדי בא&וצוגג, א סתם געװען ניט אונדז בא איז קולטור־ארבעט
 — פארשטאנע,׳ קלאר האבן־מיר — קולטור־ארבעט װעלט. דער פאר זײן צו

 גאנצער אונדזער פון באשטאנד־טײל עיקרדיקםטער סאמע דער װערן דארו*
 קולטור־ פארגאכלעםיקן אויםלומען. ניט קען ארדן דער װעלכן אן ארבעט,
 בענעםיט־םאסייעטי א נאך װערן ארגאניזאציע אונדזער לאזן מיינט ארבעט,

גאם. אירישער דער אח
אויט־ צענטראלע אט־די דורכפירן צום געקומען אבער זיינען מיר װעז

 אעע- זיר האבן מיר שװעריקײטן. גװאלדיקע באגעגנט מיר האבן גאבע,
 אמעדיקע אין לעבן אידישן אינעם ירושה שעדלעכער אלטער דער אין שטויםן

קולטור־אריעט. בנוגע אפאטיע און ביטול פון טראדיציעס אײנגעװארצלטע —
חבריכ, איבערגעגעבענע אקטיװ אן געהאט מיר וזאבן זײט איין פון

אוע שלעכטע א אריבערגעטר^גן אבער האבן װאם  ארבעטער־רינג םון באצי
 א זיך פאר געהאט טיר ה^בן זייט צװייטער דער פון קולטור־ארבעט. צו

 ״פארװערטם״- בארימטן אםן דערצויגן זיך האט װאם מאםע, אידישע גרויםע
 האבן פארלעגער קײן געלײענט, ניט מען ה^ט בוך אידיש קײן קאלעדזש.

 נ״ע קײן האבן עקזיסטירט יא האבן װאס די און עקזיםטירט, ניט כמעט
 מיט פול ארומגעגאנגען זײנעז שרייבער אידישע ארויםגעגעבן. ניט ביכער

 די דיםקוטירט מען האט קולטור אידישע די בױען צו אנשטאט פעםימיזם.
 די לעבן. װעלן קולטור אידישע די און שפראך אידישע די לאע װי פראגע
 קולטורעלן אפן געטאן עפעם יא פריער היאבן װאם די ארגאניזאציעם, אלטע

 איז עם װעלכע טאן אױפגעהערט האבן ארבעטער־רינג, דער װי געביט,
 אויםגעט^ן יא איז װאם ארבעט, .װיכטיקע אמת אן או» אײנציהע די ארבעט.
 אױך מען האט דאס אבער באװעגונג. קינדער־שול די געװען איז נעװארן,

 ארויפ־ טײלװײז און עלעמענטן לינקע רי קעגן קאמוי דעם צוליב געטאן
געצװאונגענערהייט.

פון װיכטיקייט די ^נערקענט יא האט װעלכע באװעמנג, לינקע די
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 אזוי געװעז אבער איז מאםן, אידישע ברײטע די צװישן קו^טור־ארבעט
 טאג־ געװארן געמאכט זייגען װאם אטאקעם, די צוריקש^ײדערן אין פארגומען

שער דער אין םײ ױניאן־באװעגונג, דער אין םיי טאג־אױם, און אײן סי  פ^י
 זײער געבליבז איז עם אז באװעגונג, פראטערנא^ער דער אין םיי באװעגונג״

 אט־ אונטער אפיילו אבער קו^טור־טעטיקייט. מיט זיך אפצוגעבן צ״ט װ״ניק
 אויפגעבויט באװעגונג ינקע5י די האט באדינגוננען שװערע יזייער די

 ארבעטער־ קונםט־טעאטער, אנגעזעענעם אן געזאנג־פאראײנען, פרעכטיקע
 אויך זיינען עם אינסטיטוציעם. אנדערע און ארקעםטערם, אוניװערזיטעטן,

 חשבון אפן מערםטן כאטש ביכער, צא^ באדײטנדע א געװארן ארויסגעגעבן
 דערגרייכונגען װיכטיקע און גרויםע זייער געװעז זיינען דאס שרייבער. פונעם

us קוצטור־ דער מיט דאם פארגצ״כט מען װען אבער געביט. קוצטורעלן דעם 
 פארגאייכט מען װען מאסן, אידישע ברייטע די צװישן הערשט װאם לאזיקייט

ים. אין טראפן א װי איצץ דאם איז נויטן, קו^טורעלע די צו עם
 האט םעקציע אידישע זיין און ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

ך5נ  קויצטור־ארבעט, מיט אפגעבן זיך נאר ניט געפרואװט אז אנפאנג פון ״
 ארײנברענ־ געזוכט האבן מיר ארבעט. אט־די פארװארצ^ען און פארטיפן נאר
 ארדן, םונעם מיטגצידער טויזנטער די צװישן קו^טור־טעטיקײט אונדזער נען

 אז זיין, מודה הײגט אבער זיך מוזן מיר בכלל. טאםן אידישע די צװישן
 אפן אויפטואועען וױכטיקע פון םטאזש פיינעם א מיט קומען מיר כאטש

 נאר ניט הינטערשטע^יק װײט איצץ נאך אבער מיר זיינען געביט, ן5?ו?טורע<
 ברלל, מאםן אידישע ברײטע די פון נויטן ע5טורע<5קו< די טיט םארגאײך אין
 פון חברים פירנדיהע טױזנטער די פון נויטן קוצטורעצע די מיט ו5אפי נאר

 אוים־ נעװען מעג^עך ניט דאך װאיצט עם װעמען is ברענטשעם, אונדזערע
אויפטואונגען. ביז־איצטיקע די דערגר״כן און אח־ן אוגדזער צובויען

»רבעטער־אוניװערזיטעטן אידישע די אין אקטיװ ארדן דער

 אידישן דעם פארװאנדצען צו באװיזן מיר האבן יאר דריי עצטע5 די אין
 לערן־ װיכטיקםטע די פון אײגעם אין יארק נױ אין ארבעטער־אוניװערזיטעט

 איז עם וועצכן אין אויפגעבויט האבן ארבעטער אידישע די װאס אנשטאיצטן,
 דארט זיך האבן ארדן פונעם מיטג^ידער 2,200 איבער ט.5װע דער פון 5װינס

 האבן םטודענטן די פון טייצ גרויםער א יאר. דריי די פון משך אין געצערנט
 אויך נאר פראטערנא^יזם, װעגן קורםז םפעציעיצע די אויפגענומען ב?ויז ניט

s דער פון געשיכטע עקאנאמיע, פאציטישע װי קורםן, אנדערע רײ נאנצע 
אנדערע. און מארקםיזם «רבעטער־באװעגונג, אידישער

 אוני־ ארבעטער אידישע אויפצובויען אנגעקומען אונדז איז שװער
 דעטרויט, אנדזשעלעם, לאם באםטאן, פילאדעלפיע, שיקאגא, איז װפרזיטעטן

 אז באריכטן, צו הײנט אונדז פרײט דאך אבער קיציװאאנד. און פיטםבורג
 טיר ה^בן קציװ^אנד, שטאט, אײנציקער און איין פון אויםנאם דעם טיט

 ארבעטער־אוניװערזיטעטן. אידישע פונקציאנירנדיקע געה־אט אומעטום האיאר
יאר דאם האט שיסאגא שװאכער. אנדערע אין און בעםער, אנדערע איז
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 םטודענטן צ^ל גרויסע א י^רק. נױ םון פום־טדיט די אין נײן אנגעהויבן
 אינםטיטוציע די דארפן חברים שיקאגער אונחערע געלערנט. דארט האבן

 פארמער; און םטרדענטן צאל די פארטאפלען אנטװישלען, זי טייער, האלטן
קורסן. צאל די

 גוטן א געמאכט י*ר דאם האט נוארק אז צוגעבן, אויך נאך קענען מיר
 װעלן קורםן צװײ די אז האםן, לאמיר קורםן. צוױי ארנאניזירן מיטן אנםאננ

 קומענ־ ארבעטער־אוניװערזיטעט אידישן שטענדיקן א אין װערז פארװאנדלט
סעזאן. דיקן

 באלד דארפז מיר װאם חסרונות, װיכטיקע צאל א אויך ^בער היאבן מיר
 אונדזערע פארװאנדלען פון געדאנק דעם אויפגעבנדיק ניט פארבעםערן.

 דערגרײכן זאלן װאם טאםן־אינםטיטוציעם, אין ארבעטער־אוניװערזיטעטן
 לערנע;. דאם פארטיפן אבער מיר מוזן םעמעםטער, יעדן םטודענטן טויזנטער

 זיך דארםן ער זאל קורם א אויח נעמט מיטגליד א װען אז זען, מוזן מיר
 צום באציאונג ערנסטע אן האבן ארבעט, טאן עקזאמען, אפגעבן צוגרײטן,

 אן אן אוניװערזיטעט פונעם װערן ארויםגעלאזט ניט טאר ער לערנען.
 אויפ־ נאך דארףי ער קורםן װעלכע אגװײזן אויך אים מוזן מיר עהזאמען.

װיםן. ז״ן באפעסטיקן צו כדי נעמען,
 אװעקגעשטעלט דארפן ארבעטער־אוניװערזיטעטן די :װארט איין מיט

 מעגלעך איז דאם װײט װי אףי לערן־אינםטיטוציעם פראפעםיאנעלע אלם װערן
 דארפן װעט אוניװערזיטעט יארקער גױ דער באדינגונגען. אונדזערע אונטער

 ער װי טער םיל לאנד, איבערן אוניװערזיטעטן די באדינען צװעס דעם פאר
איצט. ביז נעטאז עם האט

 דורכ־ האבן מיר אז רעלעגאטן, אונדזערע דערצײלז אויך שוין לאמיר
 חברים אנפירנדיקע אונדזערע מצד גלײכגילטיקײט פון װאנט די געבראכז

 ?ורס א דורכגעפירט יאר הײנטיקם האבן מיר זיך. לערנען פון פראגע דער צו
 ?אמיטעט שטאטישן יארקער נױ פונעם מיטגלידער די מיט שבתים 20 פוז
 אנפירנדיקע םך א האבן קורם םון אפשלום באם און דיםטריקט־קאמיטעטן און

 דאם װיכטיק װי איין איצט ערשט זעען זײ אז געװען, מו׳דה זיך חברים
געװען. זײ פאר איז לערנען

לײען־קרײזן ארן שטודיר־גרופן קורםן, ״וױק־ענד״

 קורםן ״װיק־ענד״ דורכגעםירט אויך מיר האבן יאר דריי לעצטע די אין
 געװארן דורכגעפירט זיינען זיי לאגד. פון צענטערן װיכטיקע אלע אין כמעט

 סורםן אט־די אין עקזעקוטיװע. נאציאנאלער דער פון חברים אנםירגדיקע פון
 שטאטישע די פון מיטגלידער די געװארן «ריינגעצויגן אממערםטנם זײנען

 אויך האבן מיר עקזעקוטיװעם. די פון מיטגלידער צ$ל « און קאמיטעטן
 טאראנט^ אין און טאנטרעאל אין סורםן ״װיס־ענד״ אזעלכע דורכגעםירט

 ״לײבאר־ דער פון און ארבעטער־רינג קאנאדער דעם פון פארלאנג דעם «וי
 אט־ פון באגײםטערט און צופרידן גװאלדיק געװען זײגען חברים די ליג״.

