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1931 נאװעמבער,ק נ ו פ ר ע ד2

ע אי־ן ר ע ז נ או
. 28 בר. אן ט ק א ר ער דערעפגט כ  אר־ צו פלאנעװען שול. ז״
רן אניזי ך גרײטן העדקװאדערס. זײערע אין פארום אפן אן ג  צו זי

נאװעמבער. טן28 דעם אװנט שבת לעקציע בעדאכטם גזא־ס הבי
28 . רי בו ם ק א  קאמיטע ארגאניזאציאנם אן דערוױילט ר

 דער־ שול, זייער דערעפנט קאמפאניע. ארגאניזאציאנש אן אנצופירן
ז א דורכפירן װעט זועלכע פארװאלםונג, ש,־ל טיכםיקע א וױילט י  - הו

 קינדער צאל די פארגרעשערן צו נזיטי-לידער די צװישן ?ענװעש ה,״יז צו
הייט״ ״יזארגן א דערוױילט שול. דער פא־  ,10 פון קאםיטע פריי

טגליד יעדן באזושן װעט װעלבע  געזאמלט איצט ביז שוין האט א.ין מי
 דער אפים. נאציאנאלן צום אפגעשיקט און פ. מ. דער פאר דאדאד 100

 זונטאג שול דער פון באנקעט דערעפענונגם צום זיך גרייט .ברעכטש
 פרייטאג לעקציע בעדאשטס הבר ארגאניזירט נאװעמשער. טן15 רעש
 האט ברענטש דער מאששטאב. גרוישן א אוין־ גאװעטבער טן27 דעש

ראקשבורי. פון ברענטש ױגנט דעש העלפן צו השרים 2 באשטימט
ר. 29 .“בי װי ע  דערעפנט פ. מ. דער פאר קאמפאניע א אן פירמ ר

װינטער. פאר׳ן ארבעט קולטורעלע פלאנעװען שול. זײער
ר דערעפענט םאלד*. 100 . — ע ״  דעש פאר ארבעט די שול. ז

ט אבער הינטערשטעליק, אשישל ־א־דן  קא־ דיםטריקט פון הילף דער מי
 אין ארבעט. די טאן צו שטויש א פארזוד א געמאשט װערט מיטעט
אונזעריארדן. פאר באדן פרובטבארער א דא איז טא־דן

. 114 בר. אן ט ם א  דער פאר םומע. באדייטנדע א געזאמלט ב
״ פדייהייט״. ״טארגן ע דער אוי ױו אט צי ך װעט ברענטש פון איגי  זי

בן אין  ברעגטש דער ענד. װעםט די אין שול קינדער א דערעפענען גי
ט דועלפט  ױגנט. באשטאנער דעם ארגאניזירן צר ארבעט דעך אין מי

ביענטש.
ר 57 בר. ע ט ם או ף טעטיק איז װ  דער פון געביטן אלע אוי

 ״מארגן דער פאר שומע באדייטנדע א געזאמלט באװעגונכ. ליכקער
 קאמ־ א אן פירן און לעקציע, בעדאשטש תבר ארגאניזירן פרײתײט״.

ך האט ברענטש דער מיטגלידער. פאר פאגיע  צוגריי־ אלע געמאשט אוי
 אריינ־ וועלן װאוםטער, אין שולי א פון דערעפענונג דער פאר צונגען

שול. דער פאר ארבעט דער אין ארגאניזאציעם אנדערע ציען
. 157 בר. די א ב  דעד פאר געלט זאמלען שול, זייער דערעפענט פי

 צוזאמען לעקציע בעדאכטם חבר ארגאניזירן און פרייהייט״, ״מאיגן
ט ט צוזאמען ארבעטן לין. פון 182 בר. דעש מי  פון ברענטש דעם מי
ן ארבעט. ארגאניזאציאנס פאר קאמיטעט געמיינשאפטלענן א אין לי

. 170 בר. םי ל ע ש  איז װעלכע שול זייער דערעפנט האבן ט
 דיסטריקט. באםטאנער דעם אין דערפאלגרייבשטע די געװען יאר לעצטן

 פארדאנ־ צו איז שול טשעלשיער דער פון דערפאלג פון טייל גרוישן א
 יאר דעם טשעלסי. פון ליג מוטערש די פון ארבעט טיבטיקע די קען

 דערפאלגר״- נאך און ,-,רעשער נאך זיין זאל שול די דערװארטעט װערט
 גע־ שוין האט און לעקציע׳ בעדאגטם ארגאניזירט ברענטש דער שער.

ט״. ״מארגן דער פאר שומע היבשע א שאפן ײה״  צו באצוג איין פר
 ■ הינטערשטעליק אשישל טשעלשי פון ברענטש דער איז מיטגלידערשאפט

־ שיבות. פארשידענע צוליב װע דער אוי טי א צי  דישטריקט פון איני
רט ברײט פראגע די איז קאמיטעט טי ס־ו  חברים די מיט געװארן די

 בר״טער א פון פלאן א אוישגעארבעט יװערט איצט אדן ברענטש פון
קאמפאניע. ארגאניזאציאנם

פ. 174 בר. א ר ט נ  זומער א איז ױינטראפ װאש דעש צוליב װי
 פלאץ א קריגן צו שװער מאנאטן זומער די דורך איז פלאץ װא־אציע

ען די אפצוהאלטן װאו טינג  ליידט ארבעט די און ברענטש דעש פון מי
 װעלן אקטיװיטעט, זײער שאנייען חברים די װעלן איצט אבער דערפון,

ער דערעפענען  אן פירן יאר. לעצטן געהאט האבן זיי העלכע שול ז״
ה״ט״. ״מארגן דער פאר קאמפאניע א פריי

ס, 171 בר. נ ע ד װי א ר ד פ או סו־ באדײטנדע שאפט איילאנד, י
 ארבעטער, טעקשטיל מיינערש, פרײהײט״. ״מארגן דער פאר געלט מען

ט װא־שט ברעגטש דער ״איקאר״.  אין מאש, געניגנדער א איז ני
 אינדוסטריעלן גרוישן אזא פון מעגלעפרןייטן גרוישע די צו פיאפארציע

ג שעדלעכער און פאלשער דער צוליב צענטער, ײנונ  קליינער א פון מ
 אר״נגע־ דארפן מיר אז ,,ברענטש דעם פון חברים אנפירגדע ג־ופע

ען װעלנע אזעלשע בלויז ארדן אין מען ״נ  קלאש; פראצענט הונדערט ז
ס קוקט עש אנער ארבעטער. באװאושטזיניקע  געלונגען איז עש אז אוי

 םראווידענש, אין הברים די איבערצייגן צו קאמיטעט דיכטריקט רעש
 או; ארבעטער אלע רייען אונזערע אין ארײנציען דארפן מיר אז

פן שטייען װעלשע עלעמענטן קל־ינבירגערלעשע  קלאשן פון באדן אוי
ט צוזאמען ארבעט. דער אין לןאנד־,  דועט באװעגונג לינקער דער מי

װערן. באפעשטיקט און פארשטארקט באװא,״שטזײן קלאשן זייער שרין

ב נ ע י -u  L ע C

 פאר שטריט ריטשמאגד 71 אין פלאץ א גענומען האט ברענטש דער
ג זייער נ טי ע. א פון פלאן א אויסגעארבעט האבן זיי און לאקאל מי  ריי

ײ ענגליש, אין פארום אפן אן טעטיקיייטן. רן ז  בעדאבטשי הבן ארגאניזי
ף דעצעמבער אין לעקציע ך האבן זײ מאששטאב. ד.רויםן א אוי  אוי
ף גענומען ך אוי שן א ארגאניזירן צו אויפו״אבע די זי  ברענטש אידי

ױ אין שן א און בעדפארד נ  איי. ר. פאלאש. שענטראל אין ברענטש פוילי
 זיי פראװידענם. אין קאמפאכיע ארגאניזאציאנש ברייטע א או<ך

ך דישקוטירן שול. א גרינדן צו מעגלעשקייט די אוי
ל 168 בר. א ר. פ ע װ  פאל אין איז ארדן פארן ארבעט די רי

״ װאש חוץ א הינטערשטעליק, בישל א רױוער  בא־ ו״עשאפן האבן ז
 און מיינערש שטרייקנדע די פאר און פ. מ. פאר םומען ד״טנדע

ך נעמען צו פארשפרענן חבריש די ארבעטער. טעקשטיל  דער צו זי
ארבעט.

ײט׳ ״מארגן דער פאר געלט זאמלען לי[. 182 בר. ה ײ  און פר
ט צוזאמען לעקציע בעדאשט׳ש חבר ארגאניזירן איקאר.  דעם םי

ך אראנזשירט ברענטש דער פיבאדי. פון ברענטש  מיט לעקציע א אוי
פבוי דער איבער קונץ פראפעסאר ײ בידזשאן. בירא אין ארבעט אוי  ז
ך פלאנעװען סעזאן. װינטער דורשן לע־ציעם רײע א אוי
װער אין ברענטש אידישער דער ט צוזאמען היל ה״  דעם םי

שן רן ברענטש ארמענישן און איטאליעני ט לעקציע א ארגאניזי  םי
 סון ארגעטער לעקציע דער צו צוציען זען וועלן און בעדאבט הבר

קע לאועל, און לארענס צענטערם. אינדוסטריעלע דערב״אי
 מיט צוזאמען 502 ברענטיט ענגלישער באםטאנער דער

ט לעקציע א ארגאניזירן 114 בר.  אין בעדאכט מאקש חבר מי
ײ וועלכער צו באשטאן, ען פלאנעװען ז  אמערי־ צאל גרוישע א צוצוצי

ארבעטער. קאנער
ר, 65 בר. ע ט ם ע ט * ט ר א  ארבעטן שול. זײער דערעפנט האט ד

ס  דער צװישן קאמפאניע ארו.אניזאציאנש ברײטער א פון פלאן א אוי
 װעלן דארטשעשטער. פון באפעלקערונג ארבעטער אידישער גרויםער

 מאקש חבר מיט לעקציע א ארגאניזירן און ארבעט קולטורעלע אגפירן
בעדאכט.
 װעגן דישקושיעט לעבעדיקע פאר איצט קומען ברענטשעש אלע אין

 צוגרײטוגגען געמאכט װערן עש און פלענום םון ארדנוגג טאג דער
ען צו ך און מיטגלידער די פון פראצעגט הונדערט בר״נג  ציט אוי

 פלענום דעם פון דערעפעגונג דער פאר מאשמיטינג דעם צו מיטגלידער
ראקשבורי. הויז, אפערא דאדלי אין א־טאבער ־טן80 דעם פר״טינן
 דעש פארוואנדלען צו פאראינטערעסירט זייבען ברענטשעש די

 איינציקער דער פאר דעמאנשטראציע ריזיקער א אין םאשמישינג
 אינט. דעם — אמעריקע אין ארגאניזאציע פראטערנאלער קלאשן

ארדן. ארבעטער
באשטאן. װײנער׳ װאלןז

א. א. א. ו 38 בר. מרמר למן)ר
זשי בא !׳“10 אקט. אװנט, שבת  טיר געזעגענען טישן געדעקטע י

ט זיך  זעלשער דער אין און לאנד ראטן אין פארט וואש חבר א מי
ט  — שול געגרינדעטער :יי אונזער פון דערעפנוגג די מיר פייערן צ״
א. א. א. בא 17 שול

 דעם מיט אװנט דעם עפנט גדאשטאן, ח׳ פארזיצער, דער
װאש חבר דעם ארוים ער רופט גלייך און אינטערנאציאנאל

ט איז װאש תבר א דוא, ח׳ פארבאנד שאװעטן איז פארט  פנים קיין ני
 רעדע קורצע א האלט װעלבער באװעגונג, ארבעטער דער אין הדשות

ײן װעגן  ארויש טרעטן עש באװעגונג. ארבעטער דער פאר ארבעט ז
 א דוא ח׳ דעש װיגטשן מיר און באגריםונגען מיט ח־ריש פילע

1 רײזע גליקלעשע
ט די אונטערשטרײכט מרמר ק. חבר קיי בטי  ארבעטער אן פון װי

ך ס׳געפינען װאו געגנט׳ דער אין שפעציעל א״ א. א. פונם שול  זי
ש משל עלעמענטן שאלעבאטישע  נאציאנאלישטן, אידישישטן, — הםיני

ט קולטוריםטן פארעװע א־וי און אגארכיפטן  לערנט, װאש שול א מי
ך און ארים אז ען ר״ ײנ  צו אפעלירט ער ו.ל״ך אלע ז

 די שיקן צו ט״ער איז באװעגונג לינקע די װעמען עלטערן, אלע
 װאש דערציאונג, אזא קריגן װעלן זיי װאו שולן, אונזערע אין ?ינדער

ײ זאל 1 ?לאש ארבעטער דעש פאר קעמפער פאר צוגרײטן ז
ך װערן עש  באם 17 שול אונזער פאר דאלער 00 געזאמלט אוי

גאש 238 װ. 34 א א א
םעק. רע־. גיטלטאן, ם.
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סאװעטן־פארבאנד יאד פערצן
 רעװאלוציע פראלעטארישער דער פון דערגרײכונגען די

 םאציאליםט; די דערװארטונגען. אלע אריבער איצט שוין זיינען
 א אװעק שטעלן קאפיטאליזם פװם אגענטן אנדערע אלע און

 מענ־ די פון חשבון אויפן דערגרײכונגען די אט פון טײל היפשן
 ארונטערװארפן מיטגעוזאלפן האבן װאם עסערן, און שעוױקעס

 ״גענאפן״ די װאו לענדער די אויף בליח אײן נאר צאריזם. דעם
 בא־ מאכט, צו געקומען זײנען אינטערנאציאנאל צװײטן פונם

 אונטער געהאט װאלט דוסלאנד פנים א פאר װאס קלאר װייזט
 פאר־ װאלטן הערשער פאציאליםטישע די פירעדשאפט. זייער
 געטאן עם האב; זיי װי אזוי רוסלאנ־ אין בלוט ארבעטער גאםן

 עםטרייך, ענגאאנד״ דײטשלאנה בעלגיע, אין נאך עם טוען און
 צאר פון גליק יפארן געזארגט װאלטן זיי װ. א. א. שפאניע
 ענגליש; קײזער, דײטשן פארן זאדגן זײ װי אזוי ניקאלײ,

 אי; םאציאליםטן די פירשטן אנדערע רײ גאנצע א און קעניג
 פעלקער, קאלאניאלע די אונטערדריקט ירוטאל װאלטן רוםלאנד

 אי; אינטערנאציאנאל צװײטן פונם גענאםן זײערע טוען דאס .װי
 אנדערע און פראנצויזישע עננלישע, האלענדישע, בעלגישע, די

 געמאכט או; אנטיםעמיטיזם פארשפרײט װאלט; זײ קאלאניעס.
 רע־ פארשפר״ט און קױץ־ די געשטיצט איד;, אױ פאגראטען

 זיך און שלום פאר גערעדט װאלטן זײ פינסטערניש. ליניעזע
 און בורזשואזיע דער טריי געדינט קורץ, מלחטה. צו :עגרייט
מאםן. ארבעטנדיקע אונטערדריקטע די צאם אין האלטן נעהאלפן
 פון שימל דעם אויסגעראמט האב; באלשעװיקעם די
 אויםנעװארצלט יאר עטלעכע פון משך אין האבן זיי דורות.

 אין נאך עקזיםטירן װאס אינסטיטוציעם, מיטלאלטערלעכע אלע
 בורזשױאזער י גרױםער איר נאך יאר 140 איבער פראנקרײך

רעװאלוציע.
דדוים;, און אינװײניק פון שטערונגען אלע א,ה נעקוקט ניט

 עםערן, און מענשעװיקעם די פון פארראט און םאבאטאזש דעם
 אײראפע, פון מלוכות ״לינעראלע״ די פון אנפאלן באװאפנטע די

 באװיזן שוין יאלשעװיקעפ די דאך האבן — אזיע און אמעריקע
 גאנצער דער פון ארבעטער די פאד מוםטער־מלובה א שאפן צו

װעלט.
 טדינה אײנציקע די םאװעטן־פארבאנד דער א־ז איצט, שוין

 פאר־ איז מענטש ארבעטנדיקער יעדער װאו װעלט, דעד אין
 װען צײט, דער אין באדערפענישן. נייטיקע זיינע טיט זארגט

 פאראיי־ די אין — קאפיטאליזם פונם לאנד ״גאלדענעפ״ אינם
 מיליאז 12 ארום פאראן זײנען — אמעריקע פ,ין שטאטן גיקטע

 באשעפטיקן צו גרײט פארנאנד םאװעטן דער איז ארבעטלאזע,
 אין װען צײט זעלבער דער אין ;ארבעטנדיקע מיליאנען נאר
 פאדפאלגט, און אונטערדריקט אדיעטעד װערן װעלט טיילן אלע

 הערשער פולשטענדיקע די פארבאנד םאװעטן אין זיי זײנען
 גע־ טענלעכע אלע אפן זײנען זײ פאר לעבנס. זײערע איבער

 האפ־ פולער מיט צוקונפט זײער באטראכטן זײ און לעננהײטן
זיכערקײט. און נוננ

 ןיא מדינה אײנציקע די אויך איז פארבאנד םאװעטן דער
 אונטערשײד טינדסטער דער ניטא איז עם װאו װעלט. דער

 שװארץ און הויטיקע װײם צװישן פעלקער, און ראסן צװישן
 אײנציקע די איז זי נוי. און איד מאן, און פרוי הויטיקע,

װאו נלייכה״ט. פולע נעניםן אידן װאו װעלט דער אין טדינה

 זייערע װאו אנשטאלטן, מלוכה זײנען קולטור און שפראך ז״ער
 עס װאו און פראדוקטױױזירט װערן עלעמענטן דעקלאםירטע

 םאװעטן אידישער א פאר מעגלעכקײטן געשאפן אויך װערן
רעפובליק.

 ארי צארן און האס מיט קוקן טיובות קאפיטאליםטישע די
 צו איר כםדר פלאנען זײ ארבעטער־טלוכה. דער פון בוי דעם

 פאר שטימונג די צו גרײטן זיי פארניכטען. און באפאלען
 האבן זײ פארצויטדונגען. און העצעם דורך איר נעגן מלחטה א

 אלע פון םאציאליםטן די פון מיטהילף גרײטװיליקע די דערצו
 אינטערנאציאנאל. צװײטן אינם פאראײניקט זיינען װאם לענדער,

 קאפיטאלים־ די אז באװײזן, מאנדזשוריע אין געשײענישן די
 דעם פראװאצירן צו טיטיען אלערליי אן װענדן מלוכות טישע

טיחטה. א צו פארבאנד םאװעטן
 קלאםנבאװאוםטזיניקע רי גרויפ. איז געפאר מלחטה די

 פריעד װי טער נאך איצט מוזן װעלט גאנצער דער פון אדבעטער
 מאםן ברײטע די אויפ^ערן טוזן זיי װאך. דער אױ שטײן
 םאװעטך דעם קעגן פיאפאגאנדע, קאפיטאייםטישער דער איבעד

 םאציא־ דורך גיפטיק באזונדערם אנגעפירט װערט װאס פארבאנד,
 םאציא־ זײערע און קאפיטאליםטן די אנארכיםטן. און ליסטן

 מלחטה, די אנצוהויבן אײלן ניט זיך װעלן טשרתים, ליסטישע
 אין גרייט שטייען ארבעטער מיליאנען אז זען״ װעלן זײ װען
 םאװעטך גענן פארזוך מלחטה יעדן פארװאנדלען צו לענדער אלע

קאפיטאליםטן. אייגענע זײערע געגן קריג בירגער א אין פארבאנד
 דעם פון םאטערלאנד צום גרום פדאלעטאריש; אונזער

! װעלט טײלן אלע פון קלאס ארבעטער
!פארבאנד סאװעטן דער לעבן זאל
!רעװאלוציע פראלעטארישע אלװעלטלעכע די לעבן זאל

 פאר קאמןז דעד און אדבעטלאזיסײט
פארזיכערונג ארבעטלאזער

 הוננער דעם פאר הכנות נעמאכט װערן לאנד גאנצן איבערן
 פאר־ דעצעמבער. טן7 און טן6 דעפ װאשיננטאן קיין מארש

 פאראיי־ די און געגנט; אלע פון ארבעטלאזע די פון שטײער
 פא־ דער מיט װאשינגטאן איז ארויםטרעטן װעלן שטאטן גיקטע

 פאי םומע באדײטנדע א אםיגנירן זאל קאנגדעם דער אז דערונג,
 פאד־ סאציאלער פאר געזעץ א דורכפירן און הילו» באלדיקער
זיכערונג.

 נומעד דעם אין מיר פאערפנטלעכן געלעגנהײט דער צו
 איבער דים?וסיעם און אײנלייטונגען פאר קאנםפעקט א ״פונק״

 פארזיכערונג. ארבעטלאזער פאר קאמןז און אריעטלאזיקײט
 דעם דורכצושטודירן צ״ט גענוג האבן װעלן חברים אונזערע

 די אז אזוי ברענטשעם, די אין דיסקוטירן אים און קאנםפעקט
 נאך קלאר, זײן מ־טגלידער אונזעדע פון יעד־ן פאד זאל פראגע

אנהײבן. זיך װעט דעטאנסטראציע גרויפע די אט אײדער
 געװארען אויםגעדריקט איז פלענום יארקער נױ דעם אף

 אין װערן געדרוקט זאלן קאנספעקטן אונזערע אז פארלאננ, דער
 װענ; קאנםפעקט א טײנט ראס פריעד. חודש א מיט ״פונק״

 זײז זאל דעצעמבער, אין פאר קוכיט װאם אנגעלעגנהײט אן
 מיר האבן צװעק, דעם צוליב נומער. נאװעמבער אינם נעדרוקט

פראלעטא־ דער פון יאר טן14 דעם איבעד קאנםפעקט אונזער



1931 נאװעמבער,ק ג ו פ ר ע ד4

 די־ פאנאנדערגעשיקט און מימיאגראפירט רעװאלוציע רישער
 אונזערע פון םעקרעטארן און דירעקטארן סולטור אלע צו רעקט

 איינלײטונגען אראנזשירן צו אינסטרואירט זײ און ברענטשעם
 װײטער און אן איצט פון נאר דעם. איבער דיםקוסיעס און

 פאר־ מאנאט א מיט פארעפנטלעכן קאנםפעקטן אלע מיר װעלן
 אײנליי־ פאר צייט מער האבן װעלן חברים אונזערע און אױם

צייטפראגן. װיכטיקע די אט איבער דיםקוםיעס און טונגען

 עקזעקו־ נאציאנאלער דער צו ארױםרוה אונזעד
־רינג אדבעטער פונם טיװע

 דורך האט רינג אריעטער פונם עקזעסוטיװע נאציאנאלע די
 בא־ ארגאן אפיציעלן איר דורך און םעקרעטאר רעקארדינג איר

 ארײנ־ אין ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם שולדיקט
 הײװענער נױ איר װעמען פערזאן, א מיטגליד א פאר נעמען

 גענעראל אונזער םלןעב. א אלם אויםגעשלאםן האט ברענטש
 אויפרוךי אן מיט געענטפערט דעם אף גלײך האט םע?רעטאר

 אר־ פונם עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער צו (״םשאלענדזש״)
 ארבע־ 10 פון (געריכט) ״דזשורי״ א דערװײלן צו רינג בעטער

 רינג ארבעטער פונם ברענסשעם די פון מיטגלידער פינוי טער.
 אינטערנאציאנאלן פונם ברענטשעס די פון מיטגלידער 5 און

 גע־ די אונטערזוכן זאלן ארבעטער 10 די אס ארדן. «רבעטער
 מיט־ אונזער געםינען װעלן זײ אויב הייװן. נױ אין שײענישן

 דערבײ נאר אויםשליםן. גלייך אים מיר װעלן שולדיק, גליד
 װאם םקעבם די אונטערזוכן אויך געריכט ארבעטער דער אט ־זאל

 זאלן צדדים ביידע רינג. ארבעטער אינם מיטגלידער ־זײנען
 אדער געםקעבט, האבן װאם די געגן קלאגן אריינבריינגען קענען
יגעריכט פראלעטארישן פונם באשלום דער טאג. צו הײנט םקעבן

צדדים. ביידע פאר בינדנדיק זיין זאל
 אונטער־ זיך האס אח־ן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 פראלעטארישן דעם אט פון באשלום יעדן דורכצופירן גענומעז
 םארטרעטער צאל גלייכער א פון באשטײן זאל װאם געריכט,

 פונם מיטגלירער און רינג ארבעטער פונם מיטגלידער ארבעטער,
 עקזעהו־ נאציאנאלע די ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 אנגענומען. ניט ארויםרוו* דעם האט רינג ארבעטער פונם טױוע
 האט זאלצםאן חבר פאדאוים. זען געקאנט אויך מען האם דאם

 פרײהײט״ ״מארגן דער אין ארטיקל זײן אין אנגעוױזן טאקע עם
 אר־ פונם עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אקטאבער. טן14 פון

 פון מעטאדע אלטער דער מיט באנוצט זיך האט רינג בעטעד
 א װאם ראל, םהעבישע די פארדעקן צו כדי גנב״, א ״כאפט
 געשפילט לעצטנם האבן רינג ארבעטער פונם פירער צאל גרויםע

 פונם עקזעקוטױוע נאציאנאלע די פעטערםאן. אין םטרייק אינם
 אינטערנאציאנאלן דעם אין אז גוט גאנץ װייםט רינג ארבעטער
 זי םקעב. א פאר פלאץ שום קײז ניטא איז ארדן ארבעטער

 א אונז בא אנטדעקן צו געלינגען איר װעט עם אויב אז װײםט״
 אנדערער דער פון ארויםװארפן. גלײך אים מיר װעלן םקעב,
 אזא דערלױבן צו פארגינען ניט אופן בשום זיך זי קאן זײט,

רינג. ארבעטער פונם רייען די אין אונטערזוכונג
 אר־ םון םעפטעטבער אנהײב ארויםגעלאזץ ליפלעט, א אין

 ללאר, דערקלערט װערט פעטערםאן אין מיטגלידעד רינג בעטער
 דער אין געםקעבט דארט האבן רינג ארבעטער פונם פירער אז

 דער נענן אםילו געםקעבט האבן זײ םטרײק. לעצטן פון צײט
 מיט לייבאר״ אװ פעדערײשאן ״אטעריקען דער פון ױניאן

 האנט אין האנט געװײנלעך גײט רינג ארבעטער דער װעלכע
 דערמאנטן רעם אין ארבעטער. לינקע די קעגן קאמןז אינם

פעטערםאנער די (פון קאמ^ דער אז נעזאגט, װערט ליפלעט

צןץ ר ו ק ן ר ה א ר ע אר פ בן י ע ליי פערצנטן (צוםל בי  ױ

רעװ.) אקטאבער דער פון

 יאר, פערצן
 װעלדער, פערצן װי

 צע־צפילטע. זוניקע,
 :זיי קעגן

לענדער, פערציק
 געצילטע. שװערדן און ביקםן מיט
ײ, קעגן  ארבעטערקלאם קעד.ן לאנד, קעגן ז

דאנבאם. און אוראל דנייעפר׳ פון

ן  רייכע פערציק אי
 פאבריקן־לענדער און פעלדער

 הונגעריק. ארבעטער און פויער איז
ראטנלאנד

יאר, פערצן פולע .האם
זוניקע. קעמפער און ברויט מיט

ט פונם רויבער די ברענען  פוריע רויבערישער מיט ברוי
מאנדזשוריע. אין פ״ער אוגטער לײגן און

 יאר פערצן
 צוריק שליידערן
 יארהונדערטער. פון געשיכטע

ך רײםט  רעאקציע׳ די זי
 פארװאונדעטע. צעװילדעטע, א

ך ״ברידערן״  שונאים פערציק זי
 פערצן קעגן

 :יארן םאװעטישע
אלע ?לינגען

 שוין לענדער רויבערישעי
ט ט און שפיזן מי שפארן. מי

ען דאם  ערשטע אונזערע זיינ
 לעבן. יאר פערצן

 קײכמאל װעלן מיר
יארן דידאזיקע

ט שוין צוריק קיינעם  געבן. ני
 יארן די װעלן מיר

 דערפילן, צעשפילן,
 געשיכטע די •שרייבן מירן ביז
שװערן. דעם טאג, לעצטן דעם גאר פון

װעלט, דער זאגן מיר
 :װארנען מיר פערציק די לענדער די

ט יאר שטאלעגע פערצן מי
 פארשטעלט. מארגן פון געשיכטע די אייך פאר איז
ט אף  קארענעם אלטגעבאקענעם, ברוי

לעבן׳ מיר קאנען
 !העלט װעלט־רעװאלוציע די װען
 װעלט: דיר, װארנען מיר זאגן, מיר

!ברענןין פאלױסן ב״דע
ן בירגערקרע און אויפשטאנד פון ז ״ ך װ  I פלאמען זי
 בלויז װייל א אף קאנט איר
 פלעגער, די שטערן אונז
 איר װעט תיבף נאר

באצאלן מוזן
שטאמען. אייערע פון שפורן לעצטע די מיט
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 ׳געװאונען שנעלער םך א װאלט ברויט שטיסל א פאר .װעבער)
 אונזערע אין געבער טאן די פון םקעבערײ די ניט װען געװארן׳

 האלטן זײ דאס פאראדירן, װעלכע ברענטשעם, רינג) .(אױבעטער
 דעם אין רינג." ארבעטער פון ריינקײט און הײליקײט די אויף

 םעפטעמבער, טן.9 םארן מיטינג א גערופן װערט ליפלעט זעלבן
 מיר צי — םקעבם די מיט האנדלען צו װי אדורכרײח ״זיך :~די

 און םעקרעטערם טשערלײט, אונזערע זײן לאזן װייטער זײ זאלן
רינג). ארבעטער (אין דעלענאטן״

 וױיםט רינג ארבעטער םונם עסזעקוטיװע נאציאנאלע די
 אין געםקעבט האבן װאם פירער, אירע פון די-נעמען גוט גאנץ

 װיצע־פדעזידענט (איר פלעצער. אנדערע אין און פעטערםאן
 ױניאן פיינטער דער אין געװארן באשטראפט דאך איז אלײן
 איר פון פארזיצער דער אז װײםט, זי םקעבעריי). פאר

 אגגע־ דארפן םקעבם די װעמען פאר קאםיטע, ״גרױוענם״
 אנגעקלאגט אליין איז װאם באס, א איז װערן גלאגט

 האט זי סטר״קער. ארעםטירן אין און םקעבערײ אין נעװארן
 פון םקעבערײ דער איבער אונטערזוכער אן אױםגעוױילט אויך

 װאם באס, א פעטערםאן, אין רינג ארבעטער םונם פירער די
 פעטערםאנער לעצטן אין םקעבן אין אנגעקלאגט אליין װערט

שאפ. זיין אין ארבעט םקעבישע מאכן אין און םטרײק
 װאם פירערשאפט׳ א פון דערװארטן מען קען װאפ נאר

 װאם ארבעטער, געגן קאפיטאל פון זײט דער אף אפן שטייט
 אויםגעארבעט װערן עם װאו קאנפערענצן, אין זיך באטײליקט

 אין פירערשאפט, א פארבאנד; םאװעטן דעם געגן פלענער
ע פאשיםטן, םאציאל זיך געפינען עם רייען װעמעם אני פ  ^ז

 די אז נאטיר^עך, גאנץ ם׳איז גל., ד. א. בױראקדאטן, ױניאן
 אף שטײן זאל רינג ארבעטער פונם עקזעקוטיװ נאציאנאלע

צװײ די באשיצן זאל זי אז ס?עבם, און באםעם די פון ז״ט דער

 װאם באטעם׳ רוב דאם מיטגלידער, רינג ארבעטער הונדערט
 װעבער. פעטערםאנער די פון םטרײק לעצטן אין געםקעבט ה$בן

 די גענן קאמף זײער אין באלעבאטים די מיט שטיין מוז זי
ארבעטער.

 ניט ?אן ריע ארבעטער םונם עקזעשוטױוע נאציאנאלע די
 און הענען דאם אויםרוף. אונזער אױםנעמען ניט װעט און

 אר־ די אין זיך געפינען װאס ארבעטער די טאן אבער דארפן
 ״טשא־ אונזער אױפנעמען זיי זאלן ברענטשעס. ריננ בעטער

 דער אױםפאדערן זיי זאלן ;ברענטשעם זייערע אין לענדזש״
 אונ־ אנצונעמען רינג ארבעטער פונם עקזעקוטיװע נאציאנאלער

 אליין זײ זאלן אנטזאנן זיך װעט זי װען און ארויםרו^ זער
 פראלעטארישן א דערװיילן און ארויסרוףי אונזער אננעםען
רייען. ארבעטער די פון םלעבם די םארטרײבן זאל װאם נעריכט,

פלענומס אונזערע
בא־ פארעפנטלעכט מיר האבן ״פונק״ נומער לעצטן אינם

 דעטרויט קלױולאנד, שיהאגא, אין פלענומם אונזערע פון ריכטן
 םון באריכטן ארײן קומען נומער דעם אין קאנעטיקוט. און

 באריכטן די באלטימאד. און יארק נױ אין פלענומם אונזערע
 פאר שפעט צו אנגעהומען זײנען ראטשעםטער און באםטאן פון
 ניט נאך האבן קאליפארניע און דזשוירזי נױ נומער. דעם אט

 ערשט װעט פלענום פילאדעלםיער באריכטן. ז״ערע צוגעשטעלט
 דערהאל־ איצט ביז די פון נאװעמבער. אינמיטן פארקומען

 הבל םך א אונטערציען אייגנטלעך שוין מען קאן באריכטן טענע
 און מעלות זײערע אױפגעטאן, האבץ פלענומם אונזערע װאם

 אפ־ אונזער מיט אפװארטן מיר װעלן דאך חםרונות. ז״ערע
 םיר װען נומער קומענדיהן צום ביז פלענומם די פון שאצונג

באריכטן. איבעריקע די אויך אר״נגעקראגן האבן שוין װעלן

ש ד ז א ר ט ם

ש ר א פ ־ עו ג נ הו
דעצעמבער) אין הונגער־מארש נאציאנאלן (צום

ױ פון פאםיפיק׳ דרום, פון  האפן, יארקער נ
 סיאטל, באסטאן, פון
 דעטרויט, םקרענטאן, פון

ף אנן אמעריקע׳ם פון גראניט קאלטן אוי  שלי
 שטארבער הונדערט צװעל^

טויט. געגן גאנג אין

 שאנטן, פינטטערע א־ן פאברי?ן װיסטע דורך
 םקװערן, שטאטישע רורך

פערד, אן און טראמם אן
 שלאכםן, און הונגער אין מיליאנען פון דערװיילט

 װערן אין בונטארן
ף ערד. יענקישער אוי

בן פראםטיקע און טירן פון שפארונעש דורך  שוי
 שטורם אנזאגן קומט

:צארן־מארשרוט דער
ט  געדזויבן הענער און רײען די אין ״אריינ׳

 ארעם פארקלאמערטן
I וואשינכטאן־שטאט״ אויף

 געביידע, װײםער דער פון קופאל אין אן ?לאפם
. זאטע די װארפן זאל

צאן, א אין צאן א
 ליידן. •װאם מיליאנען פון רוף דעם צעװיקלט

ג אונזער אן קגיפט  זי
ף פאן. צעפלאטערטער אוי אנדערער דער פון ;צעשטערונג זייט איין פון
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 דעד — אסטאבער־רעװאלוציע דער פון ױביליי א גאך ...
 דעם פון באפדייע; צו זיך שװער םיאיז און — !שױן פערנצטער

.1917 אין טעג״, ״יענע פון אײנדרוק
פארגעם; זיי און ,1917 אין טאםקװע׳ אין טעג יענע נעזען

 זיבעטער, דער נאװעמבער אן קומט עם נאר װי און ניט. זיך
ארױו». װידער זײ שוױמען
 םוה־ פון טעג זוניקע טערפקע־װיעיקע, די זײ, זיינען אט
 די שטײען אט טאםקװע. אין וױנטער אנהויב און הערבםט

 םקאבע־ דעמאלטיקן אויפן םאװעט, מאםקװער פארן ״רעדלעך״
 פעס־ די דומע, די שטייט אט םא־ועט־פלאץ). (איצט לעוױפלאין

 א מיט פארלאזטע, א פינצטערע, א הארענשטשינע דער פון טונג
 טערפ־ גימנאזיםטן. און םטודענטן זינדלעך, בורזשואזע פון װאך

 דער אין פרעפטל א טיט שטעקט עפ לופט. די איז קע־װײניק
 אין און זון. שיר־ניט־הערבסטיקער דער פון אויפגאנג באם פרי,
 פון אװנט הערבםטיקן נאס; רעם אין פייער. — פרעםטל דעם
פונקען. — םטיל) (אלט; אקטאבער פוױ

 פאר־ באלשעװיקעס... די ױנקערם... די קרעטל... דער —
 חאט!... עם װערדע ם׳א פעטראגראד... אין מאכט די כאפט

 הויבט טארנן !... פארעך װי צעשיטן, זיי עט’מ יגײט... ראםנאװ
באגרעבער... רוםלאנרם אװאנטױריםטן... אויך... דא אן עם זיך

 זײץ אין באשריבן שפעטער עם האט בלאק אלעקסאנדעד װי
 ניט װעלט״. א אום ברײנגען באלשעװיהעם ״די ״צװעלף״.

 די — נאר באלשעװיקעם׳/ ״די געהײםן ניט האט עס םער,
 גע־ איז דאם פאראכטונג א פאר װאם טיט ״טאװארישטשעם״.

 איר װאם שנאה׳ גאליקע די נעװען ניט איז דא געװארן. זאנט
 איז װאם שנאה, אצינד, באלשעװיקעס־פרעסער א בא באנענענט

 מאבט. פאר דעםפעקט םיט אויך אמאל און טורא׳ םיט נעמיש א
 איננלעך, נישטן, אװאנטױריםטן, פאר פאראכטוננ געײעז ם׳איז

■גארניט. װײטער און צעשטערער,
 מענשעװיקעם די ניט און קליעבימער, און בורזשױען די ניט

 - טאטענט דעם פון טיפעניש דער אי; ארײנקוקן געקענט האבן
 פונקט זײנען זײ געשיכטע. דער אין גרעםטע די םון אײנער

 רעגימענטן די געזען האבן זײ װען באװילדערטע, געשטאנען אזוי
 שלאכט, צום אדויםמארשירן םאלראטן און ארבעטער באװאפנטע

 די םײ װערםאלער, די װי פונקט _ קרבנות אלע אויוי נרייט
 םאציאליסטךכ״פנ־ בלוטיקע די סײ און אריםטאקראטי־׳נ בלוטיקע

 געקענס ניט 1871 אין האבן שניט, בלאנ׳פ לואי פון שעװיקעס
 און פרויען טענער, יי אזוי באנײםטערט עם װאם פארשטײן

 זיי טרייבט עם װאפ און פאריז פון באריקאדן די אויוי קינדער
לעבנם. זייערע אפגעין מוטיק אזוי נײן צו

זײ, אויןי קומט דא װאפ געפילט יע זײ האבן עפעם נײן,
 פאר־ דאס דערפאר און רציחה, און ;יפט פיל אזוי דערפאר און

 פון ־זאר א נאבגעבן ניט אלטע, דאם אוי^ באשטײן עקשנטע
 אק־ די אז טרײםט, םארעקשנטע די דערפאד װעלט אלטער דער

איבערגאנג״ װיסטער א נאר איז געשייעניש טאכער
 מען האט נעכט זיבן און טעג בןיז עם. זיא אט אבער

 האט עם און קרעמל דעם גענומען חאבן ױנקערם די נעשאםן.
 דױויזיע״ ״װילדע די קומען געזאלט האט עם געהאלםן. ניט זיי
 הפנים, ״עמעץ״, דעם אין — פארהאקט, זיך זי האט ערניץ און

 אין הייזער׳ צענדליק א געמאכט חרוב י באלשעװיקעם. אויך
 טויזנט הונ־ערט א מיט װענט די אױסגעשטופלט שטאט צענטער

 אט אבער האטעל. מעטראפאל פון קארניזן די אפנעשאםן הוילן.
אנרערש ערגיץ און פעטראנראד, אין מאםקװע׳ אין עם. איז

 לערערנע די מיט ״טאװארישטשעס״ באװאפנטע די אויך.
עם. איז אט פעםט. גאנ־ן טראט דעפ שטעלן קורטקעם

 ביטערע א דורכגעגליטשט זיך האט גאדגל אין בירגער באם
װארטן. — זאגן לאמיר — געזעצט זיך האט ער — און קנויל,

 און הײםער אלץ אװעק זײנען טעג און װארטן. און ...
אקטאבעי. פון טעם נ־יטן אלץ — טערפקער אל־ז

2.
 קױ צום צוצוגר״טן זאך נויטיקע גאנץ א געװען װאלט עם
 האט ״מעז״ װאם דעם, װעגן בוך א ױביליי פופצנטן, מענדיקז׳
 עפעם נאר געװען, עם װאלט בוך טשיקאװע א נאר ניט נעזאגט.
געלערנט. װאלט מען װאם פון אזוינם

 פאר א אריין האנט איז אדײנגעפאלן טעג די איז צופעליק
 ארטיקלען צװײ — טיימם״ יארק ״נױ דער פון אויםשניטן אלטע

 ״רוםלאנד״. — װעגן ׳1920 נאװעמבער אין װעלם, נ. ־. פון
 פארבלא־ דעם אין באזוך זײן פון געקוטען דעםאלט איז װעלם
 גע־ איז ער באלשעװיקעם. די פון לאנד משונה׳דיקן און קירטן
 עד זאנער״. ״גוטער א אומשטענדן׳ דעמאלטײקע די לויט װען,
 איז ער אראפ, אויבן פון פארעסטפערט, באלשעװיקעם די האט

 צום און ברויט, װיים געװען איז עם װאו לאנד, א אין נעזעםן
 געװען אױ אלץ װאו לאנד׳ א פון ער איז נעהומען און ברויט,

 ער האט — לאנד א געהוליעט. האט הונגער דער װאו און חרוב
 װי גאסן, די אין געװאלגערט זיך האבן טויטע װאו — דערצײלט

 װערטער!). די מיט (אט לאנראן אין אמאל זיך װאלגערט קאץ א
 בא האלס קולטור די װאו צרות׳ גרויםע איז עם װאו לאנד, א

 שוין װאלט װעלס, זאגט נארקי, ניט (װען נשמה די אויםהויכן
).געװען װאם װײם װער  באלשע־ די הערשער, די װאו לאנד א !

 מען אזוי װי און אן הויבט מען װאנעט פון ניט װײסן וױקעס׳
 איז װעלם װארט, אײן מיט טאכט. דער מיט עצה אן זיר גיט

 דעם אין באשטאנען איז גוטםקײט די זאנער... נוטער א נעװען
 אירן, אלע זײנען באלשעװיקעס די אז אפנעלײקגט, האט ער װאם

 ארנטלעכע זײנען זײ אז באשטעטיקט, האט טאםאנען, דײטשן,
 זײנען ציװיליזאציע דער פון צוזאמענברוך דעפ 1אי אז טענטשן.

