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ארבעטער־ארדן אינםערנאציאנאלן פון פוינציפו־דעוהלעװננ
 קלא־ פון ליניע דער אויןן שטײט ארדן ארב. אינט. דער

 אפ זיך גיט װאם קערפערשאפט, א זײענדיג םען־קאמןז.
 קראנקן־פארזיכערונג, :הילןז געכנזײטיגער מיט קודם־כל

 ארדן דער ניט אבער זיך פארשליםט טויט־פארזיכערונג,
 ״םעםעטערי״, און ״בענעפיט״ פון אײלן פיר ענגע די אין

 קעםפנדיגן דעם מיט צוזאמען װירקט און לעבט ער נאר
 אן פאר זיך דערקלערט ער ארבעטער־קלאס. דעם פון טײל

 קלאםן־פראנט פראלעטארישן דעם פון טײל אינטעגראלן
 צװעק דער איז עס אז דערקלערט, ער קאפיטאליזם. געגן

 קאפיטאלים־ די אומצואװארפן ארבעטער-קלאם דעם פון
 םא־ א אװעקצושטעלן ארט איר אויף און ארדנונג טישע

 צו װעג דער אז דערקלערט, ער ארדנונג. ציאליםטישע
 אין קלאסנקאמןז דער איז ארדנונג םאציאליםטישער דער
 קעמפנדיגע די מיט גײן צו גרײט איז ער פאזן. זײנע אלע

 אין באוועגונג, פאליטישער אין םטרײקם, אין ארבעטער
קאפיטאליזם. געגן קאמפן אלע

 םפע־ א האבנדיג אז אנערקענט, ארדן ארב. אינט. דער
 מיטלען זײנע מיט דאך ער שטיצט אויפגאבע, ציפישע

 עקא־ אלע פון קאמפן די מיטגלידערשאפט זײן מיט און
 ארבעטער־ דעם פון ארגאניזאציעם פאליטישע און נאמישע

 צװישן קלאסן־שטאנדפונקט. אויפ׳ן שטײען װאם קלאס,
 קא־ די פלאץ ערשטן דעם פארנעמט ארגאניזאציעם די אט

 טרײד די און געביט פאליטישן אויפ׳ן פארטײ מוניםטישע
 אינט. דער געביט. עקאנאמישן אויפ׳ן ליג ױניטי ױניאן
 אר־ דער פון װיכטיגקײט די אויך אנערקענט ארדן ארב.
 הילפם־ארגאניזא־ אזוינע פון אנגעפירט װערט װאם בעט,

 דער און דעפענם לײבאר אינטערנעשאנאל דער װי ציעם,
 קרבנות די העלפן װאם רעליף*, אינטערנעשאנאל װארקערם

קלאםנקאמןז. פון
 פון װעג דער אז אנערקענט, ארדן ארב• אינט. דער

 םאװעטיזם. דורך ליגט ארבעטער־קלאם פונ׳ם באפרײאונג
 פון פארבאנד דער אז קאנםטאטירט, ארדן ארב. אינט. דער

 װעג דעם װײזט םאװעט־רעפובליקן םאציאליםטישע די
 לענ־ אימפעריאליםטישע אלע פון ארבעטער־קלאם פאר׳ן

קאלאניא־ די פון מאםן אונטערדריקטע אלע פאר און דער

 אלע מיט צוזאמען לענדער. האלב-קאלאניאלע און לע
 אינט. דער דערקלערט ארבעטער קלאםן־באװאוםטזיניגע

 סאװעטן־ דעם פארטײדיגן צו גרײטקײט זײן אחץ ארב.
 אימפעריאליםטישע די פון אנפאלן די געגן פארבאנד

םלוכות.
 אימפעריא- די אז אנערקענט, אחץ ארב. אינט. דער
 קאפיטאליזם, פון קריזים דעם זעענדיג מלוכות, ליםטישע

 גראבט װאס און ברײטער און טיפער אלץ װערט װאם
 די זעענדיג און דיקטאטור, קאפיטאליםטישע די אונטער
 םאציא־ פון פלאן פינןז־יאריגן פון״דעם דערפאלגן גרויםע

 דעם און םאװעטן־פארבאנד דעם אין אויפבוי ליםטישן
 די אין םײ באװעגונגען רעיװאלוציאנערע די פון װאוקם

 גרײטן לענדער, קאלאניאלע די אין םײ אימפעריאליםטישע,
 צוזאמען אלע און צװײטן געגן אײנער מלחמה א צו זיך זײ

 אנער־ ארדן ארב. אינט. דער םאװעטן־פארבאנד. דעם געגן
 מלחמה־געפאר דער געגן קעמפן צו פליכט זײן אלם קענט

ארבעטער־קלאס. גאנצן מיט׳ן צוזאמען
קאפיטאלים־ די אז אנערקענט, ארדן ארב. אינט. דער

 ברײ־ די געגן בײשטײן געקענט ניט לאנג שוין װאלטן טען
 םאציאל־דעמאקראטן די ניט װען ארבעטער־מאםן, טע
 אגענטן װי מער ניט זײנען װעלכע ױניאן-בױראקראטן, און
 װעלכע און ארבעטער־רײען די אין באלעבאטים די פון

 אפשװאכן ארבעטער־מוחות, די פארטעמפן צו שטרעבן
 ארום אזוי און רײען זײערע דעמאראליזירן ענערגיע, זײער

 אינט. דער קאפיטאליזם. געגן קאמןז פון אפהאלטן זײ
 קלאםן־באזואוםטזיניגער יעדער אז אנערקענט, ארדן ארב.

 קאפיטא־ דעם באקעמפן ערנםט װיל װעלכער ארבעטער,
 ױ־ די געגן ענערגיש און םיםטעמאטיש קעמפן מוז ליזם,

 פארװאנדלען װעלכע םאציאליםטן, און ניאן־בױראקראטן
םאציאל־פאשיםטן. אין מער און מער אלץ זיך

 אײן פאראן ם׳איז אז אנערקענט, ארדן ארב. אינט. דער
 פרוכטבארע א אנטװיקלען באזונדערם קען ער װאו געביט,

 דער קולטור. פון געביט אויפ׳ן איז דאם און — טעטיגקײט
 די אין געצײג מעכטיג איז קולטור אז אײן, זעט ארדן
ארבעטער־ די פארשקלאפן צו בורזשואזיע דער פרן הענט
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 הילןז דער דורך בורזשואזיע, די װאו דארט אז און מאםן
 בילדונג־אינםטיטוציעם פרעםע, קינדער־שולן, אירע פון

 אינטעליגענץ, בורזשואזער דער און דערװאקםענע פאר
 מאםן״׳ די צו ליכט ״ברײנגען פון אנשטעל דעם מאכט

 כא־ און אינפארמאציע אזא אמת׳ן אין זײ זי כרײנגט
 זײן זאלן זײ אז אופן, אזא אריןש מוחות זײערע אײנפלוםט

 דער ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער פון דינער געטרײע
 זײן איז עם אז דעריבער, דערקלערט ארדן ארב. אינט.
 קולטו־ מיטגלידער זײנע אנטװיקלען צו נאר ניט פליכט

ף זײ אנטװיקלען צו נאר רעל, י ו ־ א א ע ל א ר  פ
ן ש י ר א  װאם קולטור, אזא זײ געבן ה. ד. ,ן פ ו א ט

 װילן׳ זײער פארשטארקן מוחות, זײערע מאכן קלארער זאל
 געגן קאמןז צום זײ מאביליזירן רײען, זײערע פארפעםטיגן

 דער צו זײ דערהויבן ארדנונג, קאפיטאליםטישער דער
 אינט. דער געזעלשאפט. נײער א פון בויער פון מדרגה

 ארבעטער-קינדער די דערציען צו אויך זוכט ארדץ ארב.
 די שטיצט ארדן דער קלאםנקאמןז. פונ׳ם גײםט אינם

 אפ׳ן באזירט זײנען װאם שולץ, קינדער פראלעטארישע
 א פאר מאכן זײ העלפט און קלאםנקאמןן פונם פראגראם

 ארבעטער־מאסן די פון קאמןן דעם אין פאקטאר װיכטינן
 ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער קאפיטאליזם. געגן

 הילפס־ א נאר מאם געװיםער א אין זײענדיג ארדן,
 ױנ־ די אט אוים נוצט קלאםנקאמןז, פונ׳ם ארגאניזאציע

 קולטור, פראלעטארישע די שאפן עלפן5ד צו לאגע םטיגע
 דער־ גענוג זײן ניט קען קלאםנקאמןז דער װעלכער אן

 אויןש נאר ניט שטײט ארדן ארב. אינט. דער פאלגרײך.
 הױפטזעכ־ צו גרײט ער נאר קלאסנקאמף, פון ליניע דער
 ןז י ו א קאמןז דעם פירן קענען צו מיטגלידער זײנע לעך

ן. ט י ב ע ג ע ל א
 אי־ פון נאר ניט געבוייט װערט ארדץ ארב. אינט. דער

 פון ארגאניזאציעם פון אויך נאר ארגאניזאציעם, דישע
 ארדן דער װערטער: אנדערע מיט שפראכן. אנדערע
, איזאן ע ג י כ א ר פ ש - ר ע ט נ י ־ א ר ע ט נ י  א

ע ל א נ א י צ א ע נ ל א נ ר ע ט א ר ־ פ י נ א ג ר  א
. ז ן ן י צ א

 פון ליניע א איז ארדן ארב. אינט. דעם פון ליניע די
 זײ באפרײען ארבעטער־כחות, ברײטםטע די פאראײניגן

 בורזשואזן פון זײ באפרײען הערשאפט, בורזשואזער פון
 קלאםנקאמןן, פון מדרגה דער צו זײ דערהויבן אײנפלום,

 מדרגה דער צו זײ באלײכטן װילנם, זײערע פארפעםטיגן
 באלײכטן װילנם, זײערע פארפעםטיגן קלאםנקאמןז, פון

 ארגאניזאציע פון מאכט די דערפילן זײ לאזן װענ, זײער
 ארײנגלידערן םאלידאריטעט, אינטערנאציאנאלער פון און
 אינטער־ גרויםן דער אין טײל ברידערלעכער א אלם זײ

אונטערדריקונג. און עקםפלוטאציע גענן קאמןז נאציאנאלן

ארבעטםלאזיגקײט־טאג - ״לײבאר-דעי״
 ארבעטער־ אן אין בלויז ױם־טוב א זײן קאן הארבסט דער

 דאם געהערן גארטן און ד5םע פון פראדוקטן די װאו מלוכה,
 ניט גערעטעניש א איז מלוכה האפיטאליםטישע א איז פאצק.

בײם אלץ אפנעמען װעלן שפײז־םפעקולאנטן די ױם־טוב. קײן

 איבערםלום, דעם פארניכטן װעלן שפאט־ביליג. פאר פויער
 רעשט דעם פארסויפן און נאטיר, דער פון מתנות שענםטע די

 הונגער, פון ליידן װעלן מאםן ארימע די פרייזן. הויכע פאר
 זײ צו װאלט נאטור די װי אזוי פונקט נאקעטקײט, און קעלט

גרויזאם. אויםערגעװײנלעך געװען
 קאפי־ פארן ױם־טוב א הארבםט דער איז וױיניגער נאך

 איז הארבםט דער לוין־ארבעטער. דעם קנעכט, טאליםטישן
 זיך דארו* ער פרײד. פון װי דאגה פון צײט א מער אים פאר

 איז אםט און קוילן, און יזלײדער מיט װינטער פארן באזארגן
ברויט. טעגלעכן זיין מיט אםילו זיכער ניט נאך ער

 קײן געװעז ניט קײנמאל דערפאר איז דער״לײבאר־דעי״
 קא־ פון ױם־טוב א געװען גיכער איז ער ארבעט. פון ױם־טוב
 און געשעםטן זײנע געשלאםן טאג יענעם האט װאם פיטאל,
 ױניאן־בױראקראטן, אגענטן, זײנע װאו קירכן, זיינע געעםנט

 ?נעכט, זײנע םאר דרשות האלטן פאליטישנם, און גײםטצעכע
גךעדן. א ארבעטער פארן איז אמעריהע אז

 אפילו אויגן די אױפגעעפנט האט קריזיס איצטיגער דער
 די םון ארבעטער־מאםז די ארבעטער. צוריקגעשטאנענע םון

 די פון לאנד דאם אז איין, שויז זעען שטאטן פאראײניגטע
 צו פרײהײט די ארבעטער פארן מ״נט בראװע״ און ״פרייע
 שוױיגן. און ליידן צו בראװקײט די און הונגער פאר פײגערז

 אכט ארום גייען ״גךעדן״ קאפיטאליםטישן דעם אין װעז איצט
 ״ארבעטם־ אן װערן ״לייבאר־דעי״ מוז ארבעטםלאזע, מיליאן

 קאפיטאליםטישער דער געגן פראטעםט־טאג א לאזיגקײט־טאג״,
צושטאנד. דעם אט פאר םאראנטװארטלעך איז װאם םיםטעם,

שי־ אין ארבעטםלאזע די פון צוזאמענפאר ערשטער דער
 אר־ דעם םאר םעפטעמבער ערשטן דעם באשטימט האט קאגע

 ארבעטםלאזע די װעלן טאג דעם אט און בעטםלאזיגיןײט־טאג.
 םאדערן װעי!ן זײ הלאם. הערשנדיגן דעם געגן דעמאנםטרירן

 פארזיכערונג, סאציאלע פון געזעץ־פראיעקט דעם דורכצוםירן
 רעגירונג די פארטײ. קאמוניםטישער דער םון פארגעשלאגן

 אנדערע אויך װי מלחמה־פאנדן, אלע באנוצן דעם פאר קאן
 סענט ״קיין איז: לאזונג די קאםע. רײכער איר אין געלטער

 דעם ארבעטםלאזע!" די פאר מיטלען אלע מלחמה־צװעקן, פאר
 פארברעכן, זייז װערן דערמאנט אויך װעט קלאם הערשנדיגן

 דער פון דעלעגאטן די פארשפארט האלטן און ארעםטירן צו
 חברים די נױ־יארק, איז ארבעטםלאזע־דעמאנםטראציע ריזיגער

אמטער. און מײנאר םאסטער,
ער־ דעם דעמאנםטרירן ארבעטער קלאםנבאװאוםטע אלע

םעפטעמבער! שטען

םאקא־װאנזעטי
םא־ מארטירער צװײ די םארגעםן ניט קײנמאל װעלן מיר

 געװארן דערמארדעט קאלטבלוטיג זײנען זײ װאנזעטי. און קא
 ניט עם װאלט זי נאר בורזשואזיע. אמעריקאנער דער פון

 ױניאךבױרא־ די פון הםכמה דעױשטילער אן טאז צו געװאגט
םאציא^־פאשיםטז. און קראטז

 באנוגנט ניט אויך זיר האט בעםטיע קאפיטאליםטישע די
 ארבעטער. רעװאצוציאנערע צװײ די אט פון מארד דעם מיט

 דורך ארבעטער דערשלאגט זי װעגן. פארשידענע או» עס טוט זי
 זײ םארשפארט זי גײעםטערם. און דעטעקטױום פאליצײ, אירע

דער פאר שטארבן און פארקריפלט װערן זײ װאו טורמעם, אין
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 קאטא- אירע האט שטאט אינדוםטריעלער יעדער כםעט צייט.
 אר־ םרעמד־געבוירענע די גאנזאלעםים. און אױױים װיםעם,
 זײ םטראשעט געלעגנהײט יעדער בײ הםקר, גאר זײנען בעטער

 געלינטשט. װערט נעגער דער אויםװײזן. מיט בורזשואזיע די
 ניט שוין ז״נען בילינגם און מוני צעטראטן. אינדיאנער דער
 מיט םוא זײנען טורמעם אמעריקאנער די אויםנאם. ?יין מער

 גע־ קיצאםנקעמפער, פראלעטארישע מיט פארברעכער, פאליטישע
 םאראור־ װערן ארבעטער באװאוםטזיניגע קריג. אין פאנגען
 יאר. 42 ביז װי הויך אזוי טערמינען, אאנג־יאריגע צו טייאט

 עלעקטרישן אפן װערן צו פארברענט געפאר אין שטײען אנדערע
װאנזעטי. און םאקא װי שטול

 פון הערצער די אין א״ביג לעבן וועאן װאנזעטי און םאקא
 5םימבא א ײבן5ב װעצן זיי מענטשהייט. ארבעטנדיגער דער
 געהערשט האט אמעריקע אין װען צייטן, פינםטערע יענע פון

 זײנען רויבער און ננבים װאו ארדנונג אזא — קאפיטאליזם
 װערן פראצע אײגענער פון לעבז װאס מענטשן, און ריכטער

פארברעכער. װי באהאנד^ט
 פאר זײז םאקא־װאנזעטי געמען די ן5זא םארלויפיג נאר

 גערעכטינ־ קאפיטאליםטישע די טרויען צו ניט װארנונג א אונז
 ראדי־ ליבעראלן, בורזשואזע די אף פאר^אזן צו ניט זיך קײט,
 איצטיגער דער פאר אלע שטייען זײ םאציאליםטן. און ק«אן

 ק^א־ פראלעטארישע די שונאים ביצוטיגע זײנען און ארדנונג
 זיך «1א ביצויז פאר^אזן זיך קענעז ארבעטער די םעגקעמפער.

 ארבעט פון װעצט די װעלט, נייע די אויםקעמפן מוזן און אליין
ארבעטער־־כחות. אײגענע זײערע מיט

ארדן ארב. אינט. דער און ״מארגן-פױיהײט״ די
ארבעטער־סלאם. םונם װעג־װײזער דער איז קאמוניזם דער

 זײנע פארשפרייט װאם ליכט־טורם, רער איז קאמוניזם דער
ערד־קױל. גאנצן איבערז םאװעטך^אנד םונם שטראלז

 פעלקער אלע פון ארבעטער די צו רעדט קאמוניזם דער
 אמערי־ אין צונג אידישע זײן שפראכן. אײגענע זײערע אין
״מארגן־םרייהײט״. די איז קע

טעאעגראוי, דראטיצאזער דער איז ״מארגן־םרײהײט״ די
 טויזנטער צענדליגע צו װארט קאםוניםטישע דאס ברײנגט װאם

 דורך ראדיא־אינםטרומענט דער איז זי ארבעטער. אידישע
 דעם אן פירט ארבעטער־באװעגוננ רעװאלוציאנערע די װעלכן

 ״מאר־ דער דורך ארבעטער־מאםן. אידישע די פון קלאםנקאמן*
 ק^אםנקעמםע־ אלע געװארן אױםגעבויט זײנען געךםרײהײט״

 א ארבעטערשאפט. אידישער דער םון אינםטיטוציעס רישע
 אינט. דער אנטשטאנעז אויך איז ״מארגךםרייהייט״ דער דאנק
 ער אגטװיקלט ״םארגז־םריױזײט״ דער דאנק א און ארדן ארב.

װײטער. זיך
געבן, אכטוננ גוט אאמיר געדײנהען. שטענדיג עם אאמיר

 קיינמאא ״מארגךפרײהײט״ דער פון מעכאניזם דער אז
יע ניט  ״מארגן־םריי■ דער צושטעאן כםדר אאמיר װערן. קא̂י

 סאנען זיך זאא מעכאניזם איר אז שטאף, בריטיגן דעם הײט״
ארבעטער־קצאם. םונם נוצן פארן באװעגן אומאויפהערצעך

געבורטםטאג ־טער75 וױנטשעװססים מאױם
 *־18 אן איז געבורטםטאג טער75 װינטשעװםקים מארים

ױם־טוב. בעטער
 פון ״זיידע״ דער געװען שוין איז װינטשעװסקי מארים

 הײנ־ דער םון זיידעם די 8ב רבעטער־באװעגונג8 אידישער דער
 געשריבן האט װינטשעװםקי מארים ארבעטער־ױגנט. טיגער
 װען געילעבט, נאך האט מארקם האריצ װען םאצי^יזם, װעגן
נעװעז. קינד 8 נאך איז לענין

 דער פאר יאר דרייםיג איבער מיט ,1886 םריאינג אין
 דער־ שוין װינטשעװםקי מארים האט רעװאאוציע, אהטאבער

 מוש־ ארבעטםמאן דער װי איבעראא, זיך רירט עם ״װי זען,
 דע־ זײנע צו און .,קאפיטאל מיט יזאמוז דעם צו זיך טירט

 זיינען װאם די — ארבעטער, אידישע — אייניק^עך מאאטיגע
 :אויםגערוםן זײדע דער האט — זײדעם א^ײן הײנט שוין

זיך, רירט עם װי קינדער, איר, ״הערט
? אן קומט םוף דער אז איר, מערקט

ך םימארשירט קינדער, ! פאריװערטם  זי
״ לוסטיק "1 פאן רויטער דער ב

 ־8P זײער פון װייטער ניט זעען װאם לײט, ״פראקטישע״
 1פי פאנטאזיעם די איבער געשמײכלט איראניש האבן רעטע,

 ״פאנטא־ דער האט געזיגט נאר רבעטער־דיכטער.8 ױנגן דעם
 אוי אונטערגעשריבז זיך האט װינטשעװםקי מאריס װי זיאר״,

 פוםציג און עטצעכע מיט םעליעטאנען ליםטישע8צי8ם זײנע
 אנ־ דעם געזען אויגן א״גענע זײנע מיט האט ער צוריק. יאר
 און ערד דער פון זעקםטל א אױ ״םוףי״ לס8קאפיט םונם קום

 װינטשעװםהי מארים איז געבורטםטאג זיבציגםטן זײן צו ;אנט
מיט ארויםגעטראטן

גון ״א ם, א נ ע נ״
 גריגדער פארן ליד א

פר״עם, דעם לעבן פונם
 פלאנצער פארן שיר א

ם א פון ע ״ ״עץ־חײם״, נ
לטנצח־געזאנג א

ט קלינג פארן ן מי ״ קלאנג, ז
ײ, פאר מזמור א טע די פאר ז ם רוי ; חילי
ײ, נאך ?דיש א טע די נאך ז ױואלים״*) טוי טי

 זײדע דער ארבעטער, אידישע אונז, איז טײער און ליב
 אי־ די האבן סאװעטן־םארבאנד אין באװעגוננ. אונזער פון

 װינטשעװ־ מארים צו ליבע זייער אויםנעדריקט ארבעטער דישע
 לאנדװירטשאםטלעכע זײערע נאמעז זײן א אנרופן דורך םסין

 קואטור־ מלוכה׳שע און שטאט־גאסן קאלעקטױון, סאלאניעם,
 אמעריקאנער די װען טאן, דא אויך עם װעלן מיר אנשטאצטן.

 םאװעטן־רע־ זײער פראקלאמירן װעלן פויערים און ארבעטער
 װינ־ מארים נאמעז דעם מיר פארקערפערן פארלויפיג פובליה.

 אינט־ אונזער פון קינדער־שולן און ברענטשעם די איז טשעװםהי
ארדן. ארבעטער

!װעגונג8ארבעטער־ב דער פון זײדע דער זאל אעבן נג8א
 רבעטער-8 דער און ארבעטער־דיכטער דער זאל לעבן לאנג

!װינטשעװםקי מארים װעקער,

 ״פרײחייט״, פארלאג װערק, געזאמלטע װינטשעװםקי, מאריס *)
ט באנד, ערשטער ײ .322 ז
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ארדן ארב. אינט. אץ מיטגלידער 25ססס,
ארגאניזאציע. קיצאםנקאמף א איז ארדן ארב. אינט. דער

 ארבע־ ?עםפנדיגן םונם רייען די אין שטייען מיטגי^ידער זײנע
 אין ארייעעצױגן װערט װאם ארבעטער, יעדער טער־קלאם.

ארבעטער־זאך. דער םאר רעקרוט נייער א איז ארדן ארב. אינט.
פא^יטי־ גרויםע א איז ארדן ארב. אינט. דעם גרעדן דאם

 זײן םון ע^עמענט יצינקן דעם באםרייט האט דאם טאט. שע
 אין ע^עמענט ?ינקער דער צעשפאילטנקייט. און צװײאיגסײט

 ניט־נארמא^ע א געװען איז ארדגם םאציא^־פאשיסטישע די
 םון םאן רויטע די האנם אײן אין האלטן ניט קאן מען זאך.

 שװארצע די שטיצן האנט צװײטער דער מיט און קאמוניזם
 ארדן ארב. אינט. פון מיטגצידער די נאר פאשיזם. פון כחות
 דער^יזט. זיך האבן זײ װאם דערמיט, באנוגענען ניט זיך טארן

 זיך געפינען ארבעטער 5צא היפשע א אז געדיינקעז, דארפן זײ
 אוים־ ײז5א העלפן ארבעטער יענע אנער.5 שונא׳ם אין נאך

 זייער אװעק נעמען װאם גיינגםטערם, און םקעבם די האאטן
אגן און ברויט  אפיצו ארבעטער, די פיקעט־יציין. אםן זײ ש̂י

 םאװעטן־ פארן םימפאטיע א םיאן גאנץ־באװאוםטזיניגע ניט
 זיי־ געזיגט האבן דארט אז אינםטינקטיװ, םיאז זיי םארבאנד.

 פון גאיס פארן ט5װע נײע א בויען יענע אז אוז ברידער ערע
 הע^פן צײט דערזע^בער אין נאר שאפן. און ארבעטן װאם אצע,

 גאנצן א אױםצוהא^טן צאיצונגען זייערע מיט ארבעטער די אט
 םאװעטן־ דעם גענז העצער און באשמוצער פאראוימדער, שטאב

פארבאנד.
 דערפאר זיך מוזן ארדן ארב. איגט. פון מיטג^ידער די

 ארבעטער יעדן ארויםצוראטעװען ארבעט דער איז ארײנװארםן
 ארבעטער ״יעדער :זײן דאח* אאזונכ די גלות־פאשיזם. םונם

 ציל, אינזער דערגרייכן אײכט מיר ן5װע ארדן״, ארב. אינט. אין
 מיט װײניגםטנם קאנװענשאן ערשטער אונזער צו קומען צו

מיטג^ירער. 25,000

ליכט״ דאם קומט מזרח ״פון
 צױױאיזירטםטע די געװען 5אמא זיינען אפריקע און אזיע
 אז צוגעגעבן, האבן רוימער זיגרײכע די ו5אםי ערד־טײצן.

 הונ־ נאר יכט).5 דאס קומט מזרח (פון אקם״ אריענטא ״עקם
 איג־ אדער פארטונקי^ט האט אונטערדריקונג םון יארן דערטער

 אפריקאני־ און אזיאטישע אין $יכט דאט אויםגעאאשן גאנצן
 דאם דאנח א צײט, נייער דער איז ערשט קו^טור־אענדער. שע

 װידער ״מזרח״ דער האט אקטאבער־רעװאצוציע דער םון יכט5
אײכטן. אנגעהייבן

דערװאכט. האבן עגיפטן און אראביםטאן כינע, און אינדיע
 פרעמדע און אײגענע בײ קנעכט סײן זײן מער גיט װילן זײ

 הײאיגע פון פסוקים די מער ניט העצפן עם אונטערדריקער.
 די און פאריעם די אבוית. די םון שפריכװערטער די שריפטן,

 דערװאוםט זיך האבן זײ צעבן. אינם ח^ק זײער װיאן ים5קוי
 אינם אעבן זײ אז מער, ניט נ^ויבן און ארבעט פון יחום פונם
 אין אימפעריא^יםטן. און קאפיטאי^יםטן פריצים, פון זכות
 םאװעטן, פראסצאמירן ארמײען, רויטע זײ ארגאניזיח בינע

 כינע איז םאװעטן די פון זיג דער קאמוניזם. םארשפרייטן
 רעװא־ דער םון גאנג דעם אף אײנם^ום אז באײבן ניט .װעט

װ. א. א. פאי^עםטינע םיריע, עגיפטן, אינדיע, אין ^וציע
אימ־ דער זיך. טרײםצט מאכט אימפעריאליםטישע די

 איינ־ מאנראטאריע, קאלאניע, יעדער אין אפי^ו האט פעריא^יזם
 האט ער דינםט. זײן צו אגענטן מחנות גאנצע ם^ום־םפערע,

 אין צױניסטן אינדיע, אין פאםיפיםטן כינע, אין מיםיאנערן
 אגענטן אימפעריאליםטישע אאע די נאר װ. א. א. פא^עםטינע

 רעװאילו־ דער פון נאנג דעם אפצושטעילן בכח מער ניט זײנען
 די אט אףז אימפעריא^יזם דער מער ניט זיך פארצאזט ציע.

 גיפט־ טענקם, ילופט־שיםן, קריג־שיםן, אהין שיקט ער משרתים.
ג. ד. א. גאזן

 קאנען אימפעריאי^יזם פונם האנט ב^וטיגע די אפשטעצן
 גופא. מילוכות אימפעריא^יםטישע די אין ארבעטער די באדיז

 :רוף< מיטן שטארק ארויםטרעטן מוזן ארבעטער אמעריקאנער די
 אז דער^אח, ניט טארן זײ כינע!״ פון הענט די אװעק ״נעמט

 בורזשואזיע כינעזישע די העאםן 5זא שטאטן םאראײניגטע די
מאםן. כינעזישע רעװאאוציאנערע די אונטערדריקן

 איז קאפיטא^יזם געגן רעװאצוציע כינעזישע די אעבן זאצ
!אימפעריאיציזם

רומעניע אין פאגראמען די
 פאגראם־ טיכטיגסטע די זײנען רומעניע פון הערשער די

 יאר הא^בן א איבער שויז עם פראקטיצירן ז״ םפעציאיציםטן.
 םינסטע־ קײן ניט זיינען פאגראמשטשיקעם רומענישע הונערט.

 פראםעםארן הויכגעבי^דעטע נאר פויערים,' אומװיםנדיקע רע״
רומעניע. פון ױגנט״ ״גאצדענע די — םטודענטן זײערע און

 רו־ אויםגעמוטשעטער הונגעריגער דער װען מאא, יעדעם
 אונטערדרי־ זײנע געגז פראטעםטירן אן הײבט פויער מענישער

 קאפיטאציםטן און פריצים רומענישע די זיך באהאלטן קער,
 דעם אז װייזן הערשער רומענישע די פילײצעם. אידישע היגטער

 זײ־ ״דאר :הענדאער און קרעמער אידישע האײנע די אן» פויער
 רױ אין אידן די אט ניט װען שונאים. ערגםטע דיינע נען

ג^יקצעך״. געװען פויער װאאםטו מעניע,
 ארטאדאקםן, זיך רופן זײ צי אידן, באילעבאטישע די

 אײנצאנע צװישן שו^דיגע די זוכן םאציאליםטן, אדער צױגיסטן
 אנשטעיצ דעם מאכט בורזשואזיע אידישע די אנטיםעמיטן.

 איז אידן אף פאגראמען די אז פארשטאגען, ניט װא?ט זי װי
 רעגירוננ־פאאיטיה. רומענישער דער פון טײא א זײנען רומעניע

 םאר־ אלייז איז בורזשואזיע אידישע די אז איז, אמת דער נאר
 םאװעטן־ פונם גרענעץ דער אףי אויפצוהאיצטן אינטערעםירט

 דינםט אין שט״ן זאצ װאם רעזשים, פאשיםטישן א פארבאנד
 אר־ רער געגן אימפעריאי^יזם און קאפיטאציזם א^װעצטצעכן פון

 בורזשואזיע אידישער דער רעפוב׳ציק. פויערים און בעטער
 בא־ װערן אידן (רײכע אידן ארימע אףי פאגראמען ?יבער איז

 ארבע־ םון מאוכה א אײדער פאגראם־רעגירונג) זײער פון שיצט
פויערים. און טער

 ארויםטרעטן קאנען ארבעטער־מאםן אידישע די בילויז
 אויך קאנען זײ פאגראם־רעגירונג. רומענישע דער געגן ערנםט
 ארבעטער רומענישע די העצפן דורך פראטעםט זײער שטיצן

 קאפי־ און פריצישע זײערע געגן קאמו» זײער אין פויערים און
 ארבעטער פרײע םון רוםעניע א הערשער. טאיציסטישער

 אי־ דער פון װערן באקעמפט ביטער װעט פויערים און
 םאװעטן־ איר אין זיך ן5װע דערפאר נאר בורזשואזיע, דישער

 אעבן װאם מאםן, אידישע ברייטע די עך5יק5ג ן5םי רעפובי^יק
ארבעט. אײגענער זייער פון



5ק נ ו b ר ע ד1930 םעפטעמבער,

ב ר ם ע ם ע ר ו ט ש
ןאװבארגז, ־m-um האט יאר צענדליג פאר א מים צוריק

 אנגע־ ע?אנאמיםט, בורזשואזער דייטשישער בארימטער דער
 םא־ קיין ניטא איז ״פארװאם טעמע: דער אף יװערס א שריבן

 האט װערס דעם אין ?״ שטאטן םאראײניגטע די איז ציאליזם
 ניט איז םאציאליזם אז טעאריע, די דורכגעפירט זאמבארט

 אויםערגע־ דער דאנק א שטאטן םארא״ניגטן די אין מעגלעך
 סראםט־רעזערװן אומענדלעכע לאנד: םונ׳ם לאגע װײנטלעכער

 ארבעטער, די פון לעבנם־םטאנדארר הויכער ?אפיטאליזם, פון
 ארויםצו־ זיך ארבעטער אינדױױדועלן דעם פאר מענלעכקייט

 ק^א־ שארםע ניט־גענוג־ און קאפיטאליםט א װערן און ארבעטן
 אנ־ מיט מאמענטן. אלע די םון רעזולטאט אלם םעךצעטײלונג

 די םון אײנער געװען איז זאמבארט װערנער װערטער: דערע
ן ערשטע ט ם י ל א נ ^ ש פ ע ם ק  םאראײניגטע די בנוגע ע
 אומ־ םאציאליזם איז געזאגט, ער האט אײראפע, אין שטאטן.

 קלאםן־צעטײלונג. שארפער פון רעזולטאט אלם םארמיידלעך
מעגלעך. ניט ער איז אמעריקע איז

 זאמבארטם געסענט האבן םאציאליםטן אמעריקאנער די צי
 הונדערט אן* אנגענומעז זײ האבן טעאריע זײן ניט, צי װערק,

 אוים־ געװען זיינען םאציאליםטן אמעריקאנער די פראצענט.
ו עקםעפשאנאליםטן. געהאלטעכע  ״גוטע״ אלטע די אין אפי̂י

 אראנזשירן נאך עגט5פ פארטײ םאציאליםטישע די װען צ״טן,
 (די קאמוגע פאריזער דער םון אנדענק צום ױביליי־מיטיגגען

 דעם פון און דיקטאטור) פראלעטארישער פון פראבע ערשטע
 רעװא־ פראלעטארישער א פון טריט ערשטע (די יאנואר טן9

 א נאר האט אלעם דאם אז געװארן, םארשטאנען איז לוציע),
 װעט געזאגט, מען האט אמערי?ע, אין םענטימענט־באדייטונג.

 אויפ־ באװאםנטן א צו ניט קאמונעס, ?יין צו ניט ?ומען ניט עם
 ער ;גוט צו זיך לעבט ארבעטער אמערי?אנער ״דעם שטאנד.

 האט אזוי שטימונג״. רעװאלוציאנערע ק״ן ניט דעריבער האט
 צוגאנג ניט־מארקםיםטישער (יעדער אופן װאולגארז א אף מען
 םא־ דעם אראפגעפטר׳ט װאולגאר) איז ארבעטער־קלאם צום

 מאכט די פארכאפן צו קצאם א םון מאביליזאציע אלם ציאליזם
 םא־ אמעריקאנישע די בײ איז םאציאליזם מלוכה. דער פון

 פראפאגאנרע, םון אביעקט אן פאל, בעםטן אין געװען, ציאליםסן
 דער איינרײרן דארף מען װאם ארדגוע״, ״אידעאלע א ה. ד.

 נאר ק^אם, אלם ארבעטער־קלאם דעם דוקא (ניט מענטשהײט
 ?אפי־ דער װי בעםער איז זי אז בכלל), ״מענטשהײט״ דער

 סא־ אמעריקאנישער דער :װערטער אנדערע סיט טאציזם.
 (״עק־ אויםערגעװײנט^עכער דער איז געגאויבט האט ציאיציזם

 גיט קאפיטא^יזם אמעריקאנישן פונ׳ם םײאיגהייט םעפשאנאל׳)
 די פון באדערפענישן פונדאמענטאיצע די באפרידיגן צו נאר

 קאמם^רט, מיט זײ באזארגן צו אויך נאר ארבעטער־מאםן,
 מען פארװאם צוקונפט. דער אף אויסקוק זיכערן א און םום

 גרויסן א פאר טאקע איז ^אנד, טייערן אין םאציאיציזם דארף
ארוים־ זייגען ^יגערע די געװען ניט םאציאי^יםטן טײצ

 בעםער ״פארט״ איז םאציא^יזם אז הנחה, דער םון געגאנגען
 קאפיטא־ אמעריקאנישן םונ׳ם ״אםילו״ — קאפיטאציזם, פון

פרײ־ צו ״אידעאאיםטיש״ און םיין דעריבער ם׳איז אז — יזם,5

 גזגװארן, פארשטאנען איז עם ע".5א ״פאר םאציא^יזם דיגן
י אז פ ן ו5א ר א ט פ ם י א א ט י פ א  בעםער איז ס

 קאפיטא־ די ן ד י י ו נ י י א קעז מען אז און סאציאיציזם
 אטובת ארדנונג ניט־פערםעסטער א םון אפצוזאגן זיך איםטן

פערפעקטער. א
 היינטיגן ביז׳ן הערשן געבציבן איז טעאריע דאזיגע די

 די םאראײניגמ װאס באדן, געמ״נזאמער דער איז דאם טאג.
 דער איז דאם םאציאיציםטן. די מיט עקאנאמיםטן בורזשואזע

 יצאװ־ די אװעקגעשטעיצט אויך זיך האבן עם װעאכן אף באדן,
 םראזעא?אגיע םאציא^יםטישע די װי אזוי, פונקט םטאניםטן.