י טאג, אײן איז *פטמאל שעה; 12־10 אין שװער איז עם אמת, קורםן. י
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 ניט אפשר האבן מיר מאטעריאל. אזויפיל פארדײען צו םטודענטן די םאר
 קורם רעם האבן מיר איידער פארבארײטונג־מאטעריאל, גענוג צוגעגרייט

 אױסבעםערן. דארפן װעלן מיר װאם חםרוגות, זיינעז דאס דורכגעפירט.
 די םון באריכטן די םון םיי און דערפארונג אײגענער אונדזער פון םיי אבער

 האט דאם אז מיר, װײסן אנגעפירט, קורםן די האבן װאם חברים, אנדערע
ארדן. אונדזער װעגן פארשטענדעניש דער צו בייגעטראגז םיל

 לײען־הרײזן ארגאגיזירט פרויען־םעקציעם די האבן שטעט צאל א אין
 אן װערן צו אן קרייזן די פאנגען שטעט אייניקע אין שטודיר־גרופז. און

דערפאלג. אמתער
שטודיר־גרופן. פון געביט אפן מיר פארצײכענען דערפאלג װײניקער

 אױפגאבע אונדזער זײן דארף עם עקזיםטירן. נרופן אזעלכע צאל א אבער
 זײן דארף דאם שטודיר־גרופן. די םײ לייעךקרײזז, די םיי אויםצובר״טערן

 אונרזערע םון נאר פרױעךםעקציעם, די פון נאר ניט ארבעט װיכטיהע א
בכלל. ברענטשעם

פאלקם־פארלאג קאאפעראטיװער

 א צוזאמענפאר פערטן אונדזער ברענגט עקזעקוטיװע נאציאנאלע די
 קאא&ע־ דער — משפחה גרויםער אונדזער פון צװײג ױנגן א מתנה/ פרעכטיקע
ארדן. אונדזער פון פאלקם־פארלאג ראטיװער
 אויפ־ גרויםע ער האט דאך און אלט ײ<!ר אײן בלױז איז פארלאג דער
 פאר־ דערװעגט זיך האבן מיר װי גרעםערע פיל םארצייכענען, צו טואונגען

 גאר־ א אויםצופילז כדי געוואו־ן, געגרינדעט איז פארלאג אוגדזער צושטעלן.
 גאנץ אין מאםן. אידישע די פון קולטור־לעבן דעם אין בלױז װיכטיקן

 זאל װאס פארלאג, גוט־פונקציאנירנדיקער איין קײן ניט עקזיםטירט אמעריקע
 קאאפעראטױוער דער לייענער. אידישן פארן ביכער ארױםגעבן םיםטעמאטיש

 געשטעלט זיך האט ער אויפגאיע. אט־די געשטעלט זיך ה־אט פאלקם־פארלאו.
 װיםנשאפט, בעלעטריםטיק, — חודש א בוך אײן ארויםצוגעבן ציל א פאר

 דער אנדערע. און פובליציסטי? פאעזיע, ליטעראטור־קריטיק, געשיכטע,
 ארוים־ בלויז ניט ציל א פאר געשטעלט זיך האט פארלאג קאאפעראטיװער

 םארשפרײטן צו באװעגונג ברײטע א אנטװיקלען צו טאקע נאר ביכער, צוגעבן
מאםן. אידישע די צװישן ביכער די

 מינימום א דערגרייכן צו ציל א פאר געשטעלט זיך האט פארלאג דער
 פינאנציעלע געזיכערטע א געכעבן אים װאלט דאם םובםקרײבער. 5,000 פון

ארבעט. זײן מיט אנצוגײן באזע
 װאר־ םובסקרײבער. 5,000 די פון װײט זײער דערוױיל נאך שטײען מיר
 םוב־ הונדערט 15 און 12 צװישן טאג ה״נטיקן בא מיר האבן שיינלעך

 דורכגעפירט פאלקם־פארלאג דער האט דעם, אח אבער קוקנדיק ניט םקרייבער.
 די ארויםגעגעבן ער האט עקזיםטענץ זײן פון פארלויח אין פלענער. זײנע

:בראשורן און ביכער פאלגנדע
גרינשפאן. י. פון פאעמעם״ און ״לידער
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פאװער. כאװער פון טיי?, טער2 ״אאבזיק״,
םולטאן. י. פון טייל, טער 1 ״אמעריקע״,

מאגדעל. א. דר. פון ״אנטראפ^אגיע״
בלעכמאן. מ. פון ״װאטערטאון״

מעדעם. גינע פון פרוי״ ״די
n אהרן פון פאםאראן״ ״נא ip.

םו^טאן. י. פון טיייל, טער2 ״אמעריקע׳/
זאלצמאן. ר. םון פראטערנאליזם״ פראצעטארישער יאר 8״

: זיך געפינען דרוק אין
 עמא םטאו, ביטשער וזעריעט רזש^ונם, (מוטער פרויען־הע^דינם״ 4״

הא^טמאן. ר. פון ראיט) פרענםים און צאזארום,
< פון גאצדפאדען״ ״אברהם טייז מן. ח נ

אפאטאשו. י. פון חױת״ און ״מענטשן
םאירין. לייב פון קא.״ דרעם ״קאילאמביא

 צוגעגרײט פארלאג אונדזער האט בראשורן און ביכער 13 די אויםער
 װערק װיכטיקםטע די םטאלין׳/ און ילענין ענגעלם, ״מארקם, בענדער דריי
 אין אריין קירצלעך ן5װע זײ דענקער. און ארבעטער־פירער געגיאצע 4 רי פון

 דארפן װאם ביכער, פאמנדע די געװארן גוטגעה״םן שױן זײנען אויך דרוק.
 ״גע־ מײזל. א. פון דערצײאונגען״ ״געקי^יבענע :יאר הײנטיקם דערשיינען

 פון ארויףי״ ״בארג בי״לין. ב. י. פון אמעריקע״ אין אידן די פון שיכטע
כח פון לידער באנד א בירנבוים. מארטין  יליטערא־ אידישע נייע ״די ל'. מ̂י

 רײ גאנצע א אויך און הירשסאן. צבי פון ״מיטגײער״ כץ. משה פון טור״
שרײבער. צ$ל א בא געװארן ט5באשטעי זיינען װאם ביאגראפיעם,
 ארױםגעגעבן מיר היאבן נעװארן, געגרינדעט איז פאר^אג דער א״דער

:חאגװענשאן דריטער אוגדזער זינט בראשורן, און ביכער פאלגנדע די
זאלצמא]. ר. פון קינד״ אייער פאר ש\ל ״די

ראזנצװײג. א. פון םםרים״ מוכר ״מענדעיצע
ראבאי. א. פון ברידער״ נ״ן ״די
זא^צמאן. ר. פון באװעגונג״ פראטערגאלער דער פון געשיכטע דער ״צו

נאדיר. משה פון קײט״ אן ״קינד

 איז דאם אז זאגן, מיר מוזז יזיין, װעלן גיט זא^ן מיר באשײדן װי
רן, באמת ?ענען מיר ווע^כן מיט רעקארד א  װעאכן מיט רע?ארד א שט^צי

פארגלײכן. ניט זיך קען אמעריסע אין ארגאניזאציע אנדער קייז
ליטערא־ פארשפרײטן מיט אפ זיך גיבן ברענטשעס אוגדזערע װיםיא אפ

 פון געגומען (ציפערן דא גיבן מיר װאם טאבעלע, דער פון זען מען קען טור
 באקומען געקעגט ניט מיר האבן ?יידער בוך־קראם). יארקער נױ אונדזער

 פול־ א האבן זאלז מיר כדי שטאט־קאמיטעטן, אונדזערע ע5א< פון ציפערן די
 אונדז גיבן יליטעראטור פארקױפטער פון ציםערן אט־די אבער ביילד. שטענדיק

ביילד. אינטערעםאנט אן
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װ\רש

-------- םעברואר
-------------מערץ
-------------אפריצ

---------------מאי
---------------ױני

---------------י5ױ
 — — אױגוםט

— םעפטעמבער
------- אקטאבער

 — נאװעמבער
דעצעמבער

3 9 3 5
Y u r m w ï יאל*

7,240 
11,865 
11,240 
13,840 
9,970 

11,470 
8,610 
9,340 

20,737 
20,735 
13,265 
11,465

1 9 3 6
^ןגןװפלארץ {יל3

7,687
11,127
19,467
14,884
6,012
7,037
5,271
7,091

78,634
15,603
13,085
15,422

ג 9 3 ד
לאו\9ונוװ5(\ צאל

12,065
18,481
14,254
30,957
6,143

10,159
5,307
5,696

22,451
24,560
12,316
14,792

177,181 201,320 161,500

 דאם אז זאגן, דא מיר דארפן ליטעראטור־פארקױף אוגדזער װעגן אויך
 ערשטע אונדזערע מיט עם פארג^ייכן מיר װען דערגר״כונגען ג^ענצנדע זײגען
 אין דאם באטראכטן מיר װען אבער ארנאניזאציעס. אנדערע טיט און יארן
 אין טאטז,5ע פאראײניקטע די אין בוך אידי׳טן פונעם לאגע דער פון ליכט
 דער־ דאזיקע די אז זאגן, מיר מוזן נויטװענדיקײט, גרויסער דער פון איכט

צייל. אונדזער פון וױיט זײער נאך זיינען גרייכונגען
 דער־ מוז פארצאג קאאפעראטױוער אונדזער אז געדענקען, אויך אמיר5
 פצאנען, מיר .10,000 ׳טפעטער און םובםקר״בער 5,000 פון ציצ זײן גרײכן

 דאם יאר. א ביכער 2 פון םינימום א קויפן זאצ םובםקרײבער יעדער אז
 פארוים־ און פארקױפטע 20,000 פון מינימום א געגעבן אונדז ט5װא «אײז

 געמאבט מעגצעך װאילט דאם אױםגאבן. אונדזערע פון ביכער גאראנטירטע
 דאס און בוך יעדן פון עקזעמפלארן צאיצ נרעםערע א דרוקן צו אונדז פאר

 די פאר ביכער די פארקויפן צו אונדז פאר געמאכט מעגלעך אויך װאצט
 דארפן יאר קומענדיקן אינעם דעריבעד װעאן מיר פרייזן. נידעריקםטע סאמע

 םון לאזוננ אונדזער פארװירקלעבן צו קאמפאניע אינטענםיװע אן אנפירן
 צװי׳שן אגיטאציע ברייטע א דורכפירן דארפן װעלן מיר םובםקרײבער. 5,000

 נאר ביכער, אונדזערע קויפן צו נאר ניט מיטגיצידער, טויזנטער אונדזערע
 קאמפאניע, ברייטע א אנפירן דארפן װעאן מיר אייעגען. צו ביכער די טאקע

 ציטעראטור־םאר־’ דעם פאר׳עטארקן גאך זאלן ברעגט׳טעם אונדזערע אאע אז
די איז באיזונדעדם ברענטשעם, םך א נאך מיר האבן באדויערן צום קו־יו».
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 ליטעראטור. םארשפרייטז מיט $פ ניט אחיצוטיז זיך גיבן װאס שטעט, סלענערע
 דארפן מיר ליטעראטור־דירעקטארן. קײן גיט אםילו האבן ברעגטשעם אײניקע