 מענטשן, א עפעם פון זײ זיינען פארפירט אז און שולריק׳ זיי ניט
 ער װאו ייכער, לאננװײליקע געשריבן האט װאס ניארהם, קארל
 בור־ און פראלעטאריאט װי זאן־, װילדע אזא אױםנעטראכט האט

זשואזיע...
 איבערררוקן צום טשיקאװע געװען װאלטן ארטיקלען אזעלכע

 איז װעלם באלעבעםל דער אז אזעלכע. בלויז ניט און אצינד.
 פראגע הײן דאך איז ערנסטע, די פון ניט און אײנער, געװען ניט
 דעם פון ״פאראויםזאגונגען״ די און ארטיקלען די אבער ניט.
 דער םון יארן ערשטע די טיט באגרעניצט ניט דאך זיך האבן מין

 פערצץ גאנצע די אננעהאלטן האבן נאר אקטאבער־רעװאלױציע,
 םתם פון ניט זײ װערן געשריבן און אן. נאך האלטן און — יאר

 אויןז געװען פריער זיינען װאם אזעלכע, פון נאר באלעבעסלעך,
ר ן  פערצן לאװםטאון. א פון טראצהי, א פון באריקאדע, זייט ר

 צוזאמען אלע װאם .״אפשאצונגען״, ״פאראויםזאגונגען״, יאר
 און לענין פון אפשאצוננען די װאם באװיזן׳ ערשט זיי װאלטן

 באדײט האבן פארטײ, קאמוניםטישער גאנצער דער פון םטאלין׳
אמת. אן אויױ

רעװאלוציעם. אנדערע פאדגעקומען זײנע; טעג יענע זינט
 אזא אײנע אקטאבער־רעװאלוציע. די װי נרעסערע, אםשר טײל

 רע־ םאציאלע א קאלעהטױויזאציע, — געװען איז רעװאלוציע
 — נעװען איז דעװאלוציע א פארנעם. גרעסטין מיטן װאלוציע

נײער יעדער פלאן, דעם פון יאר יעדעם פלאן פינו!־יאר דער-
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 ״פאדאוים־ אויפגעהערט ניט אלץ האט מען און איבערברוך,
צוזאגן״.

 אײן קען לאנד? אײן אין סאציאליזם בויען מען קע;
 קאפי־ איז אױם װעלט גאנצע ,ד בעת םאציאליסטיש, זײן לאנד

? טאליםטיש
 װעט צו־איטפעטיקער? א אטאל ניט טעמפ דעי איז —

 ערשטע דאפ אוינ און ?־ צוזאטענברעכן דורכפאלן, ניט דען מען
 נע־ נאך האט מען װייל אײנגענעבן, זיך האט פינפיאר פין יאר

 דע; טען װעט אטאל׳ פון ירושה עקאנאמישער דער מים לעבט
? דריטן אין יאר, צװייטן אין צוזאמענברעכן ניט

 אויפן געענטפערט האט מען און פראגעם געפרעגט האט מען
 גע־ א־ז עם אז געװען, רעכט אפילו איז עם שטייגער. נעהעריקן

 מען האט אזוי און פריער, פון “ירושה ״עקאנאמישע אן בליבן
 םא־ פון פויער און ארבעטער דער און פרעגן, אױפגעהערט ניט

 פון ליניע די נאכםאלגן אויפגעהערט ניט האבן װעטךפארבאנד
 גרויסע מיט טאסע — בױען אױפגעהערט ניט און פארטײ, דער

 װעלם ג. ה. פון קאפיטאליזם אייזן־פעםטער דער און — קרבנות
 ״קולטור״, דער מיט און מעל װייםער דער מיט אנדערע, די און

 םראגע־שטעלער אז אזױ פויל;.—זיינס טא; אױפגעהערט ניט האט
 עם צי אימפעט, אזא מיט פרענן אויפגעהערט צוביסלעך האבן

 קא־ א מיט זײט נא זײט לאנד םאציאליסטיש א עקזיםטירן קען
 אן גאר שוין דאך איז פראגע די װײל װעלט. פיטאליסטישער

:אנדערע
 זײט װעלט קאפיטאליםטישע א עקזיםטירן קען צי —

 םאציא דער געבױט װערט עס דואו לאנד א מיט זײט בא
? ליזם

 צוריק, יאר עילר» מיט ארט־קלען, יע:ע א־ן האט װעלם נ. ה.
 מאנקאליע דער צוליב באלשעװיקעם, די פון געמאכט חוזק שטארק
 א ענגלאנד. אין רעװאלוציע םאציאלער דער װעגן זײערער

 איז נעװען ! רעװאלוציע סאציאלע א ענגלאנד אין :נעלעבטער
 געקליבן זיך האט פונט מלחטה׳דיקער דער װען צייט; די אין עס

ן צוריק ײ נ ו צ פ י ו ר גאלד־םטאנדארד... אויפן א
 די םרן צוזאטענפאר דעם פון געמאכט חוזק האט װעלם

 באקו. אין פארגעקומען צײט יענער אין איז װאם מזרח־פעלקער,
 פארשײדענע אין פעלקער טעאטער. א שפילכל, א וױיםיך.

 — ענגלאנר קענן אינטריגעלע א לשונות, און קאסטױמען הויט;,
 װראנגעלס די טיט ױדעניטשעם די באװאפנט זי װאם דערפאר

 װעט איר װײל אינטריגעלע. לעכערלעך א דעניקינם. די מיט
 אין אז זאגן, אױך זײט, איר װאם מארקםיםטן, ארימע אפשר,
? קלאסךקאמף א פאראן אויך איז אינדיע

 װעלפ װי אײנם אלץ — אינדיע אין פאראן עפעם איז איצט
 טאקע און כינע. אין םאװעטן כינע. אין און רופן. עס װעט

 סאװעטן־ א גערופן זײ האב; ■נאװעםבער ־טן7 היינטיקן אויפן
 אויף, זיך הויבן אויפגעהויבן, זיך האבן מאם; די צוזאמענפאר.

 אויםגעלאכ־ די — רעװאלוציע סאציאלע קאלאניעם. אלע אין
 אלע אין באלעבעטלעך װעלבער װעגן רעװאלוציע. םאציאלע טע

פארפאםט. װיצן פוילע פיל אזוי האבן לענדער
 נאך דורכגעגליטשט זיך האט גארגל בירנערלעכץ דעם אין

קען :געלײגט זיך האט קנייטש א נאך און קנויל. ביטערע א
? מיט..: זייט בא זײט עקזיםטירן קאפיטאליזם דער

3.
 אקטאבער־רע־ אונזער פון ױבילײ אונזער פײערן טיר װען
 הײנט ביז פאראיארן פון פארמעגן. אונזער כיר צײלן װאלוציע,

 עלעקט־ פאבריקן. זאװאדן, גרויםע 518 צוגעקומען. ריז; זיינען
 מאגניטאגאדסק אױםנעבויט. יאר הײנטיקם װערן רא־םטאנציעם

 אטא טראקטאר־זאװאד, כארקאװער לעב;. אנגעהױבן שוין האט
 פאיענ־ שוין מען האט דניעפערבוי בײם אויטאטאפיל־זאװאד.

טורבינע. ערשטע די שוין לײגט מען בעטאן. גיםן דיקט
 אינ־ לייכטע די עלעקטריע. און טאשינען נאר ניט און
 געטא;. רוק א זיך האט לעבנםטיטל פון אינדוםטריע די דוסטריע,

הײנט־קס פון חדשים נײן ערשטע די אין האט נײ־אינדוםטריע די

 פרא־ פאראיאריקע די פראצענט 43 אויףז אריבערגעשטיגן יאר
 אין פלא; פינף!־יאר דעם דורכפירן װעט אינדוםטדיע די דוקציע.

 אויףז און געלײזט, איז ברויט־פראגע די יאר האלב א און דרײ
 קא־ דער פון צענטראל־קאמיטעט דער האט פלײש־פדאגע דע־

 ספעציעל געלייגט רעגירונג םאװעטן רי און פארטײ טוניסטישער
 מען פלײש, גענוג ניט צירקולאר. אויםפ־רלעכן א; ;יא געוויכט

 בײקאן־פאב־ נייע 17 פלייש־קאמבינאט;, נייע 10 טעי. דא־ה
לואנסערװ־זאװאדן. נייע 41 ריקן,

לעבנם־סטאנ־ דער זיך רוקט עם אבער גענוג, ניט אלץ נאך
 ״פראצענטן״ אריינקריגן אן שוין הויבט מען העיער. אלץ דא־ד

 אין און איצט. ביז ארײנגעלײגט האט מען װאס פראצע, דער פון
־ ן י י ק א ט י נ איז עס װאו לאנד, דעם י ז א ל ט ע ב ר א  

 אויך װערן — ! װעלט דער אין לאנ־ אײנציקע דאס — ט י י ק
 אקטא־ פון װאוגדער אט, ט. ר ע כ ע ה ע ג ת ו ר י ב ש י ד

 דער איז יאר הײנטיקם פון חדשים זיבן ערשטע די אי; !בער
 פארא־ מיט פארגלייך ;,א פראבענט 11.8 אויןז געװאקםן לוין

 קװארטל, איצטיקן דעפ אי; און צײט. זעלביקער דער אין יאין
 :װאקםן לוין דער ערשט װעט יאו־/ הײנטיקם פון לעצטע ױאם

 םעטא־ שװארצעד דער בא פראצענט, 29 אדיףי אײזן־ארץ בא
 אויף כעטיע־אינדוםטריע דער בא פראצענט, 32.5 אויף לורגיע

ם בעת װייטער. אזוי און פראצענט, 20 א ל ד ט י ט ס נ ב ע ל  
.ר ע ק י ל י ב ט ר ע ו ו

פראצע, דער םון ״פראפיטן״ די אדיינקריגן אן הויבט מען
 ״!P פאר ניט זיך, פאר — פריער ארײנגעלײגט האט טען װאם

 פינוז־ פון יאר אנטשײדנדיקע, דריטע, איצטיקע, לאס אנדערע.
 ניי־אויםגעװאקםענע מיט נאר ניט אויס זיך צייכנט פלאן. ־אר

 גענומען פריער יארן מיט םען האט זײ פון טייל װאס ניגאנט;,
 ני־ די װאס דערמיט, אוים באזונדערם זיך צײבנט נאר בויען׳
!ן ש ר ע ת א ב אנגעחויבן םעז חאט גאנטץ

 געדרונגען האט כזען װיפיל !םטאלינגראד זיך דערטאנט
 באלשעװיקעס די אז טראקטאר־זאװאד, םטאלינגראדער דעפ פון

)געװען (מודה בויען טאקע קענען  אויפ־ ראם ניט קענען אבער !
 טראס־ מיטן שלעכט געװען טאקע איז עם און באנוצן. :עבויטע

 טראק־ קיין געגעבן ניט האט ער םטאלינגראד. אין טאר־זאװאד
 טויזנט 35 פון — 40 ,20 ,10 טאג, א טראקטארם 4 טארם.

 גע־ איז אס נאר געװען. װייט זייער עס איז יאר א טראקטארס
םטא־ : נייעם די געקומען ענדלעך איז עם און אקטאבער קומען

.140 צו שפאנט און טאג א טראקטארפ 100 גיט לינגראד
םאציאליזם כ־יען פדן ראמאנטיק די

 דער אין סטאלינגראדצעם יד זאגן אקטאבער ־ט;21 דעם
 :לענינגראד אין פוטילאװצעס די צו ברױו א אין ״פראװדא״,

 ארוים־ אונז איר האט אפריל איז ! פוטילאװצעם חברים, —
 גע־ אונז האט איר נעװעט. רעװאלוציאנערן א אויןז גערופן

 װײניקער פיל ארויפ גיבן מיר נוט, ניט ארבעטן טיר : שטראפט
 אויף אײנגעארדנט איז זאװאר אונזער הגם איד, װי טראקטארס

 ביטער, געװען איז עפ פוטילאװ, רויטן פו; חפר־ם יע, מער.
 האבן מיר אבער חרפה. פון געפלאטט האנן פנימ׳ער אונזערע

 אונ־ באהערשט ארבעטן, או־פגעלערנט זיך און נעטאן נעם א דך
 ארי־ חברים, שוין׳ אײך מיר האב; איצט און אינםטרומענט. זער

בערגעיאגט.
נע־ א געװארן איז ק״ י נ כ ע ט י ד ן ש ר ע ה א ״ב

 ארוים־ זיך האט דא און פארטײ, קאמוניםטישער דער פון באס
 בא־ װערט עם אדבעטער־קלאם. דער גרויפקײט זײז אין געװיזן

 1920 איז האט װעלכער װעלם, ג. ה. און טעכניק. די הערשט
 פון גורל דעם באװײנט טעכניק, פון אפװעזנקייט יי באװיינט

 געםוזט בלאהארע דער צוליב האט װעלפע שאליאפין, טאדאם
 װאלט ,1918 פון מאדע־זשורנאלן פאריזער מיט.די באנוצן זיך

ר דער פון געהאט הנאה אפור איצט ע נ ײ ג ע נ צ  ־ ל י ב א
 דורכ־ דערפאלגרײך איז װעלבע סאװעטךפארבאנד, אין ג נ ו ד

 ־ י י ט V i ל א אײנפירן צו פלענער די פון און געװארן, געפירט
אכט טיראזש א פון און נ, נ ו ד ל י ב ע ר ע כ ע ה ע נ
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באזים הויפט דער אלס שאפ דער ארדן אונזער פוןר ע ל י ש ה.
 פאר־ שױן האט ברענטשעם אונזערע פון צאל גרויםע א
 עם טראדיציעם. פארשימלטע אפגעלעבטע אלטע די װארפן

 ברענטש אונזערע בא אטמאםפערע אנדער גאנץ א הערשט
 דאם קלײניקײטן, מיט מער ניט זיך פארנעמט מע; מיטינגעז,

 פאר־ װערן מיטינגן ברענטש די בא עקזעקוטױהגס. די טוען
 בא־ דער צו שייכות א האבן װעלכע פראגן אלגעמיינע האנדלט
 דעם פארנעמען צו אן פאנגט ארבעט ?ולטורעלע די װעגונג.

 פאר־ זײן צו באציאונג די מיטינגען. ברענטש די בא אן אויבן
 און באװעגונג אונזער פון קאנפערענצן װיכטיקע אלע צו טראטן

 װען עקזעקוטױו נאציאנאלער דער פון רװי דעם דורכפירן דאם
 פיל א איז װ. א. און קאמפאניעם געלט װעגן זיך האנדלט עם

 מיטגלידערשאפט אונזער יאר. א מיט צוריק װי געזונטערע
 פונקציעס די מער היינט פארשטײט און רעאריענטירט זיך האט
 אידעאלאגישער דער דאנל א ארדן, אונזער פון אויפגאבן און

 אײן אויףז בלױז עקזעקוטיװ. נאציאנאלער דער יפון קאמפאניע
 פארטשריט. קיין געמאכט ניט ברענטשעם אונזערע האבן נעביט

 זײנען דא ארדן. פארן מיטגליו־ער רעקרוטירן צו איז דאפ און
 דארפן װעלכע מעטאדן אלטע צוגאנג, אלטער דער פארבליבן נאך
 מאםן די רעלרוטירן פאר באזים דער זײן ניט ?אנעז און ניט

 קענ־ הויז צו הויז דער אז אמת, ארדן. אונזער אין ארבעטער
 בר״ננט עם און געביט דעם אויף װענדונג נייע א איז װעם
 װעלן מיטגלידער מער װען און רעזולטאטן שלעכטע קיין ניט
זײן רעזולטאטן די װעיצן קענװעם דעם אין באטײליקן זיך

 װעלכן אױף באזים הויפט דער ניט איז דאם אבער בעםער,
שאפ. דער איז באזים הויפט דער זיך. שטיצט ארדן אונזער
 קיין ניט איז פראלטיצירבאר ניט איז װעלכע לאזונג א
 באנוצן עם װעלכן מיט שװינדל א אוטאפיע, אן נאר לאזונג,

 און לינקע צױניםטן. םאציאל־פאשיםטן, קאפיטאליםטן, די זיך
 יעדער זייער און פאליטיקער רעאלע זיינען קאמוניסטן

 קאנקרעטעם. עפעם אויף באזירט זײן מוז פראגראם אדער לאזונג
 אויפן געבליבן היינט ביז איז שאפ״, צום פנים ״מיטן לאזונג די

 דורכפירבאה ניס איז לאזונג די װאם דעם דורך ניט פאפיר,
 ניט נאך פארשטײען מיטגלירער אונזערע װאס דעם צוליב נאר

שאפ. דעם מיט טאן צו האט ארדז דער װאם
 פון צ״ט א אין אז חברים אײניקע פון געווערט האב איך

 לעבן, צום גענוג ניט האב; ארבעטען װעלכע די איז סריזים א
 טאבן זיי אז קלאר דאך איז ארבעטלאז זײנען װעלכע די און
 ארבעטער די מיט רעדן צו נוצלאז איז פילײכט, לעבן, לןײן ניט
 ארדן. אין אנשליםן זיך זאלן זײ בירזשע דער אוין» און שאפ אין
 צװײפ־ ניט קיינער קאן פים בײדע אויףי הינקט אנאליז דער אז

 ארבעטער טויזנטער צענדליקער אז מיר װייסן ערשטנם, לען.
 צװײטנם, ארגאניזאציעם, פראטערנאלע פון מיטגלירער זײנען

 די פאר נויטװענדיקייט א ארנאניזאציע פראטערנאלע א איז
 די װאו אמעריקע אין םפעציעל צייט, קריזים אין ארבעטער
 קיין פארזיכערונג, םאציאלע קײן ניט נאך ה^בן ארבעטער
מעדיצינישע פרײע קײן קראנקהײט, פון צײט א אין בענעםיט

 אנשטאט—פרעםע טעלגעכער דער פון מיליאן )28( צװאנציק און
 דער איז אט און .1913 אין טויזנט 700 מיט מיליאן )2( צװײ

 דער — פארטײ קאמוניםטישער דער פון צענטראל־קאמיטעט
 גע־ םעפטעמבער ־טן1 דעם — פירט און לײכט װאם פײער־זײל,

 פון אײנעם פון רעדע גרויםער א טיט ״פראװדא״ דער אין סומען
 מארקםים־ די הויבן װעגן פאםטישעװ, חבר םעקרעטארן, זײנע

 ניט װעגן אויפהלערוננ׳ מער װעגן דערציאונג׳ טיש־לענינשע
ארבעט. פראקטישער דער צוליב טעאריע די פארגעםן
 לנעכט קײן ניט בויאונג. ם^ציאליםטישע הײםט דאם אט

 נ^ר פראקטילער־טעכניקער, קײן ניט מען, װערט מאשין דער בא
 אויפ באנוצט װערן דערגרייכונגען פראקטישע די און טעכניק די

מדרגה. העכערער א אויוי לעבנם־ניװא אלגעמיינעם דעם הויבן
A

 םאװעטישע די אין געבראכט האט יאר פארגאנגענע דאם
ן :רײען ע מ א . ר ן א ל א  נענטער איז דרייזער טעאדאר ר

 האט שא בערנארד באװעגונג. רעװאלוציאנערער דער צו נעװארן
 הענדערםאן שערװאוד װעלט. בורזשואזע די אנטוישט טיאום
 האםנונג. אײנציקע זיין װעגן װי םאװעטן־פארבאנד װעגן רעדט

 נאך הײםט עם אינטעליגענץ. דער פון מאםן גרויסע זײ מיט און
 אפטאן א ״עקםפערימענט״. םאװעטישער דער : זײ פון פיל בא

 אלץ נאך זיך װאקלט און קאוטםקי׳ן ארונטער ר״סט םינקלעיר
 אויפשטייג לולטורעלער דער אבער טאםקװע. און וויז צװישן

 קאפיטאליםטי־ דער אין פוילעניש די און םאװעטן־םארבאנד אין
 האט — עסאנאםישע די װי פוילעניש, ?ולטורעלע — װעלט שער

 געטרײע די זײנען ז־יט, אנדערער דער פון װירקונג. א נעהאט
 װעלםעם, די םאר-טן, אלע פון באלעבעםלעך די דינעה בורזשואזע

 צו םוו» א גרײט פאשיזם, צום גרייט פארביםענעה נאך נעװארן
 די אומצוברײנגען דראט װאם ״עקםפערימענט״, דעם מיט מאכן

 פארנעםן ניט מען טאר דאם און זײערע. ציװיליזאציע גאנצע
דערגרייכונגען. די פון הכל םך דעם אונטערציען םון מאמענט אין

שוץ־פײאי־ די באפעםטיקט דערגרײכוננ נייע יעדע :אמת
 פאר־ צײט זעלביקער דער אין אבער םאװעטךפארבאנד׳ פון קײט

 עקזיםטירן קאפיטאליזם קען :פראגע די מער אלץ זי שארפט
 בעת און םאציאליזם מען בויט ערד דער פון זעקםטל א אויוי בעת
 אינדיע און כינע אויףי געװירקט אזוי האט זעלסטל דאזיקע דאם
 מערת נרעםטע די אפגעריםן האט און קאלאניעם, אנדערע און
 פון לענדער די אויח װירקונג זיין אויך האט און קאפיטאליזם, פון

? נופא קאפיטאל
:פראגע אנדער אן זיך שטעלט

? דעם קעגן טאן צו עפעם צײט העכםטע די ניט איז —
? שפעט צו װערן װעט עם ביז װארטן װאם צו

װאשינג־ פון קאבינעטן די אין געגעבן װערט ענטפער דער
איינער. נאר זײן קען ענטפער דער טאקיא. לאנדאן, פאריז, טאן,

 איד מעשים, צו אריבערגײן פון אפ האלט עטװאם אויב און
גופא. מאםן די צװישן שטימונג די עם

 טעלעפאךנע־ כלומרשטן א װעגן װערטל א ארום נײט עם
 האט ?לעמענסא .1918 אין קלעמענסא און לעני[ צװישן שפרעך

 ניט זיך האט לענין און ארמײ, אן כיט געסטראשעט לענין׳ען
אפגעשראקן.

 קלע־ האט — אמוניציע םאלדאטן, נעמען איר װעט װאו —
געפרעגט. מענםא

געענטפערט. לענין האט — אייערע. נוצן װעלן מיר —
אדעם, בא פלאט פראנצויזישן דעם פון אױפשטאנד דער

 און באװיזן. עם האט מארטי, חבר פון פירערשאםט דער אונטער
 אמוניציע אפשילן בײם ארבעטער ענגלישע די יפון םטרייקם די

 מיר דארפן טאן. קענען מאםן די װאס באװיזן האט פוילן, היין
 זיך. פרײען מיר בעת מאמענט אנטשיידענעם דעם פאײ זײן גרײט

 ריידן םתם ניט הייסט שטיינער, לענין׳ם אוין* זײן״י ״גר״ט און
 אר־נא־ני־זא־ציע! :כל קודם הייםט דאם נאד גרײט, איז מען אז

מיטלען. די פון איינם איז ארדן דעם פארשטארקן
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 סריזים א אין מער נויטװענדיק איז אלעם דאם װ. א. א. הילוז
 פון הילף געגנזײטיקע די אז װייל פראםפעריטי, פון צײט אין װי

 םפעציאליםטן, דאקטױרים, בענעםיט, טויטן בענעפיט, ?ןראנקן
 גרויםע א דאם איז באדינגונגען, די לױט באגרעניצט זײן ניט זאלן
 איז מען צי לעבן, קײן ניט מאכט מען און ארבעט מען צי הילף

 פרא־ די איז אוחאכן אלע די צואיב טאקע און ארבעטלאז,
אמעריקע. אין פאפולער אזוי באװעגונג טעדנאלע

ארגאניזאציעם? פראטערנאלע די דינען װעמען
 ארגאני־ פראטערנאלע די פון פראצענט נײנציק און נ״ן

 הערשנדן דעם דינען נאר ארבעטער, די ניט דינען זאציעם
 מײנערם טויזנט פערציק װען אוטדירעקט. און דירעקט גןלאס
 אונזער האט באםעם, די מיט קאמףי בלוטיקן א געפירט האבן
 װען און דאלער טויזנט זעקם מיט םטרײק דעם געשטיצט או־ח

 ארגאגי־ פראטערנאלער געװיםער א פון מיטגלידער םטר״קעד,
 אײנע־ זײער צו הילו* נאך :עקומען זיינען פיטסבורג אין זאציע

 פירער־ די זײ״ אז געענטפערט זײ מען האט ארגאניזאציע נער
 אויםגעשלאםן ניט איז עס און םטרײק דעם ניט אנערקענט שאפט

 מען װעלכע םטרײקערם, מיטגלידער זײערע פאר שטיצע די .אז
 העלפן צו לואיםעם די צו געװארן געגעבן יא איז אנטזאגט האט

 געטאן האט רינג ארבעטער דער װי פונקט סטרייק, דעם ברעכן
 פאר־ ארבעטער אלע ניט ױניאנם. טרייד נאדל די צוברעכן צו

 רינג״ ״ארבעטער דער האט װאם טאג צו הײנט נאך שטײען
 דער איז װאם מיט ױניאנם, קאטפסלופטיהע צוברעכן צו געטאן

 אומדערטרעגלעכע די פאר פאראנטװארטלעך רינג״ ״ארבעטער
 דרעם־ קלאו?מאכער, פאריער, די װעלבע אונטער באדינגונגעז

 און ארבעטן, צו אוים קומט קעפ־מאכער שנײדער, טאנער,
 אן פאנגען ארבעטער די אז שױן דערפילט רינג״ ״ארבעטער דער

 העלפן פיל האן ארגאניזאציע פראטערנאלע א אז פארשטיין צו
 אױפבויען העלפן און באדינגונגען זײערע פארבעםערן אין

 ארבעטער אן באמת איז דאם אויב ױניאנם ־קאמפםלוםטיקע
 דער נעבעך קלאנט אומזיםט ניט ארגאניזאציע. פראטערנאלע

 מיטגלי־ רי פארװאם ״פרײנט״ נומער לעצטן אין רינג״ ״ארבעטער
 פאר פראטעםט זײער ארויםגעציעט האבן רינג ארבעטער פון דער

 רינג ארבעטער דער לידער״. ״נױ דעם און ״װעקער״ דעם שטיצן
 ברענטשעם, לאיאלע געװעזענע זײנען דאם אז זיך באקלאנט

 נעװעזענע די הײנטיקע. קיין ניט אבער געװעזענע״ ז״נען דאם
 מיר װען ארבעטער פון פארראט דעם געזען ניט האבן לאיאלע

 ניט זײ ווייצן היינט אים, זײ פילן הײנט איער נעזען, אים האבן
 זײ װײא לידער״, ״נױ דעם ״װעסער״, דעם שטיצן זאל מען

 פארשסלאפן דעם אין חלק א האט ״װעקער״ דער אז שוין זוײםן
 ״פאר־ ״װעקער״, דער ױניאנם. קאמפאניע אין ארבעטער די

 םאציא־ רינג, ארבעטער געװערקשאםטן, לידער״, ״נױ װערטם׳/
 זיי — לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקאז פארטײ, ציםטישע

 שלע־ קאופמאנם, די מיט צוגלייך פאראנטװארטלעך ז״ינען
 אונטער באדינגוננען אלע די פאר זאריצקים, הילמאנם, זינגערם,

ארבעטן. צו אוים קוטט עם װעלכע

פעלד ױגיאן טרײד אויפן װינטן נײע בלאזן עש
 שנײדט מען טאג. צו טאג פון ערגער װערן באדינגונגען די
 אפ, םפיד רעם פארשטארקט ימען לינקם, און רעכטם •שכירות

 די פון צארן דער דורכפירן, דאם העלפן ױגיאגם קאמפאני די
 גייםט רעװאלטירנדער דער טאג, צו טאג פון װאקםט ארבעטער

 לאזן ארבעטער די באדייטנה גאנץ שוין מען זעט ,1925־26 פון
 א אויף פראצעם א איצט פאר קומט עם נארן. ניט מער זיך

 די אין איבערגרופירוננ אידעאלאױשער פון מאםשטאב ברײטערן
 גע־ געװען זיינען װעלכע די פון םײ אריעטער די פון מחות

 זיך האבן װעלכע די פון םיי רעגיםטריו־ן, צו זיך צװאונגען
 דער װי ״לאיאלע״ די פון םײ און לינקם און רעכטס נעװאקלט
 פאראייניקטער א אז איצט פילן אלע זײ. רופט רינכ ארנעטער

איינ־ רער איז ױניאנם קאמפאניע די און באםעם די געגן קאמף

 פאר־ א אז װײםן אלע נויטן. די לינדערן צו אויםװעג ציקער
 זײן קאן זיגרײכער א זײן זאל װעלבער קאם^ אײניקטער

 אז ױניאן, אינדוםטריעלער דער פון פירערשאפט דער אונטער
 באדייטנדן א אויםאיבן צו אן פאנגען ױניאנם אינדוםטריעלע רי

 שוין צװייםאט דעם אין מער, אלץ װײטער װאם אײנפלוס,
 װעלכע ױניאנם די זיין װעאן זײ אז בילויבן דער ניט. קײנער

 ארנאניזאציאנעלן אן אויסאיבן צוקונפט נאענטער דער אין װעלן
 דארפן דאן שטארקער, װערט אינדוםטריעם די אין קאנטראל

 םאר באדינגונגען אריעקטױוע די אז באשלום צום קומען מיר
 רעקרו־ פאר שאפ דעם באזים הויפט דעם מאכן צו ארדן אונזער

 צייט א יטיט װי בעםער געװים יעצט זיינען מיטגלידער טירן
צוריק.

ארבעט? די דורכפירן פאר שװעריקײטן פאראנען זײנען
 צװיי אויח ארבעטן צו אויםהומען אונז װעט ערשטנם

 אינדוםטריעלע די װאו טעריטאריע דער אויו» פראנטן. באזונדערע
 קאם־ די װאו טעריטאריע דער אויף» און קאנטראל האבן ױניאנם

 איינע, איז פראגראם די קאנטראל. דעם האבן ױניאנם פאני
 שװערער זײן װעט זיכער זעלבע. די ניט איז טאקטי? די אבער

 םון שעפער די אין ארבעט די דורכפירן צו קאמפליצירטער און
 אונ־ אין לייכט זיין ניט װעט עם אבער ױניאנם, קאמפאניע די

 אינ־ דער פון היילו» די האבן װעלן מיר כאטש שעפער, זערע
 קא־ אין שװימען ניט װעלן מיר אבער אויב ױניאנם. רוםטריעלע

 פלאנ־ םיםטעמאטיש, ארבעט דער צו צוגיין און װאםער לעמוטנע
 שװעריקייטן די װעלן פלענומם, די בא פארגעשלאגן װי מיםיק,

װערן. באזייטיקט

ברינאדעם שלאג די אלם עקזעקוטױועם ברענטש די
דורכ־ פאר פאראנטװארטלעך זיין דארח עקז. בר. די )1

 באגריו* ?לארן א האין דארפן מיטגלידער די ארבעט. די פירן
 איז אױפהלערוננ אידעאלאגישע א און פלאן גאנצן דעם װעגן

 קאמיטעס טרײד ברענטש די )2 רעגיםטראציע. דער פאר נויטיק
 דעד צו פאראנטװארטלעך זײנען פאנאנדערגעט״לט װערן זײ װי

 דארף מיטגלידערשאפט דער פון צאל גרעםטע די עקזעקוטיװע.
 װאם װײא ארבעט׳ װיכטיקער דער אין װעדן אריינגעצויגן

 אל׳{ ארגאנױירט ז״ן זועלן קאמיטעם טרייד ברענטש די בעםער
 האבן. מיר װעלן קאמיטעם בילדונגם און שאפ שטארקערע

 בעסער אלץ זיין, װעלן קאמיטעס בילדונגם די שטארקער װאם
 און מינדלעך פראפאגאנדע די װערן אנגעפירט קענען װעט

 װערן געטאן ניט װעט ארבעט די װאם דעם דורך שריפטלעך.
 קא־ טרייד םארשידענע די נאר באזונדער, ברענטש יעדן פון

 אר־ און װערן פאראײניקט װעלן ברענטשעס אלע פון מיטעס
 םון אויפזיכט דער אונטער טעריטאריעס באזונדערע אין בעטן

 ארבעט די װעט עקזעקוטױו, ברענטש און קאמיטעט שטאט
 פלאן דער װען אז איבערצײגט בין איך אװעקגײן. נלענצנד

 קער־ אנפירנדע רי פון סיי געהעריק, װי װערן דורכנעפירט זאל
 פון מיטהילזז דער מיט קאמיטעם טר״ד די פון םײ פערשאפטן,

 קאנען מיר װעלן ױניאנם, אינדוםטריעלע די און 3 י. י. ט. דער
 אונזער םאר נעװינםן װיכטיקסטע די םון איינעם פארצײכענען

ארדז•

 פארבאנד םאװעטן דעם םארטײדיקט

אינטרינעם אימפעױאליםטישע די קעגן
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 אז זיר nvP ארדן דער ארן ארטע^ דער
קררבים נאענטע

 געװארן געגרינדעס ם׳איז זינט יאר זעקס באלד װערט עס
 דריי ערשטע די (ארטעף). פארבאנד טעאטער ארבעטער דער
 מער ניט אדבעטער אידישע די געביאכט ארטעף דער האט יאד
 יע־ אין ארבעטער־טעאטער. א; פון אידייע די — אידייע, א װי

 דיםקוטירט גערעדט, פך א קרײזן אונזערע אין מען האט צײט נעי
 װעגן װי טעאטער, פראלעטארישן װעגן דעבאטירט אפילו און

 איז ארטעו? פון טוער די אן* בכלל. קולטור פדאלעטארישער
 די אפילו ארבעטער, אידישע די איבערצײגן פון עול דער בעיצעגן
 זאל װאם טעאטער, אײגענעם אן האבן דארפ; זײ אז לינקע,

 זייערע אין העלפן זיי זאל און קא-טפס־גײםט זייער אויסדריקן
 צו־ יאר דרײ מיט אדויםטרעטונגען. פאליטישע און עקאנאמישע

 פארװאנדלט טעאטער ארבעטער אן פון אידײע די שױן איז ריק
 אדױפגע־ ארטעף אפן האט דאם און וױרקלעכקײט, א אין נעװארן

 צו פאראנטװארטלעכקייט: און אויפגאבע גרעפערע א נאך לײגט
 דארפ; זײ אז ם, י ש y מ ך ר ו ד ארבעטער די באוױיזן

 דער אין באשטעטיקן צו טעאטער, אײגענעם אן האבן טאקע
 געװארן אנגעגעבן זײנען װאם ארגומענטן, אלע די פראקטיה

 רעװאלוציאנערן א פון אױפהאלטונג און גרינדונג דער פאר
אידיש. אױ טעאטער פראלעטארישן

 רעװאלוציאנערער אירישער דער האט זין דאזיק; דעם אין
 אנדערע אלע פון װעג דעם דורכגעמאכט טעאטער ארבעטער

 געקומעז איז פריער אינםטיטוציעס. קולטור פראלעטארישע
 פארוױרללעכוננ די דערנאך אידײע, דער פון פראפאגאנדע רי

 אויםצו־ אףי נויטיק געװען איז פדאפאגאנדע די אידײע, דעד פון
 די טעאטער. בנוגע ארבעטער די פון באװאוםטזײן דעם לײטערן
 פון נױטיקײט די פארשטאנען האבן װאם ארבעטער. זעלביקע

 אייגענער אן ױניאן, אייגענער אן פון צײטונג, א׳יגענער אן
 אײגענעם אן פון נויטיקייט רי אײנגעזען ניט נאך האבן פארטיי,

 ענין, אן איז טעאטער אז רעבט, געװען איז זײ בא טעאטער.
 קלאםךקאמף. און קלאםךצעטײלוננ מיט טאן צו גיט האט װאם

 םפע־ באװעגונג, ארבעטער די װען צײטן״, ארטע ״גוטע די אי;
 גײםטיקעד דער אונטער געשטאנען איז טייל, אידישער איר ציעל

 פארפעםטילט איז פארטײ, סאציאליםטישער דעד פון השפעה
 ״בע־ פון טאם דער מיט טעאטער םעפטן פון נינהג דער נעװארן

 אנ־ ם׳איז ״שונד״. אדער “״קונםט פון ״ערגעױ״. אדער םער״
 בא־ אז כלל, זעילבםטפארשטענדילעכער א װי געװארן נענו״ען

 דעם שטיצן דארפן ארבעטער אויפגעקלערטע װאוםטזיניקע,
 בא־ זעלביקע די אבער קונםט־טעאטער. דעם טעאטער, ״בעםערן״

 אינטע־ באלעבאטישע די געהאט אויך האט טעאטער צו ציאונג
 ארױםנעוױזן האבן פײנשמעקער בורזשואזע די אויך ליגענץ.

 קונםט־טעאטער. דעם שטיצע זייער :עגעבן און אכטונג זייער
 געמײנשאפטלעכע א געװארן קונםט־טעאטער דער איז ארום אזוי

 נא־ גײםטיקע די באפרידיקן געזאלט האט װאם אינםטיסוציע,
 די און ארבעטער די קלאםן, בײדע פון געשטאסן און דערםענישן

 אין עקםפלואטאטארם. די און עקפפלואטירטע די ארבעטגעבער,
 פאלי־ דער או» נעגנער, זיין געקאנט מען האט עם, הייםט שאפ,

 געגן ארויסטרעטן געמעגט ארבעטער די האבן פלאטפארם טישער
 װאם װענן נעװען ניט איז טעאטער אין אבער נאלעכאטים, די
 הונסט־ דער פון אנהיינגער געװען אלע זײנען דארט זיך. קריגן צו

 מין א געװארן ארום אזוי איז קונםט־טעאטער דער אידײע.
 ״העכערע״ פון טרענער א אחדות״, ״נאצ־אנאלער פון םיטבאל

 קלאםן־אינטערעם; איבער זין ךערהויבן װאם ווערטן, נײםטיהע
 או» אונטערדריקטע די מיט אונטערדריקער די פאראייניסן און

ליטעראטור. און קונםט ״רײנער״ פון באדן א
װאלט אידײע דאזיהער דער פון פאלשקײט די באװײזן צו

 םון מיטגלידער די טיר. אפענער אן ןיא ברעכן זיך — געטיינט
 ניס שוין מען דארף* ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם

 קולטור־ בשותפותדיקע קיין ־אבן ניט קאנען זײ אז דערציילן,
 און גרינדונג סאמע די בורזשואזיע. דער מיט אינםטיטוציע

 די באװײזט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון װאוקם
 פראטער־ צי קולטורעלער געטײגשאפטלעכער פון אוממעגלעכקייט

 קלאםךצעטײ־ די װערן פאדװישט ם׳זאר װאו טעטיקײט, נאלער
 לעצטע די פון װירקלעכקײט די קלאסן־אינטערעם;. רי און לונג
 קלאסן־נעג־ זיין ניט קאן מען אז באװיזן, קלאר שוין האט יארן
 פ׳איז אזײגער. זעקם נאך ״פדײנט״ און אזייגער זעקם ביז נער
 םון פראקטיק דער אין געװארן דעטאנםטרירט אײנטאל ניט שוין

 א; װענן זיך האגדלט עס װען טאי! יעדן אז קאטפן, םאצ־אלע
 געפינט באלעבאטים און ארבעטער צ־וישן קאנפליקט עקאנאמישן

 פון כוהניפ די קונםט, ״קלאםנלאזער״ פון אנהיינגעד די טען
 זײט דער אףי — טעאטער ״בעסערן" פון און קונפט ״ריינער״

 די פאר קלאר זײן אױך שוין דאדף עם באלעבאטים. די פון
 די אז אררן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון מיטנלידער

 אגדערעד פ׳איז װעלכער צי קונםט־טעאטער, א פון אידייע םאטע
 פאםטקע גײםטיקע א איז שולן) (פרעםע, קולטור־אינםטיטוציע

 אין ארײננאדן זײ ארבעטער, די פאי־לאק; און פאינאד; צו אף
 ענטװאפ־ע־ צו גײםטיק דארט זײ בדי לאגער באלעבאטישן דעם
 פאשים־ דעם פון אנטרייבער באם־שע די ניט דען האבן נען.

 א־דײע? זעלביקער דער מיט געפעדלט רינג ארבעטער טישן
 ארבעטער אין עלעםענטן אלע אז גע׳טענדו׳ט, ניט דען זיי האנן
 קא־ סלוירקס, זײערע און קרעםערי ארבעטער. און באםעם רינג׳

 סול־ און פראטערנאלער פון מגביט דעם א־ן ״פריינט״ זײז נען
 דער םון ארגאן אירישער דער ניט דען שרײט טור־טעטיקײט?

 אין באנדע פאליטישער פארברעכערישסטער און קארופטםטער
 צו גרייט זיך איז ער אז ״טאנ״, — טאטאני דער װעלט, דער

 די אט ניט רען איז און גלײך? קלאם; אלע צו פארקויפן
 פון אנשפאר דער צײטונג ״אוטפארטײאישע״ און ״קלאםנלאזע״

 רע־ אלע און צױניםטן די ױניאן־פאשיסטן, די םאבריקאנטן, די
? באפעלקערוננ אידישער דער אין גרופ; און שיכטן אקציאנערע
 געװען ניט נאך דאס א־ז יאר עטלעכע מיט צוריק אבער

 שוין רארח מען אויב ארבעטער. אידישע די פאד קלאר אזוי
 פראלעםארישן פארא פראפאגאנדע־רעדעס קײן האלטן ניט איצט

 קולטור־טע־ פראלעטארישער ם׳איז װעלכער פאר צי טעאטער,
 פראק־ דער פארדאנקען צו טאפ גרויםער א אין דאם איז טיקײט,
 ארטעף» דעד קולטור־אינםטיטוציעם אונזערע פון ארבעט טישער

 נױ־ די באשטעטיקט און באװיזן :ופא טעטילוײט זײן מיט האט
 זײן פון יאר דרײ רי אין טעאטער. ארבעטער אן פין טיהייט

 האט באװעגוננ ארבעטער דער פאר און מיט אין, טעטיקייט
 דערצויגן בלויז ניט אנה״נגער, :עװאונען בלויז ניט ארטעוי דער

 רעװאלו־ א פון װיכטיקײט די אנערקענען זאלן זײ ארבעטער
 בא־ די אנטװײנט אויך האט ארטעף דער — טעאטער, ציאנערן

 באציאוננ געצענדינערישער ז״ער פון ארבעטער, װאוםטזיניקע
 װי טעאטער או» דןולן פאלשן זײער פדן טעאטער״, ״קונםט צום
קלאםנקאמןז. םון ״העבער״ שטײט װאפ אינםטיטוציע, אן אף

 פון טבע דער אין ניט און ריכטיק ניט• געװען װאלט עם
 דער־ די מיט זיך באריםען צו שלאנלערישקײט פראלעטארישער

 פון קנאפקײטן און חםרונות די פארשװײנן צו און ניייכוננען
 ניט װײט נאך איז ארטעף דער טעאטער. ארבעטער אידישן תגם
 נאך גרײכט װירהונג זײן זיין. באדארפט װאלט ער װאם דאם

 ער װאם פיעסן די גרײבן. באדארפט װאלט זי װי װײט אזוי טינ
צוגייננ־ געװען אלעמאל ניט ז״נען אויפגעפידט איצט ביז האט
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 ארגאני־ און קינםטלערישע זײנע מאםן. ארבעסער די פאר ילעך
 ביז געװארן אנטװיסלט ניט װײט נאך זיינען כחות זאציאנעלע

 אבער טיכטיקײט. און װירקונג פון שטופע נעהעריקער דער •צו
 דערפון רוב דאם זיך נעמען חםרונות און קנאפקײטן אלע די

 נאך מאכט און ארגאניזאציע ױנגע א נאך איז ארטעוז דער זואם
 און ״קינדער־קראנקהײטן״ אומפארמײדלעכע אפטמאל די דורך

 פאר־ ארטעףי דער האט דערגרײכונג אײן ״װאוקם־װײען״.
 רע־ דער אין נויטיק און וױכטיק געטאבט זיך האט ער ■צײכנט,

 אייננעקױפט, זיך האט ער באװעגוננ, ארבעטער װאלוציאנערער
 רעװאלו־ משפחה דער אין אײננעקעטפט איינגעלעבט, — נײן

 יעדן מיט יאר, יעח ■מיט ארגאניזאציעם. ארבעטער ציאנערע
 ״לןונםט־אינסטיטוציע״ א װייניקער אלץ ארטעף דער װערט זזודש

 באװעגונג. ארבעטער דער פון טײל ארגאנישער אן מער אלץ און
 גאנצע זײער אפ ניבן װאם ארבעטעד, זײנען ארטעוײשפילער די

 מיט באװעגונג ארבעטער די באזארגן צו אך* ענערגיע און צ״ט
 דראננ דעם אין םטרײק, פון צײט אין אבער טעאטער־שפיל.

