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מיטנלידער אונזערע פון בױװ
ארבעטער-ארזץ אינטערנאצ. פאר׳ן פרעװענטארױם א

ט ״פונק״ נומער ערשטן אין  געםאלדן געװען איז )22 (זיי
 » פאר פלאץ א זען ארויםכעפארן איז דעלעגאציע ספעציעלע א אז

ט פרעװענטארױם לונג אן מי ט״ םאניטארױם. א פאר אפ
 א םאניטארױם. א װי פארקערטע דאם איז פרעװעגטארױם א

יו האבן װאם מיטגלידער, אזעלכע ארײן נעמט םאניטארױם  א שו
 שװינד־ קראנקהייט, פראלעטארישער דער פון ליידן װאם ״טאטש״,

ט פרעװענטארױם א נאר (קאנסאמפשאן). זוכט  א שאפן צו מיינ
טן שיינעם א אזוי אין אדער בערג, די אין פלאץ עזונ  װאו געגנט, ג

ך פילט װאם מיטגליד, א ד, אדער אפגעשװאכט זי ך זאל מי  קענען זי
״קאנםאמפשאן״. צו קומען קאנען גישט זאל עם כדי אפרוען, פארן

ך, פארשטײט ר אז זי  האםפיטאל א האבן דארפן דארטן װעלן מי
פ״ז די אף כעבן אכטונג דארפן װעלן װאם דאקטוירים, מיט  און ש

ך פילייכט ען עם פאציענטן. או» אוי ענוג פאראן זיינ  װאם חברים, ג
 איז באװעגונג דער אין ארבעטנדיג און שקלאפעריי יארן לאנ;ע נאך

אפגעשװאבט. הארץ זייער
רופן פאר שלאג איך לדינג פון חברים אלע צוזאמענצו  טרייד בי

ך און ט זי ״ מי  דארןן מעז געבײדע םארט א פאר װאם באראטז, ז
 אונזערע אז מעגלאך, גאר איז אפשר פרעװענטארױם. פאר׳ן שאפן

 אנ־ אלע און פלאסטערער פ״נטערם, ,פלאטבערם, סטאליארעס חברים
ך זאלן דערע רן זי אניזי ן צוזאטען און ״שבתיניקעם״ אין ארג ט׳  מי

ך אפיס גענעראלן וי װי באראטז, זי ע די אז צי טו םטי  באשאפן קאן אינ
ג װערן. י ג נאך אמאל, געקעגט האבן חברים או די ענ ײ  םאציא־ ז

ען ליםטן, פבוי שט מיר זאלן װארום טא טעמפלם״, ״לייבאר אוי  ני
ען איצט קאנען פבוי ב חברים, פרעװענטארמם? א אוי ר אוי לן, טי  װי

ך זאל ארדן אונזער אז ט זי ן צעװאקםן, כיך און בריי ר מוז  גליוך מי
ט ארויםטרעטן ג: דער מי נ ו אז  אינטער־ פאר׳ן פרעװענטארױם ״א ל

ארבעטער־ארדן״. נאציאנאלן
. פ. ג ר ע ב נ ע ל א

״מארגן-פרײהײט״ דער פאר שטיצע םטאביליזירטע א
 גאגצער דער פאר ״מארגן״פרײחייט״ דער פון עקזיםטעגץ די

ט  צעגדליגער די פון שטיצע מאטעריעלער דער דאנק א גאר איז ציי
 געװען מאל אלע ״מארגן-פרײתײט״ די איז דאך ארבעטער. טויזנטער

ײט״ דער פןן מענעדזשערם די אז לאגע, אזא אין ת מארגךפריי  ״
שט האבז ן ני ״ ן ק ״  ״מארגן־ די אז זאגן, באשטימט געקענט מאל א

ט״ ײ ה ר״ ף פארזיכערט איז פ  לויערט מאל אלע צײט. שטיקל א אוי
 ארבעטער־ אינטערנאציאנאלן דעם אין דעריבער לאמיר כעפאר. די

ט״. דער פאר שטיצע םטאביליזירטע א א״ניפירן ארדן חיי  ״מארגן־פר״
 »מארגןי דער פאר מאנאט א סענט 25 צאלן אונז פון יעדער זאל

ט״. היי ״ ״מארגן דער פאר װאלט דאס פר״ ט ״ ת ״ ר  די געװען פ
מאםן־שטיצע. וױרקזאטסטע און גרןןםטע

,ק יע ש א.
ד טגלי ביטש. בעט ארדן, ארב. אינט. ,140 בר. פון מי

ײט״ חןר פון עיקזיסטענץ די זיכערן קאנען מיר ״טארגן־פר״ה
l( 8 פון שטײער עקםטרא אן צאלן זאלן מיטגלידער אונזערע װען 