 װיכ־ די םון איינער אלם ליטעראטור־פארקויף פון פראגע די אװעקשטעלן
כרענטשעם. אונדזערע אין פראבלעמען טי?םטע

ברענטשעם די אין קולטור־ארבעט

 ניט צוזאמענפאר איצטי?ן צום האבן םיר װאם לייד, אונדז טוט עס
 קולטור־ארבעט דער װעגן באריכט םטאטיםטישן פולן קײן צוגרײטן געקענט

 די ה*בז לײדער יאר. דר״ לעצטע די פון משך אין ברענטשעם די אין
 צו נייטיק םאר געהאלטן ניט איצט ביז שטאט־קאמיטעטן די און ברענטשעם
 מיט באנוגענען דערפאר זיך מוזן מיר קולטור־טעטיקײט. זייער רעגיםטרירן

 ארום נעמען װאם און פולע קײן גיט אויך זײנען װאם ציפערן, אייניקע געבן
 פון קולטור־טעטיקייט די טאבולירט ה־אבז םיר פעריאד. קורצן א בלױז

 םעפטעמבער, אויגוםט, ױלי, חדשים די פאר ברענטשעם יארקער נױ אונדזערע
 די פון ארױםגענומען מיר האבן פאקטן די נאװעמבער. און אקטאבער

 װעגן ארײן גיבן ברענטשעם די װאם ״מארגן־פרײהײט׳/ דער אין נאטיצן
 א ניבן ערשטנם אז געדענקעז, דעריבער לאמיר קולטור־טעטיקייט. זײער

 קולטור־טעטיקייט, זייער װעגן נאטיצן קײן ארײן ניט ברענטשעס צאל גרויםע
 און פלאץ, אין מאננל צוליב געדרוקט ניט נאטיצן פיל װערן צװײטנם און

 די זײנען װעלכע זומער־חדשים, די פון דרײ גענומען מיר ה^בן דריטנס
 בילד, זעלטן א דאס איז םונדעםטװעגן ארגאניזאציע. אונדזער אין שװאכםטע

ברענטשעם. די אין ?ולטוד־ארבעט פון געביט אםן פראגרעם םך א װײזט װאם
 אין ברענטשעם די האבן מיטינגען ארגאניזאצי^נעלע זייערע אויסער

 געװעז 194 זיינען 418 די םון קולטור־אװנטן. 418 דורכגעפירט יארק נױ
 אנדערע און יחידים, פאר פײערונגען מיטינגען, ױם־טובדיקע קאנצערטן,

 פאליטיש־געזעלשאפטלעכע איבער געװען זיינען 161 מיטינגען. אזעלכע
 און פארטיי״ ״לייבאר פאשיזם, און מלחמה פראנט, פאראייניקטער װי םראגן,

 ליטעראריש־ א פון 33 פי־אגן. װיםנשאפטלעכע איבער 19 אנדערע. פיל
 אט־די נעמט מען װעז פארשײדענע. צאל א און כאראקטער מוזיקאלישן

 האבן מיר װאם ברענטשעם, 260 אפ זיי פארגרעסערט מען און ציפערן
בילד. הערלעך אמת אן דעמאלט זיך באקומט לאנד, איבערן

לעקציע־טורם

 נאציאנאלע 6 דורכגעםירט מיר האבן יאר דריי די פון פארצייױ אין
 זײנען טורם דרײ לאנד. גאנצע דאם אריינגענומען האבן װאס קולטור־טורם,

 נלאזמאן, ברוך מיט טור אײן ,rvip אהרן חבר מיט געװארן ארנאניזירט
 םאר־ איצט װערט װאס טור, לעצטער דער און מעדעם גינע מיט טור אײן

 בלעטער״ *ליטערארישע די םון רעדאהטאר דער מײזלען, נחמן מיט ענדיקט,
פוילן. אין

פריערדיקע די איבעתעחזרט כסדר זיך האבז יאר דר״ לעצטע די איז
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 טורם, די יזייגען צענטערן קלעגערע די אין װען צייט דער איז דורכר״םן.
 צענ־ גרעםערע די איז זײ זײנען דערפאלגרייך, אויםנאמען, קאיינע זײער מיט

 שוין איז אונדז פאר דורכםאל. א אויסנאמען, װייניק זייער מיט אויך טערן,
 צענטעו־ז גרעםערע די ארויםנעמען װעגן פראגע די ערנםט זייער געשטאנעז

 נײטיק, ניט שטעט די אין זײנען זיי װייל דערפאר, ניט לעקציע־טורם, די פיז
 אונדזערע צװינגען צו כדי און פראטעםט פון אויםדרוק אן אלס יפשוט נאר

 ערנםט. זייער םראגע די באטראכטן צו צענטערן גרעסערע די אין חברים
 װא?טן שטעט גרויםע די אין חברים די װעז אז יזיכער, זיינען מיר װייא

 װאלטן ?וילטור־ארגעט, פון טייל אט־דעם צו באציאונג ערנםטערע אן געהאט
אנדערע. גאנץ געװעז רעזולטאטן די

 א ארגאניזירן געװאלט מיר ה־אבן מאל, ערשטן צום יאר, הײנטיקם
 שטעט די אין ױם־טוב גרוים אריינברענגען זאל װאם טור א קאנצערט־טור,

 דרײ מיט פארבאר״טונגען געמאכט געהאט שויז האבז מיר שטעטלעך. און
 90 װייל אויפגעבן, טור דעם געמוזט מיר האבן ליידער אבער קינםטלער,
״ בא זאל קאנצערט דער אז פארלאנגט, האבן שטעט די םון פראצענט  ז
 געדארפט װאלטז מיר אז געמיינט, װאלט דאם און זונטיק באויז פארקומען

דאלער. טויזנטער נאר הונדערטער, קייז ניט דעחלײגן טור דעם צו

ארבעטער־קלובן אידישע די מיט פאראײניקונג

 קלובן־ װעגן רעזאלוציע א אנגענומען האט קאנװענשאז לעצטע אונדזער
 ברייט איז םראגע די ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם אין טעטיקייט

 די אין און ברענטשעם די איז קאנװענשאן, דער פאר געװארן דיםקוטירט
 מיר אויב אז אנגעװיזן, האט רעזאלוציע די לאנד. איבערן שטאט־קאמיטעטז

 זײן מעגלעך ניט װעט ארדן, דעם אין קלוב־לעבן קײן ארגאניזירן ניט װעלן
 דעם מאכז צו זײן מעגלעך ניט װעט קולטור־פראגראם, אונדזער דורכצופירן
 דעם פאר לעבנםנייטיק אזוי איז װאם ברענטשעם, די אין קער אינערלעכן

שפראך־םעקציעם. זיינע אלע פאר און גאגצן א אצם ארדן
 דים־ אנגעפאנגען ערנםט יזייער מען האט קאנװענשאן דער נאך גלײך

 ארדן פון לשון אפן (״צענטערן״ צענטערן ארגאניזירן װעגן פראגע די קוטירן
 יאר? נױ אין באזונדערם לאנד, פון שטעט רײ א אין קלובן). געמיינט ה־אט
 פלאיז צענטראלע דאם פארנעמען אנגעהויבן פראנע די האט שיקאגא, און

 אויך איז אונדז פאר האנװענשאן. דער פון באשלוםן די דורכפירז באם
 דעם פון צענטערן די פון באציאונג די זייז זאל װאם פראגע, די געשטאנען

ארבעטער־קלובן. אידישע עקזיסטירנדע די צו ארדן
 די געבראכט דאן האט ארבעטער־קלובן אידישע די פון פירערשאפט די

 מאיארי־ גרויםער דער אין זײנען װעלכע ?לובן־מיטגלידער, די פאר פראבלעם
 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון מיטגלידער געװען אויך טעט

 א אויפבויען פון אינטערעםן די פאר טאקע ראטזאמער, ניט אפשר איז צי
 אין אריינגיםז זיך ■זאצן קלובן עקזיםטירנדע די אז קלובן־באװעגוננ, ברייטע

געגנט־ברענטשעם די מיט צוזאמען און ארדן דעם םון געגנט־ברענטשעם די
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 דעם האבן אנשטאט אז געםי^ט, האבן זיי האובן־באװעגונג. גרײטע א בויען
 קענען זיך פאראייניקטערדוײט ובן5שי די וועצן ידער5טיטג 3,000 אף אגשפאר

מיטג^ידער. 30,000 צו נאעגט »ו* אנשפארן
 עקזעקוטױוע נאציאנאיצער דער צו געװארן געבראכט איז ענין דער װען

 פארש^אג דעם קעגן אויםצוזעצן װאם געהאט ניט מיר האבן ארדן דעם םון
 צוױשן געװארן דיםקוטירט ברײט נאכדעם איז פראגע די ק^ובךםירער. די פון

 קצובךמיט־ די און שיקאגא, און יארק גױ אין ידערשאפט5ק?ובךמיטגי דער
 מוזן מיר פאראייניקונג. אט־די ׳גוטגעהייםן אײנשטימי? כמעט האבן ג^ידער

 האבן םאראײניקונג דער פון דורכפירוננ דער אין אז פעםטשטע׳צן, אבער דא
 שװעריקײטן די אז און שװעריקייטן צאל גרויםער א אן אנגעשטויםן זיך מיר

 א געגעבן פאראײניקונג דער נאך י$ר ערשטן דעם אין אמװײניקםטן האבן
גופא. ארדן דעם אין חאובן־באװעגונג דער קלאפ

 גע־ זיך האט עם װען באגעגנט מיר האבן שװעריקײטן ערשטע די
 אײניקע צוזאמענפאר. דעם םון באש^םן די אױםטײטשן װעגן האנד^ט

 די און ארדן פון עקזעקוטױוע נאציאנאצער «?געמײנער דער פון פירער
 געהא^טן, היאבן אאנד פון צענטערן װיכטיקםטע די אין דיםטריקט־םעקרעטארן

 די פון הויפט־ארבעט די אז פי^־שפראכיקע, זײן דארפן צענטערן די אז
 ניט איז עם װאו דארטן אז שפראך, ענג^ישער דער אין זײן דארח צענטערן

 האבן. ניט צענטערן קײן בבלל מיר דארםן צענטערן אזע^כע האבן צו עך5מעג
 די זיך זאאן פירערשאפט װעמעם אונטער :געשטאנעז אויך איז םראגע די

 האבן צענטערז די אז געזאגט, האבן אויםטייטשער יענע ? געםינען צענטערן
 אויםנעטײטשט, אפילו האט מען ש&ראך־םעקציעם. די מיט טאן צו גארניט

 די צענטערן, די אין פירערשאפט נאציאנא^ע קײן זײן ניט דארו* עם אז
ארבעט. אט־דער פאר םאראנטװארטאעך זײן ן5זא ערטער די אח דיםטרי?טן

 די פון סעקציעם די איבערצובויען פאר^אנג א געװען אויך איז עם
 קואטור־םעקציעם' אנדערע און דראם־םעקציעם געזאנג־םעקציעם, די סאובן,

 קולטור־ די אפגעטויט נאטיר^עך װאאט דאם און שפראן־ עעאישער דער אח
 אנפירן דעם װעגן געדארפט האבן מיר ש&ראכן. באזונדערע די אףי ארבעט

 בעםטע די צײט, גוטע םך א אז געװען, איז רעזוי^טאט דער קאמןז. אנגן5 א
 םעקציע אידישער דער אין צענטערן די בויען םאר שטימונג די װען חדשים

 אזוי װי טראכטן צו אנשטאט געגאנגען. פאר^וירן איז גוטע, א געװען איז
 רעארגאױזירז צו בעםער אזוי װי פאראײניקוגג, די דורכצוםירן ענערגישער

 די אז געחקירהט, מען האט נײע, ארגאניזירן און סאובן עקזיםטירגדקע די
 װי אזוי צענטערס׳/ ״סאמױניטי האבן דארן» מען אז ניט, טויגן קאובן אאטע

װ. אז. א. ״װײז״,
זומער־חדשים, די אין געװארן פארצויגן םאראײגימנג רי איז 1דערצ

אגע פעאנציעאע די װען מאמענט, א אין  א שטענדיק איז קלובן די ן1ם ̂י
 האט װאם אקטיװ, געטרייער דער פלעגט יארן, פריערדיקע די אין שצעכטע.