 טז5הא צו פי״ ״עם אמעריקאנישער דער געשטערט ניט האט
 קאמוניםטי־ די האט אזוי פונקט ״עקםעפשאנא^יםטן״, די מיט
 ^װםטא־ די פרט דעם אין געשטערט ניט םראזעאיצאגיע שע

 איבערצייגונג :בשותפות אײנם האבן ?אגערן דרײ איצע ניםטן.
 אמע־ פון קראםט בויענדיגער שעםערישער, געװאאטיגער דער אין

 ^וגשאפט אומגעװײנטצעכער זײן אין ?אפיטא^יזם, ריקאנישן
 אם׳ן שװערקײטן זײן גובר פון פרט אין דערפינדערישהײט און

^אגער. איין בעצם דעריבער זיינען יצאגערן דרײ װענ.
 װיכטיג איז מאטענט היםטארישער איצטיגער דער
 אמערי־ פון אילוזיע די אט צעברעכט ער װאם דערמיט׳
עקםעפשאנאליזם. קאנישן
 לאװ־ די ניט סאציאליםטן, די ניט אז זיך, םארשטײט עם

 אין ״טעאריע״ זייער רעװידירן צו אײלן זיך װעלן םטאניםטז
 דא מיר זיינען זיי ניט אבער פאקטן. היםטארישע די פון ליכט

 דער־ װיכטיג איז מאמענט היםטארישער איצטיגער דער אויםן.
 םאםן הארעפאשנע ברײטע די םון אויגן די עפנט ער װאם םיט,
 דער איז םריער אויך אויב קאפיטאליזם. פון באנקראט אפ׳ן

 שלעכט־ די צװישן גרוים זײער געװען ניט עיןםעפשאנאליזם
 ארעמע די צװישן און ארבעטער־ק^אם םונ׳ם שיכטן באצאלטע
 מאםן־פםי־ דער פון אויםגעברענט איצט ער זוערט פארמערם,

נויט. און הונגער םון אײזן גליענדיגן דעם רורך כאלאגיע
 םון הריזים, א אין ארײנגעקראכן איז קאפיטאליזם דער

 — ארבעטםלאזע מיליאן אכט ארוים. ניט קריכט ער װעלכן
 — לויז םיז לעבן װאם פערזאנען, אלע פון פערטל א אריבער

 ?א־ דער צייט. היינטיגער םון פאהטאר גרעםטער רער איז דאם
 קאפיטא־ דער און ארבעט. קײן געבן ניט זיי הען פיטאליזם

 דויערט קריזים דער היל^. מיט באזארגן ניט זיי װיל ליזם
ניטא. איז פארבעםערוננ ק״ן און — חדשים נײן שוין

 לע־ די נעפלאצט. האט ע?םעפשאנאליזם םון לענענדע די
 אמע־ פון דערםינדערישקײט אויםערנעװײנטלעכער פון גענדע

 קען קאפיטאליזם דער געפלאצט. האט קאפיטאליזם ריקאנישן
 הויר־סװא־ די םון אפילו לעבנם־םטאנדארד דעם אנהאלטן ניט

 מאסע. ברײטער דער פון שוין רעדט װער ארבעטער, ליפיצירטע
 1א װערן זײ װעז יחום, זייער אן װערן הויך־קװאליפיצירטע די

 מען רעכנט הוננער. םאר׳ז גלײך זײנען אלע ארבעט. זייער
 לאנרװירטשאפט־ מיליאנען די מיט םארמער־קריזים דעם צו

 םארמערם, ארעמע מיליאנען גרעםערע נאך און ארבעטער לעכע
בילד א זיך באקומט — אפגרונט, אין געשטויםן װערן װאם
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 עם ה#ט ט5װע די װאם צעטרײם^וננ, עקאנאמישער אזא םון
מאםשטאב. ענ^עכן אן אין געזען ניט אהער ביז

 דאם געװארן איז סאפיטאאיזם מעכטיגםטן םון אנד5 דאם
שן גרעםטן דעם םון ^אנד  םוז אאנד דאם קריזים. ע^נאמי

 דאם געװארן איז ארבעטער די םאר ?עבנם־םטאנדארד העכםטן
 װי װײנינער ניט םאר הי^םצאזיםקײט גרעםטער דער פון אאנד

 מענטשז מיאיאן צװאנציג און הונדערט אריבער די םון םערטצ א
שטאטן. פאראײניגטע די אין

 אגע5 דער אט םון אױםװעג דעם זעען קאפיטאיציםטן די
 עקםפארט. םארגרעםערטן און פראדוקציע פארבעםערטער אין

 ביאיגערע פון פראדוקציע — הײםט פר^דוקציע פארבעםערטע
 .1 :םיטיצען דרײ דורך דערגרייכט װערט ביאיגקייט םחורות.
 םון אײגםירונג .2 ;קאפיטא^ פון קאנצענטראציע װייטערע

 אויםניצונג בעםערע .3 ;ארבעט־מעטאדן און מאשינעז נייע
 קאנצענ־ די איין. קאענערז א םאר ארבעט מענטשלעכער פון

 טיכטיגשײט מער מיט באהערשן צו םעגאעך מאכט טראציע
 מאשינען נייע די ;מארק דעם םיי פראדוקציע־מיט^ען, די םײ

 דער בײ ארבעטער ׳װײניגער מיט זיך באגײן צו מעגיצעך מאכן
 אוים־ בעםערע די םחורות; צאצ גאײכער א םון פראדוצירונג

 פון ארויםצוקריגן ערשטנם, מעגאעך, מאכט ארבעט פון גיצונג
 שטונ־ פער ארבעט־ענערגיע מער ארבעטער זעאבן דעם און אײן
 װייניגער מיט באגײן זיך צװייטנם, געצא^ט, װייניגער פאר דע

 קענען צו אױ אויםגערעכנט איז פ^אן גאנצער דער ארבעטער.
 םארקצענערטער א מיט פראדוסציע־אפאראט גאנצן דעם אנםירן

ן װאם מעגטשז, צאא ^  אר־ מער םך א יעדערער אװעהגעבן ז
 ק^עגערן א דערםאר באקומען און םריער, װי בעט־קראפט,

ארבעט. זייער םון פראדוקט פונ׳ם טײא
 ביאיגערע ניט אופן בשום הייםט פראדוקציע בי^יגערע א
 רי ^אנד. םונ׳ם באפע^קערונג ברייטער דער פאר םחורות
 קא־ הויר־?אנצענטרירטן םון הענט די איז זיך געפינען םחורות

 די פראפיט־אינטערעםן. זײנע אינזינען האט װעיצכער ,5פיטא
 בא־ דער פון ארויםצורײםן אים דייןטירן איגטערעםן דאזיגע

 דיפערענץ די נרעםער װאם פרייז. מאקםימא^ן א פע^קערונג
 פרא־ די גרעםער אאץ מארס־פרײז, און זע^בםט־קאםטן צװישן
 םרוכט די פוז געניםן ניט באפעילקערונג רי זועט דעריבער םיטן.

 עיזם־ אין פראנרעם א איז ער װאם ״פראגרעס״, דעם אט פון
 בי־ געװארן פראדוקטן די אםי?ו טן5$װ ארבעט. די פ^ואטירן

 מאנאפאצ־קא־ םון פא^יטיק געגןדער איז דאס װאם — יגער5
 ניט אוםן בשום דאם זיך קאויבט עצטער5< דער װאם און פיטאיצ

 אזא טיט באשיצט דאך זיך ער האט אומזיםט ניט װײא ט$ז,
 די געהאאםן ניט אויך דאם װא?ט — טאריח־װאגט ריזיגער
 זייער פאר וין5 פארקיצענערטן א באקומען װאם מאםן, ברייטע

ארבעט. קײז גארניט האבן װאם אדער ארבעט פארגרעסערטער
 קאפיטא^ים־ דער אין ״פארבעםערונגען״ א^ע דאזיגע די
 דער צו װי װיינינער גיט און מער ניט פירן פראדוקציע טישער

 מער האבן װאם מענטשן, רעזערװ גרויםן א םון באשאפונג
 הײםט, דאם װאם פראדוקציע־אפאראט. דעם אין ניט פלאץ קײן
 א^ע. פאר ארבעט קיין געבן ניט מער שויז קעז קאפיטאאיזם אז
 זײנע איבער איז זי אויפגאבע. דער אט םון אפ זיך זאגט ער

באנקראט. איז ער אז אונטער, זיך שרײבט ער כחות.
 םירן פראדוקציע דער איז ״פארבעםערונגען״ זעלביגע די

באקעמםן מער נאך פון פראבע א צו עקםפארט, נרעםערז א צו

 צוזא־ נײע צו װעאט־טארס, אםן האנקורענטז אויםצענדישע די
 דאם װאם — ארענא, אינטערנאציאנאיצער דער אף* מענשטויםן

מ^חמות. נייע צו הייםט:
 הריזים, םונ׳ם ארויםשריכן פרוםט האפיטאליזם דער װען

 װי־ אויםװײניגםטע ארן אינװײנינםטע די נאר ער פארשארפט
 זײנע אונטער באדן דעם מער נאך מינעװעט און דערשפרוכן

פים.
 \ז?גפה ײ(ז1 א בארײגו ?אפיגואליגגו פג\ בא^ןראגו ־un ̂וסי־

אמע־ דער אויב :.uu\mu:r־u)xun־m ד(\ר אי\
 קאפי־ צװישן אויםנאם קײן ניט איז קאפיטא^יזם ריקאנישער
 ניט אודא פר^עטאריאט אמעריקאנישער דער איז טאי^יזמען,

 ארבע־ אמעריקאנישע די פרא^עטארי׳טן. צװישן אויםנאם ?ײן
 א^טע די אין אםיאו גײםט ?עמםערישן א געהאט האבן טער

 שטאיצ־אר־ קוי^ן־גרעבער, די םון םטרייסם די צײטן.. ״גוטע״
 װידער־ דער היםטאריש. זײנעז נאדיצ־ארבעטער און בעטער
 ?אפיטאיציםטישער געגן ארבעטער־מאםן ברײטע די םון שטאנד

און שראפט מיט געװארן געםירט איז עקםפיצואטאציע
מוט.

דרײ־ א אננעמען איצט װעט װירערשטאגר דאזיגער דער
 װען װי ענןשנות, מער מיט װערז געםירט און כאראקטער טערן

 אויב אומפארמ״ד^עך, היםטאריש איז דאם םריער. איז ניט
 װערן דעגראדירט ניט וויצן אמעריקע פון מאםן הארעפאשנע די
 ארבעטנדינע די חױת. װיאדע הונגעריגע םון מדרגה דער צו

 די געגז און אוין־פארסיצענערונגען די געגן קעמםן מוזן װעאן
 אויםגע־ מער באדײטן װאם ארבעט, פון ״םארבעםערועען״

 אר־ די ארבעט. טאג א פון משך איז ארבעטער־ב^וט זויגענע
 װאם ארבעטן, צו רעכט דעם פאר קעמפן מוזן ן5ווע בעטסיצאזע

 םאציאיצער פאר און טאג, זיבן־שטונדיגן דעם פאר הײםט דאם
 ארבעטנ־ אאגערן, ביידע פארמען. אירע איצע אין פארזיכערונג

 באזונדער, יערערער קעמםן ניט װעאן ארבעטםיצאזע, און דיגע
 אגערן5 ביידע װײא קאאפעראציע, און ?אנטאהט א״נגן אין נאר

איינער. פרינציפיעא זיינען
 ער נאר װאונש, פרומער א ניט איז *idsp דאזיגער דער

 נאך איז באװעגוננ די טאג. הײנטיגן םון םאקט א שוין איז
 פונם םארנעם יצויטן זײן געדארםט װא^ט זי װי נרוים, אזוי ניט

 אנ־ שוין האט זי און — דײטילעך גענונ איז זי אבער קריזים,
 אר־ די פון גאםן־דעמאנםטראציעם די ריכטונג. איר געצייכנט

 גרויםע די ; 1930 פון םעברואר און יאנואר אין בעטם^אזע
 איבער מיט מערץ טן6 םוג׳ם דעמאנםטראציע איינדרוקםפולע

 פונ׳ם דעמאנםטראציעס די ;גאםן די אין ארבעטער יאז5”מ א
 רעװא־ א געװעז זײנעז אצע זיי — אויגוםט טז1 און מאי טן1

 םאױ אוז ארבעטם^אזיגקייט גענן מאםן־פראטעםט אוציאנערער
 חדשים אעצטע די פון םטרײסס די םארזיכערונג; טאציאיצער

 ׳טוך־ אויטאמאבי^־אינדוםטריע, קויאן־אינדוםטריע, דער אין —
 זיי־ — מעטא^־אינדוםטריע שפייז־אינדוםטריע, אינדוםטריע,

 טויזנטער ארומגענומען האבז זײ :גרוים ניט בערך געװען נען
 הונדערטער באשעפטיגן איגדוםטריען די װאו דארט, ארבעטער
 פירט עם װעג װעיצכן אין געוויזז, האבן זײ אבער טויזנטער.

 די האבן ערטער םך א אין מאסן. די פון פראטעםט דער
 ׳לויך געגן פראטעםט «אם — םפאנטאז אויםגעבראכן םטרײקם

 קײן געהאט גארניט םטרייקער די האבן אפט םארקצענערונג.
םאר־ ױניאן־בייראסראטז די האבז ערטער םך א איז פירער.
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איצט און צוריק יאר אײן
 סען ,1930 מאי ביז 1929 מאי פון אנפאעענדע יאר, דאם

 געשיכטע דער אין יאר שטורמדיגםטן דעם פאר װערן פאררעכנט
 האט 5יג5פ פראגרעסױוער און ^יגקער דער װאם ?אמו*, דעם פון

באװעגונג. פראטערנא^ער דער אין אנגעםירט
 װעיצן זײ אײנשטימען. ניט אפשר ן5װע חברים אײניגע

 דער נאך 1922 געװען איז יאר שטורמדיגםטע דאם אז זאגן,
 װען יאר, דאם ,1925 אדער קאנװענשאן, טאראנטער בארימטער

 רועאן חברים די פארבאנד. דער געװארן ארגאניזירט איז עם
 מיט י$רן יענע פארג^ײכט מען װעז אז ז״ן, מםכים מוזן אבער

 די אז נאר א?ציע, פון נאר ניט פרט דעם אין יאר יצעצטן דעם
 צאר־אױםנעשפראכענעם1? א מיט װערן באגי^ייט אקציע

< ק^רן א מיט פערםפעהטױוע, קיצארער א מיט פראגראם,  צ
 פירט עם װאוהין מאםן ברײטע רי םאר באװיזן האבן װעיצכע

 Dtp אז שיצום, צום קומען מען מוז קאמף, איצטיגער דער אוגז
 םראטערנאיצער דער אין װיכטיגסטע Dtp געװען איז יאר יצעצטע

באװעגונג.
דעם פון קאנװענשאן שײןאגא׳ער דער נאך ,1929 מאי אין

 אינקן דעם םון קאנפערענץ דער נאך גיצײכצייטיג ארבעטער־רינג,
 םאר ־it^p געװארן איז שי?אגא, אין פאיגא פראגרעםױוז און

 ארבעטער־ דעם אין םארביצייבן ניט מער קאנען מיר אז איצעמען,
 האט ארבעטער־רינג םון קאנװענשאן שיקאגא׳ער די רינג.

 אוים־ אן אין װערן םארװאנד^ט פון פראצעם דעם פארענדיגט
 ארבעטער־ דער םון פ^יג^ םאציאיצ־פאשיםטישן געשפראכענעם

 איז ברענטשעם ?ינקע און פראגרעםיװע די פאר און באװענוע.
it^p ,דע פאר ארבעטן זײט איין פון ניט קאן מען אז געװארן“ 

 שט״ן זײט צװייטער דער פון און ױניאנם ^אםן־ פון באשאםונג
 ױניאנם, קאמפאניע־ די שטיצט כע5װע ארגאניזאציע, דער אין

 םן5הע< אין איגםטרומענטן װיכטיגםטע די פון איינער איז װאם
האטפאניע־ױניאנם. די אויפהאיצטן

 װאס — םראגע די איז ?אנװענשאן שיקאגא׳ער דער נאך
 םאר נרוים גאגצער דער איז געװארן אװעקגעשטע^ט — וױיטער

 םראטערנאיצער דער אין 5פ?יג פראגרעםױון און אינשן דעם
באװעגונג.

צינהער דער איז צײט יענער צו אז געדענקען, אויך אאמיר

 די אנצונעמען ארבעטער די געצװאונגען און םטרייק דעם ראטן
 itjtfp גענוג רײדן גופא םטרײקם די אבער שקאאםערײ. נייע

מאסן. די םון שטימוננ דער װעגן
 וױי־ דער אנהויב. אן ערשט זײנען קרעםטן דאזיגע די
 ראציאנא^יזא־ װייטערע די קאפיטא^יםטן, די פון דרוק טערער

 ױניאן־בױראקראטן די פון ?אאפעראציע װייטערדיגע די ציע,
 מאסן די צװינגען מער ץ5א װעט רעגירונג און בא^עבאטים מיט

אוםן. רעװאיצוציאנערן א א^ אוין־?אמפן גרויםע אנצוהויבן
 רעװאאױ ברײטע פון צוקונםט א איז צוקונםט נאנטע די

 !ברייטע״, זיי: רופן מיר קאפיטאיציזם. געגן קאמפן ציאנערע
 טוי־ הונדערטער און צענדיציגער ארייננעמען טוזן װע^ן זײ וױי^

 אר־ די אויב אינדוםטריע, זעצביגר דער פון ארבעטער זענטער
 ראציאנאאי־ געגן קאמף איז דערשי^אגן עפעם זיך וויאן בעטער
 ״רעװאצוציאנערע״, זײ רוםן מיר ^וין־רעדוצירונג. און זאציע

 װי ארויםטרעטן ארבעטער־קילאם דער װעט קאמו* דעם אין װײ?
 מיוכה זײז מיט קאפיטאצ פוז מאכט גאנצער דער געגן אם5ק א

 וו־עגן האנד^ען זיך װעט עם 5װײ און ארויםהעאפער זײנע און
 אפצוזאגן זיך בא^עבאטים די \1צגגעג( װעגן מאכט־םראגע, א

 אר\יפוײנז\ װעגן און עקםפ^ואטאציע־פ^ענער נייע זײערע פון
 ״געגן קאמפן דאם רופן מיר געבן. ניט װי^ן זײ װאם הנחות,

 די װעגן נאר ניט האנדיצען זיך װעט דא װיל קאפיטא^יזם״,
 זאכן, װעגן נאר ארבעטער, די פאר פארבעםערועען יענע אדער
 רא־ אז קאפיטא^יזם: םון viviwìììb פאװװ רי אן רירן װאם

 דער קעז צויךפאר^ענערונגען’ איז אפ״ ״םפיד ציאנאיציזאציע,
 זיך שטע<ן ארבעטער־מאםן די װען ?עבן. ניט קאפיטאיציזם

 װייטעררינן דעם געגז זיך זיי שטעילז מאם־מיט^עז, די אט גט־ג\
 א גופא דערמיט אים דער^אנגען זײ קאפיטאיציזם. פוז ?עבן

 1ײ5א זײגען זײ קריזים. זייז פארגרעםערן זײ טױט־קלאפ.
זע^ביגער דער איז נאך האצטן זיי װען קריזים. גרעםטער זײן

 אפן אטא?עם און בבציצ סריגם־פ^עגער זיינע געגז מיצחמה צייט
 ענ־ און מארסם װאם דאם, זײ װערן בםרט, םאװעטן־םארבאנד

 קאפי־ םון באגרעבער :אויםגעדריסט פארביג אזוי האבן גע^ם
טא?יזם.

 רעװא־ געװאיצטינער םון תקופה א אין אריין טרעטן מיר
 פאר־ אפט װערן תקופה דער אט אין באדײטונג. ?וציאגערער

 יע־ :קאמףי פאיציטישן און עקאנאםישן צװישן איניעז די װישט
 קאמף א ענין, פאיציטישער א װערט ?אמו* עקאנאמישער דער
 יעדער ;םצוכה יןאפיטא^יםטישער דער געגן ארבעטער די פון

 אינטערעםן עסאנאמישע די אינזינען האט קאמח פאיציטישער
 ארײנ־ װערן תקופה דער אט אין מאםן. הארעפאשנע די פוז

 אגריקויצטור־ נאר ניט ארבעטער, נאר ניט האטןז אין געצויגן
 מאםן אנדערע אויך נאר פארמער, ארעמע נאר ניט ארבעטער,

 םונ׳ם דעגראדירט און פארארימט װערן װאם קאײנבירגער,
 די אז זעלבםטפערשטענד^עך, איז עם הגם — צ,’גרוים־?אפיטא

 ארבעטער־ דעם געהערן זא? קאמפן איצע די אין פירערשאפט
סצאם.

 די א̂ו פיליכטן באזונדערע זיך ?ײגז ת?וםה דער אט איז
 עקאנאמי־ פא^יטישע, :ארבעטער־^אם פוג׳ם ארגאניזאציעם

 ארגאני־ די דארםן נאר גיט קו^טורע^ע. םראטערנא^ע, שע,
 דארפן נאר ניט ארבעטער; מאסן גרויםן אריינציען זאציעם

 דארפן זיי נאר אויפנאבן, זייערע װעגן מאסן די אױםק^ערן ז״
 פראגן טאג־טעגיצעכע ברענענדיגע די ארום אי\ פיך\ זײ

 םון צעשטערוננ ענתיצטיגער דער אף אויםקוק דעם מיט און
ארדנונג. קאפיטאאיםטישער דער

 זיין ארבעטער־ארדן איגטערנאציאנאילער דער פארנעמט דא
 אים פאר זיך עפגט דא ארבעטער־םראנט. בר״טן אינ׳ם פלאץ

ארבעט. פון פעאד געװא^טיגע א
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 צושטאנד. שװאבםטן דעם אין געװען פציגצ פראגרעםיװער און
 קאםוז־ סײן נעהאט ניט האבן מיר װײצ דערפאר, הױפטזעכצעך

 פראגרעםיװע און צינ?ע די וױיצ דערפאר, אויך און אפאראט
 זיך פאר געזען ניט האבן ארבעטער־רינג דעם םון מיטנצידער

 אונ־ םירט עם װאוהין געזען ניט האבן זײ ;פערםפעקטױוע די
 גע־ דעמאצט איז עם אויםגאנג. ז״ן ם׳איז װאם און קאמן* זער
 קאםף־ דעם םארצאזן האבן אינקע טײצ א װען צאגע, אזא װעז

 דער פון הענט די םאין ברענטשע די איבעריצאזנדיג פצאץ,
 מינאריטעטן געהאט האבן מיר װאו דארטן און יסע,5קי רעכטער

געצעבט• װי געזשיפעט מער זײ האבן ברעגטשעם, אינקע פון
 האבן א?טאבער־?אנפערעניו דער צו פארברײטוננעז די

 פראטערנאצער אונזער אין צעבן שטראם גייעם א ארײנגעגאםן
 אקטאבער־ דער צו דים?וםיע ברײטער דער אין באװעגונג.

 מיר אז ברענטשעם, אצע פאר געװארן ?צאר איז ?אנפערענץ
 אדער פראטעםטירן פון צװעק דעם פאר ניט קאנפערענץ די רופן

 דער צו מאניפעסט דער — פארראמונגם־רעזאצוציעם אננעמען
 צו גײען מיר אז אונטערשטראכן, קצאר זײער האט קאנפערענין

 ארבע־ דעם אין בצייבן מיר זאצן צי באשציםן, קאנםערענץ דער
 ארגא־ םראטערנאצע א״גענע אונזער בויען אדער טער־רינג,
ניזאציע.
 אוים־ אזוי אקטאבער־שאנםערענץ די זיך האט דערםאר און
 בארייטװיציגקײט מיט באגײםטערונג, טיט נאר ניט געצייכנט

 באװע־ םראטערנאצער דער אין קאפיטצ נײעם א אנצבופאעעז
 פראגראם, קצאר־פארמוצירטער א מיט הויפטזעכצעך נאר גונג,
 דורכצופירן פראגראם אט־דעם וױצן אױםגעשמידטן אן מיט
צעבן. אין

 װענדונג די אקטאבער־קאגפערענץ, דער פון באשצום דער
 ארבעטער־ דעם םארצאזן צו מיטגצידער און ברענטשעם די צו

 פאר־ צו װיצן דער אינדעפענדענט, אן אנשציםן זיך און רינג
 — קצאםן־אינםטרומענט, א אין אינדעפענדענט דעם װאגדצען

 אונזערע אצע בײ זכרון אין פריש נאך זענען םא?טן אצע אט־די
 אויו* זיך נויטיג ניט מאמענט דעם אין איז עם מיטגצידער.

 פארביי־ בארירן מיר מוזן אבער פוגקט איין אפצושטעצן. זײ
 טוער די ניט םירער, די ניט אז דעם, װעגן פונקט דעם גייענדינ,

 אר־ דעם אין נאר ניט םציגצ, פראגרעםױח און צינקן דעם םון
 ארבעטער־ אינדעפענדעגט דעם אין אפיצו נאר בעטער־רינג,

 צוזאמענשטעצ דעם װעגז אנונג קײן געהאט ניט האבן — רינג,
 און םירערשאפט ז״ן װעגן טארבעטער־רינג, אינדעפענדענ פונ׳ם
מיטגצידערשאפט. זיין װעגן

 ארבע־ אינדעפענדענט דער אז קצאר, אוגז פאר איז הײנט
 מיט׳ די מאם גרויםער א אין און פירערשאםט זײן םײ טער־ריע,

 װייט זענעז זיי קצאםן־ארגאניזאציע, א פון װייט איז גצידער,
 א אין פארװאנדצען מ׳קען װעצכן מאטעריאצ, דעם םון אפיצו

קצאםן־ארגאניזאציע.
 װאם פאקט, אינטערעםאנטן א״ן געבן בצויז װעצן מיר

 דער אינדעפענדענט. דעם פון פירערשאפט די כאראקטעריזירט
 געשטא־ איז װעצכער הורװיץ, ארדן, פון פרעזידענט געװעזענער

 האט פציגצ, פראגרעםיװן געגן finsp פונ׳ם שפיץ דעם אן נעז
 עחזע?וטױוע נאציאנאצער דער צו באריכטן זיינע פיז איינעם אין
 :דערצײצט צאנד, איבער׳ן געמאכט האט ער װאם טור, א פון

 ?א־ א געטראםן האב איך װאו שטאט, א אין גע?ומען איך ״בין
?אמו־ פייערדיגע א געהאצטן איך־ האב עצעמענט, מוניםטישן

 אז געםונען איך האב שטאט צװײטער א איז רעדע. ניםטישע
 אר־ אן מיט צוגעפאםט זיך איך האב שוצ־אידן, פון עצעךעמנט

 געפו־ האב איך אז שטאט, דריטער א איז רעדע. טאדא?םישער
 איך האב נײגונגעז, אנארכיםטישע האט װאם גרופע, א נען

 ״דעצי־ איבעראצ האב איך רעדע. אנארכיםטישע אן געהאצטן
vw גאנצע די אז דערצייצט, מען און גודם״. די װערד w v ip v, 

 זײ װאם געפרײט, זיך האבן הײםענם, און טאביאשעם די מיט
 װערן געזאגט ?אן זעצבע דאם םירער״. ״געניאצן אזא האבן
אינדעפענדענט. פון םירער אצע װעגן

 מען מוז אינדעפענדענט פוז מיטגצידערשאפט דער װעגן
 םון מיטגצידערשאםט די באשטײט שטעט רײ א אין אז צוגעבן,

 הונ־ םון יארמוצ?ע־אידז, םון ארבעטער־עצעמענטן, i״p ניט
 אין אמת, דעמא?ראטן. און רעפובצי?אנער דערט־פראצענטיגע

 יארן צעצטע די אין האט ארבעטער־רינג אינדעפענדענט דעם
 גע־ איז װעצכער עצעמענט, ױנגער נייער א ארייעעשטראמט

 עצע־ דער אבער םציגצ, פראגרעםיװן און ^ינ?ן מיט׳ן שטאנען
 דער אין אײנצובירגערן זיך באװיזז געהאט ניט נאך האט מענט

גע?ומען. אים איז װאם פצאץ, דעם פארנעמען און ארגאניזאציע
 באשציםגדיג א?טאבער־?אנםערענץ, די צי ניט, װיים איך

 מיט בא?אנט מער זײענדיג און ארבעטער־ריננ דעם פארצאזן צו
 בא־ אנדער אן געמאכט װאצט אינדעפענדענט, אין צאגע דער

 געהאט דעמאצט װאצטן מיר אז ?צאר, אבער איז עם שצום.
 אינדעפענדענט. צום צוגאנג אנדער אן און טא?טי? אגדער אן

 װאצט טא?טי? אונזער װען אםיצו צי װיםן, ניט אויך ?אן מען
 אינ־ איז ?אמף דעם פון אויםגאנג דער צי אגדערע, אן געװען

 אונטערצי־ אצנפאצם, אנדערער. אן געװען װאצט דעפעגדענט
 אין ?אמן^ דער אז זאגן, מיר קאנעז סך־הכצ, דעם הײנט ענדיג

 בצויז אנגעהאצטן האט װעצכער ארבעטער־רינג, אינדעפעכדענט
 רעזוצטאטן. גוטע מיט ענערגישםטער, דער געװען איז מאנאטן,

 מאם־ די ארונטערצורײםן באװיזן צײט ־u־np א אין האבן מיר
dvp גע־ פאררעכנט יארן צעצטע די פאר זענעז װאם די, פון 

צינ?ע. כצומר׳שטע פאר װארן
 פירער־ דער פיז כארא?טער ?אנטר־רעװאצוציאנערן דעם

 (בויצעט) בוצט באזוגדערם מיר האבן אינדעפענדענט פון שאפט
 ביז 1929 א?טאבער פון ?אמפאניע אונזער אין אויםגעדע?ט

 ארײנ־ באװיזן מיר האבן מאנאטן פינף די אין .1930 מערץ
 אװע?צושטעצן אינדעפענדענט, פון ברענטש יעדן אין צודרינגען

 פאדערגרונד. איז ארגאניזאציע דער פון ?צאםן־כארא?טער דעם
 מערהײט א ארגאניזירן צו געװען בכח מיר זענען דעריבער און

 אינדע־ פון ״אינדזשאנ?שאן"־?אנװענשאן דער צו ברענטשעם
פענדענט.
 געװען זענען מערץ ביז א?טאבער פון צװישן־צײט דער אין
 םציגצ. פראגרעםיװז און צינ?ן דעם אין מאמענטן ?ריטישע

 םון ?צי?ע פאראײניגטע די װען צײטן, די געװען זײנען דאם
 האט ארבעטער־רינג אינדעפענדענט און ארבעטער־רינג דעם

 פארשװערונגען געמײגסטע די אטא?עם, שארפםטע די געמאכט
 זיך געגנצושטעצן כדי פציגצ. פראגרעםיװן און צינ?ן דעם געגן

 דעם פון כחות פאראייניגטע די פון אטא?עם שארפע דאזיגע די
 גע- מען האט באװעגונג, פראטערנאצער דער איז םצעצ רעכטן
 פאר־ הויפטזעכצעך נאר כחות, אצע מאביציזרן נאר ניט מוזט

 ארגאניזאציע דער צאזן ניט און פערםפע?טיװע ?צארע א מוצירן
ציניע. אט־דער פון אראפגײז
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 ארױם־ םציגא אינקן דעם אין זיך האבן מאמענט יענעם איז
 טאין־ גענגזעצלעכע באזונדערע צװיי מיט עלעמנטן צװײ גערוקט

 ״אינ־ דער אויף געװארן געבוירן איז װאם ריכטוגג, איין טיסן.
 אנ־ ניט געװאלט האט יאנואר, אין דזשאנקשאן״־קאנװענשאן

 דעם אין קאמפאניע די דורך פירן מיר איידער נאך אז דערש,
 בריי־ דער פאר קלאר מאכן מיר איידער נאן־ אז אינדעפענדענט,

 םאר־ דעם און קאמן* דעם פון אישום די מיטגלידערשאפט טער
 דורכגעגאנגע! זענען מיר איידער נאך אז םירער, זייערע פיז ראט
 אינדעפענדענט דעם םארלאזן שוין מיר זאלז — פראצעם, דעם
 א געהאט האט ריכטונג די ארגאניזאציע. נייע א גרינרן און
 קאמ־ די פאריזלענערן צו רייעז, אונזערע אין פעםימיזם זען צו

 ברענ־ די אין דורכצופירן געװעז נויטיג אזוי איז װאם פאניע,
אינדעפענרענט. םון טשעם

 װעלכע ריכטונג, צװייטע א געװען איז צייט זעלבער דער צו
 פערםפעקטיװע דער געגן פאליםי, דער געגן »נטשיידן געװען איז
 פראטערנאלן נייעם א בויעז פון אריענטאציע איר געגן און

 אר־ פראטערנאלע נײע א אז געגלויבט, האט ריכטונג די ארדן.
 ניט בויען, צו מאמענט דעם אין אוממעגלען־ איז גאגיזאציע

 דעם, צוליב אויך נאר מעגלעכקייט, לעגאלער דער צוליב נאר
 אװעקצונײן גרײט געװען זענען װעלכע מאםן, ברייטע די װאם

 נעמען צו איצט ג״ן ניט אבער װעלן ארבעטער־רינג, דעם פון
ארגאניזאציע. םראטערנאלע נייע א בויען זיך

 פאליםי די פאלשע. געװען זענען שטאנדפונקטן ביידע
 ארן לינקע די פון קאמיטעט נאציאנאלן דעם פון אויםגעארבעט
 מיט ריכטיגע, א קלארע, א געװען איז ברענטשעם פראגרעםיװע

 צעמענטירן צום געפירט האט װאם פערםפעקטױוע, געזונטער א
 אינט. אט־דעם פון אויפבויאונג דער צו און רייען אונזערע

ארבעטער־ארדז.
 פון ?אפיטל דעם אפגעשלאםן האט מערץ־קאנפערענץ די
 ארגאניזא־ פראטערנאלע רעאקציאנערע די אין קאמױ אונזער

 פראצעם דעם — קאפיטל נײעם א אנגעםאנגען האט און ציעם
 אין קאנפערענץ די ארדן. אײגענעם אונזער אויפבױען פון

ארדן. ארב. אינט. דעם םון געבורט די פראקלאמירט האט מערץ
בא־ מיר האבן חדשים, פיר די פאר איצט, ביז אפריל פון

 פון אויפבױאונג דער פאר פונדאמענט דעם אװעקצולײגן װיזן
 שװעריגקייטן, די בײצוקומען באוױזן האבן מיר ארדן. אונזער

 לעװערעט פוז און איםט־בראדוױי פון שונאים אונזערע װאם
 אונזער אױםבילדן פון װעג אויפ׳ז אװעקגעלײגט האבן םטריט

 דערצײלן, צו נויטיג ניט איז קאפיטל דער אויך ארנאניזאציע.
 פאררע־ די װאם נ^ך, נעדענקען מיטגלידער אונזערע אלע וױיל
 אינטערנאציא־ דער אז דערלאזז, צו ניט כדי נעטאן, האבן טער

ארגאניזירן. צו זיך מעגליכקײט די קריגן זאל ארדן ארב. נאלער
 האבן מיר שריט. ערשטע די דורכגעמאכט שוין האבן מיר

 אפשר דוןרכגײן געמאכט מיטגלידער טויזנט אכט הײנט ביז שוין
 דורכגעפירט האבז מיר דאקטאר־עקזאמען. א מאל דריטן צום
 אװעק שטעלט װעלכער פראצעם, ארגאניזאציאנעלן ערשטן דעם

באדן. געזונטן א אויףי ארגאניזאציע אונזער
? הײנט ביז דערגרייכונגען אונזערע זענען װאם

 איבער׳ן ברענטשעפ 160 מיט מיטגלידער טויזנט אכט .1
 טיילװײז דארפן מיט װעלכער מיט דערגרייכונג, א איז — לאגד

 צװםרידן, זײן ניט װעלן מיר טײאװײז. בלויז אבער צוםרידן, זײן
ניט װעט ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער װאנען ביז

 מיטגלידער. 25,000 קאנװענשאן ערשטער דער צו דערגרייכן
 זיך םאדערט דעם פאר זיכער. ? דערגרייבן דאם מיר קאנען
 ברענ־ אונזערע אלע םון מאביליזאציע פולשטענדיגע די בלויז

לאנד. גאנצן איבער׳ן מיטגלידער אונזערע אלע פון טשעם,
 םון מיר האבן ארדן דעם פון ז״ט םינאנציעלע די .2
 האבן מיר .pup געזונטן א אוױ» אװעקגעשטעלט אן אנפאנג

 םאר רעיטם קאנגרעם פראטוירנעל נאציאנאלע די אנגענומען
 טויטן־בענעםיט־פאנד. צום צאלונגען אונזערע פאר מאדוס א

 דערװײל זענען קראנקז־בענעםיט־םאנר פאר׳ן צאלונגען אונזערע
 פאר א בלויז אין אז געמאכט, מעגלעך האבן װאם אזעלכע,
 ארבעטער־ אינדעפענדענט דעם אריבעריאגן מיר זאלן חדשים

יאר. 21 אריבער שוין עקזיםטירט װעלבער רינג,
מינימי־ ניט זײ דארםן מיר װאם דערגרייבונגען, זענען דאם

 אינטערנאציא־ דער אז האבן, זינען אין דארפן מיר אבער זירן,
 פאר בלויז ניט געװארן געבוירן איז ארבעטער־ארדן נאלער

 געװארן געבוירן איז ער אז נאר טױטךבענעפיט, און קראנקן־
 זײנע אלע אין ארבעטער־סלאם דעם העלםן צו צװעק דעם פאר

 אװעק־ זיר באװיזן חדשים פאר די אין שוין מיר האבן האמםן.
 װעלכע קאמפאנתם, ברײטע די אין טרענטשעם, די אין צושטעלן

? לאנד אין דא פירט ארבעטער־סלאס דער
 װעלכער איז דיםקוםיע א איז ארײנגײז ניט װעלן מיר

 ערשטער, דעד אין — נעפינען זיך דארפן מיר ברענטשעם שורה
 די אין געפינען זיך װעלן מיר װען דריטער. אדער צװײטער

 פירט ארבעטער־הצאם דער װעלכע קאמפן, די אין טרענטשעם,
 אין אוז ערשטע די אין זייז צײטנװײז אויםקומען אונז װעט אז,

 די אין מאל אנדערש אן און צװײטע די אין צײטו אנדערע
 זיך מיר געפינען צי בלויז, איז םראנע די טרענטשעם. דריטע

 איז עם אמת, ניט. נאר אז זיך, דאכט מיר און דארטן. שויז
 נעװארן. ארגאניזירט איז ארדן דער זינט צײט, קורצע א בלויז

 כחות, די ארגאניזירן מיט געװען מיר זענען חדשים ערשטע די
 טאקע אבער ;באדן א אויף ארגאניזאציע די אװעקשטעלן מיט
 דעם פארגעםן ניט מיר טארן ארגאניזאציע פון פראצעם איז

 און געװארן, ארגאניזירט רזיינען מי װאם פאר הויפט־צװעק,
 לוצענםטע די זייז זאל עס דערלאזן, ניט אופן סײז אויף טארז מיר

 אין בלויז װערן פארװאנדלט לאזן אונז זאל װאם מעגלעכקײט,
טויטן־בענעםיט. און קראנקן־ פאר ארגאניזאציע אן

 מיר איצט. ביז אויפטואונגען די מינימיזירן ניט דארפן מיר
 הויפט־ פארגרעםערן. ניט אופן קײז אויף אבער זיי דארםן

 די טאג־ארדנונג אונזער אויףי אװעקשטעלן מיר דארםן זעכלעך
 ארגא־ אונזער פאר שטײען װאם פראגן, װיכטינע זײער צוױי

:ניזאציע
 א אלם ארדן אונזער בחננטשעם, אונזערע םארבינדן .1

 מיט «רבעטער־באװעגונג, רעװאלוציאנערער דער מיט גאנצער,
 אונ־ אז מאכן, קאמפאניעם. אירע אלע מיט קאמפן, אירע אלע
 דעם פון הענט די אין נעצײג װיכטיגער א זיין זאל ארדן זער

קלאםן־קאמ^. זײז אין ארבעטער־קלאם
 א םאר ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלז דעם מאכז .2

 מיר שליםן אויגוםט טן15 דעם מאםן־אירגאניזאציע. ברײטער
 מיר פאנגען אויגוםט טן15 דעם און קאמפאניע ערשטע אונזער

 קאמפאניע צװײטע אונזער — קאמפאניע צװײטע אונזער אן
 גרינדונגם־קאנװענשאן ערשטע אונזער װאם לאזונג, דעם פאר
ארדן. אונזער אין טיטגלידער 25,000 פאר ארויםגעלאזן האט
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ארדן ארכעטער אינםערנאציאנאלן פװ דעפאוטמענפ מעדיסאל .חןו
 איז צענטער מעדיצינישן א אויפבויען פון פראבצעם די
 אונ־ םון אויפבוי דעם םון אנהויב בײם שוין אקטועצ געװארן

ארד|• ארבעטער אינטעתאציאנאצן זער
 אין און פראצעטארישע, ר״ן א איז ארגאניזאיע אונזער

 זײנעז ראציאנאליזאציע, און יאגעניש פון פעריאד, איצטיגן
 צאנגע אונטערגעװארפן ארבעטער, בעםער־באצאלטע די אפיצו

 שכירות, גרעםערע די אז אזוי, ארבעטםצאזעקייט, פון פעריאדן
 במיצא װײניג, זײער אוים דורבשניט אין מאכט קריגן, זיי װאם

 דאקטוירים, באנוצן צו ארבעטער די אויף שװער זייער םאצט
דאקטאר. א צו װיזיט יעדן פאר דאצאר מער און 3 צאאן און

 האבז מיר װאו יארק, נױ אין ארדן ארב. אינט. דער האט
 אנגעםאנ־ אנהויב, םאמע ביים שוין מיטגצידערשאםט, גרויםע א

אפטײל• מעדיצינישן א בויען גען
דיסט־ םון םיםטעם א אײעעםירט מיר האבן איצט ביז

 דיםט־ 12 אין צוטײלט שטאט די האבן מיר דאקטױרים. ו־יקט
 צום געהערן װאם מיטגצידער די אײעעטײצט און ריקטן

 װאו?ם דעם מיט און דיםטריקטן, די אין דעפארטמענט מעדיקאצ
 װערן דעפארטמענט, מעדי?אצ אין מיטגצידערשאפט דער פון

 הונדערט עטצעכע יעדע אז אזוי ארגאניזירט, דיםטריקטן מערער
בצאק. 16—10 פון שטח א אין דאקטאר א קריגן מיטגצידער,

 אפ־ א אויך מיר האבן דאקטױרים, דיםטריהט די חוץ א
 אונ־ רעכענען װעצכע דאקטוירים, םפעציאליםטן םון טײצונג

דאצאר. 5 ביז 3 םון פר״ז מאקםימום א מיטגצידער זערע
:אנאנםירן שוין מיר קענען םפעציאציםטן פאצגענדע

 פרויען־ קראנקהײטז, קינדער האצז, און אויער נאז, אויגן,
 אין קראגקהײט. אצגעמיינע און קראנקהייטן הױט קראנקהייטן,

 אצע פאר ספעציאציםטן די אנאנםירן מיר װעצן נומער נעקםטן
קראנקהייטן.