 דער אףז ארטעוײשפילער די געפינען איר װעט פיקעט־קאםףי פון
 פון ברען דעם אין מאםן־דעמאנםטראציע, דער אין פיקעט־ליין,

 ניט זאלן טוער און ארטעף־שפילער די פארנומען װי אט קאםו*.
 ארגאניזאציע, דער אין און בינע דער אױ ארבעט ז״ער מיט זײן
 אלע נאר ,“״פראפעםיאנאל קײן ניט זיי פון קיינער אבער איז

 דורכגעפלאכטן טעטיקײט און מיטגלידעדשאפט דורך זיי ז״נען
 זאנן, מעג מען באװענוננ. ארבעטער דער פון צװייגן אלע מיט

 אנגענו־ דעם אין טעאטעה קיין ניט בכלל איז ארטעןז דער אז
 שפיל־ דער — איז ער נאר װארט, פון זין פראפעםיאנעלן םענעפ,

 טעא־ די קלאפךקאמול, רעװאלוציאנערן אונזער פון דעפארטמענט
באװעגוננ. ארבעטער רעױאלוציאנערער דער פון טער־אפטײלוננ

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער דאר,ה אזוי און
 צו ארגאניזאציע, אן עפעם ניט ם׳איז ארטע,■». דעם יאטראכטן

 אן ם׳איז םימפאסיש, באציען זיך דארןז א. א. א. דער װעלכער
 אר־ גאנצער דער פון גליד אזא פונקט ארנאניזאציע, אײגענע
 קלענערן א אןז כאטש אליין, א• א• א• דער װי באװעגוננ בעטער

 דער װען געביט. ספעציאליזירטן מעד א אי; און םאששטאב
 קאנװענשאן א צו זיך נרײט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

 ארטעו' דער איז מאםךפייעדונג אנדער אן אדער פלענום, א אדער
 טוער די װי באשעםטיגט או; באזארגט אזוי פונקט דעם װעגן

 פון קאנװענשאן יערלעכער ערשטער דער צו ארין. דעם םון
 גארדן םקװער מעדיםאן אין אדדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 דעם אח םאטירע גראטעםקע א דורכגעפירט ארטעף דער האט
 די בא אויםגענומען גװאלדיק האט שפיל די רינג. ארבעטער

 פון זיצונג געשעפטלעכער א או» טאנ׳ צװייטן דעם פארזאמלטע.
 נעהאלטן פראװינץ דער פון דעלעגאט א האט קאנװענ׳טאן דער

 אין האט ער און ענינים פראטערנאלע װענן רעדע זאכלעכע א
 םצע־ געפונען דורכגעפירט, האט ארטעוי דער װאם ׳שפיל דער
 איז דאם געדאנק. זײן אילוםטרירן צו אױ פערםאנאזשן און נעס

 ארטעף דעם כאראקטעריזירט װאם עפיזאד, אינטערעםאנטער ■אן
 און ארטעףז דעם צװישן צונויפבונד אידײאישן גײםטיקן, דעם און
באװענוננ. ארבעטער דער פוז צװיינן אנדערע די

 אינ־ דעם און ארטעןז דעם צװישן אז ניט, םפה קײן ם׳איז
 צױ ג״םטיקער אזא פאראן איז ארדן ארבעטער טערנאציאנאלן

 אר־ אן שרייבן צו מי די גענומען אםור זיך װאלטן מיר נױפבונד.
 אינטערנא־ דעם פון מיטגלידער די איבערצײגן צו ציל מיטן טיקל

 פאר ארטעף פון נויטיקײט דער אין ארדן ארבעטער ציאנאלן
 אר־ אינטערנאציאנאלן פארן און בבלל באװעגונג ארבעטער דער

 נויטיקט ארטעףי דער אז זיכער, זיינעז מיר נ־פרט. ארדן בעטער
 פון מיטנלידער די אז און רעקאמענדאציע אזא אין ניט שוין זיך

 ניט נײן. אגיטאציע. אזא אן ניט מער שוין זיך נויטיקן ארדן
 ארוים שוין מיר זיינען נעזאנט, װי דא. זיך האנדלט דעם זועגן

 ארבע־ אן םון נויטיקײט די פראפאגאנדירן פון שטופע דער פון
 פון שטוםע דער אין איצט זיך געפינען מיר טעאטער. טער

 גײםטיקער דער טעאטער. ארבעטער דעם באםעםטיקן און בויען
צונוים־ ארנאניזאציאנעלן פון םמשות די קריגז דארו* צונויפבונד

 און דארף לואן, ארי! ארבעטער אינטערנאציאנאלער דעד בונד.
 דער און ארטעף, מיט׳ן צונויפבינדן ארגאניזאציאנעל ז־ך מוז

 דודך ניט צענטעה פון ניט .ױערן פארװירקלעכט קאז צונויפבונד
 דורך נאר רעזאלוציעם, דורך ניט און קאנװענשאךבאשלוםן

 ברענטשעם די צװישן פארבינדונג ארגאניזאציאנעלער דירעקטער
 אר־ דאזיקע די ארטעף. דעם און מיטגלידער אײנצלנע די און

 עטלעכע אוז פארװירקלעכן זיך לאזט פארבינדוננ נאניזאציאנעלע
 ארדן פון מיטגלידער יארסער נױ די דארפן ערשטנס אופנים.

 ארטעף. םון צושויערשאפט ארגאניזירטע די אויסבויען העלפן
 טעאטער ארבעטער פון (םובםקרייבער) אבאנענט אן װערן צו

 דאלאר דער און יאר, א דאלאר א קלײניק״ט, א בלויז קאםט
 קלענערע פון פארם אי;.דער יאר פון משך אין אוטגעקערט װעו־ט
 פארװ״לוננען. אלערלײ צו צוטריט פרײען און בילעטן אה פרייזן

 נױ די אין איז ארטע^־מיטגלידערשאםט פאר האמפאניע די
 געהעריקן דעם מיט געװארן דורכנעפירט ניט ברענטשעס יארקער

 אומ־ די זײנען שולדיק ברענטשעס, די ניט זיינען שולדיק ברען.
 קאםפאניעם אנדערע צאל א פון דראנג און דרוק דער שטענדן,

 ניט איצט קאנען ברענטשעס די אויב איער מאםן־אקציעם. און
 טיט־ איינצעלנע די האנען ארטע^־קאמפאניע, די אקטיװ פירן

 אבאנענט אן װערן צו שפעט ניט נאך ס׳איז טאן. דאם גלידער
 קאנען ארטעף דער װעט טאש נרעםערער א אין אלין ארטען־, פון

אח־ן. דעם פון באדערפענישן די באפרידיק;
 מיט־ קאלעקטױוער װעגן װערן געזאגט קאן זעלביקע דאם

 א מיט ארטעף. אינ׳ם ברענטשעם גאנצע פון גלידערשאפט
 זיך ברענטש יעדער קאן יאר א יאלאר צען פון אפצאל נאטינעלן
 לא־ די װעגן זארנן ארטעף דעם לאזן און ארטעף אין אנשליםן

 יעדע דורך. פירט נרענטש דער װאם אונטערנעטונגען, קאלע
 באנוצן זיך קאן ארטעױ, פון מיטגליד א איז װאם ארנאניזאציע,

 שום אן יאר א אונטערנעמונגען פיר צו ארטעוײפראנראמען מיט
 אנגעשלאםן שוין זיינען ברענטשעם םך א אפצאל. װײטערדיקן

 יאר־ נױ אלע ניט פארװאם אבער טעאטער, ארבעטער דעם אין
Ï,& קערברענטשעם?

 םירן װאם ברענטשעם די אז זעלבםטפארשטענדלעך, ם׳איז
 באלעבא• רי אין גיין ניט װעלן בענעפיט־אונטערנעמונגעז, דורך

 ארטעף. אין קומען װעלן זײ נאר בענעפיט, נאך טעאטערם טישע
 סיםטע־ םער זײן דארפן בענעפיט־אײנארדנונגעז די אויך אבער

 רע־ באצייטנם דארפן ברענטשעפ ארגאניזירט. און מאטיש
 אין װיסן זאל ארטעו* דער אז אזוי נענעפיטש, זײערע גיסטרירן
 גרוים װי פיעםע, נײע א אויפגעפירט װערט עם אײדער פאראוים,

 און פיעםע. דער פאר צושויעירשאםט ארגאניזירטע די איז עס
 בענעפיטס פזן געביט דעם אין אז זיין, קלאר אויך דארף עם
 זוכט װאם טעאטער, קאמערציעלער קײן ניט ארטע^ דער איז

 איז װאם ארנאגיזאציעם, אלע פון אגענטור אן נאר פראפיטן,
 װיײ ניט ארגאניזאציעם די םון אינטערעםן פינאנציעלע די אויםן
 אר־ די דארפן דערפאר נופא. ארגאניזאציע־טוער די װי ניקער

 דעם פון נויטן פינאנציעלע די האדן זינען אין אויך נאניזאציעס
 אין געשטעלט ארטעו* פון ארבעט די װערט אםטמאל ארטעףי.
 באאמטע אנדערע צי םעקרעטארן די װאם דעם דורך נאר געפאר

 צאלונגען זייערע טאכן צו פארנאבלעםיקן ארגאניזאציעם די פון
 לעצטע די ארײן יאנק לאננער דער אין אפ לײגן און צײט אין

 ניט אוםן בשום זיי מיט קאן ארטעױ דער װאם אײנצאלוננען,
ן ניט טאיט ארטעף רער אז זײן, קלאר עם זאל אפװארטן. ״  ק

 ט V ש ז ד ו ב זיין פראפיטן. סײן ניט זוכט און פראפיטן
ר ע ד ט ל ע ט ױ ש ע ט ר ם א י ו ט א י ם מ ע  ד

ן ו ר ש ן ו צ ח ל ע י ד ן ד ט ם א ן ק ו ט א י נ  
ר. ע ם

 בויען העלפן ארדן פון ברענטשעם רי קאנען צולעצט און
 אר־ דער אין אנטײל דירעקטן דורך ארטעח דעם אנטװיקלען און

 קאן טעאטער ארבעטער דער אויב טעאטער. שפילן פון בעט
 ארגאניזא־ ארבעטער אידישע אלע פון נריטן די באפרידייקן ניט

 שפילער. 1פעל עם װאם דערםאר הויפטזעכלעך דאם איז ציעס
נײע א ארגאניזירן צו פארמאםטן ארטעו» דער זיך האט הײ־יאד
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אונעט אעטעונאציאנאלע אזנזערק א ל
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון גדינדונג דער בא שוין

 מיט־ געװעזענע די מיר, אז געװארן, פעםטגעשטעלט איז ארדן
 אונזער בױענדיק אינדעפענרענט, און רינג ארבעטער פון גלידער

 אנדער אן מיט און גייםט נײעם א אין ארדן פראטערנאלן נײעם
 פון ראמען די אין בלייבן ניט טארן און ניט קענען פארנעם,

 אינטערנאציא־ אונזער ארבעטער. אידישע בלױז ארגאניזירן
 אין און נאמען אונזער אין אונטערשטראכן איז פארנעם נאלער

קאנװענשאן. גרינדונג אונזער פון חמאלוציעם די
 געטאן איז געביט ׳דעם אויף ארבעט טי̂י גרױםער א
 װעלכער קאמיטעט, עקזעק. נאציאנאלן אונזער פון נעװארן

 אנדערע צו זיך װענדן צו איניציאטױו די זיך אויו» גענומען האט
פאראײניגונג. פון רוף» א מיט ארגאניזאציעם פראטערנאלע
 דעם אויףז שריט אונזערע אז וױיםן, מיטגלידער אונזערע

 אויפן שטייען מיר אז און דערפאלגרײך, געװען זיינען װעג
 ארגאניזאציעם. פראטערנאלע 3 מיט פאראייניקונג פון שװע^

 אלם פנים אונזער פעםטשטעלן פאלקאם װעט פאראײניקונג די
 םעק־ נאציאנאלע פארשידענע מיט ארדן אינטערנאציאנאלער

 נאציאנא־ איר פון ראמען די אין אקטױו םעקציע יעדער ציעם,
נרופע. צער

 נאציאנאלער אונזער פון ארבעט פאראײניקונג די אבער
 אונ־ באפרײען געטארט ניט און געקענט ניט האט עקזעקוטיװ

 ארײנצוציען פליכט, זייער פון מיטג^ידער און ברענטשעם זערע
 איז שפראכז אנדערע רײדן װאם ארבעטער ארגאניזירן און

 אידישן דעם טרײבן װעלכע אורזאכן אלע די ארדן. אונזער
 אים באװעגט און ארגאניזאציע פראטערנאלער א אין ארבעטער
 יגילטיס זיינען ארדן קלאם ארבעטער אונזער צו צוצושטײן

 געארבעט נענונ מיר װאלטן און ארבעטער. אנדערע די פאר אויך
 גװאלדיקע זיך פאר געזען מיר װאלטן געביט דעם אױף

רעזולטאטן.

 מושטירט זאצ װאם ״נאװאבראנצעם״, בריגאדע א םטודיע,
 רעװאלוציאנערער פון טעאט<גר־שפיל, פון דרכים די אין ו,ערן

 ארי דער װעט אקטיארן פראםעםיאנעלע קיין שפיל. טעאטער
 טעאטער ארבעטער דעם פון ״אקטיארן״ די דינגען. ניט טעף

 זעז״ דארפן ברענטשעס די רייען. ארבעטער די פון קומען דארפן
 צו װערן דערמוטיקט זא?ן מיטגלידער פײאיקע ױנגע, זײערע אז

 זיין מערנען זיך שפילער, רויטע זײן לערנען זיך ארטעוי אין נ״ן
 צום שיקן ברענטשעם די זאלן קרײזן. דראמאטישע פון אנםירער

 רעסרוטן די װעלז צײט דער מיט און רעקרוטן רויע די ארטעף
 פראצעטא־ אויםנעמושטירטע און אױסנעשטודירטע צוריקקומען

שפילער. רישע
 מיט שפיל־סעזאן דעם נעעפנט טעג די האט ארטעח דער

 ניט םפק קײן ס׳איז לעבן. פארמער פון דראמע אמעריקאנער אן
 ארדן םון ברענטשעם, שטאטישע די פון מיטגלידער מערםטע אז

̂ן  ריםקוטירן. און ריידן איר װעגן װעלן און פיעםע די זען װעי
 נומער קומענדיקן דעם אין געצעגנה״ט א האבן מסתמא ן5װע מיר

 אן מיר ײיאן דערװייא דיםקוסיע. דער צו צוצוטראגן ״פונק״
 קרובה׳שאפט רעװאצוציאנערע איינגע די באטאנען 5מא איבריסן

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ן דעם און ארטען־ דעם צװישן
 אן אף קרובה׳שאפט דאזיקע די באפעםטיקן צו נויטיקײט די און

 דורך אבאנענט־מיטג׳צידערשאפט, דורך אופן, ארגאניזאציאנעאן
 בענעפיט־ סיםטעמאטישע דורך מיטג^ידערשאפט, הא^עקטױוער

 און מאבי^יזירן ארטעח דעם פן5הע דורך און אײנארדענונגען
שפלער. רויטע קאדרען נײע דערציען

 אי זײער פון נאר געװארן געטאז ארבעט די איז איצט ביז
 מיר האבן דאך און ברענטשעם, און מיטג^ידער צאל קצײנער

רעזו^טאטן. באדייטנדע פארהעצטניםמעםיק שוין
 אומגעפער און מיטג^ידער 1500 ארום מיר האבן איצט ביז

 נאציאנאלע פארשירענע 12 צו געהערן װע?כע ברענטשעס 80
 ז״ צװישן זײנען גרופע שפרעכנדע ענטציש די אויםער גרופן.

 װע^כע פוי^ישע) און אוקראינישע איטאציענישע, (די גרופן 3 דא
 װעלן װע?בע און מיטגיצידער, הונדערט עט^עכע צו שוין האבן

 דאם םעקציעם. זעלבםטשטענדיקע אלם פונקציאנירן בא^ד קענען
 דעם מיט פארג^ײך אין אבער אנפאנג, באדייטנדער גאנץ א איז

ים. אין טראפן א װי נאר עם איז װערן געטאן קען עם װאם
 צע־ זיינען ברענטשעם אונזערע אז געדיינקען מוזן מיר

 גרויםע גאר די (אויםער מייםטנס אנד,5 גאנצן איבערן װארפן
ײנע שטעט)  ארבעטער״ מאםן ריזיקע צװישן מינאריטעטן ק̂י
̂כע צװישן  אויך ענג^יש־שפרעכנדע, אויםער זיך, געפינען עם װעי

 פיצ כע5װע שפראכן מאצ אפט רײדן װעצכע ארבעטער םך א
 (פוליש, רײדן קענען און פארשט״ען מיטגלידער אונזערע פון

 װייניה דא שטעט די אין זײנען אפט זײעד װ.). א. א. רומעגיש
 קענען מיר װעלכע צװישן עיצעמענטן אדער ארבעטער אידישע
 ברענטשעם■ אונזערע און ארבעט, ארגאניזאציאנם אונזער אנפירן

 טאן צו װאם ניט שוין האבן זײ אז זיך דאכט מיטגלידעד און
 װען ארדן, פארן מיטג^ידער נייע רעקרוטירן פון פעצד אויפן
 דארםן און קענען װעיכע ארבעטער פ̂י אזוי דא זיינען זײ ארום

װערן. ארנאניזירט
 נרעכערע די אין קאמיטעטן שטאטישע אונזערע פאר
 ארבעטער די אריאניזירן פון פ^יכט רער אויך ^יגט צענטערן

 זיינען זיי װאו דארטן און ברענטשעם, אין שפראכן אנדערע פון
 זײער זײ זײנען שילןאגא) אין ב. (צ. ריכטונג דער אין אקטיװ

 יעח אין מיטג^יד אינדיװידוע^ער דער אבער דערפאצגרײך,
 דארטן ארבעט. דער אין פאקטאר הויפט דער זײן מוז ברענטש

 אנדער אן פון ארבעטער אן מיט צונוין» זיך קומט ער װאו
 אידישן א װי אזוי (פונקט באטראכטן אים ער מוז שפהאך,

 קען ער ארדן. פארן קאנדידאט מעגצעכן א פאר ארבעטער)
 ארבעטער דעם םון שפראך דער אין ארדן װעגן ?יטעראטור קריגן

 עקזיסטירנדן אן מיט פארבינדונג אין שטע^ן אים דארח און
 איז אזא אויב אדער שפראך, ארבעטערם דעם אין ברענטש

 פאר־ כע5װע גרופז באטרעפנדע די מיט אים פארבינדן ניטא,
ארבעט. דער מיט זיך נעמען

 עקזעקוטיװ נאצ.. אונזער אויך אז זיך ם׳פארשטײט
 פיצײכט ארבעט, דער צו אויפמערקזאמהײט שײנקען דאר^

איצט. ביז געטאן עם האט זי װי מערער
 אנפירנדע די ארדן, גאנצן פון ארבעט אצגעמײנער אן דורך

 קענען מיטגצידער, און ברענטשעם די װי אזוי לןערפערשאפטן,
 מאריז ברײטע די ארגאניזירן פון ארבעט ריזיקע א אויפטאן מיר
 פ̂י ארדן אונזער מאכן העצםן און לאנד, דעם פון ארבעטער פון

איצט. ביז װי גרוים און איינפיצום אין נרעםער

 אײנצי־ אונזער פון עקזיםטענץ די פארזינערן העלפט
— צײטונג פראלעטארישער אידישער קער

פרייהייט״ ״מארגן די
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 —ארבעטער־דעלעגאציע אזעפשטײן מלך
? װאס צוליב

טונג די  אן פון באדיי
 פון ארבעטער־דעלעגאציע

 ארבע־ די פאר אמעריקע
פארבאנד. םאװ. אין טער

 דער צו ארבעטער פארן אייך בא אז אמת, עם איז —
? אטאמאבילן אײגענע אין ארבעט

אקטי־ אן בחוה ױנגער א געשטעלט מיר האט פראגע די
 דער פון שפינער־אפטיילונג דער אין קאמםאמאליעץ װיםט

מאםקװע. אין זײד־םאבריק גרויםע א ראזע״, ״רויטער
 א מיידל, ױנג א פאבריק דער איבער אונז האט געפירט

 מונ־ געזונטע, א ארבעטארין), ארויםגערוקטע (אן װידװיזשערסע
 האלב־שעמעװדי־ האט װאם קאמםאמאלקע פרײלעכע און טערע

ענגליש. לערנט זי אז אױםגעזאגט אונז קערהייט
 א איבער אויםגעלייגט ברײט זיך האט ראזע״ ״רויטע די

 א צו געהערט פאבריק די האט פריער הויף. מאסקװער גאנצן
 אױף געקוקט האט װאם קאפיסאליםט, פראנצױזישן באװאוםטן

 גע־ היינט בארבארן. האלבע אויף װי ארבעטער רוםישע יענע
 זיינען געבײדעם נייע הויז. זיין אין קינדער־יאסלע א זיך פינט

 פאבריקן אלע װי ראזע״, ״רויטע די געװארן. אויפגעשטעלט
 ארבעטער יעדער נאכאנאנד. זיך בויט םאװעטן די פון לאנד אין

 אמעריקע װעגן נאר פאבריק. דער פון װאוקם מיטן שטאלצירט
םארשטעלונג. טשיקאװע א זײ בא נאך הערשט

 מיט קריזים שװערער דער .1930 פרילינג עם איז געװען
 האלב־פאר־ א נעװען נאך איז קלאם ארבעטער פארן גלילן זײנע

 װאם מעשױת די ארבעטעד. סאװעטישע די פאר בוך מאכטער
 דער איבער געשפרייט האט קאפיסאליזם אמעריקאנישער דער

 האט ארבעטער, זײנע פון לאגע װאונדערלעכער דער וועגן װעלט
םאװעטן־פארבאנד. דערגרייכט טײלװײז אױך

מאשי־ ארבעט. שװערער א א פאר פאררעכנט איז שפינערײ
 ארוים־ ראזע״ ״רויטער דער אין געװארן אײנגעפירט זײנען נען

 דער שפינערײ. חגר אין לופט די רייניקן און דאמה רעם צוציען
 אטאמאבילן, די װעגן געפרעגט מיך האט װאם לאמםאמאליעץ

 שטונדע א ארונטער גייט דערפון טאג. א שטונדן זיבן ארבעט
 דעם באזוכן צו אים פאר טאכן מעגלעך צו טעגלעך האלב א און

 אוני־ צום צוגרײטמנם־שולע א פאקולטעט, (ארבעטער ראבפאק
 זײנע און ער קריגט שװערע א איז ארבעט די װייל װערזיטעט).

 א (אין באצאלט. אן טאג יעדן מילך פלאש א חבדים־שפינער
 ארבעטער אלע האין מאנגל א געװען איז מילך אין װען צייט
 אויףז אפרופן זיך קען װאם ארבעט פא באשעפטיקט זײנען װאם

ך). פלאש א טאג יעדן געקראגן אונגען, די מי̂י
 22 פאראן זיינען אמעריקע אין אז אמת ניט עם איז —

צימיי!. אויפ; מיך ער נעמט — ? אטאמאבילן מייציאן
ארבעטער. ױנגע כאפטע א פון ארומגערינג^ט זײנען מיר

 פון ״םוד״ דעם דערקיצער איך צילט. ער װאוהין פארשטײ איך
 קײן ציפערן. ״דורכשניטלעבע״ מיט האנדיצט װאם םטאטיםטיק

 פארשטײען זיי רעדן. ניט חברה קאמםאמאאםקע צו מען דארןז םך
 פאמי^יעם רייכע פאראן זיינען עם אז ענטפער מײן אכן.5 און

 פאר־ װאם פאמי^יעם צען און אטאמאבילן צען צו האבן װאם
 פראפאגאנ־ בורזשואזע די צו נעגלט אטאמאביא, הײן ניט מאגן

דע.
פ^אט־ דער אויר געשטאנען איך בין שפעטער מאנאטן פיר

 (פא^א־ן טרודא״ ״דװארעץ פון זאלן די פון אײנעם אין פארם
 א (יעקאטערינאםצאװ) דניעפראפעטראװםק אין ארבעט) פון

 און םפארט קולטוה פאר געב״דע זעלטךשײנע און מעכטיקע
 אקטיװ דעם פאר אמעריקע װעגן גערעדט האב איך אפרו.

 שטאא־זאװאדן, בארימטע די פון ארבעטער) געל^יבענע (טועה
ארבעטער. 30.000 באשעפטיקן װעאכע

צע־ איין צעטעלעך. מען דערלאנגט רעפעראט דעם נאך
1 :געלײענט זיך האט טעלע

דעטראיט. אין געװען איז פאבריק אונזער פדן אינזשיגיער ״אן
 פארדינען ארבעטער פארד׳ם אז דערצ״לט, צוריק קומענדיק ער האט
 װי גוט. לעבן און טאג א שטוגדן אכט ארבעטן טאג, א דאלאר אכט

באריכט?" א״ער מיט עס שטימט
 30 ארום געארבעט דענםטמאל האנן פאבריקץ פארד׳ם

 אטאמא־ טויזנטער צענדליקער קאפאציטעט. זייער פון פראצענט
 גאםן די איבער הונגעריקע ארומגעדרייט זיך האבן ביל־ארבעטער

 טראנט שטאל־אינדוסטריע כאװעטישער פון הארץ אין דא און
אינזשעניער. אן אײנעם פון מעשה באבע א זיך

םאװעטי־ ערגער. געװארן איז אמעריקע אין קריזיס דער
 שטײננ־ פון ציפערן מיט באריכטן געדרוקט האבן צייטונגען שע

 צו־ בלוטיקע מיט דעטאנםטראציעם ארבעטלאזיקײט, דיקער
 אינזשעניערן װאם גן־עדן דער פאליצײ. דער מיט זאמענשטויםן

 פון לעבן דעם װעגן אויפגעשטעלט האבן םארט געװיםן א פון
 פראגע נייע א איז צערונען. איז ארבעטעה אמעריקאנישע די

? מאםן םאװעטישע די געמאטערט האט װאם אויפגעשװאומען,
אטעריקע. אין ארבעטער די דארטן, זײ שװייגן װאס —

 קאטוניםטישער זייער ארום צוזאמעננעמען ניט זיך זײ קענען
? קאמףי גרויםן דעם אנהײבן און פארטיי

 טעריטאריע רער אין צפון־קאװקאז, אין רייזע טײן אױף
 געהאלטן זיך האט קראסנאדאר הינטער לאזאקן, קובאנער די פון
 ערשטן צום האט מען צולער־פאבריק. גרויםע א פארענדיק; אין

 םטע־ אומענדלעכע די אויף צוקער־בוריקעם זײען פדובירט מאל
 אז באלד װי אײנגעגעבן. גלענצנד זיך האט פראבע די פעם.

 פון מאכן צו פאבריק א האבן שוין מען דארוי װאקםן, בוריקעס
צוקער. זיי

 מא־ פ״נע, ארבעטער־הײזעה מען בויט פאבריק דער בא
 ארבע־ גרופע א מיט פארנאכט מיר שטײען װאוינונגען. דערנע

שמועםן. און פרויען און מענער טער,
? לראנק װערט ער װען א״ך בא ארבעטער אן טוט װאם —

אײנער. פרעגט —
שלעכט. איז אים טאן, ער זאל װאם —
אפ. ניט יענער לאזט — ? פאבריל די און נו, —
ענט־ — פלא־ו. זיין אויף געזונטן א נעמט פאבריק די —

געלאםן. איך פער
? װאאאם —

יעדענ־ ניט. מיר גלויבט מען אז אנצושטויםן זיך שװער ניט
אלע. ניט פאלם

 א געבוירן דאח* ארבעטאריץ אן װען איז װאם און —
קינד?

 פנים רונדן א מיט קאזאטשקע, מיטל־יאריקע א פרעגט עם
קאפ. איבערן פאטשיילקע רויטע א און

 קומט עם גרעםער. װערט םקעפטיציזם דער ענטפער. איך
 פאטױפעט ענטפער מײן װאנען ביז ביםל א היצן צו זיך אויס

מוחות. זײערע אין זיך
די■ האבן מאםפװע אין או. פע. גע. דער פון דױויזיע דער אין

 אמערילאנישע די לעבן װי זיך דערגרונטעװען געװאלט אלױ יאטן
 די פראגן. מיט געהאגלט בוכשטעבלעך האבן זיי םאלדאטן.

 זײער און באװאוםטמעםיקער א געװען זײנען ארמייער רויטע
 שװער נעװען זײ איז םונדעםטװעגן עולם. פארשטענדיקער

 אמעריקא־ דער אין אן זיך שליםט איינער װען אז פארצושטעלן,
 אפילו קען ער רעכט, פאליטישע זײנע ער פארלירט ארמײ, נישער

װאלן. אין שטימען ניט
 פאר^ די אט זיך נעמט עם װאנען פון פארשטײן דארףי מען
מאשינען,. טעכניק, אמעריקאנישע אמעריקע. וועגן שטעלוננ
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 1אי אנגעלייגט גװאלדיק זיינען אינזשיניערן און ארבעט־מעטאדן
ם^װעטךפארבאנד.

 מאישין א מאטאר, א װאו סאציאליזש, בויט װאס ?אנד דאש
 גרעם־ די פון לאנד דעם פאר רעםפעתט פילט נאענט, און ליב איז
 אר־ װאם ארבעטער סאװעטישן באם מאשינען. און מאטארן טע

 מיט טעכניק איז בילדוננ, טעכנישע זיך אין ארײנצונעמען פעט
 ניט איז פראלעטאריער םאװעטישן דעם פארבונדן. איינג ־קולטור

 בילדינג סטײט עמפייער די בויען קען מע; אז באגרייפן צו גרינג
 מעסטן נאטירלעך, קינה א װי אומװיםנדיק פאליטיש זיין און
זיך. פון םאװעטן־פארבאנד אין .זײ

 באקאגט זיך אדבעטער פאװעטישע די האבן בארױערן צום
 נעקומען זײנען װאם אםעריקע פון ארבעטער מיט גרעסטנטײלם

 װאט םפעצךארבעטער, די זינען אין האב איך געלט. .םאכן
 צום סטאלינגראד אין געש-קט האבן פירמעם אמעריקאנישע

 אטאמא־ דער צו ניזשני־נאװגאראד אין און טדאקטאר־זא-ואד
יײז־פאבריק.

 זאװאד צום םטאלינגראד פון ג״ט װאם טראמװאי אויפן
מיציציאנער. יונגן א מיט צערערט זיך איך .זזאב

 האב — אמעריקאנער מיינע אויף עפעש זיך פירן װי —
׳געפרעגט. אים א־ך

 סארט א פאר װאס מיט וױםנדיק ניט מיליציאנער, דער
 פון שאקצ א מיט געענטפערט װײך האט רערט, ער אטעריקאנער

קאפ.
אזוי. בוליגאגעװען און פאלק קולטורעל אזא —

בראון און לואיש מעשה די אױםגעבראכן איז שפעטער
 גע־ האט םקאנדאל דער נעגער־ארבעטער. א באפאלן זיינען װאס

 קא־ אמעריהאנישער דער אין רײניקונג גרינטלעכע א צו בראבט
טראקטאר־זאױאד. דעש בא <אנ־ע

 דער אט װייל פאלן, די אויף אפגעשטעלט זיך האב איך
 ניט נעװײנלעך װערט ארבעטער־דעלעגאציע יעדער פון םאטענט

אר־יםגעבראכט.
איינ־ זאלן זײ דעלעגאטן שיקן צו נויטירן זײער איז זיכער

 סאציאליםטישער שטורמישער דער פון גײםט דעם זיך אין זאפן
באריבטן. אונז קוטען נאכדעם און בויאונג

 ;מאמענט צװײטער דער װיכטיק איז אזוי פונקט אבער
 ־ ו צ ן ת מ א מיטן ארבעטער םאװעטישע די באקאנען

ד נ א ט ש ן ו פ ש ע ם ד א צ י ק ־ ר ע ט ע ב ר ן א י א  
 צען װי װירקזאמער איז ג־ום לעבעדיקער אײן .ע ק י ר ע כי א

צײטונגען. אין געדרוקט טעיעגראםעם,
 העכסטן דעם פארמאגט פראלעסאריאס םאװעטישער דער

 מיט שטארק זיך אינטערעםירט ער אינטערנאציאנאאיזם. :גראד
 ערשטער דעד איז ער לאנד. יעדן אין ארבעטער־באװעגונג -דער
 ניט רוםלאנד. אין ארבעטער פון רװי דעם אויף» אפצורופן -זיך
 סאציאליםטישע א פראלעטאריאט םאװעטישער דער בויט •כאר

 נאי װעלט, גאנצער דער םון ארבעטער די פאר ■נעזעלשאפט
 יעדן גאנג, יעדן סער, יעדן אינטערעם טיפםטן מיט נאך פאלגט

 פאר־ אױם^אנד אין ק^אם ארבעטער דער װאס באינ־ארויױ
צײכנט.
דעמאנםטרא־ ספאנטאנע די בײגעװאוינט האב; װעצכע די,

 לכבוד דורכגעפירט האבן פראלעטאריער מאסקװער די װאם ציע
 פאר־ ניט קיינמאצ װעאן פראפינטערן, פון קאנגרעם זעקםטן -דעם
 הונדערטער װאס חברשאפט טר״ע און ציבע הײםע די נעםן

 אויסצענדישע די צו ארויםגעװיזן האבן ארבעטער טויזנטער
 םאצידארי־ אינטערנאציאנא?ע מאס הויכע אזא חברים־געםט.

 קײ; ניט פארמאגט פארשטענריגונ׳ג פראאעטארישע און טעס
םאװעטישע. די אויםער ארבעטערשאפט אײנציקע

עגאציע ארבעטער אן  םאװעטך דעם פאר װיכטיק איז דע̂י
 די װאם אינטערעם הײםן דעם דעמאנשטדירט עס װי̂י פארבאנד,
 םא־ בויען װעאכע ארבעטער צו האבן אויםאאנד אין •ארבעטער
■ציאציזם.
 סא־ דעש צװישן פארשטארקט ארבעטער־דע^עגאציע אן
1זיי ניט װעט ער אז זיכערקײט די פראילעטאריאט •מעטישן

 איר אנהייבן װעט װעצט אימפעריא^יםטישע די װען אציין אײנער
 אר־ די בא אז װײזט, דעייעגאציעם די פון טpפא עצש דער אטאקע.
 פארטײדיקונג די איז ייענרער, קאפיטא^יםטישע די אין בעטער

 מײ־ זײ פראזע. פוםטע קײן ניט פאטער^אנד םאציאציםטישן פון
אםן זײנע; און פײעדילע־ עש נען  ?עבן אין דורכצופירן עס אנטש̂י
אג;.5שי װעט שטונדע די װען

וױכ־ איז אמעריקע פון באזונדערס דע^עגאציע, ארבעטער אן
 א און פארשטעצונג א ארבעטער םאװעטישע די געבן צו כרי טיק

 און ארבעטער מיהיאנען פון ?אגע דער װעגן פארשטענדעניש
 זײ פאר שטייעז װאס פראבלעטען די װעגן און ארבעט^אזע

עקספ^ואטאציע. קאפיטאליסטישער געגן קאמ̂ו אין
 םון דעלעגאציע א אז דערמאנען, צו נויטיק איז לעצטן צום

 לעבעדיקער א זײן װעט ארדן ארבעטער א־נטערגאציאנאלן דעם
 אר־ םאװעטישע װאש געביט אזא אויף אםנקאמ,ז5ק פון באװײז
פאדשטײן. צו שװער אן קומט בעטער

פויקאמעג־ די עקזיסטירט עש װאו םאװעטךפארבאנד אין
 אן פון שלוחים דערזען מען װעט פארזיכערוע םאצ־איע שטע

 עקזיםטענץ אוממיטיצבארע װעטענס ארבעסער־ארגאניזאציע
 סאציאלער פון אבװעזנהייט פוילשטענדיקער יער פון שטאמט

פארזיכעחנג.
 דערקלערן צו ארבעט אן האבן װע?ן אה־; פון דעיעגאטן די

 ארגאניזא־ זייער פון כאראקטער דעם ארבעטער סאװעטישע די
 האט װאש ױגנט פראלעםארישע א דאדטן איצט פאראן ציע.

 זיי דערקלערט גיים געזען. ניט אויגן די פאר קאפיטאהישם א
 צװעקן, פראטערנא^ע צוליב ארגאניזירט זײן מוזן ארבעטער אז

 אזע^כע אפילו האט קאפיטא^יזש אמעריקאנישער דעד װײא
 לײבאר־בױראקרא־ די און ארבעטער די צוגעװארפן ניט ברעקלעך

זיי. פאר קעטפן נעלאזט ניט האט טיע
 און עקזיםטענץ דעד פון װע?ן ארבעטער םאװעטישע די

 אזױ װי באגריוי» א קריגן א. א. א. דעש פון טעטיקײט דער פון
 שותפיש זײנע ז״נען װער אמעריקע, אין הערשט קאפיטאליזט

 ד< באשט״ען װאש אין און ״ארבעטער״־באװעגונג דער אין
 אר־ אמעריקאנישן פון קאמןײ^אזונגען קאנקרעטע אוממיטלבארע,
בעטער־קלאם״

אויםגאבע. װיכטיקע און טשיקאװע א איז א?ײן דאם
 דעצעגא־ דער צו (אנזאג) ״נאקאז״ היגן אונזער אנבאי^אנגם װאם
אפםארן. איר ערב איבער עם מיר לאזן ציע,

מילער ל.
אמנעםטיע פאד רוןז פיאנערן

 מארטירער אונזערע פון :עמען די דויבטן עס
 קלאם. אונזער פאר קאמף אין געפאלענע

 — האם אונזער דערציען און נערן מיר
 זאטע איר אייך צו

 ;רײך איז יװאפ יעדן צו און
 דעדקלערן מיר דערקלערן׳ מיר■ דערקלערן, מיר

Iאײך קריג-צו

 פירער אונזער לענין פון נאמען אין
 דריי נעגער •טיקאגעי און װאנזעטי ביז
ס און מוני ע־נעל מוזן עס ן בילינג  פרײ זיי

 — לײ־רן א\ן ׳טמאבטן װאס אלע און
״ ן זאלן ז ״  !פרײ ז

 שװערן מיר יצװערן, מיר שװערן, מיר
!-געטר״ קעטפן צו

 פראלעםארישן אײנציסן פארן קינעדער א״ערע אבאנירט
ענגליש. אף אמעריקע אין זשורנאל קינ־ער

פײאניר״ ״נױ



15ק נ ו פ ר ע דנ931 נאװעמבער,

 קעמפ פון בילדער
״קינדערלאנד״ 25 נומער באנגעלא דאװידמאן שלמה

םאל-זאלמעז ך
 אדער םאל װיל. מע װי רופן אים קען מע אז ער, האט געזאגט

 מיטאמאל. ביידע רופן אים װעלן מיר אז באשלאטן, מיר האבן זאלמען.
ײן װעם שטארקער. ז

ן געמאכט שוין האםט ״םאל־זאלמען, ״ ן מוז ער בעט?״ ד ״  ז
ט איז דאם און מארין. נאך אפילע זאך. יעדער אין לעצטער דער  ני

 צעטרא־ א איז ער נאר ניין. מאטל, ווי פויל, איז ער וואם דערפאר,
ט קיינטאל יװייםט איר גענער.  צו רעדט איר װאס הערט, ער צי ני

ניט. צי אים,
 זאגט אזוי שרייפעלע׳ אזא דא איז קעפעלע אין אים בא ״דארטן,
און שערי.'(  קאשע קײן נאר מענטש, געלערנטער א זייער איז דזשערי דז

ט), ער עםט sir און ט איז װאס ני ט ני ט ער הערט פארשרויפט, גו  גי
 װייכן דעם איבער פלעצל א אים דערלאנגט מע אז נאר רעדט. מע װאם

שוין זיך האםט ״םאל־זאלמען, :דערהערן באלד ער װעט — פלייש
?״ געװאשן

 װאנעז פיז געװאוינהײט. פון ער ענטפערט דאם — ״באלד!"
 אלע פאר קענדי געבראבט האכ איך הערן. איר װעט אט אין■? װיים

םגעט״לט שוין איך האב יעדן אינגלעך. ך האלט איך און אוי טן זי  מי
ט װילסט דו םאל־זאלמען, ״נו׳ :י שאקאלאד שטיקל אנן, זיסע ל,ײן ני  ז
?״ ך איז ער (װ״ייל רו נאשער). גרויםער א אוי

ט אז ער. מאכט __ ״נאלד״ איך װאם געהערט דען ער דזאט ני
? געזאו״ט האב

ם געװען, דאם א<ז פארנאכט דאװיד־ ״כאװער :פרעו. א מיך ער גי
" ־טער11 דער איז היינט מאן, ? לי ױ

א״ ק» _ ״, ךא ו ט אים אד• י קייט. מי נייגערי
ך לאזן מיטאמאל ע פ־ן טרערן אראפ זי גן זיינ אוי

ען פיאנערן — ? זאלמען דאס, איז ״מאם ויינ ט ז . "1ני
ײן געשטארבן איז פאראיארן ״פונקט  געװעז איז זי מאמע. מ

איז קראנק זי איז שאפ אין שװעד געארבעט האט זי גוטע. אזא  געוו
ט דערצ״לט ער האט — "I געשטארבן און קן א מי די ענ קאל. װ״נ

ך האבן אינגלעך די גע־ אים האב איך ארומגעזעצט. שטיל זי
ך האב איך װײנען. ־גיט דארף ״מע :גלעט ט אוי  מאמעז• קיין ני
ט האט מארי ן ני ״ ען אונדער פון איער טאטן. ק ג  לע־ זיי װעלן װ״

ט בעדיק  _שטארקע און געזונטע אזיפװאקםן דאיפן מיר װערן. גי
רן מיר װעלן רעװאלוציאנערן. קעמפער, פי  אז לעב;, דאם אזוי א״ג

ט װעט קיינער שאפ!" אין ארבעטן פון שטארבן ני
 נעטרײםט אים זאבן. פארשידענע געגעבן קינדער די אים האבן

ט שוין ער האט מער און ן קינדער די נאר געװיינט. ני י י  נאך, אים ג
צעוױינען. זיך ער װעט טאמער מוירע האבן זײ װייל. ער װאם

פיא־ א איז ער שול, קינדער ארבעטער אן א<; זיך לערנט ער <א,
 רע דערצ״לט בעטן, די די שוין ליגן אלע װען באנאנם און’ נער.