 אייגענע ז״גע מיט צײט שװערע די דורכטראגן קאובן, די ארומגערינגאט
 מאא אײז מיט געװאאט זיי היאבן פאראייניקונג, דער נאך איצט, כחות.

ברענטשעם. טעריטאריעלע די אף ^אםט גאנצע די ארויפמארםן
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 דערצו דערשראקן. דעריבער זיך האבן ברענט׳צעם טעריטאריע^ע די
 סאובז די געזוכט האט מען װאם דערמיט, ׳טריט פא^שן א געמאכט מען האט

 װעאכער ברענטש, טעריטאריעלן בא׳טטימטן אײן מיט ניט פאראײניקן, צו
 ברענט׳עעם, צעגדציק א מיט נאר טעריטאריע, זעאבער דער אין זיך געפינט

 כדי מער, אויפטאן קענען װעלן ברענט׳עעם 10 אז דערװארט, האט מעז 5װײ
 די םוז קיינער אז כעװען, איז רעזולטאט דער ק^וב. דעם אויפצובױען
 ובן5ק די און פאראנטװארטילעכקײט ׳טום קיין געפי^ט ניט האט ברענטשעם

הפקר. אח געבי^יבן זיינען
 5פי זײער האבן טעותז איז ^װעריקײטן אנדערע םך א נאך און די אט

 אנד.5 גאנצן איבערן קאבךבאװעמנג פארצוױיגטע א אויםצובויען געשטערט
 בויען טוזז מיר אז םײנונג, די אז געװארן, קלאר אבער איז בים^עכװייז

בן דעם אף צענטערן  דארף מען אז ״װייז׳/ די װי מאםשטאב גרויםן זע̂י
 א געװען איז צענטער, געװיםן אײן אין ש&ראך־ברענטשעם אלע ארײנציען

 קענען קלובן אז געצערנט, אויך מיר האבן זייט צװײטער דער פון פא^עע.
 מאקםימום א ברעכט׳טעם. סאך א פון םירערשאפט דער אונטער יצעבז ניט

 ױגנט־דױויזיע, דער מיט ?יגדער־׳פוצ, דער מיט צוזאמעז ברענטשעם, צװ״
 װאם ארגאניזאציעם, קאמפלעקם דער זיין דארףי דאם ?ינדער־ברענטש, מיטן

צענטער. א אויפבויען און גרינדן קענען
רהאבן װאס דעם אף קוקנדיק ניט און אלעם דעם אף קוקנדיק ניט  מי

 אין הײנט עקזיסטיח יארק, נױ אין דורכריים שװערן באזונדערם א געהאט
 װייט נאך זיינען צענטערן 88 די אט צענטערן. 38 םעקציע אידישער דער
 איז זיי פון טייא גרויםער א געשטרעבט. האבן מיר כן5װע צו דאם, ניט
 זײנען צענטערן אט־די פון צאיל א אין װאך. דער אין טאג יעדן אפן נ,יט
 געזאנג־םעקציעם, גרו&ן, קיין.דראמאטישע געװארן ארגאניזירט ניט נאך־

 נאציאנאלער דער אז צוגעבז, נאך מוזן מיר װ. אז. א. םפארט־סעקציעם
 זײנען ק^וב־טוער געװעזענע 5צא א געװארן, אפגע׳טװאכט איז ק^ובן־אפאראט

 צו באוױזן ניט נאך האבן מיר און זייט, א אז געשטאנען ?עצטנם גאר ביז
 נאך יזיינען ׳עטאט־קאמיטעטן די אין קילוב־קאמיםיעם די נייע. אנטװיקיצען

 שטאט־קאמיטעטן צאצ א אין זײן. קענען און דארפז זײ װאם כח, יענער ניט
 דארפן װעט עקזעקוטיװע נאציאנאלע נײע די ניט. אינגאנצן זײ עקזיםטירן
 ארגאניזירז קי^ובךטעטיקייט, פאר אפאראט נאציאנא^ן דעם אויפ^עבן

 פאר׳טטארקן און ניט, נאך עקזיםטירן זײ װאו דארטן אפאראטן ׳טטאטישע
 איצטיקער דער מיט אז •זיכער, זיינען מיר דא. ׳טוין זיינעז זײ װאו דארטן זײ

 ברײטע א אויפצובויען בכח זיין מיר װעיצן קאוב־טעטיקייט צו פאליםי קצארער
םעקציע. אידישער דער אין ס^ובן־באװעגונג

ז ע ר ד א ק

ארדן, גאנצן דעם פאר יטטייט װאם פראגז װיכטיקםטע די פון אײנע
 ארגאני־ פרעכטיקע א אויפגעבויט האבן מיר קאדרען. פון פראבי^עם די איז

עבן און אייב מיט איבערגעגעבן זײנען װאם אקטױויסטן, האבן מיר זאציע, ̂י
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 פרא־ אױסגעצײבנטע אן היאבן מיר םירער. םע^ן אונדז אבער ארדן. צום
 קו^טור־ אוגדזערע מיר פירן אפט זייער ;אר קויצטור־טעטיקייט. פון גראם

 די אין כחות, אנםימדיקע םעלן אוגדז װייא דערםאר דורך, ניט אקציעס
 רעזערװ קיין ניט האבן מיר דיםטריקט־קאםיטעטן. די אין שטאט־קאמיטעטן,

 פאר־ םעקרעטארן, םון פאזיציעם פארנעמען קענען ן5זא װאם טוער, געשויצטע
 אונ־ שטאט־קאמיטעטן. און דיםטריקט די אין קו^טור־דירעקטארז זיצערם,

 טוער, 5צא א ארויםגעגעבן האבן ארבעטער־אוניװערזיטעטן אידישע דזערע
 גענוג. ניט װ״ט — אבער ברענטשעם, די אין פ^עצער פירנדיקע םארנעמען זיי

 די פאר כחות אנפירנדיקע אין איצט אונדז בא איז מאנגיצ גרעםטער דער
 פירער די װעאכע אין שטעט, צאל א פאראן זייגען עם שטאט־קאמיטעטן.

 םירער־ סאלעקטױוע א אויםצושםידן בכח ניט זײנען שטאט־?אמיטעטן די םון
 די צו אנפירערשאפט געבן קענען זאא װאם כח, ?א^עקטױון א שאפט,

 צו־ א אין זיך נויטיקן מיר שטאט. גאנצער דער צו און ברענטשעם
 אין טוער אונדזערע פון צאא א ען5פארװאנד< זאא װאם גרײטונג־שוא,

 ערטער. די אוי האבן נויטיפ אזוי דארםז מיר װאם חברים, פירנדיקע באמת
 אזא ארגאניזירן צו רעראיבט ניט איצט ביז אונדז האט בודזשעט אונדזער

 ניט זאיצ עם שװער װי טאן. מוזן איצט דאם מיר װעאן םונדעםטװעגן .5שו
 צוגרײטונג־ א ארגאגיזירן יאר צװײ פומעגדיקע די אין דארםן מיר װעאן זײן,
 אנ־ פארנעמען קענעז זאיצן װאס םטודענטן, 20 אמװינציקםטנם סיט ש\ל

לאגד. איבערן פאזיציעם פירנדיקע

״איקוף״ דער און אח־ן דער

 אויס־ אן אין אריינצוגײן פ?אץ דאם ניט אונדז דערצויבט ^ײדער
כן דעם םון א&שאצונג םיר^עכער ע ^ ע װ צ  אין קוי^טור־קאנגרעם, אידישן א

 קורצן איז דא זיך װיאן מיר באטיליקט. זיך האט ארדן אונדזער װעאכן
 און פאריז אין געשפי^ט האט ארדן אונדזער װאם ׳ע5רא דער או* א&שטע^ן

 אין מאמעגט איצטיסן דעם אין אונדז פאר שטײען װאס אויפגאבן די אף
כן דעם מיט םארבינדונג ע ^ ע װ צ קולטור־פארבאנד. אידישן א

 זײער געשפייצט ט־?אנגרעם5װע אפן האט דעיצעגאציע אמעריקאנער די
 דער פון צװײגן פארגעשטעילט זיך מיט האט יזי רא?ע. װיכטיקע א

 א מיט געקומען איז און שטאטן, פאראייניקטע די אין קו^טור אידישער
 געפינען ?אנגרעם דעם געהא^פן האט זי אקציע. פון פראגראם באשטימטער

 זיין זא^ן װעלכע באשיצוםן, אננעמען און װעג, פראקטישן ז״ן זיך פאר
 דער צו בײנעטראגן אויך האט דעצעגאציע אמעריקאנער די דורכפירבאר.

קאנגרעם. אפן געהערשט האט װאם אײניקײט, פעםטער
 קאגגרעם באם דעלעגאטן די װען אז חברים, דערצייילן, אויך אמיר5י
 דעם פון ?ויצטור־טעטיקײט דער װעגן באריכט דעם אויםגעהערט געהאט האבן

״ זיינען ׳טואן, זײנע װעגן און ארדן, ארבעטער איגטערנאציאנאיצן  געװען ז
 װעי^כע ארגאניזאציע, אן דערזעז זיך פאר האבן זײ באגײםטערט. גװאיצדיק

װיכטיקע זײער און םך א זײער געביט קו^טורעילן אפן פארצײכנט האט
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 פאר־ םך s מיט רעדן צו מעגאעכסײט די געהאט האבן מיר דערגרײכונגען.
 אז מיינונג, זייער אײך ברענג איך און צענדער םארשײדענע םון שטייער

או ניטא איז עס ע אידישע א נ  אין האט װאס ט,5װע דער אף אמאניזאצי
 און מיר. װי געביט קו^טורע^ז אםן ארבעט אזויםיצ געטאן יאר 8 עצטע5 די

 ניט זיך באריכטן צװײ יענע אין האבן מיר אז אונטערשטרייכן, ?אמיר
 קא&יעם געפינען װעט איר איבערצוטרײבן. געזוכט ניט בארימען, צו געזוכט

״ אײך בעטן מיר און מאטעריאלן אייערע צװישן באריכטן אט־די פון  אוים־ ז
 דעטאצי־ און גענויע פאר זיך מיט ן5שטע זײ װיי^ איבעריצײענען, מערקזאם