 םענט 35 זיינען דעפארטמענט מעדירןאצ צום צאצונגען די
 א םאר םענט האצב א און 22 און פאמיציע, מיט חודש א

אײנצ/גצנעם.
 גערעכנט פיצ זייער זיך האט דעפארטמענט מעדיקאצ דער

 און ארבעטער, זיינען מיטגצידער אונזערע אז פאקט, דעם מיט
 דעם אויח מער טענט יעדער אז פיצ, זייער באצאצן ניט קענען

 קענען צו זיך מיטגצידער די םאר שװערער מאכן מײנט ביצ,
 גע־ דערפאר איז םפעציאציםטז, און דאקטאר דעם מיט באנוצן
 מע־ אונזער פאר קריגן צו אנשטרײנגועען אצע געװארן מאכט
 מעדי־ פון דאקטױרים, גוטע ערשטנם, דעפארטמענט, דיקאצ
 נאענט זיינען װאם דאקטוירים, צװייטגס, שטאנדפונקט, צינישן

 פאר ארבעטן צו צופרידן זײז װעצן און באװעגונג, אונזער צו
 אין דאקטױרים צו געװיינטצעך צאלט מען װי פרייז, קצענערן א

ארגאניזאציעם.
״ארבעטער־רינג״ אין אז פאקט, באװאוםטער א איז עס

 ?װאר־ א 1.20 דעפארטמענט מעדיקאא דעם מיטג^ידער די צאלן
 םפע־ פאר אויך קװארטאא. א 1.05 בלויז אונז ביי און טא?,

מערער. ריגג ״ארבעטער״ דער רעכנט ציאאיסטן
אויפ־ די ציען בלויז מיר ײיילז פאקטז עכע5עט די מיט

 דער כאטש אז יארכן, נױ אין מיטגצידער די פון מערסזאמקײט
 איז פריױויאיגער, א איז דעפארטמענט מעדיקאצ צום געהערן

 דעם צו געהערן צו מיטגציד יעדן פון חוב דער פונדעםטװעגן
 אנשליםן זיך ן5װע עס מיטג^ידער מערער װאם דעפארטמעגט.

 םאר־ קענען מיר װעאן שנע^ער א^ץ דעפארטמענט, מעדיקאיצ אן
 צענטער, מעדיצינישן א אויפבויעז פון פלאן דעם װירק^עכן

 בעםער דינעז קענען נאר ניט װעט װעצכער הציניק, א מיט
ארב.־באװעגונג. גאנצער דער אויך נאר מיטגצידער, אונזערע
 דארפן עקזעקוטיװעם די ברענטשעם, די פון םעקרעטארן די

 דע־ מעדיקאצ װעגן פראגע די שטעצן זייערן מיטינג יעדער ביי
 שטײט עם װי אזוי פונקט ארדנוננ, טאנ דעם אויף פארטמענט

צאצן. דױם װעגן פראגע די
ברענטשעם, די פון טוער אקטיװע און םעקרעטארן די

 צום געהערן ניט װעצן מיטגצידער די אויב אז דײנקען װאם
 דערפאר קצענער, זײן ביצם די װעצן דעפארטמענט מעדיקאל

 טײצ־ בלויז זײנען ברענטש, גרעםערן א בויען קענען זײ װעצן
 קצענער, זײז טאקע װעט ביצ דער ה״םט, דאם גערעכט, װײז
 נרונט אין אבער צאלן, צו גרינגער זײן װעט מיטגציד דעם און

טײערער. קאםטן מיטגציד דעם דאם װעט נענומען,
 א 4.20 ארום קאםט אנגעװיזן אויבן שוין האבן מיר װי

 פריי קריגן און דעפארטמענט, מעדיקאצ צום געהערן צו יאר
 אוים ניט דאם קומט ארבעטער װעצכן און מאצ, אצע דאקטאר

 איז עם אז אזוי יאר? אין מאצ פאר א דאקטאר א באזוכען צו
 שפארט דעפארטמענט, מעדיקאצ צום נעהערנדיג אז קצאר,
 די או; יאר, א דאצאר עטצעכע שיינע איין ארבעטער יעדער

 טובה, קײן גארניט זײערע מיטגצידער די טוען םעקרעטארן
 די שציםן זײ װאם דעם, מיט קצענער ביצ זײער מאכן זיי װען

דעפארטמענט. מעדי?אצ אז אז ניט מיטגצידער
 ברענ־ אצע אויףי םאדערט דעפארטמענט מעדיקאצ דער

 מיט־ די צװישן קאמפיין םפעציעלן א דורכםירן גצייך טשעם
 דעפארטמענט. מעדיקאצ אן אנשציםן זיך זאצן זײ אז גצידער,

 אין װענדן זיך זאלן היצף, אין זיך נויטיגז װאם ברענטשעם די
 זיין װעט װאם היצו» יעדע געבן זײ װעט אפים דער און אפים,

 1אי פראפאגאנדע די חוץ א אז איז, מײנוננ אונזער נויטיג.
 אנשציםן זיך זאצן זײ מיטגצידער די צו גײט װאס ברױו, יעדן

 דעם ייז ברענטש יעדער דאר^ דעפארטמענט, מעדיקאצ אן
צװעק. דעם פאר מיטינג םפעציעלן א האלטן םעפטעמבער טן1

 װאם אנקצאגן און טעות׳ן די פארבײגיין ניט װיצן מיר
 אין דאקטוירים געגן םיי אפים, גענן געװארן געמאכט זיינען
 דאם אבער דעפארטמענט, דעם םון עקזיםטעדז דער פון צויוי
 זאצן מיטגצידער װארום גרונט, ק״ן זיין ניט םאצ קיין פאר טאר

 דעד ניט איז מיטגציד גוטער א דעפארטמענט, פון ארויםגײן
 מ*טגציד גוטער א ערד״, דער אין דאם האב ״איך זאגט װאם
 העצפט און חםרונות און טעות׳ן די אן װייזט װאם דער, איז
 און טעות׳ן די באקאנט זײנען אפים דעם אויםצובעםערן. זײ

 צו זײ מעגצעך איז װאם אצץ טוט אפים דער און חםרונות,
מעגצעך. נאר איז דאם װי שנעצ אזוי באזײטיגן
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צוריקגעקומען איז יאהודי דער?
. i

 קלא־ די אין ענדערוננען אר״נגעבראכט האט קריזים דער
 האט קריזים דער אמעריקע. איז אידן צװישז םען־באציאונגען

 מיט^- און קלײנבירגער שיכטן גרויסע (פארארימט) פאפעריזירט
 ״רעװאלוציע״ גאנצע א געבראכט האט קריזים דער מענטשן.

 ארטא־ דער געבראכט האט און ציוניזם, אמעריקאנישן אין
 די װיפיל אויף אימפעט. נײעם סיי און חורבן םײ דאקםיע

 איז קריםטאליזירט, גיט נאך זיך האבן קריזים דעם םון פאלגן
 די םון ליניעם די גענוי באשטימען צו שװער דערװײלע נאך
 די פון ריידן צו װײט נאך איז עס איבערגרופירונגען. נײע

 פאר־ ניט נאך זיך האט גופא קריזים דער װייא בכלל, פאלגז
 אומגערע־ די פארטיםן. אין װייטער זיך האלט נאר ענדי?ט,
 — פארמער מיליאנען צענדליגער פון פאפעריזירוע די טעניש,

 אידישע ביםל דעם פון ט״ל היפשער א אויך זײ צװישן און
 מער נאך איבערגרופירוננ פון פראצעם דעם װעט — פארמער

 אנ־ םארצײכענען, װאם שוין מען קען דערװיילע פארשארפן.
 פרא־ דער װאוהין װייניגער, אדער מער ריכטונג, די זיך מערקן

פירט. צעס
 ״יאהודים״ אנגערופן געװײנאעך װערט װאם שיכט, דער
 ניט־ אדער זײערער, דור צװייטער דער אדער אידן, (דײטשע
 ארײן (אשירעם) עשירות זייער דורך זיינען װאם אידן, דייטשע

 דערפארם איז םארשריבן זיך משפחה, יאהודישער דער אין
 יאהודי־ דער גייעךנאך װאם אזעלכע, בכלל אדער ״טעמפל׳,

 ציקל זייז דורכגעמאכט האט שיכט דער אט םירערשאפט), שער
 אידיש־ביר־ דער אין מאכט דער צו געקומען צוריק איז און

 די מצד מלחמות און אטאקעם רײ א נאך װעלט. גערלעכער
 ״ברי־ די אויח (מזרח־ז״ט) ״איםט־םאיד״ דער פון ״ברידער״

 נאציא־ פון מלחמות (מערב־ז״ט), ״װעםט־םאיד״ דער םון דער״
 פלוטאקרא־ געגן דעמאקראטיע פון אםימילאציע, גענן נאליזם

 געװען פאקטיש איז ״רעפארם־איד״ דער װען יארן נאן־ טיע,
 װעלט, אידיש־בירגערלעכער דער אין פירערשאפט פון באזײטייןט

 װעלט, צױניםטישער דער אין באזײטיסט שארו* באזונדערס און
״צוריקגעסומעז״. ״יאהודי״, דער איצט, ער איז

 נאציאנאליזם פשוט, אזוי געװען ניט איז קאמףי דער װייל
 דאם װי פלוטאקראטיע, געגן דעמאקראטיע אםיטילאציע, געגן
 קאמוי דער נאר אויםגעדאכט, צדדים קעמפנדיגע די זיך האט
 האט מלחמה די װאם ענדערונגעז, די פון גענומען זיך האט

 אידישער דער פון באשטאנד םאציאלן דעם אין ארייעעטראנן
 דעם פון ״צוריקקומען״ דאם אמעריקע. אין באפעילקערונג

 די אין ענדערונגען אזע^כע פון רעזו^טאט א װידער איז יאהודי
יאר. פאר לעצטע

״אי־ אין כחות־פארהעלטענישן די געװען זײנען אזוי װי
? מצחמה דער פאר אמעריקע אין פאלק״ דישן

 דעם אין און טערמין, לאנגער א איז מלחמה דער ״פאר
 פארגליװערט. געװען ניט באפעלקערונג אידישע די איז טערמין

 באשטימ־ א פריער םון (בעכאזאקע) בחזקה געװען אבער איז עם
געװען שװער איר איז מלחמה דער פאר װאס העגעמאניע, טע

 יארן ערשטע די פון נאך זיך זי האט געצויגן און ברעכן. צו
 האט װעלכע רוםלאנד, אלטן פון אימיגראציע גרויםער דער פון
יארן. אכציגער די אין אנגעהויבן זיך

דער־ און טויזנטער צענדליגער םריער — געװען זײנען עם
 געארבעט האבן װ$ם אימיגראנטן, טויזנטער הונדערטער נאד
 געפעדלט, האנדל־װעגעלעך, די געשטופט שװיץ־שעפער, די אין

 יע־ אויף ״ה״ם״ דעם װעגן געטראכט קאלומבוםן, געשאלטן
 דער םון פאםטעמפקעס די איבערצוטראגן געזוכט ים, זייט נער

 און װעגן קרומע אויו» ביטער, זיך געראנגלט אהער, ״הײם״
 א זײן געדארפט האט װאם אזוינם, פאר בריקן, צעםוילטע

 םך א געװעז איז עס (ױניאנם). באװעגונג פראפעםיאנעלע
 און צילבאװאוםטקײט װײניג און אימפעט סך א און כאאם
 אמע־ אויוי געטאפלט געטא א געװען איז עם ?ןולטור. װײניג

 און וױיט געװען איז גופא אמעריקע מאםשטאב. אין ריקאניש
 םאברי־ דעם פון געװארן מען איז עקםפלואטירט ארן פרעמד.

 יא־ נאכגעמאכטער א שפעטער און יאהודי א פריער — קאנט
 ״ארבעטער־ פארגרעבטן און צעםוילטן דעם םיז און — הודי

 אדער אידישן, פארנרעבטן און צעפוילטן דעם םון און פירער״,
 פאלי־ דער פון פארשטײער ניט־אידישן) (מײםטנם ניט־אידישן

״דעמאקראטיע״. דער םון ״מאשין״, טישער
 איז דעם איבער באזע. די געװען זאגן, צו אזוי איז, דאם

 םפעציע־ א מיטלקלאם, א ניט שיער װי אזויגם, עפעם געװען
 ״אלרייטניק״, נאמען דעם געקראגן האט װאם אזא, טיפ לער
 געװען איז װאולגארע און קולטורלאזע דאם װעמען בײ און

 האלב־ דער אט זיך האט געװארפן אונטערגעשטראכן. שטארה
 גרױסער דער צװישן מענטש האלב־מיטלהלאם און קלײנבירגער

 האט ער װעמען פון און געלעבט האט ער װעמעז מיט מאםע,
 אין געװארן אנגענומען זיינען װעלכע יאהודים, די מערב־זײט,

 הױך־פאליטיק, אין זיך מישן פינאנץ, און האנדל םון װעלט דער
 א און כבוד א זײנען און פענצטער, הויכע די אין שפארן־אן

פאלק״. ״אידישן פארן שטאלץ
 ניט געטא די ק״נמאל האט װעלכער ״שטאלץ״, דער און
 הרפית־ געהאט געשעמט, געטא דער מיט זיך האט געקענט,

 ״מזרח־אידן״ די םון גלויבנםגענאםן״, ״ארימע די םון בושות
 אפיטראפםעם אנהאלטן געװאלט צײט זעלביגער דער אין און

 און דרכים, לײטישע אין זײ פירן זיי, אםימילירן זיי, איבער
 קאפיטאליםטישע די פאר שטים־פי אין זײ פארװאנדלען טאקע

פארטײען.
 זייט יענער פון אריבערגעקומען איז װאם באלעבעםל דער

 הםגות ״אידישלעכע״ די אהער אריבערגעפלאנצט האט און ים
 מיט שיח״ דזשײקאב ״אונזער םון גערעדט האט (האםאגעם),

 מיליא־ זײגע ציילז מים באשעפטיגט זיך און רעםפעקט גרוים
 ״ארבעטער־םירער״ מייםטע די ארײן גײען בלל דעם אין נען.
 װעל־ באװעגיננ״, ״סאציאליםטישער אזוי־גערופענער דער פון
 די מיט באלעבעםלעך, תוך איז זײנעז) (און געװען זיינען כע

 פאר׳ן ״או־װא״ זעלביגן מיט׳ן הםגות, ״אידישלעכע״ זעלביגע
 אדער נאטשאלםטװע, ביי אן שפארט װאם שתדלז, פאר׳ן גביר,
״אר־ דאזיגע די אויך קגעפל. שטיקל א גאר אליין טדאגט װאם
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 רעםפעסט אײנגעפצאנצט האבן ״םאציאציםטן״ בעטער־פירער״,
 איינ־ געזוכט און בראנדײםעם, און מארשאצס און שיפס די צו

 די גענן האבן װאס ארבעטער, די צװישן ״שחצים״ די צושטיצן
טאן. חוצפה׳דיגן א אויפגעהויבן יאהודים

 םאר פאצק״ ״אידישע דאם ״פארטראטן״ יאהודים די האבן
 די ״באשיינט״ געװען, משתדצ זיך װעצט, דרויםנדיגער דער

 אין ״פובצ־םיטי״ געקראגן פאגראמען, געגן פראטעםט־מיטינגען
 אין אױטאריטעט זײער אױםגענוצט פרעםע, עעצישער דער
 די אפצושטעלן. םטרייכן דעם כדי םטר״ק, גרויםן א פון צײט

 װיםן צאזן פאצן אזעצכע אין פצעגט אידישע, די אויך פרעםע,
 גײט, רעדט, מארשאצ, אדער שיןל, אז װערטער, גרויםע מיט
ארײן. זיך מישט ביטעם, שרײבט טוט,

 ארבעטער, די צװישן עצעמענטן באװאוםטזיניגערע די
 םאר־ כםדר 1905 פון אימיגראציע דער זינט זײנען װעצכע

 ״חוצפה״, מער אצץ קריגן אנגעהויבן האבן געװאו־ז, שטארקט
 אפיציעצער דער פון שטעצונג דער צוציב סוו», כצ םווי און

 קיינ־ האט װעצכע (״פארװערטם״), פרעםע ״םאציאציםטישער״
 אנגע־ מארשאלם, די םאר יראת־הכבוד איר פארצארן ניט מאצ

 צ־וניםטישע די יאהודים. ענין דעם איגנארירן אינגאנצז הויבן
 םאר קאמו* שטיקצ א אננעהויבן געהאט יע האט באװעגונג
 אן מארשאצם די זיך האבן דא אויך אבער ?הצות״, ״אידישע

 ארײנגע־ ״קהיצה״ יארסער נױ דער איז האבן זיי גענעבן. עצה
 א דערםון געמאכט און (מאגנעם) האדעװאױח א ז״ערן זעצט

 קאמיטע״(אמע־ דזשואיש ״אמעריקאן זײער נאך נאכשצעפעניש
קאמיטעט). ריחאניש־אידישער

 בראד־ ״איםט פון ברעגעם די םון ארוים איז געטא די
 בראנקם, אין ארייז איז הארצעם, פארנומען האט און װייםלןאיא״

 אויסגעװאקםן זײנען עם ברוקצין. םון שטיסער אנעקםירט האט
 םיצא־ שיקאגא, יארק, נױ איז מאסךארגאױזאציעם אידישע
 יאהודים די פון הערשאםט די שטעט. אנדערע און דעצםיע,
 געקוקט ניט געװארן, פארגעזעצט איז םאצק״ אידישן איבער׳ן

 אנגעגאנגען, געטא דער איז איז װאם פערמענטאציע, דער אויוי
 װאם פאראכטונג, חוזלדמאכערײ, פראטעםטן, אויףי געקוקט ניט
געקראגן. מאם גרויםער א אין האבז יאהודים די

2.
 הערשאפט דער כעגז באװעגונג די האבן מצוזמה־יאח די

 ״רע־ א ביז זי דערפירט איז ״קריםטאציזירט״ יאהודים די פון
װאצוציע״.

אגענ־ םאבריהאנטז, פעדצער, מאםז זיך האבז יארן די אין
 גע־ האט אמעריקע ארויפגעארבעט. צופט־מענטשן סתם טעז,

 האבן םפעקוצאנטן אייראפע, אין שחיטה דער םון גאצד שארט
 האבן מזרח־אידן — און װאםער, אין םיש װי דערפיצט זיך
 פאעגן װעאכע איינצלנע, קײז ניט קאפיטאאז. צו רערשצאגן זיך
 זיך אײנקויםז יאהודים, די צו צושארן פאאן אזעלכע איז זיד
 אנגעהויבן האבן זײ איז מאםז׳ גרויםע נאר לאסקע, זײער איז

 דער םון באצעבעםל דער מאכט גאנצע די מאכט, די םאדערן
 ״װעםט־ דער םיז יאהודי דעם געגן קאמ̂ו איז ארוים איז געטא

״קאנגרעם־באװעגונג״. די אנגעהויבן זיך האט עס םאיד״.
 ״ארבעטער־באװעגונג״, אפיציע^ע םארבא^עבעםצטע די
 ״קאנגרעם־באװעגונג״, דער איז באטיליגט אויך זיד האט װעאכע

 ״נא־ נאמעז אונטער׳ן זעלבשטענדיג, כלומר׳שט צײט שטיקל א
מאר־ דער העלפז פרובירט האט קאמיטע״, ארבעטער ציאנאלע

 האט און אנגריו*, צױניםטישן מיט׳ן קאמף אין שאיצ־גרופע
 די אבער אפש^אגן. געהאצםן אנגריףי דעם 1917 ביז טאקע

 אריינ־ צױניזם דעם אויך האט װע^כע באלפור־דעק^אראציע,
 זײערע מיט יאהודים, די האט םענצטער, הויכע די אין געפירט

פים. די םון אראפגעק^אפט ״ארבעטער־םירער״,
 םון אנגריוי גרויםער דער אן זיך הויבט דעמא^ט זינט

 מער װאם יאהודי. דעם געגן איד מזרח ארויפגעארבעטן דעם
 חמה5מ די װאם ״פראםפעריטי״, די אנטװיק^ט זיך האט עם
 האט מער ץ5א געבראכט, האבן מלחמה דער נאך יארן די און
 ארומגע־ םוןש כל סוו» האט און אויםגעברײט, אנגריוי דער זיך

 דער געגן אויב גוםא. אאגער צױגיםטישן דעם אויך כאפט
 נעװארן געפירט קאמ̂ן דער איז קאמיטע״ דזשואיש ״אטעריקאן
 אםי־ געגן נאציאנא^יזם פון אאזונגען די אונטער כלומר׳שט
 ציױ איז ער איז פאוטאקראטיע, געגן דעמאקראטיע מי^אציע,
 די :לאזונר אונטער׳ן געװארן געםירט אפן צאגער ניםטישן

 באאע־ ארויפגעארבעטע־ דער !מזרח־אידן דעם מאכט גאנצע
 ״זעלבםטגא־ װעגז ^יגז װי^םאנ׳ם האט געטא דער פון בעםל

 אײ־ זיינע איז אנװענדן גענומען קודם פע^קער״ םון שטימונג
(איניאנים). ענינים גענע

איפ־ ^ואים פון געװארן געםירט איז װאס גרופע, די האט
 שוחט, ״רוםישז״ פשוט׳ז א פון זון א ״פא^קם״־מענטש, םקי(א

 ארויםצויאנן באװיזן דערצו) ״םאציאציסט״ געװעזענער א און
 מיט צוזאמען בראנדײם״ן, אאײן״, ״אים םירערשאפט דער פון

 נאד, בפ־ט אנדערע. די און שטראוס, דע־האאז, מעק, ריכטער
 ״װעצט״- דער געגן פארמאםטן געהאט זיך האט בראנדײם אז

 װאם װייצמאי, ״ענגצישמעז״, פינםקער דעם פון פירערשאפט
 דעם געגן מאיעםטעט־באצײדיגוננ געװען גאר שוין איז דאם

גאס״. ״אידישער דער אויוי באצעבאם נײ־אויפגעקומענעם
בא־ גענומען האט און געזיגט האט אויפגעקומענער דער

 אננע־ האט ארגאניזאציע צױניםטישע די העז. ער װאם װייזן
 נעשצאגן װידעי האט און דרײװס פיצ־מיציאניגע אירע הויבן

 האט גרופע בראנדײפ די װאם פאצעםטינע־קארפאראציע, דער
 דער פון געװארן באזייטיגט איז זי װי נאכדעם געגרינדעט,

 װעט עט װער זעען״ װעצן ״מיר םירערשאפט. צױניםטישער
 שטראום פאליטישן נױ־יארקער דער האט געצט״, מער שאפן

 נא־ ניט אבער האט ער .1921 אין ?צױוצענד אין אויםגערוםז
 םיטיאציע די טאקע אז און סיטואציע, געענדערטע די נריפן

 צױנים־ רי איז ״רעװאצוציע״ דער פאר םאראנטװארטצעך איז
 ציפםקי־אדמינ׳רטרא־ די .1921 איז קצױוצענד איז רייעז טישע

 אוים־ האט און געצט, םך א און געצט, געמאכט יע האט ציע
 חוצאות אדמיניםטראטיװע אוין» יאר א דאצאר מיציאן א געגעבן

 צױניםטישע די װאס ״מאשין״, אזא אװעקגעשטעצט האט און
 דאם װען אבער געזעען. פריער ניט עם האט ארגאניזאציע

 ?ציװ־ זעצייגן אין טאקע איז איבערגעדרײט, זיך האט רעדצ
!רעםטאװראציע די פארגעקומען ,1930 אין צענד,

 דעם פון יחום זײז אםיציעצ ציט װעלכער קריזים, דער
 אננע־ אבער איז ,1929 אקטאבער, אין קראך, װאצ־םטריט

 אידישן באט דעם. פאר צ״ט צאנגע א פון משך אין װאקםן
 צופט־ און םפעקוצאנט, אגענט, קרעמער, באם באצעבעםצ,

 זאגן, מען יזען אנגעהויבן, קריזים דער זיך האט בכצצ, םענטש
 דער פון משך אין אקטאבער־קראך. פאר׳ז יאר פאר א מיט
מיט פארגעקומען קאפיטאצ םון קאנצענטראציע די איז צײט
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 ארױםגעשל$גן איז באלעבעםל דער אימפעט. טורא׳דיגן א
 (קייטן־ ״טשעין־םטאר״ רעם דורך פאזיציע זיין םון געװארן
 איבערן קראמען קײט גאנצע א פארמאגן װאם טראםטן, קראם,
 אנגעהויבן האבן ״דרייװם״ די בכ«. טראםט דעם דורך לאני),

 לאגע שלים־מזל׳דיגער דער מיט צוזאמען שװערער. װערן צו
 אײנגער אלין געװארן באלעבעםל דעם עס איז פאלעםטינע, אין
 נעענטער אלץ רוקן גענומען זיך האט װייצמאן אײנגער. און
 אנהויב צום זיך האט באלעבעסל דער מארשאל. לואים צו

 ״רע מיט געםטראשעט םארלײדן, עם ,נעװאלט ניט געקרימט,
 געםילט, שוין האבן ליפםקי און װײצמאן אבער װאלוציעם״,

 )אי װעלכע ״איידזשענםי״, די טײװל. םארן איז שפיל די אז
 צו־ געהאםט האט (מען געלט־שידוך א דורך און דורך געװען
 אנ־ דער געװען איז יאהודים), יי חפ יאנעז5מיי די צו קומען
באלעבעםל. אויםנעקומענעם דעם פון םוױ דעם פון הויב

 די געשפילט האט װעלט־מאםשטאב, אויפן דא, אויך
 איין אין צױניזם דער איז מזרח״אייראפע אין וואם פאקט, דער

 אין און אפמנוױשט, אינגאנצן כמעט ראטנםארבאנד, אין לאנד,
 עק^נאמישע די זיינען רומעניע, פוילן, אין צענדער, אנדערע די

 געװארן. אפגעװישט באלעבעםל צױניםטישן דעם פון פאזיציעם
 מעא־ לארד (אדער מאנד אלפרעד מאגנאט דעם צװישן און

 פאראן פארט איז װארבורג םעליקס מאגנאט דעם און טשעט)
 און מאנד אלפרעד צױניםט דעם צװישן װי געט״נזאמעם מער
װײצמאן. חײם צױניםט דעם

 צױניזם איבערן אפיטראפםעם געקראגן האט יאהודי דער
 ארוים־ אליין זיך פון שוין האט עם און ״װעלט״־מאםשטאב, אין

 מאםשטאב אמעריקאנישן, אינערלעכן, אינם אויך אז געדרונגען,
 װען נאך בפרט מאכט. ע5םוי די און מאכט, די קריגן ער מוז
 פערמא־ א קראך, װאל־םטריט א ״אונטערגערוקט״ זיך האט עם

 באלעבעסל דעם פון פאזיציעם לעצטע די און אזא, קראך נענטער
 איז ,1930 אין סלױולענד, אין געװארן. צעשמעטערט זיינען

 ניט אפילו מיטלמענטש און פעדלער־אגענט־ספעקוצאנט דער
 מד קני די אויף (פאשעט) פשוט איז ער נײן, געװארן. באזיגט
 זיכערע א זיך פאר האבנדיג בראנדיים־גרופע. דער צו קומען

 ״אר־ גאנצע די איבערגעגעבן םונדעםטװעגן ער האט מערהייט
 אין — באנסראטירטע, א צעשמעטערטע, א — גאניזאציע״

״רעסיװערם״. בראנדייםעם פון הענט די

3.

אנ־ אויף גאר אבער צוריק״, ״געקומען איז יאהודי דער
 זעלביגע די דורך דארט פירט און אטאל װאם פאזיציעם, דערע
אמאל. װאם איניע

 צו מען טאר שונא, א מיט אז געזאנט, האט נאפא׳^עאן
 פאי־מען דײנע איבער דיר בײ ער נעמט אניט קעמפן, ניט ?אנג

 די מיט געקעמפט אאנג אזוי האבן יאהודים די קאמו*. םון
 טײיל א צעצטע די בײ איבערגענומען האבן זײ אז צױגיסטן,

 ״פא פאר װארט א אריין װארפט מען מעטאדן. ז״ערע פון
 פון אנשטעל אן מאכט מען נויטיג, איז דאם װען אעםטײן״,

 ״דיפאאמא־ מער זאכן טאן פרובירט מען ,״״פא?קםמעםיגקײט
 װי אפן־דיקטאטאריש װייניגער און הינטן־ארום, מער טיש״,
 איינע, נאך אבער ״גילאנץ״. אמאיציגער דער ניטא אמא?.

גלאנין דעם םארמינערט װאם פאראן, איז םיבה מיכטיגע א נאר

 קריזים דער איז דאם ״צוריקקומען״. יאהוריםשן דעם םון
 ראטנשארבאנד, פון עסזיםטענץ די איז דאם בכלל, קאפיטאל פון

 צװי־ באװענונג רעװאלוציאנערער א פון עקזיםטענץ די איז דאם
 באלע־ געגן םײ קאמף א םירט וואם ארבעטער, אידישן די שען

 ״ארבע־ די משרתים, זיינע מיט באלעבאם, געגן םײ און בעםל
איםט־בראדװײ. פון טער־פירער״

 ארײן אלײ; מלחמה דער נאך זייגען װעלכע לעצטע, די
 ארינער גײםטיג זײנען אלרײטגיקעם, פון קאטענאריע דער אין
 געשריעז לאגער, צױניםטישן אין אלרײטניק, באלעבעםלשן צו

 איםט םון ״ארבעטער־םירער״ די ״פאלעםטײן״. פאר הורא
 אויפצוגעבן ניט צײט זעלביגער דער אין באװיזן האבן בראדװײ

 לײכט זײ איז עם און יאהודים, רי צו אנגעהעריגקײט זײער
 זײ באנקראט דעם צוליב אבער זיך. אויםצוקירעװען איצט
 בא־ רעװאלוציאנערער דער פון עקזיםטעגץ דער צוליב ערן,

 איםט פון היל^ די איז ארבעטער, אידישע די צװישן װעגונג
בארײטוננ. קנאפער םון יאהודים די פאר בראדװײ

 דאם — געביט גרויםן א פארלארן האבן יאהודים די
 ברירער״, ״ארימע געפונען זיך האבן עם װאו רוםלאנד, צארישע

 פאר זיך זײן משתדל ״העלפן״, באדארפט האט מען װעמען
 מען האט טאמער ראטנפארבאנד. — עקזיםטירט איצט זײ.
 װײםן קאלאניזיר־ארבעט, דער העלםן מיט םארנומען דארט זיך

 אנ־ ם.*ן האט ארבעט דער אין טײל גרעםטן דעם אז אלע, דאך
 ״ארימע די װערן איצט ראטנרעגירונג. די געהאט אן הויב

 ראטנרעגירונג. דער דורך געהאלפן אי־ןגאגצג גלויבנםגענאםן״
פו מיט  װען בפרט, — קאנקורירן צו שװער שוין איז מאכט ו

 טרײםלען קאפיטאליזם פון ז״לן די װען קראכט, װאל־םטריט
זיר•

(בע־ בעת איז װאם אמעריהע, אין פאלס״ ״אידישע דאם
 גע־ צעשפאלטן שאר̂ן אזוי פאלעםטינע־װאקכאנאליע דער איים)
 אר־ רעװאלוציאנערע די פון אגגריף ענערגישן דורכן װארן,

 באנהירן, פון םראנט שאװיניםטישן גאנצן דעם געגז בעטער
 דיםע־ מער אלץ װערט ״ארבעטער־םירער״, און באלעבעםלעך

 ניט איז עם אז אלעמען, פאר הלאר צו שוין איז עם רענצירט.
 צ״טן גוטע אלטע רי אין װי אומה״, אירישע ״א״ן קײן םאראן

 באנ־ דער אן זיך זעט מער אל׳ז דאכטן. געקענט זיך האט
 דער איז פאלעםטינע םון ראל די און פאלעםטינע, פון קראט

 םאר־ דער אן זיך זעט מער אלץ פאליטיק. אימפעריאליםטישער
 פארמעגלעכן דעם און פלוטאקראטיע, אידישער דער פון באנד

 או. פוילן אין הערשאפט פאשיםטישער דער מיט באלעכעםל,
 אוים־ דער אויף און פאגראמען די אויוי געקוקט ניט רומעגיע,

 לעכ־ די םון רעגירונגען םאשיםטישע די פון ראטונג־פאליטיק
 דערזעען מאםן די באפעלקערונג. אידישער דער בנוגע דער
 און פארארימט מער אלץ װערן מאםן די און מער, אלץ דאם

 באדנ־ זײער און האםנונגםלאזינקײט זײער מער אלץ דערזעען
 דער ענרלעך, און, ארדענונג. איצטיגער דער אין לאזיגקייט

 םון בארן פיצל לעצטן דעם ארויםגעקלאפט האט װאם קראך,
 אויך האט באלעבעםל, צױניםטישן רעם פון פים די אונטער

גופא. יאהודי דעם פון באדן דעם געטאן ?לאפ א
 איבערן הערשאפט דער צו צוריקגעקומען איז יאהורי דער
 װאם ניטא איז עם פעריאד. דריטן אין — פאלה״ ״אידישן

הערשאםט. אזא זייז צו (מע?אנע) מקנא
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אודן ארבעטער אינםעונאציאנאלו נײם שולן הינדער אידישע די
 אר־ אומפארטײאישע די פון צוזאמענפאר צװײטער דער

 אין ,25 מאי ביז 23 מאי פון (אפגעהאצטן שוצן קינדער בעטער
 מיט׳ן שולז די אט םאראײניגן צו באשצאםן האט פיצאדעצפיע),

 קאמיםיע פאראייניגטע א האט שפעטער ארדן. ב>אר אינט.
 פון עקז. נאצ. דער םון און פארװאצטונג שוצ נאצ. דער פון

פראקטיק. דער אין באשצום דעם אט דורכגעםירט ארדן

 או־ איצט זײנען ארדן ארב. אינט. פונם ברענטשעם די
 גאיידצײט•: שוצ־פארװאצטוע. דער פון באזים דער מעטום

 א־״ אידיעעי דע־ פון טייצן אנדערע אצע אויך צוגעצויגן װערן
 עלטערן די שפיצן ראצ גאדײטנדיגע א באװעגונג. בעטער

 גיע־ די א־ן און פארװאצטונג צענטראצער דער אין םאראיינען.
 שטאט־ די םון מיטגצידעי פינף צו אר״ן גײען צענט׳גרם םערע

 נ?ד א*ז שוצן אומפארט״אישע די פון נאמען דער קאמיטעטן.
 אעגוטדואציא־ בײגז ש\ל\ קערנוו ״אידיטזון צו געװארן ענדערט

ארד\". ארב^זגװ־ אל\1

אונטעד־ ארדן ארב. אינט. בײם שוצן קינדער אידישע די
 װי שוצן, ק. א. א. אומפארטײאישע די פון שטארס זיך שיידן

.pnw יאר א מיט געװען זײנען זײ
אומפארטײאישע די םון צוזאמענםאר ערשטער דער שוין

 םעםטגעשטעצט, קצאר האט קינדערצאנד אין שוצן .p א. א.
 איז שוצ ?ינדער פראצעטארישער אידישער דער פון ציצ דער אז

 די פון ?ינדעי די דערציען צו נאר אידיש?ײט, צערנען צו ניט
אידיש. אןל ?צאסנ?אמף, פונם גייםט אינם ארמגטער אידישע

 זייערע צערנען װיצן ארבעטער אידישע צאצ גרויםע א
 ?צאםנבאװאוםט זייענדיג ניט נאר שפראך. אידישע די ?ינדער

 גאציאנא־ אין און תורות תצמוד אין ?ינדער ז״ערע זײ שי?ז
 ניט ארבעטער־?ינד דאם מען דערציט דארט שוצן. ציםטישע

 ״אידישן באצעבאטישן םאר׳ן נאר ארבעטער־?צאם, פאר׳ז
 אויפ־ די דערפאר האט שוצ פראצעטארישע אידישע די פאצל׳.