ן אטאל נאך קען עס מייםעם. ״  שרייבער א אויםװאקםען זאל ער ז
ך אוי

■ טרעפן זיך קען סע װאט
.י ר ע ש ז ד .8

יאםער־• ך הייםט ער אוי דזשעראם. פון פארקירצט איז דזשערי
ספארט- פאר סגעקליבן אוי אים האבן מיר יאט. געזונטער א

איר צי זאגן באלד אייך ער װעט ׳ך, ט ער דירעקטאר. אי אף קוק א גי
 Ì3?P באלד װי קריבער. א זענט איר צי באל, אין שפילן קענט

איז אין שפילן רי״ט  װעט שפילן׳ אויםער אבער קריבער. א מען באלי
ט קעגט איר טאן. גארגיט אײך ער ט פון רעדן אים מי  מארגן. ביז היינ

ן דאך האםט ידו ״דזשערי, ״  איז םערפ א אויםמאלן אנגענומעז אי
?״ פאן רויטער דער אף האמער

קאפיטל״. דאס ענדיקן דארן־ איך דאװידמאן, כאװער ״הא,
 כאטש ער װאלט לײענט. און קאץ א װי בעט, אפן זיך ליגט’ער

 פארבאנד׳ סאװעטן פון לעבן, ארבעטער פון ביכער גוטע געל״ענט
ט מיך װאלט  דערצ״לונגען מײםעם. פוםטע אבער ער לייענט געארט. ני

 פיאנעי■ א דאווקע איז ןןר און פרינצן. אלטע און דעטעקטיװם פון
ם נאר שול׳ קינדער ארנעטער אן אין לערנט און  אנדערז צום א״נ
ט אים בא זיך קער אן ני

 די געקלוגגען. שוין דאך האט ו.לאק דװייםער דער דזשערי,
ך לייגםטו װאם אויסגעלאשן, שוין איז באנגעלעך די אין דיבט מ זי  ני

־ איך בעט “אװעק? י גאזלען. א בא װי אים, בא ז
טל!" דאם ענדיקן דארף איך ״הא, קאפי

 קען זשע װאם איז װיםנשאפטםמאן, גרויםער א װאקםט ער אז
 צעלאבפ ער אז און שמײכלען. צו ליב זייער האט ער V טאן איך
 ער דזשערי. באכער, •ט״נער א מיידל. א װי פנים א ער האט זיך׳
גן בלויע האר, בלאנדע האט  םופ קיין נאר בעקלעך. ראזעװע און אוי
ט ער װעט קאשעס און ט באטש עםן, ני װאם. װייםעך אים גי

 ער װיל לאלעפאפ, א צוקערקעלעך. קע:די, ליב ער האט דערפאר
 ביז אינדערפרי פון לעקן אייך ער װעט לעקער״. טאג ״גאנצן א גאר

איז װען איינמאל׳ באנאכט. שפעט  שטורם. א געווארן מיטאמאל ם׳
בן ם׳האט ך איך האב שלאגס־רעגן, א ד.יםן אנגעחוי  אראפגענאפט זי

ך אף ארויפגעבאפט בעט, פון באנאכט  קא־ די און רעגן־מאנטל דעם זי
ך אף געבאפט און לא־צן  פון פענסטעד די און טירן די פארמאבן גי

ק א ב׳טו אינעװײנינן. און דרויםן שלאפט, ער, ליגט :דזשערין אף ־ו
ט לעקט און כאלעם פון עפעם שמײכלט ם זי שטופט צונג. דער מי  ארוי

ר״ן און טן ליגט לעקער״ טאג ״גאנצער דער און — א  דער אין שפיץ מי
ט (א קעפל דאס און נאז שטערן. צום צוגעקלעפט איז קעפל) צוקער רוי

ארויםגע־ און צעשמ״כלט שטיל זיך האב איך אז ייך, פארשטייט
ט לעקט װיסנשאפטםמאן ״קיין :דרויםן אין קענדי די שמיםן בא־ ני

״!זאבן זיםע קיין נאנט
ל ס ק י פ ס.

פיקם? אדער פאקם פוקם׳ איז כאמעץ זיין אז אװאדע, מיינט איר
ך הייבט — ײן אן. גארניט זי  עם. הייסט שאלעם םעם. איז נאמען ז

ײז און פיקםל, א װי קלװ״ כיטרע׳ איז ער נאד  א װי שלעכט און ב
גן ו.רויע די טיגער. צערייצטער  די אראפ. שטענדיק אים בא קוקן אוי

עז ליפן נ ״ אף צער״םן און אנצופאלן גרייט — פארביטן אים בא ז
**«ן» ך ♦««,«« י׳ןעי•‘-'-

ך ער װעט פארפרעבן, באם איט כאפם איר אז און אװעקשטעלן, זי
בלײבט ?״ געטאן דאם האב ״איך : לעמעלע א ײי פוקם, בלאנדער דער
טאן. גארניט שוין אים קענט איר און •צטיין איר

 צו פארבליבן בין איך אפו״עגעםן. ערשט זיך דאכט ־אבן מיר
ן פארעגדיקן ״  אינג־ די אויםטײלן דאך איך דארף פריער ווייל עסן, מ

ר ווערט באנגעלא, אין אראפ קום איך — לעך גן: די אין פינםטער מי אוי
ען בעטן אלע ײנ  די און ציכלעך ל״לעבער, װייסע די צעװארפן. ז
 זיי אף פירט מע װאם װעגעלעך׳ צװיי דיל; אפן זיך װאלגערן קאלדרעס

 קייטעלע דעם אף היינגען שיך פאר אכצן שטייען. קעמפ, אין מיםט
ט: שילד גרויםער א און לעמפל עלעקטרישן פון ג נ ״  ס ק י ם ״ע ה

״ !ט פ ר א ד ר י א ם א ו ו ט, פ י ו ק — ק י ל י ב — ט י ר ט ם
פיקסל. — פארטראכט? עם האט זשע זוער
ג א ;אלד רופן געדארפט איד האנ נ טי ״קינדער, :דערקלערן און מי

ך קענען עלטערן אייערע — ? ועטאן איר תאט מאס ט א״ פן ני ײ קוי  קי
 שמו־ נעמט איר און צעריסן. דאך זוערן זיי — טאג יעדן ליילעבער

ט און װעגעלעך ציקע ײנעז באנגעלא״. אין אריין בר״נג ״ ז  געזעםן ז
 גוט זייז צו צוגעזאגט און איינגעהערט זיך האט מע יאטן, פופצן די

פיין. און
פיל :אר ן אט — געדויערט עם האט װי י א־. אװעקגעפארן איך ג

ן טאג איין ״ ױ ק  א איבערקערעניש, אן — צוריק קום איך יארק. נ
מיט אויםגעטראטן שמוציק, מאטראצן, צװײ ליגן דיל אפן :כורבן

ט שטייען הערינג און פיקםל שיך. די  און פויסטן אנגעלאדענע מי
ערינג קלעפ. עמעםע די ד״רלאנגט מע  נאז רויטע לאנגע א שוין האט ־

 האם פיקסל און עפל, רויטער א װי אים׳ בא פײערט באק איין און
״ ״שװארץ א שוין ג ם אים בא שט״ען שטערן אפן און אוי  פיון צ״כנ
ײן. זעקם צ

ט ״װאם ך טו ?" דא, זי טן די אג ו מאך — ב גװאלד. גרוים א אן אי
םן לאשעקלעך. די װי באנגעלא, פון ארוים אלע זיי לויפן דרוי  אינ

ט נ ך מען היי  שולדיק. גארניט איז ער אז זאגט, הערינג קריגן. אן זי
 :קעלכעל אפו קװיטשעט מארי זאזנן. צו גארניט פון װײסט אויל
ט!" אייך האב איך געזאגט, אייך האב ״איך אג עז גע־ האט ער װאם ג
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 פיקםל נ^ר טוםלט. מע און שרייט מע גיט. כןײנער װייםט זאגט,
ך שםייבלט ט און אונטער זי זייט. אין אװעק גיי
ך נעם איך ך פארדריוט ארומקוקן, דערװײל זי  דער אזש מיר זי

 אזוי האבן מיר װעלכע אף װאנט־צייטונגען, און אלבאמען אלע קאפ,
גן געארבעט, שװער בן צוױי צעװארפן. לי  אויםגעהאקט. מעז האט שוי

 ארויםגעשטופט. מען האט פענםטער דרויםנדיקע די פון דראטן פיר
. זייער װער איך ״ז  קינ* די זאכן. די צענויפקלײבן אן הייב איך ב
ך טומלען דער ט נאך. זי  אוים, קומט טײנעם און װערטער זייערע לוי

ט עם האט קיינער אז ט אלע זיינען זיי געטאן. ני . אלע און גו ״ן פ
 און פאפירלעך די צענויפנעמען העלפן אויל און הערינג און באגם

ץ.' מו ך פארענטפערן זיי ש ך זיצט פיקםל נאר אלע. פון מער זי  נאך זי
ט אז דאם׳ איז ארבעט שטיקל װעמענם איז װינקל. א אין אלץ  ני

ס ? זיינ
io. ג נ י ר ע ה

 םע פארװאם זיך. אזוי גלאט קריגן אמאל איר קענט צו־נאמען א
ױיםט הערינג, נאמען דעם הערשן* קומט  גארניט איז ער ניט. קיינער ו
וי  גאר זשאבע. א װי גאר שװימט און דאר, אזוי גארניט און לאנג אז

לן, לעבן שלאפט ער ױיל1  און הערי, איז ענגליש 5אן הערש און אוי
לן לעבן שלאפט הערי אז הערינג. א אים פון וןערט אוי

קער אן נעבענל׳ א אינגל א צי א״נ אונ ט טאטע־מאמען. בא איינ  גי
ל ער װאם אינדערה״ם, נאך אים מען ״ן װיל ער נאר. זוי ל ט א  פארן ני
 קעמפ אין גאר שול, אין לערנט און פיאגער א איז ער כאטש קעמפ, .אין

ט אלײן ער .וויל ע? האםטו װאם ״םטייטש׳ :פארן ני ר עם — מוי
ל דאך פארן פי ט האבן זיי און קינדער אזוי רע נןיין ני  דו און מוי

 — ? טאן מען קען זשע װאם ניט, װיל ער אז אבער מוירע״, האםט
 האט מאמע די טאג, א אף ארבעט די אװעקגעװארפן טאטע דער זזאט

ז דאם פארלאזן י  קעמ« אין געבראכט הערשן האט מע און טאו. א אף הו
אריין.

ר״ן נאר איז ער אז ך ער האט קעמפ, אין א  געטאן ל*ז א גלייך זי
ר״ן באלד טאקע איז און טײך. צום ט א  װאםער. אין פום אײן טי
ך האם ער און באנגעלא אין ארויפו״עטריבן גלייך אים איך האב  זי

ם: די ביז קאפ פון איבערטאן געמוזט זאקן אנדערע שיך, אנדערע פי
ײזן. אנדערע און ך ער האט באלד טאקע און ת  פון אראפגעקײקלט זי

ך האבן מיר פום. דעם צענעריגט זיך בערגל, ל״  יאד, ארויפגעכאםן ג
אוי, :גװאלד א געמאכט ער דזאט ער און ברענט!" און בריט עם ״
 פאר• אז אזוי, קליידער. אנדערע איבערטאן געטוזט װידער זיך האט

 האט אה״מפארן׳ באם געהאלטן שו<ן האבן עלטערן די װען גאכט,
שיקן איש זאל מע אנגעזאגט ער ע צו ט שוין האט ער זאכן, ניי  מאם ני

אנצוטאן.
ך האבן ע זי נ ״ ר עלטערן ז ע ״ ײ דערשראקן. ז ט האבן ז  אגדערש ני

 דער און זאכן, אלע צוגעגאנװעט אים בא ש־ין האט מען אז געמײנט,
 ער אונטערגעשאםענער. אן צופליען געקומען איז אלײן דירעקטאר

ן געעפנט גלייך האט  גאנצע דארטן געפונען און זאבן מיט קאםטן זיי
צרעס: ן און העמדלעך אוי ז י אונטערװעש. און הו

ר? צו עס ?ומט װי ״הערש, שול־ א פיאנער, א דאך ביםט דו די
ע ?ינד. ײ װעסטו זאכן, דײנע צענויף לי ״. קענען ז כן פזו אוי

אװלע. אן אים בא איר האט נו,
 הערינגל׳ דאם הערשעלע, שטילינקע דאם טאקע, דאך ער האט דאם
פיקםלען. שטערן דעם אפגעריםן
ט ״דו ם םן א צו רעדט מע װי אים, צו איך מאך — װ״ — גרוי

ײסט? עם ,װער ע א — ב ״  רובפויגל, א אדלער, אן בייםט, װאלד פון כ
ע א הונט, װילדער א ײז  מענטש א ?ינד, א הייסט װאם בײםט. קאץ ב

 דיר האט טאטע דער צי געלערנט, דיך האט מאמע די — ? בייםן זאל
״ זאלםט דו אז געזאגט, ? םן ײ ב

גע־ אים האט ״פיקםל גערעפט: נאך איז ער אז זיך, פארשטײט
ר מאכט ע ״ ״ ז ײז ך גײט ער און ב  אף ברויגעז. .װערט און אװעק זי

ט װעמען׳ ? ער יװערט איר, מיינ עז  ברויגעז. ער װערט עסן אפן — ברויג
ט קומט •ער ט ער קוק, א טו איך פרישטיק. קײן עםן ארוין* ני  גיי

ט ער װיל אים״ איך רוף גיין. ני ? איך קען זשע װאס צו אן  — ט
גיט. העלפט עם און איך ־שריו

ר זע, איך ?לינגט. גלאק דער מיטאג. ע  נאז די שפאנט. מ״נ
ט ער אראפגעלאזט. ״  װעלן מיר שװייג. א שוין איך מאך עםן. ג

ן ניטא איך, טראכט העריכג, א אט רעדן. מאל אנדערש אן שוין ״  ק
קאפ... אין אים בא ליגן ציבעלעס ,ם״כל,

ל י ו א .11
 פארשטעלן אײך איך ײיל הערינג׳ פון שוין רעדן מיר אז און

לן.  האר די נאר דארער. א יא און הויכער. א יא גראדע איז ער אוי
ען קאפ אפן נ ״  און אויל. פון װי אזוי בלאנד. מאדנע אים בא ז

ײן געקראגן ער האט טאקע דערפאר זי ער הײםט הײםן נאמעז. ז אי

טאל אים איז עם סראל. אדער ט ק״נ ט קיינמאל און קאלט ני  הײם. ני
 ■1 ט ש א ר ע י י ז יע׳ י א, באכער. שטילער א ר ע י י ז איז ער

ך האט ער ר. ע ל ט שוין זי ט ני  נאך האט איר שלאכן. צו װעמען מי
ט לעבן אייער אף  איידער נאך הענט. לאנגע הענט. אזעלכע געזען ני

ט איר ך גי  אײך הייבט םע אז פליאםק, א אייך ער דערלאנגט ריר, א זי
גן. די אין שװינדלען צו אן  צוריק, דערלאנגען דאך איר װילט אוי
א? א טן דעם אים פון איר כאפט — י װ״  מער שוין. און טראסק צ

ך איר װעט ט ערין זי ט קיינמאל אים םי  דו אל־רייט, שלאגן. ני
בן קענםט  אבער זײמ. דיין פון פיין זייער גוט, זײער פאטש, א גי

ך אמאל דיר לאז  װאם איז ניט. דאם ניין, קלאפ, א דערלאנגען אוי
ך װעט מעשוגענער פארא ן זי ״ ט ג ? שלאגן אים מי

ך און שטונדךלאנג אפליגן קענען אייך ער װעט ט שפילן זי  טי
טן מעםערל דאם ײארפן און זאמד בן זאל עם אראפ, שפיץ מי  בל״

ײן מעג עם שפיז. א װי שטעקז  קעלט, גרעםטע די זון, שטארקםטע די ז
 מעםערל, און זאמד ניט. עס ארט אים רעגן, א ליאפען װעט עם אדער

זאמד. און מעםערל
ט דארפםט דו אז װייםט, דו ״אויל,  אין דיל דעם אויסװאשן הײנ

" וױיםט דו צי באנגעלא, ? ט  א אין פרעג א אזוי אים איך גיב — ני
װעג. גוטן

אזוי, ך? ״ ט ער און ער. מאכט "1גוט — אי  דעם כאפ א גי
ין׳ אהער. שאר א אהין, שאר א בעזים,  די כאפט אויםגעקיערט. שו

 פארטיק. שוין איז ער שוין, אהער, — אהין װאש א װאש־בארשט,
זאמד. אין װידער שוין שפילט ער

בי, א ביםט ״דו ש?״ א ביסט דו צי קינד, פיצעלע א ביי — מענט
 איבערגעלאזט האט ער װי אים, װייז איך און פרעג א אים איך גיב

 די לעבן װינקעלער, די אין בעטן, די אונטער מיםט קופעס גאנצע
ך װאלגערט דארטן קעםטלעך. טונג. שטיקל א ליגט דא שוך, א זי  צ״

 נאכאםאל האט ער געהערט. ער האט אזוי — ? געהערט האט ר י א
טן דר'י א ד.עגעבן ל אז דאך, איך זע ארוים. און בעזים מי  קען אוי

ט מענטש קײן , ני ן ״ . שוין מאך און מיםטאמע׳ איך, נעם ז ״ן ר
ך זעץ איך  מיר אז דערציילן, אן הייב און אים לעבן אװעק זי

 געגאנגען יװאלט ער װען פיאנערן. שולן, קיגדער ארבעטער האבן
ר פארשטאנען ער װאלט פיאנערן, די צו שול, אין ע ״ זאכן. סאך א ז

פיאנער. א געװען איז ער שול. א אין געגאנגען איז ער יא.
ט וױיםט ער נאר  שול. פון אהײמגעשיקט אים האט מע פארװאם, ני
ך אים האבן פיאנערן די און ט אוי  ער איז װאם געבעטן. שטארק ני

ך שטעל איך — פארװאם? איר װייםט עפשער שולדיק?  אז פאר, זי
 יע, א, שטילער. א זייער איז ער װאם דערפאר, מיםטאמע איז סע

.ר ע ל י ט ש א ר ע י י ז
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ט לעבן גאנץ אייער  אריין יער שטעקט אומעטום קריכער. אזא געזען ני
ײן ך שטופט און אויך. נאז לאנגע א טאקע האט ער נאז. ז ט זי ן מי  זיי

 גוט טאקע זיך לערנט ער אז און פיאגער, א איז ער אז און נו, צונג.
ך מען דארף — ? װאס איז שול׳ אין ך ער כיט באלד — ? בארימען זי  זי

ם: שטעל א י ט איר אז ״אבעטשקע, או ם ט װ״ דער איז עם װער ני
ך װיים. איך — ארמיי רויטער דער פון פירער ך װעט ״אי ט זי  אײך מי

אן א אן* לי וי וױנציקער (אף דאלער מי אן א אף ז לי  ער װעט דאלער מי
ט זיך ט קיינמאל אייך מי ט איר אז װעטן) ני ם ט װ״ ען עם װער ני  זיינ

לוקםעמבורג״. ראזע און ליבקנעכט קארל געװען
ױיםט פאלן, מערםטע די אין אבער  אי מאטל, אי םאל־זאלמען׳ אי ו

ט ׳נו אפגערעדט. דאך איז דזשערין פון און אויער דער  בא מאנט גיי
ף אים אן דעם אוי  פעטש אים מען דערלאנגט דערפאר איז דאלער. מילי
טן. אלע פון  ער ניט. עם ארט אים באגם. אזא קריכער׳ אזא זיי

זיך. בארימט און װייטער קריכט
ך ער האט אײנמאל ך מי , אויפגערעגט. אוי ן ״ ט ג איינמאל, ני

איז מאל. צװיי טאקע נאר  װעקן צו אן הייב איך פרי. גאנץ געװען ם׳
ט מיםטאמע װיל קייניער אין כעװרע. די ײן. ני שט  מע װייל אויפ

ך דערציילט מע און נעכט גאנצע דאך ליגט  קען זשע װי מייסעם, זי
? מען ײן ט ש פ שטיין׳ זאל מע זאג איך אז און אוי ך מען חייבט אויפ  זי

גן, די רייבן צו אן ערשט ך הייבט מע אוי  בעט פון און קראצן אן זי
ט מען װיל  װאם קאלדרע. דער אונטער װארעם איז עם ארויםקריכן. ני
ך? טו זשע ט״ן דען װעל איך — אי  װעכןן, זיי און טאג גאנצן א ש
 — קאלדרע די אראפ שלעפ א איך גיב — מעשוגע? איך, בין װאפ

 הערשלם אראפשלעפן װיל איך בעטן. די פון ארוים טען שפרינגט
 ניט. ט ז א ל ער נאר ניט. ער לאזט איך. מיין באגס, קאלדרע׳

ט צו האלט ער  שוין דארף דא אז איך, פארשטיי קויכעם. אלע מי
איר װער האלדרע, דער אונטער pip א איך טו אװאדע זיין. עפעם
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ארדן אונזער אין דך טוט װאס ז. ר.

 ארבעט דער אין זין־ פילט ענערגיע מיט שטראם נייער א
 די האבן װינטער פון אנקומען מיט׳ן ארדן. אונזער בויען פון

 טעטיק״ט, םון פראגראם די דורכפירען אגגעפאנגען ברענטשעם
 אפגעהאלטענע ערשט די אין געװארן אנגעמערקט איז װעלכע

 זען אן שױן זיך הויבן עם לאנד. איבערן פלענומס דיםטריקט
 גלײכער א אין אומעטום ניט פלענומם. די פון רעזולטאטן די

 פון טעמפא דער שוין זיך פילט פלעצער אלע אין ניט און םאם
 באגריח א האבן מיר קאנען פונדעםטװעגן אבער ארבעט, דער
 אריינגעקראגז האבן מיר װאם באריכטן, די פון ארבעט דער פון
 איבער׳ן םעהרעטארן דיםטריקט די פון װאכן פאר לעצטע די אין

לאנד.

 בעםטע די פון געװען ניט איז דיםטריקט קאנעטיקוט
 אפגעשטאנענםטע די פון געװען איז ער פארקערט, דיםטריקטן.
 אבער ווייזט עם װי ארדן. אין האבן מיר װאס דיםטריקטן,

 טאן נייעם א ארײנגעטראגן פאענום לעצטער דער האט אוים,
 דערפארוע דער פון געלערנט האבן חברים די ארבעט. דער אין
 סופער־ חבר שרייבט ארבעט. זײער אויםצובעםערן זוכן און

:?אנעטיקוט פון םעקרעטאר דיםטריקט דער
ך פאר האבן ״מיר  מוזן װאם ארבעטן פאלגנדע די אנגעמערקט זי

 חבר מיט פארבינדונג אין דיםטריקט. אין װערן דורכגעפירט באלד
 שפראכיקע אנדערש אלע פון קאנפערענצן מיר רופן טור בעדאכטם

טן מיר האלם. פאםנדע נעמען און ארגאניזאציעם ר״  ליפלעטפ צו ג
 ■טור בעדאכטם חבר מאכן צו אלץ טאן װעלן מיר און שטעט אלע פאר
םן א פאר דערפאלג. גרוי

ט פארבינדונ; אין ױ דער רופט קיים מילער דער מי ען נ ױו  הי
כן, וועלן מיר װאו מאם־מיטינג א שטאט־קאמיטעט ן זאלן עם אז זו  זיי

פיל מיטגלידער ארבעטער־רינג פיל אזוי פערטראטן  אויפ־ מעגלעך, װי
שפון דעם צוקלעו־ז שאלענדז  אונ־ פון עקזעקוטױוע ;אציאנאלער דער ט

 טשאלענדזש דער אז רעקאמענדירן, מיר ארבעטער־רינג. צום ארדן זער
ט קאנעז עם זאלן מיר כדי פאמפלעט, א אין װערן אפגעדרוקט זאל  ײיי

יטן. פארשפרי
םגענוצט װערט הארטפארד אין עם וואם לאגע, געשאפענע די אוי

 איך ײער ליילעך. אפן לעװאנע ק״לעכדיקע א ליגט עס טויטער. א
 אינגלעך איבעריקע די שטילינקערהייט, אים צו מאך און אנגעצונדן.

ט זאלן ט אז הערן, ני מ ״א, :אפשניידן שלעכט זייער ער װעט ני
ט האםט ביםט, דו װאם ױנג, פוילער ?״ באנאכט געקענט ני  אראפגיין

ט און רויט ער װערט גן. די אראפ לאזט און טוי  מאך איך אוי
ט זאל מע אז פארשלאג, א ״נ  מאט־ די ארויםטראגן בעטן, די לופטערן ה

. ז״ין דאדף מען ראצן, ״ן  ערשטער דער טאקע טראגט הערשל און ר
ט איװעק, אים לייגט און מאטראץ זוין ארויט ע נאםער דער מי  לע״אנ
טויז ער באהאלט לײלעך דאם עראפ. שן ׳  און װעש שמוציקע די צװי
פאראזיטעלע. אזא באגם׳ אזא שוין.

 מיר שפיל. דער ורעגן טאקע געװען איז מאל דאםיצװײטע און
טן געדארפט האבן ר״  געזאגט״■ האט לעניז ״כאװער שפיל די צוג
עיז, אלע אנטייל. נעמען יאטן פופצן אלע אנ  א װערן װיל מענדל פי

ט נאך איז ער «יאנער. ן ני ״ ן ק ״ ט נאך אים זײ װילן יאר. נ  ני
מען. ע  געזאגט, האט אלײן לענין כאװער אז אים, זיך באלעמט אמיננ

פיאנער• א פאר אר״נעמען אים זאל מע אז
 יעדער ראל. מענדלם שפילן װיל יעדער אז זיך, פארשטײט נו,

ט רעדן װיל  זייטי א אן לעכיז, יװי היטל, דאם טראגן לענינען. מי
 זאל םאל־זאלטען אז באשלאםן, מיר האבן — ? ־װילן אלע װאם מאלע

. שטימען אלע פארטיק. — באשלאסן מענדל. אלם שפילז ״ן  נאר א
. — באגם. ן ״ ב נ ט מען אוי ט אים גי ניט. יער שפילט — ״מענדל״ ני

 בארימט ער ניט. אװאדע — פיאנער? גוטער א דאם איז נו׳ ״
 באגםעלע, א א״גמאל שוין אלע. פון בעםער ?ען ער אז אבער, זיך

 כיני ער װיל אים, דארף מע אז ארן ניט. דארו־ מע װאו זיך שטופט
ז ״ פאלגן) קאפיטלען (װײטערע ג

 אין פירער פאשיסטישע םאציאל די צװישן לןאמף דער געבראבט האט
״ דעם םן רוי ארדן. ״ג

 פון חבר שטענדיקן א באשטימט מיר האבן ברידזשפארנל פון
ן מיטארבעטן זאל װעלכער קאמיטעט, דיסטריקט ט׳  ברידזשפארט מי

ע שטארקן און צוזאמען אים מיט קענוועםן ברענטש, נ ״ רייען. ז
 פארבינ־ אומשטענדן אלע אוגטער קריגן צו באשלאםן האבן ,מיר

ט נאך האבן מיר װאו קאנעטיקוט, פון שטעט די אין דונגען  קײנע ני
ו באזוכן צ־ באשלאםן האבן מיר ברענטשעם. י  אוים־ און בריטאן נ

 מיר ברענט•«. דעם דארטן ארגאניזירן פון מעגלעכקייט די געפינען
ױ צום איבערגעגעבן האבן ען נ מו  האבן זאל ער שטאט־קאמיטעט הי

ט די כ פזי ט אנםאניא און װאטערבערי פון אוי  מעגלעכקײט דער מי
ך באטראכטן מיר ברענטשעם. ארגאניזירן צו דארטן  אויםפירלעך אוי

ט ארגאניזירן װעגן פראגע די  גאנצן אין ברענטשעם פרויען און ױגנ
דיםטריקט.

 פון מעראן חבר דירעקטאר, קולטור א דערװײלט האבן מיר
 די פון ארב׳עט קולטור די אז אויפפאסן, זאל װעלכער הארטפארד,
ט זאל דיםטרי־ם אונזער פון ברענטשעם װערן״. פארנאכלעםיקט ני

ריבט קאנעטיקוט דער ברײנגט זעט מען װי  פרײלעכע ב̂־
 קאנעטיקוט אין חברים די אז איז, דערװארטן מיר װאם נייעם.

 אלע דורכפירן זאלן נאר נאריכט, באם בלײבן ניט זאלן דיםטריקט
 דער־ זײ װעלן דעמאלט און אנגענומען האבן זײ װאם באשלוםן

רעזולטאטן. גרײכן

 דיםטריקט, קלױולאנד פון סעקרעטאר דער עלעױ, חבר
 נעקראנן װאך די מיר האבן דערפאר אפט, זײער ניט שרייבט

:שרייבט ער בריװ. פרײלעכן א זײער
ק דעם האבן ״מיר ט זונטי  אהייא. װארען, און יאנגםטאן באזונ

ע די איז דארטן טואצי  ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פאר םי
״ דער גוטע. א זייער  צו־ איז ברענטש רומעגישער געגרינדעטער נ

 אלע האט און עלעמענט פראלעטארישן עבט אן פון זאמענגעשטעלט
םזיבטן  האבי זיי ארגאניזאציע. גרויםער גאר א אין װאקםן צו אוי

 עקזא־ נאך דארפן ביםל היבשע א און מיטגלידער 40 ארום איצט שוין
רט ך דארטן האבן מיר װערן. מיני טינ; א אפגעהאלטן אוי ט נוי  די מי

שע ען זיי חברים. אוקראיני ט זיינ ר״ ״ן ג ג צו נ ״ ר ײ ארדן. אין א  ז
 גרינדונגם־ א פאר פלאץ דעם און צייט די באשטימען טעג די װעלן

מיטינג״
ך האבן ״מי־■ ג א אפגעהאלטן אוי נ טי ט מי שע גרופע א מי  פיני

״ פאר האבן מיר װי נאכדעם חברים.  אויפגאבן די געמאכט קלאר ז
 בא־ זיי האבן ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פון צילן און

טינג, גרעםיערן א רופן צו שטימט  טעכנישער דער צו צוצוטרעטן כדי מי
ברענטש. א גרינדן פון ארבעט

ך פירן מיר ארבע־ ױגנטלעכע גרופע א מיט פארהאנדלונגען אוי
ט א גרינדן װעגן טער  נאך מיר פארן צװעק דעם פאר און ברענטש ױגנ

צו אמאל  אנגעהויב־ענע די פארענדיקן צו נאװעמבער טן14 דעם אהינ
ארבעט.

ך האבי ,מ'יד  ברענטש רומענישן א ארגאניזירט װאך לעצטע אוי
ך האבן מאל ערשטן צום קלױולאנד. אין  חברים. 12 בלויז אנגעשלאםן זי
ק קומענדן פאר רופן מיר ג א נאך זוגטי נ טי ען מיר און מי נ ״  זיכעד, ז

ע א אז רן. זיך װעלן מיטגלידער צאל גרויםע ניי ארגאניזי
ך מיר װעלן נאװעטבער טו14 ,דעם  איטא־ דעם אונסטאלירן אוי

שן שע די ’ ברענטש. ליעני  שטארק האבן יאנגםטאן פון חברים אידי
שן דעם פארנאכלעםיקט  אמע־ גרופע א פאיאז איז עם ברענטש. אידי

ען וועלכע חברים׳ ריקאנישע ײנ ט ז ר״ ך ג  ענגלישן אן אן אנשליםן זי
ג מיין ברענטש. ײנונ  אידישער דער װאס דעם, טראץ אז געװען, איז ט
ט האט ברענטש ן ני ״ ף אבער ער זאל פערםפעקטױון, ברײטע ק  קיין אוי

ט אײן ני פןי  מיר װײל ברענטש, ענגלישן אן אין װערן פארװאנדלט או
ט טארן שז דעם אפלאזן ני  קליין װי כחות, שװארצע די צו פעלד אידי

ט זאל ער "ז״ז ני ריכטיסע). s זײער איז שטעלונג (די .
 קליװלאנדער דער װערט באריכט דעם פון זעט איר יװי

אלם ארדן אונזער בויען פאר צענטער װיכטיקער א דיםטריקט
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 װאכ אבער ארגאניזאציע, פראטערנאלע אינטערנאציאנאלע אן
 גיט עלעןז חבר װאם איז שטארק זײער זיך װאונדערט אונז
 אידישע די .פון לעבן דעם װעגן אינפארמאציע קײן ניט אונז

 זעלבע די ארײנצוטראגן נויטיק אומבאדיננט איז עם ברענטשעם.
 אירישע אונזערע אלע אין אקציע פארשטארקטער פון טעטפא

 קאױולאנד פון קאמיטעט דיסטריקט דעם רופען מיר ברענטשעם.
 באנוגענע; ניט און דעם װעגן ערגסט זייער זיך פארטראבטען צו

 צװישן אױפגעטאן איצט ביז שוין האבז מיר װאם דעם מיט זיך
 נאך ד׳סטריקט. אהייא דעם אין ארבעטערשאפט אידישער דער

װערן. געטאן דארףז און קאן ארבעט סך א

 איר זאגן צו ניט פארפעלט שיקאגא אז זיך, פארשטײט
:שדייבט קאמיטעט שטאט פון םעקרעטאר םילער, חבר װארט.

 מיטגלי־ ד< שטופן צו מעגלעכקײטן אונזערע אין אל׳ן־, טוען ״מיר
ט קאמפאניע דערשאפט  ברענטש שװאונג. און אימפעט גרעסטן דעם מי
ען טינג ען דעטאלע באזובט. םיםטעמאטיש װערן מי װייזונג  אזוי װי אנ

 אנ־ זוערן קאמפאניע מיטגלידער דער מיט אנפירן זאלן ברענטשעם די
טונגען, אלע מאנן מיר געגעבן.  קעג־ מיטגלידער אונזער אז צוגריי
ײן זאלן נאװעמבער טן1 דעם טאד. װעםינג  מאנ־ לעצטן דערפאלגרײך. ז

ט א זײער געהאם מיר האנן טאג ג באזוכטן גו נ טי  ברענטש אלע פון מי
ען אקטױו םפעציעלע דורך פירן ־רענטשעס אלע עקזעקוטױועם. טינג  מי

רט װערן עם װעלבע בא ליזי טן דעם פאר מיטגלידערשאפט די מאבי  רוי
 פו; פלעצער קאנצענטראציע םפעציעלע צוגעגרייט האבן מיר זונטיק.
קענװעםער. אונזערע ארויסרוקן װעלן מיר װאנען

ט ג ליי ע ב״ג  מיר װאם ליפלעט, םפעציעלן דעם געפינען איר װעט .
 םאציאל די אין באלאנגען װאם ארבעטער, די צו ארויפכעלאזן האבן

ט ארדנס. פאשיסטישע ך האט לערער די פון קומען דעם מי  אנגע־ זי
בן  אונױוער־ ארבעטער דער פאראויס. אין ארבעט קולטור די רוקן הוי
 אין פארומם אפן איינגעשטעלט דזאין מיר עטאבלירט. װערט זיטעט
אין מיר שטאט פון טייל יעדער בן איצט שוין ה  שולן קינדער זי

ר״ן ציען מיר .5 פריערדיקע די אנשטאט  ארגאניזא־ אנדערע אלע א
שולן." די פון פארװאלטונגען די אין ציעם

 באדארפט נאר װאלטן זײ שיקאגא. פאר שלעכט ניט
 צו האבן עס ברענטשעס װעלכע אנװײזן קאנקרעט מער אביםל

 זײנע; ברענטשעם װעלכע דערגרײכונגען, װ־כטיקע פארצײכענען
 דורכפירן ברענטשעם שיקאגער די װעלן אזוי װי אפגעשטאנען,

 אר־ די ארגאניזירן און שאפ״, צום פנים ״מיט׳ן לאזונג אונזער
שעפער. די אין ארדן פאר׳ן בעט

 נײעם װיכטיקע אויך מיר האבן שיקאנא, װעגן רעדנדיק
 אטת, קאמיטעט. דיםטריקט פון םעקרעטאר בלעכמאן, חבר פון
:קורץ שדײבט ער

על״גט ײע פאר אפליקאציעט פעקלעך 5 געפינען איר װעט בייג  נ
 פיר ארגאניזירן באם האלטן «יר ברענטשעם. ״.־פראביקע אנדערש

 אר־ עם אז געהערט, האבן מיר ארבעטער. אייזכנאן די פון ברענטשעם
רן אניזי  אוקראי־ אן מילװאקי, אין ברענטש איטאליענישער אן זיך ג

 ל׳ואים םט. אין ברענטש ענגלישער אן מיניאפאלים, אין ־רענטש נישער
טי." קענזעם און םי

 א נומער קומענדן דעם אין געבן קאנען צו דערװארטן מיר
שיקאגא. אין ארבעט דער װעגן באריכט אױםיפירלעכן מער

 כמעט האבן מיר װאו צענטעה הויפט אונזער יארק, נױ אין
 אנ־ ארבעט די זיך האט אח־ן, פונ׳ם מײטגלידער די פון האלב

 אפגעהאלטע־ װאם נאר דער פאראוים. טאן רוק א אויך בעחויבן
 געשײענישן װיכטיקםטע די פון איינער געװען א־ז פלענום נער
 געװען איז דאס ברענטשעם. יארהער נױ די פון לעב; דעם אין

 יארקער נױ די װאס צוזאמענקונפט, קאגםטרוקטױוםטער דער
עקזיסטירט. ארדן דער זינט ג־׳נהאט האנן ירענטשעם

 געווען איז באריכטן אפנעגעבענע די ארום דיםקוסיע די
 פירער־ די אז באװיזן, האט זי קאנםטרוקטױוע. געזונטע, א

 פאר־ און אויםגעװאקסן, איז ברענטשעם אונזערע אין שאפט
 געזונטע רייע גאנצע א ארדן, אונזער פון פראבלעמען די שטײט

 װעל־ געװארן, ארײנגעטראגן זײנען פארשלאגן קאנםטרוקטױוע
 גאנצען פאר׳ן נאר יארק, נױ פאר נאר ניט גילטיק זײנען כע

 ?גרנםט זײער זיך װעט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די און לאנד
פארשאאגן. די װעגן פארטראכטן

 דעפ פון םאראויףי אין װעט ברענטשעם יארקעד נױ די אין
 מיטגליה יעדץ פון רעגיםטראציע א װערן דורכגעפירט חודש
 װעלכן אין ארבעט, מיטנליד דער װאו אויסצוגעפינען צילט װאס
 ד• אין ארדן. םאר׳ן ארבעט שאפ די ארגאניזידן צו כדי פאך,

 שאפ פון נעץ א װערן א״נגעשטעלט װעט װאב; פאד קומענדע
 םאראייניקטע א םײ באזונדער, ברענטש יעדן פון םײ קאטיםיעם,

 ארז־ן. פאר׳ן אקציע אינעמײנער פאר באזונדער פאך יעדן פון
 לאזונג דער אנטשלאםן איז שטאט־קאמיטעט יארקער נױ דער

 חברים ד־ אויב און לעבן אין דורכפירן שאפ״ צום פנים ״מיטן
 :־אפ ארויםרופן קאנען יאררן נױ װעט טא;, צו באװײזן עם װעלן

מיטגלידערשאפט. אין לאנד גאנצע
 װינטער דעם זיך קלײבט שטאט־קאמיטעט יארקער נױ הגר .

 װעט צװעס דעם פאר טעטיקײט. קולטור בדײטע א דורכצופירן
 װעלן עס װאו ארבעטער־אונױוערזיטעט, דער דינע; נאד ניט

 נייע באשאפן צו צװעק דעם כייט קורםן, דרײ װערן דורכגעפירט
 פראטער־ דער װעגן קורם א ארדן. אונזעד פאר טוער קאדרען
 עפשטײן, מלך חבר פון געגעין קראסךקאטױ און באװעגוננ נאלער

 חבר פון נעכעבן פארלאמענטאריזם, און ארגאניזאציע פון קורם א
 גרינבאום. חבר פון גענעבן םעקרעטארן פאד קורם א און זאלצטאן

 אפן־ דורכפירן שטאט־קאמיטעט :־ער װעט קורםן דרײ די אויםער
 בא־ װעלן םארומם אפן די שטאט, פון טיילן אלע אין פארומם

 נאר װעלן װאם מואװים, םאװעטישע בעסטע די מיט װערן נלײט
באקוטע;. צו זײן טעגלעך

 ניט פארבייגיין, ניט מיר קאנען ארדן, אונזער װעגן רעדנדיק
 א דורכגעפירט האבן ברענטשעם אונזערע אז דערצײמדיק,

 דערמ־ט נאר ניט פרײהײט״ ״מארגן דער פאר אקציע גיענצנדע
 גאר ,$14,000 צו נאענט געשאפן היינט ביז ־אבן זײ װאם

 ארויםנע־ קאמפאניע די האבן זײ װאם דערמיט הויפטזעכלעך
 באגענע־ זײ װאו פלעצער, אנדערע אלע אין און שאפ אין טראנן

 ברענטשעס די האבן זײט אײן פון ארבעטער. כײט נאר זיך נען
 זייט צװייטער דער פון און בלוטיקן, אזויפיל זיך געדארפס ניט

 ״טארנ; לעצטע די מאקםימום. דעם דערגרייכן געקאנט זײ האבן
 אזוי װי בײשפיל א אלם דינען אונז דארופ קאמפאניע פרײהײט״

קאמפאניעם. :עלט יןומענדיקע אונזערע אנפידן ו־ארפן טיר
דעצעמ־ חודש אין זיך קלייבט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די

 '.,״איקאר פאר׳ן לאנד גאנצן איבער׳ן טעג־טאג א דורכצופירן בער
 טענ־טאג דעם אין דערװארטן נ־יר אז זאגן, צו פארשפארן מיר

 פאד ארדן דעם פון מיטגליד יעדן מעגלעך װײט װי ארײנצוציען
 אין קאלאניזאציע אידישער דעד פון בויער א װערן צו צװעק ד־עם

בידזשאן. בירא
 זאמיען פון צװעק דעם פאױ ;אר ניט נעטאן װערט דאס

 פראפאגאנדע ברייטער א פון צװעק דעם פאר נאר געלט, דאס
 קארא־ אידישער דער פאר און ״איקאר״ דעם פאד אגיסאציע און

 געלעגנחײט די געבן אונז װעט עס בירא־בידזשאן. אין ניזאציע
 און טאשן אידישע ברייטםטע די מיט קאנטאקט אי; קומען צו

 קאנען עם װי דערפאלג גרויםן אזא מיט דורכפיר; עם דאדפן מיר
 די נאד באגרייםן זײ װען ארדן, דעש פון ברענטשעם די טאן

אקציע. דער פון װיכטיקײט
 אין װעט נאכט “״טענקסגױױנג נאװעמבער טן26 דעם

 ספע־ די װערן דערעפנט הויז, אפערא םענטראי אין יארק, נױ
 גערופ; קאסע קראנקן םלאװאקישער דער פון קאנװענשאן ציעלע

 זיך פאראייניקן װעגן• פראגע די באטראכטן צו צװעק דעם פאר
 די איז דאם ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן דעם מיט

 האבן װאם ארגאניזאציעם, פראטערנאלע פיר די פון לעצטע
 דארף װאם און פאראייניקונג, פאר קאטפאניע די אנגעפאנגען

 בלײרז װעט קאנװענשאן דער נאך באשלום. דעם דורכפירן נאך
 אזוי װי פראבלעם די עקזעקוסױועם נאציאנאלע פיר די פאד
 דערפאד איז עס דורכצופירן. פאראייניקונג די פראקטיק אין

 דעט אװנט דאנערשטי? דערעפענונג די אז נויטיק, אומבאדינגט
 פון אײנע זײן זאל הויז אפערא םענטראל אין נאװעםבער טן26
פראלעטא־ פאראייניקטן א פאר דעמאנםטראציעם נרעסטע די
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טרעגער ־ קולטור אלם לערער אונזעי־ ש ט נ א ר א. י.