 ארבעטער אינטערנאציאנאילן דעם פון קוצטור־ארבעט די א&שאצוגגען. זירטע
 מיר ילעגדער. 23 פון פארשטייער װיכטיקםטע די צו באקאנט איצט איז ארדן

 ׳טיקן זײ זאיצן מיר אז ^ענדער, די פון ברױו צענד^יקער איצט באקומען
 אונדז, פאר איז עם װ. אז. א. ז,5זשורנא אונדזערע צערךביכער, אונדזערע

 מיר און קאמ&?ימענטן די אט הערן צו כבוד גרויםער א געװען חברים,
שטאיצצירז. באמת זיי מיט מעגן

רע^ע־ די פארפ^יכטונגען. גרויםע זײער איגן אונדז אוי חברים,
 היע^פן ן5זא מיר אז אונדז, פון דערװארטן לענדער 23 די פון גאטן
 װעי!ט־5א דער װאם באשילוםן די דורכצופירן מענילעך, נאר װאם אלץ מיט

:נעװען זײנען באשצוםן די אנגענומען. האט קו^טור־קאנגרעם י!עכער
כן אן פון ארגאניזירוע די )1 ע ^ ע װ ^  3 מיט קוצטור־פארבאנד א

 צװ״טער דער פאריז, אין אײנער קאארדינירונג־צענטערן. אעטערנאציאנא^ע
פוי^ן. אין דריטער דער און שטאטן פאראייניקטע די אין

 פאר אבאנענטן, 50,000 מיט פא^קם־פארלאג א עטאבצירן צו )2
.30,000 צושטע^ן זאצן לענדער אמעריקאנישע די כן5װע

 װאם שוא־ארגאניזאציעם, באזונדערע די דערנענטערן הע^פן צו )3
 פון פאראײניקונג א צו ברענגען און אענדער, פארשיידענע די אין עקזיסטירן

 װעט עם װי <עגדער אזויפי? אין באװעגונג קינדער־שו? װע^טילעכער דער
 די קאארדיגירן צו קומען, װעט פאראייניהונג אזא ביז זיין. מעטלעך נאר

 געמייגשאפטלעכע אנדערע און קינדער־זשורנאלן שוצ־ביכער, פאר טעטיקײט
ארבעטן.

 די שטיצן און ^ענדער ע5א אין פאי^קם־טעאטער א אויםבויען )4
שוין. ע?זיםטירן װאם טעאטערן אידישע בעםטע
 פאר מאםן אירישע בר״טע די פון באװאוסטזיין דעם אױפװעקן )5

 אידישע דאם ברענגען שפראך, אידיש/גר דער פאר און קוילטור אירישער דער
 אידישער דער פון חשיבות די אויפהויבן פאלקם־מאםן, אידישע די צו בוך

מאםן. אידישע ברייטע די בא קולטור
 האט ער ארגאניזירט. שוין איז אמעריקע אין קו^טור־פארבאנד דער

 זיך דערעפנט טעג די א?ציעם. װיכטיסע זײער אײניקע דורכגעפירט ׳עוין
 צענדער. 23 א<צע אין פאלקם־פארצאג אצװעיצטיצעכן דעם פאר קאמפאניע די

 װיכטיקע א שפיאן מוזן מיטג^ידער אונדזערע און ברענט׳עעם אונדזערע
 אבאנענטן ׳עאפן דארפן זײ פא^קם־פאר^אג. דעם אויפבויען העיצפן אין רא^ע

אידישע ברייטע די צוױשן נאר מיטג^ידער, אײגענע זײערע צװישן נאר ניט
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 ״אר־ דעם ארבעטער־טעאטער, אונדזער אויפבויעז ה־עאפן דארפן זײ םאםן.
 אין קו^טור־פארבאנד דער װאם הו^טור־חדשים די דורכפירן העיצםן טעף׳/

 באזע װיכטסע א װערן דארפן מיר קורצן, אין ארנאניזירן. װעט אמעריקע
 קו^טור־קאנגרעס, אידישן עכן5ט5«אװע דעם פון באשי^וםן די דורכצופירן
 קו^- אידישע די אנטװיקלען ^אנד, איבערן קולטור־קאמיטעטן די ארגאגיזירן

שטאטן. פאראייניסטע די אין יציטעראטור און טור
 אידישער דער פאר ארבעט די ערנםט נעמען מיר אז באוױיזן, צו
ר קוי^טור, טי  פון און קו^טור אידישער דער פון חשיבות די אויםהויבן ^

ר רייען. אייגענע אונדזערע אין שפראך אירישער דער מי ױס^זן הײנט ^  אר
 שט^ט־קאמיטעטן, אונדזערע אין ברענטשעם, אונדזערע אין אז יצאזונג, דעם
ן ארדן גאנצן אונדזער אין ^ • אידי׳טז ריינעם א שיינעם, » רעדן מיר ז ז י ^ 
 אונדזער אפשפיג^ען ארבעט עכער5טאג־טעג אונדזער פון שפראך די זאל

 די און שפראך אידישע די איז אונדז בא חשוב װי — באציאונג אייגענע
קו^טור. אידישע

v i. קינדער-שולן אונחערע

 זײער דורכגעמאכט יאר 3 צעצטע די אין האבן קינדער־שויצן אונדזערע
 מיר פארפעםטיקט. און קאנםאצידירט יזיך האבן זײ — פראצעם װיכטיקן א

 שויצן, צ%ל גרעםערער קיין מיט צוזאמענפאר איצטיקן דעם צו ניט קומען
 בא־ מיט אבער קומעז מיר גײן, קינדער. צ$ל גרעםערער א מיט ארער

 אצץ נאך זײנען מיר אויםערצעך. םײ אינער^עך, יםײ ׳פאזיציעם פעםטיקטע
 קינדער צאיצ דער פון פרט אין צאנד אין שו^־באװעגונג אידישע גרעסטע די

האבן). מיר װי ש(ל\ צ$ל גרעםערע א האט ארבעטער־רינג דער (כאטש
שואן. 148 װעגן באריכטעט מיר האבן צוזאמענפאר ^עצטן דעם צו

 שטארקער פי׳צ זײנען שויצן 105 די אבער ן,5שו 105 מיר פארטאגן הייגט
 צוריק יאר דרײ מיט ש(ל[. 148 די נעװעז זיינען עם װי באפעםטיקטער און

 ?עמער־ געהייםן האבן אײניקע ש(ל\. האצבע געװען ש(ל\ אצע כמעט זיינען
 ה״נט װאך. א טאנ א״ן אפיצו און 2 באויז געלערנט האבן זײ ה., ד. עך,5

 א אין ילערגט לערער א״ן ן.5שו גאנצע פון מאיאריטעט א אבער מיר האבן
 פארװאם הוי&ט־םיבה די געװען טאקע איז דאם טעג. 6 אדער 5 גאנצע ש\ל
 ^ערער־פערםאנא^ דער שו^ן. צא? יגרויםע אזא צומאכן געמוזט האבן מיר
געװארן. פארגרעםערט קנאפ ^יירער יאר 3 די אין איז

 גאנצע אויפבויעז פון פא^יםי די אז באשטעטיקן, הײנט דא <לאטיר און
 ש(ל■ אונדזער אז געמאכט, מעג^עך האט און נויטי?ע א געװען איז שו^ן

באזע. געזונטער א װערן אװעקגעשטעאט זאיצ נאװעגונג
 פאר געשטאנען זײנען װ^ם רװיפט־פראב^עמען, די געװען זיינען װאם

אונדזער אין י^ר? דריי י^עצטע די איז באװעגונג קינדער־שו^ אונדזער
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 געװאו־! אפגעהאצטן איז װאם עוצ־צוזאמענפאר, נאציאנאצן דעם צו באריכט
:געזאגט מיר האבן ,1936 דעצעמבער, טן25 דעם

 גענוי זייער דארפן צוזאמענפאר איצטיקן דעם בא װעצן ״מיר
 פרינציפךדערקצערונג אונדזער פון אנװענדונג דער אין אז פעםטשטעצן,

קצאםן־ א געװארן איז ש\ל אונדזער אפנויגן. פיצ געמאכט מיר האבן
 איז ראם שטאטן. פאראייגיקטע די אין קצאםך׳טוצ ער׳עטע די ש\ל,

 אבער האבן מיר װעג. דעם אויםטרעטן געדארפט האבן םיר אמת.
אפטרייםצענ־ ?צאםך׳טוצ. אידי׳פע א יזײנען מיר אז פארגעםן, אפטמאצ

צייטנ־ מיר זיינען אידייען ציבעראצע נאציאנאציםטי׳עע די פון זין־ ריק
ניהיליזם. נאציאנאלן ביז כמעט ריכטוגג, אנדער אן אין אװעק װײז
 די אן ניט גײען אונדז אז ארויםדרינגען, דעם פון געקענט האט מען

 גע׳עיכטע. זייער מאםן, אידי׳טע די פון קואטור דער םון פראבצעמען
 מיט פארבונדן ענג זײנען װעצכע געפיצן, און ׳טטרעבונגען נאציאנאצע

 אמתע קײן געװען ניט ש\ל אונדזער איז אזויפיצ אוי קצאםנקאמף. רעם
 אין אײן םלאנצט ש\ל אונדזער קצאםךשוצ. אידי׳ש־אםעריקאנ״טע

םאצידארי־ אינטערנאציאנאצער פון באװאוםטזײן און געפיצ דאס קינד
אויפ־ די צו קעגנזאץ איז ניט איז ד$ם אבער ריכטיק. איז ד*ם טעט.
 װאס באװאוםטזײן, נאציאנאצן יענעם קינד אין איינפצאנצן פון גאבן
 קעגן פאשיזם, סעגן אנטיםעמיטיזם, קעגן קאמו* צום צוגרייטן אים זאצ
 אײנ־ ראםן, גידערישע און העכערע פון טעאריע פא׳טיסטישער דער

 די פון פראבצעטען די צו באציאונג געזונטע א קעד אין םצאנצן
קינדער.״ אידײטע די און מאםן אידי׳טע

 אונרזער באשעפטיקט ה־אט װאס הויפט־פראבצעם, די געװען איז דאם אט
 צערער־קאנפערענץ, אונדזער אף נאך יאר. דרײ צעצטע די אין •טוצ־באװעגונג

 פארװאנדצען װעגן פראגע די אױפגענומען מיר האבן ,1935 סעפטעמבער איז
 ביז װארט. פון זין פוצן אין צערךאנ׳טטאצטן, אמתע אין שוצן אונדזערע

 צאצ א טייצװייז און שוצ־טוער אונדזערע פון םך א האבן קאנפערענץ יענער
 קינדער־קצוב א אוי װי מער ׳טוצ אונדזער אף געקוקט צערער אונדזערע פון

 צו אויפטערסזאמקײט גענוג גע׳טענהט ניט אויך ה$ט מען ׳פוצ. א אײדער
 האבן װאם עצעמענטן, צאצ א געבציבן אצץ נאך זײנען עם שפראך. רער

 אונ־ אין אידי׳ש צערנען מיר פארװאם זיך םארענטפערן איין אין געהאצטן
 אח אײנפצום באד״טנדיקן א געהאט האבן עצעמעגטן די אט ש\ל\. דזערע

 של\ס, ״צאגישן״ דעם געצויגן דעם פון האבן װעצכע טוער, און צערער צאצ א
 א בצויז דאך איז ׳טפראך די װייצ קלאםן־דערציאונג, די בצויז איז װיכטיק אז