 דער־ אזוינע פון ארבעטער־?ינדער אידישער די אפצוציזןן גאבע
 מוחות ?ינדערשע די פאר׳םמ׳ט מען װאו ציאוע־אנשטאצטן,

 מען און אידיש?ײט נאציאנאציםטישער אדער ?צערי?אצער מיט
ארבעטער־?צאם. זײער פון זײ פארםרעמדט

 אוים־ האט ,1921 אין ?ינדערצאנד, אין צוזאמענפאר דער
 נאר ?צאםנשוצ. פראצעטארישע אזא םון פראגראם א געארבעט

 עם װאם חםרון, דעם געהאט האט ?ינדערצאנד־פראגראם דאם
 ?ינדער־דערציאונג. טעארעטישער בצויז מיט באנוגנט זיך האט

 טאודטעגצעכן דעם מיט פארבונדן גענוג ניט שוצ די האט עם
 געםירט ניט האט זי ארבעטער־מאםן. די פון ?אמוי און צעבן

 ?עמפנדיגן פונ׳ם רײען די אין שוצ דער פון דירע?ט ?ינדער די
 מעשים, אזוינע געװען איז רעזוצטאט דער פראצעטאריאט.

 יײ אצי־ז זיך האבן צערער און שוצ־טוער די װעצכע פאר
?ריטי?ירט. שארףי

טעות׳ן, און אפנייגן אזוינע פארמ״דן צו װײטער כדי
?ינדערצאנד־ דאם געגעבן צוזאמענפאר פיצאדעצפיער דער האט

 אנגע־ האט צוזאמענפאר דער פארמען. ?אנ?רעטע פראגראם
 א פון פראגראם דעם דורכצופירן אזוי װי װעג, דעם װיזן

 אויפטו װיכטיגםטער דער װיר?צעכ?ייט. דער אין ?צאםנשוצ
 פיצאדעצ־ פונ׳ם באשצום דער געװען איז געביט דעם אט אפ

 פרא־ דעם שוצן אונזערע אין אײנצופירן צוזאמענפאר פיער
 מיטן דירע?ט ארבעטער־שוצ די פארבינדט װאם יע?טן־מעטאד,

ארבעטער־מאםן. די פון »1?צאםנ?אמ פון צעבן
טע־ א ער קינו די בײ אוים ארבעט פראיע?טן־מעטאד דער

 אויס זײ צערנט ער אומגעבונג. ז״ער צו אינטערעם טיגן
 ער צעבן. פונם דירע?ט פראגז זײערע אויח ענטפערם זוכן

 און ארבעטן צערנען, צו געװאוינהײט די זײ איז אנטװי?צט
 אונטערצוזוכן אצײן איין זײ געװאוינט ער ?אצע?טױו. צעבן
 פון ?ומען זאצ װיםן זייער ;צערנען זײ װאס געגנשטאנד דעם

 זאצן ידיעות טעארעטישע זײערע ;דערםארונג אייגענער זייער
ציצן. פרא?טישע האבן

 פרא־ אונזער פון ?ינדער די װעצן פראיע?טן־מעטאד צויטן
 די פון ?לאסנ?אמף דעם אונטערזוכן אצײן שוצ צעטארישער

 װאס אונטערזוכן װעצן שוצ־?ינדער אונזערע ארבעטער־מאםן.
 ױ־ ױניאז טרײד די ױניאניזם, אינדוםטריעצער איז אזוינם

 מאםן־ פי?עט־ציינם, םטריי?ם, שאפ־טשערמאנשאפט, ציג, ניטי
 װאר?ערם דעפענם, צייבאר אינטערנעשאנאל דעמאנםטראציעם,
 ״אי?אר", ױניאן, םאװעט א̂ן פרענדם רעציוי, אינטערנעשאנאצ

 פראלע־ פארשידענע די און ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצער
 שוצן אונזערע פון ?ינדער די ?וצטור־אינםטיטוציעם. טארישע

 אגדיינ?־טעג און ױם־טובים די אויםפארשז אצײן אויך װעצן
 א?טאבער־רע- די מאי, ערשטער דער װי ארבעטער־?צאם, פונם

 םא?א־װאנזעטי, צעניךמעמאריאצ, ?אמונע, פאריזער װאצוציע,
 די װ. א. א. צו?םעמבורג און ציב?נעכט מארטירער, שי?אגער

 די־ אויך זיך װעצן ארדן ארב. אינט. בײם שוצן די פון ?ינדער
 ?א־ דער פון פרעםע דער און ארבעט דער מיט בא?ענען רע?ט

 דער מיט ;פיאנערן און ?אמױגן די פון פארטײ, מוניםטישער
 ?אמונים־ םארשידענע מיט און װאצ־?אמפאניע ?אטוניםטישער

מאסן־א?ציעס. טישע
 װעצן שוצ־?ינדער אוגזערע פון אונטערזוכונגען אצע די

 ארויםטרע־ און טעטיג?ײטן אצע מיט דירע?ט פארבונדן זיין
 דהינו, ארבעטערשאפט. רעװאלוציאנערער דער פון טונגען

 ״פרא־ מיטן צער־יאר פערטן זײער אנהייבן װעצן שוצ־?ינדער
 אינט. פון שוצן די װעצן אמערי?ע. מיט בא?אנטשאפט יע?ט״,

 ביזן סעפטעמבער טן10 פון םארנעמען דארפן זיך ארדן ארב.
:געגנשטאנדן פאצגנריגע די אומגעפער, מיט א?טאבער טן21

־3טע?סטיל־צע דארטיגע :םאוט אינדוםטריעצע נײע די
 אײ. דזשארדזשיא. אטצאנטא, אר. אײ. װ. גאסטאניא. טערן.

צינטש. איצט. און אמאצ םאוט דער אין נעגער דער די. עצ.
 אוים־ אגרי?וצטור. מיטצ־װעםט. די — געגענטן פארם
פארם־ארבעטער. װאכנדיגע

און מוני געזעצן. אנטי־ארבעטער — ברעג פאםיפישער



15ק נ ו פ ר ע ד1930 םעפטעמבער,

 ״פריים־אפ״ זייער אין פארטײ םאצ. םון ראלע די בילינגם.
פארטײדיגוננ. ז״ער אין איז

םאקא־װאגזעטי. פוריטאנער. פון היים — נױ־אינגלאגד
 קרימינאציטעט אויפשטאנדן. — טורמעם אמעריקאנער

אםעריקע. אין
 גרעםט־ רעגירונג. פארטייען. בירגערלעכע אמעריקאנער

געריכט. םקאנדאלן.
 ספיד־אפ. ראציאנאליזאציע. אינדוסטריע. אמעריקאנער

ארבעטםלאזיגקייט קריזים. קינדער־ארבעט. און פרויען
אמע־ איבער ארבעטן און ביכער פון זאמלונג :ארבעטן

אמעריקע״. ״איבער אלבאם אן ריקע.

 רעװאלוציע רוסישע — ״פראיעקט״ צװײטער
)15 נאװעמבער ביז 21 אקטאבער (פון

 ארבעטער־פלאם סאװעטישער דער װאם מיט :פראבלעמען
 אין און שטאט אין פלאן ־יאריגער5 דער :פארנומען איז

 בירגער־ פון ירושה די אריבערצוקומען. שװעריגקײטן דארף.
נעפ. םאװעטן. אנטקעגן װעלט גאנצע די קריג.

 װעלט־מלחמה. :אויםגעבראכן האט רעװאלוציע די אזוי װי
 באלשעװיקעם. די םון ראליע די קערענםפי־איבערקערעניש.

םאציאליםטן. די פון ראליע די
 קינ־ היימלאזע. :רעװאלוציע דער איז ארבעטער־פינדער

. דער־קאמונעם
אוים־ רעװאלוציאנערער ערשטער צאריזם. פון ירושה די

 באװעגוננ. רעװאלוציאנערער דער איז אידן .1905 אין ברוך
ראליע. זיין און בונד

 קײן אױםװאנדערוננ מאםן. אידישע םון רעכטלאזיגקײט
אמעריקע.

 רעװ. דער םון פײערוגג דער צו זיך צוגרײטונג :ארבעטן
 רע־ רוםישער פון קאלענדאר רעװאלוציע. רוםישער פון אלבאם

 אינדוםטריע םון װאוקם דעם באװייזן צו טאבעלן װאלוציע.
 אויםטויש העלדן. פון אלבאם דערגרייכונגעז. אנדערע און
שולן. און פיאנערן רוםישע מיט ברױו פון

 ארבעטער און פי־אנערן — ״פראיעקט״ דריטער
)1 יאנ. ביז 15 נאװ. (פון ארגאניזאציעם

 קאפי- אזוי װי קינדער־ארבעט. װעגן געזעצן פיאנערן: א.
 פאטריאטיזם, הינדער. די צװישן פראפאגאנדע פירן טאליםטן
 ארבע־ םון יצ״דן די םלולם. די אין מיליטאריזם און רעליגיע

 אוים־ דאם לענדער. קאפיטאליםטישע אלע אין טער־פינדער
 אװאנטױרן־זוכעניש און געװאגטסײט קינרערשער דער פון נוצן
 אין פיאנערן באי־םקאוטם. ארדענונג. איצטעער דער פאר

שטאט. אין און לאנד
 קליינבירגערלעכע אידישע תלמוו״תורות, םפולם, םאנדיי

ארז־!. ארב. אינט. פון שולן קינדער אידישע די שולן.
 פיאנערן־װינהל :און יאר 3 אין װי דיזעלבע :ארבעטן

 צװי־ פראפאנאנדע אנצופירן קאנםערענצן אגיטפראפ שול. אין
 קינדער־ארבעט פון טאבעלן געגנט. דער פון קינדער די שען
קינדער־ארבעטער. פון אלבאם אמעריקע. אין
 איז זי װי פארטײ, םאצ. :ארבעטער־ארגאניזאציעם ב.

 בורג־םרידן. אראפ. בארנ אװעק איז זי װי געװארן, נעגרינדעט
אװ עף. אײ. אויפגעקומען. איז זי װי פארטײ, פאמוניםטישע

 נאדל אינדוםטריעלע על. ױ. ױ. טי. טאקטיק. איר — על
פאמו*• איר און געבורט איר ױניאן, טרייד

 ארבעטער־פרעסע. און געלע קאפיטאיליםטישע, :פרעםע
 קינדער־רע־ ארבעטער־ארגאניזאציעם. באזוכן :ארבעטן

צײטונגען. באזוכן פארטערם.
 און ליבקנעכט מעמאריאל. לענין — ״פראיעקט״ פערטער

)1 פעב. ביז 1 יאנ. (פון לוקםעמבורג
 עמיגראציע. און פארשיקונג ױגנט. לעניגם :פראבלעמען

 צוריקקער לענינס מעגשעװיזם. און באלשעװיזם מארפסיזם,
 בידגער־קריג. און זיג פערענםפי. געגן קאמוי רוםלאנד. קיין

טויט. זײן שונאים. לענינם
 לעגין־בוך. ;װינקל לענין ;מעמאריאל לענין :ארבעטן

 בורג־ אידעאל. זײער פארראטן םאצ. װעלט־מלחמה.
 םפארטאקוס־ פריג. פון םוףי רעװאלוציע. רוםישע פרידן.
טויט. זײער ליבהנעכט־לולןםעמבות. בוגד.

 פון אלבאם פרימארגן. ליבפנעכט־לוקםעמבורג :ארבעטן
ארבעטער־מארטירער.

 קאמןז לענדער. אונטערדריקטע — ״פראיעקט״ פינפטער
 )1 מערץ ביז 1 פעב. (פון אימפעריאליזם געגן

 קובא, פיליפינער, : קאלאניעם אמעריהאנער :פראבלעמען
(םאנדינא). אמעריפע לאטײנישע האיטי,

 כינע. מצרים, פאלעםטינע, אינדיע, יןאלאגיעם: ענגלישע
 עם אזוי װי קאלאניעם. האבן לענרער אנדערע װעלכע

 ?א־ פאיװאם קאלאניעם. אין הערשער װײםע באלעבאטעװען
 פא־ מלחמות. אימפעריאליםטישע איטפעריאליזם. לאניעם.
פעלפער־ליג. פלאטן־אפמאך. שלום־אפמאך, פעלאגם םיםיזם.

 פון אונטערדריקטע און הערשנרע םון טאבעלן :ארבעטן
 ציי־ מלחמה אימפעריאליזם. אנטי לענדער. אימפעריאליזם

טונג.
 מערץ רויטער — ״פראיעקט״ זעקםטער

)7 אפריל ביז 1 מערץ (פון
 פאמונע. דער צו געבראכט האט װאם קאמונע: פאריזער א.

 פארװאם קאמונע, דער אין קינדער פאמונארן, פון העלדישפײט
 קאמפן. װײטערדיגע פאר לעקציעם געפאלן, קאמונע די איז

קאמונע. פון אלבאם קאמונע. פון פעדזשאנט :ארבעטן
 םיבות. די ארבעטםלאזיגיזײט־קריזיםן; :מערץ רויטער ב.
 מערץ רויטער פאםטער־אמטער־מ״נאר. .1930 מערץ, רויטער

יאר. לויפנדיגן פון
 אבערגלויבנס. :לעגענדעם און פםח :רעליגיע אנטי ג.

 װעלט. דער איבער און אמעריקע אין פםח־ביזנעם קרבנות.
 בלוט־פארגי־ פאגראמען, אומטאלעראנץ, ױם־טובים, רעליגיעזע

םונגען.
אנטי־רעליגיע־ װאנט־צײטוננ. אנטי־רעליגיעזע :ארבעטן

קינדער. פאבליפ־םקול צװישן פראפאגאנדע זע
 מאי ערשטער — ״פראיעקט״ זיבעטער

)7 מאי ביז 7 אפריל (פון
 אין ארבעטם־קאמו* ־שעה'דיגער8 ערשטער :פראבלעמען

 אן פאר דערקלערט מאי טער1 מארטירער. שיקאגער אמעריקע.
 .1905 אין מאי ערשטער ױם־טוב. ארבעטער אינטערנאציאנאלן

רוםלאנד. צארישן אין װעלט־מלחמה. די און מאי ערשטער
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רעפוכליסלעד סאװעטישע דרײסיג און זעהס
n!\ ?עװפ פ\\ ןבאריכגץלנוך \n r־n s(־

 און זעקם צעשטעלט שטײען װעלדלעך געדיכטע צװישן
 זיך האבן קינדער הונרערט פיר ?ארגע באנגעלעך. דרײםיג
 טאטע־ הײם, די פארלאזט האבן זײ װאכן. צען אױף באזעצט

 באנ־ יערער כ$טש און לעבן. אײגן אן פירן אװעק און מאמע
 לע־ דערפארענעם א םון נעװאכט און אנגעפירט װערט געלע
 טע־ שטונדן צװאנציג און םיר גאנצע רי פאקטיש װערט רער,

 גרופע, ערשטע די קינדער. די םון באויז דורכגעפירט טיגקייט
 קעמפ־ארבעט. אלגעמײנע נאך האבן יאטלעך יאריגע 14—13
 װאנט־ קאטיםיע, םאניטארע פאםט־אפים, מיטן אן פירן זײ

םאװעט. ?יגדערלאנד פון פירער די און צײטונג
 קינדער עלטערע די גלאק. דער אויוי װעקט אינדערפרי

 פאר טיש יעדער רײ. דער לױט טישן זייערע אלײן םערוױרן
 אוים טײלט װאם עלטםטן, טיש א אויס קלױבט עםערם זעכצן

 באנגעלעך די בעטל, זײן מאכט אײנער יעדער פארציעם. רי
 א רײ. דער לױט קינדער די פון געװאשן און געקערט װערן
יאטלעך. יעריגע 7—6 נרופע םערטער רער חוץ

 פאראן ארבעט־צייט. איז עלוי ביז נײן נאך האלב פון
 באנגע־ די ארום גערטנדלעך קאײנע און גארטן גרויםער אײן
 םטאליערײ ארבעט. פלאקאטן און בילדער — מאלערײ לעך,

 — נײען מאכן. צו באעעלעך די ארום טישן און בענק —
 יאט־ ארבעטן פארהעעלעך. און קאםטױמען שפיל םארשידעגע

געשמאק. גאנץ לעך
 עסט טײך. םילוױען אין שװימט מע און זיך שיפלט מע

רעװאלױ■ און םאװעטישע זיך טראגן אפעטיטלעך. זייער מען

 ער־ מאי. ערשטער און ״טשערטא״ אין ארבעטער אירישער
 ערשטער םאציאליםטן. די און בערלין אין 1929 מאי שטער

לאזועען. םטרײס. יאר. דעם טאי
 מאי. ערשטן פארן לאזונגען מיט פלאקאטן :ארבעטן

 ליפלעטם. פיאנערן. די מיט םקולם אין םטרייק ארגאניזירן
 װאנט־צײטונג. מאי טאי. ערשטן װעגן קינדער־קאנםערענץ

מאי. ערשטן פון ?אלענדאר
 אמערי־ די שטאמט װאנעט פון — ״פראיעקט״ אכטער

 )7 ױני ביז 7 מאי (פון באפעלקערונג קאנער
 פאר־ איז װער :״גרינע״ און אימיגראנטן צו באציאונג
 ״עכט־אםעריסאנער״ אויןי צעטײלונג דער איז אינטערעםירט

 איםיג־אנטךאר־ פון עקםפלואטאציע פרעמד־געבארענע. און
םאראן. דא זיינען אימיגראנטן שיכטז װעלכע בעטער.

 אימיגראציע: אידישער כװאליעס 3 :אימיגראנטן אידישע
 שטאמן װעלכער פון רוםישע. דײטשע, (םפרדים), שפאנישע

דא. ארבעטער אידישע מאםן די
 אין אידן די פון רעכטלאזיגקײט :אימיגראנטן רוסישע

טשערטא. זיכערקײט. ניט עקאנאמישע פאנראמען, רוםלאנר,
 ארבעטער־ אידישע ױניאנס. פון אנהײב שװיץ־שאפ.

?ולטורעלע ארדנם. ארבעטער־דיכטונג. אירישע פרעםע.

מען. טענצלט ?ידלעך. ציאנערע
 פו; באריכט םיםטעמאטישן א שרײבן צו שװער איז עם
 אין לעבן געדארםט װאלט מען קעמפ. אין טעטיגקייט אונזער

 מע כדי רעפובליקלעך, סאװעטישע דר״םיג און זעקם אלע די
 יעדער באזוכט האב איך ארויםשרײבן. אלעם קענעז זאל

 טן16 ביז טן1 פון טעטיגקײטן די פארצײכנט און מלוכה׳לע
:ױלי

 ״טרייד װעגן שמועםן אנגעפירט װערן באנגעלעך אלע אין
 און דעפענם״ לײבאר ״אינטערנעשאנאל ליג״, ױניטי יוני^ן

 בוי־ם?אוטם, קיגדער־ארבעט, װעגן אויך אנדערע פיאנערן.
 האבן באנגעלעך רוב דאם װ. א. א. םאװעטן־פארבאנד םטרייקם,

 װאנט־צ״טוגגען, האמער, און םערפ װענט. די אויח בילדער
 קינדער. די פון אויםגעשניטן אדער געמאלן אםט לאזונגען,
 םון אויםגענייט פאנען, רויטע םאראן דארט זײנען דאםגלייכן

 הענ־ דרויםן פון גערנטנער. האבן באנגעלעך טייל א ?ינדער.
 װאם דאם, אויםרעכענען איך װעל דא שילדן. םארשידענע גען

באזונדער. באנגעלע יעדער כאראקטעריזירט
 א געהאט מײו־לעך. יאריגע 14—13 :אײנם באנגעלע

 אנדערע מיט דיםקוםיע א געםירט ארטיקלען, געלייענט לעקציע,
 איבער־ דיםקוטירט. און צײטונג־נײעם געלײענט באנגעלעך.
 מעשה א און מערב־פראנט״ אוים׳ן נייעם סײן ״ניטא דערצײלט

 טיכ־ פיאנערישע דרייםיג אויפגעגײנט שטײן־עפאכע. דער װעגן
 (אנ־ ״םאבן״ ארוים העלםן קינדער םערצן די םון טײל א לעך.
פרײען איר קריגט לערערהע א װען מײדלעך, קלענערע מיט םירן

ארבעטער. אידישן דעם פון אינםטיטוציעם
 פראדוקטיװיזאציע. אידישער פאר פלענער בורזשואזע

 םא־ אין מעגלעכקײטן טעריטאריאליזם. צױניזם. עם־עולם.
װעטן־פארבאנד.

 איטיגראנטן־זאמלבוך. :ארבעטן
 און ביכער איבער איבערזיכט — ״פראיעקט״ נײנטער

)21 ױני ביז 7 ױני (פון שרײבער
 און ביכער געלײענטע םון ?אטאלאג א צוזאמעגשטעלן

שרייבער.
כרעםטאמא־ באװעגלעכע א האבן װעט ״פראיעקט״ יעדער

 די איבער ליטעראטור נויטיגע די אנטהאלטן װעט װאס טיע,
 גע־ און 'ליטעראטור אז אזוי, געגענשטאנדן. אוגטערגעזוכטע

 דאם לימורים. אבםטראקטע קײן מער זײן ניט װעלן שיכטע
 װעלן אונטערזוכונג. זײן פון װעג אפן לערנען זײ װעט קינד

 דערפא־ פערזענלעכע אייגענע זײנע װי נאנט אזוי ז״ן אים זײ
 םון שולן די פון קינדער די װאם איז, עיקר דער נאר רונגען.

 קלאםנ־ מיטן דירעקט פארבונדן זיין װעלן ארדן, ארב, אינט.
 פער־ זײער דורך קאמוי צום װערן דערצויגן װעלן זײ ?אמוי.

 ארבעטער־ דער פון געביטן אלע מיט באקאנטשאםט זענלעכער
באװעגונג.



17ה נ ו פ ר ע ד1930 םעפטעמבער,

 און ד. ל. י. שילד: ביבליאטעה. קלײנע א פארמאגן טאג).
פיאנערן. אכט דארט פאראן ארויף״. ״בארג נאמען א

 אויםער עלטער. דעמזעלבן פון מײדלעך :צװיי באנגעלא
 ״שװארצע און ״לינטשערײ״ דערצילט װ. א. א דיםקוםיעם

 אין מלחמה די — קינד א םרן טאגבוך ״א םארגעלײענט קאץ״,
פיאנערן. םיר פארמאגן ״םאבן״. ארוים העלםן יארס״. נױ

יארינע. 12—11 מיידלעך גרופע צװײטע :דרײ באנגעלא
n א n םון דערצײלט אויך לערערן די האט װ. א. א. שםועםן 

 עקםפרעם, כינעזישער ;מעקםיקאנער דער ;עבז5< אײגן איר
 ״שטענדיג :װאנט־צײטונג האבן טאג. נייעם םוז קינדער
 שילרן, םאן, א פלאקאטן, לענין־װינשל. א אויך האבן גרײט״.

 צװעלף איצע ד.־גאם. ל. י. גאםז. װיגינם און קאטאװיס
פיאנערן. שינדער

דער־ לערערן מײדעלעך. יאריגע 7—6 :פיר באנגעלע
 פיאנערן. און ד. ל. י. ל., י. י. ט. װעגן מעשת׳לעך זײ ציילט

 םקװער ל. י. י. ט. שילד. ד. ל. י. דורכנעפירט. ארבעטער־טאנץ
 און םערפ און םאן רויטע א און שטײנער פון אױםגעשטעלט

1 באנגעלעך מיט צוזאמען האמער  װילדע זאמלען .15 און 6,
בלעטלעך. און בלומען

יא־ 12—11 מײדלעך. גרופע צװייטע פינף: באנגעלע
 ביל- פיגנער. װערא םון ביאגראפיע די דערציילט לערערן ריגע.
 :שילד מאנומענט. א גארטן, א װ. א. א. װאנט־צײטונג דער,

פיאנערן. זעקם האבן אײזםאן. הערי באפרײ ד. ל. י.
בילדער, האבן מײדעלעך. יאריגע Dpyr : 6—7 באנגעלא

זיך ד: י: שילד: גארטז, ד. ל. י. םון װאנט־צייטונג א
 זיך צײכנט באנגעלע די םקװער. ל. י. י. ט. אין באטײליגט

זויבערהײט. באזונדער איר מיט אוים
דער־ זײ לערערן מיירלעך. יאריגע 10 :זיבן באנגעלע

 און םאקא פיגגער. װערא תפיםה. אין לוקםענבורג :צײלט
 םאװעטן־פארבאנד. אין ?יגדער די פון יצעבן דאם װאגזעטי.

 דע־ פאן״ רויטער שילד, ד. ל. י. גראז. פון האמער, און םערפ
 שאם?עלעך. די פאר פארהעננצעך גענײט װענט. די קארירט

 קעמפ־ בילד. יצעניז גרויםן ביבליאטעק. קליינע א פארמאגן
 לאזוגגען. אויםגעמאלטע און אױםגעשניצטע וױנקל. געזעצן

 א ענגליש. און אידיש אין ווינסצ פיאנערן װאנט־צ״טונג.
 געפארבט. און געמאכט אליין בענקלעך־ און טיש א גארטן,

 שוין זײ האבן זעקם, נאך ארײעעצויגן האבן פיאנערן םיר
פיאנערן. צען

 צװיי אויףז בלױז קומען װאם מיידלעך, אכט: באעעלע
 פיאנערן. די אין קינדער אלע ארײנציען געארבעט — װאכן.

 ״שטענ־ װאנט־צייטונג קאמוניםטן. ױעע און מלחמה קארטון א
 זײט יענער ״אויוי געילײענט פאטרעטן. בי^דער, גר״ט״. דיג

 ױנגע שיילד ?עבן. אייגן איר פון דערצײט ?ערערן טייך״.
פיאנערן. זיי זײנען א^ע געמע^ן. אנדערע און פיאגערן

 געמאכט יאריגע. צען און נײז מײד^עך, :נײן באנגע^ע
 רויטן מיט טיש אויפ׳ן טיש, א רויטן מיט אויםגעפארבט און
 דערצײצט: א״זמאן. הערי באפר״ און האמער און םערפ —
 קיצײנע און אינגל׳, היי^צערנע ״דאם הארץ״, א אן הינד ״א

 ל. י. י. ט. ד״ ל. פון װאנט־צײטונג בייצדער, מעשה׳^עך.
פיאנערן. v$ל

האבן קינדער רי מיידצען־. גרופע דריטע :צען באנגעלע

ל. י. אן האבן םקװער. ד. ל. י. אן שטײנער פון אויםגע^ײגט
פיאנער. 1 װאנט־צייטונג. ד.

אויםגע־ האבן עך.5מײד גרופע דריטע באנגעיצע
 קינדער אלע פאן. רויטע א געמאכט פיאנערן־װעג. א בויט

 פיאנער״. ״ױנגן םאר׳ן געזאמ^ט פיאנערן. די אן אנגעש^אםן
 אינע־ װאנט־צייטונגען באםארבט. און אויםגעשניטן לאזונג
פיאנערן. ױנגע און ד. ל. י. שי^דן דרויםן. אין און װײניג

ערערן מײרצעך. גרופע דריטע :צװעילוי באנגע^ע  זײ ̂י
 םטרײס״. ״אויפן ״ארעםטירט״. אעבן. אײגן איר פון דערציי^ט

פיאנערן. אכט םארמאגז םארהאנגען. געמאכט האבז הינדער די
 קינדער די טייד^עך. גרופע דריטע דרייצן. באנגעצע

 א געמע^ן, רײ א װאזעם, באנק, א גארטן, א געטאכט האבן
 די דערצײ^ט האט אערערן די בױםט. אעניז א ואנט־צייטונג,

 נעגעריצ״, ערשטע ״דאם געזאגט״, האט צענין ״כאװער :קינדער
פיאנערן. גײן האבן משפט״. ״דער

יא־ 7—6 אינגאעך :זעכצן און פופצן פערצן, באגגעצעך
 טויער א מאנומענט, ל. י. י. ט. ׳ד.־װעג ל. י. אן געבויט ריגע.
 צערער דער גארטן. א האבן װעג, פיאנערן א פייער, קעמפ ביים

 ״פאר־ מאי״, ״ערשטער משפט״, ״דער מעשה׳יצעך: דערצייאט
 און פיאנערן װאנט־צײטונג. בייצדער א װייב״. זיין און טעק

װאנט־צײטוננ. ד. ל. י.
 אויך זײ ׳לערער אינגאעך. גרופע דריטע :זיבעצן באנגע^ע

 שעװיטשסע״.5באי די ״רעװעקע און יצעבן אײגן זײן פון דערצײצט
 אכצן: באנגעצא װאנט־צײטונג. בי^דער א פאן. רויטע א האבן

 רע־ ,5טעפ א איבער דערצײצט ילערער אינגיצעך. גרופע דריטע
 דערצײאט דערביי געהאט, שמחות צװיי װיצן. און טענישן

 םאר־ װינקא. ענין5< א האבן .“<צינטשערײ״ און ״משפט״ דעם
 נרו־ דריטע איגג^עך, :נײנצן באנגעילא פיאנערן. צען מאגן

 אנגע־ זיך קינדער אצע מעשה׳ילעך. דערצײאט לערער פע.
 25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 באנגע^עך פיאנערן. די אן ש^אםן

ערער די נרופע. צװײטער דער םון אינגלעך :26 און  דער־ ̂י
 רע־ דער םון ״הינדער ״באגעגנט״, ״בעני״, ״משפט״, :צילט

 -׳ד.־מעשה ל. י. דעראינערונגען, םי^חמה ״ױאאי?", װאילוציע״,
 גע־ 24 און 23 באנגע^עך האבן קינדער־טעאטער ביים ^עך.

 םון קינדעראאנד — טויער ביים םקװער. ד. ל. י. אן מאכט
פיאנערן. גײע און פיאנערז, ױנגע שיאד א םארמאגן שטייגער.

 גרופע צוױיטע :32 און ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 באעע^עך
 טײך״. זייט יענער ״אויף םארגעצײענט יצערער די אינג^עך.

 געראטע־ ״בעני״, ״אינטשערײ״, ״משפט״, דערצײצט אויך האט
 אויםנעשטע^ט האבן קינדער די אעבן. א״גן פון אויך אםן״, װעט

 אוים־ ל. י. י. ט. און ד. ל. י. טיש, א מאנומענט. ד. ל. י. אן
 פיא־ אכט האבן 30 און 29 באעע^עך שטיינער. פון גע^ײגט

 קאר־ אענין־וױנ^, א האבן 32 און 31 באנגע^עך די נערן.
 פארהאגגען, ביינק, צװײ מיט טיש א געמאכט װ. א. א. טונם

 דער טיט אפ זיך גיבז װאנט־צײטונג, א שיך, אוי^ פאיציצע א
 םארמאגן װ. א. א. אײע^ען־, מיט נעםט א האבן נאטור.

פיאנערן. פיר
 צוױי בלויז שטייען װאם אינגלעך, : 34 און 33 באנגעלעך

 פיז קאלעקציעס מוזעאום, א צונויםגעשלעפט האבן זײ װאכן.
 פיאנערײ״ע א װאנט־צײטונג, א נעםטן. און גראז שטיינדלעך,

 בינשטאק, א בילדער, פון אויםשטעלוננ אן גראז, מיט באצירט
טשע- ארי שנעקעם םלינעלעך, םרוכטן, װילדע פון קאלעקציע
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ן ר ע נ א י פ
 פיר דריי צװיי איינם
מיר זיינען פיאנערן

 אונז אין נאר גלויבט םע װער
ארום. װעלט גאנצע די האבן װעט

 פיר דרײ צװײ אײגם
מיר זיינעז פיאנערן

 ארבעטן װאם אלע העלםן מיר
באםעם. די װארפן צו ארוגטער

 פיר דרײ צװיי איינם
דאפיר איז עם אײך פון װער

 אונז מיט קומט אונז מיט קומט
זאלבענאנד — אקםל צו אקםל

םאװעטן־פארבאנד. א מאכן לאמיר
דעמבאװיץ מענדל

? פיאנערן די זײנען װאם
 אין ארבעטן װאם עלטערן פון קינדער זיינען פיאנערן די
 דארםן און באצאלט װײניק קריגן װאם םאבריהן, און שעפער

 םטריי־ עלטערן די װען ײילן. באםעם די שטונדן װיפיל ארבעטן
 זינגען און פיקעט־לײן דער אויף זיי מיט פיאנערן די ז״נע קען
 לער־ פיאנערן די ארבעטער־קלאם. רעם פאר ״טשירען״ און
 זייערע פון קאמח דעם אין ארויםהעלםן בעםטן צום װי זיך נען

 :איז רוח זייער קינרער. לענינם אלע זיינען זיי עלטערן.
!גרײט״ שטענדיג — ? גרייט איר ״זײט

װארשאװםקי חײם

פיאנערן און בױ-םקאוטם
באלעבאטים. די פון זייט דער אויףי זײנען בוי־םקאוטם די

באלעבאטים די אבער ארבעטער־קינדער. אויכעט ז״נען זיי

 געטרײ װעלן זיי אז א״ן, זײ רעדן באםעם די צו. זיי נעמען
 געלט. האבן זײ װעלז מילכאמע אין גײן און לאנר זייער זיין

 װערן זײ מילכאמע. דער אין נעלט קײן ניט קריגן זײ אבער
 דערצויגן ז״נען פיאנערן די געהארגעט. און פארװאונרעט

 זײ ארבעטער. םון קינדער פאר נויטיק איז װאם גייםט, אין
 פאר קעמפן און פיקעט־לײן דער אױף גייען צו דערצויגן זיינען

םאװעטן־לאנד. א מאכן און באדינגונגען בעםערע
ראװיטש כײקע

ארבעטער
 קריגן זײ און שטונדן לאנגע און שװער ארבעטן ארבעטער

 אר־ עםן. צו גענוג ניט האבן קינרער זייערע באצאלט. וױיניק
 קריגן עלטערן זײערע וױיל הונגער, פון שטארבן בעטער־קינדער

 דע־ אויח גייען ארבעטער־קינדער װען נאר סכירעם. װייניק
 גע־ װערן ארבעטער פאליציי. די זיי שלאגט מאנסטראציעם

 זײ װײא םטרײיח, ארבעטער םטרײקן. װילן זײ וױיל שלאגן,
 ארבע־ ראיםן דערפאר קינדער. זייערע פאר ברויט האבן װילן

עלטערן. זייערע מיט צוזאמען קעמפן טער־קערער
פעקין ראכל

װאנזעטי און םאקא
 םאקא פון מײםע די דערצײלן אײך װעל איך כאװײרים,

 געװארן. אפגעשטעלט איז געלט מיט װאגן א װאנזעטי. און
 ארויםגע־ מען האט שולד די צוגענומען. מען האט געלט דאם

 צװ״ די ארײעעזעצט האט מע װאנזעטי. און םאקא אויח לייגט
 אנפעגעזעםן זײ זײנען דארט און טפיםע אין ארבעטער־םירער

יאר. זיבן
שלעכט זײער געװען זײנען טפיםע רער אין קאנדיציעם די

 בעטלעך רי ביז םט/גליע פון באנגעלעך גאנצע די רעפאכעם.
 גע־ בילדער. און פלאקאטן סאװעטישע מיט דעקארירט זיינען
 געמאכט באנגעלעך. די לעבן װאלד פיאנערישן רויטן א מאכט

 פיאנער״, בלינדער ״דער דערצ״לט: לערער די פארהאעען.
 טייך״, זייט יענער ״אוין? פיאנערן״, ״םאװעטישע ״משפט״,

 ל. י. אז אויפגעשטעלט האן״. ״א פרייהייט״, םאר קאמף ״דער
מאנומענט. ד.