 אויוי ברויזס יעבן, טיר װעלבער אין צייט שטורמישע די
 קלאם:־ זיי מאכט און ארבעטער מיליאנען פון טוחות ־י

 מאנען װאם פראגעם, ארויף שװימען טאג יעדן באװאוםטזיניק.
 פארלאנג דער ; שטײגט װיםן נאן־ דורשט דער ;ענטפער אן
 סא־ אונזער א׳ן ענדערונגען פונדאמענטאלע די פאדשטייז צ־

 באװאוסט־ צום ארויף מען קוקט דרינגנדיק. װערט געבוי ציאלן
 :פאדערט מען און קאטוניםט צום לינק;, צום איבעטער, ״נ־קן

ענטפער. אן ניב
 בא־ און ארדן אינםערנאציאנאלער דער ארײן קומט דא

 פון געשייענישן די צו אנגעשפיצט איז אויער ז״ן אז מייזט,
 פרא־ פון אפאראט דעם צוגעגרײט ער האט בלויז ניט און טאג,

 או; בפרט מיטגלידער זיינע פאר װיםן און קולטור לעטארישער
 אויםצובילדן גרייט אויך איז ער נאר בכלל, ארבעטער טויזנטער

פירער• און מארט־זאגער קולטור־טוע־ רייען זײנע פון
טור־ רי אנצופירן לעקטאח שיקן צו גענוג ניט איז עס  ק̂ו
 נויטיק אומבאדינגט איז עם נאר ברענטשעם, די אין אדבעט

 גופא• מיטנלידער די צוױשן פון כוחות אייגענע ארויםצורוקז
 פאראן ארנעטער־טאםן, די צװישן קעפ״ ״געזונטע גענוג פאראן

 בא־ פאפיטאליםטישע די װעלכע טאלאנטן פארלארענע גענוג
אפגעטויט. האבן דינגונגען

 ארויםצוברײנגען אריין, ברענטשעס די אין קומען דארפן
 בצויז ניט קולטור־פראנט, אויפן כוחות אייגענע אסטױויזירן און

 דער פון זײערס אפ זיך טוען װאם קרעפטן. אדער לעקטארן
 מיט קאנטאקט חבר׳שן איינגן, אין ניט קומען און פלאטפארמע

 לערעריש־ זײער מיט שול־לערער, אונזערע נאר — מיטגלידער, די
 אױםדויער׳ און געז־ולד מאפאװן זייער מיט צוגאנג, פםיכאלאגישן

װיםן• און צוגרײט טעכנישז זײער מיט
 פון ? ארדן אין קולטור־ארביט אונזער ליידט װאם פון
מעכאנישקײס. פון כוחות, אין טאנגל פון כאראקטעה צופעליק;

 זייז דארפן ברענטש פון מיטינגען די אז אלע, זיך אייניקן
 10 אן מען הײבט באלערנדיק. און אינטערעםאנט לעבעדיק,

 צונע־ זי װערט אזוי װי טעטיקײט. קולטורעלע די אזײגעױ
 פצאז א אוים ארבעט ברענטש פון קולטור־האמיםיע די ? גרײט

 אנט־ קאנצערטל, א קעםטל־אװנט, א לעקציע, א — דאטעס פון
 דער צוהילו» קומט לעקטארן, קרעפטן, פון פראבלעם די שטײט

 די שטאט־קאמיטעט, דער קולטור־דירעיןטאר, :אציאנאלער
 טען אדער איז אעםטיטוציעס, קינםטלערישע פ־אלעטארישע

ניט. אדער קרעפטן, די קרינן יא קען

 נױ־ פון מיטגצידער אונזערע רופן מיר און ארדן קלאםז רישן
 אידישע די פו אייניקײט די דעמאנםטרירן און קומען צו יארק

 ביי געטאן עס האבן זיי װי פדנקט ארבעטער םאאװאקישע און
 פראטערנאצער רוםישער דער פון קאנװענשאן תצטער דעד

ארגאניזאציע.
 דער פון קאמיטע אראנזשירונג די איבער אונז גיט דערליי

 דערעפע־ דער צו אז ארגאניזאציע פראטערנאלער סצאװאקישער
פראגראם. פראכטפואע א צו זיי גרײטן קאנװענשאן דער פון נונג

 אויױ ז̂א זי אויםברײטערן, אפטײ^ונג די אט ן5װיי םיד
 צו חודש פון ארדן אונזער פון <כע=ז דאם אפשפיגיצען אםת אן

 די םעקרעטארן, דיםטריקט אונזערע היצף צו רופן מיר חודש.
 צענטראצע די פון קאמיטעט;, שטאטישע די פון סעקרעטארן

 װאס אצ׳ן, װעגן אינפאדמירן אונז זאיצן ז״ פארװא^טונגען, שול
 אפשפיג^ען אפטייצונכ דער אין קאנען זאין מיר ירי טוען, זײ

ארבעט. גאנצע אונזער

 ניט צופעליקן, א אויך דאס טראגט יא קומען זײ אז און
 ברענטשעס אונזערע אין פע^ט עס כאראקטער. םיםטעטאטישן

 פאר־ דארוי װאם פרײנטשאפט, פערזענילעבע די חכר׳שאפט, די
 אינ־ געזעלשאפטלעכע גענײינשאפטיעכע דודך װערן בונדן

טערעםן.
 נייע אויס. בםדר זיך װעפן יאנדםטאנשאפט־אינטעדעסן די
 דער אין םםתמא װעאן ברענטשעם ארגאניזירן פון פארמען

 קולטור־אינטערעםן די װערן. אויפגענוטען צורןונפט :אענטער
 צוזאמענהאיצטן דארפן װאם פאסטארן, שטארקסטע די זײנען

מיטג^ידער. די באפרײנדן און
 קולטור־ די אנפירן הע?פן שול־לערער אונזער קען אזוי װי
אױפגאבע? זײן זיין דארף װאס ברענטש? אין ארבעט

 ;ברענטש מיטן איינ^עבן זיך ער דארף איצעם פון פדיער
 צוגיין און מיטגאידער קאייבער ־עם מיט נעענטער זיך באקענען

ארבעט. קולטור דער צו אופן פראקטישן א אויח
אידיש. רעדן װי ל^ײניקייט, אזא נעטען ;ימשיל, לאטיד,

 אידיש. ״פארװערטם״יםטישן א מען דעדט ברענטשעס םך א אין
 שעה האקיבע א אטאל פארלירן צו לערעד פארן זיך לוינט עס
 אפ־ לערער אונזער קען אזוי פונקט ענין. דעם אויפק^ערן און

 פון כללים די דערקיערן און מיטיננ א בא צײט ביסל א נעבן
 אפ האלטן ברענטשעס מערםטע די אוים?ײגעכץ. מאדערנעם

 שרײב־טאװילען פאראן זיינען עם װאו שואן, אין מיטינגען זייערע
 נוצן פראקטישע באקומען װאלטן מיטגילידער מערםטע די און
לעקציע. אזא פון

 אפים נאציאנאלער דער די.מיטגצידער. אקטיװיזירן װעגן
 קענען מיטגלידער צײט־פראגן. איבער קאנם׳פעקטן צו גרייט

 האבן אבער דארפן זיי אײנלייטונג, אן הא^טן צו צוגרייטן זיך
^ערער. פון ארבעט די זיין לאדף דאס היאו*. פראקטישע

ארגאניזירטערהייט, דעבאטעס װערן צוגעגרײט קענען עם
 מיט צוזאטען ?ערער דער מיטג^ידער. מערער פון אנטיייל םיטן
 מיט־ װעלכע אוים, געפינט ברענטש פון קולטור־קאנייטע דער

ארבעט. דער אין װערן אר״נגעצױגן קענען גלידעד
 װינ־ א לטש?< פארלעזונגע;. און קאנצערטן הײמישע

 ביאגראפיע, די דערצײלן צו צו גרייט הבר א טשעװםקי־אװנט.
 דריטער א פעליעטאנען, די איבער אפשאץ אן ניט צוױיטער א

 ארער פאר לײענען מיטג^ידער 4־3 א אידער, די װעגן ־עדט
 אוים מען ?לײבט מעגלעך, אויב ;זאבן זײנע פון דעקלאמירן

 אײן אטאל זיך גיט עם אדער מיטגלידער, די פון זינגער א
מאםךגעזאנג.

 ארגאניזירט מען טעאטער. קאנצערט;, עקםקורםיעס,
 נאטור־ פון מוזײ אין סינדער) עלטערע און פדויען (מיט גרופע א

 װאם מאלער, א קריגט מען קונםט־מוזײ. אין אדער געשיכטע,
 א נעמט מען אויםשטעלונג. קונסט א צו גרופע א פירן זאל

 שפא־ װײטן א ארגאגיזירט מען גארט;. זאאלאגישן אין גרופע
 צוזאמען גיין צו באשליםט מען פרי. זונטיק א (הייק) ציר

 װ. א. א. קאנצערט א צו טעאטער, א אין חודש) א אין (א״נמאל
אינטערעםאנטער. איז עם און ביליקער קאםט ארגאניזירטערהײט

 מען לאדט מעגלעך, ם׳איז װאו דארט אװנט;. שרײבער
 זאכן ז״נע פריער לייענט מעז שרײבער. פראלעטארישן א א״ן
 און ענטפערן גאםט דעם לאזט מען און זײ דיסקוטירט מען און

 דאם מעז סטיטולירט אופן אזא אויף זאכן. זיינע פון פארלעזן
ביכער. פון לייענען און קויפן

 די פון אנטײל מיטן אװנט ״פונק״ א אװנט׳ ״האמער״ א
קאנטאקט נאענטער מיינונגען, פון אויםטויש טיטארבעטער.
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פרא־ די אפגעשאפט ־אט מען פארװאס פארבאנד סאװעטן אין מעטאדע יעקטןהאלטמאן דחל
 די איז מאנאטן, פאר א אינגאנצן צוךיק, לאנג ניט גאר

 הויפט די געװען שולן םאװעטישע די אין מעטאדע״ ״פראיעקט
 נײ דער אין אפגעשטעלט זיך האט מען װעלכער אויףי מעטאדע

 קײן פון כמעט האט מען שול. פ^ליטעכנישער ארגאניזירטער
 פאר־ זי איז איצט גערעדט. ניט לערנען פון מעטאדע אנדער

 אויפשטײן איז עם װען שױן װעט זי אויב װײסט װער און װארפן׳
המתים. תחית

 אויףז אומ׳חן אזא אמאל מיט פארװאם פאםירט, ה^ט װאם
 עקםפערימענ־ אמעריקאנער די אין זיך מען באנוצט אט ? איר

 ?יינעױ און יאר, 20־15 לעצטע דערמיט-די שולן פרױואט טאלע
 פארבאנד פאװעטן אויםצוזעצן?אין װאם ניט גאר דעם װעגן האט
 הגם אז געדײנקען, דארח מען ? פארװאם יא. אבער מען האט

 אין אבער איז ״פראיעקטן״, װעגן מען רעדט לענדער ביידע איץ
 ם. ם. אין פארשידן. יגעװארן אנגעװענדט מעטאדע רי לאנד יעדן

 שילער די כאראקטער, געזעלשאפטלעכן א געטראגן זי האט ר. ם.
 מיטן פארבונדן איינג :עװען שול פון ארבעט זייער אין זיינען

 פריװא־ די פאל. דער ניט דאס איז אמעריקע אין לעבן. ארומיסן
 פרי־ מײםטן זײנען אינטערעםן אירע און זיך פאר זיך איז שול טע

 א פון געיורטםטאג א פראװען זאגן. צו אזוי הײםישע, װאטע׳
 װערן אנגענומען אויך קענען מארקעם, זאמלען אדער שילעריז׳

אמעריקע. אין פראיעקטן אלם
דא, ראראקטער געזעלשאפטלעכן איר אויו» קוקנדיק ניט אבער

 צוליב אפגעזאגט. ר. ס. ם. ם. אין מעטאדע דער פון זיך מען האט
 און װיםנשאפטלעך, שטרײנג גענוי, געװען ניט איז זי װאם דעם׳
 לייענען שרײבן, אין געװאױנהייטן אלזייטיקע קײן געגעבן ניט
רעכענען. און

 פון קאמיטעט צענטראל דער האט םעפטעמבער טן5 דעם
 בא־ א ארויםגעלאזט פארטײ ׳קאמוניםטישער אלרוםישער דער

 שולן, מיטל און אנפאנג די וועגן (פאםטאנאװלעניע) שטימונג
 1קאמונים די װאם פראגראם, דער װעגן. ארויס זיך זאגט זי װאו

 דער־ דער אין־ דורכצופירן װיכטיק פאר געפינט פארטיי טישע
דור. ױנגן פון ציאונג

ט זיין דארף שול ״די  דורכפירן פאר אינםטרומענט דער נאר ני
ך נאר אלכעמייז, אין קאמוניזם  האבן קען מען װעלכן דורך אזא, אוי

ש, אן פן איינפלום דערציערישן ארגאניזאציאן אידייאי  פראילע־ אוי
ט און פראלעטארישע ר,אלב טאריאט,  מיטידעם מאםן, פראלעטארישע ני

ן זאל װאם דור, א דערציען צו צװעק ״ ק ז ־ אגטגי״לטיק פײאי צו  א״נ
ם פירן (ב). פ. ק. װ. פון פראכראם דער (פון קאמוניז

 שוה םאװעטישע די טוט בילדונג פאלקם פון פרט דעם אין
 זיך האבן 1914 אין װאם צײט דער אין זאכן. גרויםע אויףז

 און אנפאנגם אין קינדער מיליאן 7 בלויז געלערנט רוםלאנד אין
 און קינדער. מיליאן 20 טאג צו ה״נט זיך לערנען שולן, מיטעלע

 און ארבעטער פון קינדער מײםטנם שילער? די זיינען װער
 און פאלק יערעם דארף. און שטאט פון מאםן הארעפאשנע

 אױף הכל םך שפראך, אײגענער זיין אויף זיך לערנט פעלסעלע
קאטוניזם. — ציל אנטגילטיקן אײן מיט אלע און שפראכן.70

 א לערנען ד^ם איז קינדער צאל גרויםער דער מיט צוגלײך
 פאראײניקט זי לענדער. בורזשואזע די אין װי אנדערע גאנץ

 געזעלשאפטלע־ און ארבעט פראדוקטיװער מיט למודים שול די
פאליטעכניזם. אײגנטלעך זיך רופט װאם — טעט־קײט כער

 צענטראל דער האט דערגרײכונגען די אויףז קוקנדיק ניט
 דאם אז אײנגעזען, פארטײ קאמוניםטישער דער פון ק^מיטעט

 גװאלטיקע די מ*ט פארגל״ך אין דערגרייכט גענוג ניט נאך איז
 צו ה״נט שטעלט בויאונג סאציאליםטישע די װאם פאדערונגען,

 אלגעמײז איז הײנט, שול םאװעטישער דער פעלט עם װאם טאנ.
 זיבניעריקער א פון שילער א װען קענטענישן. װיםנשאפטלעכע

 ער אז ארוים, זיך װייזט טעכניקום א אין אריינטרעטן װיל שול
 מוטער מאטעמאטיק, בעמיע, פיזיק, אין צוגענרײט גענוג ניט איז

 שולן רי אין קינדער די וױיטער. אזוי און ׳געאגראפיע שפראך,
 אנט־ אלזײטיק אלם געװארן צוגעגרײט ניט איצט ביז זיינען

 מיט טעאריע פארבינדן װאם סאציאליזם, פון בויער װיקלטע
טעכניק. די באהערשן און פױאקטיק
 זייער אין װיל מען נעבן. זײ איצט מען װיצ ראם און
 דערהויפט קענטענישן, םיםטעמאטישע אריינבריינגען פראגראם

 פון בויער ױנגער סיין װעלכער אן מאטעמאטיק, בעמיע, פיזיק,
 לימודים די באגײן. ניט טאג צו הײנט זיך קען לאנד נײעם א

 אויםגעארבעטע נענוי שטרייננ, אויף װערן אװעקנעשטעלט מוזן
 לויט װערן דורכגעפירט טוזן און לערן־פלאנען פראגראטען,

 נאר איז קאמוניםט א ״זיין שטוט־ן. איינגעשטעלטע שטריינג
 קענטענישן די מיט זכרון דעם בארייכערט מען װען יאן׳ מעגלעך

 דורות פאר האט מענטשה״ט די װאם רייכקײטן, אלע די פון
.)388 זײט באנד׳ 25 (לעניז אויםגעארבעט.״

אויםגעארבעט. ניט ק. צ. דער האט פראגראם שול ק׳ין
 פאלהם־בילדונג. פון קאםיםאריאט דעם איבער ער לאזט דאם
אנװײזונגען די גענומען ער האט שול דער פאר באזים אלס נאר

 װאם ארײנציען פון מעגלעכקײטן לערעה און שרײבער צװישן
דיםקוםיע. דער אין מיטגלידער מער

 איז עם לעקציעם. פאלערנדיקע און פראגן קעםטל־אװנטן,
 עפעם קען מען װעלכע פון חברים, פירנדיקע אײנצולאדן װיכטיק
 םיט־ א פון שמועם א גילטן אבעז קען צייט־םראגן אין לערנען.

צו. גוט זיך גרייט װאם נליד׳
 פון הילוי דער מיט לערער פארן שװער זײן ניט דארף עם

 םיםטעמאטישע פון פלאן א אויםצוארבעטן קולטור־קאמיטעט
 דורכן עקםקורסיעם ריי א און ?ולטור־אװנטן שמועםן, לעקציעם,

םעזאן.
 לערערם דעם פארנעמט שול־ארבעט די אז אמת, איז עס

 ברענטשעם די פון אויפגאבע די זײן טאקע דאח* צייט, נאנצע
 פארװאלטונגעז די צו פארטרעטער שיקן שולן, די ארױסצוהעלפן

 לערער׳ פון רוטיךארבעט די פארלײכטערן אופן אזא אוי^ און
 פון קולטור־טעטיקײט דער װידמען קענען זיד זאל ער אז

ברענטש.

 זײן זיך׳ פארשטייט דארף, קולטור־אפים נאציאנאלער דער
 פארװיילונג־בױרא; לעקטארךבױרא; טאט. און ראט טיט גרייט

 איבער קאנםפעקטן ;לייענען צו ביכער װעלכע רעקאמענדירן
וג א. א. צײט־פראנן׳

 ארדקאדן פאר ״פונק״ דעם אויםצונוצן נויטיק אויך איז עם
 פלאץ אפגעבן דארף ״פונק״ דער (ארדן־קארעםפאנדענטן).

די אין צוגרײטונגען און דערפארוננען פון אויםטויש פאר
ברענטשעס.

 פון פעלד דאנקבאר א זיך פאר האפ״ לערער אונזערע
 פאר לערער דעם אויםנוצן זען דארפן ברענטשעם, די ארבעט.

 נאך מער נאר לעקטאר, אלם בלויז ניט טעטיקײט, קולטורעלער
לערער. אלם ארגאניזאטאר, אלם

 אלע פון קאנפערענץ א רוםן צו צײט אויך שוין איז עס
 די ׳פאר פראקטיש זיך צוגרײטן און צװעק דעם פאר לערער

 איניציאטיװ די זײן דארוי זיך, פארשטײט דאם אויפנאבן.
ארדן. פון
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 פון אינטערנאציאנאליזאציעדװארקין סילא
ארטיקל) (דיסקוםיעשריפט אידישער דער

װארט געשריבענע דאם
װארם? געשריבענעם דעם פון אויפגאבע די איז אייגגטלעך װאם

 געדאנ־ אויםצודריקן איז װארט געשריבעגעם דעם פון אויפגאבע די
ף געפילן און קען  פאטאגראפיש פינקטלעך א געבן אדיער פאפיר. אוי

ף בילד ־ האט מיטל, אלם װארט. גערעדטן דעם פון פאפיר אוי לי װי  צי
ט צייכנם אדער םימבאלן אנטװיקלט זאציע  די פאר נעטען מי

 מענטשלעכע פון ארויםגעבראכט װערן יװעלכע קלאנגען, פארשיידענע
 דאם װערטער, אנדערע אין װארט־אויםדרוק. פאדן רעד־ארגאנען

 װערט געדאנק א װעלכער דורך םכעמע, א איז װארט געשריבענע
ט מענטשן, צו מענטשן פון טראנםפערירט זיי. הערנדיק אדער זעענדיק ני

ײט אלם םימבאלן אדער צייכנם די אט ה :יחייםן גאנצע, אלם איינ
אלף־בית. —

ט אלף־בית דעם מיט ב  אנפאנג אין לערנען צו אן קינד דאם הוי
ן פון טן און לערע, זיי ם דריקט אלף־בית זעלבן מי  װיםנשאפט־ דער אוי

ײן מענטש  מען קריגט אלף־בית אן דורך גענויער, געדאנק. טיפםטן ז
 אלף־ביוז אן קולטור. צו שפראך, ךרךן ;שפראך־שטודױם צו צוטראט א

ף פונדאמענט׳ א א״גנטלעך איז ט קולטור ד< װעלכן אוי ב זיך. בוי  אוי
ף איז אלף־ביח אן ט פיל אזוי אוי װינ  איז שטודױם־צוטראט, צו גע
ן זאל ער אז זיך, פרעגט װיבטיק, עם ף באזירט זיי  װיםנשאפט אוי

װיכטיק. זייער יא ?פיגקטלעכקייט און
ט און מאםױוער א װי אזוי גא־ פונדאמענט אויםגעארבעטער גו

לזיין דעם ראנטירט אוי  װיםנשאפטלעכער׳ א איז אזוי געביידע, א פון װ
םצובדײנגען גאראנטירט אלף־בית, פינקטלעך־אויםגעארבעטער  דאם ארוי

ך קען דערפון קינד. אין פארבארגנסטע און בעםטע  באקומען שפעטער זי
 גאנצע. א אלם מענטשה״ט, דער פון אנטװיקלונג קולטורעלע העבערע א

פוגקט• צום איצט
הויב אין ן פון אנ  יװערן א״נגעפלאנצט קינד אין מוז לערע, זיי

רט: קולטור װאם צו געדאגק טיפםטער רער  דאם .ת מ א — פי
ט פילאלאגיש איבערזעצט איצט רעדט. מען װי אזוי שרייבן — :מ״נ

ב זען לאמיר  מענטשהייט, דער פון אנטװיקלערין די — שפראך אוי
 פון געשיכטע דער איבער איב?ירבליק אן אמת. דעם פארמרעט —

 די פארענטפערן װעט שפראך אידישער דער אין אלף־בית׳ן עטלעכע
פראגע.

שפראך־געשיכטע
ט גרי=ן, די ר״ אומגעפער מי ט ד  אננעמענדיק צוריק, יאר טויזנ

ף באזירט אים האבן אלף־בית, אן שן דעם אוי צי  די אלןײבית. פיני
שע ט צוזאמען גרופע, םעמיטישער דער צו געהערט שפראך פיניצי  מי

 שפראך. אראבישער און םירישער אראמייאישער, העברײאישער, דער
שן דעם האבן גריכן די אײדער צי  דער פאר אדאפטירט אלף־בית פיגי

ן געענדערט זיי האבן ׳צפריי!ו, גריכישער  םימבאל־ םימבאל־אויםקוק, זיי
 הויפט־ און שפעטער געקומען איז רעכטם) צו לינקס פון (שרייבן כםדר

קע פון זײ האבן זענלעך קע אייני טי ט־נוי דער פאר קאנסאנאנטן ני

 גערעדט שוין קרופםקאיא האט 1920 יץ.ר אין לענינען. פון
 ?רופ־ פארבאנד. םאװעטן פארן שול פאליטעכני׳טער א װעגן

 געװיזן זײ האט און טעזיםן אויםגעארבעט דעמאלט האט ם?איא
:באמערקונגען דרײ געמאכט דארוי̂ן האט ער לענינען.

 װענן אויםארבעטן םפעציאליזירונג, פריע א אויםטײדן )1
אינםטרוקציעם. דעם

 אלנעמײן ״פראפטעכ׳טולן״ אלע אין פארברײטערן )2
לימודים. װיםנשאפטלעכע

 איבערצונײן אויפגאבע אלם שטעלן זיך אוטנאדיננט )3
 פארװירק^עכן גלײך ריכטיקער, אדער בילדונג, פאליטעכנײשער צו
שול. פאליטעכנישער א צו פירן װאס מיטלען ר״ע א

 װערן לענינען פון אנװײזונגען אנדערע נ^ך און די אויה
פראגראימען. לערן די אויסגעארבעט איצט

 פאר איז װאס טעאריע, א אויף אפשטעלן זיך כדאי איז עם
 לערער. קרײזן געװיסע בײ געװארן פארשפרײט יאר לעצטן דעם
 צייט דער מיט װעט שול די אז דעם, פון טעאריע די איז דאם און

אפשטארבן.
 דער װי אזוי װאם דעם פון טעאריע די זיך האט גענומען

 װעט אזוי קאמוניזם, אײנפירן דעם מיט ^פשטארבן װעט שטאט
 א אז פאדערט שול פאליטעכנישע די באװײז, א שוצ. די אויך
 װער; געטאן זאצ צערנען פון ז״ט פראקטישע די ארבעט, טײצ

 אז נע׳טענה׳ט, טעארעטיקער די האבן מיינט, װאם םאבריק, אין
 שנע־ װאס טאקע דאריבער אפ״. ״שטאדבט זי אז מיינט דאם
בעסער. אצץ צער

 װייצ אפנויג, צינקן א פאר באטראכט דאס האט ק. צ. דער
 צעשטע־ איר צו פארקערט, נאר שוצ, די בויען צו ניט פירט דאם
 צייט, דער אין שריט. נעפערצעכער א געװען איז דאם רוננ.
 צד שוצן. די אין געטאן שטראם א האבן קינדער מיציאנען װאם

 שוצ צװאנגם אציגעמ״נער װעגן דעלןרעט נייעם דעם מיט נצײר
 פון אפשטארבן דעם װעגן טעאריעם מען פארשפרייט ביצדונג,

שוצ. דער

 עצעמענטן רעכטע די װאם, דאם, נאך איז אינטערעםאנט
 ״צינקע״ די מיט אײנשטימיק געװען זײנען צערערשאפט דער פון

 האט צערערשאפט די װאם גענומען, זיך האט דערפון טעאריעם.
 העכערן פארפאצקאמען, צו זיך איבעריק אצם באטראכטן גענומען

 שוצ די װי׳ אזוי וױיצ ארבעט, זײער פון קװאציפיקאציע די
 צע־ די אז מײנט, דאם אפשטארבן׳און צײט דער מיט דאך װעט
זאך. איבריקע אן זיין װעלן רער

איי־ געװען איז געארבעט האב איך װאו אינסטיטוט, דער
 דעם טעאריעם. די אט פארשפרײטן פון אנפירער רי פון נער

 ״פרא־ די װי אזוי און פארמאכט דאריבער מען האט אינםטיטוט
 נײע די פון באזים אצם געװארן גענומען איז מעטאדע״ יעקטן

 מע־ די אויך מען האט שוצ, םאװעטישער דער אין שטרעמונגען
אויפגעגעבן. טאדע

 עקםפערימענטאצע טעטאח, נײע אז ניט אבער מײנט דאם
 אין ניט. פאצ קײן פאר ניי;, אויפגעגעבן. אינגאנצן װערן שוצן
 פאי׳קם־ פון קאטיםאריאט דער אויך איז דעקרעט זעצבן דעם

 און ראיאז יעדן אין שאפן צו געװארן אויפגעפאדערט ביצדונג
 געשטעצט זאצן שוצן די מוםטער־שו^ן. רייע א שטעט אלע אין

 קאנצענטרירט אויך זאצן אהער באדינגונגען. גינםטיקערע װערן
 צערער־ ברייטע די כדי כחות, פעדאגאגישע בעםטע די װערן

 האבן זאצן ױגנט שטודירנדע און קאצכאזניקעם ארבעטער, מאםן,
 פאצי־ די בויען צו װי צערנען צו פראקטיש מעגצעכקייט א

שוצ. טעכנישע
 װען םאציאציזם, פון פעריאד דעם אט אין טאג, צו היינט

 פון אפשאפונג די אנטגיצטיק פארװירלצעכט ארבעטער דער
 איז קאםו*, קצאםן פארשארפטן םון באדינגונגען די אין סצאםן,

 קאמונים־ אויםגעהאלטענע אן באדײטונג װיכטילער גװאצטיל פון
 פארשטארקטן א און שוצ םאװעטישער דער אין דערציאונג טישע
 םא־ דער פון קינדער די אין אײנצופצאנצן פארזוך יעדן נעח קאטף

אידעאצאגיע. פראצעטארישער אנטי פון עצעמענטן שוצ װעטישער
 שטײט פארבאנד סאװעטן פון פארטיי קאמוניסטישע די

 פונם דערציאונג די אפ היט און װאך דער אוץ» שטריינג
דור. ױננז
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ש־מגדעד^ר  העבריי־ דער װאקאלן. פינך« געמאבט שפראך, גדזנ׳י׳
ט האט אלף־בית אישער װאקאדן• קיין געהאט ני

ם ט געװיםער » מי ך גריבן די האבן שפעטער ציי ארומגעזען, זי
ט האט אלף־בית אויםגעבעםערטער דער ?ט «ז ט נאר ני  גענוג געהאט גי

ע אז נאר שפראך, גריכיש־גערעדטער דער פאר םימבאלן ק  פון א״ני
ט האבן זיי ״ האבן שפראך. די פארטראטן פאגעטיש גענוי ני  װידער ז

שן, דעם שוין איצט אבער אלף־ביח, אן פארבעםערט אמאל  — גריבי
ך און בובשטאבן, *ובעבנדיק קע ענדערנדיק אוי . םון אייני ״  דאן, ז

ט מונג דער טי שטי  אנגענוםען איז אטען, פון באפעלקערונ; דער פון צו
 גריפישער דער פאר אלף־בית בעםערער דער אדער צוױיטער, דער געווארן
ערגערן. דעט אדזיר ערשטן, דעם אגשטאט ״שפראך,

ט  באדויערן, צום רוימער׳ די האבן שפעטער צײט געװיםער א מי
טן״ דעם אגשטאט ערגערן דעם אדער ערשטן, דעם ׳יזנגענומעז װ״  צ

שן בעםערן דעם אדער ר פאר אלף־בית גריכי ע ״  דער אט שפראך. ז
 װייל לאטייגישער, איצט הייםט װעלכער אלף־בית, גריכישיער ערשטער

 לאטייניש־גערעדטעד א פאר געװארן אנערקענט ערשטן צום איז ער
ג אירע און לאטײנישער, דער פאר באנוצט איז שפראך, ״ װ  שפראכן, צ

ש, :־װי ש, פראנצויזי ש, און שפאניש, איטאליעני דער רומעני
 די צו געבראבט שפראכן״ אנדערע פיל פאר און ענגלישער דייםשער,

רעליגיע. מיט צוזאמען מיםיאגערן דורך ^פעלקער
 גע־ װערט אלף־בית, גריכישער בעסערער פיל און צװײטער דער

ט ג רוי  געבראבט שפראכן, סלאװישע אנדערע און רוםישער דער פאר ב
שע דורך זיי צו םיאנערן, גריכי ט צוזאמען טי  רע־ גריכישער דער מי

ע, גי  האבן שפראכן, םלאװישע און גריכישע די וואם דעם, םראץ לי
ק י נ י י ו ״ געמײנשאפטלענעס. באלדי?ע ז ך געפינען ז  דער אין זי
 אינדא־ אדער אינדא־דײטשער׳ דער אין — :שפראכן גרופע זעלבער

 דייטשע די אריין נעמט םלאװישע, די תוץ װעלכע, ■א״ראפ״אישער,
שפיאכן׳ בן די אנדערע; און איד<ש, זננגליש, ךייטש, װי ׳  דערמאנטע אוי

ע ש ט״ני א ש; שפראכז. ל כי רי  שפראך ליטערארישע (די םאנפקריט ג
ער) די פון שפראבן. אנדערע פיל און אעדי

 לעצטע די פון פארלויף אין שפראנן אלע די אז מיינט, דאם
ז צען ק בי סי ט דריי יזנ  קיין דערװייל נאך האט (פילאלאגיע יאר טו

ט צוזאמען זיינעץ ציפערן) באשטיטטע  געװען שפראכן׳ אנדערע נאך מי
ן ע שפראך. איי ק ני ״ ײ פון א  זיך האבן שפעטער, אנדערע פריער, ז

םן, עיי אגן, ייך, פאנאנדערגעצװײגלט ?פג  אומ־ געװארן און אזוי־צו־ז
קע ע פון אז אזוי, שפראכן אפהיינגי ק ״ פון א״גי  אפילו מען קען ז

אפשטאט. דעם דערקענען .נים
שפראך אידישער דער פון געשיכטע

 גערעדפ דיאלעקט דעם הויך־דייטש, פון אפגעריםן זיך האט ־אידיש
ד א<ן י ט אומגעפער — ד״טשלאנד. ו  צוריק, יאר הונדערט פינן» מי
ז און קע אן געװארן אי מאפה״נגי שפראך. או

ך׳ פרעגט דײטש, פון אפשטאם גלייבן אזא האבנדיק  װערט פארװאס זי
 אנ־ שפראך, אידישער דער פאר אלף־בית העברײאישער דער באנוצט

שן, דעם שטאט  די ׳טפראך? ד״טשער דער פון אלף־בית דעם לאטייני
שע די שע »ון אי ן אפילו באלאנגען שפראבן העבר״אי אי ט י  זעלבער דער נ

שע׳ די — :שפראבן גרופע  און אינדא־אײראפייאישער, דער צו אידי
 פילאלאגיע שייבות װעמעם פון םעמיטישער, דער צו העכרײאישז(, די

ן דערװײל נאך ־האט ״  דאס רעליגיע. איז, יענטפער דער באגריף. ק
םט, דן די היי  דעריבער און רעליגיע, העבר״אישער דער צד געהערן אי
ײ ־שרייבן שע די ז שפראך. אידישער דער פאר שריפט העבר״אי

ען׳ איצט לאמיר ב ז  צוטראט אלם אלף־בית׳ן דערמאנטע די אוי
אבע: זייער פארטרעטן תיםנשאפט *ו פג  איז עש .ת מ א — אוי

ק טי ך אפצושטעלן גוי ף זי שן דעם אוי ט״ני  דאש װײל אל^־בית׳ לא
\ זועט ײ ארגומענט. שפעטערדיקן דעם פון טייל א \

אלף-ביח׳ן? די זאגן זואם
 אײנקלאנג ריכטיקן אין געװען אלף־בית לאטײנישער דער ־איז

שער דער ־טיט ניין. ? צוױיג־שפראכן גערעדטע אירע און לאט״ני
ט איז אלף־בית גריכישער ערשטער דער ענוג פון באשטאנען גי  ג
 לאט״ניש־גערעדטער דער פון קלאנגען אלע פארענטפערן צו סימכאלן

 גע־ ן י < א באנוצט פאלן, אין רוימער, די האבן דעריבער שפראך,
• גערעדטן איין װי ר ע מ פאר םימבאל שריבענעם
 — װיםנשאפט, פון געזעצן די איבער איבערטרעט אן איז דןןם
.ת מ א דעם קעגן עם איז דעריבער
ט פארטרעט צופעליק אלף־בית זעלבער דער  איטא־ שלעכט זייער ני
ף באזירט איז עם װי אבער אזוי שפאניש. און יליעניש,  צופאל, א אוי

 עס װיםנשאפט. פון געזעצן די איבער איבערטרעט אן עם איז—
ז .ת מ א דעם קעגן אי

 איצטיקע די שלעכט ר ע י י ז פארטרעט אלף־בית זעלביקער דער
שע דער פון קלאנגען גערעדטע  קלאנגען גערעדטע (די שפראך פראנצויזי

 איז דאם געביטן. פיל זיך האבן שפראך, פראנצויזישער דער פון
ט פאל דער קן דורכן שפראכן. מערםטע מי צטי  פון פארשפרײט אי

לדונג פון און קלאנג־װיםנשאפם  םימבאל דער װעט אלגעמיין, אין בי
״ באנוצן דאך װערן) קאגטראלירט גרינו. קענען שפראפן פון  כמעם ז
 איז — :טראדיציאנעל איז דאם אמאל. פון זוי ארטאגראפיע זעלבע די
י .ת מ א דעפ קעגן — װיסנשאפט פון גיעזעצן די קעגן עם

ך איז דאס לאטיי־ די שפראכן. גערמאנישע די מיט פאל דער אוי
 געדעדטע די פאר שלעכט זייער ט י נ צופעליק איז שריפט נישע

ן קלאנגען ך שפראך. דייטשער דער פו  געװען שריפט די איז אוי
ם כ״  (ענגליש שפראך ענגליש־גערעדטער אמאליקער דער פאר װעג״ ״

ש, פון אפגעריסן זיך האט ט אומגעפער ד״ט  ײעלכע צוריק, יאר 1500 מי
 אידישער דער אפילו און דייטשער דער צו קלאנג א־ן ענלעך זײעד איז

 מעז קען קלאנג־שייכות׳ אין היינט, און אמאל פון ענגליש שפראך).
 זעלבע די שריפט, זעלבע די במעט מען שרייבט דאך דערקענען. קוים

ארטאגראפיע. תיםטארישןן
.ת מ א דעם קעגן - װיפנשאפט פון געזעצן די קעגן איז דאם
:װיםנשאפס צו צוטראט דער אז געזען, דא מיר האבן פאל יעדן אין

ט האט שפיאך, — ט דאריבער און באדן, װיםנשאפטלעכן קיין ני קנ  ל״
אפ. אליין זיך ער

ך זעען מיר שן פון געשיבטע דער אין אוי שן און גריבי  לאטייני
— שפראך: אידישער דער און אלף־בית,

ט האבן גריכן די אז )1 קן א אלם אלף־בית אן אנגענומען ני לי  היי
״׳ פון ;עשיקט װערט װעלכער םימבאל, בן אוי  עקזיםטענץ װעמעס און ״

ט טאר  אנגע־ האבן זיי אז אבער װערן, געצװײפלט אדער געפרעגט ני
ם, אלם קולטור• צו צוגאנג־מיטל א אלם אלף־ביח אן נומען  אזוינ

ט עם האט ן געמוז ״  םפע־ שפראך פון אויםגעארבעט װיםגשאפטלעך ז
שפראך. פון קלאנג־באדערפענישן די נאך ציאליםטן

רנן באשלאשן אפט יװערן אלף־בית׳ן פון די_שיקזאלן אז )2 דו
ת כו שפראך. פון ׳טייפ־ת דורכן אנשטאט רעליגיע, פון ש״
שע די אז )3 בא- נאך דערװײל איז עם װי אזוי שפראך, אידי

ן האט װאוםט, ״ שפראך. העברײאישער דער מיט שייכות פילאלאגישן ק
שן. דעם פון ערגער איז אלף־בית לאטײנישער דער אז )4 גריכי
שער דער אז )5 ט איז אלף־בית, העברייאישער אדער פיניצי ני

ל פאלשטענדיק, ״ ט פארמאכט ער װ װאקאלן. קיין ני
ט עטלעבע פון גריכן די אז )6 ך האבן צורירן, יאר טויזנ  זי

פילאלאגיע. אין באטײליקט
ט און פעלערן די אײנזעעגדיק אז )7  דעם פון גאנצקייט ני

מ גריכן די האבן אלף־בית, העברײאישן  אים אדאפטירן געקענט ני
 ן א ל b א״לפיא נעמען בלויז אים געקענט אבער — שפיאך, זייער פאר
ט און אל^־בית, אן פאר מער. ני

ט עטלעבע פון גריכן די אז עם׳ קומט װי  זאלן צוריק, יאר טויזנ
 איז .אלר-־בית העברײאישעיר דער ארעם פילאלאגיש װי איינגעזען האבן
ט ביז מיר, און שפראך־שטודױם, פאר ? עם זעען צו־טאג־נאך היינ ט ני

ן װעלן מיר איידער ״ ג נ ״ ר  א װעגן פארשונגען דעטאלע אין א
 צום זיך מיר מוזן שפראך, אידישער דער פאר אלף־בית צוקונפטיקן

שן, דעם פון אפזא^ז ערשט ט — :איז װעלכער העבר״אי  פאל־ ני
ש׳ צו פרעמד פילאלאגיש שטענדיק,  איז און היםטאריש, כמעט אידי

קולטור. בר״טער דער פון פארטראטן ארעם זייער
ױון קאנקרעטע : שריפט אידישער דער פון ענדערן דעם פאר מאט

 טויט־קלאפ א געבן. װעט אלף־בית דעם פון ענדערן דאש )1
ן שפראךימוז אז טראדיציע, דער ״ ט פארקערפערט ז רעליגיע. מי

שע די )2  גרויםער דער אן אנשליםן זיך װעט שפראך אידי
 בא־ און קװאליטעט איר נאך נעמען און געבן און — װעלט־קילטור,

ט און דערפנישן בן ני  א מיט שפראך אפגעזונדערטע אן בל״
 ריידן זועלבע מענט־טן, ה״פעלע א פון גערעדט אלה־בית היסטארישן

אופנים. פארשײדענע אריף» איר שרייבן און
עין װעט ןים )3  צו אידיש־רעדנדיקע די צוטראט גרינגערן א ג

לדונג צו און שפראך-שטודױם אלגעמ״ן. אין בי
ט צו צוטרעטלעך שפראך אידישעי די מאכן װעט עפ )4 אידן. גי

װן די זען לאמיר איצט געגניער. די פון מאטי

ארגומענטן נעגן
שע גאגצע די איבערדרוקן דארפן װעט מען )1 ליטעראטור• אידי

שע די אז באקומען, זיך װעט דעם פון  קריגן װעט ליטעראטור אידי
ג אלגעמיינע אן נ הו ״ני ר ם  פיל פון ביבליאטע־ן די באפר״ען און אוי

ט, זאגן װאס װערטער, איני נוצלעבםטע. די איבערלאזנדיק — ג
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ן װעט עפ )2  אדאפטירן קעםפער און שרייבער פאר שװער זיי
שריפט. נייער דער צו זיך

״ אויב ך אדאפםיךן געקענט האבן ז  איצטיק־היםטארישן דעם צו זי
 ארטאגראפיעפ פארשיידענע די מיט אלף־בית פילאלאגיש־פרעטדן און
ט מאל קיין— ק :י ײענדי  טאן דאך—ריכטיקע, ד< איז װעלכע זיבער, ז

ך עטעלט — ארבעט, גוטע פיל פאר זי ײ װעט עש גרינגער װי  Ì”ז ז
ך אדאפטירן צו ף באזירט אלףדבית אן צו זי '5לאי-יק און װיםנשאפט אוי

 אן דורך איצט מאכט לעבן פאציאל־פא־ליטישע דאם װי אזוי )3
ט איז פעריאדע איבערגאנג ען צו מאמענט דעם אין פראקטיש :י  בוי

ע א סיסטעם. לערע ניי
צטיקן אין פארקערט,  דארף איבערגאנג׳ םאציאל־פאליטישן אי

ױון אן נעמען װיםנשאפט  האנט־איךהאנט, גיין מוז און איינטײל, א־ט
ט לעבן• ׳טענערער א קומט קולטור שענערעי דעי סי

טן איינריים דעש פארגרעםערן װעט מען )4  נאציאנאלן מי
■ אידנםוס.