 װיכטיקע א זייער ׳טפיצט מיטצ דאם אז פארשטאנען, ניט ה־אבן זײ מיטצ.
 אנצופירן מעגצעך ניט איז מיטצ דעם פון אנטװיקצונג דער אן אז ראצע,

בכצצ. ארבעט דער מיט
 קצאםך אין קינד דאם דערציען אז אונטערשטר״כן, געדארםט ה$בן טיר

צערגען מיר װעצכער אין שפראך דער אף נעװיכט צייגן אויך מײנט גײםט
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 אידי׳שע די פון קאמםז די און געשיכטע די זיי לערנען מײנט קינדער, די
 געמאכט שולן אונדזערע האבן צײט יענער זינט אז זאגן, קענען סיר מאםן.
געביט. דעם אף פארשריט ריזיפן

ט אונדזערער, שול־באװעגונג דער או> קוש א גיבן מיר װען  און ה״נ
 פאר־ איז איבערברוך אזא דעריןענען. ניט זי מיר װעלן צוריק, יאר 3 מיט

 רעװיזיע א מאכן צו געצװאונגען אונדז האט איבערברוך דער געקומען.
 דעם פארענדיקז מיר װעיצן זומער היינטיקן לערךביכער. אונדזערע אלע אין

פראצעס.
קינדער-ליטעראטור און לערן־ביכער

 ארויסגעגעבן שול־קאמיםיע נאציאנאלע די האט יאר דרײ לעצטע די פאר
:לײען־ביכער און לערךביכער םאלגנדע די

 און בערגמאן א. פון קלאם) טן4 און טן3 פארן גראמאטיק (א ״אידיש״
גאלדבערג. א.

טאראנט. דבורה פון קלאם) טן1 פארן (טע?םטבוך אלעפבײם״ ״מיין
 דבורה םון יאר) ערשטן פון העלפט צװײטן פארן (לייענבוך בוך״ ״מ״ן

טאראנט.
 צוזאמעג־ רעװידירט) פולשטענדיס יאר, טן2 פארן (לערנבוך ״קינדער״

מײזל• א. און פרידמאז ב. פון געשטעלט
 אלגעמיינע די אין דערמאנט שוין ה׳אבן מיר װאם ביכער, די צװישן

 איניציאטיװע דער אונטער געװארן ארויסגעגעבן זייגען װאם אבער אויסגאבן,
 קינדער־ אייגגטצעך זיינען װאם און שול־קאמיסיןג נאציאנאלער דער פון

:פאלגנדע די זײנען ליטעראטור,
םייזא• א. פון ביאגראפיע) (א מעגוױיערם״ מאלי ״די

נאדיר. משה פוז קײט״ אן ״סינד
פאװער. כאװער םון טייל) טער2( ״לאבזיק״

: ביכער פאלגנדע ארויםג״ן װעלן זומער דעם
מאלאדאװםקי. קאדיע פון מעשה־ביכל א

קלאם. טן4 און טן3 פארן טעקםטביכער רעװידירטע
מיטלשול. דער פאר אײענבוך א
״אידיש״. פון אױםגאבע רעװידירטע א

שיםרים. משה םון לידער און מעשױת

דערציאונג״ ״פראלעטארישע

 מען דארף שולן אונדזערע םון דערגרייכועען באדײטנדיקע די צװישן
 אינטער־ פון קינדער־שולן אידישע די פון ארגאן אפיציעלן דעם צורעכענען
 האט זשורנאל דער דערציאוננ״. ״פראלעטארישע ארדן, ארבעטער נאציאנאלן
 צוזאמענפאר לעצטן אונדזער פאר חדשים פאר א בלויז רערשײנען אנגעהויבן

 לעבן דעם אין א״נצובירגערן זיך באװיזן צייט יאר דרײ די איז האט און
געשפילט האט דערציאוע״ ״פראלעטארישע שול־ארגאניזאציע. אונדזער םון
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 אי! שול־ארגאגיזאציע, די באםעסטיקן העלםן אין ראלע וױכטיקע א זייער
 און ה״ם דער אין פראבלעמען, דערציערײצע די באלײכטן און אויפנעמען

 דערציערי׳טן אםן גע׳פעענייטן װיכטיפםטע די איבער פאמענטירן איז אוז שול,
םראנט.

 אידי׳טע עקזיםטירן עם װאו לענדער, אלע אין נאר אמעריקע, נאראין גיט
 אגגעזעענעם אן דערװארבן זיך זשורנאל דער האט ש^ל{, אידי׳פע און פיבוצים
 בא־ אנגעקניפט מיר האבן פאריז אין קולטור־קאנגרעם לעצטן באם נאמען.

 האבן אלע און װעלט דער איבער ׳עול־טוער צאא גרויםער א מיט ציאונגען
 ״פראל/ך נומער יעדן או* אומגעדולד מיט װארטן זײ אז דערציילט, אונדז

דערציאונג״. טארי׳פע
 דער אז הערן, צו :ד/נלעגאט!י די פאר פרײד א זייז אויך װעט עם
 ער אז אזוי באפעסטיקט, פיגאנציעא יאר דרײ די אין זיר האט זשורנאל
 דערלייגט בלויז מיר האבן יאר יצעצטז פול׳טטענדיק. כםעט שוין זיך באצאלט

 מער נאך ער װעט 1938 אין אז זיכער, זיינען מיר .$200 פון סומע די
 גאנצע א אים אין ארייגטראגז קענען זאלז מיר אז אזוי װערן, באפעםטיקם

ענדערונגען. רײ
״ױנגווערג״

 קיין אפילו איז ש^ל[, אוגדזערע פון הינד אינגםטע דאם ״ױנגװארג״,
 אריינצוברענגען באוױזן ׳פוין ער האט דאך אבער אלט. ניט נאך יאר גאנץ

 האט ״ױגגװארג״ ש(ל\. אונדזערע אין ׳עײנפייט און פרײד ױם־טוב, םיל
 טאג ער׳פטן דעם זינט קינדער די פון באגייםטערונג אדן ליבע די געװאונען

 איז ״ױעװארג״ װי ז׳פורנאל אזא װעצט. ליכטיקע די דערזען האט ער װאס
 1קײ אין ׳פול־באװעגונג װעלטלעכער אידי׳טער דער אין געװען ניט נאך

 זיינען װאם קינדער־זשורנאלן, די צו פארגלייכן גארגיט אים פען מען יצאנד.
 ז׳טורנאא דעם הרען מיטנלידער אונדזערע זאלן אים. פאר ארױםגענאעען

 געהעריק װי אים געלעגגה־ייט א יןריגן און קינדער, זייערע פאר הײם, זייער אין
אפצױפאצז.

שול־באװעגונג דער אין אײניקײט

 די םון פארלױףו אין מאל אייניקע האט ׳פול־קאמיםיע נאציאנאלע די
 די םיט פארבינדונג אין זיר ׳פטעלז צו פארזוכן געמאבט יאר דרײ לעצטע

 עליכם יצ)לום און ארבעטער־פארבאנד נאציאנאלז ארבעטער־ריננ, פונעם שולן
 ש(ל- װעלטלעכע די םאראייניקן םון םראגע די דיםקוטירן צו כדי ש^ל[,

 אלם אז פארגע׳טלאגן, האבן מיר ׳פטאטן. פאראײניקטע די אין באװעגוע
 אז באציאונגען, בעסערע און ענגערע װערן איינגע׳עטעלט זאלן אנםאננ אן

 םארא״גיקטן א ארויםנעבן אקציעם, געמײנ׳צאפטלעכע דורכפירן זאל מען
 קאט־ א אגםירן לערךביכער, צוזאםען ארויםגעבן קינדער, םאר ׳פול־זיטורנאיצ

 פאר׳טיידענע די פון און רעגירונג דער פון םובסידיעם קריגן צו פאניע
׳פויצן. טיפן אלע םאר ט׳טעםטם״ ״קאמױניטי

זעלבער דער איז דאם דעלעגאטן. חברים ענסםער, דעם װ״סט איר
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 נאציא־ די ארגאגיזאציעם. פראטערנאלע די צו רופן אונדזערע צו װי ענטפער
 םוגעם פאליםי אלגעמיינע די פארזעצן װייטער אבער •װעט שול־קאמיסיע נאיצע

 דער־ און שולן װעלטלעכע טיפן פארשיידענע די דערנעענטערן צו כדי ארדן,
אײניפײט. םון טאג דעם נעעגטערן

אפאראט נאציאנאלן אינעם ענדערונגען
 אז אויםגעװאקםן, אזוי יאר דרײ לעצטע די אין איז שול־טעטיקייט די

 םעק־ נאציאנאלז באזונדערן א האבן צו געװארן נויטיק אומבאריגגט איז עם
 פאר־ איז װאם שול־צוזאמעגפאר, לעצטן צום נאך שולן. די פאר רעטאר

 אנגעװיזז באריכט אונדזער אין מיר האבן ,1936 דעצעמבער, אין געקומען
איז. שריט דער נויטיק װי

 און פרינצייפ אין רעקאמעגדאציע די אנגענומען האט צוזאמענפאר דער
 דורכצוםירן םולמאכט די שול־קאמיםיע נאציאנאצער דער צו איבערגעגעבן

 איצט װילן מיר נויטיק. פאר געפינען װעט זי װי שנעל אזוי רעפארמע די
 די האט אקטאבער לעצטן אז צוזאמענפאר, אונדזער פאר אגאנםירן *פיציעל

 נאציאנאלן אלם גאלדבערנ איטשע חבר דערוױילט שול־קאמיםיע גאציאנאלע
 אנגעשטע^ט געװען גאלדבערג חבר איז פריער צייט א מיט שוין םעקרעטאר.

 פעדא־ דער פון םעקרעטאר דער אלם שול־א&אראט נאציאנאלן דעם אין
 דערציאונג״. ״&ראלעטארישע פון אױםפיר־רעדאפטאר און קאטיםיע נאגישער

 די אז װייםן, און גאצדבערגן חבר קענען חברים אלע אז זיכער, זיינען מיר
 פאםיקםטן דעם גאלדבערגן חבר אין געפונען האט שול־קאמיםיע נאציאנאלע

 פ״איקייט גרוים דערפארונג, לאנגיאריקע אמט זײן צו ברענגט װעלכער חבר,
איבערגעגעבנקײט. םך א און

שול־פאראײנען
 לעצטע די אין אויםגעװאקםן צװייפל אן ז״נען שול־פאראיינען אונדזערע

 שול־ דער אז זאגן, ניט אלץ נאך מיר קעגען פונדעםטװעגן אבער יאר. דר״
 זינט געװאלט, האבן מיר װאם מאםן־ארגאניזאציע, יענע געװארן איז פאראײז

 מאםן־ יעגע געװארן גיט נאך איז ער בויען. אנגעהויבן אים היאבן מיר
 דערציאונג־פראב־ אין איינפלום גרויםן א אויםאיבן ■זאל װאם ארנאגיזאציע,

 שול־פאראײז דער שול־ארגאניזאציע. דער פון ראמען ענגע די אויםער לעמען,
 ארגאניזאציעם, צאל גרויםער א פון אפילו אנערקענט געװארן ניט נאך איז

 םארגעמט ער באװעגונג. פראגרעםױוער און לינקער דער ארום שטײען װאם
 םון לעין געזעלשאםטלעכן און קולטורעלן דעם אין פלאץ יענעם ניט נאך

באשטימט. אים פאר האבן מיר װאם עלטערן, די
 שװאכער היינט איז שול־פאראײן דער אז זאגן, ניט מיר װילן דערמיט

 שול־ די אמת. ניט איז דאם נײן, צוריק. יאר דרײ מיט געװען איז ער װי
 עם װען געװען יזיינען זײ װי שטארקער ערך אז אין ניט ז״נען םארא״נען

 אמאליקער דער פון ברײטער םך א םטאביליזירט, מער זײנען זײ פריער. איז
 גרויסע צו פארגלײכן זיך קענעז שול־פאראײנעז אנדערע שול־פארװאלטוגג.