 דא (״םאבם״). אינגלעך עלטםטע : 36 און 35 באננעלעך
 גאנצן פון װאנט־צײטונגען די םון רעדאקציע די זיך געפינט
 ביל־ םאװעטישע עליכם, שלום און פרץ בילדער צװײ קעמפ.

 און ארוים העלפן בחורים די א״זטאן. הערי שילד א דער.
 קא־ םון ב. ״א. קורם א אײנגעפירט באנגעלעך. מיט אן פירן

מוניזם״.

 300 טענלעך ארוים גײען און קומען פאםט־אפים אין
 איז פאםט־אםים דער צײטונגען. צען און פעקלעך 25 ברױו,

שטונדן. צוױי צו טאג א מאל צװײ אפן

 מען זינגט געזאנג. מיט אן פירט געלבארד מיכל חבר
 :געזאנגעז די זיך טראגן דערװײל טריט. און שריט יעדער אויף»

 קעמ־ יאטן, ליד, באטאז קאמםאמאלצעם, װען, קעמפערל, א
 מארש פלאטן ליד, קארטאםל בידזשאן, בירא רו^ אונזער פער,
 חבר׳טע אנדערע. און איגטערנאציאנאל רײען, שטאלענע און

 די ארום מען טאנצט ינדער.1? די מיט טאנצט טעלמאן לילי
 גוירטי אונטערנעמונגען. און שמחות די אוױז פ״ערן, העמפ
 אונ־ איז ציפארין מיטשל פיאנא. דער אוי^ צו שפילט רעדי
 און באנגעלא יעדע באשרײבט און באמאלט ער מאלער. זער

 נעז די באשמירט און שפילן די צו דעקאראציעם צו גר״ט
 ארבעט־מיניםטער. אונזער איז ליפשיץ חבר קינדער. די פון
 גראבט מע און הלאפט מע ארבעט, יאטן רי צו שוין שטעלט ער
זיך. טוט עם און

דריי־ און זעקם צושטעלט שטייען ב״מלעך געדיכטע צװישן
רעפובליקל. םאװעטיש א באנגעלע יעדער איז באנגעלעך. םיג
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 זײנען זײ געמוטשעט. זײער זיך האבן ארעםטירטע רי ארן
 ארוים־ שפעטער זיך האט עם װי (און טפיםע איז אפג/גזעםן אזוי

טויט. צום אורטײל זײער אויו» װארטנדיק געװיזן)
 גובער־ צום און פרעזידענט צום ברױו געשריבן האט מע

 װאנזעטי. און םאקא פון באםרייאוע דער פאר בעטנדיק נאטאר
 צװײ די האט מע געהאלפן. ניט האבן פעטיציעם רי אלע אבער

 קאפיטאליםטן די האבן אזוי טויט. צום פארמישפעט ארבעטער
ארבעטער. אומשולדיקע צװײ געטויט

װינער שארלאט

מאנטאנא אין םטרײקערס ױ
 אויםגעבראכן מאנטאנא בויד, אין האט זיבעצן ניינצ! אין

 מאנטאנא אין קופער־ארבעטער. די צװישן סטרײ? גרויסער א
 האט פאליצײ די װען טעראר. װײםער שטארלער א געװען איז
 ארעם־ גלײך זיי זי האט זײנען, פירער די װער דערװאוםט זיך

 ארױםגעשי?ט װ. װ. א. רי האט דערשיםן. געװאלט און טירט
 ארוים־ איז ער ליטל, פרענק ארבעטער־פירער, מוטיקן א אהין

ארבעט. דער צו גענומען זיך און מאנטאנא קײן געקומען
 פרענק כאװעו דעם װעגן דערװאוםט זיך האט פאליצײ די

 האבן מערדער באםישע אויםגעזוכט. באלד אים האט און ליטל
 א פין ארײנגאנג אן אין אװעקגעשלעפט און דערהארגעט אים

 רי. על. אײ. די װען פארבײ. גייען ארבעטער אלע װאו םטאנציע,
 דעם פון לעבן דאם װאלט ארגאניזירט, געװען דעמאלט װאיצט

 .די. על אײ. די געװארן. אװעקגענומען ניט כאװער בראװן
 די םיז מארדן באםישע קעגן ארבעטער די באשיצן צו שטרעבט

םירער. די און ארבעטער
םאגיד לײע

די על. אײ די
 צו ארבעטער פון ארגאניזאציע אן איז די. על. אײ. די

 די שיקט די. על. איי. די קאמף. זײער אין ארבעטער העלפן
 זײנען זײ װען ארבעטער די פארטײדיקן צו אדװאקאטן בעםטע

 די צו געלט שיקט זי ארבעטער, די ״ביילט״ זי ארעםטירט.
 באגריםונגען זײ שיקט און ארבעטער ארעםטירטע םון פאמיליעם

 דערמױ א.ין ארבעטער־באװעגונג דער פון איגפארמאציע און
זײ. טיקט

גע־ און אנטײל גרויםן א גענומען האט די. על. אײ. די
 װאנזע־ און םאקא אין םארטיידיקוע דער אין ארבעט איר װיזן

 דעם אין ארבעט איר נעװיזן האט די. עיצ. אײ. די פראצעם. טי
 ארבעטער־ פיר זיינעז מערץ זעקםטן דעם פראצעם. גאםטאניע

 דער מיט אן פירט די. על. אײ. די און געװארן ארעםטירט פירער
פארטיידיגונג.

ױנ־ דעם אייזמאן, הערי העלפט און געהאילפן אויך האט זי
 צו געװארן פארמישפעט און ארעםטירט איז װאם פיאנער, גען

 זעקםטן דעם דעמאנםטרירט האט ער װייל טורמע, יאר זעקם
מערץ.

 דער םון ארבעט דער אין העלפן מיר דארפן דערםאר
די. על. א״.

ביבערמאן בעלע

םקול פאבליק די
פאראײניגטע די אז אונז, מען צערנט םקו^ פאבאיק אין

 זאל װעלט. דער אין לאנד פרידלעכםטע דאם איז שטאטן
 אפ אונז נארן לערער די אז װיםן, ארבעטער־קינדער די אבער

 פרע■ װערן קאן אונז םון אײנער יעדער אז אונז, דערציילט מע
 איי םאװעט־רוםלאנד אז אונז, לערנט מע לאנד. םון זידענט

 זײנעי קאמוגיםטן די אז װעצט, דער פון לאנד ערגםטע דאם
 דאכ פארכאפן צו איז װילן זײ װאם זאך איינציגע די און רייך

 אי אונז, דערציילט מע זיך. געפינען זײ װאו לאנד, פון געלט
 װילי זײ אז און מענטשן שלעכטע זײער זײנען קאמוניםטן די

 װאל זיך. געפינעז ז״ װאו לאנר, יעדן אין רעװאאוציע א מאכן
 װאלטי ארבעטער־שול, אן אין געלערנט קינדער אלע אבער טען
 װאלטי און םקול פאבליק אין ליגנם די אין איבערצײגט זיך זײ

 םאװעטן• א אונז בײ דא אויך בויען שנעלםטן צום װי געהאלםן
לאנד.

דעמבאװיי׳ מענדיל

רינג ארבעטער דער
 געװע ארבעטער־רינג דער איז צוריק יאר דרײםיק מיט

 ארויםי פיל האט ארבעטער־רינג דער ארדן. רעװאלוציאנערער א
 רעכטעו אלץ געגאנגען איז ער אבער ארבעטער. די געהאלפן

 ארבעטער פונ׳ם בעםטע די װן צייט, דער אין רעכטער און
 »רבעטער־ דער לינקער. און לינקער אלץ געװארן זײגען קלאם
 האבי דערפאר און ליגקע די באקעמםן אנגעהויבן האט ריגג
 האב־ ארבעטער לינקע די פארלאזט. ארבעטער םאך א אים

 ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן אײגענעם אן געגרינדעט
 טונ װאם ארגאניזאציע, רעכטע א ארבעטער־רינג דער איז היינט

ארבעטער־באװעגונג. די שעדיקן צו אלצדינג
גוראלניכ איצכאק

שול אץ געלערנט האב איך װאם
 לייענען און שרײבן צו װי שול אין געלערנט האב איך

 מער׳ זעקםטן פון דעמאנםטראציעם די פון געלערנט האב איך
 אונ■ לענינען. פון געלערנט אויך האב איך מאי. ערשטן און
 ארבעטער אן נעװען איז לענין אז געזאגט, האט לערער זער

 םאװעטן■ דער אז דערצײלט, אונז האט לערער אונזער פירער.
ארבעטער. פון נאר אנגעפירט װערט םארבאנד

נעװאוםט. גיט רעם פון איך האב פריער
רעמבאן פלארע

• ______

קינדערלאנד אין פארטאג
 איר; און מיזרעך אין אויוי זיך הייבט זון די אינדערםרי.

 ציפרעם; די פון קרוינען די אריףי טאנצן שטראלן ראזע רויטע
 זינגע; םײגעלעך די פריש. און קיל איז לופט די ביימער.

 װיג־לױ א צוגעזונגען װאלטן די גלייך כאר גרויסן איין אין
 גראז• און גײמער די באנגעלאם. די אין קינדער שלאפנדיקע די

 טויזנטעו איז גלאנצט װאם טוי, הויכן מיט באדעקט זײנען
זון. דער אנטקעגן פארבן

 דער• קינדערלאנד זשומערײ. גרויםע א װערט מיטאמאצ
 טראגי עם שלא^. פון אויף זיר הייבט קינדערלאנר װאכט.

 קינ• ברייט. און לענג גאנצער דער איבער ר״ד קינדערשע זיך
 אטעמנ און ארום לויםט קינדערלאנד זיך. װאשט דערלאנד

לופט. פרימארגנדיקע פרישע די אײן
קליגעו אלעקס
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עסזעסוטױר נאציאנאלעו דעו פון פואטאקאלן
עג רעגולערער ט  אפגעהאלטן עקזעקוטױוע גאציאנאלער דער פון מי

ארדן. פון אפים אין טן16 דעם יולי
ד: עזנ װ  טענשער, מאנדעד, לין, וױינער, גראםמאן, בראדםקי, אנ

שביין, פינקעלשטײן, עפשטיין, אב. םיגל, פולט»?ן,  קעל־ קארנעװם?׳, פי
שייפער. שילער שטײנפעלד, ראזענטאל, רעדי, :ער,

שאצקאמער. פאלאק, מרמר, געפטער, גארעליק, אלגיו, :אבװעזנד
נג לעצטן פון פראטאקאל טי גוטגעהײסן. און פארגעלעזן מי

ט זאלצמאן חבר  ״נייער גומער לעצטז דעם אין אז איבער, גי
ך געפינט אינדעפענדענט, פון ארגאן אפיציעלער דער יוארט״,  א זי

 צוזאמענ־ דער אז אינדעפענדענט, דעם מעלדעט מען װעלנן אין :רױו
ף געװארן אפגעלײגט איז ״געזערד״ פון !אר נאװעמבער. אוי

 םאװעטן־פארבאנד אין חברים די װען אז דיעקט, זאלצמאן חבר
ענוי יואלטן ט באקאנט געװען ג  כא־ קאנטר־רעװאלוציאנערן דעם מי

ײ װאלטן איצט, אינדעפעגדענט פון ־אקטער ט זיכער ז ט זיי מי  ני
פארבעדונג. אין .עשטאנען
 אן אנשרײבן זאל סעקרעטאר דער אז פאר, שלאגט װיינער חבר

װ «ויםפירלעכן ן ״געזערז־" פון חברים די צו ברי  זאל ער װעלכן אי
 פון פירער די װאם ראלע, פאררעטערישער דעם װעגן אינפארמירן ײ

 םליגל פראגרעםיװן און לינקן דעם געגן געפירט האבן <ינדעפענדענט
 אי- דער פאר ארבעט דער צו פארראטונג איצטיגער זייער װעגן *יז

 פאדערונג די איבערגעבן ער זאל דערב״ אז און קאלאניזאציע ־ישער
ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון עקזעקוטױו נאציאנאלער דער פון

 באציאונגען איז עס װעלכע איבעררײסן זאל ״געזערד״ דער אז ארד[,
ארבעטער־רינג. אינדעפענדענט םיטין

ט זעלבער דער צו ״  עפ־ חבר צו קרעדענשל א געבן מיר זאלן צ
ף איצט, זאל ער אז שטיין, ן אוי ״  םאװעטן־פארבאנד, אין רייזע ז

 מינדלעך זאל עפשטײן חבר ״געזערד״. מיטין פראגן די אויפנעמעז
ע פארלאנג. אונזער פארברײנגען ד אגגענומען. װערן פארשלאגן ב״

ט פאראייניגונגם־קאטיטע דער פאר באריכטעט םולטאן חבר  די מי
שע אומפארטײאישע ט ער שולן. קיכדער ארבעטער אידי  די איבער גי

:באשלוםן פאלגנדע
 שולן קינדער ארבעטער אומפארטײאישע די פון גאםעז דער .1

די צו װערן געענדערט זאל
ארדן״ ארבעטער אינט. בײם שולן קינדער ״אידישע

 אויןפ װערן ארגאניזירט זאל פארװאלטונג דער פון פארמע די .2
ן זאלן ארדן ארב. אינט. דעם פון ברענטשעם די אז אופן, דעם ״  ז
ם אז און שול־פארװאלטונג דער פון באזים דער  צוזאמענשטעלן ב״

ך זאלן שול״פארװאלטונגען, לאקאלע די  טיילז אלע װערן צוגעגעבן אוי
שער דער פון  זאל ראלע באדײטנדע א און ארבעטער־באװעגונג אידי

פארא״ן. עלטערן די שפילן
צטיגע די פון פארמע די .3  פאר־ צענטראלע און נאציאנאלע אי

ט עקזיםטירן בלײבן װאלטונגען  צענ־ דער אין װאם צוגאב, דעם מי
ען צענטערן גרעםערע די אין פארװאלטונג טראלער ר״ן גיי  5פינן צו א

פאר־ נאציאנאלער דער אין קאטיטעטן. שטאטישע די פון מיטגלידער

שול ארבעטער אידישע די
 איינציקער דער איז שול קינדער ארבעטער אידישע די

 אר־ די לערנען. דארפן ארבעטער־?ינדער אלע מיד װאו פלאץ
 קדעי װיםן רארפן מיר װאס זאכן אלע אונז לערנט שול :עטער

 טאלמיד די אז זען, דארפן טיר פיאנערן. אויםװאקםן זאלן טיר
׳שולן. די אין אונז צו ארײן אלע זאלן אינגלעך טוירע

װארשאװםקי

מילכאמע קאפיטאליםטישע די
קאפיטליםטי־ א פאר אורזאכן עקאנאמישע די זײנען װאס

 פראםיטן, צוליב קאנקורענץ די זײנען דאס ? מילכאמע טער
 װאם קאנען צו און פראדוקטן די פאר מערק פארכאפן לו

 פון צײט אין לײרט װער ארבעטער. די עקםפלואטירן פער
 ראקעפע־ פון זין רי מען געפיגט ? קאפיטאליםטן די :!ילכאמע.

 פון זין די אבער נײן. שלאכטפעלד? אויפ׳ן םארדן און ;ערן
 ליידן קינדער װעלכע צעשאםן. יא װערן ארבעטער ארימע ־י

 און עלטערן זײערע מיט בלייבן רײכע די ? מילכאמע דער איז
 ניט האבן װאם קינדער, ארימע די נאר אעבן, צום אלעם חאבן

 אײנציקע דאם נאר טאטעם. די אן בלייבן שיך, און ברויט זײן
 ארבעטער־קינ־ םאר באדינגונגען שלעכטע אזעלכע װאו ^אנד,

 קאפי־ די םאװעטךפארבאנד. דער איז םאראן ניט זײנען ־ער
 קעגן זײ קעמםן דערפאר און גוט זייער דאם װײםן ט^איםטן

 קאפיטאליםטישע אלע זיך גרייטן דערםאר שאװעטן־פארבאנד.
 ארבע־ אלע םאװעטן־פארבאנד. קעגן מילכאמע א צו ;ענדער

 סא־ דעם םארטײדיסן מוזן עלטערן זײערע מיט ^ער־קינדער
 אין מילכא^ע קומענדיקע די פארװאנדלען און ועטךפארבאנד

 םון מי^כאמע קיין ז״ן ניט טאר עם רעװאלוציע. םאציאלער *
הלאם. קעגן קלאם םון נאר נאציע, קעגן .אציע

ביבערמאן בעלע

ע מ א כ ל י מ
 םא־ דעם אומצוברענגען מילכאמע א םירן װילן באםעם די

 פא־ מ״ז באװעגונג. רעװאלוציאנערע די און װעטךםארבאנד
 װעלט־מילכאמע. לעצטער דער אין סאלראט א געװען איז טער
 קראנק פאטער מײן איז געענדיקט זיך האט מילכאמע די װען און

 זײער מיר זײנען דעמאלט זינט געשטארבן. איז און געװארן
 צוזאמען איך גײ איצט שװער. ארבעט מוטער מײן און ארים.

 קעמף און ארבעטער־אונטערנעמונגען אלע צו מוטער מײן מיט
 גרע־ און ארבעט שטונדן װײניקער םאר איר מיט צוזאמען

םכירעם. םערע
קליםמאן פערל

פיאנערן די אין אן זיר שליםט
 ארבעטער־ אײנציקע די איז ארגאניזאציע פיאנערן די
 זיי־ פיאנערן די װעלט. גאנצער דער אין ארגאניזאציע קינדער

 אין .1921 יאר אין רוםלאנד איז געװארן ארגאניזירט נעז
 אין אמעריקע. אין גרופן פיאנערן ארגאניזירט מען האט 1924

 מע און פאטריאטיזם װעגן אונז מען לערנט םקולם פאבליק די
 ״נוירל־ און ״בוי״ די אן אנשליםן זיך זאלן מיר אז אונז, זאגט

 ״םא־ אינזער פאר שלאגן צו זיך אן אונז העצט מע םקאוטם״.
 װעלן מיר אויב אז אונז, דערציילט מע פלעג״. און טערלאנד

 אנ־ דארפן מיר אבער רײך. װערן מיר װעלן ארבעטן שװער
 זיך דארפן מיר און בײשפיצ א פאר לאגע איצטיקע די נעמען

 על־ אונזערע װען ?אפיטאליםטן, די קעגן קעמםן צו צוגרײטן
 זײ און מיטגייז מיר דארפן פיקעט־לײן, דער אויף גייען טערן

 שליםט פיאנערן. געטר״ע טוען אזוי פאליצײ. די קעגן העלםן
 ארגא־ קינדער ארבעטער אײנציקע די פיאנערן, רי אין אן זיך

װעלט. נאנצער דער אויף ניזאציע
קאמענעצקי ליבי
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ײען װאלטונג ר״ן ג  נאציאגאלער דער אין מיטגלידער פינף אלע א
ע קולטור ם קאמיםי ארדן. ב״
ך זאל עם אז רעקאמענדירט, קאמיטע פאראייניגטע די .4 ל״  ג

 םענט 5 פון טעקם דעם װעגן רעפערעגידום דער װערן ארויםגעשיקט
 אז און שולן די פאר ארדן דעם פון מיטגלידער די פון מאנאט א

ב און אװגוםט טן30 דעם װערן געשלאםן זאל רעפערענדום דער  אוי
ר״ן ער זאל אנגענומעז, װערט ער םעפטעמבער. טן1 דעם קראפט אין א

ארבע־ אינטערגאציאנאלער דער װעלכער זשורנאל, דעם אין .5
 אפטיי־ אן װערן אײנגעשטעלט גלייך זאל ארויםגעבן, װעט ארדן טער
שולן. קינדער די פון לונג

טע די .6 עע אי אר  נאציא־ דער צו רעקאמענדירט קאמיטע שול פ
װע נאלער  אז אכט, אין נעמענדיק אז א. א. א. דעם פון עקזעקוטי

 אז טעקם, םענט 5 דעם אננעמען פארגעניגן מיט װעלן ברענטשעם די
 ארבעט, דער צו צוטףעטן גלייך דארפן מיר און אן קומט םעזאן דער

 פארלאג, דעם אנצופאנגען פארבר״טונגען מאנן מיר דארפן םפעציעל
ײן קאנען זאלן שולן די כדי פין איבערג  און םיסטעם פראיעקט אוי
װערז. ארגאניזירט גלייך מוז פארלאג־ארבעט די אז

 אז עקזעקוטױוע׳ נאציאנאלער דער פון מיר פארלאנגעז דעריבער
״  פון לאאן א פארװאלטונג שול נאציאנאלער דער פון קריגן זאלן ז

 אײנגאמע ערשטער דער מיט װערן אפגעצאלט זאל װאס ,$500׳ ארום
 עם אז ניט, צווייפל קײן איז דאם שולן. די פאר טעקם דעם פון

װערן. אנגענוטען װעלן
 ״קינדערלאגד״, קעמפ אז אויך, רעקאמעגדירט קאםיטע די .7
 אלם װערן דערקלערט זאל שול־באוועגונג, דער פון טײל א איז װעלכע

 גאציאנאלע די ןאז או ארדן ארבעטער אעטערנאציאנאלן פון קעמפ א
װע  דעם מאכן צו מיטלען אלע אגנעמען זאל ארדן דעם פון עקזעקוטי

ן נאך דערפאלגרייך קעמפ ג טי ״נ םעזאן. ה
 נא־ די ארגאניזאציע־קאמיטע. דער פאר באריכטעט לין חבר
 נױ־יארקער צום איבערגעגעבן האט ארגאניזאציע־קאמיטע ציאנאלע

רן צו קאמיטעט שטאטישן דונג דער פון פייערונג די ארגאניזי רינ  ג
 מיר האל. קארנעגי אין ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פון

 מיטיז צוזאםען זאל װאש קאמיטע, ספעציעלע א אויסגעטײלט האבן
אװנט. פארין אראגזשמענטם די מאבן קאמיטעט שטאטישן
 10,000 פאר קאמפאניע די פארלענגערן צו באשלאםן האבן מיר

ף טיטגלידער  האט קאמפאניע די װייל דערפאר װאכן, דריי גאך אוי
ך  װעלן מיר װען אז דײנקט, ער פאנאנדערגעװיקלט. נאר־װאם זי
 רע־ בעםערע האבן מיר װעלן צייט, אביסל נאך געבן ברענטשעם די

זומער־מאנאטן. די אין אפילו זולטאטן,
 מעדיםאז אין ליפלעט םפעציעלן א ארויםגעגעבן האבן מיר

 קאנ־ פארטיי קאמוניםטישער דער פון ערעפענונג דער צו גארדן םקװער
 מען אז רופט, ליפלעט דער צעט״לט. דארטז ער האבן מיר װעגשאן.

ך זאל ארדן. אן אגשליםן זי
 פאר קאמיטע נאציאנאלע באזונדערע א אויסגעטײלט האבן טיר

רונג דער אניזי  רעקאמענ־ מיר ברענטשעם. ענגליש־רעדנדע פון ארג
ך זאל קולטור־קאמיסיע די אז דירן, גן זי א״ני אר  שטאטישן מיטין פ

ען, האבן מיר קאםיטעט. ײנגעז  רע־ בעסערע בריינגען װעט דאם אז א
ײן װעט קאמיטע די זולטאטן.  קולטור־ארבעט די און בעםערע א ז

ן װעט ״ ארגאניזאציע־ארבעט. אונזער מיט פארבונדן ז
 ער שיקאגא. דעטראיט, קליװלאנד, באזובט האט װײנער חבר

ען געהאט האט טינג  ער האט דןלױולאנד אין און שטעט אלע אין מי
 ברענטש באזונדער א געבן וועגן פראגע די שליכטן ספעציעל געדארפט

ך האבן װאם חברים, גרופע א  באזונדער א פאר געװענדט דארטן זי
ברענטש.

 באשלאםן מיר האבן ווײנער, חבר פון באריכט דעם אויםהערנדיג
ײ אז מיטגלידער, די רעקאמענדירן צו  עק־ דעם אין אריין זאלן ז

רנדיגן םטי ב אז און ,124 ברענטש זי ט אוי  שפעטער מאנאטן 6 מי
ך װעט װ״זן, זי ם רוי  עד מיר װעלן ברענטש, א נאך דארף מען אז א

באשליםן. דאמאלט
װ״ אראנזשירט האט װיינער חבר ן איינע — קאנפערענצז צ  אי
 שיקאגא די קלױולאנד. אין צװײטע די און דיםטריקט שיקאגא

ך אראנזשירן חברים םן א אוי  דער איז ״אינסטאלײשאן״־אװנט גרוי
״ פארקינזען. וועט קאנפערענץ די װען צײט,  פארלאנגט, האבן ז

צו זאל זאלצמאן וזבר אז ײ פארן. אהינ ען ז נ ״ ג ז לי באצאלן צו ווי

 חברים שיקאגא די פון פארשלאג דעם האבן מיר ״פעיר״. העלפט
ליגט ײן װעט זאלצמאן און באװי  געגנט יעגעם און שיקאגא אין ז

ך װעט ער אװגוםט. םסוף ארו  צע; און אכט פארװײלן דארטן זי
טעג.

ך האט וויינער חבר ר״ די אינםטאלירט אוי  אין ברענטשעם ד
 ì_’!a H ן ל N 2 מאםן־פארזאמלו א געהאט ער האט דארטן דעטראיט.

קעט•
רן װעגן ױויזי  בא־ מיר האבן מיטגלידער, עקזעקוטױוע די אקט

לן ארבעט די שלאםן ט״ צו ײנ  בענע־ די קאמיטעם: פאלגגדע די אין א
ן װעט קאמיטע פיט י י ך ז אן טרייד די אוי  קא־ אפים די קאמיטע. ױני

ײן װעט טיטע ך ז  קאמיטע אפיעל די קאמיטע. פראטערגאלע די אוי
ך װעט ט פארנעמען זי ט מי  קולטור־ די קלובן־ארבעט. און ױגנ

ט קאמיםיע רן מי פרויעז־ברענטשעם. ארגאניזי
שט״ן חבר פארט װײםט, איר װי רעקאמענדירן, מיר אװעק. עפ

 ער װאם צייט, דער פאר נאר מיטגליד, א אונז בײ בלײבט עפשטיין אז
ען מיר זאלן אװעקפארן, װעט צי  פלאין. ףזוין אוי חבר נעקםטן דעט צו
םן. װערט באריכט דער ת״ טגע גו

 חבר װאם דאם קאמיםיע. קולטור דער פאר באריכטעט רעדי חבר
ט געװען איז מרמר  קולטור־טע־ די אפגעהאלטן עם האט געזונט, גי

ט. ק״  אין אר״נטרעטן ארום װאך א אין שוין װעט מרמר חבר טיג
ך האבן מיר ארבעט. דער  קא־ ביידע פאראײניגן צו באשלאםן אוי

קאמיטעט. קולטור און שטאט־קאמיטעט דעם — מיטעטן
ט קולטור־קאמיסיע די ליג ך באט״ ן זי  םפע־ דעם ארויםגעבן אי

 : חברים די באשטימט האבן מיר ״מארגן־פר״הײט״. נומער ציעלן
״ אז סולטאן, און מרמר אלגיז, ף אויפפאםן זאלן ז נומער. דעם אוי

ארדן. דעם וועגן בראשורע א ארויסגעבן באשלאסן האבן מיר
םן. װערט באריכט דער עה״ טג גו

 שוין האבן מיר םיגל. חבר באריכטעט אפים־קאםיטע דער פאר
שאנערי״ אלע פארטיג נמעט ברענטשעם. די פאר ״סטיי

ט צוזאםען אנגעשטעלט האבן מיר בענעפיט־קאמיטע, דער טי
 אנ־ קלוירק דעם פאר םײ פלאין דעם פארנעמען זאל ער ש״פער, חבר

״ דעפארטמענט, םעמעטערי און מעדיקאל אין געשטעלטן  א פאר ס
 ארגאניזאציאנם־ די טאן זאל װאם קאמיטעט, שטאטישן פון םעקרעטאר

ױ־יארק. איז ארבעט  דער צו רעקאמענדירן צו באשלאסן האבן מיר נ
רן זאל מען אז עקזעקוטיװע, נאציאנאלער פי ײנ  פױ־ נאציאנאלן א א

טגליד יעדער נעראל־דעפארטמענט. ױ־ שטאט און לאנד איבערין מי  נ
 נאציא־ דער פױנעראל־פאנד. צום חודש א םענט צען צאלן זאל יארק

װ״ ביז $15 אויסצאלן זאל אפים נאלער  יאר. 8 ביז $30 יאר. צ
עלטער. װייטערדיגן אין אלע $60

ברענטשעם, 10 די פאר פאנען צען די צוגעגרײט שוין האבן מיר
עז װעלן װאם װינ גן דעם גע צטי קאנטעםט. אי

ט ףדער אוי $6,000 דעפאזיט האבז מיר אקאונ װינג־  דער אין ם״
װינג באוערי ײ  פון פראצענט האלב און 4 צאלט מען װאו באנק, ם

ארויס. געלט די נעמט מען װען טאג, דעם ביז דעפאזיט פון טאג דעם
ך האבן מיר  סע• נאציאגאלז א אײכפירן װעגן געהאנדלט אוי

 םעקרע־ דער זאלצמאן, חבר אז באשלאסן, האבן מיר טעטערי־פאנד.
 װי נאכדעם און ברענטשעם די צו אנקעטע אן ארויםשיקן זאל טאר,
האנדלען. מיר װעלן אינפארמאציע, אלע האבן װעלן מיר

ע אז אויך, רעקאמענדירן מיר ״  אגפאנגען זאלן מיטגלידער נ
מענדיגן דעם פון טן1 דעם אפים גענעראל צום צאלן  װעז מאנאט, קו

אפים. נאציאנאלן אין ארײן קומט אפליקאציע זײער
גוטגעהײםן. װערט אפים־קאמיטע דער פון באריכט דער
 מע־ דער אז מאנדעל, חבר באריכטעט בענעפיט־קאמיטע דער פאר

 בענעפיט־קאמיטע דער פון פארװאלטעט װערט דעפארטמענט דיקאל
ט צוזאמען  האבן מיר קאמיטעט. שטאטישן פון פארטרעטער דרײ מי

 בא־ האבן מיר דענטאל־דעפארטמענט. א װעגן פארהאנדלט אמאל נאך
ף שלאםן  זעקם פאר אפים מינדעלים חבר איבערצונעמעז פראבע א אוי

חדשים.
 פלאן דעם אננעמען זאל עקזעקוטיװע די אז רעקאמענדירן, מיר

נג לעצטן בײם פארגעשלאגן האבן מיר װעלכע טי  די װאס און מי
װע נאציאנאלע  רע־ האט שטײנפעלד וזבר אפגעל״כט. האט עקזעקוטי

רט  אויו= געװארן דערװיילט איז מאנדעל חבר טשערמאן. אלם זיגני
פלאץ. זייז
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ען איצט און ספעציאליםטן רייע א אנגעשטעלט האבן מיר  מיר גיי
ך ך פארהאנדלעז מיר אפטישן. א אנשטעלן אוי פן אין אוי  נאך קוי

שע צװיי די אויםער םעםעטערי,  האבן, מיר װאס םעמעטעריס, אידי
ן האבז מיר װילן ״ ״נאן־םעקטעריאן״. א סעמעטערי א

ן מוז קאמיטע דער פון חבר אײן אז באשלאםן, האבן מיר ״  ז
םן אפים אין מאנטאג יעדן היי טצו  און קראנקן־םערטיפיקייטם די גו
ך זאל װאך :אלע חבר. אנדער אן בייטן זי

 מעויקאל דער אין ענדערונגען מאכן צו באשלאםן האבן מיר
ר״ן ציען מיר און באארד אדװייזערי ע א  און דאקטוירים גייע אייניג

סימפאטײזער. נאענטערע אנדערע
 ור באארד אדװייזערי מעדיקאל דער פון צוזאמענשטעל דער

 בענעפיט־קאמיטע דער פון מיטגלידער דרײ דאקטוירים, פינף זייז
 אנצושטעלז באשלאםן האבן מיר קאמיטעט. שטאטישן פון איינער יאון

 רעכע־ אונז װעט ער פױנעראל־דירעקטאר. א אלם קארנעװסקי חבר!
חאין. װעט ער װאם צייט, פון פארלוםט דער פאר בלויז נען

 וױורט עס און קאמיטע דער פון באריכט דער אנגעממען װערט עם
״ פארהאגדלען אמאל נאך זאל קאמיטע די אז 'רעקאמענדירט צו־ דעם ס

 גאגצן דעם װעגז םיי און באאריד אדװײזערי מעדאקאל פון זאמענשטעל י
םן. װערט באריכט דער דאקטוירים. פון םטעף עה״ טג גו

ט נאך האט זי אז באריכטעט, אפיעל־קאמיטע די  קײנע געהאט ני
 זייגען טי;ג לעצטע די אין ערשט ברענטשעם. קיינע פון אפיעלם1

״ ארײנגעקומען װ ״ װעלן אפיעלם, צ  קוטענדן ביים אויפנעמען עם ז
טינג״ מי ײסן. װערט באריכט דער , ;וטגעה

ט ביז אז באריכטעט, זאלצמאן חבר  7012 שוין טיר האבן היינ
 טיר האבן פאנד; פארשײדענע די אין אפליקאציעם. עקזאמעגירטע

ט: צ  מיט־ די צו בענעפיט קראנקן אוים שוין צאלן מיר .$10,183 אי
ר האבן װאם גלידער,  ברענ־ די פון צאלונג־.;; די קראנק. געמאלח זי

 האט מען ווי בעסער ב־עײעז איז ױני און מאי מאנאט פארין טשעם
ען בילס די אז אכט, אין נעמט מעז װען דערװארטעט,  ערשט זיינ

ט נאך האבן מיר אז מאי, ענדע געװארן ,ארויםגעשיקט אונ־ געהאט ני
 ענטפער דער איז דאך ױני, טן19 דעם ביז טשארטער שטענדיגן זער ,

ר געװען ברענטשעם די פון ע ״ ע בלויז גוטער. א ז  ברענטשעס אייניג
םגעקומען אונז איז ך און שטר״כן צו אוי ען די אוי ד זיינ ענ ט״ ש  גוג

טעג״ פאר נעקםטע די אין 1
ן אז ענערגיע, ;אנצע אונזער אנװעגדן טוזן װעלז מיר ״  ברענטש ק

ט אונז זאל  זאלן ברענטשעס אלע םענט. איין קיין בלייבז שולדיג ני
 פון אנגעגעבן איז עס װען טאג, דעם ביז ביל פולן זײער אפצאלן

 די פון צאלונגען די פון טאג לעצטער דער אלם אפים דזשענעראל
אפים. נאציאנאלן צום ברענטשעם

עז עס  חדשים די פאר בילם אלע געװארן ארויםגעשיקט שוין זיינ
צאלן צײט האבן ברענטשעם די אװגוםט. און ױלי ' צו נא־ צום א״נ
 ביל זײער פון פראצענט 50 אװגוםט טן1 דעם ביז אפים ציאנאלן :
ן: ו באלאנם. פולן דעם אװגוםט טן15 דעם א

ע די  צװיי צוליב געשטערט פיל איז קאמפאניע ארגאניזאצי
ע , כטיג ם דער לאגע. עקאנאמישע שװערע די .1 מאטױון. װי  קריזי

יאר. פון מאנאטן ה״םטע די איצט איז עם װאם דאס, .2 לאנד. אין
 דעם ביז קאמפאניע, דער פון שלום צום ביז מיר ײעלז פונדעםטװעגן 1

עי 8,000 פון מער דערגרייכן זיכער אװגוםט, טן 15 ד טגיי מי
ך שוין דארף עקזעקוטױוע נאציאנאלע די  אויםארבעטן נעמען זי

ט פון פלאן ברײטע א •  גרוי־ דער פאר און ארגאניזאציע־טעטיגקיי
 מיר װאם מיטגלידער, 25,000 פון ארגאניזאציע־קאמפאניע םער ,
ך װעט און םעפטעמבר, טן15 דעם אנפאנגען װעלן י  טן1 דעם שליםן זי
יאנואר. י

ײען מיר ט אן ג שטאטן. אלע אין לײםגס קריגן צו ארבעט דער מי
ר מי ט אנגעפאנגען האבן ;  און לאנד אין שטאאטן וויכטיגסטע די מי

םמאגן באלד וועלן מיר ;  מיר װאו שטאט, יעדער אין אפליקאציעם אוי
ברענטש. א נאר האבן

ך באריכטעט זאלצמאן חבר  קאמיטע, םפעציעלער דער פאר אוי
ט פרעװענטארױם א פאר פלאץ דעם זען ארויםגאפערן איז וועלכע  מי

םאניטארױם. א פאר אפטיילונג ■אן
קולטור־אפטײ־ אונזער ,פאר צימער א נאך גענומען חאבן מיר

װעט אפיס דער װי ש:על אזוי אפיס. אונזער צו ״נעקסט־דאר״ לונג

ײן ען אלע און א״נגעשטעלט פאלשטענדיג ז  ארבעטן װעלן אפט״לונג
 םטאטיםטישע א אײנשטעלן נעמען גלײך זין־ מיר װעלן אומגעשטערט,