ט האט ״גאציאגאליזם  צייט לאנג שוין איז עס לאגיק״. קיין :י
טן און בחות, אונזערע קריסטאליזירן צו ט איז װער װי  און אונז, מי

קעגן• װער׳
ע די אז זאגט, מען )5 םי־ערער. קאםט •טריפט ניי

ט׳ איך װיים דאס ט װיל און ני םן. ני ב װי װערט איז בוך א אוי
ט עם קען װערן, צו געדרוקט ®ױ װערט דורבן װערן אפגעשאצט ני

״מטבע״• א
ט װעט מען )6  אדער א״נהײטלעבע אן אויםארבעטן קעבען גי

ארטאגראפיע. עטאבלירטע
 אנדער״ אין ארטאגראפיע עםאבלירטע אן זיין קען עס אויב

ך עס ־ען שפראפן, ן אוי  פון פאזע די יטפדאך. אידײטער דער אין זיי
 פלאן־אויס־ א װי אזוי פאנעטיקער, צו געהערט פארשו:ד. שפראך
געײיםע האבן פאנעטיקער אינזשענער. אן צו בריק, א פון ארבעט

עפראך• א פון אויםדרוק אן עטאטלירן צו אזוי װי שפראך־געזעצן
ארטאגראפיע. אן באזירט װערט דעט אויף

 האבן יטריפט אידישער דער פון ענדערונג דער פאר מאטױון די
ב קוים גלויב איך אז געװיפט, פיל אזוי ך װעלן עם אוי  געפינען זי

 טרערן פארגיפן ׳װעלן װעלפע אידיש־רעדנדיקע, קלאפן־באװאוםטזיגיקע
ך צעזעגענען פאפ ט זי ת״, העברײאישע הייליקע די טי ױ ת או ט און ״  ני
ך אנשליםן באפ באגײםטערט זיין  פוז געשריבן םימבאלן די אן זי
מאשן. בר״טע די — מענטשהייט ברייטער דער

שריפט איבער איבערבליק אן
שע די װי אזוי  װערן׳ געענדערט צװײפל אן מוז שריפט אידי

ף פראו.ע א זיך *רעגמ ?װעליער אוי
שן ערשטן דעש פון געשיפטע דער אין «ז אדער גריפי  לאטייני

: געזען מיר האבן אלף־בית גריפישן און
ט ער װי אדער גדיכישער, ערשטער דער ױײל זא )1 ם  איצט ה״

ט וזאט אלה־פית לאטײנײצער ענו; פארמאו.ט ני  אויך׳ און םימבאלן ג
קע װײל אז ען זיי פון אײני ײנ ט ז  צו צוגעפאשט ריכטיק געװען ני

 אים פון גריפן די זיך האבן שפראך, ר ע 8• י פ י ר ג דער
אפגעזאגט.

ף און — אדף־ביר״ גריכיעער צװייטער דער אז )2  עש װעלכן אוי
 ערשטן, דעם פון בעםער איז — שפראפן םלאװישע די באזירט זיינען
ט וױיל ט״ ע א ב רי ט טען קען דאריבער און פימבאלן, מער פון ע  מי
 ריפ־ א איז ער אז ניט, אבער מיינט דאם אפערירן. גרינגער אים

 יער אפילי אדער סלאװישע די פון אפקלאנג פאנעטישער טיקעד
 האט קלאנג־אויםדרוק ,־.ריפישער (דער שפראך גריבישער איצטיקער

- :װערטער אנדערע אין געענדערט). פיל זיך
 מוזן װעלכע סימבאלן, פון באשטײן דארף אל^־בית אן

געװיםער א פון נאדאקטעריססיקעם און הראננען די פארסדעט;
•ט£דאך.

ב אבער ט פארמאגט אלף־נית אן אוי ט אדער ריפטיקע, די ני  ני
אלן’גענוג מב  אונ־ ריפטי? שר״בן איז שפראך׳ געװיפער א פאר םי

שפראבן. מערםטע פון איבל דער איז דאפ מעגלעך.

אל־-בית איגטערנאציאנאלער דער
 טײלן פארשײדענע פון פילאלאגן כרעםטע די האפן 1888 אין

ען, דאש שטאנדפונקט פילאלאגישן א פון וועלט, דער פון עז  און א״נג
ף ופ ביי׳טפיל דעם נאנגעפאלגט פאריז, אין קאנפערענ־,־ א אוי י י  י

ט עלטער פון גריבן  אן איבעראנדערשן בײם צוריק, יאר טויזנ
״ אלו־־בית. שן ערשטן דעם כענומען הא-ן ז ריני שן אדער ג  לאטייני
ן פון אויפנאם אן מיט אלו־-בית, ״ שן א  אוים־ און ״כ״ בונשטאב גריכי

א ......ו״אר ־י ט פאנעטישן אוי עני אים בופשטאין פערציק אומגעפער ג

 בופשטאבן). 80 ארום פון •טוין ער באשטייט (איצט מאש־באזים א
קע די שפראך יעדע נעמט דאן טי  די פארענטפערן צו םימבאלן נוי

 צו גערעדטער, דער פון און שפראך. גערעדטער איר פון קלאגגען
געשריבענער. דער

ן פון קלאנגען גערעדטע די צװישן אונטערשײד דער ״  שפראך א
ט צוו״טער, א און  צען ארום איז נאענטער, פילאל^גיש א אפילו ני
ב העכםטע. דאם טוץ, א אדער צאל אין  װעלכער־ א פעלט עם אוי

איז ט־ ט א דאם איז קלאנו״ ני קיי  צוצופאםן פאגעטיקער א פאר קלייני
ך איז מען קלאגגען. פון ארדנונג ׳װיםנשאפטלעכער דער דורך אים  אוי

שע אלטע די צו צוריל,געגאנגען  1איי — :םימבאל־נעמען .לאט״ני
ן פאר קלאנג ״  די האכן זאלן קלאנגען אלע די אז און בובשטאב, א
שפראכן• אלע פאר נעמען זעלבע

 אינטערנאציאנאל־פאנע״ דעד הייםט אלוי־בית אט־דער
אלח־בית. טישער

ב אז זיך, באקומט דעם פון  געשריב[ איז שפראך געװיסע א אוי
ט פערזאן א קען פאנעטיש,  שפראף א לעזן הילף קל״נער זײער מי

ט פינקטלעך׳ כמעט ? ני םנדי  אינהאלט דעם פון װארט א אפילו װי
 פרעמד״ײט די טייל, אין פארשװינדט אויםדרוק־נאענטקייט (דורפן

 אלף־בית אינטערנאציאנאל־פאנעטישער דער אינהאלט). דעם פון
 אינטערנאציאנאלן דעם צו נאענט קולטור׳ אין פלאץ א פארנעמט
ק. אדער מאטעמאטיק פון אלף־גית ט מוזי  באנוצן אלף־בית דעם מי

 שפראכן, באזואוטטע אלע אדער הונדערט, עטלעפע אומגעפער זיך
ט נאך אבער ף גי םן א אוי ט נעמט עם װײל מאםשטאב, גרוי ג׳ צ״  איי

, עטװאם צופירן ״ ט נ איז. עם ל>!ו.יש און איעפאך װי קדקנדיק ני
 דעפ פון פארטראטן פאנעטיש איז שפראך פראנציזישע די

 פון דייטש, ;אנדערע און פאפי, פאל פאנעטיק־פילאלאו., באװאוםטן
 אנדערע; און קלינגהארט, פירטא, ײילהעלם פון שריפטן פארבליבענע די

שטאטן. די יעספעברוםן, פאנעטיק־פילאלאג׳ פון דענמארק,  פארא״ניקטע
לי װ. פאנעטיק־פילאלאג, פון  פאנעטיי,־פילאל?>ג, פון ענגלאנד, ;טי

 לי־ פאנעטישע רײכםטע די ד,אט שפראך ענגלישע די דשאנז. ד.
 םװיט, הענרי פאנעטיק־פילאלאג, גרויםער דער װי אזוי טעראטור׳

ם בארײכערט פאנעטיק האט  צאל די און ביכער, װיםנשאפטלעכע מי
ף שאפן װעלכע פאנעטיקער, בן און שפיאך, דער אוי  ביכער ארוים גי

 פאנעטיש איז שפראך רופישע די גרוים. איז איינם־נאפן־אנדערן,
ם; און סערבא פאגעטיקער, די פון פארטראטן אנו ב  אזוי און — יו

 אינטערנאציאנאל־ רער צו פארטראטן שפראפן אנדערע זיינען
אםאציאציע פאנעטישער

פאגעטיקער. פון נוצן די
ױ אין  אלף־בית דער איז שטאטן, פארא״גיקטע די יאר?, נ
 נאר בילדונג־פארװאלטונג. דער פון געװארן אנערקענט אפיציעל

 מען װאו שולן צאל די איז פאנעטיק, פון לערער אין טאנגל א צוליב
ר אבער װאקםט זי קלײן. עם לערנט ע ״  מער־ די װי אזוי שנעל, ז

ף נעמען לערער ערגםםע ק׳ סיםטעם, די אוי  אלטער דער אז אייזעענדי
ט לאנג װעט לערנען, פון װעג אנהאלטן. ני

ען פאלקם־שולן די פון  פא־ טרעגירט װערן װעלכע קינהיר, די זיינ
 די מיט פארגלײך אין אינטעליגענטער און שארפזיניקער נעמיש,
ב אין !װאונדער קיין און קינדער. אנדערע הוי  זײער פון אנ

ט און װייס, איז װיים אז זיי, לערנען לערע׳  אנדער אן אדער גרין ני
ט װאם — קאליר׳ נ ״ פון דיכןטאט נאכ׳ן שרייבן :פילאלאסש מ

 בילד פאטאגראפיש ־ ת מ א אן געבן אדער װארט, גערעדטן דעם
ף װארט. גערעדטן דעם פון פאפיר אוי

ך האנדלט דא ט זי  אין װאם רעדט, מען װי שרייבן אין נאר ני
ט אדן פונקט, באדייטנדער א איז אליין זיך ד דעפ צװינגען ני  קינ
 די און גערעדטע די —שפראכן:. פארשיידעניע צװיי לערנען צו

םלייג דעם געדיינקען און געשריבענע, ן אן אוי ״  שפל, און לאגיל ק
 זאגן צו קינד אין ארוים רופט ת, מ א דעם שרייבן פון פאקט דער גאר

ט אנצורופן און מײנט, ער װאם דאם, גענוי  נעמען ריכטיקע די מי
 און קריםטאליזירט םיםטעם די ^ורצן, אין זעט. ער װאם דאם,

ם דעש בארײכערט האריזאנט. קינד׳

*טריפט אידישער דער פון אינטערנאציאנאליזאציע
ך זאל װארום אזוי, אויב ט זיך שפראך אירישע רי אוי אנ־ ני

 דערטיט און אלף־בית׳ אינטערנאציאנאל־פאנעטישן דעם אן שליםן
 לייזן צייט זעלבער דער אין און מענטשהייט, שענערע א שאפן העלפן

קטע לאנג די װ״טי שפראך. אידישער דער פון פראבלעם אנגע
 דעפ פון אייגנשאפטן די װעלן םיםטעם דער דורך װאם חוץ

 װעלן םיםטעם דער דורך װאם חוץ און װערן׳ קריםטאליזירט מענטשן
צוטרעטלעף װערן טענטשהייט ברייטער דער פון קולטור־געדאנקען ד<
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ען פאר (קאנםפעקט טונג דיםקוםיעס) און אײנליי

i. איצ־ דער אין ארבעטלאזע. פון ארמײ שטענדיקע
מ״ אן דא שטעגדיק איז ארדנוגג קאפיטאליםטישער טיקער  פון אר

 עקאנאמישן העכםטן דעם פון יארן די אין אפילו ארבעטלאזע.
ען אויפבלי  ארבעטער, מיליאנען און טויזגטער הונדערטער דא זיינ

ט האבן װאס או ני וי די איז דאם הענט. זייערע פארקויפן צו זו  אז
 קאפיטאליזם פון אויםו.ענוצט װערט װאס רעזערװ־ארמײ, גערופענע

שרעק. שטענדיקן אין ארבעטער באשעפטיקטע די האלטן צו
ב אין און 1928 אין הוי  אמעריקאנער דער װען ,1929 פון אנ

ן פון שטופע העכסטע די דערגרייכט האט קאפיטאליזם ״  אנטװיקלונג, ז
ען<זי אינדוםטריען די װען  ווען און שװאונג, פולן אין אנגעגאנגען נ
 זייגען הויך, גרעסטע זיין דערגרײכט האט האנדל אויםלענדישער דער
ארבעטלאזע. ן א י ל י מ 3 געװען אמעריקע אין

 װאם דעם, פון רעזולטאט א איז ארמיי ארבעטלאזע שטענדיקע די
װענדונג רער צוליב  צוליב און אגריקולטור דער אין מאשינען פון אנ

אינירט׳ װערן פארמער מיליאנען וואם דעם, ײט רו  אר־ פון שטראם א ג
ט װערט שטראם דאזי?ער דער ארײן. שטאט אין דארף פון בעטער  ני

גן איגגאגצן צוי ע  בילי־ אז פאסירט, אפט אינדוםטריען. די אין אר״נג
 אר־ שטאטישע די בא שטעלעם די ארויס קאנקורירן פארם־הענט גע

ט צייט זעלבער דער אין ארנעטלאז. װערן לעצטע די און בעטער  מי
ט ארבעטער־הענט פארבײטן פון פראצעם שטענדיקער א אן  דער מי

צירן פון פראצעם שטעגדי־ער דער מאשין. פון קראפט םיפי  די אינטעג
אגן פון ארבעט, םי ך העלפט פראדוקציע, מער ארבעטער די פון ארוי  אוי

ארבעטלאזיקייט. די פארגרעםערן צו
i עקאנאמישן פון רעזולטאט אלם ארבעטלא־זיקײט

 צוליב באטריבן װערט פראדוקציע קאפיטאליםטישע די קריזים.
ל א בלויז קריגן ארבעטער די פראפיט.  זייער פון פראדוקטן די פון ט״
 דעם פון טייל קליינעם א בלויז אפקויפן דערפאר קענען זיי ארבעט.

ט קענעז אלײן קאפיטאליםטן די פראדוצירט. דזאבן זיי װאם  ני
 מוזן פראדוקטען איבערגעבליבענע די איבעריקע. דאס פארברויכן

 באלעבאטים. די פאר פראפיטן די רעאליזירן צו כדי װערן ארויםגעפירט
ע אלץ דערפאר זוכט קאפיטאליזם דער  ער און אויסלאנד אין מערק ניי

ן היים. דער אין קויף־קראפט קיגםטלעכע שאפן צו זוכט  1928 אי
ף אמעריקע אין ו.עװארן פארקויפט איז װאם םחורה, ד< האט  אוים־ אוי

אן 7 באטראפן צאלן, לי  איז פלאן ״אינפטאלמענט״ דער דאלאר. בי
ט ף פארקויפן צו מיטל א װי זאך, אנדערע קײן ני  פון באזים דעם אוי

 פארדינםטן״ ״צוקונפטיקע דאזיקע די װען פארדינםטן. *ורןונפטיקע
ט אויםגערונען, װעיז ט איז פארקויף גאגצער דער אז עס׳ מיינ  געבוי
ף ך םטימולירט קאפיטאליזם דער זאמד. אוי  פאר־ קינםטלעכן א אוי
מערק. אויםלענדישע אוין» םחורות פון קוי^

ק אמעריקע האט יארן לעצטע די אין  אוים־ איר אנטװיקלט ריזי
 האט יאר, מלתמה פאר לעצטן דעם אין ,1913 אין האנדל. לענדישן

אן 2% ײי װייניקער עטװאם באטראפן עקםפארט אמעריקאנער דער לי  בי
ט דאלאר.  באטראפן שוין עקםפארט דער האט שפעטער יאר צען מי

אן 5  אויםלענדישער דער האט 1929 און 1928 איז זאר דאלאר בילי
אז 10 פון דורכשניט *ערלעכן א ביז געטאן שפרונג א האנדל  בילי

דאלאר.
ש דער אין ך טרעפן מערק, אויםלענדישע פארכאפז צו יאגעני  זי

 צװישן אנטשטײט עם ארן גרופן קאפיטאליםטישע פארשידענע די אן
״  די און קאנקורענץ גארגל־שנ״דנדיקע די קאנקורענץ. שטארקע א ז

בן פרייזן פיז פארקלענערונג עג א זוכן צו קאפיטאליםטן די טר״  זו
ײ פראדוקצייע. פון קאםטן די רעדוצירן צו אזוי װי ף דאם טוען ז  אוי

ט איין פון ארבעטער. די פון חשבון דעם  דעם זיי פארגרעםערן זיי
ט צװ״טער דער פון ״םפיד־אפ״,  ראציאנאליזא• די זיי פארשטארקן זיי

ײ שניידן אלץ איבער איז ציע  טרייבן און ארבעטער די פון לוין דעם ז
 דעם, צו פירט דאם הונגער־לוין. פולשטענדיקן פון שטופע דער צו זײ
פארהלע־ די פארקלענערט.• װערט ארבעטער די פין קויף־קראפט די אז

שע די צו  לערע־םיםטעם, געמיינשאפטלעכע דאם װעט — מאםן, אידי
 פון ארבעטער און ארבעטער צװישן קראפט פארבינדונג א שאפן

 דעם פארקערפערן און צעמענטירן װעט ד^ם גאציעם. פארשידענע
ט געדאנק אינטערנאציאנאלן  אימער איז מעלכע װיםנשאפט, מי

 — :ן ב י i ל ב ר א ם אימער װעט און ,ן ע ו ו ע ג
. א־י־ג־ט־ע־ר־נ־א־צ־י־א־נ־א־ל

 פריז־ פון פארקויף פון פארקלענערונג א צו פירט קויף־קראפט נערטע
 פאר־ א צו פירט פראדוקטן פון פארקויף פארקלענערטער דער דו־טן.

 בלויז ארבעטן אנדערע זיך, שליםן פאבריקן פראדוקציע. קלענערטער
 װערן ארבעטער מיליאנען און טויזנטער הונדערטער און צייט טייל א

ו,אס. אין ארויםגעװארפן
ס עקאנאמישער דער ך די פון קריזי  אינדוםטריעלע אנטװיקלטע חוי

ך פירט לענדער  מערםטנם פראדוצירן װאם לעגדער, די אז דעם, צו אוי
 פארקלע״ דער צוליב װערן געטראפן שטארק זאלן מאטעריאלן, רוי

ף נאבפראגע נערטער ״ װען פראדוקטז. זייערע אוי  װיי־ פארקויפן ז
ע פאר פרייז קלענערן א קריגן זיי װען און ביקער ר  פראדוקטן׳ ז״ע
ען ״נ  אינדו־ די אין qאײבקוי זײער פאר־לעכערן צו געטריבן זיי ז

 זאלן אינדוםטריען די אז דעם, צו װידער פירט דאם לענדער. םטריעלע
ורערן. איינגעשרומפן מער

 קאפיטא- דער אין קרײז פאר׳כישופט׳ער דער .3
 דער שניידט פראפיטן נאך געיעג דעם צוליב ארדנונג. ליפטיש^ר
 קאנקורענץ דער צוליב ארבעטער. די פון לוין דעם לןאפיטאליםט

ע פאבריקאנט דער שנ״דט נ ״ ר״זן. ז  ארבעטער די װאס דעם, צוליב פ
 אפצוזעצן מעגלעפקייט די פארקלענערט װערט װייגיקער, פארדינען
ר״זן מוזן דעם צוליב םחורות.  מער װאם װערן. געשניטן װידער פ

ר״זן די  די ?אפיטאליםט דער שניידט מער אלץ געשניטן, װערן פ
ף ארויםפירן מען מוז םער אלץ ארבעטער, די פון פארדינםטן  דעם אוי

ף ארוים פירט מען מער װאם מארק. אויםלענדישן  אויםלעג־ דעם אוי
 קאפיטא־ די צװישן קאגלורענץ די װערט שארפער אלץ מארק, דישן

 דעם, צו װידער פירט דאם װעלט. גאנצער דער פון גרופן ליםטישע
 אלץ פארדינען ארבעטער װערן׳ פארקלענערט זאל לוין דער אז

״ װייניקער, פן, װייניקער אלץ כןאנען ז  װערט םחורה מער אלץ קוי
 םתורות די קאן מען װען שטופע, א צו קומט ענדלעך ביז ארויסגעפירט,

ט אינגאגצן ט איבערגע׳טטאפט װערן מערק די אפזעצן, ני  כחורות מי
 מ׳זוארפט אינדוםטריע. דער אין שטילשטאנד א צו קומט זןם און

ר נאך גאס, אין ארבעטער ארוים קע  מער נאך פארקויפט, װערט װ״ני
בן פאברילז ל״  ארויםגעװארפן װערן ארבעטער מער נאך שטײן, ב

גאס. אין
4. . ע י צ ק ח א ר פ ר ע כ י  דער פון כאאטישקייט דער צוליב א

 ארויםגע־ םחורות מערן פראדוקציע, פון םיסטעם קאפיטאליסטישער
ט מארק, דעם אייו= װארפן ט אײנקלאנ; אין ני ף נאכפראגע דער מי  אוי

ט 'נאר סחורות׳ געכעבענע די  מעגלעכע פון דערװארטונג דער לוי
 װערן גע׳טאפן זאל עם אז דעם, צו שוין פירט אליין דאם פראפיטן.

ט איבערגעשטאפט װערן װעלט דער פון מערק די װען צושטאנד א  מי
ט״ן. בלײבן מוזן פאבריקן די און סתורות  אבער װאלט דאם ש
ט קייגמאל  ארבעטער, מיליאנען די פראדוצירער, ד< װען פאשירט, ני

ען װ>)ם ײנ  פולז דעם געקראגן װאלטן פאבריקן, די איז באשעפטיקט ז
 איבערפראדוקציע װעגן רעדט מען װען ארבעט. זײער פון פראדוקט

ען אין מען דארף  איבערפרא־ אן אייגנטלעך איז דאם אז האבן, זינ
ף בלויז דוקציע  ביי צושטאנד, געגעבענעם דעם פון באזים דעם אוי
ײ דערלויבט ארבעטער־מאםן די פון קויף־קראפט די װעלכן ט ז  ני

ײ װאם פראדוקטן אלע די אפצוקויפן געשאפן. האבן ז
 א נאר איבערפרארולציע, 1ק״ ניט אייגנטלעך איז עם

 קויןז־קראפט דער אין מאנגל א מיינט׳ דאם נעברויך, 1אי מאנגל
טן אלע באפרידיקן און געברויכן קאנען צו  ארבעטער־ דער פון נוי

באפעלקערונג.
ע־א־ די קריזיםי. עקאנאמישע פון פעריאדישקײט .5

םן נאמישע ען קריזי ײנ ״ דערשיינונג״ כראנישע א געװארן ז  װערן ז
ט  יעטלעכע פון פארלויף אין ציקל. עקאנאמישער דעד אלם באצ״כנ

ט צײט יאר  איג־ אכטװיקלען פון אויפלעבונג׳ פון פראצעם א אן גיי
מולירן און קרעדיט אכטװיקלען פון האנדל, און דוםטריעם  םטי
 פאלט געבײדע גאנצע די װאו פונקט, א צו קומט עס ביז פארקויף,
ם ברעכט עס און קארטךשטיבל א ווי צוזאמען  עקאנאםישער אן אוי
עו יאר הונדערט לעצטע די פון פארלויף אין קריזים. ײנ  אין ז

סן. 37 געװען אמעריקע  צענז- 3 לעצטע די פון פארלויף אין קריזי
ען יאר ליק םן עקאנאמישע טיפע עטלעכע ג-עווען זיינ אין :קריזי

ט זיך ציט װאם קריזים, איצטיקער דער און 1921 ,1914 ,1907 ע  ז
ך װידערהאלן יארן, לעצטע די פון זען קאן מען װי .1929 ױני  זי

םן די ם איין צװישן פעריאדן די יאר. 7 אלע כטעט קריזי  און קריזי
ציקלען״. ״עקאנאמישע אלם באצײכנט װערן צװײטן דעם
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ען קאפיטאליזם דעם אונטער סן, זיינ  געװארן זעט, מען װי קריזי
ען זיי און דערשיינונג שטענדיקע א אומפארמיידלעך. זיינ

קריזים. ■איצטיקן דעם אין ארבעטלאזיקײט .6
ט זוכן רעגירונגען קאפימאליטטיעע די  פארדעקן צו מיטלען אלע מי
 ארבעטלאזיקייט דער פון גרוים װירקלעכער דער װעגן פאקטן די

ט מער פאקטן דאזיקע די אבער קאן מען לענדער. זייערע אין  ני
 איצט דערגר״כט ארבעטלאזיקייט די אז קלאר איז עם און באהאלטן

 דער פון בולעטין מאנאטלעכער דער אפילו םאםשטאב. קאלאםאלן א
 אלע אין שטײגט ארבעטלאזיק״ט די אז צוגעבן, מוז ליג פעלקער
װאך. צו װאך פון לענדער

ט  ארבעטלאזע פון ארמיי די איז אפשאצונגען לעצטע די לוי
ם: פאלגנדער דער ביז געשטיגן רוי ;10,000-000 — אמעריקע ג

 ;500,000—איטאליע ;4,000,000—ענגלאנד ;5-000,000—דײטשלאנד
 טשעכא־ ;300,000 —עםטרייך ;300,000—יאפאן ;400,000—פוילן

ך איז עם .200,000 — םלאװאקיע קע א דא אוי  ארבעטלא־ ריזי
ט קיי  מערב־ קלענערע די אין און אפריקע קאנאדע, אויםטראליע, אין זי

שע לענדער. באלטישע די אין און לענדער אייראפײאי
ט ביז איז פראנקרײך  נאר אויםנאם, אן געװען צוריק לאנג ני

ם עקאנאמישער דעי לאזט דארט ך זיך קריזי  די אין פילן שטארק אוי
מ״ ארבעטלאזער אן וועגן גערעדט שוין װערט עם חדשים. לעצטע  אר

פראנקרײך. אין 700,000 פון
אן 20 העכער פון צאל קאלאםאלע א זיך באקומט עם לי  אר־ מי

ט צוזאמען װאם בעטלאזע, ״ בילדן פאמיליעם זייערע מי  ארמיי אן ז
אן 60 העכער פון ז װאם נפשות, מילי י ״ הונגער. ל

אר־ די _ ארבעטלאזע. די פאר געטאן װעריט װאם ך
 פון רעזולטאט אומפארמיידלעכער און דירעקטער א איז בעטלאזיקייט

 זוכט ארדנונג דאזיקע די ארדנוגג. קאפיטאליםטישער איצטיקער דער
ען זיך אבער םצודר״  די צו פאראנטװארטלעכקייט יעדער פון ארוי

 די צו הילף, ממשות׳דיקער איז עם װעלכער פון און ארבעטלאזע
ט וי קע אין ל״דנדע. נ  ענגלאנד װי לענדער, קאפיטאליסטישע אייני

 די װאו עלטער, איז ארמןטער־באװעגונג די װאו דײטשלאנד, און
ך פאר אויםגעקעמפט ־אבן ארבעטער  געזעצז- םאציאלע גיעוױםע זי

ם איז װאס ״הילף״« ברעקל א צוגעטראגן װערט  דער־ צו גענוג קוי
 אמעריקע, אין ספעציעל לענדער, אגדערע אלע אין לעבן. באם האלטן

ען װעלט, דער אין לאנד רייכסטע דאם איז װאם  ארבעטלאזע די זיינ
ף איבערגעלאזן אינגאנצן הפקר. אוי

 שטודירן צו קאמיםיע א באשטימט האט רעגירונג פעדעראלע די
ט און ארבעטלאזיק״ט די  פון הויפט דעם פון דערקלערונג דער לוי

 דעי פון ארבעט גאנצע די באשטײט װאוד, קוירנל קאמיםייע, דער
ט רןאמיםיע עצות״. ״געבן צו װי מער ני

ך האבן שטאטן די ־פון רעגירונגען באזוגדערע די  און דא אוי
רן״ צו קאמיסיעם באשטימט דארט שטודי  אר־ פון פראבלעמען די ״

ט זיי האבן הילף ממשות׳דיקע קיין נאר בעטלאזיק״ט,  דןןרלאגגט. ני
 בא־ דארט און דא האבן פארװאלטונגען מוניציפאלע פארשידענע די

כן׳ פאר םומען געוויסע שטימט ;p אין נאר זופ־קי  לאנד פון װינקל ״
;p איז ן ״ ״ ט ארבעטלאזע פון גרופע א ט געווארן באזארגט ני  מי

p;  געטאן װערט װאם ביסל, דאם הילף. רעגולערער ממשות'די?ער ״
ף  צו זיי אופן אן 5אוין געטאן װערט ארבעטלאזע, די אפצונארן אוי

ף בעטל־ברויט פיצל דאם זיי דערלאנגע; צו רעגראדירן,  אופן, אן אוי
ך אין האט װאם איינער, יעדער אז  דאס זאל זעלבםטװירדע, אביםל זי

נעמען. װעלן ניט
ען ארום און ארום ײנ  פון הדשים 18 ערשטע די פון פארלויף אין ז

שן דעם ם ע־אנאמי  פילאנ־ פארשידענע פון געװאר; געזאמלט ?ריזי
אן 125 ארום דריױוס פארשידענע אין ארגאניזאציעם, טראפישע  מילי

 א געהאט ארבעטלאזע די האבן הדשים 18 זעלבע די איין דאלאר.
אן 0 פון פארלוםט ף אז מיינט, דאם לוין. אין דאלאר בילי  אוי

, אין פארלארן האבן ארבעטער די װאם דאלאר, יעדן ן ט לוי  מען גי
םענט. האלבן א פון װערט אין בעטל־ברויט זיי

ארבעטלאזע די ארבעטלאזע? די פאדערען װאם .8
״ אז פאדערן, ף ווערן פארזארגט זאלן ז  דער פרן חשבון דעם אוי

ט מלוכה  פארזיכערונג). (ארבעטלאזע אינשורענם ״אנעמפלאימענט״ מי
אן טרייד דער פון פירערשאפט דער אונטער ני ו טי י ני ו ג י  די האבן לי

 צו ?אמפאניע אינטענםױוע אן אנגעפירט ארבעטלאזע פון ?אונםליפ
ען עם פאדערונג. דאזי?ער דער פאר אונטערשריפטן זאמלען  דורכ־ זיינ
 אר־ איז ארבעטער די פון ארויסטרעטונגען גרויפע געװארן געפילט

 דעם פון דעמאנםטראציע די פאדערונגען. דאזי?ע די פאר בעטלאזע
ע א און 1930 מערץ, טן6  זיך האבן דעם׳ נאך ארויםטרעטונגען ר״

ט פארענדי?ט  ארבעטלאזע די פון פארטרעטער פון צוזאמענפאר א מי
ען וואם לאנד, גאנצן פון תיין גע?ומעז 1931 פעברואר, טן10 דעם זיינ

ט אנגרעםp אין ?ומען צו פארזוך א געמאבט האבן און װאשינגטאן  מי
 ?אפיטאליםטישע די פארזיכערונג״ ארבעטלאזער פאר פאדערוגגען

ך האבן געזעץ־געבער  די פון פארטרעטער די פון אויםגעלאכט זי
דן די פון אדן ארבעטלאדע ״ אן 10 פון ל לי  און ארבעטלאזע מי

פאמיליעם. ז״ערע
 הילף באלדי?ער פאר ?אמף זיייער פארזעצן מוזן ארבעטלאזע די

פארזיכערוגג. ארבעטלאזער פאר אוז
טז6 דעם װאשינגטאן. קײן חונגער-מארש דער .9

 פוז פארטרעטער װאשיגגטאן אין צוזאמענ?ומען זיך װעלן דעצעמבער
 קומעז װעלז ארבעטלאזע 1200 לאנד. גאנצן פון ארבעטלאזע די

דן ״ הונגערי?ע. מיליאנען די פון נאמען אין ר״ ך װעלן ז  צוזא־ זי
 הונגער־מארשן אין דורכשפאנען װעלן זײ װי דעם, נאך מענ?ומען

לאנד. פון צענטרען אינדוםטריעלע ?לעגערע און גרעסערע אלע
מען װעלן עס ײטן. אלע פון שטראמען די אנ־ו  װעלן עם ז

ע די פון פארטרעטער ?ומען ט  צפון פון פאםיפי?, באם שטעט װ״
אקעאן• אטלאנטישז באם שטעט די פון און דרום פון און

רן ?אנכרעס פון פאדערן ?ומען װעלן ארבעטלאזע די  א אסיגני
םאציאלער פאר געזעץ א דורכפירן און הילף באלדי?ער פאר םומע

פארזיכערונג.
ט האט רעגירונג די אז ארבעטער, די מ׳זאגט װען ;p ני  פאנדן ״

ף ״ דארפן הילף, אזא אוי ען עם אז דערמאנען- ז ג ״ ?ע דא ז  ריזי
ען, מלחמה יאןייף פאגדן טונג ר״  בעםער פאנדן דאזי?ע די מען ?ען צוג

ף אויםגעבן ארבעטלאזע. די פאר חילף אוי
װן חוץ א ט״ל א?טי ען די אין אנ טונג ר״  הונגער־ דעם צו צוג
 ?אמיטע םפעציעלע א האבן ברענטש יעדער דארף דעצעמבער, אין מארש

 י ע ד ארבעטלאזע. די פון ?אמפן די אין נעמען אנטײל פאר
ש ט נ ע ׳ ר ״ ף ב ר א ן ד ב א ר ה ע ט ע ר ט ר א ם פ א  ב

ו ן ל א p לא ל נ ם ן נ א ט i ״ נ ע .״ ל י ם נ א p מ
יװערז דארף ארבעטםלאזע די פון אינטערעםן די פאר ?אמף דער

ארבעטער. אלע פון טאמה דער
ארבעט־ קײן ניטא איז לאנד אײן א־ין בלויז ס}.

ז ץ׳ ײ ױ־ א ׳imHiun ר
ם פעלן םאװעטךפארבאנד אין  דערפאר, איז עם ארבעטער־הענט. אוי

ל  ?אפיטא־ די געװארן אפגעשאפן איז פארבאנד םאװעטן אין װ״
ט עם און ארדנונג ליםטישע ך בוי װירטשאפט. סאציאליםטישע א זי
 ?א־ די פון פארמעגנם די װערן לענדער ?אפיטאליסטישע דיי אין

ך װערט עם און גרעםער אלץ פיטאליםטן ט די גרעםער אוי וי  די פון נ
ען םאװעטךפארבאנד אין מאםן. נ ״  ווערט יטאליםטן,Eאp jnp ניטא ז

ײן דער און נוייט אפגעשאפן לז אוי יאר פון װא?םט מאםן די פון װ
יאר. צו

 אריינגענומען 1913 אין ?אפיטאליםטן די האבן אמערי״ע אין
טן אין דאלאר בי״ליאן 2 ארום דענ ױוי  יאר 15 אין פראצענטן. און ד
טן זיייערע זיי האבן ארום דענ ױוי ף פארגרעםערט פראצענטן און ד  אוי
 אן געהאט האבן וואם ?אפיטאליםטן פון צאל די פראצענט. 250

 צו 1921 אין 162 פון געשטיגן איז זואך א $10,000 פון אייננאמע
ן1758 אי ט װעמעם די, פון צאל די .1928 יאר דעם ״ פ ?ונ  איז א״נ

ען אזעלכע (צװישן העכער נאך און װאך א $20,000 געװען  דא זיינ
?ונפטן אגען פון א״נ  1921 איז 21 פון געשטיגן איז טעגלעך) מילי

ט ד< .1928 איז 511 צו  איז יארן זעלבע די אין מאםן די פון נוי
שטען ױ אין אז הויך, אזוי גע  טשאריטים די האבן אליין יאר? נ

ף נאכפראגע דער אין פארגרעםערונג באריבטעט'א  800 פון שטיצע אוי
חדשים. 12 לעצטע די אין פראצענט
לזייז דער פארבעםערט װערט םאװעטן־פארבאנד אין אוי  די פין װ

 פאר?לענערט ווערט עם לוין, דער פארגרעםערט װערט יעם ארבעטער.
 לעבנם־םטאנדארד דער אז געזארגט, מער אלץ װערט עם ארבעטם־טאג, דער
בן מער און מער װאס זאל ארבעטער דעם פון װערן. געהוי

 םא־ די האט 1930 אין בליע;. אינדוםטריעז םאװעטישע די
ך פראדו?ציע אינדוםטריעלע װעטישע  פראצענט 200 צו דערהויבן זי

ט פארגלײך אין  פאר־מלחמה לעצטן דעם פון פראדו?ציע דער מי
.1913 יאר,

װי?לונג אײ-דוםטריעלע די ט אײן פון אנט ״  ?אלע?טי- די און ז
ע אצי ײט צװ״טער דער פון אגרי?.ילטןר און װיז ט צוזאמען ז  h מי

ען׳  באארבעטונג דער אין דארף ארום אוים װא?םן װאם אינדוסטרי
ע די פון ? טי ״  אלץ אריין ציען אגרי?ולטור, דער פון פראדו?טן ז

ײע מער איז מער  עם אז צושטאנד, דעם ׳טאפן איז ארבעטער רלאדרען נ
ארבעטער־הענט. פוז מאנגל א געװארן איז

אומפארמיידלעך. ארבעטלאזיקײט איז ?אפיטאליזם אונטערן
ל דער שפי  אין געגעבן װערט ארבעטלאזי?״ט אפצושאפן װי ב״

סאװעטן־פארבאנד.
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 ׳טלום־ בעדאכטם ח׳ װעגן
פון פלענום ביים רעדע פראבלעמען אײניקע װעגן ן י פ ו ר ק נ.

דישטריקט קאליפארגיער אײדן ארנזער פון אנדזשעלעם) (לאם
א. א. א.

ן אין  אינטערנאציאגאלן פון פלענום דעם בא שלום־רעדע זיי
 בעדאבט חבר האט דיםטריקט קאליפארגיער פון ארדן ארבעטעד
ר״ גאנצע די כמעט פארשװענדעט מיר האבן װאם פאר - געפרעגט  ד

 עקז. נאצ דער פון באריבט זיין ארום דיםקוםיע דער פון צייט שטונדן
שע פראלעטארישע די װעגן פראגע דער איבער  שולן קיגדער אידי

 האנן מיר און עלעמענטן קל״ננירגערלעכע די װעגן און ארדן דעם בא
ק אזוי אפגעגעבן ני ט װיי  װיכ־ די װעגן דיםקוםיע, דער אין צ״

 ארבעטלאזיק״ט פארזיכערונג, סאציאלער — דהיינו פראגן, טינןערע
 פראלעטארישער ברייטער א פאר ארדן דעם מאכן צו אזוי מי בכלל און

אועאניזאציע. מאסן
ג מיין נאך אז זאגן דא אין־ וויל איז נונ  די געװעז דאם איז מיי

:װאם פאר אט און אלײן. בעדאכטן חבר פון שולד
שט גאנצן אין פראו.ן דערמאנטע צװיי די בעדאבט חבר װאלט  ני

 אונז בא הערשט פראגן די װעגן אז אנגענומען, מיר װאלטן גארירט,
קע אן מי שטי שט האבן מיר און מיינונג, איינ  צו זואם דעם וועגן ני

רן.  און גערעדט, יא פראגן די װעגן בעדאבט חבר אבער האט דיםקוטי
 ארויםרופן געמויזט האט באהאנדלט, זיי האט ער אזוי װי אופן דער
םע ׳•אזא דיםקוםיע. ה״

? שולן אונזערע װעגן געזאגט בעדאבמ חבר האט זואם
אונ־ פון ווערט דעם נישט ״אוגטערשאצט״ ער אז געזאגט, האט ?יר

 שטוין) דער געװארן אריינגעװארפן איז דא (אט אבער שולן. זערע
ט צרדז די - שולן די מי  זאלן מיר אנשטאט װאס איז, — ער זאגט -

 װעלבע עלטערן פון קינדער די אריבערצוציען כחות אונזערע אכװענדן
ן און תורה׳ם תלמוד די אין קינדער זייערע שיקן  נאציאנאלים־ די אי
 אין עלטערן רעװאלוציאנערע די פון קינדער די מיר שיקן שולן׳ מישע

 זיין װערטערלעך דא באנוץ (איך ״טאדטשערן״ מיר און *»ילז, די
ט זיי אויםדרוק) אונג אזא — װ.״ אז. א. שפראך אידישער דער מי  באצי

טגליד א און חבר אנפירנדיקן אן פון  אוג־ צו עקז. נאצ. דער פון מי
ט האט שודן זערע װידערשטאנד. א ארריםרופן געמוז

אונ־ פון לערער איצטיקער דער מאזער, חבר האט רעכט נזיט און
ט שולז, זערע טענה׳ ב :;ע׳ שט זייגען שולן די אוי ן ני ״ גויטיקער ק

 — װאם פאר טא ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם אין עלעמעגט
 גע־ האב איך ו.עש<קט? דא עקז. נאצ. די מיר האט — ער פרעגט

ארבעט. רעװאלוציאנערע נוצלעכע, א טו איך אז — ער זאגט — דיינקם
אונג פראלעטארישער אונזער װעגן פראגע די אז און  איז דערצי

כן׳ פראגע א אונטער געװארן געשטעלט  װאונדער קײן דאך איז צ״
 אייניקע, פאר טיר, אפענע אן געעפנט באלד זיך האט דא װאש גישט,

 װעלכע ארדן, אונזער אין עלעמענטן אסימילאטארישע נאך .ליידער,
ען ײ אז שולז׳ אונזערע פון געגנער געװען שטענדיק אגב זיינ  זאלן ז

ט ארויםשפרינגען ״ אז למשל, װי באמערקונגען אזעלכע מי אייז  ױנגער ״
 אונזערע אין קינדער הונדערט״ ״צװיי װי טייערער איז קאמוגיסט

שע אונזערע אז שולן,  פרן אװעקגערויבט נעבאך, ־אבן, שולן אידי
ע אים  דעם, פון געװארן באגײםטערט איז איינער קינדער. זיינ

 איטאליעני־ אן עפענעז צו פלאנען מיר אז באריכטעט, האט מען װאם
שע די פאר שול שע  מיר אז דעם קעגן איז ער אבער קינדער׳ איטאליעני

שע האבן זאלן שע פאר שולן, אידי  אגדערער אן און קינדער אידי
 אז עקז. נאצ דער אויפפאדערן זאל פלענום דער אז פארלאכגט, האט
 נאציא־ אלע פון קינדער די װאו שולן ענגלישע בלויז גרינדן זאל מעז

װײטער. אזוי און װייטער אזוי און ו.יין קענען דארט זאלן גאליטעטן
 דער אין אז פארלאנגט, האט שורות ד< פון שר״בער דער אז און

 אונזערע װעגן און טעטיקייט קולטורעלער אונזער װעגן רעזאלוציע
בן, ווערן זאל שולן  פרא־ די אז אנערקענט, פלענום דער אז אר״נגעשרי

שע לעטארישע ען ארדן ארבעטער אינטערנאצ. דעם בא שולן אידי ײנ  ז
טיקער א  פאק־ װיכטיקער א און קאמף קלאםן דעם אין עלעמעגט נוי

אונג דער אין טאר בוי פ  פראנט פראלעטאריש־קולטורעלן אוזער פרן אוי
 נאציאנא־ געפערלעכן א אין באשולדיקט שרײבער דעם מען האט —

ם  אזוי פונקט — קעמפן׳ שטארק דארףיאויך מען װעלכן קעג[ — ליז
 אםימילאטא־ אויםגעשפראכענעם דעם קעגן קעמפן דארף מען װי זגוט

שן רייען. אונזערע אין טענדענץ, די
 צייט פיל אזוי אונז בא פארנומען האט פראגע די וואס פאר אט

בלוט. הייםע פיל אזוי געקאשט אונז האט עם ־און

 נאך מען דארף אנדזשעלעס לאם אין אז פארגעםן, נישט דארפט איר
 אוגזערע פאר קאטפאניע אויפקלערונגם אינטענסױוע ברײטע, א פירן
ל ׳שולז ״ ך פאדערט עס צעא־ערט. נישט נאך דא איז פעלד דאם װ  זי
 אויםשפדײטן קענען צו כדי קרבנות, סך א און ארבעט פיאנערן דא נאך

ש אונזער פון נעץ א  גרויםע אזא זואס דערציאונד., פראלעטארישער אידי
 פאקם, דער האבן. געדארפט לאנג שוין ־אט אנדזשעלעם לאט װי שטאט