דער װי געגנט זײער אין ראצ גרעםערע א אפטמאל שפילן און ברענטשעם
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ט שול־פאראײנען אונדזערע אן ברענטש. ^  אוים־ געװען מעגלעך ניט װ
 ניט װאלט עט ״ױנגװארג״. און דערציאוע״ ״פראצעטארישע די צובויען
 שולן אונדזערע װאם פארוים, שריט באד״טנדיקע די מאכן צו געװען טעגלעך

 גענומען גאנצז אין און גרויםן אין אבער יארן. לעצטע די אין געמאכט האבן
 דערגר״כונגען די מיט און װאו?ם דעם מיט צוםרידגשטעלן ניט זיך מיר טארן

שול־םאראײנען. די םון

ארדן מיטן פארגלײך אין שולן די פון װאוקם דער

 צענטראלע די צוזאמענפאר אונדזער םאר אװעקשטעלן איצט װילן מיר
 פרא&ארציע זעלבער דער אין געװאהםן ניט שולז די זיינען םארװאם םראגע:

 אוים־ םעקציע אידישע די איז פארװאם ? ארדן דער געװאקםן איז עם װי
 צאל די בשעת מיטגלידער, 38,000 צו מיטגלידער 5,000 פון געװאקםן

 7 ביז טויזנט האלב א און 3 פון אױםגעװאקםן איז שולן די אין הינדער
 דעלעגאט. אײנציקער יעדער שטעלן זיך פאר דארו* פראגע אט־די ? טויזנם

 באדייטגדי? איז ארדן דער װעלכע איז שטעט, צאל א האבן מיר מער, נאך
 או* געגאעען דוקא זיעען שטעט די אין שולן די בשעת אויםגעװאקםן,

 אנדזשע־ לאם שיקאגא, װי שטעט אזעלכע דערמאנען צו גענונ איז עם צוריק.
 מיטגלידער אונדזערע אז מעגלעך, עם איז באםטאן. און דעטרויט לעס,
 מען האט פראגן אזעלכע שול־עלטער? איז קינדער קײן ניט שוין האבן

 ניט אבער איז דאם קאנפערענצן. טעריטאריעלע לעצטע די בא געשטעלט
 איז ארדן דער כאטש אז באװײזט, ארדן איגעם םטאטיםטיק די ריכטיס.

 ניט אינגער, געװארן צייט זעלבער דער אין אבער ער איז צאל, אין געװאקםן
 מיטגלידער די פון עלטער דורכשניטלעכער דער איז 1930 אין עלטער.
 װייניהער עלטער דורכשניטלעכער דער איז היינט יאר, 37 איבער געװען

אנדערש. ערגעץ •זוכן מען דארף< ענטםער דעם יאר. 37 פון
 ג״ע טויזנטער ארײנגענומען אלײן יאר דריי לעצטע די איז האבן מיר

 םאר ?ינדער זײערע דערנרייכן צו כדי געטאן מיר היאבן װאם מיטגלידער.
 ז״ער געטאן האבן מיר אז חברים, זײן, טודה זיך לאמיר ? שולן אונדזערע

געביט. דעם *is װייניק
 בריװ א ארויםמנשיקט צייט צו צייט פון האבן מיר אז אמת, איז עם

 מיר האבן דאם, באנוגנט. זיך מיר האבן דעם מיט אבער שולן. די װעגן
 די איז ארדךמיטגלידער די פון קינדער די אריינצי׳גן שויז װעט געטראכט,

 לייזן געקענט ניט האט דאם אז זײן, מסכים אלע װעלן זיכער אבער שולן.
םראגע. די

 םאר פאראנטװארטלעך איז װאם םאקט, װיכטיקסטער און ערשטער דער
 װאם דאם, איז פארשריט, גרעםערן היין געמאכט ניט האבן שולז די װאם דעם

 שולז די אבער זיינען ארגאניזאציע, זעלבםטשטענדיקע א בויען װעלנדיק
 אפט, זייער טרעפט עם ארדן־אקטױו. םונעם געװארן דערװײטערט צוםיל

 שולן די פון שטאט־קאםיטעטן די מיט ארדן םונעם שטאט־קאטיטעטן די אז
ײי שולדיה אזוי &וגקט שול־טוער די זײנעז דעם איז •1א גארניט זיך הערן
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 עגנ אזוי א&אראטן די נאציאנאל באװיזן מיר האבן פארװאס ארדךטוער. די
 וױיםט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז זאגז, ניט סען מעז ? פארבינדן צו

 שול־קאמיםיע נאציאנאלע די אז אדער ש(ל[, די אין זיך טוט עם װאם ניט
 װעגן זאגן אבער דאם קען מען ארדן. אינעם זיר טוט עם װאס ניט װײםט

ארדן. פונעם ם״ און שולן די פון םײ שטאט־קאמיטעטן םך א
 און שול־טוער די װאם פאקט, דער איז שװאכקײט גרויםע צוױיטע די

 װיכ־ און נרעםטן דעם אלם ארדן דעם גיט באטראכטן שול־םאראײן דער
 קענ־ םתם ג״ן װעלן טוער די קינדער. שעפן צו װאנען פון קװאל טיקםטן

 זיי באזוכן ארדז־מיטגלידער, די פון צעטל דעם נעמען צו אנשטאט װעםן,
 האבן יארן לעצטע די אין מער, נאך חבר. א צו חבר א װי זײ צו רעדן און

 דרויםנ־ צװישן נאר ניט געקענװעםט, גענוג ניט װייט שול־טוער אונדזערע
 פארגעסן, אוים, װייזט היאבן, זײ ארדן־מיטגלידער. צװישן אםילו גאר דיקע,

 סענען דארטן ארדן־טיטגלידער, די פון טידן די אפקלאפן ניט דארםן זיי אז
אייגענע. צו חברים, צו װי אריינקומען זײ

 װאלטן שולן די װען אםילו אז פארשטײן, קלאר זייער לאמיר דריטנם,
”i געװעז ניט P ,נאר נאמען, אונדזער געטראגן ניט װאלטן ארדךשולן 

 :זיך צו זאגן באדארפט מיר װאלטן ארבעטער־שולן, געװען גלאט װאלטן
 ניט איז קלאםךגייםט אינעם קינדער אונדזערע דערציען פון אויםגאבע די

 דאם שול־אמאניזאציע. דער פון און שול־טוער די פון אויפגאבע די בלויז
 שול־ די פון הענט די זיין זאלן געבענטשט אויפגאבע. אונדזער אויך איז

 דארםן מיר אבער ארבעט, װיכטיקער אזא מיט אפ זיך גיבן װאם טוער,
 שולן די אז נאן־, בפדט הײנט ארבעט. װיכטיקער אט־דער אין העלפן ז״

 גיבן ארדן, םון גייםט אינעם קינדער די דערציען נאמען, אונדזער טראגן
 דער־ די !מאםן אידישע די צװישן אנזען און פרעםטיזש םך א צו אונדז

 אונדזער פון טייל אינטעכראלער אז איז שולז אונדזערע פון ציאונג־ארבעט
 קולטור־ אמת־ברייטע קיין מעגלעך ניט איז עם קולטור־ארבעט. גאנצער
 דער־ די — צװײג װיכטיקםטן דעם אן װארט, פון יזין אמתן אינעם ארבעט
 זעלבסט־ א בויען מיר װאם גוט איז אודאי קינדעד. אונזערע פון ציאונג

 טארן מיר אבער שול־פאראיינען, די שולן, די ארום ארגאניזאציע שטענדיקע
״ אף ארויפװארפן גיט  שול־ דער פאר פאראנטװארטלעכק״ט גאגצע די ז

ארבעט.
 אקטױו אונדזער צו זאגן זאל קאנװענשאן אונדזער אז צייט, איז עס

 שטאט־סאטיטעטן: די אין חברים אנפירנדיקע אונדזערע צו שטאט, יעדער אין
 פול־ פאר ארבעט אײער פון דערפאלג דעם פאררעכענען ניט װעלן מיר

 שול־באװעגונג. אײער אויפבויען גלייכצײטיס גיט װעט איר אויב שטענדיס,
 לאם איז אקטיװיםטן די צו אקטױױסטן, שיסאגער די צו זאנן דארפן מיר

 אין ארדן דעם בויען אין דערפאלגן גרויםע געהאט האט איר :אנדזשעלעם
 שול־ געזונטע ?ינדער־שולן, שטארקע בויען איצט מוזט איר ;שטאט אייער

פארא״נען.
״ױנגװארג״, און דערציאונג״ ״פראלעטארישע די זשורנאלן, אונדזערע

ארדן־מיטגלידער. טויזנטער די פון הײמען די אין װערן ארײנגעבראכט מוזן
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 העאםז גלייכצייטיק מיר װעלן ׳טו^־באװעגוגג אונדזער מיט זײ בא?ענענדיק
ארדן. פוגעם ?ולטור־ארבעט די

 שטעלט :זאגן גאכאמאל םיר וױלן איבערגעגעבענעשול־טוער די צו און
 שטעלט ארדן. אינעם אופן גר^שנדיקז א אח שול־פראבלעמעז די אװעק ניט
 שול־ די קען װיפיל אףי :באדן ^רגאניזאציאנעלן װיכטיקן א או* אװעק זײ

 םארבונדן ארבעט די חעז װיפיל אף ברענטש, אין װערן אריינגעטראגן ארבעט
^רדן. פיז ארבעט דער מיט װערן

VII. אונדזער געארבעט האט װי 
? אפאדאט ארגאניזאציאנעלער

 דער םון מיטינג ערשטן באם קאנװעגשאן, לעצטער אונדזער נאך גלײך
 גדליה חבר אנצושטעלן געװארן באשל*!םן איז עקזעקוטױוע, נאציאנאלער

 םון ארבעט די םעקציע. אידישער דער פון געהילף־סעקרעטאר אלם סאנדלער,
 באריכטנדיק לאנד. גאנצן איבערן חברים די צו באװאוםט איז םאנדצערן חבר

 נאציא־ די :דעלעגאטן די צו זאגז מיר קענען קאנװענשאן היינטיקער דער צו
 גע־ האט םאנדלער חבר טעות. קיין געמאכט גיט האט עקזעקוטױוע :אלע

 םאר ליבע גאנצע די האט ער איבערגעגעבנקייט. פולםטער דער מיט ארבעט
 מיר ארדן. דעם בויען צו ארבעט זיין אין ארײנגעגעבן באװעגוננ אונדזער