אפטיילונג.
ט ענדיגט זאלצמאן חבר ט ער װאס דעם, טי  אונזער אז אן, ווייז

ך אויםברײטערן פון מעגלעכקייטן גלענצנדע איצט האט ארדן  אי־ זי
צן דארפן װעלן מיר אז און לאנד גאנצן בער׳ן םנו  מעגלעכ־ די אוי
צן קייט, םגו ך האט װאם םעגטימענט, דעם אוי  דעו אדום געשאפ׳ זי

ארדן. ארב. אינט. פון גרינדונג
 דיםטרי?ט אלע קאמיטעם, אלע עקזעקוטיװע, נאציאנאלע גאנצע די

 אויפנעמען איצט דארפן ברענטשעס די און לאנד איבערין קאמיטעטן
 דעם פון שלום דעם ביז און קאמפאגיע מעמבערשיפ די אויף־דאם־נײ

ײע די אנפאנגען װעלן מיר ביז זומער,  דער־ מיר זאלן קאמפאניע, נ
בן ר״ ד האבן מיר װאם צאל, די 10,000 די ג געשטעלט. זי

זיי־ מיטגלידער פאלגנדע די אז אויך, באריכטעט זאלצמאן חבר
ף עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון ארויםגעפאלן נען  װעמעס אוי

ען דאס שטעלפארטרעטער. די קאאפטירן דארף מען פלאץ ײנ  חברים די ז
 פון רעדאקטאר און קולטור־דירעקטאר געװארן איז װעלכער מרמר,

רנאל; אונזער שו  געװארן אנגעשטעלט איז װעלכער שײפער, חבר ז
 צו־ װאם געפטער, חבר דעפארטמענט; םעמעטערי און מעדיקאל אין
ט איצט ער קאן אורזאכן פערזענלעכע ליב ײן ני װ ז  דער איז אקטי

ליגט האבן מיר װעמען עפשטײז, אב. חבר און עקזעקוטױוע,  באװי
ױו א ן װעט ער װאם צייט, דער פאר עבםענם״ אװ ״ל  מויז אוועק, זיי

ען אבער מיר צי ף וזבר א צו ײן אוי פלאץ. ז
ך באשלאםן װערט עס ל״ לאטקער, הערי : חברים די אינפארמירן ג

ײ אז ראזען, םעם און קניא־יק, ב. קאטלער, ה. ען ז ײנ  צוגעצויגן ז
עקזעקוטיװע. נאציאנאלער דער אין געװארן

 אפים־ דער אין קאטלער קולטור־קאמיטע. דער אין לאטקער חבר
ק קאמיטע, אזי  אין ראזען און ארגאניזאציע־קאמיטע דער אין קני

אפיעל־קאמיטע דער
םן. װערט בארינט דער עח״ טג גו
שט״ן חבר ך געזעגנט עפ ט זי עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער םי

רט װערט עס װאו לאנד אין פארט ער אז דערקלערט, ער עפי  א״נג
ע לעבן אין ך האט װאם חלומות, זיינ  יארן אלע געיחלומיט אים זי

ט ט ער זינ ט״ ט ש ארבעטער־באװעגונג. דער מי
ט דארטן פארט ער ן װי ני ״  מיט פארט ער אומפארטייאישער, ק

גן די  קו־ אז זיכער, איז ער קאטוניםט. א פון אוי
ען קאנעז ער װעט צוריק מענדיק װעמנג דער דינ ט בא  ענערגיע מער מי

ט און ך באגעגנדיק װייל איבערגעגעבנהייט, מער מי  פנים אל פנים זי
ט  װעט סאװעטן־פארבאנד, אין סאציאליזם פון בויאונג־ארבעט דער מי

ײע שעפן דערפון ער ת נ ר פאר כחו ע ״ ארבעט. װייטערדיגער ז
מאםענט, דעם אין אװעק פארט ער װאש אים, פארדריםט עם

ט װערט ארדן דער װען ט װעט ער אז און געבוי  קיין צולײגן קאנעז ני
 װען חברים, די פארזיכערז קאן ער בויאונגס־ארבעט. דער צו האנט

 כדי קאנעז, װעט ער װאם אלץ, טאן ער װעט צוריק, קומען װעט ער
 מאםן־אר־ גרעםטער דער פאר ארדן ארב. אינט. דעם מאכן העלפן צו

אציע אניז ארבעטער. רעװאלוציאנערע די פון ג
 חברים אלע איין לאדט ארגאניזאציאגס־קאמיטע נאציאנאלע די

 פארקומען װעט װאם עפשטיין, חבר פאר געזעגנונגם־באנקעט דעם צו
דינשטאג. קומעגדן

נ; די װערט דעם מיט צו געשלאםן. זי
-------------ס------------

נג רענולערער טי  אפגע־ עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון מי
םט, טן7 דעם דאנערשטאג, האלטן אן 32 אפים, אין אויגו םקװער. ױני

 מרטר מענשער, טאנדעל, לין, לאטקער, גראםמאן, בראדםקי, אנװעזנד:
שבײן, םיגל, םולטאן, ק, קארנעװםקי, קאטלער, פי אזי  רא־ קעלנער, קני
שילער. און זענטאל

שט״ן, פאלאק, װײנער, גארעליק, אלגין, אבװעזנד: רא־ פינקעל
שטײנפעלד. שטײנבערג, זען,

:טאג־ארדנונג
פראטאקאלן. .1
מיטגלידער. 25,000 פאר קאמפאניע .2
סאװעטן־ אין קאלאניזאציע אידישער דער פאר קאמפאניע .3
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פארגאנד.
 פון באריכט .4

 קאמיטע אפים
 קאמיטע קולטור

בענעפיט
אפיל

ארגאניזאציע־קאמיטע.
םעקרעטאר. פון באריכט .5

 פון פונקט דעם ענדערן צו אנגעגומען און פארגעשלאגן װערט עם
 די פון באריכט דעם פאר קומען זאל ער אז באריכט, סעקרעטארים

קאמיטעס.
םן און פארגעלעזן מיטיכג לעצטן פון פראטאקאל ט גוטגעחיי  מי

 גוט־ איז שול־קאמיםיע דער פון בארינט דער אז אויםבעםערונג, דער
םן עח״ געװארן. ג

םך־הכל א אונטערצוציעז צייט איז עם אז מייגט, זאלצמאן חבר
ױ־ שטאט אין 59 — ברענטשעם 163 פארמאגט ארדן אונזער נ

ען װאם אפליקאציעס, צאל לאגד. איבערין 104 און יאוק ג ״  ארייג־ ז
 איז זיי פון .7,803 איז דאקטוירים, אלע פון אפים איגים געקומען

ױ־יארק פון 3,435 ט פארמאגן מיר לאנד. איבער׳ן 4,368 און נ  היינ
ף בענק די אין טאג צו דאלאר. 11,461.98 פאנדן פארשיידעגע די אוי

ט איז עם אז דעגקט, זאלצמאן חבר  םך־הבל א אונטערצוציעז ציי
 דעם, פון און דערגרייכונגען די פון ארבעט אפגעטאנענער אוגזער פון

רן. פארפעלט האבן מיר װאם פי צו רנ  ארגאניזאציאנל־ לעצטע די דו
ך פארענדעט װעלכע קאמפאניע, ט איז װאך, קומעגדע זי  געװען גי

 דאם אז אנגעבן, קאן טען דערװארטעט. האבן מיר װאם דערפאלג, דער
װײז איז  שװערן א דורך איצט לעבן מיר װאם דעם, פון שולד די טייל

 הא־ װעלכע מיטגלידער, פון צאל גרויםע א װאם קריזים, עקאנאמישן
ט האבן ארגאניזאציע, אונזער אין אריינטרעטן געזאלט בעז  געהאט ני

צאלן צו  עקזא־ דאקטאר פאר געקאסט םיהאט װאם דאל״ 2.50 די א״נ
ך קאן מען אײנטריט־געלט. און מען  גרויםער א אז רעכענען, אוי

 אונז איז גראדע זומער־חדשים. די זייגען ארבעט אונזער אין שטער
 הײםטע די אין אנצופירן קאמפאניע ערשטע אונזער אויסגעקומען

יאר. פון מאנאטן
ױיז אבער קאנען פונקטן צװיי די לו ט בארעכטיגן, טיי  אינ־ ני
 אנדערע רייע גאנצער א פון געליטן האט קאמפאניע אונזער גאנצן.

ט האבן מיר .1 חםרונות. װיזן ני רן צו בא װיזי  ברעג־ אלע אקטי
ט האבן מיר .2 טשעם.  אונזער ארבעט דער אין ארײנגעצויגן ני
 מיר .3 מיטגלידער. אונזערע אלע עקזעקוטױוע. נאציאנאלע גאנצע
ט האבן  אינדוםטריעלע די אין קאמפאניע אוגזער אריינגעטראגן ני

ם, אן טרייד די אין ױניאנ טי ױני ט .4 ליג״ ױני  אר״נגעטראגן גי
 ארגאניזאצעם. ןפראטערגאלע או קלובן די אין קאמפאניע אוגזער

ט האבן מיר װאס װיכטיגםטע, דאם .5  קאמפאניע אונזער פארגונדן ני
 רעװאלוציאגערע די װאס קאמפאניעם, גרויםע אלגעמײנע די מיט

אנגעפירט. חדשים לעצטע די אין האבן לאנד דעם אין ארבעטער
זאלצ־ חבר שארף קריטיקירט פונקט, לעצטן דעם װעגן רעדנדיג

ך האבן װעלכע ברענטשעם, אוגזערע מאן ט זי ט געכוג ני ליג  און באט״
סט ערשטן דעם פאר קאמפאגיע אנטי־מלחמה דעם  פאר־ ד< אין אויגו

טע ײניג ײגען װאס פראנט־קאנפערענצן, א  אי־ געװארן אפגעהאלטן ז
ך לאנד. גאנצן בעריז ך האבן אוי ט כמעט ברענטשעם אונזערע זי  ני

 גע־ זייגעז װעלכע קאנפערענצן, װאל־קאמפאניע די אין באטײליגט
 אײנציגער דער פון פארט״, קאמוניםטישער דער פון געװארן רופן

 בײ װאם פאקט, דער אינדארסירט. האבן מיר װעמען קלאםן־פארט״,
םט ערשטער דער  פארטראטן בלויז געװען זײכען קאנפערענץ אויגו

ױ פון ברענטשעם צענדליג אנדערהאלבן ארק: נ  דער בײ װאם דאם י
ען קאנפערענץ װאל־קאמפאניע נ ״  ברענטשעם 25 פארטראטן בלויז ז

״ וואם דאם ;ארדן פון ד דער פון גערופן קאנפערענץ דער ב ר״  ט
אן טי ױני ען ליג ױני ײנ  בא־ — ברענטשעם צאל קלײנע א געװען ז
ען ברענטשעם אונזערע אז ווייזט, ײנ  אר״נגעשלעפט צופיל שוין ז

טין אין געװארן ט דערפילן און רו  פוגקציעם, װיכטיגםטע די ני
ן פון פונקציעם די ״  דא קלאםן־קאמף אינים טייל װיכטיגער א ז

לאנד. אין
ך שטעלט זאלצמאן חבר ך זי ף אפ אוי ען װאם קלאגן, אוי ײנ  ז

ע געגן געװארן ארײנגעבראבט ג װעל־ םאוט, דער אין ברענטשעם אייני

סן אין באשולדיגט װערן כע ״ ם. װ או האבן מיר שאװיניז  דעם נ
ט ענין ט װײםן מיר און אונטערזוכט ני  קלאגן די װײט װי ני

ען ײנ ״ן, אבער פאקט דער באגרינדעט. ז ל  קלאגן אזעלכע װאם א
 אונ־ פיז טײל א אז באװייזט, װערן, ארײנגעבראכט געקאנט האבן
ט נאך פארשטײען ברענטשעם זערע  אינטערנאציא־ דעם פון ראל די ני
ט ,פארשט״ען ארבעטער־באװעגונג רער און ארדן ארבעטער גאלן  ני

ט פארשט״ען טאקטיק, אוכזער  נאציאנאלע די פראגראם. אונזער ני
ך מוז עקזעקוטױוע ל״  אפװישן און שטעלונג ענערגישע אן נעמען ג

ט קלענסטע די אפילו פלער״ איז עם װעלכן ײ ק  אזעלכע פון קל״גיג
םן, דארפז םיטגלידער און ברענטשעם אונזערע באשולדיגונגען.  װי

ט װעט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז  קיין דולדן ני
שט נאר קאן װעלכע אקציע,  ברענ״ אונזערע אז װערן, אויםגעטײט

ם. װײםן אין װערן באשולדיגט זאלן טשעס שאװיניז
 פארטראטן געװען איז ער אז אויך, באריכטעט זאלצמאן חבר

 בא־ האבן װעלכע קערפערשאפטן, נאציאנאלע פון קאנפערענץ א בײ
 דער פון געמאכט װערן װאם אטאקעם, די װעגן פראגע די טראכט

 פעדעריישאן אמעריקאז דער פון פירער די װאל, מעטױ פיש־קאמיטע,
ט צוזאמען לייבאר, אװ  די געגז לאנד פון רעאקציאנערן אלע מי

ר פרעםד־געבוירענע. ע ״ ת די פארטונקלען צו איז ציל ז חו  פון מו
 אויפמערקזאמק״ט דער פון אים אפציען און ארבעטער־קלאס דעם
 ארבעטסלאזיגקייט, דער פון לאגע, עקאנאמישער שװערער דער פון
ף שולד די ארויפצואװארפן זוכן און ל א אוי ״  ארבעטער־ דעם פון ט

ף — קלאם פרעמד־געבוירענע. די אוי
 קא־ גאציאנאלן א ארגאניזיר[ צו באשלאםן האט קאנפערענץ די
 נאציא־ דער פרעמד־געבוירענע. די פון פארטײדיגונו. דער פאר מיטעט
ך זאל קאמיטעט נאלער ל״  קאנפע־ רדיסטריקט פא רוף א ארויםלאזן ג
 א פאר ארבעטער־קלאם דעם ארגאגיזירן איז לאנד איבערין רענצן

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער פראטעםט־באװעגונג. בר״טער
 און קאמיטעט נאציאנאלן פרעלימינערי דעם אין פארטראטן איז
ע גאנצע אונזער אז זען, דארפן מיר גן זאל ארגאניזאצי צוי ע ר״נג  א

לאנד. גאנצן איבערין קאמפאניע דער אין װערן
 דע־ לענגערע א ארוים רופט זאלצמאן חבר פון באריכט דער

ך באטײליגן עם װעלכער אין באטע,  קאטלער, םולטאן, חברים די זי
אזיק,  פיש־ לאטקער, לין, שילער, םיגל, קארנעװסקי, גראסמאן, קני

ע גרינטלענער א נאך קעלנער. און בעין  אנגענוטען װערן דיםקוםי
: רעקאמענדאציעם פאלגנדע די

ט איז זי װי גרוים, גאגצער איר אין פראגע גאנצע די .1 ײנ  ה
 גע־ זאל עקזעקוטיװע, :אציאנאלער דער אין געװארן פארגעבראכט

 פאר און דאנד איבערין שטאט־קאמיטעטן אלע פאר װערן בראכט
ברענטשעם. די

װע נאציאנאלער דער פון מיטגלידער די .2  זאלן עקזעקוטי
ױ־יארק אין ברעגטשעם אלע באזוכן צװעק דעם פאר  אומ־ און נ

געגנט.
ע א עפענעז גלײך זאלן מיר .3 םי  ״טארגן־פרײ־ דער אין דיסקו
 װי און ארדן אניטערגאציאנאלן דעם פון אויפגאבן די װעגן הײט״

 און דעקלאראציע אנגענומענע אונזער דורכצופירן פראקטיק אין
 פאר־ די איז קלאםן־קאמף דעם אין פאקטאר װיכטיגער א זיין באמת

שטאטן. פאראייניגטע
ך אקטױו .4 גן זי  פאר־ דער פאר קאמפאניע דער אין באט״לי

גונג די ן אז און פרעמד־געבוירענע די פון טיי  װאו פלעצער, די אי
ען עם ײנ ט נאך ז  קאמיטעטן, פרעלימינערי קײן געװארן געשאפן ני

ף נעמען שטאט־קאמיטעטן און דיםטריקט אונזערע זאלן ך אוי  די זי
װע טי א צי ען גלײך דערב״ ארבעט, די ארגאניזירן פון איני  אלע ארײנצי

שטעט. די אין עקזיםטירן װאם ארגאניזאציעם, פראטערנאלע
 אלע צו בריװ א ארויםשיקן גלייך זאל םעקרעטאר דער .5

מען זאלן עם װאו לאגד, איבער׳ן ברעגטשעם ענו פג  פראגז׳ אלע װערן אוי
ע װאם ײנ ן אין געװארן אנגערירט 1ז ״ באריכט. ז

קלא־ אלע אונטערזוכן גלײך זאל ארגאניזאציע־קאמיטע די .6
ט װערן פארטיג װעט זי װי שנעל אזוי און םאוט דער אין גען  מי
ן םטײטטענט א אר״נגעבן זי זאל אונטערזוכונכ, דער  אונזער אי

' פרעם.
 25,000 פאר קאמפאניע קומענדער אונזער פון פראגע דער װעגן

;כאשלוםן פאלגנדע די אנגענומען װערן מיטגלידער,
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ך זאל קאמפאגיע די .1  םעפטעםבער טן15 דעם אגפאנגען זי
יאנואר. ערשטן דעם ביז אנהאלטן זאל און

ן .2  ברענטש יעדער װערן אריינגעצויגן זאל קאמפאניע דער אי
ך געפינעז װעלנע ברענטשעם, די און ארדן דעם פון ן זי ־ אי ו  ני

 דער אונטער װערן געשטעלט זיי זאלן ניל־יארק, ארום אדער יארק
 נאציאנאלער דער פון מיטגלידער די פון אנפירערשאפט דירעקטער

 מיט־ יעדער אז און שטאט־קאמיטעט. מיטין צוזאמען עקזעקוטיללע
װע נאציאנאלער דער פון גליד ן זאל עקזעקוטי ״  פאראנטללארטלעך ז
ם צום טנ ס ברענטשעם. צלו״ פאר װ״ניג

 װערן אריעגעטראגן זאל מיטגלידערשאפט־קאמפאניע אוגזער .3
אן 1טרייל דער אין און ילניאנם אינדוםטריעלע די אין לני טי י  ױני
ליג.

 פראטערנאלע אנדערע און קולטור־ארגאניזאציע קלוב, יעז־ער .4
קאמפאניע. דער אט פון פארלויף אין װערן באזלכט זאלן ברענטשעם

טן אלע אויםארבעטן זאל קאמיטע קלענערע א .5 חיי צל  פון א״נ
ח און קאמפאניעם די ט איר פארבינ  קאמפאניעם אלגעםיינע די מי

לאנד. אין דא ארבעטער רעללאלוציאנערע די פון
 25 פון צואװאוקם נעט א האבן װעט ללאם ברענטש, יעדער .6

ײע ן זאל טיטגלידער, נ ״  צו דעלעגאט עקםטרא אן צו בארעכטיגט ז
קאנולענשאן. קלמענדער אונזער
װ״ די .7  גרעםטע די ארייננעמען װעלז װאם ברענטשעם, צ

ײן מיטגלידער, צאל ר אלן לאגד פון ברענטש א ע  ניל־ שטאט פלן א״נ
ן זאלן יארק, י י  םאװעטן־ אין פארטרעטער א שיקן צו בארעכטיגט ז

.1931 מאי, ערשטן דעם פון פ״ערונג דער צו פארבאנד
ױ־יארק ן אי קאמפאניע די .8  א דורך װערן דערעפנט זאל נ

םעפטעמבער. פון װאכן לעצטע די אין אונטערנעמלנג גרויםער
שבײן און םיגל םולטאן, לין, בראדסקי, חברים די דער־ לוערן פי
טן אלע אויםצוארבעטן קאמיטע דער אין לויילט צלתיי  דער װעגן א״נ

מיטגלידערשאפט־קאמפאניע.
 סא־ אין קאלאגיזאציע אידישער דער פאר קאמפאגיע דער ללעגן

 דער אז רון», א ארוים לאזן מיר אז באשלאםן, װערט װעטן־פארבאנד
 1930 םעפטעמבער ערשטן דעם פון דאלאר 25,000 שאפן זאל ארדן

 געזא־ װעלן װאס געלדער, אלע אז .1931 םעפטעמבער ערשטן דעם ביז
״ װערן מעלט  ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון ברענטשעם די ב
שער דער פאר ארדן  דעם אין ללערן געשיקט זאלז קאלאניזאציע, אידי

 דעם דורך איבערשיקן געלדער די זאלן מיר אז אפים, נאציאנאלן
ך זאלן מיר אז סאװעטן־פארבאנד. אין ״איקאר״ ט צוזאמענרעדן זי  מי

 גע־ זאל קאמפאניע די אזוי ללי ״איקאר״, פון אפים נאציאנאלן דעם
ט כדי ללערן, פירט אר־ דער אין צװײטן דעם איינער שטערן צו ני
בעט.

ך לוערט עם  ברענטשעם די װאס געלדער, אלע אז באשלאםן, אוי
i ,״ װאם אדער זאמלען  עם װעלכער פאר קאםע זײער פון שטיצן ז

ע, איז צי אפים, נאציאנאלן דעם דורך װערן געשיקט עס זאל אינםטיטו
 װעגן באגריף קלארן א האבן קאנען זאל אפים נאציאנאלער דער כדי
ען די אונג פטו ף ברענטשעם אונזערע פון אוי  שאפן פון געביט דעם אוי

באװעגונג. אונזער פאר הילף
שבײן חבר — קאמיטע. אפיל דער פון באריכט באריכ־ פי

ט צייט לעצטער ידער ביז האט קאמיטע די אז טעט, 1  אפילם קייז געהאט ני
ע ארײנגעקומען זייינעז װאכן לעצטע די אין אז און ײניג אפילם, א

״ מעז האט ט ז ל דערפאר, אויפנעמען געקאנט ני ״ ו  האט קאמיטע די ו
ט ל פונקציאנירט, ני ״ ע װ ג י נ ״ ען מיטגלידער א שטאט, אין ניטא זיינ
 ער װייל דערפאר, ארויםגעפאלן איז שאצקאמער, חבר חבר, איין און

ך געפינט ט קאן און שטאט אויםערין איצט זי ען. די באזוכן ני טינג מי
ף אז באשלאסן,  דער צו זאל שאצקאמער חבר פון פלאץ דעם אוי

ב אז און לעװין. םעם חבר װערן צוגעזעצט קאמיטע  גארעליק חבר אוי
ט װעט ױ־יארק אין צוריק קומען ני עקזעקוטױו, קומענדער דער ביז נ
ן פארנעמען שטעל־פארטרעטער נאענטםטער דער זאל ״ פלאץ. ז

גוטגעהײםן. װערט קאמיטע דער פון באריכט דער
 חבר<ם די — לין. חבר באריכטעט ארו.אניזאציע־קאמיטע דער פאר
ען שילער און זאלצמאן ײנ טאם־מיטינג. א צו פעטערםאן אין געװען ז

ך איז שילער חבר ן געײען אוי  די פון ארויספאר דעם צו באםטאן אי
אונ־ דערפאלגר״כע גרויםע א געװען איז עס ברענטשעס. דארטיגע

ך האט זאלצמאן חבר טערנעטונג.  דארטן באלטימאר. באזוכט אוי
ך האט ן זי װ״טער א געגרינדעט שוי ײ און ברעגטש צ  דערװארטן ז
ט  באװי־ האבן מיר ברענטש. דריטן א נאך האבן צו צייט דער טי
בעי׳ן קאמיטעם דיםטריקט ד< צו םומען פאלגנדע ליגט  :לאנד אי

 25 — קלמולאנד דאל.; 50 — אגדזשעלעס לאם דאל.; 25 — נוארק
ך האבן מיר דאל. 50 — פילאדעלפיא און דאל,  אריינ־ באשלאסן אוי

װ״ צוגעבן ר״ אדער צ ע א װאך א מאל ד ט אדװערט״זמענט קל״נ  מי
לי און ״מארגן־פרײהייט״ דער אין קופאן א  חבר װאירקער״. ״דעי

 דער פאר באריכטעט ארגאניזאציע־קאטיטע דער אין האט גראםמאן
אן טרייד ײ אז קאמיטע, ױגי ען ז ײנ  ארבעט• דער צו צוגעטראטן ז

 גידל־ די צו ליפלעט ערשטן דעם ארויםצולאזן באשלאםן חאבן זיי
״ ארבעטער. טר״דם ך װילן ז רן אוי אניזי  ברענטש. טרײד נידל א ארג

ג די נ ו נ ״ ט זאלן מיר אז איז, ארגאניזאציע־קאמיטע דער פון מ  ני
ען ף אריענטאציע אונזער בוי ד אוי ר״  דארטן, בלויז ; ברענטשעם ט

ך װעט עם װאו ן זי װ״ז ם רוי ט, א א ק״ דיג ענ װ ט  טאן. עם מיר זאלן נוי
 דער פון זשורנאל דעם אין אדװערט״זמענט אן געבן צו באשלאסן

ד נידל ר״ אן. ט ך האבן מיר ױני  װײנער חבר אז באשלאסן, אוי
 ריטשמאנד. און נארפאלק אטלאנטא, אין ברענטשעס די באזוכן זאל
ף ארוים פארט זאלצמאן חבר  בא־ באזוכן װעט ער און טעג צען אוי

ם, דולוט, שיקאגא, פאלא, טי, םױ מיניאפאלי  קענזאם און אמאהא םי
ן ער װעט נאבדעם און םיטי. ״  װאו קאנפערענץ, װעםטערן דער בײ ז

 בא־ האבן מיר עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פארטרעטן װעט ער
 אין מאורים װאשינגטאן, אין פארן זאל מרמר חבר אז שטימט,

 ארג. דער פון באריכט דער הארטפארד. אין אלמאזאװ און םקרענטאן
סן. װערט קאמ. חיי ע טג מ

רעקאמענ־ מיר — םיגל. חבר באריכטעט קאמיטע אפים דער פאר
 פױנעראל נאציאנאלן פארין פאראנטװארטלעכקײט אונזער אז דירן,
ך זאל פאנד ל אקמאבער, ערשטן דעם פון אנפאנגען זי ״  שיקז מיר װ
 ערשט פאגד פױנעראל נאציאנאלן פארין בילם די ארוים איצט דאך
 פריער איינקאלעקטן מיר דארפן פאלגלעך םעפטעמבער. ערשטן דעם

 פאראנט־ ד< טראגן קאכען זאלן מיר כדי מאנאט, איין פאר כאטש
־ פאר דאל. 1.00 דער אז רעקאמענדירן, מיר װארטלעכק״ט. ״נ  א

טגליד יעדער װאם טריט־געלט, , צאלט מי ן ״ ײן זאל א ־ פארין ג טן  טוי
ט זאל ברענטש א אז אויך, רעקאמענדירן מיר פאנד. בענעפיט  ני

ן פון פראצענט 20 פון מער אפים צום בלייבן שולדיג קאנען  ביל. זיי
גוטגעהײסן. װערט קאמיטע אפים דער פון באריכט דער

 װי גלייך — קאמיםיע. קולטור דער פאר באריבטעט םולטאן חבר
 אן ארויםגעשיקט ער האט אמט, אין אריינגעטראטן איז מרמר דובר

 ארבעט. קולטור װעגן לאנד גאנצן איבערין צושריפט אויםפירלעכן
 דער־ זאל חודש־זשורנאל אונזער אז פארבארייטונגען, אלע מאכן מיר

עז םט. טן15 דעם ש״נ  פון נאמען דער אז רעקאמענדירן, מיר אויגו
ײן זאל זשורנאל אונזער  טיר װאם אויםער אז און פונק״ ״דער ז

טגליד יעדן צו שיקן זשורנאל דעם װעלן ך עי זאל פריי, מי  פאר־ זי
פן ך זאל זשורנאל אונזער אז און קאפיע. א םענט צען פאר קוי  אוי

טן מיר אדװערטײזמענטס. באצאלטע אננעמען  קארעםפאנ־ צו גריי
בטיגע איבער קורםן דענץ  פראגן, פאליטישע און געזעלשאפטלעכע װי
 מיט־ אלע צו און ברענטשעם אלע צו װערן ארויסגעשיקט װעלן װאם

 בלויז רעכענעז מיר װעלן קורםן קארעםפאנדענץ 12 פאר גלידער.
ך װעט קאמיטע קולטור די דאלאר. 1  קאנםפעקטן, פארברײטן אוי

 שטאט־קאמיטעטן די און ברענטשעם די צו װערן געשיקט װעלן װאם
ען פאר טונג ליי  טרעטן מיר ברענטשעם. די אין לעקציעם און איינ

 מיר װאם זאבן, ערשטע די און פארלאג ביכער אונזער צו צו שוין
ען ארויסגעבן, װעלן נ ״  מיר קינדער. די פאר כרעםטאמאטיעם די ז
 אין ארײן װעט וועלכע דערקלערונג, פרינציפן די צוגעגרײט האבן

 דער פון באריכט דער זשורנאל. אונזער פון נומער ערשטן דעם
גוטגעחײםן. װערט קולטור־קאמיםיע

״ — מאנדעל. חבר באריכטעט קאמיטע בענעפיט דער פאר  האבן ז
ק דענטאל א עטאבלירן װעגן ענין דעם אמאל נאך אונטערזוכט  קליני

״ און ף אפלײגן פראגע די דערװ״ל באשלאםן האבן ז ע אוי  אייניג
פן זאלן מיר אז אויך, רעקאמעגדירן מיר חדשים. ־ אין קוי מ  נ

רזי שוי אר״נ־ האבן מיר םעמעטערי. נאן־םעקטאריאן א פאר לאנד דז



25ק נ ו פ ר ע ד1930 םעפטעמבער,

ע פון ר ע ז נ ו ם א ן ן י צ א ז י נ א נ ו «
 און באםטאן פון ארדן ארב. אינט. פון מיטגלידער די אזוי װי

טשארטער־פעםט. דעם געפ״ערט האבן אומגעגנט

 געפייערט באסטאן אין איז ,1930 ױלי, טן27 דעם זונטאג,
 דריי איבער ארדן. ארב. אינט. פון טשארטער־פעםט דער געווארן
ט ען ארבעטער טויזנ ײנ טגעדאיגעט״, קעמפ אין ארויםגעפארן ז  ״ני

 הערלעכע און זעלטענע א דורכגעפירט האבן און מאם״ פרענקלין,
 ארבעטער־ פון פאררעטער און שונאים אלע געגן דעמאנםטראציע

קלאס.
 אריבערגעשט״גט האט ארויםפאר דעם פון דערפאלג ריזיגער דער

שן אפטימיםטישע םאמע די פון דעוווארטונגען אלע ן אונז. צװי  אי
 װאם קאםיטעם, ברעגטש די און פארכמורעט געװען איז פרי דער

ען ײנ  נעמט אט :געציטערט האבן באזארגן, אלץ באגינען געקומען ז
.רעגענען . ט חברים אבער .  געשטראמט האבן פאםיליעם זייערע מי

 קעםפ צום פראצעםיע די װאנען פון אינטערנאציאנאל־האל, צום
טגעדאיגעט״ ך האט ״ני בן. זי ײ אנגעהוי  װערן באםעם גרויםע צוו

ײזן זיי װי שנעל אזוי אנגעפילט װ  אויןז שיינט דערוױיל זיך. בא
ן די גן און זו  און באםעס די אן קומען באלד פרייד. פאר בליצן אוי

 פי־ לין, באםטאן, רעװיר, װינטהראפ, טשעלםי, מאלדען, פון טראקם
ע פון פארהילכט װערט גאם די דארטשעםטער. און באדי  פר״דיג

 אין לײענען און קעפ די ארוים שטעקן ארום שכגים די קלאנגען.
ך דער ד שליסט ריגגם, באסישע די ״פארלאזט :אויפשריפטן די הוי  זי

גן דעם אן אז צי ײנ ו מעז לאזט עגדלעך "1 ארדן פראלעטארישן א י  ז
ר״ן. װעג אין  דארטשעםטער דעם פון באם דעם מען באגעגנט אט א

ט ערשט זיך, דאכט ברענטש.  געגרינדעט, צוריל, װאנן פאר א טי
םן א אנגעפילט שוין האט ער אבער באם. גרוי

ן אז קומט מען טגעדאיגעט״. קעמפ אי  אלץ האלטן דארט ״ני
ײע אנקוםען אין  קומט אט חברים. מיט אויטאמאבילן און באםעם נ
ל מייל 80 איבער געפארן — םפרינגפילד פון ברענטש דער אן ט״  אנ
ן נעמען צו  װאום־ פון ברענטשעם די אן קומען עם שמחה. דער אי

 לעטישער דער איז אט פראװידעגם. רױוער, פאל בראר,טאז, טער,
ך וואופן אט ברענטש.  ארבעטער. שװאר׳ן־חנ׳עװדיגע גרופע א דורך זי

 ריײער• פאל פון פארטוגעזער זײכען דאם אז אונז, דערקלערט מעז
 ארדז״. ארב. ״אינט. דער ארדן אז פאר דאם איז װאס זען געקומען

 טעג׳ עטלעכע לעצטע די פאר געארבעט שװער האבן װעלכע חברים, די
ען ײנ ן ז ף גליק. פאר הימל״ ״זיבעטן אי אוי גן אזא ״ זי ו עולם רי י  ז

ט ט״. ני גערינ
 דים־ קאםפער, חבר באגקעט. פראלעטארישער א פאר קומט עם
 צוזאםענ־ פון ציל דעם דערקלערט ארדן, ארב. אינט. םעק. טדיקט
 באגריםט װאם עקז״ נאצ. דער פון גאראלניק ח׳ פאר שטעלט ער קונפט.

 דיםטריקט פון פארזיצער קאהעז, איזראעל חבר נאמען. איר אין
קאמפאניע. מיטגלידערשאפט דער פאר אפעלירט קאמיטעט,
ך זעצט עולם ריזיגער דער ם זי ן אוי פ׳ פין גראז, אוי  בערגל אוי

ו געפינט װאם פלאטפארמע, דער לעבן י פיז ז ן פונקט העכםטן אוי  אי
ט ארומגערינגלט קעטפ, טן פון בוימער. שאטנדיגע מי  שפיגלט װיי

ך גן א אוין־ לעוק. דער זי זי ך זעעז שטח רי ארוט- טאלן װאלדיגע זי

ע א געקראגן  עקזאטינער. מעדיקאל דזשענעראל אונזער פון רעזיגנאצי
ט דעם װעגן נאך האבן מיר ט־ װערט באריכט דער געהאנדלט. ני  מ

םן. געת״
ך זאל װעלכע פינף, פון קאמיטע א Jדערװײל צו באשלאםן  זי
ט פרעװענטארױם א װעגן פראגע דער אין אריינטראכטו  אפ־ אן מי

 ארגאניזאציע. אונזער פאר םאניטארױם א פון טײלונג
ט גג די ווערט דעם מי צו געשלאםן. זי

םעקרעטאר. רעקארדינג קארנעװםקי, ש.
-------------ס------------

ען, פריערדיגע די פון פראטאקאלן (די צונג ען װאם זי ײנ ם־ ז  אוי
ל געבליבן מאנג ב' לי ז װעלן פלאץ אין צו ײי אקטאבער־נוטער.) איז א

מט עזוי ט ג ף פארהאנג דער בעת״ מי ך צעשפרייט בינע דער אוי  זי
ען קינדער־קעמפ פון יאטלעך די און  ״אינטערנאציאגאל״, דעם זינג

רט ריגי ״ קעמפער. קלײנעם א פון די ען ז ע נאך זינג ג ײני  לידער א
 אמע־ אין ארבעטער די פון קאטפן די װעגן ״סקעטש״ א שפילן און

 פאל־ םפריגגפילד, פון כארן פאראײניגטע די קומען דעם נאך ריקע.
רט באםטאז, און רױוער ריגי ײ פאל־רױוער. פון חבר א פון די ען ז  זינג

ע ג י נ ״  פארזאמלונג די עפנט קאהען חבר לידער. רעװאלוציאנערע א
ע פאר שטעלט און כ  ישראל :ארגאניזאציעם פון פארטרעטער א״ני

ע; איר און פארטײ קאמוניםטישער דער פון קוטיסקער  אידםעקצי
 אוט־ די פון פערװין בעלא ; ״מארגן־פרייהײט״ דער פון האכבערג ג.