ך ־אבן קינדער הונדערט ווי װייניקער ײאס  רעגיסטרירט זי
ט װאס שולן, אונזערע אין  ברייטער אונזער פון מאםשטאב דעם :אך לוי

ט און באוועגונג רעײאלוציאנערער  בא־ אידישער גרויםער דער נאך לוי
 באזוכן געדארפט דא לאנד. שוין האפן דא, פאי־מאר.ן מיר װאס פעלקערונג

 גאנץ א איז אלײן, פאקט דער — קינדער הונךערטער שולן אונזערע
ט זיכער און טרויעריקער, שט דאם גי ד קיין צו :י בו  אנדזשע־ לאם דער נ

באװעגונג. ארבעטער לעםער
אונג אזא אז כישט איר דיינקט »אזוי דאס איז װאם פאר  באצי

 קוקט עם װערטער, אנדערע מיט ארבעט? אוגזער פאר שטער א איז
ט װי אוים, ען האכט איין מי ט און מיר בוי  האנט צװ״טער דער מי

ל״ן מיר צעשטערן  די װעגן איצט געבויט... האפן מיר װאס דאס א
עלעמענטן. קליינבירגערלעכע

נ מיין נאך נ ײנו שט אפילו פראגע די האט נאך׳ מ  געדארפט ני
דיסקוסיע. אונ-זער אין װערן אריינגעטראגן

 ארויםגעזאגם דייטלעך אדן קלאר האט קאנװענשאן נאציאנאלע די
 םראגע, די ארדן. אונזער אין קליינבירגער די בנוגע שטעלונג איר

ן געדארפט מאל, אלע פאר מאל איין שוין, האט מיר, דוכט ״  קלאר ז
 אנ־ יא פארבייגײעגדיק, בעדאפט, חבר אבער האט איינעם. יעדן פאר

פ געזאגט האט ער װאם אט און פראגע די גערירט גי נ׳  זייינע’ איבער (
ען דארפן ״מיר — װערטער) אייגענע  ארבעטער ״אינטערנאצ. דעם בוי

 ארגאניזא- מאסן פראלעטארישע א װערן באמת זאל ער אז אזוי, ארדן״
פט אונזער ציע.  אין אריינצוציען זיין, דארף ער, זאו.ט -— ארבעט הוי
ן נאך זיי נזעגן ארבעטער. מאסן גרויסע די ארדן  אומבאװאוםטזי־ זיי
ן :אך זיי מעגן ניק, ״  דעמאקרא־ רעפובליקאניש, רעליגיעז, אפילו ז

 אז — װילט איר יאר שװארץ װעלכע און פאשיםטיש סאציאל טיש,
ן זיי צו ײעלן מיר ״ ג ט צו  ״םא־ למשל, װי יפראגע, קאנקרעםער א מי

 .לעבין פערזענלעבן זײער אן רירט דאט װאס — פארזיבערונג״ ציאלער
ף איבערגעװינען קענען זיי מיר רועלן איז ט. אונזער אוי ״  אז און ז
״ װעלן מיר  װעלן דאן ערשט ארגאניזאציע, אונזער אין האבן שוין ז
״ פון מאכן קענען מיר קעמפער." באװאוסטע קלאםן גוטע ז

״ האט בעדאכט הבר ײי עלעמענטן קל״נבירגערלעכע ״די  ז
ען װעלכע — גערופן נ ״  ער זאיגט — זיי ארדן, אונזער אין ז

״ אז מיר. מיר) פון (אונטערגעשטראבן ן ר י ר ע ל א ט  קומען ז
ען אונז צו נ ״ ײ זמן בל װילקאמען זיי ז ט שװימען ז  מי

 זײ װעלן שטראט׳ קעגן ד.<ין פרובירן זיי װעלן שטראם. דעם מיט
שט אבער דארפן מיר װערן. דעדטרונקען  (װערטער־ ״םאלייפיטן״ ני

עלעםענטן.' קלײנבירגערלעכע די צװישן אויסדרוק) בעדאנטם הבר לעו,
בי א אים האט רעכט מיט איז  מבח איז װאש און )נו געפרעגט, ח

 עדיטאריעלם און ארטיקלען אלע די ע־ז. נאצ דער פון אויפרופן די
ט״ דער אין  מיר אז זיך׳ זאגט עם װאו ״פונק״ דעם אין און ״פרײהיי

 רעאקציא־ פארשידענע די פון טיטגלידער די ארויסשלעפן זען זאדן
ך דאך זייגען מיטגלידער די אט לאדזשען׳ און םאסייעטיס נערע  אוי
 פרעגט, חבר צוױיטער א און ? עלעמענטן הל״בירגערלעכע ר.־ב דאס
 דער־ װאם עלעמענטן קלײנבירגערלעכע טויזנטער די מכח איז װאס

ך נעענטערן  א ראדיקאליזירט מער און מער אלץ װערן און אונז צו זי
 אונטער שװיינקט װעלבער קריזיש עקאנאמישן פארשארפטן דעם דאנק
ע אוגטער באדן דעם ר  אנ־ נישט זיך מיר זאלן װאס פאר — פים ז״ע

 דער אין װארום ארדן, אונזער אין ארײננעמען זיי און שטרײנגען
ט ״ פון טייל געװיםן א קענען דאך מיר ידרעלן רעװאלוציע, א פון צ״  ז

? אונזיער אוין־־ איבערגעװינען ט ײ ר דריטער א און ז  - פרעגט חי
ב ען עלעמענטן קל״נבירגער די אוי  עלע־ געװאונשענער קיין נישט זיינ
ען זיי װי נאבדעם ארדן, דעם אין מענט  אלע אויסגעשטאנען זיינ

״ װי דעם נאך רינג״, ״ארנעטער אלטן דעם אין קאמפן  אוים־ האבן ז
ט רעדט םען און ליכיע, א מען ציט דאך, און פראיעם אלע מיהאלטן  מי

שוין דאך איז עלעמענטן, קל״נבירגערלעכע די װעגן ביטול־טאן אזא
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 אן פםור און ארוישװארפן גא;צן אין זיי זאל מען אז גלייכער פיל
לן מיר עסק? םן װי ר פערטער א פרעגט — װי גג װעםענם — חי נו  מיי

 אונז פארמולירט בעדאכט השר װעלכע די צי — אנגענומענע די איז
 דעם בא פארמולירט אונז האט װיינער חכר װאס מיינזנג, די צי היינט,
? פלענום לעצטן

ט טערסטע די פארגומען האבן פראגן עכלעבע און אזעלכע אט  צ״
 ווי־ א דא איז עפעם אז געפילט, זיך האט עם דיםקוםיזי. אונזער פון

 א ־װי ע־עם ארדן דעם אין קליינבירגער די זייגען דא — דערשפרוך
ט און װאגן צום ראד פינפטער  צו ער אפעלירט שפעטער שטונדע א מי

ך זאלן זיי אז קליינבירגער, זעלבע די  קאמפאניע׳ א אין אריינװארפן זי
 —ארגאניזאציע. מאםן ־ראלעטארישער א פאר ארדן דעם מאכן העלפן צו

ד נעמט װאנען פון דאש? זי
שונג די װייל דערפאר, איז דאם םטײט  אין באטאנונג די און אוי

 די אט ארויםגערופן האט דאם, טוט בעדאשט הבר אזוי װי פארם דער
ױיל דערפאר נישט פראגן. אויבנדערמאנטע אלע  האט בעדאכט חבר ו

 ארדן. דעם פון פרינציפן די קעגן איז װאס אזעלכעם עפעם געזאגט
ך האט ער ײן, קען עם אז דעם, נאך פארענםפערט אפילו זי  איז דאש ז

קע אים האבן דערפאר ענגליש, אין רעדט ער װייל דערפאר,  חברים אײני
 פאר איז םיבה, די געװען איז אויבידאש איז — פארשטאנען שלעכט

שפראך? פארשטענדלעכער א אין אונז צו ריידן נײצט טאקע װאם
ײ אז עקז. גאצ דער פון חוב דער איז עם  קלאר מער זען זאלן ז

 װעגן און שולן אונזערע װעגן פראגע דער בנוגע שטעלונג זימיר מאכן
ב ארדן. דעם אין עלעמענטן קליינבירגערלעכע די  שוין ציען מיר אוי
ע א ׳א שן ליני  מען װאלט קלײנבירגער, די און פראלעטאריער די צװי

ע, צװייטע א נאך ציען אפשר געדארפט שוין שן ליני  קליינביר־ די צװי
ן איך גופא. גער ״  אויםגעהאלטן שוין האבן װעלביע די צװישן — מ
ען און ענןזאמען דעם ײנ ט גאנצע ד< געשטאנען ז ״ ט צ  לינקער דער מי

ע די און באװעגונג, ־ עני  :אך דארפן מיר װעלכע קלײנבירגער׳ י
איבערקאכן...

 קלאר מאל, אלע פאר מאל איין זאלן, מיר אז צייט, שוין איז עם
ען פארשידענע קיין אז אזוי פראגע, דער אין װערן  זאלן מיינונג
 שפעציעל פראגע. זעלבער דער און איין װעגן זיין קענען גישט

ף זיך פארנעמען מיר װען איצט, םצוגיין אםת אן אוי ף ארוי  א אוי
 פרא־ אינטערנאציאנאלע אמת׳ע אן ארדן פון מאשן אדן שליאך ברייטן

בן ארגאניזאציע, מאסן לעטארישע  בנוגע אומקלארק״טן אזעלכע גי
 ליגט עם און נישט, ארדן דעם געזונט קיין ײ. ז. א. שולן אונזערע צו

 אנטװיק־ וױיטערדיקער אונזער שטערן זאל דאש אז געפאר, א דעם אין
לונג.

* * *

ן אין איגפארמאציע: אביסעלע שלום צום ״ ברױו פריערדיקן מ
 פון טעראר דעם צוליב אז געשריבן׳ איך האב אנדזשעלעם לאס פון
סן פאליצ", דער ״ ו ב נישט, מיר ו  האבן בכלל װעט בעדאכט חבר אוי

 אז זאגן, איצט דא איך װיל איז ארויםצוטרעטן. דא מעגלעכקײט א
ן און פנים קבלת דעם כאטש ״ ״ האבן בעדאכטן ח־ר פון לע־ציע א  ז

ך האט דאך אפגעבראכן,  ארויםצוטרעטן איינגעגעבן בעדאבטן חבר זי
 ער חאט אקטאבער טן23 דעם אװנט פר״טאג מאל. דרײ אונז פאר

 פאר־ איז שבת ברענטשעס. אלע פון מיטגלידער עקז. די פאר גערעדט
 דארטן האט בעדאכט חבר און באנקעט מאסן גרויםער דער געקומען
ט בעדאבט חבר ד,אט אקטאבער׳ טן25 דעם זונטאג, און גערעדט  אונז מי

 דאן, פונקט און פלענום. דיםטריקט דעם בא טאג, גאנצן א פארבראכט
ך האט פלענוס דער װען ט געענדיקט געהאט שוין זי ען דעם מי  פרן זינג
 צענטער דעם באפאלן פאליציי די ערשט איז ״אינטערנאציאנאל״ דעם
ען זיי זאל. דעם פארלאזן צו אלעמען באפוילן און ײנ  דאש אבער, ז

שפעט... צו קאפיטשקע א גע־ומען םאל,

:דעדאקציע דע־ פון באמערקוננ
ט קרופין נ. חבר פון ברױו דער ײז ק װי אונז װ טי  איז עם נוי

לאגיש. טראכטן קענען און דיינקונגס־רראפט גוטע א תאבן צו
ט אליין שרײבט רןרופין חבר לוי  בא־ אידישער גרויםער דער נאך ״

 באזוכן געדארפט דא לאנד. שוין האבן דא, פארמאגן מיר װאט פעלקערונג
ט דאכ איז :ך, קינדער״. הונדערטער שולן אונזערע  אײ־ דאס פונקט ני

 אנדזשעלעם לאם פון .הברים די ו.עזאו.ט? ־אט בעדאכם הבר װאם גענע
פן פליג דער צוליפ ־אפן ט עלפאנט אוי  זיי עלפאנט. דעם זען געקאנט ני
ך האבן ן װערטערלעכן אןידעם אנגעבאפט זי ל לעצטן דעם פון זי ״  ט

ט אינגאנצן אבער האבן און שולן, די וועגן זאץ בעדאכטם חבר פון  ני
ג די עצם, דעש פארשםאנען נ טו אדיי ט דאש איז דעם. פון : אז אמת׳ ני

קם ביז טי  יאר, היינטיקש אפילו פאלן מעיפטע די אין און יאר, ה״ג
ק קרײז איינגן דעם פון אמות דלד די אין נאך שולן די שטייען  לינ

״ װאלטן קיגדער װעמעש עלטערן, געשטיכטע  אויסגעװאקשן שיי װי ס
? ז נ או מ ען מי י זיינ וי אונז פאר קינדער ד ען װיכטיק? אז ט זיינ  ני

 נאציאנאלישטישע פארשידענע די פון תורות, תלמוד די פון קינדער די
ט שטיין בלײבן מיר װילן װיבטיקער? םך א ערך אן אין שולן  מי

ײן, שול? א אין קינדער 50־40 די ן דער געװען איז דאש און נ י ן ז  פו
ט דארפן מיר װערטער. בעדאבטם חבר ט שולן׳ אונזערע מי  אונזער מי

 געגענטן, אפגעשטאנענע ארימםטע, די אין ארײנדרינגען דערציאונג
 איבער שטארר״ נאך ־ערשן רעליגיע און נאציאנאליזם פינסטערניש, װאו

ת די תו  אויםשפרײמן מיר דארפן דארטן עלטערן. ארבעטער די פון מו
ן הויפטזעבלעך האבן מיר װילן קינדער ע נ ע י שולן. אונזערע  אי
 רעװאלוציאנערע אונזער באשטײט דעם אין אט און שולן. אונזערע

 דערמאנט ער װען גערעכט טאקע איז מאזער חבר און אויפגאבע
ן װעט אויפגאבע רעװאלוציאנערע אונזער אבער  זייער און זײער זיי

 שולן אונזערע אין האבן כשדר װעלען מיר װען דורכגעפירט שװאך
ר א לן אונזערע עלטערן. רעײאלוציאנערע די פון קינדער די נ  שו

ן דארפן ן פולן אין שולן מאםן זיי י  חבר האט דאם און װארט פון ז
געמײנט. בעדאבט

ך פאררופט קרופין הבר קלײנבירגער. די װעגן איצט ף זי  די אוי
ר אבער עקזעקוטמוע, נאציאנאלער דער פון אויפרופן און :אשלושן  מי

בן ם, גלוי ט זיי האט ער צי קוי ך ער וואלט ווייל פארשטאנען. גו  זי
ײ אין אר״נגעטראכט ט ער װאלט ז שן װידערשפרוך קיין געפונען :י  צװי

ף האט בעדאכט חבר רעדע. בעדאכטם הבר אין באשלוםן די ײן אוי  ק
ײן ט א נו ט מי ען קל״נבירגער די אז געזאגט ני נ ״ ט ז ן ני ״ קער ק טי  נוי

עמען דארף מעז אז נאר ארדן, אין עלעמענט  פראלעטארישע די אר״ננ
 זאגנ־ אז דײנקט, קרופין הבר א־נטערשייד. דער ליגט דא און מאםן.

אגן װי אייגענע דאם איז ארבעטער ארײננ׳עמען דארף מען אז דיק  ז
ען דאם ניין, קליינבירגער. די ארויםװארפן דארף מען אז ט זיינ  ני
ך זאגן מיר זאכן. זעלבע די ט אופן בשום זי  קליינביר־ די פון אפ ני

ט שטײען װעלבע ו.ער,  אונזער דארפן מיר אז זאגן מיר אבער אונז. מי
ף נאר קאנצענטרירן ארבעט  קאנ־ דורך מאסן. ארבעטער ברייטע די אוי

ט אונזער צענטרירן קיי ף טעטי  אפשר מיר װעלן קלײנבירגער די אוי
ען י אינטערנאציאנאלן אן בוי ל ן ק כ ע ל ר ע ג ר י ב נ  ארדן, י
אין אבער ט אופן ־ ן ני ״  מיר ארין. ר ע ט ע ב ר א אינטערגאציאנאלן ק
ען קליינבירגער די אז נאכאמאל׳ איבער הזר׳ן ײנ ט אופן בשום ז  ני

ען פונדאמעגט דער ארדן. פונ׳ם פונדאמענט דער  פראלעטא־ די זיינ
טאסן. רישע

ק איז באזונדערם טי  בא פאקט דעם אונטערשטרײבן געװען װינ
ם אונזערע װאו קאליפארניע אין פלענום דעם רי ט נאך האבן הי  גע־ ני

פראלעטאריער. מאשן די אריינצוציען פארזוך ערנשטן קיין מאבט
ט א װערן װעט און דאו־ה ארדן אונזער ר״  פראלע־ פארצװ״גטע ב

 הילף די האבן מיר דאדפן דעם פאר ארגאניזאציע. מאםן טארישע
ט באמת שטייעז װאש קל״נבירגער, די יװאש געבן. אונז קענען אונז, מי

 םאװעטן אין אנטדעקז רעלעגאציע די װעט וױאם
פארבאנד

ט איינפארשטאנען פאלקאם בין איך עצ?', רחל חבר׳טע מי לינ
ט איז עש אז ק ני טי ן איצט שיקן צו נוי ״  סאװעטן אין דעלעגאטן ק

ען דערציילן׳ אונז װעלן דעלעגאטן די װאש דאש װייל פארבאנד,  זיינ
ן און דעם, װענן אינפארמירט ארדן פון מיטגלידער מיר ״ ע ק  ניי

ט דעלעגאטן די אונז קאנען ״אינפארמאציע״  ײײלע אריינבר״ני״ען, ני
טן איז ארדן, צום געהערט װאש דער  האװעטן פארן הארצן גאנצן מי

ב פארבאנד. טגליד יעדער אז אויך, כ׳גלוי  פרובירט ארזץ׳ פון מי
ײע ארײנברײנגען  אדער <א וועט מען צי ביענטש, אין מיטגלידער נ

ט  פון איינער איך, װעל װאש דעלעגאציע. א שיקן ני
ן אװעקגעבן װעל איך װען האבן טויזנט, ״  ברענטש? פארן צייט מ

טגליד א אז זאגן, מיר מען קען ן פון מי ״  דערפאר װעט שטאט מ
 אז איד״ ענטפער פארבאנד. םאװעטן קיין פארן צו װ־ערן באשײנט

 באנוצט קאן דעלעגאציע א שיקן צו קאשטן דארף עש װאש געלט דאש
צן מער בריינגען װעט עש און פלעצער װיבטיקערע פאר װערן  װי נו

פארבאנד. סאװעטן אין דעלעגאט א שיקן צו

, ב ײן ט ש ש ט נ ע ר שיקאגא. ,216 ב



1931 נאװעמבער,ק נ ו פ ר ע ד28

קאמיטע עקזעקוטױו נאציאנאלער דער פון פראטאקאלן
צונג. זעקסטע זי

ג נ טי  טן5 דעם אפגעהאלטן עקזעקוטמוע נאציאנאלער דער פון מי
ארדן. פונם אפים אין ,1931 אקטאבער

װעזנד: מאן, אג רין׳ מ־אםמאז בראדסקי, אייז ױיזער, װיינער, ג ו
פין, םולטאן, םיגל, מענשער, מאנדעל, לין,  פידלער׳ פרימאוו, פאלאר״ לו

שילער. און רעדי קארנאװםקי, קאנדעלא, פינקלשטיין,
 בעדאכט און האלפערן קאםטרעל, קעלנער, שטיינבערג, אבװעזנד:

או־דן). פון אינטערעםן די אין (אבװעזנד
וױינער. חבר פארזיצער:

באריכט, םעקרעטאר׳ם פאולייענען, פראטאקאל :טאג־ארדנונג
 פאר־ קאמיטע, קולטור ארגאניזאציאנם־קאמיטע, דער פון באריכט

קאמיטע. אפילם און װאלטונגם־קאמיטע
ט ביז אז באריבטעט׳ זאלצמאן וזבר ען היינ  אפגעהאלטן שוין זיינ

 אין קלױולאנד. און דעטראיט שיקאגא, אין פלענומם די געװארן
 צאל גרעפטע די װערן אפגעהאלטן װעלן חודש דעם פון פארלויף

ײ אז זען/ צו קלאר איז באריכטן די פון פלענומם. דיםטריקט  מ
 אוים־ פלענומם די האבן מיר װאם דערמיט, טעות א געמאכט האבן

ף געצויגן ט לאנגע אזא אוי ״  ביז םעפטעמבער טן11 דעם פון — צ
 געבראכט האט דאם חדשים. צװיי איבער — נאװעמבער טן15 דעם

ט ז<ך האבן מיר אז דעם, צו  פלע־ די ארום קאנצעגטרירן געקאנט ני
ך און געדארפט װאלט מען װי נומם  עקןעקו־ די װאס פאקט, דעם אוי

ט געהאט גיט האט טױוע ר״ עג  ערשטע די צו רעקאמענדאצזעם אירע צוג
ען װאס פלעכומם  א איז טור בעדאנט׳ם חבר פארגעקומען. זיינ
 קליינע די אין אפילו שטעט, אלע אין כמעט דערפאלו.. גרויםער

ן דורך באזוכער. חונדערטער ער האט שטעטלעך׳ ך װעט טור זיי  זי
ט איינגעבן אים  ברענטשעם. עקזיסטירנדע די פארשטארקן צו נאר ני
ך נאר ע ארגאניזירן צו אוי  ״מארגן־פרייהײט״ די ברענטשעם. ניי

ר אנטװיקלט זיך האט קאמפאניע ע ״ ט ביז גוט. ז  שוין מיר האבן היינ
 דעם פון עקדעקוטמוע נאציאנאלע די .$4,498 פון םומע די געזאמלט

 האט ראטמאן, ב. םעקרעטאר, רעקארדינג איר דורך ארבעטער־רינכ,
 םקעבם, אריין נעמען מיר אז ארדן, אונזער געגן אטאקע אן געמאכט
 פארגעשלאגן, װאלט איך ארויס. װארפט ארבעטער־רעג דער וועלכע

 עק־ נאציאגאלע די ארויםרופן זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז
װע  אונטערזוכונגם־ אן דערװײלן צו ארבעטער־רינג דעם פון זעקוטי

 אונזער און ארבעטער־רינג פון פארטרעטער צאל גלייפער א פון קאמיטע
 װעלכער אין D״p מילער די אונטערזוכן זאל קאמיטע די אז און ארדן

ך און אונז באשולדיקן זיי  װאס סקעבם, װעגן פאקטן אנדערע אלע אוי
ײנבר״נגען, װעלן זײ אדער מיר ך זאלן צדדים ביידע אז און אר  אונ־ זי

 חבר ארבעטער־דזשורי. דער פון באשלוםן די אונטער טערװארפן
ט זאלצמאן ״ז ך װ  ברענטשעפ אונזערע װאם דעם׳ טראץ אז אן, אוי

ך האבן ף זי  ״איקאר״ דעם העלפן אין באטייליקט אופן לאקאלז א אוי
ך ארבעט ״איקאר״ דער אין גאנצער א אלם ארדן אונזיער אבער האט  זי

ק צי ק װאלט עם באט״ליקט. װינ טי  דורכ־ זאלן מיר אז געװען, גוי
ם פירן  װעלכער אין אקציע, געמיינשאפטלעכע איין אמװ״ניקםטנ

ך זאלן מיטגלידער אונזערע קן זי  פאר׳ן זאמלונכען אין באט״לי
ט זאלצמאן חבר טעג־טאג. אלגעמיינעם אן דורך ״איקאר״ ך גי  א אן אוי

 יעדן אין ארדן אונזער פון צושטאנד דעם װעגן ציפערן ריי גאנצע
ען װעלכע באזונדער, דיסטריקט ״נ  אין געװארן פארעפנטלעכט שוין ז

״פונק״. נומער לעצטן
ך באטייליקן עם װעלכער אין דיםקוםיע אלגעמיינער אן נאך  א זי

גוטו.עהייפן. באריכט דער װערט מיטגלידער, די פון צאל גרויםע
חבר פארװאלטונגם־קאמיטע. דער פאר באריכטעט מענשער חבר

 די פון ביכער די אונטערזוכן צו געײאיז אנגעשטעלט איז פאלאק
 נאך גענומען האבן מיר װאך. א $40 פון געהאלט א מיט ברענטשעס

 קליין. צו געװארן איז אפים דער װײל אפים, אוגזיער פאר צימער א
ר דער ע  געקויפט האבן מיר חודש. א $35 קאםטן אונז װעט צימער נ״
 האבן דעפארטמענט מעדיקל אין באנדם. סיטי יארק נוי $10,000 פאר
 םפעציא־ 11 און דאקטוירים דיםטריקט 15 מיטגלידער. 2600 מיר

ט אלגעמיין אין ליםטן. ״ ט דעפארטמעגט מעדיקל אין ארבעט די ג  ני
 ארגא־ •װעגן פראגע די איצט פארהאנדלט םאב־קאמיטע די שלעכט.
רן  א זייער איז דעפארטמעגט דענטאל דער צענטער. מעדיקל א ניזי

גוטכעהײםן. װערט באריכט דער איםטיטוציע. דערפאלגרייכע
 מיר ארגאניזאציאנם־קאמיטע. דער פאר באריכטעט שילער חבר

 זאלן גרין און פינקלשטײן װײנער, חברים די אז באשטימט, האבן
ן  מיר האבן באםטאן אין פלענום. פילאדעלפיער צום פארטראטן זיי

 שטיינבערג. חבר ראטשעםטער לין. און םולטאן חברים די באשטימט
 די באלטימאר, גרין. און גראסמאן שילער׳ חברים די דזש. נ. נוארק,
 קאר־ זאלצמאן, חברים די קאנעטיקוט, פרימאװ. און םיגל חברים

ױ פארן דעשמאן. און נאװםקי  בא־ מיר האבען פלענום יארקער נ
ן זאל װיונער חבר אז שלאסן, ״  דערעפנונגםי• דער פון פארזיצער דער ז
ײן זאלן רעדנער די זיצונג״  א און שייפער, און מרמר זאלצמאן, ז

 אפ־ באריכט דער פארטיי. דער און ל. י. ׳. ט. דער פון פארטרעטער
ױ דעם צו געבער ן זאל פלענום יארק נ  האבן מיר זאלצמאן. חבר זיי

 דער־ דער צו םפרינגפילד קיין פארן זאל זאלצמאן הבר אז באשלאםן,
ף ארויםפארן זאל קעלנער חבר אז צענטער. דעם פון עפנונג  א אוי
קא׳ אלבאני, באזוכן צו טור קורצן ױז, ױטי  בינגהעמטאן, םיראק

ר באפאלא. און ראטשעםטער  םפעציעלע א רופן צו באשלאםן האבן מי
צונג ט״ די אויפצונעמען עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון זי ה״ ריי  ״פ

טן דעם צו באגריםונג א אר״נגעבן און קאמפאניע  זשורנאל פרעס רוי
סן. װערט באריכט דער באזאר. דעם פאר עה״ טג גו

 דעם קאמיםיע. קולטור דער פאר באריכטעט פינקלשטיין חבר
ך .עפענען חודש  צײט סך א פארנומען האבן שולן די שולן. אלע זי

ט ביז דירעקטאר. קולטור דעפ און קאמיטע קולטור דער פון  היינ
ך האבן  געמיינ־ א געהאט האבן מיר שולן. 80 איבער געעפנט זי

נג שאפטלעכע צו  מיר קאמיטע. ארגאניזאצייע און קולטור דער פון זי
 גע־ אז און װערז. קאארדינירט זאל ארבעט די אז באשלאםן׳ האבן

 געמ״נשאפטלעבע בא װערן אויפגעגומען זאלן פראגן מײנשאפטלעכע
ען טינג ײן ארגאניזאציאנס־קאמיטע און קולטור דער פון מי  א מאל א

 אין םיי אפאראט קולטור דעם א«רו,אניזירן צו באשלאסן האבן מיר הודש.
 צװע? דעם פאר ברענטשעם. די אין םיי קאמיטעטן, שטאט דיםטריקטן,

ען עם קאמפאניע. חוד׳ט א דורפפירן מיר װעלן  איינגעשטעלט שוין זיינ
 װעט יעפשטײן מלך חבר ארבעטער־אונױוערזיטעט. דעם אין קורםן די

 קלאםן־קאםף. און באװעגונג פראטערנאלער דער יװעגן קורם א האבן
 סעק־ גרינבאום, פארלאמענטאריזם. און ארגאניזאציע זאלצמאן חבר

שטעלן באשלאסן האבן מיר רעטארן.  און לע־טארן־בױרא א א״נצו
 $3 מיטגלידער, 50 ביז האבן װעלכע ברענטשעס, קלענערע רעכענען

 פאר דאלער 5 מיטגלידער 50 איבער פון ברענטשעם און לעקציע. א
 צו באשלאםן מיר האבן מיטיגו. געמײנשאפטלעכן דעם בא לע־ציע. א

ט טור א ארגאניזירן ט טור א און װײנער חבר מי  מרמר, חבר מי
טן אין האלטן טיר יאנואר. ענדע אנפאנגען זיך זאלן װעלכע  צוגריי

ם. װעגן בראשור די ארויםגעבן דאם ױניז  נאװיק חבר האבן מיר צ
 באריכט מאנוםקריפט. דעם צוצושטעלן צײט מאנאט א געגעבן

גוטגעהײםן.
ג די װערט דעם מיט נ צו געשלאםן. זי

םעק. פידלער, ר,

א. א. א. דיםטריקט יארקער נױ פלענום
נג אין אפגעהאלטן װי ר ק, און שבת פלאזא, אוי טי  און טן25 דעם זונ

.1931 אקטאבער, טן25 און
 ארדן׳ ארבעטער אינטערנאצ. פון פארזיצער וױינער, װיליאם חבר
נג יערשטע די דערעפנט צו ט בייטאג אזייגער 3 שבת זי  רעדע. קורצער א מי
װעיז חברים פארזיצער, — )49 (בר. פלאםקין חבר דערװײלט: ס׳

— )112 (בן. ליפשיץ ),121 (בר. אקערמאן ),223 (בר. פעלדמאן

 װילענםקי ),122 (בר. דייקםל ),20 (בר. אלקין חברים סעקרעטאריאט.
קרעדענשל־קאמיטע. — )91 (בר. יאנג ),2 (בר. װאלדמאן ),45 (בר.

 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פאר באריכטעט זאלצמאן חבר
ן אין קאמיטע.  דערגר״כונגען אונזערע ארײן ער נעמט באריכט זיי

ט דאם חדשים, 4 לעצטע די פאר ם  נאציאנאלער ערשטער אונזער פון ה״
ט ער קאנװענשא[. ז ״  קלאר איז חדשים 4 די אט אין אזוי װי אן, װ

ט די געװארן באװיזן קיי  קאפי־ דער אז אפשאצונג, אונזער פון ריכטי
ך געפינט טאליזם ן זי ד״טשלאנד, אונטערגאנכ. פון .עפאפע אן אי
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ען אריינגערעכענט, אמעריקע לענדער, אנדערע רייע א און ענגלאנד  ניי
ט צװ״טער דער פון און אראפ, בארג  פון דערגרייכונגען די שטייען זיי

פארבאנד. םאװעטן דער — פאטערלאנד פראלעטאריש אונזער
ל יאונזער א  געוזאט מיר האבן קאנװענשאן דער צו : מיטגלידער צ

ט מיטגלידער, 11,521 נ ״  מיטגלידער. 13,057 מיר פארמאגן צוטאכ ה
 דער פאר זיך האבן געשטראכן מיטגלידער. 1׳536 פון צואװאוקס א

ט דער ״ כן און מיטכלידער. 900 צ םצוגליי  םיר האבן פארלוםט דעם אוי
 311 איצט פארמאגן מיר מיטגלידער. 2,436 ארייננעמען געדארפט

 דער צו געהאט האבן מיר װאם ברענטשעם 241 די אנשטאט ברענטשעם
ט ברענטשעם. 70 פון צואװאוקם נעטן א האבן מיר קאנװענשאן.  לוי

שע :אזוי מיטגלידער אונזערע זיך טיילן שפראכן די — אידי
שע ;332 — ענגלישע ;11208  אוקראיגישע ;328 — איטאליעני

שע ;228 — שע ;181 — פוילי  ;64 — רומענישע ;69 — גריכי
.357 — ױגגטלעכע

 בא־ ארבעטער דער פאר קאמפאניעפ אונזערע
ג נ ט ע לי :װ ד״  ,$5,800 — רעליף מיינערם ,$3.000 — װאירקער״ ״
״ ״״מארגן ט ״ ת ״ ר  איז ברענטשעם די צו װענדונג אונזער .$12,750—פ

 ארבע־ די צװישן װערן אויםגעבר״טערט זאל קאמפאניע די אז געװען
ט און מאםן טער  זיי־ ברענטשעס אונזערע ברענטשעם. אונזערע בא נאר ני
גן מערער איצט נען צוי ע  פון קאמפן אלגעמײנע די אין געװארן אר״נג
 אר־ אונגאריש־רוסישע די באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאנערער דער

ך אנשליםן פון באשלום דעם דורבגעפירט שוין תאבן גאניזאציעס  אן זי
 פון קאנװענשאן די פארקומען װעט ארום חודש א אין ארדן. אונזער

ד אי זיבער זייגען מיר און קאםע קראנקן םלאװאקישער דער ״ אוי  ז
יבאשלוס. אזא אננעמען װעלן

בן אלע די ען פאקטן אנגע־״עבעגע אוי  דערגריײ באדייטנדיקע זיינ
ט אבער טארן מיר כונגען,  האבן מיר פעלערן. אונזערע דורכלאזן ני

ט םגענוצט ני  געװען זיכער איז װעלבע קאנװענשאן לעצטע אונזער אוי
ע  די פון צוזאמענקונפטן פרוכטבארסטע און שעכםטע די פ,־ן א״נ

שע ט האבן מיר אמעריקע. פון ארבעטער רעװאלוציאנערע אידי  ני
ט און זומער־חדשים׳ די אין געארבעט געהעריק טונג ני  געגעבן אנ

ף געגוג  אונזער אין בבלל און פיקניקם און ארויםפארן אונזערע אוי
ט האבן מיר קאמפאניע. מיטגלידער  קאנצענטרירט געהעריק װי ני

ט און טן שלאג־װארט אונזער דורכגעפירט ני מי  שאפ״. צום פנים ״
 װאלטן אויםגענוצט, געהעריק מי שלאג־װארט דעם אט מיר װאלטן

ט פלעכום דעם צו געקומען זיכער מיר ט 15 פולע מי  מיטגלידער. טויזנ
ך אקטױו און אנטייל אן גענומען האבן ברענטשעם 76 בלויז  בא־ זי

 לאנד ׳פון ארבעטלאזיק״ט גרויםע די ארבעט. דער אין טייליקט
װייזן צו װערן אויםגענוצט דארף טווענדידןייט דער פון ארבעט די בא  נוי

ך אנשליסן פון  פארפעלט האבן מיר ארגאניזאציע. קלאםן א אלן זי
ך האבן מיר ברענטשעם. אונזערע שטארקן צו ט זי קט גענוג ני  באט״לי

ױן דער אין צ טי־  םקאטםבארא דער אין אנטייל אונזער קאמפאניע, אנ
 דעם אין ארבעט אונז^ער זעלבע דאם שװאבער, א געװען איז קײס

 פארטיידי־ דער פאר קאמפאניע דער אין אפיל אונזער און ״איקאר״
ך האבן מיר געבארענע. פרעמד די פון גונג  רעאגירן צו פארפעלט אוי

ף ע אונזערע אוי ענ  שטרײכונגען די ווי שטייגער א פראבלעמען, א״ג
 גע״ מיר האבן חדשים 6 לעצטע די פאר מיטגלידער. אונזערע פון

ק האבן מיר מיטכלידער. הונדערט 6 שטראבן י נ ״  צו עס געטאן װ
אין מיר פארמ״דן.  פאנד, ארבעטלאזן װעגן באשלוםן אנגעגומען ה

ט װײטער און באשלוםן די בא געבליבן זיינעז מיר אבער  געגאנגען, ני
ט ע פון אויםנאם דער מי ק  מוז פאגד ארבעטלאזער אזא ברענטשעם. א״ני

 ברענ־ אונזערע ברעגטשעם. אלע אין װערן געשאפן אמשנעלםטן װי
ען טשעם ט נאך זיינ  האב; מיר געװארן, איבערגעענדערט איגגאנצן ני

ט נאך װיזן ני ײע דערציעז צו בא  װערן מוזן שולן אונזערע קאדרען, נ
 שולן די העלפן מוזן װעלן ברענטשעם די און ^רגאגיזאציעם מאםן
װערן. צו ד^ם

ל״דער פארזיכערונג. םאציאלע שאװיניזם, װײסער
ען חברים, ך האט מבה די אז באריכטן צו געצװאונגען מיר זיינ  נאך זי

 מיטלען געהעריקע די אננעמען מוזן װיעלן מיר און פארשפרייט מער
 פאר קאמןן דער רייען. אונזערע פון אויםראטן און באקעמפן צו דאס

 אונזער אין פונקט צענטראלער א װערן מוז פארזיכערונג םאציאלער
אן 20 ארבעט. ך געפינען ארבעטער מילי  פראטערנאלער דער אין זי

ײ חוב אונזער איז באוועגונג, רן צו ז ליזי  דעם פאר קאמף א פאר מאבי
ר״םן עם צװעק סצו  ציין זײערע פון מלוכה, בורזשואזער דער פיז ארוי

 אויפצוטריים־ זען דארפן װעלן מיר אנצונעמען. עס זיי צװינגען און
 פא־ זייערע פון קעפ די איבער ארגאניזאציעם פראטערנאלע אלע לען

 פראטערנאלער דער אין ארבעט פון מעטאד אונזער פירער. שיםטישע
פי־ די צו פאראכטונג און האם אונזער פאלש. געװען איז באװעגונג

ט האט רער  פײל. און רענק דער צו װערן איבערגעטראכן געטארט ני
ל און רענק די דערנענטערן מוזן מיר  ארדנס פאשיםטישע די פון פ״
 אונזער יװאם איז פונ?ט װיכטיקער א נאך אישום. קאנקרעטע מיט

ך אז כמעט פארגעםט ארדן  אויפ־ פארגעםן מיר און לעבן דארף ער אוי
ארגאניזאציע. אונזער פאר קאמפאניעם נעמען

פארמאגט מיר האבן קאנװענשאן דער צו פינאנצן. אונזערע
ט מיר קומען פלענום צום דאלער. 51.571.00 פון םומע דער מי
דאלער. 20,334.00 פון צואװאוקם א — דאלער 71.905.00

םעקרעטאר. ש״פער, נ. חבר קאמיטעט. שטאט פון באריכט
ך שטעלט ער ף אפ כל קודם זי  פון דערגרייכונגען. די אוי

ױ האט אן קאנװענשאן לעצטער דער  פון געװינם נעט א געהאט יארק נ
ױ מיטגלידער. הונדערט 5  מאי, חדשים די אין געשטראכן האט יארק נ

םט ױלי, ױני,  מיטגלידער. הונדערט 6 אריבער םעפטעמבער און אויגו
ט דאס ײז װ ױ אין אז בא  אריינגענומע; זומער מיר האבן יארק נ

ע הונדערט 11 אריבער ״ טגלידער.■ נ ע מי ״נ פט ד< פון א  דער־ הוי
ען כונג ר״ ט ג  שטאלצירן באמת קען קאמיטעט שטאט דער וועלכער מי

ען מיר װאם פאקט דער איז װ״ז שוין זיינ םלעכ  די פון אװעק בי
עלן פון מעטאדן אלטע דו װי די  האבן מיר װאם קאנטאקט, אינ

 קאם־ מיטגלידער אונזער אר״נצוטראגן פארזוך ערנםטן אן געמאכט
 מיינען מיר ארבעטער, מאסן ברייטםטע די פון הייזער די אין פאניע

הויז לעצטער דער קענװעם. הויז־צו־הדיז דעם ־ צו  האט קענװעם הויז־
 װאך דערז־עלבער אין מיטגלידער. הוגדערט פאר א ארײנגעבראכט בערך

ע 132 אריינגעקומען זיינען צו אזעלכע אפליקאציעם. ניי ז הויז־ י  הו
ף אין דורכגעפירט מיר האבן קענװעםן  חדשים. 5 לעצטע די פון לוי

ט פארבינדונג אין געװארן דערגדײכט שוין אלץ איז צו דעם מי  הויז־
ז י ױ אין האבן מיר ניין. אז ענטפערן מוזן מיר קענװיעם? הו  נ
ט 6 יארק  בעםטן דעם אין אן׳ צייגט באריכט דער ווי מיטגלידער טויזנ

הויז ־ צו  איז דאם חברים, 450 פון געװען אפרוף דער איז קעגזועם הויז־
ט אבער דערגרייכונג א  א איז װאם ארגאגיזאציע אונזער געגוג. ני

ן אבער דארף ארגאניזאציע בענעפיט  קלאםן־קאמף. פון שול א זיי
רן צו כחות אונזערע אין אלץ טאן דארפן מיר װיזי  אײנעם יעדן אקטי
ארדן. דעם פאר מיטגלידער אונזערע פון

 — ארבעט? זומער אונזער פאר פראגראם די געװען איז װאם
צן פארקס, די אין ארולםפארן קעמפס, םנו  עם װאו פיקגיקם די אוי

ך ?ומען  האבן אזוי װי ארבעטער. טויזנטער צענדליקער צוזאמען זי
 שלעכט ארבעט די איז קעמפס די אין דורכגעפירט! ארבעט די מיר

ר״ט  דער פון געװארן. דורכגעפירט ערגער נאך און געװארן צוגעג
ט צװײטער ״ ט אז געװארן קלאר אונז פאר איז ז  ארגא־ גוטער א מי
ע אצי  מיטגלידער. הונדערטער געבן געקעגט אונז קעמפם די װאלטן ניז

ן װעט עם װייזן גענוג זיי א צו  ארויםגעפארן איז חבר א װען אז אנ
 פאר אפליקאציעם 52 געבראכט ער האט צייט, טעג 4 פאר קעמפם די אין

 געװען א<ז פראגראם אין פונקט צװ״טער א ארדן. אין מיטגלידער
 בלויז דורכגעפירט האבן מיר כאטש און פארקם, די ;,א ארויםפארן די
פט ד< אבער איז ארויספארן, 10 געפלאנטע די פון 4  שװאכק״ט הוי

ט ט 6 די אין געװען ני  פארקערט, נאר ארויםפארן, דורכגעפירטע ני
 דער־ גרויםן א געהאט האבן מיר ארויםפארן, דורבגעפירטע 4 די אין

ך האבן מיטגלידער די ארויספארן, די אין פאלג ט זייער זי  אפ־ גו
 צוגעצויגן האט םפארטט די און פארקם די אין לעקציעם די גערופן,

םן א קן גרוי טי ט אבער האבן מיר עולם. זיי  דעם צוגעצויגן ני
ײ אבער האבן מיר עולם, ט ז םגענוצט ני ען אוי צי צו  ארדן. אין אר״נ

ען עם ײנ ען 34 ׳װאםערע. געװארן דורבגעפירט ז טינג  די אין מי
 םטרײק, פעטערםאן קאמף, מיינער דעם מיט פארבינדונג אין גאםן

 פארבינדונג אין קאמפ״ן. אנטי־מלחמה און קאממ סקאטםבארא
ט ך האבן קאמאפאניע םקאטםבארא דער מי  ברענטשעס אונזערע זי

ר ע ״ ט ז ט זיך האבן ברענטשעם אונזערע אפגערופן, גו םגעצ״כנ  אוי
ט פארבינדונג אין הארלעם. אין דעמאנסטראציע דער אין  דער מי

םט ערשטער  אלע כאטש אז קאנסטאנטירן מיר מוזן דעמאנםטראציע אויגו
ען ברענטשעם ט פארגל״ך אין אבער איז פארטראטן, געווען זיינ  מי

ט געװען אפרוף דער מאי׳ טן1 דעם ײן ני  זיך נעמט דאס גוטער. ק
ר װאם דערפון ע ״ ק ז ײני ײטונג װ  געװארן געטאן איז ארבעט צוגר

טן ד״ צוג אידעאלאגיש. מיטגלידער די צו
 זומער דעם פון לוין־ אין שולן. די און ארבעט קולטור

 לעק־ און א״נלײטונגיען 150 דורכגעפירט קאמיטעט שטאט דער האט
ױן, איבער ברענטשעם, די אין ציעם טי־צ  װאלז און געפאר, מלחמה אנ

 איינ־ יעדן באזוכט קאמיטעט שטאט דער האט דעם אהוץ װ. א. א.
ם ברענטש ציקן מו ני קע און אייגמאל מי  פיל אזוי ברענטשעם אייני

ף איצט זײנ-ען שולן די מאל. 6 יװי אײעק־ אופן בעסערן פיל א אוי
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 האבז שולן ד< פון דערעפענונג דער פאר פאראיארן. װי געשטעלט
 װעגן ברענטשעם די אין קאמפאניע אידעאלאגישע אן דורכגעפירט מיר
טונג דער אד״ ״ שולן, די פון ב  ארגאניזא־ און דערציערישן אין ס

 מיט־ אלע צו אנקעטע אן ארויםגעשיקט האבן מיר װערט, ציאנעלן
רן צו געצילט חאט װעלכע גלידער טי  ארדן פון מיטגלידער די אגי

ך שולן, די פאר  ארדן פון קינדער קענװעםן צו באזע א קריגן צו אוי
ען אין דירעקט העלפן שולן די שולן. די אין מיטגלידער  דעם בוי

שע 2 לעצטע די ארדן, ען װאם ברענטשעם אידי  ו.ע- ארגאניזירט זיינ
ױ איםט אין װארן ען קאנארםי און יארק נ ט זיינ  פון געװארן געבוי

ען פון פראצעם אין ברענטשעס 2 די און שולן, די ען בוי  ארום זיינ
שולן. די

ע די אפשר איז ־אס קאמפאגיע. ״פרײהײט״ די ־ צי  איינ
ען עם װעלכער אין קאמפאניע  פרעג־ די שװאכקייטן, קיין ניטא זיינ

ױ אין טשעם ך מוזן יארק נ ױ גראטולירן, זי  גע־ שוין האט יארק נ
ט 0 ארום זאמלט ט 7 די פון דאלער טויזנ  דאלער הונדערט 5 טויזנ

ך האבן מיר װאם  קאן ו.ראד געװיםן א ביז אויפגאבע. אלם געשטעלט זי
 געפירט ־אבן מיר װאם קאמפאניע דער װעגן זעלבע דאפ װערן געזאגט

װאירקער״• ״דיילי דעם פאר און מיינערם די פאר
ל ק די ע . מ ט נ ע מ ט ר א פ ע ך האט דעפארטמענט מעדיקל דער ד  זי

װיזן שוין בן אונז׳ בא אײנצובירגערן פא א ה ר  דיםטריקט 15 חוץ א מי
 דענטאל א דאקטוירים. מיט אפטיילונג ספעציאליםטן א דאקטוירים

װיזן האט װאס דעפאראמענט,  חדשיפ G פון צײט קורצער א אין בא
ך  געלט םך א מיטכלידער אונזערע שפארן און באצאלן צו אליין זי

ף כן און פלאנעװען מיר ארבעט. דער אוי  א זיין דאם װעט אינגי
 מיר האבן דעפארטמענט מעדיקל אין צענטער. טעדיקל א גרינדן צו פאקט

ט איז דאם מיטגלידער, הונדערט 28 ארום איצט ביז  מיר גענוג, ני
ײ אז מיטגלידער, די צװישן אגיטאציע ברייטע א דורפפירן דארפן  ז

 מעגלעך מאפן װעט דאם דעפארטמענט, מעדיקל אן אנשליםן זיך זאלן
 פארשנע־ און אפטיילונג םפעציאליםטן די פארגרעםערן צו אוגז פאר

צענטער. מעדיקל פון גרינדן דאם לערן
ען װאם פראגן די נאך ײנ ״ געװארן געשטעלט ז  זאלצמאן ה׳ צו ם

״ און שאן א דערװיילט װערט שייפערן ח׳ צו ם  קאמיטע דיםטריבױ
ט ם: פאלגנדע די מי באראן, אדאנסאן׳ ש״פער, ליכט, מענשער, חברי

ראזנבוים. און אלשאנםקי
 ער קולטור־־אמיטע. גאציאגאלער דער פאר באריכטעט מרמר חבר

/ :דעפארטמענטם 3 אין קולטור־ארבעט די איין טיילט ק׳ פונ ביל־ ״
שולן. און דונג

צטיקן דעם ביז ״פונק״ נומער ערשטן דעם פון דורכגײענדילן  אי
 זייער געײעז עי איז אנפאנג צום אונטערש״ד. דעם מען זעט נומער

ק זייער געהאט האבן מיר װייל שװאך, ױיגי  װאס נאר דערפארונד״ ו
 ארדן, פונם ארגאניזאטאר דער מער אלץ ״פונ־" דער װערט וױיטער

זיין. דארף ער װאם
גרויס, אזוי איז פאדערונג אונזער װאם דעם דורך בילה״נג.