בויער. און חבר איבערגעגעבענעם אן אים אין האבן
 פאר פלענער די דורכצוםירן צוגעטראטן זיינען מיר װען ,1937 אנפאנג

 אײעעזען, עקזעקוטיװע נאציאנאלע די האט פארלאג, קאאפעראטיװן אונדזער
 מיט אפגעבן זיך יזאא װעלכער חבר, ספעציעלן א וזאבן צו נויטיק איז עם אז

 און פאראנטװארטלעך, זייז אים פאר און פארלאג קאא&עראטױון דעם בױעז
 זיין לאנד, איבערן ארויםםארן צײט צו צייט פון קענען אויך זאל װעלכער

 גראםםעלדן חבר אנגעשטעלט האבן מיר ארגאניזאטאר. נאציאנאלער דער
 דערםאלג־ קורצע אייניקע געמאכט האט גראםפעלד חבר ארבעט. אט־דער פאר

 שיקאג^ אין לאגע םפעציעלע א געשאםן זיך האט ליידער אבער טורם, רייכע
 ביז בלײבן דארט זאל גראםפעלד חבר אז באשטימען, געמוזט האבן מיר אוז

 נאציאנאלער דער פון באשלום דער איז עם צוזאמענפאר. איצטיקן אונדזער
 גראםםעלד חבר זאל קאנװענשאן איצטיקער דער נאך גלייך אז עקזעקוטױוע,

 וועגן אײנצלהײטן די אפיס. נאציאנאלן איז פלאץ זײן פארנעמען צודיק
 עקזעקוטיװע. נאציאנאלע אד״נקומענדיקע די באשטימען װעט ארבעט זייז
 האבן גראםפעלדן חבר אין אז דעלעגאטן, חירים זאיז, צו אײך פארשפאר איך־
 האט שיקאגא אין ארבעט זײן — מאםשטאב נאציאראלן א אף טוער א מיר
 זיין מיט װעט גראםפעלד חבר אז זיכער, זײנעז מיר און באשטעטיקט. דאם

באשטעטי?!. פולשטענדיק דאם ארבעט װייטערדיקער
 איז עם אז אײגגעזען, עקזעקוטױוע נאציאנאלע די האט יאר לעצטן

 אפגעבן זאלז װעלכע חברים, שטעט װיכטיקםטע די אין אװע?צושטעלן גויטיק
האבן צוריק יאר א ערך אן מיט ארדן. דעם בויען פאר צײט נאנצע זײער
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ט מיר  חבר דעם אנגעשטעילט שטעט די אין חברים די םון גוטהייםונג דער מי
 באםטאן אין «?עפן חבר שפעטער חדשים מיט פיע,5אדע5פי אין דזשענאםםקי

 און אנדזשעצעם יצאם אין מאימאדעסן חבר חדשים ^עצטע נאר די אין און
 װעיצכער א^עםן, חבר םון פאאץ אםן באםטאן אין פריער גא^דפארב חבר דעם
 ג^דפארב חבר װען און דעטרויט, איז נאכדעם און ביצײבן, געקענט ניט האט
ען חבר — דעטרויט ?יין אװע?געפארן איז ^ט?יג באםסאן. אין פ

 נאציאנא^ער דער פון ום5באש דער אז באשטעטיקן, דא וויצן מיר
 זיך נויטיקן שטעט װיכטיקםטע די ריכטיקער. א געװען איז עקזעקוטױוע

 איז קוצטורעאער דער מיט אפגעבן זיך זאלן װעיצכע חברים, אין שטארק ז״ער
 געשיקט האבז מיר װאם חברים, ע5א אט־די ארבעט. אתאניזאציאנע^ער

 פו^ער דער מיט ארבעט ז״ער געטאן האבן ארבעט, םפעציע^ער דער פאר
 אויםגאבן, די םאר אחרױת פו^ער דער מיט און ארדן צום איבערגעבנקייט

 דערפארונג ?ורצער אונדזער םון גרונט אםן געשטאנעז. זײ םאר זיינען װאם
 דאם ענדערונגען. אײניקע מאכן דארפן עקזעקוטױוע נאציאנאילע די װעט
 נאציאנאיצער דער פון זיצונג ערשטער דער בא װערן געטאן װארשײנאעך װעט

 $ט־ באםעםטיקן מוזן מיר צײט, סיין פאר^ירן ניט טארן מיר עקזעקוטױוע.
איצט. גלײך <צאנד איבערן שטעט די

 האט םעקציע אידישער רער פון עקזעקוטיװע נאציאנא^ע ^עצטע די
 ב?ויז צוזאמענפאר. ?עצטן אונדזער זינט — יאר דריי םולע םונקציאנירט

 פארנומען האט אירפ^אץ און װערבין, חברטע ארויםגעםא^ן, איז חברטע אײז
ט, ערשטער דער  סעקרעטאר, נאציאנא^ער דער װי סאנדצער. חבר ^טערניי

 נאציאנאי^ע די אז זאגן, אייך איך מוז באריכט, דעם היינט אייך ברעעענדיק
 האט זי אז הארמאניע, פו^שטענדיקער איז געארבעט האט עקזעקוטױוע
 די צו חברים םעצז עגז5םי עם אז זעאטן, זײער אויסגעצייכנט. םונקציאנירט

 און זונטיקם און שבתים אװעקגענעבן היאט טייצ גרעםטער דער זיצונגען.
 יארה, נױ ארום שטעט די אין פארן צו װאך דער אינמיטן אװנטן םך א זייער
 די פארטרעטנדיק קאמפאניעם, די אױםנעמען און גופא, יארק נױ אין אדער

 נאציא־ די שטאט־קאמיטעטן. און ברענטשעם בא עקזעקוטױוע נאציאגאיצע
 אונ־ םון פראבלעמען די אויפגענומען ערנסט זייער האט עקזעקוטיװע נאצע
 פאר טיטגיצידער־קאמפאניעם, די פאר פלענער די צוגעגרײט האט ארדן, דזער

 געטריי האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע גאנצע די קו^טור־ארבעט. אונדזער
 זיינען װאם פראבלעמען, די צו װאכזאם געװען איז און ארדן אונדזער געדינט

םעקציע. אידישער דער פאר געשטאנען
 צאצ א ארײנגעגאנגען זיינען עם װע^כן אין ?^טור־ראט, דער אויך

 ידער,5ניט־מיטג< צ$ל א און עקזעקוטיװע ער5נאציאנא< דער פון מיטג^ידער
 אים אןז זײנען װאם אויפגאבן, די דערפיי^ט איבערגעגעבנקייט מיט האט

 איז קו^טור־ראט דער װאס דעם, אף* קוקנדיק גיט געװארן. ארויםגעלייגט
 עקזיסטענץ. זײן בארעכטיקט ארבעט זיין מיט ער האט ארדן, אין ניי געװען

 דער בא בא^ד דארפן װעט עקזעקוטיװע נאציאנא^ע אריינקומענדי?ע די
 אויס־ מיר דעראויבט קו^טור־ראט. נייעם דעם ארגאניזירן זיצונג ערשטער

*ונער־ חברשע אונדזער עסזעהוטױוע נאציאנאלער דער פון נאמען אין דריקן
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 עחצעך ערנםט, האבז װעאבע סױצטור־ראט, םון מיטג^ידער חברים די קענרנג
ארדן. אונדזער געדיגט איבערגעגעבנקײט מיט און

ום ל ש

 דער נעװארן איבערגעגעבן איז הענט אייערע איז :דע^עגאטן חברים
 אײן שציםט וואם םעקציע, אידישער דער פון ארבעט יאר דרײ פון באריכט

 אנגע־ אירע פון עקזעקוטױוע, נאציאנא^ער דער פון ארבעט די נאר גיט
 רי םון ארבעט די איין אויך שליםט נאר קולטור־ראט, דעם םון שטעיצטע,

 א איצם ארדן אונדזער פון טעטי?ײט די לאנד, איבערן קאמיטעטן שטאטישע
 װי דערנרײכונגען אונדזערע מאיצז צו העלער פרובירט ניט ד,אבן מיר גאנצן.

דורכרייםן. אונדזערע פארהלענערן צו געזוכט ניט האבן מיר זיינען, זיי
 אויפ־ די »ױ בויען, מיר װאס בניז פרעכטיקן דעם אח קוקט איר װען
 שטאקן פרעכטיקע צוגעבױטע נייע די או> צוריק, יאד 5 מיט ט״לן געבויטע

 װען דערגרײכונגען. אונדזערע אלע ארוים אײכטז יאר, דר״ ^עצטע די אין
 דער איבער מאסן אידישע די פון ^אגע דער מיט אבער עס פאמצײכט איר

 קוצ־ אםן אפגעשטאנענקײט דער מיט שטאטן, פאראײניקטע די אין װע^ט,
?יכט. העאז דעם אין פארטונקצט םך א װערט דעמאלט געביט, טורע^ז

 ארדן פון םעקציע אידישער דער פון דער װעגן טראכט איר װען
 טראכט א איר מוזט אמעריקע, אין מאםן אידישע די פוז ^עבן דעם אין
 מיט זיך םרעגט איר ? אונדז אן געװען מעג^עך דאם װאילט יװי — טאז

 מאמענט איצטיקן אינעם געשטעצט זיך פאר האט װער :פראגע די רעכט
ע דאם באר״כערן און אויםברײטערן פון אויפגאבן ריזיקע אט־די  קויצטורע̂י
 אויפ־ גרויםע אזעיצכע געשטעלט זיך האט װער ? מאםן אידישע די פון לעבן
 אריינ־ ^יטעראטור, אידישע די אויםברײטערן און אויפבויען הע^פן צו גאבן

 פיאן אלע זיך דארפן מיר ? קולטור־^עבן אונדזער אין װערטן נייע ברעננעז
 ארגאני- אן געםונען זיך האט יארן, שװערע די אין ,1938 איז װאם שט^ץ,
 דאס װאם פראטערנאיליזם, פון בארוח דעם פארבונדן האט װאם זאציע,
 שענערן און בעסערן א פאר קאמף מיטן חברשאפט, פריינטשאםט, מיינט
 די מיט בעגעפיטן װי זאכן פשוטע אזעלכע פארבונדן האט כע5װע צעבן,
 איצטיקע די אז זיכער, זיינען מיר ארבעטער־קצאם. פונעם אידעא^ן היויכע

 אין שײנען הער^עכער נאך װעט פריערדיקע, די װי מער נאך קאנװענשאן,
 געשיכטע דער אין ש״נען העצער נאך װעט ארדן, אונדזער פון געשיכטע דער

 אידישע די םון געשיכטע דער אין שיעען העלער װעט ארבעטער־קלאם, םונעם
 װעט קאנװענשאן היינטיקע אונדזער שטאטן. פאראייניקטע די אין מאםן

 גרעסערע צו נאך ברענגען אונדז װעט װאם קאנװענשאן א פרוכטבארע, א זײן
 ארדן אונדזער באפעםטיקן מער נאך װעט װאם קאגװענשאן א דערפאילגן,

 ארגאני־ אן ם5א אמעריקע, אין ארבעטער־קי^אם םוגעם טייצ װיכטיקן א איצם
 פון באפרייאונג ענדגלטיקער דער צו ח?ק איר בייטראגן װעט װאם זאציע

מענטשהײט. גאגצער דער פון ארבעטער־קילאם,
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