שע ער װאלף ;שזולן קינדער פארט״אי  אינדוםטריעלער דער פון װ״נ
אן ם און ארבעטער, נאדל באםטאנער די פון ױני רנבוי  דער פון בי

 בא־ די נאך אומגעגנט. און באםטאן פון פארװאלטונג צענטראלער
םוגגען  םפעציעל האט דײקםל ש. חבר װעלכע שפיל, די קומט גרי

ארדן. ארב. אינט. פון ארויספאר דעם פאר אנכעשריבן
ט שפיל די ם ען״. דריי ״די ה״  אכט אין פאר, שטעלט זי רינג
ר רינגען, די פיז אנטשטײאונג ד< בילדער, ע ״  Îאי צעשפאלטונג ז

שן קאמף דער לינקע, און רעכטע ײ צװי  דעם פון גרינידונג די און ז
 בא־ בילד לעצטן אינם ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן

ט ״ז ך װ  ארבעט־ אין אנגעטאז ארבעטער, שטאלצער ױנגער, א זי
ט קלײדער פין לענטע רויטער א מי ע פון ברוסט. אוי נ ״  ביידע ז

טן ״ ט פרוי און מאן ז  נעמט ראד גרויםער א האמער. און םערפ מי
ט ארום דרײ אלע זיי פט: אן מי שרי פ  אר־ ״אינטערנאציאנאלער אוי

 בינע עמבלעם. אונזער פון קאפיע לעבעדיגע א — ארדן״ בעטער
שויער טאםע און םז צו ך גי ף זי נוי ן אין צו ״  מעכטיגער א שטיק. א

 אלעמענס פון ארוים זין־ ר״םט ״אינטערנאציאגאל״ דעם פון געזאנג
הערצער.
 פון פארזיצער נאציאגאלער דער פארגעשטעלט װערט שלוס צום

ױ פון שילער, חבר ארדן. ארב. אינט.  װעגן רעדט װעלכער יארק, נ
ע פון קליקע שװארצער דער געגן קאמ^ דעם ד  װעגן און רינגען ב״
ט דער ײ ק טיג ען צו נוי ארבעטער־ארדן. מעכטיגן און שטארקן א בוי

ד צעפארט אװנט אין שפעט פין אהײם. עולם ריזיגער דער זי  אוי
ך מעז טיילט װעג ט זי קן די מי דרו  מאכט מען טאג. דעם פון א״נ

ט פארגל״כן  אינדעפענ־ אין צוזאמענקונפטן און ארויםפארן די מי
ײ בײ דענט.  די איז אונז בײ עיקר. דער םעמעטערי ביזנעם, איז ז

ע ג טי ם בונג קולטורעלע ג״  אלעם עיקר. דער ארבעטער די פון דערהוי
ען איבעריגע אכן. זיינ נעבעךז

םן אונזער פון דערמוטיגט  צו גלייך מיר טרעטן דערפאלג גרוי
װ״טער אונזער צו  מיטגלידער־ פאר קאמפאניע פאתרעםערטער צ

שאפט.
װײנער, װאלוי

-------------ס-------------

 (געװעזענער אדדן ארב. אינט. 45 ברענט׳ע בערדיטשעװער
רינג). ארב. 45 ברענטש

שאן דער צו  אונטער־ טיר װילן ארדן אונזער פון אינםטאל״
 ברענטש געװעזעגער ,45 ברענטש אונזער פון טעטיגקײט די שטרײכן

 װעלן ברענגן, דא װעלן מיר זואם פאקטן, די רינג. ארבעטער 245
 דורכגעטאכט האבז מיר װאנדלונגען און קאמפן א פאר װאם ווייזן

 פאר־ דער אין געשפילט האט ברענטש אונזער ראל א פאר װאם און
רונג ם דעם פון מי ע ״ ארדן. נ

ך ערשטע די פון אײכער געװען איז ברענטש אוגזער אפצו־ זי
ג רינג״ ארבעטער דעם פון רייםן צי ע ען מעטבערס ני ײנ  ארויס־ מיר ז

 שװעריג־ אלע דורכגעמאכט האבן מיר ברענטש. יענעם פון געטראטן
טן ען טיר ביז קאמפן און ק״ ארדן. אײגענעם אונזער צו געקומען זיינ

רט״לן מען קאן מעמבערם אונזערע פון איבערגעבנק״ט די  או
ט ט ארבעט, זייער לוי ט און ענערגיע זייער לוי קיי טע  דער פאר טע

ל האבן מיר ארעטער־באװעמנג. ט״ ן גענומעז אנ ״איקאר״ דעם אי
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ט שטיצט  דעפענס לײבאר אינטערנעשאנאל דעם מעגלעבקייטן אלען מי
טן דעם —  ארבעטעו־באװעגונג. רעװאלוצואנערער דער פון ?רייץ רוי

ע דער פאר מיטגלידער צאל גרויסע א געשאפן האבן טיר  ארגאניזאצי
 גע־ האבן מיר דאלאר. 300 אריבער געשאפן האבן מיר און באזאר

ר קלאסן־קאמף. פונים קרבנות די געהאלפן און  אריבער־ האבן טי
שטען  םיר און טיטגלידער־קאמפאניע און ״איקאר־קװאטע די גע

טיטגלידעו־. 28 געשאפן האבן
ט גאנצער דער פאר  קראנקע אונזערע אויםגעהאלטן מיר האבן ציי

ט אונזער צו מיטגלידער. ק״ דנ פרי ר קיין האט צו ע ע צ נ י אי ך או ך  איי
ך מיטגליד ט זי  גרופע א פארקערט: רעבטע. די צו צוריקגענןערט ני

 אונז. צו צוריקגעקומען איז פארבליבן, דארט איז װאם שרעקעדיגע,
ײז, אונז צו קומען זיי גוו צי ײנ ײל א ײ וו סן, ז  רעכטע די ביי אז וויי
ט איז ״ לעבן. איז אוגז ביי און טוי םן, ז  דער שלאגט אונז ביי אז װיי

ארבעטער־ג״םט. לעבעדיגן דעם פון קאטן*, פון פולס
ען אונזערע טינג ״ םיטגלידער. 70 פון באזוכט װערן מי ־ ב נ ״ ח

ען  ?װאטע אונזער אריבער^ושטײגן זיכער ברענטש דער איז טאג ט
װ״ לעצטע די אין בלויז מיטגלידער. 150 פון  םיר האבן װאכן צ

ײע 25 אר״נגעקראגן מיטגלידער. ג
טן מיר  אין שבת טן4 און טן2 יעדן גאס טע7 איםט 134 אין טי

חודש.
-------------ס-------------

אררן. .ארב. אינט 116 ברענטש אעקערט הירש
ט 116 בר. לעקערט הירש דעם געגרינדעט האבן טיר  אוטגעפער מי

ט צװײ ק יאר האלב א מי  .25 פון טיטגלידערשאפט א מיט צורי
ען מיר װען ײנ  פארמאגט מיר האבן רינג ארב. אינד. דעם פון ארוים ז

 װאם צייט, ?ורצער דער פאר היינט, .85 פון טיטגלידערשאפט א
ען טיר  ארדן, ארבעטער אינטערנאציאגאלן דעם אן אגגעשלאםן זיינ

 בא״ מענטשךמאטעריאל דער .125 מיטגלידערשאפט אונזער באטרעפט
ס, אין טוער פון שטייט אנ  דעם אין טוער און טוער פארטיי ױני
״ פון םך א ארדן. ארב. אינט. ען ז ײנ  פון מיטגלידער געװעזענע ז

צטיגע און פ. ם. דער ען זיי קאמפארטײ. דער פון טיטגלידער אי נ ״  ז
ן טיל גאנצע די דורכגעגאנגען  באװעגונג. ארבעטער אידישער דער אי

ױיל און ר ו ען מאטעריאל, מענטשן מין אזא האבן טי נ ״  געװען מיר ז
 חוץ א רינג. ארב. אינד. אין ברענטשעם אקטיװםטע די פון איינער
ט באװעגוגג לינקע די שטיצן ען געלט, םומען באד״טגדע מי  זיינ

ך מיר ף טעטיג געװען אוי ר װען געביט. קולטורעלן דעם אוי  טי
ן האבן שט ברענטש אונזער אי  לעק־ פראפעםיאנעלע קיין געהאט ני
ױ טוען אונזערע האבן טארן טעט אלי  סארשיידענע איבער א״נגעליי

 אונ־ פארשיידענע און דיםקוסיעס געהאט דעם נאך און טאג־פראגן
 דער געװען ברענטש אונזער איז ארגאניזאציאנעל טערגעםונגען.

 דעם געפירט פאקטיש האט בר. לעקערט הירש דער אנגעזעענםטער.
ף אינד. פון שטאט־קאמיטעט נױ־יארקער  אין קאנװענשאנס די אוי

ר און שיקאגא  בא־ א געשפילט ברענטש אונזער האט באםטאן אין אוי
ײן אונז פון האבן איגד. פון פירער די ראל. דייטנדע שט נחת ק  ני
 האבן ״װארט״ פאסקודנעם זייער פון נומער יעדן אין כמעט געהאט.

ט האבן זיי ברענטש. אונזער װעגן זאגן צו עפעם געהאט זיי  גע־ גו
ט זיי קאנען אונז אז װאוסט,  ענטפערן אונז מוזן זיי פארשװײגן, ני

ף מען האט ברענטש דער װאם פראבלעמען, אלע אוי פגענו  מיטין אוי
שט װען ארדן,  שריפטלעך אדער מינדלעך דערגרײכן מיר קאנען ני

ט ברענטשעם די צו ע אונזערע מי עג קויכעם. א״ג
ען ארדן ארב. אינט. אינים  פונדעסטװעגן ניי, נאך מיר זיינ

ך מיר לאזן ן זי ט שוי  װאם צײט, דער פאר שוין האבן מיר פילן. גו
ען מיר נ ״  לעקצייע א דורכגעפירט ארדן, ארב. איגט. אז אנגעשלאםז ז
ט  :טעמע דער איבער זאלצמאן, חבר ארדן, פון םעק. גענ. דעם מי
װעמנג״. פראטוירנאלער דער אין ראל איר און קאמפארטײ ״די  בא
״ ען לעקציע דער ב ײנ װיזן ז ע  מיטגלידער אוגזערע פון געװארן אנג
ען װאם טעותין, די  און רינג ארב. אינים סיי געװארן געמאכט זיינ

ך איז צײט זעלבער דער אין אינדעפענדענט. אינים םײ  אנגע־ אוי
װאיז *ויזן יין. דאר^ ארדן ארב. אינט. דער װאם גע  גרעםטער דער ז
ל ך האבן װאם רעדנער, 15 די פון ט״ ט זי ליג ט״  דים־ דער אין בא

װיזן, האבן קוםיע, ע ן דארף ארדן ארב. אינט. דער אז אנג י י  א ז
לינקער און פראגרעסױוער אלגעמ״נער דער צו ארגאניזאציע הילפם

 יעדער װאו מאםן־ארגאניזאציע, בר״טע א ארבעטער־באװעגונג,
 מעגלעכקייט די קריגן דארף ארבעט, גוטע טאן װיל װאם איינער,
שט איז ער װען אפילו דערצו,  אין אלץ מיט מםכים אינגאנצן ;י

ך צו זאל ארדן דער איז, עיקר דער און ארגאניזאציע. דער  זי
״ און מאםן ארבעטער בר״טע די צוציען  רעװאלו־ פאר דערציען ז

ארבעטער. ציאנערע
בער^ינסקי, ל.

-------------ס-------------

ארדן. ארב. אינט. 140 בר. רוטנבערג ט׳מארלם
 (געװעזענער ארדן ארב. אינט. 140 ברענטש רוטנבערג טשארלם

 אלע װאס געשיכטע, זעלבע די דורכגעמאכט האט רינג) ארב. 450 בר.
ט ברענטשעם לינקע אנדערע  האבן רינג באםעס פון פירער די זינ

ר אנגעחויבן ע ״ ן פארװאנדלען צו אים קאמפאניע ז  שטיץ־ א אי
םאװעטן־פארבאנד. געגן קאגטױ־רעװאלוציע דער פאר פוגקט

טעטיג־ יעדע אויםצורעכענען פלאץ צופיל פארנומען װאלט עס
 פון צארן דעם ארויםגערופן האט װאס ברענטש, אונזער פון קייט

 דער־ דארף פאל איין אבער אים. געגן גאםעס געװעזענע אונזערע
שע די גרינדן פארין אז װערן, מאנט  פון שול ארבעטער אומפארט״אי

 מיטגלידער לינקע די און געשפאלטן בר. ײדעם ז דזאבן ביטש בעט
״ חאט עם לארדזש״. עט ״מעמבערם פאר געמאכט  ״גש־ואלפן אבער ז

טן א װי קעם״. טוי  די און געװאקםן מער נאך איז שול די ב״נ
ען מיטגלידער ײנ  האבן שפעטער געשטימט. לינק מער נאך געװארן ז

 האט װאפ ר״ א. 450 ברענטש רוטנבערג טשארלם דעם געגרינדעט טיר
ך ף אינגאנצן געשטעלט זי ט דער אוי ״  באװעגונג. לינקער דער פון ז
 און רינג באםי׳טז דעם פארלאזן צו געקומעו איז *in דער װען

״ן ג ײנ ר מיג עס בר. אונזער האט אינדעפענדענט, אין א שטי  בא־ איינ
ך האט עם װען און שלאםן. װיזן זי ע סג  ראל פאררעטערישן די ארוי

ע פון ט צוזאמען מיר האבן פירער, זיינ  אר־ רעװאלוציאנערע אלע מי
ף געטאז שפ״ א בעטער ״ אוי  א״גענעם אונזער געגרינדעט און ז

ארדן. ארבעטער
 אויםגעפרו־ 50 איבער איצט באטרעפט מיטגלידערשאפט אונזער

״ פרן יעדער װאם ארבעטער־קעמפער, בירטע ך גרײט איז ז  אריינ־ זי
 מיטגלידער 100 פון צאל די דערגר״בן צו ארבעט ןדער אי װארפן

 בא־ לינקע די שטיצן מיר װאם חוץ א צוקונפט. נאענטער דער אין
ען פינאנציעל, און מאראליש אקטיװ, װעגונג ײנ ר ז ך טי װ אוי  אקטי

 אונזער װאו ארבעטער־צענטער, בעט־ביטשער אונזער אויפהאלטן אין
ז זיך. געפיגט הוי

 אזעלכע פון באשטײט מיטגלידער אונזערע פון עלעמענט דער
 געװעזענע אונזערע װעז אי לײט״, אלטע און ״קאנסאמשעניקעם

״ װאטלן געטאן, קוק א זיי אוין* װאלטן באםעם  קאנ־ געקראגן ז
טן דעם פון םאמפשאן עזונ םקוק ג ײ מיטגלידער. אוגזערע פיז אוי  ז

ט די זעענדיג געװארן אלט און גרוי װאלטן  קאמפםלוםטיג־ און ױגנ
ן קייט רייען. אונזערע אי

__סאװיגוװ. Dina גארדאז, ב.
-------------ס-------------

ארדן. ארב. אינט. 105 בר. װינטשעװיםקי מארים
 פאר־ דעם דערקענען צו ערשטע די פון געװעז איז בר. אונזער

ע װען איבערהויפט רינג, באםישן רעטערישן  גע־ האבן פירער זיינ
 דער אין רעפובליק ארבעטער אײנציגער דער צו צורת זײער צײגט
ט װעלט. ען צוריק יאר צװיי איבער מי ײנ  דעם אין ארײן מיר ז

 בא־ לינקער דער פאר פיל זייער געטאן האבן מיר אינדעפענדענט.
 אינדעפענדענט דעם פון אז געהאפט, דעמאלט האבן מיר און װעגונג

 אינדעפענדענט־ די װען אבער ארדן. ארבעטער עכטער אן װערן װעט
ט מיר האבן קאנען, זיי װאם ארויםגעצײגט האבן ניקעם  פרייד מי

 אין קאנפערענץ א צו ברענטשעם לינקע די פון רון* דעם אנגענומען
ױ ט גלײך געשטימט האט דעלעגאט אונזער יארק. נ  דער פאר אלע מי

ארדן. ארב. אינט. דעם פון גרינדונג
ן זונטאג דריטן און ערשטן יעדן מיטעט בר. אונזער  מאנאט אי

ױ. אטלאנטיק 715 האל, מוז אין װענ ע
?.nu גינזבורנ, דזשע?
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ארדן ארב. אינט. 48 ברענטש
 האבן רינג, באםישן דעם פארלאזן האט ברענטש אונזער װען
עט אונזערע װי :געזאגט אונז פרי ן מיר קאנען ״ י ט גי ך מי  און א״
 ?״ ארדן אין בענעפיטס און רעכטע אוגזערע אלע דערוױיל פארלירן

ע מער די אבער סטזיניג װאו ג ארבעטער, בא די ענ ע ן פון א״נז ״ ט, א  זיי
ציג און עטלענע גאך אז ערז פדן יאר צװאנ ״ פון ״בוי ע נ י װי ע נ  אי

ט מיר האבן ד קריגן צו מעגלעכק״ט קיין ני נ ע ג ר י ־ א ל ע ו  ו
ע ג כ נ ו נ ע ק ר ע נ ט אדער א פ א ש ר ע ט ע ר ט ר א  פ
רונג דער אין דיג און ארדן, אונזער פון פי עענ ײנז  אנ־ דער פון א

ט, דערער ע אז זיי ײנ  שװארצער א אין אים פארװאנדלען פירער ז
 איז און שונאים אונזערע דיגט װאם ארגאניזאציע, פאשיםטישער

 — ארבעטער־קלאם דעם פון קאמפן די צו פיינטלעך אויםגעשפראבן
״ן באשלאםן ברענטש פון אװאגגארד דער האט ג צו ם רוי  דער פון א

ארגאניזאציע.
 אונזער פון טשארטער דעם זען צו דערלעבט האבן טיר איידער

 זעלבסט־ א געװען מיר זייגען ארדן פראטוירנאלז ארבעטער נייעם
 האבן םיר מיטכלידער. אונזערע פאר הילפם־ארגאניזאציע שטענדיגע

ר און דאקטאר א געהאט קראנקן־בענעפיט, געצאלט  פארט־ האבן טי
 ארבעטער־באװע־ ליגקער דער פון הילפס־ארבעט די טאן צו געזעצט

גונג.
 אונזער זיך האט טשארטער, אונזער שוין האבן מיר אז איצט,

 ביז מיטגלידער 200 שאפן צו אויפגאבע די געשטעלט 48 ברעגטש
ן װעלן מיר קאמפאניע. מיטגלידער דער פון ענדע  ערש־ די פון זיי

 נומעו־[ ערשטע די האבן צו כבוד דעם קריגן װעלנע ברענטשעם, טע
ט ביז שויז האבן מיר ארדן. פון ײנ  מיט־ עקזאמענירטע טאכ צו ה

װ״ נאך האבן מיר .160 צו נאענט גלידער  ענד דעם ביז װאכן צ
ײע 40 די שאפן ן ז ו מ מיר קאמפאניע. מיטגלידער דער פון  נ

ף דעפאזיט א מאכן נאך און מיטגלידער  דער פיז חשביז דזןם אוי
ך װעט מעלכע קאמפאניע, וױנטער ט קײנמאל זי אויפהערן. ני

ט איצט זעען מיר שולדעונג קיין ני ט  צו ארבעטער אן פאר אנ
 בר. אונזער פון חברים אונזערע צו רינג. באםישן א צו געוזערן

ר: זאגן  ,אייף פליכט מאראלע א געװארן ארויפגעלײגט איז עס מי
 דאקטאר צום אים פירן מיטגליד, א פארשלאגן צו אונז פון יעדן

ף און  פדאלע־ אונזערע פארשטארקן און פארגרעםערן אופן אזא אוי
רײען. טארישע

גזג\!\. ח\?. אװערא^, נחום
-------------ס------------

ארדן. ארב. אינט. 173 בר. םפרים מוכר מענדעלע
ט ז .ר. א באסישן דעם פון אװעק איז ברענטש אונזער זיי ע נ ״  ז

ען עם שװעריגקייטן. פארשײדענע דורכגעגאנגען מיר  אונז ביי זיינ
 אז געהאלטז, האבן װאם מיטגלידער, איגערגעגעביענע גוטע געװען

ט איז אינדעפענדענט דער  פארברעכן א םיאיז און פו.ר א װי מער ני
ײען מיר װאם ך האבן ארום אזוי אהין. ג  אין רײבונגען געשאפן זי

ע ברענטש. ען מיטגלידער אייניג ג ״ פליז די ארויםגעפאלן. ז טצי  די
ען צאלונגעז די שװאך. געװען איז ט זיינ רעגלטעםיג. געײעז ני

ט ג דער מי נ דו ע ר בט ארדן ארב. אינט. פון ג ך הוי  איג־ אן אן זי
ע אריין קומען עם ברענטש. אין אוגז ביי טעטיגקײט טענםיװע ״  נ

עי װעז מיטגלידער 40 געהאט האט ברענטש אונזער מיטגלידער.  ד
ך האט ארדן ארב. יאנט.  מיר האבן איצט ביז נאר געגרינדעט. זי
 װאם מיטגלידער, די אויםער אפליקאציעם, 53 ארײנגעשיקט שוין

ך דארפן ג איצט ארבעט עקז. אוגזער עקזאמענירן. נאך זי םי  פל״
גן קרי צו שן נאך שטײען װאם ארבעטער, די פון מיטגלידער אר״נ  צװי

באםעם. די
ען װאם מיטגלידער, אגדערע װאם איז, אינטערעםאנט ײנ  גע־ ז

ט״ן בליבן ט ש ג, ברענטש, באםישן דעם מי די ענ  פאר סיװעט אז מ״נ
ײן מעגלעד נאך זיי ף האבן ארבעטן, צו דארט ז ך זי ל״ ט ג בערצ״ג  אי

ר אין ע ״ ען װאם מאנאן», מ. און רובין ר. חברים די טעות. ז ײנ  ז
ײז באסישן דעם פון צוריק געקומעז א<צט  ברענטש, אונזער איז א
בן ען װאם מיטגלידער, פראלעטארישע עטלעכע די אז איבער, גי  זיינ
ען פארבליבן, נאך ײנ  עם קליקע• באסישער דער פון עגטריםטעט ז
ײ װעלן טיר אז ניטא, צװײפל קיין דערפאר איז צו אריבערנעמען ז

ר װעלן הערבםט ביז און אונז טיט־ 75 ברענטש אונזער אין האבן טי
לגידער.

ר לעבעדיג. ארבעט די איצט װערט ברענטש אונזער אין נע־ טי
ר העלפן און באװעגונג לינקער דער אין אגטייל מען ט אי  אלע מי

מעגלעכקייטן. אונזערע
.1י3 רובין, מ.

-------------ס-------------
ארדן. ארב. אינט. 192 בר. מיאמער

ט דיג ני ף קוקענ  מיטגלידער אונזערע פון םך א װאם דעם אוי
ען ך זיינ  אנגע־ ארבעט אונזער דאך .ווערט נארה דער אין צעפארן זי
םיםטעמאטיש. פירט

ען אפ האלטן מיר טינג  אריעגעקראגן האבן טיר װאך. יעדע םי
ע עטלעכע ען מיר מיטגלידער. ניי  קוטען װאם סימפאטיקער, געווינ

 אונז בײ דורכגעפירט װערן װאם אװנטן, ליטערארישע אונזערע צו
אװנט. זונטאג יעדן צימערן קלוב די אין

ען װעכנטלענע אוגזערע ביי טינג  רייע א דורכגעפירט װערן מי
 ד. ל. א. די אנגעפירט װערט מיטגלידער זעלבע די פון טעטיגקײטן.

 אונ־ פאר פראפאגאנדירן און ליטעראטור פארשפר״טן מיר ארבעט.
 מיר באמעגונג. לינקער דער פאר שטיצע שאפן מיר אידעאל. זער

כטן האבן םזי  אן קעמפ, א האבן צו צו?ונפט נאענטער דער אין אוי
ו מוזן װאס חברים, די פאר אפרו־פלאץ י עז ז  זאטלען און אפיי

ן אנגעפירט װערן װעלן װאס קאמפן, װײטערדיגע די פאר קרעפטן  אי
ען. ארבעטער די ן װאם די, אז אזוי ר״ ג טי י ו ך נ  פארבעםערן אין זי

ך אפצורוען מעגלעכקײט די האבן װעלן געזונט, זײער ן זי  דער אי
אמי, זוניגער פלארידא. מי
ך װארפט דא גן די אין שטארק זי ש״ד דער אוי שן אונטער  צװי

דער פון מיטגלידער די מיר, ר. א. פון מיטגלידער די און אונז
ך האלטן ארדן, ארב. אינט. ך פארזאמלען מיר צוזאםען. זי ם זי ב״

ע א האבז מיר װען ים ג די ט. ל״ ען מיר צ״  דים- רײדן, לידער, זינג
, קוטירן. ״ ען מיטגלידער, ר. א. די ז ײנ  גרופקעם, אין צעװארפז ז

« קומעו  פריילעו, איז לינקע, אײך, ״ביי :באםערקן און אונז צו ז
ך רופט טוער ר. א. אן לעבן״. דא איז אײך בײ קאן ״װער :אפ זי

ט ארבעטן ך רופן װאם רעכטע, די מי האבן און ״םאציאליסטן״ זי
?" תלמוד א אין שול ר. א. די פאמואנדלט ח ר ט: צװײטער א חו אג  ז

ט מי ך, ״ ט געװען איז לינקע, א״ ר ארבעט, טאן צו גו ע  ענערגיע א״
ך אז זיך, דאכט טיר באװאונדערן. צו איז ערנסטקייט און  Îבי אי
ט עם לינקער. א גאר אייך״... צו מיר צי

 פונדאטענט שטארכןן א אויפגעשטעלט ד,אט ארדז ארב. אינט. דער
 בע־ א פאר קעמפן װאם ארבעטער, גײםטרײכע אלע פאר היים א פון

לעבן. שענערז און םערן
גזגזס. ?•vn גראםמאז, פאניע

-------------ס-------------
ר.). א. אינד. פון בר. (געװ. דעטראיט ארדן, ארב. אינט. 78 בר.

ך פילט דעטראיט פון ארדן ארב. אינט. 78 בר. אונזער  שטאלץ זי
ן צו ״ ם דעם אין נעמען צו אנטײל ערשטע די פון ז ע ״  מיר ארדן. נ

 באשלום זייער נאכפאלגן װעלן ברענטשעם פארבליבענע די אז האפן,
ך און ז אוי ״ ג ט  באװאוםטזיניגער יעדער װעלכע אין רײען, די אין מי

טגיין. דארף ארבעטעד מי
ען מיר ײנ  העלפן צו רייען ערשטע די אין געשטאגען מאל אלע ז
ן דורנפורן  ארבע־ לינקער דער פאר שטיצע יעדע ברענטש אונזער אי

 געװען איז בר. דער װאם װײםן אלע אז דענק, איך באװעגונג. טער
 צאל דאפלטע א יטוין בר. אונזער פארמאגט איצט דעטראיט. פאר

שט טיטגלידער, כן װאם פאפירענע, נאר ני  קראנקן־בענעפיט, בלויז זו
ען מיטגלידער אונזערע ראינשורענם. אדע נ ״  פאר־ איינער װי אלע ז

 קאמי־ ארדן. ארב. אינט. פאר׳ן ארבעט גוטע טאן צו אינטערעםירט
 פירן קאמיטעטן, אנדערע אלע ביז שטאט־קאמיטעט דעם פון טעטן,
 איז קאמיטעט שטאט אונזער דאנק א פינקטלען־. ארבעט זײער דורך

טינג. יעדן צו קומען צו פאראינטערעסירט מיטגלידערשאפט די  עם מי
טין דורכגעפירט, װערן  יעדן בײ קאמיטעט, שטאט פון באשלום לוי

ג ברענטש טינ נײעם. לעצטע די איבער דיםקוםיעם םי
ן איז עם ״ דארף און מוז ארדן אונזער :אונז בײ געדאגק א
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 אז האפן, מיר באװעגונג. ארבעטער אונזער פון שטאלץ דער װערן
עז װאם די, װ״ז װעלן אינדעפענדעגט, אין פארבליבן זיינ םלעב  בי

םטאן ר : זאגן װעלן און דזשעקעט״ ״סטרעיט דעם אוי מי  תאבן ״
ט קיינמאל איז עם אבער יאר, 20 דארט באלאנגען געמעגט אפילו  ני
 ארבעטער־ רעװאלוציאנערער דער פון שונאום די פארלאזן צו שפעט

ף װארטן חברים אונזערע באװעגונג. ט אונז אוי  ארמם■ אפענע מי
ן אלע לאמיר ״ ען צוזאמען ג פבוי םן, א אוי רוי  חברישן שיינעם, ג

 !״ ארז־ז ארבעטער אינטערגאציאנאלן
ט גרוס, וזברישן מי

מגו?. ביזער, לואים
•0 ■

 ר.) .8 פון 671 בר. (געװ. אררן ארב. אינט. 71 ברענטש
פארק. בארא אין

 ;עװען איז ר״ א. פון 671 ברענטש געװעזענער ,71 ברענטש
ען װאס ברענטשעם, ערשטע די פון  דערפאר, .. אר פון ארוים זיינ

ל ״ םטזיניגע פאר װ  מיר פלאץ. קײן ניטא דארט איז ארבעטער באװאו
ט קאמ^ גאנצן דעם דורכגעמאכט האבן ען״. די מי  פילן איצט ״רינג
ך מיר ען מיר װאם שטאלץ, זי נ ״  ארדן. ארב. אינט. פון ברענטש א ז
ך פארק, בארא פון ארבעטער די צו רוף א ארוים לאזן מיר  אנ־ זי

ען אונזערע רייען. אונזערע אין צושליםן טיגג  דעם פאר קומען מי
גאם. טע43—1373 אין מאגאט, אין פרײטאג טן3 און טן1

עקזעקוטיװע, דער פאר
נזע?. הערצבערג, פ.

-------------ס------------

 טוער. אקטיװע )15( פופצן האבז 234 רינג באםישן דעם פארלאזט
ט אבער צאל, אין קליין טן א מי  קול־ לעבעדיגער א פאר פארנעם בר״

 װערן צו כבוד גרוםן דעם געהאט האבן מיר טעטיגק״ט. טורעלער
ד א דורך א. א. א. פון ברעגטש אלם אינםטאלירט טגלי  דער פון טי

 אין ערן־מיטגליד אן איז װעלכער אלגין, חבר ?(לטור־קאטיםיע,
ברענטש. אונזער

 די געשטיצט מיר האבן לעבן, מיר װאם צייט, קורצער דער פאר
״ על ״אי ט די ך דער געגעבן האבן מיר דאלאר. צװאגציג מי מארג  ״

הייט״ ר צו פריי ליי אכט־יעריגן אי בי  דאלאר. הונדערט פון מתנה א ױ
 און ״איקאר״ פארין טעטיגקײט פארבר״טערטע א געשאפן האבן מיר

ך ן געלט. םומע באדײטנדע א אוי עט״ן אי  קאנצענטרירט װערט אלג
א. א. א. 104 ברענטש פרץ ל. י. דעם ארום באװעגונג א

 װעלכער אין מאי־פייערונג, גראנדיעזע א דורכגעפירט וזאבן מיר
ך האט עס ך זי ט אוי ליג  דער פון מיטארבעטער פארעם, ל. רובר באט״

ליי אכט־יאריגן דעם געפײערט ״מארגן־פרײהײט״. בי  דער פון ױ
ט ״מארגן־פרײהייט״  א דורכגעפירט אלגין. חבר פון לעקציע א מי

ק קני  געלט, סומע א געװארן געשאפן איז עס װאו ״איקאר״, פארין פי
ט טיטגלידער אלע און פארבראכט. חברייש האבן פאמיליעם זייערע טי

ציג און צװיי איצט האט 104 ברענטש פרץ ל. י. דער  )22( צװאנ
ן אז דערװארטן, צו איז עם מיטכלידער.  װעלן צײט קורצער א אי

 האבן טיר לאנד. אין ברענטשעם שענםטע די פון איינעם חאבן מיר
 די קולטור־ארבעט. פאר פאנד א אלם דאלאר הונדערט איבער געשאפן

ען טיטגלידער ט זיך, קל״בן און באגײםטערט זיינ  פאר־ גרויםז א מי
ען העלפן צו געם, בוי פ ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן דעם אוי

דירעקטאר. ביילדונגם לאנדםבערג, א
אהייא. קליװלאנד, ארדן, ארב. אינט. 124 בר. רוטנבערג

 (געװעזענער ארדן ארב. אינט. 124 ברעכטש רוטענבערג א. ם. דער
ט״ ה״ ײ ר  װאם די, פרן אײנער געװען איז ריגג) ארב. 334 ברענטש ״פ

ט קלאםן־ליניע. ארבעטער דער אוין» געשטאנען איז  דולדן קעגענדיג ני
ט מיר וזאבן רינג, באםישן דעם פון פירער די פון פארפאלגונגען די  טי

ף געװארט אומגעדולד ער אן פון רוף א פאר מאמענט דעם אוי ענ  א״ג
ך האבן מיר װען צײט, דער דורך נאר ארגאניזאציע.  פון אפגעריםן זי

 ״םטר״ט־דזשעקעט״- די דורך—מיר האבן רינג, פאררעטערישן דעם
 דוםאר־ אביסל געליטן—ח״םענם און טאביאשעפ די פון םאניעװרעש
רונג. אניזי  רייען אוגזערע אין װאם דעם, צוליב געװען איז דאס ג

ך האבן ן צו פרעטענדירן װאש ברואים, געפװנען זי ״  און לינקע ז
ט פון װארפן ם צו ציי ר״ן צ״  פון רעדער די אין רענטש״ ״מאנקי א א

ך געװען ארבעטער־באװעגוגג. דער  אין האבן װעלכע װאקלדיגע, אוי
װיזן װאקכאנאליע פאלעשטינער דער פון צייט דער ע ר ג ע ״  ריכטיגן ז

קאליר•
שן דעם און ארבעט עגערגישער אונזער דא:ק א אבער  אפטימיסטי

בן ן גלוי ך אי ן און זי  באקעמפט מיר האבן ארבעטער־באװעגונג, דער אי
ט מיר שטײען איצט שטערונגען. אלע די  80 איבער פון ברענטש א מי

 טיר װעלן מיטשלידער־קאמפאניע דער פון ענד דעם ביז טיטגלידער.
שט״גן זיכער בער קװאטע. געגעבענע או:ז די אי

ך שטזןלן ר מ ט זי ײטיגער דער אוין» :אר אפ ני אונטערשטי־ געגנז
ן צו איז הויפט־ציל אונזער צונג״ ״  ארבע־ דער פאר שטיצפונקט א ז

ג זייער פארכעמען געשעפטש־פארהאנדלונגען די טער־באװעשונג. ײני  װ
ען. אוגזערע ביי צייט טינג ט מערסטע די םי ״  פאר אפגעגעבן װערט צ

 דעם ״מארגן־פרייהייט״, דער העלפן װי ארבעט, געזעלשאפטלעכער
 קריג, געגן פראטעשטן װאל־קאמפאניעש, סט־״קש, ,“װאירקער ״דעילי

װ. אז. א. ארבעטשלאזיג־״ט געגן
נזט?. \nn נאטחעלן«, ב. ע.

טעקסאם. דאלאם, ארדן, ארב. אינט. 104 ברענטש פדץ ל. י.
מען חשרים די האבן באגײשטערונג און פרייד מיט פגענו  דעם אוי

ט ארכאניזאציע. פראלעטאריש־פראטוירנאלע א גרינדן צו באשלוש  מי
פבוי דעם  ארבעטער־ איגטערנאציאנאלן 104 ברענטש פרץ ל. י. פון אוי

ר האט ארדן בן זי ײ א אנגעהוי ט פון לעבן נ ק״ טיג  רייען די אין טע
דאלאם. אין עולם קלאםן־באװאוסטזיניגן פונים

פא. טשעםטער, ארדן, ארב. אינט. 108 בר. עליכם שצום
ן ניטא איז טשעםטער אין ״ שע גרויסע ק  און באפעלקערונג אידי

ט אודאי ן ני ״ שע גרויםע ק  דעם צוליב ארבעטער־באפעלקערונג. אידי
 צי געצװ״פלט, רינג ארב. אינד. דעם גרינדן בײם טאקע מען האט
ע אזא איז  דער דאגק א אבער טשעסטער. אין מעגלעך ארגאניזאצי

שפארטק״ט און איבערגעגעבנהייט ע פון א״נגע ג ײני  דער פון טוער א
 אינד. פון 108 ברענטש שלום־עליכם דער איז באװעגונג, לינקער

.1927 אין געװארן באשאפן רינג ארב.
 פונדעםטװעגן באגרעגיצטע. א זייער געװען איז אקטױויטעט די

ר האבן  דער איבער לעקציע א געהאט און מרמר וזבר אײנגעלאדן טי
 פראלעטארי־ ״װעגן סאוועטז־פארבאגד״, אין קאלאניזאציע ״אידישער

אייניגע. נאך און קולטור״ שער
 װיכטיגער א װערן געקעגט זיכער װאלט ברענטש ארב. אינד. דער

 אר־ ברעכערישער דער צוליב נאר ארבעטער־טעטעקײט. פאר צענטער
װיטעט אונזער איז שטױול־פוצער איםט־בראדװײער די פון בעט  אקטי

װייז אפגעשטארבן. טייל
 געװירקט אינדזשאנקשאניםטן די פון טעראר דער האט םפעציעל

ף  װעלכן פאר געזעין״, םעדישאו ״פלין דעם געגען קאמפאניע דער אוי
װ״  דזשאדזש פון געװארן פארימשפט זעגען ארבעטער טשעפטער צ

ע אין יאר 20 צו מעקד״ד די  ברענטש אונזער דזשייל. קאונטי מי
ם דער אין קל״נעם א גענוטען האט ״ דאזיגע די פון ק״ װ  ארבעטער צ

רינג. ארב. אינד. פון לאגע אלגעמײנער דער צוליב
ך האט ארדן ארב. אינט. דער ביז  געהאט מיר האבן געגרינדעט, זי

טן היינט־צו־טאג מיטגלידער. 23 בלויז  שוין מיר האבן ױלי) (מי
ג אריבער סי ר״ אנשטרענגונגען. פיל אן מיטגלידער, )33 (גענוי ד
ק דער געװען איז אונטערנעמונג קולטורעלע ערשטע די קני  און פי

ק דער אינסטאלײשאן. קני  און מאראלישער גרויםער א געװען איז פי
זפ פרייהייט־׳געזאנג־פאראיין דער דערפאלג. פינאנציעלער  פילא־ י

ט פרייד אטת־פראלעטארישע אן אריינגעטראגן האט דעלפיע ײן מי  ז
געזאנג. פראלעטארישן און רעװאלוציאנערן

ק צום אנװעזנדע די קני  נאציא־ פארשידענע פון געװען זענען פי
ן$ן — ליטװינער און אטעריקאנער אוקראינער, רוםן, נאליטעטן:

פיקניק. אמת־אינטערנאציאנאלער
ך ביאטײליגט ארדן ארב. אינט. דער  פון קאמפאניעם אלע איז זי

ארב.־באװעגוגג. לינקער דער
ג לעצטן בײם נ טי אומ־ די שטיצן צו געװארן באשלאסן איז טי



29ק נ ו פ ר ע ד1930 םעפטעמבער,

ט און ארבעטער־שולן. פארטייאישע  װינ־ צום פילײכט צייט, דער מי
ײן, םעגלעך װעט טער־סעזאן, ט ז  דיסטריקט־ דער פון הילף דער מי

 זיכער װעט שול אזא ארבעטער־קינדער־שול. אן גריגדן צו קאמיטע,
צן גרויםע ברענגען ארבעטער־באװעגונג. אלגעםיינער דער נו

ט איצט ביז האבן מיר װאש פעלער, א פאר האלטן מיר געגרינ־ :י
 פיל זייער מאלט פרויען־קאמיטעט א פרויען־קאמיטעט. קיין דעט

ען־אוקזילערי א אויפטאן. געקאנט  אן גרינדן געהאלפן װאלט פרוי
טן א פון נאך. און ׳נאך און ארבעטער־קינדער־שול װיי  זײער און צ

ט מיר ליידן פעלער ערגםטן ג זײער האבן מיר װאס דעם, מי י נ י י ו  ו
שע די אוין» געלייגם אכטונג  באשעפטיגט זענען װעלכע ארבעטער, אידי

ע נאך אין און פארדין בײ ג ב;, טיר אינדוםטריעס. אייני  די אז גלוי
 פראלעטארישן מער נאך ארײנברענגען װעלן ארבעטער אינדוםטריעלע

ארגאניזאציע.. אונזער אין אינהטלט. רעװאלוציאנערן און גײםט
ך װעלן מיר  אויפ־ און פעלערן די אויסצוגעםערן אנשטרענגען זי

ען ט בוי שן איין גאר ני די  פון ברענטשעס עטלעכע נאר ברענטש, אי
נאציאנאליטעטן. פארשידענע

קאמיטע. פרעס

דעטראיט. ארדן, ארב. אינט. דיםטריקט־?אמיטעט
ט האט װאם לאנד, איבערין קריזים עקאנאמישער דער  דורכ־ ני

ך װי דעטראיט, געלאזט צן, גרויםע די אוי  פונדעסטװעגן האבן הי
ט ט די אפגעשװאכט ני ק״ ע אלע אויןז ארדן ארב. אינט. פון טעטיג  זיינ

געביטן.
דן פאקטן די װן די דורך זיך. פאר ר״  שטאט־ פון דירעקטי

לווייז פארװאנדלט ברענטש־מיטינגען די װערן קאמיטעט ן טיי  דים־ אי
 ברענ־ די פאםירונגען. און פראגן טעגלעכע פון שמועםן און קוםיעם

םירן 43 און 42 טשעם  בר. ;פיש־קאטיסיע־פארפאלגונגען די דיסקו
 איז 42 ברענטש שאפונגען. לעצטע נאדירים משה פון פאר לעזט 78

ך ליגע דורך רעזערװ־פאנד א זאמלען צו איניציאטאר דער אוי װי ײ  פר
ײערונגען יערלעכע שט  ברענ־ די שטר״ר־מגפה. די פארטיידן צו ב״

 אלע פון חברים די אז בדאי, איז (עם נאך פאלגן 78 און 43 טשעם
ך זאלן ברענטשעם אונזערע צן די אין ארײנטראכטן זי  אזעלבע פון נו
פאנדן)■

 מיט־ װאם־מער ארײנברענגען פאר געװעט שאציאליםטישער דער
קמאטא. דעטראיטער די אריבערשטיען זיכער װעט גלידער
ך דערגרײכט חברים דעטראיטער די פון טעטיגקײט די  גרענד־ אוי

ען, רעפידם, שיג ״ פון משך אין װאו טי װ ט װעט װאכן צ  געגרינ־ דאי
ר א װערן דעט ע ״ ג דער צו מתגה (אלם ארדן פון ברענטש נ רונ ע  פ״
מיטגלידער־קאםפאניע). 10,000 ערשטער דער פון

גזג\ס. נעימאן, מ.