 נאך מיר האבן באשריינ?ט, נאך זייכעז מעגלעכקייטן אונזערע און
ט  יןידער אז ווילן, מיר רעזולטאטן. געװינשטע די דערגר״כט ני

ד טגלי  אין װעג־װייזער און לערער פראפאגאנדיסט, א װערן זאל מי
ען אונזערע ארבעט. דער טינג  פון פארמע די אן שוין נעמען מי

ען דיםקוםיעם, אן פירן מיר זעלבםט־בילדונג טונג ליי  אראנ־ און א״נ
ט צו צייט פוז זשירן ״ טין די אז זען אבער דארפן מיד לעקציעס. צ  רו

 אונזערע אז און עקזעקוטייװעם די צו װערן איבערגעגעבן זאל ארבעט
 װען אויפקלערונג. פאר צייט מער אפגעח קאנען זאלן ברענטשעם

 ברענטשעם אונזערע אין ארבעט קולטור די אנגעפאנגען ־אבן מ<ר
טן נאר קרעפטן, ווײביק זייער געהאט מיר האבן  אונזער פון װאוקס מי

 קולטורעלע און ארגאניזאציאנעלע אונזערע אויך װאקפן ארגאניזאציע
 איינ־ און לעקטארן 110 פון ארמיי אן איצט פארמאגן מיר ^רעפטן.
ױ שטאט אין לײטער ק יארק. נ טי ײכציי ײגען גל  מיט טעטיק מיר ז
 די אין פאמפלעטן ארויםגעגעבן האבן מיר װארט. געשריבענעם אונזער

ש, : שפראנן ש, ענגליש׳ אידי ש, רומעניש, איטאליעני פוילי
ש אוקראיניש,  עקזעמ־ טויזנטער צענדליקער אין שפאניש אדן גריכי

 מאסן. ארבעטער די אן רירן װאם פראגן פארשיידענע װעגן פליארן
ט פארבינדונג אין בראשורן ארויםגעבן געדארפט האבן מיר  די מי

 מיר קענען ליידער אבער אן, פירן ארבעטער די װעלכע קאמפאניעס׳
ט זיי ט אין ארויםגעבן ני ״  איז דאך קרעפטן. אין מאנגל צוליב צ

ס װי בראשורן, ריי א ארויםגעבן געלונגען אונז  די ביטלמאנ׳
ם מלך געפאר״, ״מלחמה ט פארבאנד ״סאװעטן עפשטיין׳  סאציאליזם״ בוי

 פראטערנאלער דער אין קאטף אונזער װעגן בראשור אלגינ׳ם חבר און
ך האבן מיר ארדן. אונזער פון אויפבויאונו״ דער און באװעגונג  אוי
זאל װאם פארלאו״ ביבער קאאפעראטױון א גרינדן צו געפלאנט

פער: 3 יאר דאם ארויםגעבן גע־ )2 לענינמם, און מארקםיזם )1 בי
 און אמעריקע אין באיװעגונג ארבעטער אידישער דער פון שיכטע

 מיר װי שנעל אזוי בעלעטריםטיק. פראלעטארישער פון זאמלונג א )3
קריגן װעלן ך מיר װעלן מאטעריאלן די אר״נ ט װענדן זי  רוף א מי
פארלאג. קאאפעראטיװן אונזער אין מיטגלידערשאפט פאר

 האבן לאנד איבערן גרופן געזאנגם פארשיידענע די פון הברים די
ך ך האבן מיר גאטן, און לידער נאך אונז צו געװענדעט זי  גע־ זי

ט דעם װעגן פארבינדונו. אין שטעלט ד ארבעט ער שײפער, חבר מי  אוי
ך שוין האבן מיר זאמלונג. אזא  א פאר ארבעט די אנגעפאנגען אוי

ך עפענען מיר פארלעזונגען. און דעקלאמאציעם פון זאמלונג  אוי
װערזיטעט ארבעטער אין קורם א  מיטגלידער אונזערע לערנען צו אוני

 מי־ אונזערע פירן צו אזוי װי ארגאניזאטאר;, און םעקרעטארן פאו־
ך װי טינגען, שן באװעגונג פראטערנאלער דער פון געשיכטע די אוי  צװי

מאסן. ארבעטער די
 און קיגדערגארטן 1 מיםלשולן, 4 שולן, 90 איצט פארמאגן מיר

ױוערזיטעטן. ארבעטער 4 ױ אין אונ  מיר פארמאגן יארק נ
ט װײט איז דאס שולן, 40 בלויז  5 פארמאגט דעטראיט װייל גענװ״ ני
אין פראפארציאנעל מיר דארפן שולן ט ה ר ני קע  מיר ׳טילן. 80 װי װ״ני
 ארוים־ איצט ביז האבן מיר ארבעט. אונזער אויםצוברייטערן זען מוזן

אר נייעם דעם פאר צו גרײטן מיר און לערנביכער זעקם געגעבן  לערךי
קע נאך ך װי כרעםטאמאםיעם אייני  איין־ און שפילן פון זאמלונג א אוי

אקטערם.
ע געשטעלט װערן עם ק ״ און פראגן א״ני  פארענטפערט װערן ז

ט מען און דעלעגאטן אלע צו צופרידנהייט מיט  דערוויילן צו צו גיי
קולטור, און שול פארזיכערופו״ סאציאלע קאמיםיעפ: פאלגנדע די

ע: קולטור קאמיםיע. שטרײך און קאמפאניע מיטגלידער םי מי  קא
 בר. גריימאן, ;132בר. •טטערן, פ. ;4 בר. שנור׳ ;115 בר. םאנדלער,

 מרמר ;122 בר. ד״קפעל, ;71 בר. יאנאװיטש, ;20 בר. אפעל, ;34
ע: קאטפאניע מיטגלידער .72 בר. קעלטאן, ;37 בר. םי מי שייפער, קא
 בר. פין, ;2 בר. װאלמאן, ;19 בר. קעלנער, ;7 בר. באראן, ;6 בר.
 .2 בר. שילער, און ;71 בר. גראםפערגער, ;03 בר. גודמאן, ;75

דאנצױ״ ;116 בר. האבבערו.׳ ;135 בר. ראטנער, :שטרייך־קאמיםיע
 און 0 בר. ראזנבוים, ;24 בר. מיגדאל, ;133 בר. ליפט. ;107 בר.

ע: פארזיבערונו. םאציאלע .50 בר. ברייער, םי מי אלמאזאװ, קא
 הערים, ;72 בר. נא־ויקאף, ;71.בר. האלפערן, ;9 בר. זאלצמאן,

 17 בר. קאפעל׳ ;27 בר. אזעראף, ;10 בר. שטײנבערג, ;15 בר.
.49 בר. אלשאנםקי, און

אנג חבר  פלענופ באם אז קאמיסיע קריעדענשל דער פאר באריכטעט י
ײנען  פון דעלעגאטן 30 דעלעגאטן, 95 דורך ברענטשעם 07 פארטראטן ז
 דער פון 2 עקזעקוטי־װע, נאציאנאלער דער פון 25 קאמיטעט, שטאט

דעלעגאטן. 152 פארטראטן זײג-ען צוזאמען קאטיםיע, שול

 דעם אונטער אינדערפרי זוטידן דערעפנט װערט זיצוגו. צװייטע די
ג גאנצע די .49 בר. פון גלוזמאן חבר פון פארזיץ צונ  אפ־ װערט זי
ף געגעבן םקוטירן צו אוי  נעטען חברים פאלגנדע די באריכטן. די די
פין, ו.ראםנערג, יאנג, :דיםקוםיע דער אין אנטייל דייקפל, לו
קי׳ ליפשיץ, ,זאלקין אייעראף, פלאטקין, קאפעל, צ ני  בערנארד, רעדי, װי

ט״ן, אראנםאן, פידלער, הבר׳טע פרענק אפפאדי, ש  אירמאן. פיינ
שט״ן. ־עלנער,  די חברים. נאך און ביטער ברענטש, יוז.גט פון גליק

 קאנםטרוקטױון א ו.עטראר.ן האין דעלעגאטן אלע פון דיםקוםיעם
ג די פאראקטער. נ צו ה איבערגעריפן דוערט זי  די צייט. שעה א אוי

ר״ דערעפנט װערט זיצוני. לעצטע און דריטע  אונ־ ב״טאר. אזייגער ד
 די פון באריכטן צו צו טרעט מען יאני.. חפר פון פארזײן דעם טער

 באקעמפן צו קאמיםיע דער פאר באריפטעט װיינער דזבר קאמיםיעם
 : פונקטן פאלגנדע די פאר שלאגט און מיטגלידער פון שטרייפן דאפ

 לאקאלן א דורך פאנד ארבעטלאזן אן שאפן זאל בר-ענטש יעדער )1
טגליד פער םענט 5 פון אפצאל  ברענטש םפעציעלע דורך )2 חודש. א מי

ף שטײן זאל •טטאט־קאמיטעט דער אונטערנעמונגען.  װאך׳ דער אוי
 דער מיטגלידער. געשטראפענע די רעאינםטייטן צו שטרעבן זאל און

 קאמיפיע םפעציעלע א צװעק דעפ פאר אויםטײלן זאל שטאט־קאמיטעט
ף אויפפאפן דארפן זאל װאם  נאציא־ דער שטרײך־פראגע. דער אוי

 שטאטיש; פון אװנט שטרײך נאפ׳ן צדשטעלן באלר זאל אפים נאילער
ט מיטגלידער ו״עשטראכענע פדן צעטל א קאמיטעט,  ברענטשעפ. די לוי

 אונטער־ דורך פאנד ספעציעלן א שאפן ;אלד זאל שטאט־קאמיטעט דער
 ברענטשעם, העלפן צו פדי ב״שטײערוני-ען, כפעציעלע און נעמונגען

ען װאם נ ״  זאלן אזונט שטרײך דעם פאר געטראפן. אמשװעירםטן ז
 דעפ נאך װערן געטאן זאל זעלבע דאפ װערן. באזוכט מיטגלידער אלע

 אויפ־ םפעציעלע געשטראנענע. די דו באצוג אין אװנט שטרייך
ע צו װערן געגעבן זאל מערקזאמקייט ארבעט־ דער מיטגלידער. ניי
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ן זאל פאנד לאזער ט זיי ־ געבוי  מיט־ צו הלואות פון באזים דעם אזי
אויםצאל[. דערנאך דארפן דאם זאלן װאם גלידער,

ע א פאר ר^ומט באריכט דעם נאך קע אים. איבער דיםקוסי  אייני
ע און פאר רעדן דעלעכאט; ק ק געגן, א״ני  נאציאנאלער א אז אנצײגגדי

אגגענומען. װערט באריכט דער געארבעט. בעםער װאלט פאנר
זאלצמאן ח:ר פארזיבערונג. םאציאלעד פאר קאמיםיע

 פאר־ פאלגנדע די ארײן ברײנגט װאם קאמיםיע, דער פון באריכטעט
ף פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמ״ : שלאג; פון חשבון דעם אוי

ר״ן געמט ראש מלוכה. דער פאר־ .1 : פאדערונגען פאלגנדע די א
 אומגליקפ פון פארזיכערונג .2 ארבעטלאזיגקייט. קעגן זיכערונג

קראנקהייט. פון פאל אין פארזיבערונג .3 ארבעט. דער בא פאלן
און אלמנות פאר פענםיעס .5 לייט. אלטע פאר פארזיכערונג .4

ן זאלן פארזיכערונגען אלע די יתומים. ף זיי עי פון חיטבון דעם אוי  ד
 פאר־ זאלן פארזיבערונגס־פאנדן די אינדוםטריען. ד< און מלוכה

 פראטערנאלע זייערע דורך זעלבםט ארבעםער די פון װערן װאלטעט
ע איגאגיזאציעם. מינאציעס ק״ג ט זאלן דיםקרי «ערן געמאנט ני

געבורט. אדער ראםע צוליב ארבעטער קעגן
 עלו־ נאציאנאלע די .1 קאמפאניײס? די דורפפירן מיר זאלן װי

 או;ף נעמען זאל ארבעטער־ארדן איגטערנאציאנאלן דעם פון זעקוטמוע
װע די זיך טי א צי  נאצואנאלע פון פאר־קאנפערענץ א רופן צר איני

' ■2 קאמפאניע. די ארגאניזירן צו צװעק דעם פאר קערפערשאפטן  י
 קאמ־ אידעאלאגישע בר״טע א דורבפירן זאל עקזעקוטיװע נאציאנאדע

״ דערקלערנדיק ברענטשעס אונזערע אלע אין פאניע ט די ז ק״ טי כ  װי
 אונזער אז און פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמןז דעם ארגאניזירן צו

ן זאל אידן  פראטערנאלער דער אין קאמף דעם פון איניציאטאר דער זיי
 רוף א ארויםלאזן זאל פאר־קאנפערענצן נאציאנאלע די .3 באװעגוינג.

 אלע פון לאנד גא;צן איבערן שטאט־קאנפערענצן און דיםטריקט פאר
 דיםטריקט־קאמיטעטן שטאט־און די 4 ארגאגיזאציעס. פראטערנאלע

ף נעמען זאלן ארבעטער־ארדן אינטערנאציאגאלן דעם פון ־ אוי  די זי
ע ױו אט צי  אריינציעז זען און קאנפערענצן לאקאלע די רופן צו איני

ל דארטן פי פיל ארדנס אלע פון ברענטשעם אזוי מעו.לעך. -נאר װי
ײז זאל שטאט־קאגפערענצן דיםטריקט־און די פון באשלום דער .5  א ז

 גאנצן פון באװעגונג פראטערגאלער דער פון קאנװענשאן נאציאנאלע
 םאציאלער פאר ?אמ,? דעם פאר אפאראט פראטערנאלער דער .0 לאנד^

ט קאנטאקט ע:גסטן אין ארבעטן זאל פארזיכעױכג אן טרייד דער מי  ױני
טי ג ױני י ט און י  פיר; װאס ארבעטער־ארגאניזאציעם, אנדערע אלע מי

ף פארזיכערונו. סאציאלער פאר קאמך דעט אן  דער פון חשבון דעם אוי
ל װיבטיקער א ווערן קאגען צו בדי מלזכד,, ״  םא־ פאר קאמף אין ט
פארזיכערונג. ציאלער

 א־ז קאמפאניע מיטגלידערשאפס דער פאר קאכזיםיע
 אונזער און םאװעטן-פארבאנד קײן דעלעגאציע א פאר

 דער פאר באריכטעט ־טילער חבר ־טעפעד. די אין קאמפאניע
דעי פ^ר קאנזפאכיע : פרגקטן פאלגנדע די פאר שלאגט און קאמישיע

 אידעאלאגישע אן דורבפירן .1 טאװעטן־פארבאגד. קײן ךעלעגאציע
ײטונג פאליטישער דער װעגן ברענטשעט די אין קאמפאניע  פיז באד

 גע־ זאל קאמפאניע די .2 פארבאנד. סאװעטן אין דעלעגאציע דער
 פארבינדן און נאװעמבער, חודש דעם פון פארלויף אין װערן פירט

 באשםימען .3 רןיװאלוציע. רוםישער דער פון פײערונג דער מיט עם
ױ װאס מיטגלידער, צאל געװיםע א  זיך װעלן ברענטשעס יארקער נ

 דעם ביז חדשים 4 פון פארלויף אין אדײנצונעמען אונטערנעמען
 אװעקפארן׳ לועט דעלעגאציע די ביז הדשים צװײ די און קא:טעםט

 נאציא־ די .4 מיטגלידער. 1500 ארבעטער פאװעםישע די מתנ־ אלם
ך זאל עקזעקוטױוע גאלע ט״ דער אין אפדרוקן גל״  אין און ״פרײהיי

ט ברענטשעם די פון טאבעלע א װאירקער״ ״דײלי  מיט־ זײערע מי
סט פון מיטגלידער צאל די ;עפנדיק גליךעך׳  1930 טן,15 דעם אויגו

ק צאל. איצטיקע די און טי ײ צ ל״כ ק ג די לנ טיי  אין ברענטשעם די א״ג
ר״ באשטימטע די ט קאטעגאריעם ד  װעלן ברענטשעם די װעלבן לוי

ען מיטל א װי .5. געװיגען. צי צו  מיטגלידער צאל גרעםטע ד.י אר״נ
ך ברענטשעם אין קן צו זי לי  יעדער זאל קאמפאניע דער אין באט״

לן ברענטש ״ ט נ ״  דער אין הויפמזעכלעך גרופן, אין מיטגלידער זיינע א
ען. זיי װאו טעריטאריע  פירער־ דער אונטער זאל גרופע די װאוינ

י דורכפירן עקזעכןוטױוע, דער פון באשטימם ״קעפטן״ א פדן שאפט  י
 באריכטן װעכגטלעכע צרו״ .0 ברענטש. פון פלענער אנגעמער־טע

װ״זן ברענטשעס, די אין װערן געשיקט זאלן צע  אנטװיקלונג די אנ
 ־טן28 דעם ענדיקן זיך זאל קאמפאניע די .7 קאמפאניע. רער אין

פעבריאר•
 א אנפאנגען זיך זאל נאװעמבער הודש אין או־בעט. שא£

רעגי־ די מיטגלידער. אלע פון ברענטשעם די אין רעגיםטראציע

ען צילן זאד םטראציע םצוגעפינ  שאפ דעש און באשעפטיגונג די או׳
טגליד דער זואו  פארענדיקט זאל רעגיםטראציע די .1 ארבעט. מי

ט כדי .2 װאנן. 0 פון פארלויף אין װערן  די דורכפיר[ דערפאלג מי
 ברענ־ די פון מיטינו״ען םפעציעלע װערן גערופן זאלן רעגיםטראציע

 דער פון אדער קאמיטעט שטאט דעם פון פארטרעטער א װאו טשעם
ײט די אויפקלערן זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלער ק כטי  דער פון װי

ך .3 רעגיסטראציע.  עם װאו רעגיסטראציע ערשטער דער נאך גל״
קט ־אבן זיך וועלן  די פון פראצענט 30 פון װינציקער גיט באט״לו

רט גלײך זאל ברענטש, דעם אין מיטגלידער  טרײד א װערן ארגאניזי
 דעם פון אנפירערשאפם דער אונטער שטיין זאל װאס קאמיםיע

ג א רופן זאל שטאט־קאמיטעט דער .4 עקזעקוטמוע. ברענטש נ טי  מי
ײנט״לנדיגן טרייד־קאמיםיעם, ארגאניזירטע אלע פון  טרייד יעדן א

ע די ארגאניזירן צו צװעק דעם פאר באזונדער  1אי קאמפאניע אלגעמ״נ
 פלאן א װערן אויםגעארבעט זאל מיטינו. יענעם בא און טרייד דעם
 און קאמיםיעס ברענטש־טרײד באזוגדערע די פאר ארבעט דער פאר
טר״ד. דעם אין גאגצער א אלם אפאראט דער ארבעטן זאל עם אזוי װי

 עם װאו דארטן .1 טרײד־קאמיםיעם. די פון אויפגאבן
ײ זאלן שאפ, א אין מיטגלידער 2 װי מער אדבעטן  ארגאניזירט ז

 אפגעבן זאל שאפ־קאטיםיע די .2 שאפ־קאריסיע. ארדן אן אין ו״וערן
ר װעגן באריכטן םיםטענזאטישע ע ״  איז ארבעט אוז פראפאגאנדע ז

. פאר׳ן שאפ זײער ײן ען שאפ די בא .3 א טינג  גערופן װערן װאם מי
אן דער פון  פראגע די אויפצונעמען זוכן ־ברים אונזערע זאלן ױני

ע די .4 ארדן. םיע אלגעמ״נ  דער בא פארלאנגען זאל טר״ד־קאמי
טיt ױניאץ טרייד י נ ״ אז ל<ג, ו ען שאפ רופן זאלן ז טינג  דארטן מי

 װעי-ז פראבלעמען די אויפנעמען פארן ספעציעל מעגלעך איז עם װאו
אריז. אין ארבעטער די אר״נצונעמען אזוי װי דעם

ו דער .i ױניאנם. די אין ארבעט אלגעמיינע י יארקעו־ נ
ך זאל קאמיטעט שטאט ט פארבינדונג אין שטעלן גלייך זי  טר״ז דער מי

אן ט ליג י״וניטי ױגי ם, אינדוםטריעלע אלע טי  באקוםען צו כדי ױניאנ
״ פון  דורכצו־ צװעק פארן מיטגלידער, די פון אדרעםן און נעםען ז

ף קענװעם א פירן ע אר״גצונעמען אוי ״ . אין מיטגלידער נ ײן  דער .2 א
אן אלע און ל. י. י. ט. דער פון פארלאנו״ען זאל שטאט־קאמיטעט ני ו  י

 פון רעדנער װערן א״נגעלאדן זאלן מאט־מיטינגען דיי בא אז’לאקאלן,
 זאל שטאט־קאמיטעט דער .3 ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם

ם די אז פארלאנגען, אנ לן זאלן ױני ט״ ם ר״ד ארדן ספעציעלע א אוי  ט
אן ט אריינגעטען זאל װאס קאמיםיע, ױני  דעם פון מיטגלידער נאר ני
ך נאר ארדןי ט אוי ן ני ״  זאל קאמיטעט שטאט דער .4 םיטגלידער. ק

ט פארבינדונג אין שטעלן זיך  די אין גרופן פראגרעםױוע די מי
ם ליינאר אזו פעדער״שאן אמעריקאן אנ ט אויםארבעטן און ױני  מי

ם ל. א. פ. א. די אין אקציע בר״טער א פאר פלאן א זיי אנ  פאר יוני
ט פון זאל שטאט־קאמיטעט דער .5 א. א. א. דעפ ״ ט צו צ  ארוים־ ציי

ײן זאלן װאם ארדן, דעם װעגן פאמפלעטן געבן  די פון געשריבן ז
ם פירנדע רי ס די אין חי אנ ם ד< פון װערן ארויםכעגעבן און ױגי אנ  ױני

ײ װעלבע אין אין אנשליםן זיך זאלן ארבעטער די אז אפעלירן, ז
א. א. א. דעם

ל הבר׳טע ארבעט. קולטור און שול װעגן קאטיםיע פ״ג
ע: דער פאר באריכטעט שטערן סי מי א זאל דירעקטאר קולטור .1 ק

ײן ען מאנאטלעכע .2 עקזעקוטױוע. פרעגטיצ פון יזיטגליד א ז טינג  מי
ש .4 פארומם. דיםטריקט .3 דירעקטארן. קולטור אלע פון םטוי  אוי

ט ברעגטשעס צװישן  ארויםגע־ זאלן קאנםפעקטן .5 אײנלײטער. מי
 זאל קאגםפעקט צום .6 קאמפאניע. יעדער פאר װאבן פיר װערן ו.עבן

 פיי רןאטפן די װעגן בראשור א .7 ביבליאגראפיע. װערן צוגעגעבן
ך שטעלט געבערין באריבט די .8 ארבעטער. נאדל די  אפ גענויער זי

ף ט דער אוי קיי  ארבעט דאזיקע די װי אן יוױיזט זי שולן, די לטובת טעטי
 פון באריכטן םיםטעמאטיש. און ענערגיש װןירן געפירט דארןז

 עם װעכנטלעך ברעגטש באם װערן אפגעגײבן זאלן ארבעטן שול
 זאל ארבעט די ארדן, באם קלובן קינדער יװערן ארגאגיזירט זאלן

ט געמ״נשאפטלעך װערן געטאן  זאלז קלובן די און ״פיאנערן״, די מי
 דעם פארשפר״טן צו אלןטיװ העלפן ענגליש. אין װערן געפירט

 פאר־ העלפן צו קאמיםיע פרעסע א ״פיאנער״ דער זשורנאל ענגלישן
ט״. ״מארגן די שפרייטן היי  באטייליקן זיך זאל ברענטשעפ די פד״

״ארטעף״. דעם פון קאמפאניע דער אין
םן װערן באריבטן אלע ז־י טגעה״ ען חברים פאלגנדע די און גו  גיי
מאן, אשאגםקי, ׳1פאלאר : באריכטן די איבער פינקעל־ אפעל, שט״ג
ט״ן, םיראטא, אקון, שלוץ, װאלמאן׳ שטיין, ש בינ שטיינבערג, רו

קאמפאניע. װאל קאטוגיםטישע פלעױש'אינדארפירטועי''
 קאנ־ די אינדארםירן זאל פלענום דער אז פאר, שלאגט אראנסאן חבר

איינ־ װערט פארשלאג דער פארטײ. קאמדניסטישער דער פון דידאטן
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אפלאדיםמעגטן. פון שטורם א אונטער אנגענוטען שטימיק
 שטעלט ער ״ארטעף״. פון נאמען אין באגריםט ױקלסאן חבר

ט דער אויןז אפ זיך קיי די ענ װ ט  מיטגלידערשאפט די שטיצן צו נוי
ט ער און ״ארטעף״ פון קאמפאניע  אינטערנאציאנאלער דער אז אן, ווייז
 ״ארטעף״ דעם העלפן צו לאגע בעסטער דער זאו איז ארדן ארבעטער

 אייגענעם אן האבן מוזן װאם ארבעטער, די באדינען קענען צו
:רעזאלוציע פאלגנדע די אן נעמט פלענום דער טעאטער.
ױ די פון פלענום דער  אינטער־ דעם פון ברענטשעם יארקער נ

ע און ארדן ארבעטער נאציאנאלן נ ״  די אונטערשטרייכט שולן, ז
ט קיי די װענ ט קן דעם װי אדטעף, דעם פון נוי צי  פראלעטארישן א״נ

שע די פאר טעאטער  און ארגאניזאציעס, זייערע און ארבעטער אידי
ף דעריבער פאדערט ױ פון שולן די און ברענטשעם אלע אוי  יארק נ

ען העלפן צו ף באפעםטיקן אים און ארטעף דעם בוי  :אופן פאלגנדן אוי
פן .1  פאר־ שול און ברענטש יעדער .2 ארטעף. באם בענעפיטם קוי

ך זאל װאלטוגג  אפצאל. יערלעכן א מיט ארטעף אין אנשליםן זי
 אבא־ 5,000 פאר קאמפיין דעם מיט־-לידער זייערע צװישן אנפירן .3

קן אן פירט ארטעף דער זואס נענטן, טי םעזאן. היינ
 אינטער־ דעם פון נאמען אין פלענום דעם באגריםט בוירנם חבר

רעלין*. װאירקערם נעשאנאל
 גריינד פון גייםט דעם אונטער דורכגעגאנגען איז פל־ענום דער

ט ען צו ק״ קן א אלם ארדן דעם בוי כטי  הענט די אין אינסטרומענט װי
 אמערי'"• אין מאםן ארבעטער די פון

:סעקרעטאריאט
אקערמאן א ליפשיץ, ש. פעלדמאן, ש.

א. א. א. דיםטריקט באלטימארער פלענום
ק אפגעהאלטן טי באלטימאר. אין אקטאבער טן4 דעם זונ

בא־ )2 ׳עקזעקוטױו. נאצ. דער פון באריכט )1 :ארדנונג טאג
 בא־ )4 דיםקוםיע. )3 קאמיטעט. שטאטישן און דיםטריקט פון רינט
 און דיםקוםיע — שולן. די פון באריכט )5 ברענטשעם די פון ריכט

פלענום. דעם נאך מאם־מיטינג
ען פארטרעטער באל־ שטעט: פאלגענדיקע די פון געװען זיינ

 חבר פארטםמוט. און נארפאלק ריטשמאנד, װאשינגטאן, טימאר,
 שא־ לעכאװיצקי, :חברים די פארזיצער. דערוױילט װערט «יינבערג

טע: רעזאלוציע סעקרעטאריאט. אלם — האפםאן און «ידא  קאמי
םאוט. חבר און קאזוםקי לעזנער, פיינםטיין, חבר פערלמאן, תבר׳טע

 יער עקזערןוטױוע. נאציאנאלער דער פאר באריכטעט סיגל חבר
ט ױיז ט פארזיכערונג קײן האט רעגירונג אמעויקאנער די ״אז אן ו  ני

 די אז קאמף, א אן פירט א א. א. דער אז און מאסן ארבעטער די פאר
 ארבעט־ פון צײט אין מאםן ארבעטער די פארזיכעוץ זאל רעגירונג

ט דארפן מיר לאזיקײט.  םומע דער דווץ־ נאר ארבעט אונזער שאצן ני
ך נאר באוועגונג. דער שטיצט ארדן דער װאם געלט  טע־ דער דורך אוי

ט ק״ ײז ברענטשעם די װאס טי  באװעגונג. ארבעטער דער פאר אן פ
ט פלענום אונזער פאר ט״  גאנצער דער אין אויפצונעמען פראגע די ש

ט ר״ םן קעגן קאמפאניע אידעאלאגישע אן ב ױי  מיר שאװעניזם. ו
ד מוזן ך זי ען פון ארבעט דער אין אריינװארפן ערנםט אוי  שול די בוי

 תלמוד די אין קינדער זייערע נאך שיקן װאם טאטעם די — באװעגונג
ט העלפן תורוח  האבן מיר קאפיטאליזם״. דעם שונא׳ אונזער דעם מי

ט  לעצטן דעם בא אנגעצייכנט, האבן מיר װאס אלץ דורכגעפירט ני
ט האבן מיר פלענום,  מיטכלידער, פון קװאטע אונזער דערגרײכט ני

ך האבז מיר װאס ך האבן מיר נעשטעלט. זי ט אוי ענוג ני  אר״נגע־ ג
גן ט אונזער צוי מ רין, חבר ארדן. דעם אין פרויען און ױ  סעקרע־ ג

ט די פון כאר פאדערגרונט דעם אין שטיין ״דורך :ברענטשעם ױגנ
ן אויםדריקן ארדן דער זועט באװעגונג ארבעטער דער פון ״  ריכטיקן ז

קן, די פון דארפן ״מיר פניש״. רי ם און שעפער פאי אנ ען ױני  ארײנצי
ארדן״. דעם אין מיטגלידער

ע: סי םקו געדארפט װאלט מען אז האלט, פערלמאן חבר׳טע די
ען דעם דורך כדי קיך bid א עפענען צי ר״נ  בא־ דער אין ארבעטער א

באשטימען געדארפט האט אפים נאצ. ״דער :לעםנער חבר װעגונג.
ט פאר ארגאנייזערם פאר געלט םומע א  חבר ברענטשעם. ױנג

שטאט:  ארבעט, פון פלאן קאנקרעטן א געבן זאל קאמיטע נאצ. ״די פר״
ך װיל  פרא־ דער פאר קרעפטן אראנזשירן זאל אפים נאצ. דער אז אוי

דיםט־ פון שטעט ״די :װינקלער חבר קאנצערטן. דורכצופירן װיגץ
ט האט עקזעקוטױוע נאצ. די וואס דעם, צוליב לײדן ריקט  פארמו־ ני
קטן׳/ די פון פונקציעם די לירט ך ם׳האבן דיםטרי ך זי  באטייליקט אוי

םקוסיע דער אין ם: די די אנ־ און קאװםקי פיינםטיין, שליטץ, חברי
ט םיגל תבר דערע. ן אין אן װייז  מיר ״אז חברים, די צו ענטפער זיי

ט זוכן אויפצינןלערן״. זיי זוכן נאר חברים, אונזערע באשטראפן צו ני

ט איז װינקלער ״חבר אטלאנטא). פראגע דער (אין  דער גערעכט. ני
 דורכ־ אין זאלצמאן חבר װי אזוי פונקט װײס םעקרעטאר דיםטריקט

רן פלעגומם״, דיםטריקט די פירן אניזי  אר־ און ליגם טענעגטם ״ארג
 ארדן ׳דער קיך״. סופ א װי ארבעטן בעםער װעט קאונסלם בעטלאזע

 קאנםפעקטן ביכער, גרעםערע 3 בראשורן, 12 ארויםגעבן יאר דעם װעט
 שטעט אלע אין מוזן װעט ״מען ארבעט״. קולטור די אנצופירן כדי

טע אנפידן ארדן״. דעם פאר זונטיקם רוי
צונג, טע2 פארזיצער. בוירק חכר זי

): (חבר קאמיטעט. שטאט פון און דיםטריקט פון באריכט ין טוו לי
ט איז דיםטריקט אין ארבעט די  די דערפאלגר״ך. געװארן געטאן ני

ט האבן ברענטשעם  םעקרעטאר דער קאאפעראציע, פולע די געגעבן ני
ט פארװארפן געװען איז דיםטריקט פון  און ארבעט אנדערע צופיל מי

 ארבעט די פולשטענדיק דורכצופירן שװעריקייטן געמאבט האט דאם
װין, חבר דיםטריקט. פון ט ע אריינגעקראגן :163 ברענטש לי  םיט־ ניי

 ברענטש האפמאן, חבר באװעגונג. דער געלט מיט געשטיצט גלידער,
ען די מיטגלידער׳ פארלארן : 165 טינג שלענט געװיען זומער דורכן מי

 ברענטש קלאוזער חבר שול. דער פאר קאמיטע גוטע א האבן באזוכט,
ט גוט. ברענטש פון צושטאנד דער :138 דעם פון אנקומען דעם מי

 פון בוירק חבר ארבעט. די פארשטארקן צו מען דערװארט װינטער
כטן גוטע ברענטש, קליינער א :417 ברענטש ױגנט םזי פאר־ צו אוי

 מיט־ 20 האבן (איטאליענישער): 519 ברענטש ברענטש. דעם שטארקן
כטן גוטע גלידער, םזי  ,156 ברענטש ארבעט. װ״טערדיקער פאר אוי

ך שײנבערג): (חבר װאשינגטאן  קאמפאניעם אלע אין באטײליקט זי
ט״. ״מארגז דער פאר םפעציעל באזועגונג דער פון ה״  האבן זיי פריי

 חובות. אלטע אפגעצאלט נאך און שול א אויםגעהאלטן יאר לעצטן
טיין, הבר ם ך :װאשינגטאן ,156 ברענטש פ״ג אקטיװ באטייליקט זי
 םקאטם־ אין אינגלעך נעגער 9 די באפר״ען צו קאמפאניע דער אין

ך האט ברענטש דער בארא. קט אקטױו זי  מיינערם די פאר באט״לי
 די פאר קלײדער און שפייז געזאמלט קעש, דאלער 450 געשאפן רעליף,

 װאשינגטא־ אין געווארן אנגעפירט איז ארבעט קולטורעלע מיינערם.
 די :װאשינגטאן ,411 ברענטש יוגנט פון קרייצער, תבר קעמפ. נער

ע׳ א מיטגלידערשאפט ך קל״נ קט זי  רעליף, מיינערם אין באט״לי
 ברענטש פרויען פון באריכטעט שליץ חבר אנדערע. און םקאטםבארא

ט״, דער געשטיצט ריטשמאנד: ,92 היי ר״  מיי־ םטרייק׳ דרעםמאכיער ״פ
ע םך א רעקדוטירן צ־ פעלד דאם נערם.  ארדן דעם פאר מיטגלידער ניי

אין לאגע די :נארפאלק ,12 ברענטש װינקלער, חבר באגרעניצטער. א
ט שטעט זייערע  מיטגלידער ני׳יע םך א רעקרוטירן צו גינםטיקע קיין ני

איז ארדן. דעם פאר ט א פאר פלאץ א דא ם׳  חברים די ברענטש. ױגנ
ט א גרינדן צו ארבעטן ם האלטן זיי ברענטש. ױגנ  גע־ שול, א אוי
ײט״, דער שטיצט  אנדערע און מיינערם םטרייק, דרעםמאכער ״פר״ה

ער חבר  שול א געעפנט שול. באלטימארער דער פון באריכטעט װ״נ
ט  די פאדערט ער גוטער. א זייער איז אנפאנג דער קעמערלעך׳ 2 מי

ט״ן חבר ארדן. פון מיטגלידער אלע פון קאאפעראציע ם  באריכטעט פיינ
קאמיטע. ארגאניזאציאנס דער פאר

ען רעזאלוציעם פאלמדע די ק זיינ מי שטי געװארן: אנגענומעז אײנ
ט״ די דערפאלגר״ך דורכפירן העלפן )1 היי  קאמפאניע ״פריי

ט 40 פאר  קװאטע ■ דער אריבער געלט שאפן דורך דאלער טויזנ
 רעזא־ א )2 שטעט. אונזערע פאר געװארן באשטימט איז װאם

 דיםט־ פון זוערן דורכגעפירט זאל ארבעט ארגאניזאציע װעגן לוציע
 פארזיכערונג. סאציאלער פאר רעזאלוציע א )3 קאמיטעט. ריקט

ט גרינדן )5 ברענטשעם. פרויעז גרינדן )4  םקאטם־ )6 ברענטשעס. ױגנ
 פאליטישע אנדערע די און מוני טאם באפריי^ן )1 קיים. בארא

ען און אלטע די שטיצן )9 רעלין*. מײנערם )8 ארעסטירטע.  בוי
ע ײלי )11 ארבעט. קולטור 10 פלאין. דא איז עם װאו דא שולן ניי  ״ד

ן זאל אונטערגעמונגען אלע פון פראצענט צען )12 װאירקער״.  פאר גיי
 דער פאר ארבעטן און אינדארםירן )13 דיםטרי?ט. פון פארט״ דער
 אר־ )14 פארטיי. קאמ. דער פון אנגעפירט װערט װאם קאמפאגיע װאל

רן אניזי ליג דער פדן_ אפטיילונגען ג  רייטם׳. ניגרא פאר םטראגל אף ״
ריטשמאנד. אין פארקומען זאל פלענום קומענדיקער דער )15

 פון םעקרעטאר דערװיילט װערט װאשינגטאן פון פיינםט׳יין חבר
װ דער אין דיםטריקט.  דער־ װערן דיםטריקט פון קאמיטע עקזעקוטי

ם: די װיילט  װא־ פון שיינבערג באלטימאר. פון פרײשטאט חברי
 טאם נארפאלק. פון שװארצמאן ריטשמאנד. פון לעזנער שינגטאן.

ברעגטש. ױגנט פון קרייצער און פארטםמוט פון
ך ענדיקט םלענום דער ט זי  אינטערגאציא- דעם פון געזאנג דעם מי

ג מאם א פאר קוטט אװנט אין נאל. נ טי  האיל, װילטשער אין מי
באלטימאר.

א לעכאװיצקי, ר פי א , און ש אן מ פ א סעקרעטאריאט. ה