באלטימאר. אדדן, ארב. אינט. 163 ברענטש קאטאוױם סטױו
ט ף געקוקט ני  װאם לאװםטאניםטן, די פון שטערונגען אלע אוי

רט האבן טי  אר־ צו געלונגען דאך אונז האט רינג, באםישן פארין אגי
רן אניזי  אונז איז דאם ארדן. ארב. אינט. פונים ברענטש אונזער ג

ט אנגעקומען  תהלים דער װי איז, איצט אבער שװעריגקייטן. םך א מי
ט: אג ם ז  פארזײט מיר װאם דאש, — יקצרו״ ברינה בדמעת ״הזורעי

ט  עטלעכע בלויז סיאיז געזאנג... מיט איצט מיר שניידן טרערן, מי
ט װאכן, נ ן האבן מיר און געװארן, געשאפן איז ברענטש דער זי י  שו
װ״טער א געװארן געשאפן איז עם מיטגלידער. 40 ארום  ברענטש צ
ט  עם ײעז זומער, נאכין אז האפן, מיר מיטגלידער. 30 ארום מי

ך הויבט ט די אן זי ק״ טיג  עלעםענט לינקער דער װעט צענטער, אין טע
ן באלטימאר אין װ״ז ם רוי ײן א  און געביטן, אלע אויןפ אקטױױטעט ז

 באלטימאר אין דא איז עם װעלבן פאר ארידן, נײעם פארין פפעציעל
ם א פעלד. גרוי

נדװ?. יטװיז,5 ל.

 ארדן ארב. אינטערנאציאנאילז פון 150 ברענטש םמארגאנער
ר.). א 285 ברענטש (געװעזענער

ברענטש (געװעזענער ארדן ארב. אינט. 150 ברענטש םמארגאגער

 פאר־ האכן װאפ ברענטשעם, די פון איינער געװען איז ר.) א. 285
 קלאפן־ אכגעצ״נגטער אונזער אין אװעק און רי:ג באםישן דעם לאזן

ט ליניע.  םעקרעטאר פאררעטערישער דער ײי געװען דאם איז לאנג ני
 אלעםאל או:ז פלעגט וועלכער פארשוין, (דער ר. א. 285 ברענטש פון

פן פלעגט ער פארראטן,  אין װאס דערצ״לן, און באסקיניען צו לוי
 בריװ א;;עשריבן האט קליקע) דער געגן דורכגעפירט װערט ברענטש

ען עש אז ,285 ברענטש פון מיטגלידער אלע צו  דרענטש פון ארויס זיינ
ן נאר ״ ט גענעראל א  נלט דאש װעט ברענטש דעם און םאלדאטן, פיר מי

 און םטאדגאן פון מעמנערם די װיםן מיר לאזן דעריבער — שאדן.
״ ,285 בר. פון אומגעגענט ך זאלן ז ״ װעמען מיט ארומיעז זי  ז

ען ײנ ט געבליבן, ז ך האבן מיר זינ ש״דט זי ױי אין אװעק און צע  צו
ט מיר : װעגן באזונדערע ל קעמפערישן דעם טי ״  לינ־ער דעױ פון ט

״ און ארבעטער־באװעגונג ט ז  פרן אלראיטניקעס אפגעפרעסענע די םי
״פארװערטם״־באנדע. דער

 פון זענען מיר װאם צייט, קורצער דער אין אז איז, פאקט דער
 פון געװאקסן ארדן ארב. אינט. 150 ברענטש אוגזער איז אװעק, אייך
ן ״ ט גענעראל א ף םאלדאטן ״פלעינע״ פיר מי כטזיניגע 35 אוי װאו  בא

ל גרעפטער דער — ארבעטער־קעמפער ״ .285 ברענטש פון ט
טע געטאן שוין מיר האבן צײט קורצער דער אט אין  :ארבעט גו
 גע־ ארבעםער־באװעגונג, לינקער דער פון ברעגטשעס םך א געשטיצט

ך האבן װעלכע דוברים, צו בענעפיט צאלט װ. אז. א. קראנק געמאלדן זי
םידארסקי. םעם

ארדן. ארב. אינט. 53 ברענטש םאזירער־טוראװער
 גוטער א איז ארדן ארב. אינט. 53 ברענטש טאזירער־טוראװער

ל שפי ע די פאר ב״ עניג  צוליב נאך זענען װעלכע הארעפאשניקעם, י
װ״ל נאבלעםיגק״ט און םיבות ;עװיםע  באםישן אין פארבליבן דער

רינג.
ט, ערשטער דער פון ך האבן מיר װאם טינו  פון אפגעריםן זי

 לעבעדיגע לאיאלע גרופע א געהאט מיר האבן ריגג, מאנופ^קטשור^רס
״ דאנק א רעװאלוציאנערן. אויסגעפרובירטע אלטע חברה,  פארטאגן ז

 רינג, אלטן אין נאך .53 ברענטש קאמפלוםטיגן שײנעם דעם איצט טיר
ך צוהערגדיג  איר האט חברים, שטימע, רעװאלוציאנערער אייער צו זי

 און פראװאצירט )1מיך שעם (איך עשעםאװיעץ געװעזענעם דעם מיו,
ר מיט אנגעשטעקט ביסלעבװייז ע  פארדאנקען צו אייך געדאנק. א״

רייען. קעמפערישע די אין איצט איך בין
ט צוזאמען אלע חברים, זיד, לאמיר טא  מוט פארגרעשערטן נאך מי

 פאר־ ארבעטער־ארדן. װירקלעכז דעם פארגרעשערן און פארשטארקן
װייפאנן, ײן דארף — ברענטש אונזער פארדרײפאבן צ לאזונג. אונ.יער ז

ען אונזערע טינג ,404 רום צענטער, ײאירקערש אין פאר קומען מי
טן יעדן װיי פרייטאג. פערטן און צ

\.H)u גאראןײ,ר(\!\. ב.

נואר?. ארדן, ארב. אינט. 38 ברענטש
 פונים ברענטש אלם עקזישטענץ אונזער פון צייט קורצער דער פאר

ף ארבעט גוטע געטאז מיר האבן ארדן ארב. אינט.  געביטן. פיל אוי
ך האט 38 ברענטש אונזער װ זײער זי  ״איקאר״־ אין באטײליגט אקטי
םן א צוטראגנדיג באזאר, ל גרוי ״ ן צו ט ״  האדן מיר דערפאלג״ ז

 שומע א מיט אי־על־די, דער פאר זאמלונג דערפאלגר״כע א געמאכט
 גע־ האבן מיר מיטגלידער. אונזערע פון געזאמלט דאלאר, 60 פון

ט ארג״ לינקע אונזערע שטיצט  טרעזשורי, אונזער פון דאלאר 150 מי
טא איז עם םא:אטן. עטלעשע לעצטע די פאר ן קיין ני ״  אין געביט, א

ך זאלן מיר װעלכן ט זי גן. ני לי אטיי בן מיר :  צאל גרעשטע די גי
 מאנדאלין־ארקעםםער, און פרײחײט־געזאנג־פאראײן צום מיטגלידער
 הזנלפן מיר פארטיי. קאמונישטישער דער צו און אי־על־די שול־װעזן,

ױ איז פארט״ קאמונישטישער דער פאר װאל־קאמפאניע די אנפירן  נ
רזי. שוי ך האבן מיר דז מיט־-לידערשאפט. אונזער פארגרעשערט אוי
 אנשװי־לען מיר װעלן הארבשט אין א:פאנג. אן נאר איז דאש

טעט־ג־״ט. פיל־ברייטערע א
.wo פע. באוטאן, יע:?ע?
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 40 םײמאךברענטש דעם בויען נאדל־ארבעטער פילאדעלפיער
ארדן. ארב. אינט.

אן ברוך דער מ  גע־ פריער האט ארדן ארב. איגט. 40 ברענטש ם״
או באלד געװארן געגרינדעט איז ער אינדעפענדעגט. צום הערט  דער נ

 טוער פילאדעלפיער די רינג. אר. א<גד. פון קאנװעגשאן שיקאגאיער
 דעםאג־ צו באשלאשן דעמאלט חאבז ר. א. אינד. פון מיטגלידער און

ט םאלידאריטעט זייער םטרירן  איבערתויפט און רעזאלוציעש, די מי
ט רינדן דורך ױניאנש, אינדוסטריעלע װעגן רעזאלוציע דער מי  1א ג

םטריעלן״  גענעראל־שעקרעטאר דער ר. א. אינד. פון ברענטש ״אינדו
 פון נאמען אין שרי׳פטלעך, און פערזענלעך האט אינדעפענדענט פון
ן געגעבן עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער דונג דער פאר חסכמח זיי רינ  ג

ע אלע צוגעזאגט און ברענטש נייעם פונים ג טי י  פינאנציעל הילן®, נו
מאטעריעל. און

ך האבן טוער די  גערעדט, מיהאט ארבעט. דער צו גענומען זי
 נאדל־פאכן־ דער פון מיטגלידער ארײגגענומען מיהאט און אגיטירט

. אינדוםטריעלער אן  איז מיטגלידערשאפט דער פון צעטל דער ױני
 נאר צענדליגער. זעקש די אין אר״נגעװאקסן איז און געװאקםן
ך האבן דערװ״ל ײ ״געקליגט״. ר. א. אינד. פון פירער די זי  חאבן ז

ט ף געענטפערט גי  ברענטש דער מעלדונגעז. פארלאנגען, בריוו, די אוי
 אפיס נאציאגאלער דער נאר אינשטאלירונג, שיינע א דורכגעפירט האט
ײן גיטא, ענטפער קײן געשטומט. האט  ניטא... טשארטער ברענטש ק

ט צוזאםען מעז, האט דערנאר  װאם מיטגלידער, פילאדעלפיער אלע םי
ך אונז ר״ א. פון ארוים זענען םן, געלאזט אוי ״ דארף מעז אז װי  1ג

ך רן. זי  א ארײנגעבראכט זיך, פארשטײט האט, .דאש איבערעקזאמיני
ש ט פריער פון געבונדן מחות. די איז צעמישעגי תין, מי  װי חתחײבו

ל א ״ ט קאמפן, םיט ארזץ, אן פון ט  אזא האמ װ״ אז. א. צאלונגעז מי
װירקונג. דעמאראליזירנדע א געהאט שיטואציע

ט ציל זײער מאכער באםטאנער די האבן פונדעסטװעגן  דער־ ני
עניגנדע א געװארן אויפגעהאלטן םיאיז גרײכט.  מיטגלידער צאל ג

ך אנשליםן צו  ז־עם טראגט װאם ארדן, ארב. אינט. אין ברענטש אלם זי
אן. ברוך חבר פארשטארבענעם פוגים נאמען מ ס״

ר געװען איז םײמאן ברוך חבר ע  טוער אנגעזעענסטע די פון א״נ
שן  אנגעפירט האט ער דרעשמאכער. און קלאוק־ פילאדעלפיער די צװי

 צעפוילטע ןדי געג קאמף פונים שפיץ דער אין געשטאגען איז און
שע אן דער פון קליקעם שלעזינגערישע און זיגמאני ױני ײ אנ טפ א  און ק

 ארגא־ ערשטע די פון אייגער און גרינדער די פון איינער געװען איז
אן נאדל־טר״ידם־אינדוםטריעלער דער פון ניזאטארן  פילא־ אין ױני

 דער װען צייט, דער אין געשטארבן איז שיימאן ברוך חבר דעלפיע.
 מיטגלידער די געװארן. געגרינדעט איז ברענטש ״אינדוסטריעלער״

 פאר־ פונים נאמען דעם פארקערפערן צו באשלאסן האבן ברענטש פון
 געקעמפט, האט ער װעלכער פאר ארגאניזאציע, אן אין חבר שטארבענעם

ט געארבעט ײ געשטארבן. און לעבן און לײב מי  צו באשלאםן האבן ז
םטריעלן״ פון ברענטש פון נאמען דעם ענדערז ף ״איגדו  ״ברוד אוי

םײמאז״.
ע האט ברענטש םיימאן ברוך דער ען זיינ טינג  און ערשטן יעדן מי

םט. גארדען װ. 2926 אין חודש, אין מאנטאג דריטן
נזג\ן\.. םאנדלער, פ.

 פראװידענם ארדן, ארב. אינט. 171 ברענט׳ט
 איניציא־ גרופע קל״נער א פון באשטײענדיג ברענטש, אוגזער

 צו צוגעטראטן ניט רעכט נאך חיצן, זומערדיגע די צוליב איז, טארן,
 האבן באװעגונג, לינקע די שטיצן געהערט װאש אבער ארבעט. דער
 אונזער פון ברענטשעם אנדערע די פאר שעמען צו װאם ניט זיך מיר

 מיר חאבן ברענטש, אלם מאנאטן צװײ א בלויז עקזיםטירנדינ ארדן.
 ״מארגן־פריי־ :ארגאניזאציעם פאלגנדע די שטיצן צו באװיזן שוין

 דאל״ 25 — ניטכעדאיגעט קעמפ באשטאנער דאלאר, 100 — הייט״
 זיינען דעם אוישער דאל. 5 — קינדער־שולן ארב. אומפארטייאישע

 ניט־ קעמפ באשטאנער אין ארוישפאר צום פארטראטן גוט געװען מיר
 דישט־ אונזער פון ברענטשעש די פון אינשטאלירונג דער צו געדאיגעט

 פארגרעשערן צו שך א צוקונפט נאענטער גאר דער ןאין האפ מיר ריקט.
מיטגלידערשאפט. אונזער

. . . . . גז<מן. פוירא, י. .

פילאדעלפיע. ארדן, ארב. אינט. 18 ברענטש גערשוני
באשיש; דעם פארלאזן האט ארדן ארב. אינט. 18 ברענטש גערשוני

 זענען מיר װאש צײט, דער פאר .1929 נאװעטבער טן11 דעם רינג
 ארבעטער־ דער געװארן געגרינדעט איז עש איידער אליין, געשטאנעז

ט מיר האבן ארדן,  האבן אזוי קולטור־ארבעט. די פארנאכלעשיגט ני
ט לעקציע א אװנט, שלום־עליכם א אװנט, פרץ ל. י. א געהאט מיר  מי
יי :טעמע דער איבעו־ שולן, אונזערע פון לערער א גאלדבערג, חבר  ״ו
ט אזוי ט פראגע״. נאציאנאלע די םאװעטךפארבאנד דער לייז  דעם מי

ג מיר חאבן ארדן אוגזער פון גרינדן פי אי ר א ט פ  אנפירן געקענט גי
ט פארנומען שטארק געװען זענען מיר װײל קולטור־ארבעט, קיין  מי
ײע פאר קאמפאניע דער  באשישן דעם פארלאזן האבן מיר מיטגלידער. נ

ט רינג  עקזאמיגירטע שוין מיר האבן איצט און מיטגלידער 51 מי
צטיגע אונזער אפיש. אין מיטגלידער 102  125 איז אויפגאבע אי

 מעלן שעפטעמבער אין טשארטער־פעטט אונזער צו נאר מיטגלידער.
 װעלכע קאמפאניע־קאמיטע, שפעציעלע א האבן מיר .140 האבן מיר
ט ט אן גיי גוט. זײער ארבעט דער מי

ך האבן מיר ן גרינדן צו באשלאשן אוי  א״גענעם אן ברענטש אי
ך האבן מיר זינגער־כאר. ט קולטור־קאטיטעט א אוי  ה. דר. חבר מי

קולטור־דירעקטאר. אלש באגושלאװ
ך מיר װעלן זומער־מאנאטן די נאך ל״  פארװאנדלען צו צוטרעטן ג

ע די קולטור־טעטיגקייטן. פארשידענע אין ברענטש־ימיטינגען די טינ  רו
עקזעקוטיװע. די דורםפירן װעט ברענטש פון ארבעט

פרענקעל,

ארדן. ארב. אינט. 64 ברענטש

 ברענטשעש די אין מיטגלידער לינק־געשטימטע געװען זענעו עש
ך ר. ארב. אינד. 93 ,68 ,64 ג יעדן צו געקעמפט. געמאטערט, זי נ טי  מי

ט מען האט ן אבער קאמף. א אנפירן געמוז ״  האט ארבעט פראקטישע ק
ט קײנמאל מען ע די אויפטאן. געקעגט ני  ארבעטער־באװע־ אלגעמ״נ
ט הילן* מאראלישע פינאנציעלע, קײן האט גונג באקוטען. גי

 ארדן, ארב. אינט. אין ברעגטש א געווארן זענען מיר אז איצט,
ען אונזערע זענען טינג ט — לעבעדיג מי ט ני  מיר צי קריג, קײן מי
ט״, אי־על־די, ״איקאר״, דעם שטיצז זאלן ח״ ארגן־פר״ מ  קאמפארטײ, ״

ט לעבעדיג איז עש נאר ניט, אדער רעלין*, אינט. װאירקערם  ארגא־ מי
 א גוטער, א איז װעג דער צי דעבאטירט, מען פראגן. ניזאציאנעלע

 עם אנדערער. אן צי מאשן, די צו צוצוקומען שנעלער א זיכערער,
ך קומען  די שטיצן טיר ברענטש. אונזער אין לעקציעש פאר אוי

פיל ארגאניזאציעש, אויבנדערמאנטע  אונזער פאר מעגלעך איז עש װי
ברענטש.

ע לינקער א פון קומט װאש צושריפט, יעדער  צום ארגאניזאצי
 קא־ די פראצענט הונדערט שטיצן מיר ניט. מיר פארשעמעז ברענטש,

ן און אירן קאמןן יעדן אין פארטיי מונישטישע ן אי  שטע־ יעדער אי
ך נעמען מיר לוכג״ מאשן־דעמאנשטראציעש. די אין אגטייל אוי

גזגזס. םײמאן, ם.

פילא. ארדן, ארב. אינט. 76 ברענטש װינטשעװםקי מארים
ארבעטער־ אן אז געװארן, אנגענומען איז באשלוש דער װי באלד

 מיט־ געװעזענע חגרים, 30 פון גרופע א האט געגרינדעט, װערט ארדן
רט רינג, ארב. איגד. 76 ברענטש פון ולידער  מאריש דעם ארגאניזי

ט און ארדן, ארב. אינט. 76 ברענטש װינטשעװשקי נ  טן10 דעם זי
ען שישטעמאטיש אפגעהאלטן ווערן 1930 אפריל טינג  ערשטן יעדן מי

 מי־ ערשטע אוגזערע פון איינעם בײ חודש. אין מאנטאג דריטן און
ז טינגען מען װינטשעװשקי זיידע אונזער אי ענו פג ט געװארן אוי  מי
ברענטש. אונזער אין ערן־מיטגליד אלש גאגײשטערונג גרויש

ם נג זעלבן ב״ טי ט איז מי  קול־ ליפשיץ, חבר פון פארלאנג א לוי
 פארשפרייטן צו געװארן באשלאשן ברענטש, אונזער פון טור־דירעקטאר

 גע- פארקויפט באלד זענען שעטש 5 ביכער. װינטשעװשקייס טאריש
ד װעט װינטער־אקטיװיטעט די װי גי׳ד אזוי װארן. בן, זי הוי  װעלן אנ

ד מיר ביכער. זיידנש דעם פארשפרײטן צו ענערגישער נעמעז זי
ט האט ברענטש אונזער  גראנדיעזן א דורכגעפירט צוריק לאנג ני

ר ־חאט וואש שאמיליען־פיקניק, ט זי ײכנ סגעצ ט אוי ן מי י י קולטורעל ז
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ט פראגראם, ף ליפשיץ. חבריטע און דובר פון הילף דער מי  דעם אוי
ק דאזיגן  פאר און ״איקאר״ פאר׳ן געלט געװארן געשאפן איז פיקני

שיקאגא. אין ארבעטםלאזיגגןייט־קאנװענשאן דער
ך האט ברענטש אונזער  םטייט־ דער צו דעלעגאט א געשיקט אוי
 דער העלפן װעט און רעדינג אין קאמפארטיי דער פון קאגװענשאן

װאל־קאמפאניע. קומנעדיגער דער אין פארטיי
ך זענען מיטגלידער אונזערע ט געװען אוי  צום פארטראטן גו

םט טן3 דעם ״מארגן׳פרייהייט״־ארויספאר  קעםפ. ר. א. װ. אין אויגו
״איקאר־״קאמיטעט. צום פארטרעטער שטעגדיגן א האט ברענטש אונזער

נג לעצטן ביים טי אי־ רעפערענדום דער געװארן געשטימט איז מי
ך און שול־טעקם נאציאנאלן בערין  פון רעעפרענדום צװייטער א אוי

 די פאר חודש א םענט 5 — פילאדעלפיע אין דיםטריקט־קאנפערענץ
 קולטור־ פאר חודש א םענט 2 און דיםטריקט פילאדעלפיער אין שולן

ג זענען רעפערענדומם ביידע . שטאט־קאםיטעט צום ארבעט מי שטי ײנ  א
געװארן. אנגענומען’

ן מיר ע ״ ט אן ג  שטרעבונג די קאמפאגיע. מיטגלידער אונזער מי
םן א האבן צו מיטגלידער אונזערע פון  װינטשעװסקי מארים גרוי

ך װעט ברענטש פאקט. א װערן גי
(זעס״ קארט, דזש.

מינעאפאלים ארדן, ארב. אינט. ,21 בר. װינטשעװםקי מארים
ן אינדזשאנקשאגיםטן די װי שנעל אזוי ך תאבן באםטאן אי  זי

״ האבן מאכט, דער אין ארײנגעכאפט  בר. דעם ברעכן אגגעחויבן ז
 ערשטנם, ברענטש. לינקער א אלם באװאוםט געװען איז װעלכער ,89

״ האבן ך ז  באאמטע לינקע דערװײלטע די אנערקענען צו אנטזאגט זי
ײ האבן נאכדעם ברענטש. אין  מיטגלידער טעטיגםטע די געמאכט ז
ע עט־לארדזש. מעטבערס פאר ײניג ען א ט געווארן באשטראפט זיינ  מי

 גע־ האבן ברענטש אין פארבונדעטע זײערע געלט. סומען גרויםע
מענדיג אינדזשאגקשאניסטן, די פון הענט די שטארקט סקו  אין ארוי

ט ״װארט״ זייער ט קײנמאל איז װעלכע צוטרוי־רעזאלוציע, א מי  ני
ך האבן מיטגלידער אונזערע מיטינג״ א בײ געװארן פארגעלעזן  זי

ט לאנג אבער  פאר־ דעמאגםטראטױו האבן און טעראריזירן געלאזט ני
ט צוזאמען ארדן פאררעטערישז דעם לאזט  טראצקיסטן, בינטל דעם מי

ך האבן װעלכע ט זי ט פארא״ניג  רעכטן פון עלעמענטן שװארצע די מי
זומפ.

ן קאנפערענץ דער צו דעלעגאטז 2 געשיקט האבן מיר שי־ אי
ען דעלעגאטן די װען און קאגא  גלייך מיר האבן צוריק, געקומען זיינ

ברענטש. אונזער געגרינדעט
 עלעםענט, קלאםנבאװאוםטזיניקן א פון באשטייט ברענטש אונזער

 אן גענומען מיר האבן עגןזיםטענץ אונזער פון צײט דער פאר און
ט״ל אקטױון  אר־ רעװאלוציאנערער דער פון פראנטן אלע אויןז אנ

ך האט ברענטש אונזער באװעגונג״ בעטער  דער אין באטײליגט זי
ג נ טו ר״ ג ן זעלבע דאם דעמאנםטראציע, מאי ערשטער דער פון צו  אי

םט טן1 דעם  געשטיצט וזאבז מיר דעמאנםטראציע. אנטי־מלחמה אװגו
לי דעם  האבן מיר ״איקאר״. דעם ל״ י. י. ט. די װארקער״, ״דיי

 ״םאר־ דער פאר קאמפאניע די אן פירט װעלכע קאמיטע, א ערװיילט
ך האבן מיר גען־פרייהייט״.  קאג־ דער צו דעלעגאט א געשיקט אוי

ך פירט ברענטש דער שיקאגא. אין ארבעטםלאזע די פון װענשאן  אוי
שע די פאר קאמפאניע א אן  קומענע די אין קאנדידאטן קאמוניםטי

ג לעצטן בײם םטײט־װאלן. נ טי  דעלעגאט א דערװ״לט מיר האבן מי
 אפגע־ װעט װעלכע קאנפערענץ, דיסטריקט מיטל־װעסטערן דער צו

מאל אװגוםט. טן31 און טן30 דעם װערן האלטן  מאנאט אין א״נ
 מיטגלידער די װעלכן בײ אויפקלערונג־מיטינג, אן אפ מיר האלטן
 אונ־ פון צאל די דיםקוםיעס. די אין אנטייל לעבהאפטיגן א נעמען
כן האפן מיר און גרעםער אלץ װערט מיטגלידער זערע גי דער־ צו אינ

 אנ־ מוזן ״פונ?״ אקטאבער־נומער פארן באריכטן
 ברענטש םעפטעמבער. ערשטן דעם רעדאקציע אין קומען

ען װאם באריכטן, ײנ  ערשטן פארן שפעט צו אנגעקומען ז
״ן וועלן נומער, ר טן. אינם א װ״ צ

 אג־ אונז האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די װעלכע קװאטא, די גרײכן
 םייערונג די דורכםירן מיר װעלן אװגוםט טן24 דעם געמערקט.

ט ברענטש פון ״אינםטאלײשאן״ פון  און פראגראם שיינעם א מי
באנקעט. א

קאמיטע פרעם
 ^גלגץ\ו־ויד(\!\^ר מאזעם, ד.
\.ivj-o ו(\?. מיטשצ, ש.

 װינטשעװםקי מאריס ברענטש װעגן אינפארמאציע פאר — ב נ.
ך ,21 ק, מ. חבר צו װענדן זי טעלעפאן נא״ עװ. טע16 — 1619 פ״

2180.
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״אינארבאר״
ל\1װנ\ר1יא א או צי ו ־u))a\mK א , װ\  א

 ארמײ, דיין איז אײזן װי שטארק
 !יאמען אלע אח קאמן« צום גרייט

 װעגן, דיינע לײכטן װעט זון
פלאמען. אירע מיט הימ^ צינדן

נייע, בויען װעלטן ברעכן
 :גרײט שוין היינט ״אינארבאר״ איז

 וױנקל, יעדער אין װיםן שפרײטן
צעשפרײט. זײנען ארבעטער װאו

פינקעלשטײן י.

 שולן שול־האמיציע, נאצ. עקזעקוטױו, נאצ. דער פון
שול־טוער. און

ענדיגע די אין קלאםן־תאמן) רעװאלוציאנערן פון בװאליעס גלי
ארבעטער־שול. רעװאלוציאנערע די געבוירן איז

 פירן געדארפט אן טאג ערשטן זייער פון האבן ארבעטער־שולן די
 ארבעטער־ גאנצער דער געגן פריער קאמף, עקשנותידיגן און ביטערן א

 קלײנבירגעדלעכן דעם געגעז שפעטער רינג־״פארװערטם״־כאליאםטרע,
ײ ראדיקאל. צעקראכענעם ט האבן ז ט קעמפן געמוז ער פאר בלויז ני  זיי

 גע־ איז דאם װאם זעלבסטשטענדיגקייט, און קױם ארגאניזאציאנעלן
ג גװאלדיג אזוי װען טי י ו קלוננ װײטערדיגער דער פאר נ  און אנטװי

 געפרט קאםן* דער איז שטארקער נאך — שולן די פון אויםשפרייטונג
שן, דעם פאר געװארן םטיגן אידעאלאגי ײ  אינ־ רעװאלוציאנערן און ג

 װערן געדארפט האבן שולן די אז מייגט, דאם שולן, די פון האלט
ט ארבעטער־שולן ך נאר נאמען, לויטין בלויז ני ן אוי  און פראגראם אי

ארבעט. פראקטישער אין
 אז פארשטאגען, אבער האבן שולן די פון טוער און לערער די

גן פון דערציאונגם־ארגאנען די װערן קאנען זאלן שולן די כדי  ױנ
ײן זיי מוזן אמעריקע, אין קלאםן־קאמף רעװאלוציאנערז פארין דור  ז
זפ פלייגל לינקן מיטין פארבונדן ענג שע די י  מוזן ארבעטער, אידי
״  איז דעריבער מאסן־קאמפן. טאג־טעגלעכע די פון לופט די אטעמען ז

ג אזוי טי י ו ײניגונג א אנשלום, פעםטער א געװען נ ט פארא  דער מי
טין — מאםן־ארגאניזאציע רעװאלוציאנערער ארדן. ארב. אינט. מי

ט האבן ארבעטער רעװאלוציאנערע די  נאכ־ אטעם פארכאפטן א מי
 פראגרעםימער דער װאם צוג, םטראטעגישן יעדן טריט, יעדן געפאלגט

ן געמאכט האט רינג ארב. אין פליגל  קאמף ביטערן און לאנגן דעם אי
 גװאלדיג א פאר װאס קליקע. קאנטר־רעװאלוציאנערער דער געגען

ך םיהאט אבער !געװען איז דאס קאמף שװערער געלוינט. זי
 מיטגלידער די װעלכן אין ארדן, פראלעטארישן א מיר האבן איצט

 עענערגיע גאנצ די אנװענדן קענען װעלן ארגאנען אנפירנדע די און
ײן העלפן און ארבעטער מאסן גרויםע קאנצענטרירן צו פ  דעם אנ

ף קאמף  אדער דעם אונטערשטיצן פינאנציעל און פראנטן אלע אוי
ל יענעם ״ ד װעט װעלכער קאמפם־פראגט, פון ט ן זי ן דעם אי ג טי וי . נ

״ שוין אז טאקע, זעען מיר און ע ב ײנ  דער האט טריט ערשטע ז
ט אקציע, אן אונטערגענומען ארדן ארב. אינט. אר־ יעדער װעלכער מי
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ען אין דא האבן ימיר שטאלצירן. קען בעטער ג די זינ מנ אייני ר א  פ
ט ארדן פונים שע אומפארטייאישע די מי  —ארבעטער־קינדער־שול[ אידי

 פון אנטװיקלונג דער אין העלפן זיכער װעט װאם פאראייניגונג, א
שן רעװ. שללן. די פון אינהאלט אידעאלאגי

 פילא־ נאכין שולן די פאר איצט שטײען װאם פראבלעמען, די
ט זיכער װעלן צוזאמענפאר, דעלפיער ר״  אונזער אין װערן באהאנדלט ב
זשורנאל.

ר ווילן דערװ״ל קן, מי םדרי  נאציאנאלעו דער פון נאמען אין אוי
 און שולן די פון שול־קאמיםיע, נאציאנאלער דער פון עקועקוטיװע,

ג דער צו באגריטונג הארציגםטע די שול־טוער, נ עו אנ ר״ א  די פון פ
ט שולן ארבעטער־ארדז• אינטערנאציאנאלן ז’מי

ע צו פאראוים ע צו און קאמפן ניי ן ניי ג י I ז
.uhi פאוגיצ(\ו קאציק,

 אומגעגנט און באםטאן ק:אמיטע דיםטריקט פון
 גע־ האבן אינדזשאנקשאניםטן די װאו דיםטריקט, אוגזער אין

ט ארדן פראלעטארישן אוגזער שטערן װאלט ט ארבעט די אן גיי  מי
ט ברענטשעם 14 טעטעקײט. פיבערהאפטע א  מיטגלידערשאפט א מי

ע פון עגוי ע. די איז קלאר חדשים. 4 ערשטע h א<ן הונדערט 5 ג  ליני
ען גרוים ײנ  חעלפן אונז פוגק״ ״דער זאל מעגלעכקײטן. די ז

 העלפן און ארבעטער־קלאם געגן פארריאט פון נעםטן די צעשטערן
 קלאםן־ פראלעטארישן נייעם אונזער פארגרעםערן און פארשטארקן

ארדן.

טעס. דאלאם, אח־ן, ארב. אינט. 104 ברענטש פון
ג די באגריםט ברעגטש אונזער נ גו א״ני ר א  אומפאר־ די פון פ

שע טן שולן טייאי ט האט ברענטש אונזער ארדן. מי  באג״םטערונג מי
ג. טעקםט דעם אנגענומען מי טי ש ען מיטגלידער אונזערע א״נ ײנ  ז

ײן דאו־[* שול־טעקם דער אז מיינונג, דער מיט מאנאט. א סענט 25 ז

ען באגירםונגען ענלעכע ע  שטאט־ דעטראיטער פון אנגעקומען זי
 בר. גערשוני (שיקאגא), ,129 ברענטש ראיאנער אדעסער קאמיטעט,

 (דאר־ בר. אלגין, (פילאדעלפיע), 173 בר. מונר־םפרים מענדעלע ,18
ם. ,21 בר. װינטשעװםקי מארים טשעםטער), מיניאפאלי

טרױער־רעזאלוציע
 יאנג־ ,93 ברעגטש װיגטשעװסקי מארים פון םיטגלידער די מיר,

א, סטאן, ף טרויערן אה״ ק דעם אוי  חברים אונזערע פון אומגלי
 באליבטן זייער פון פארלוםט דעם פאר פרוי און דױמאם עליק

ן טן.9 דעם אװגוסט זונטאג, געװארן דערטרונקן איז װאס פרעד, זו
ן חברים ליבע טר״םט, געפינט  איבערגע־ אייער דערציען אי

ארבעטער־קלאם. צום טריי מענטשן, פר״ע פאר קינדער בליבענע
טס. 59ר לאװ, ל. װ

דעפארטמענט מעדיקאל
!אויפמערקזאם םעקרעטארן, נױ־יארקער

ד פאנגט טערמין נייער דער  ערשטן. דעם סעפטעמבער אן זי
ע ארײנגעבן דעפארטמענט, טעדיקאל פון מיטגלידער שטרייכן  ניי

 ערשטן דעם ביז בלויז מען קען — אדרעםן ענדערן מיטגלידער,
םעפטעםבער.

ן מעט שפעטער ערשטן, דעם פאר ליםטן די אריין שיקט י י  צו ז
שפעט.

ארדן ארב. אינט. דעפטארטמענט מעדיקאל
אן 32 603 רום סקװער ױני

2484 סטײװעםאנט טעל.
ן װערן געצאלט מוזן דעפארטמענט מעדיקאל צום בילם די  אי

פאראוים.

װ מ׳קעי די י אינק. פראדוקםס, מ
י. ג ברוקלין, םטריט טע6ס - 1535
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