ר; דאלאר א ן זאלן אפריל און ארןטאסער מאי, מאנאטז די )2 י י י  ז
ט״ ײה״ םגענוצט און מאנאטן ״מארגן־פר  פאר מאכן צו ווערן אוי

אונטערנעמונגען. םפעציעלע איר
פינקעלשטײן, דוד

טגליד א א• א• ,127 בר. בעל־הײװאוד מי

ארדן ארב. אינטערנאציאנאלן בײם שלאג־בריגאדעם
ט אכט איבער די טיר, ען װאם מיטגלידער, טויזנ ן זיינ  שוי

 פאר־ האבן װעלכע מיר, ;ארדן ארב. אינט. דעם אין אגגעשלאםן
ט די שטאנען ײ ק כטיג ע, אזא פון װי  שלאג־ די װערן מוזן ארגאניזאצי

וי פונקט ארדן. ארב. אינט. פאר׳ן בריגאדעם  ברי־ אונזערע װי אז
ען צו שלאג־בריגאדעס גרינדן םאװעטן־פארבאנד אין דער  דעם בוי

ך ביי מוז אונז פון איינער יעדער ארדן. ארב. אינט.  אפטאכן, זי
ען מוז ער אז ײנג ר״ אר״נבר  קומענדיגער אונזער ביז מיטגלידער ד

ב זאך, גרינגע א זײער איז דאס קאנװענשאז. ר אוי לז מי כן ײי ר״  ג
״, ״באריםע די אין גאך געהערט װאם ארבעטער, יעדן ען  אדער רינג

ך האבן װאם אזעלכע,  גע־ אנגעפירט איז װאם קאמף, דעם צוליב זי
ך יארן, לעצטע די פאר װארן ן זי ט ערגעץ אי ױ און אנגעשלאםן, ני  ט
 װאם און איז ארבעטער־ארדן אינט. דער װאס דערקלערן אים װעלז

ארבעטער־באװעגונג. דער אין שפילן װעט ער ראלע א פאר
ה ש . מ ר ע ג ט א ר

צענטער. בריסקער ,135 בר. םעק.

באגריםונגען
ן א. א. א• ,104 בר. פרץ ל. י. פון מיטגלידער די מיר,  דאלאם, אי
ט מעלניק לילי און שרענק חברים די באו.ריםן טעקםאם,  גע־ דעם מי

ר פון בורט ע ״ זון. ז
רענער דער אז זיכער, זענען מיר צויגן װעט נ״־געבוי ע פג  אוי

ט אין װערן ס ״ ארבעטער־באװעגונג. רעװאלוציאנערער דער פון ג
םעק. פינ. םאנשײן, ה.

 װינטשן א., א. א. 79 בר. מארקס קארל פון מיטגליידער די םיר,
ײן צו קעטץ עלי ח׳ מיטגליד, אוגזער גליק פיל ײניגונג ז ט פארא  מי

 צו־ שטייז װײטער װעלן זיי אז האפן, מיר װארמאן. םילװיע טע’ח
ען די אין זאמען ארבעטער־באװעגונג• רעװאלוציאנערער דער פון ר״

פרעם־קאמיטע. די

״סינדערלאנד״ קעמפ
שע די פון די ארדן ארב. אינט. בײם קינדער־שולן ארבעטער אי

נאטור־רײכ־ שענםטע, די פון אײנער איז ״קיגדערלאנד״ קעמפ
 קינדער־קעמפ. א פאר צוגעפאםט בעסטן צום איז וואם פלעצער, םטע

 איי־ אן שלאפן, צום באנגעלאום פראכטפולע לייק, קלארער שײנער א
 פאר פלעצער און געביידעם אנדערע צענדליגער און טעאטער גענער

 דאם װאם צייט, די קינדר. פון באקװעמלכקײט םפעציעלער דער
 און דערפארענע ׳דורך אפגעהיט עם װערט קעמפ, אין פארברנגט קינד

נאכט. און טאכ אויפפאםר, איבערגעגעבענע
 ביז 7 פון אריינגעגוםען װערן ט״דלעך, און אינגילאך קינדער,

יאר. 14
 א. א. א. פון און שולן א• א. א. די פון קינדער פאר פרייז דער

 גאגצן פארין $130.00 װאכן, 2 פאר $20.00 איז טיטגלידעד ארדן
יאר. 12 ביז קיגדער פאר װאכן 5 פאר $65.00 און סעזאן

ט פלאץ װאונדערבארער א איז ״קינדערלאנד״ קעמפ  בלויז ני
ך נאר קינדער, פאר גן א פאר דארטן קריגן דערװאקםעגע אוי לי  בי

 איז בלויז באקומען קען מען װאם באקװעמלעכק״טן, אלע די פר״ז
און באנגעלאום שפייז, גוטע פרישע, : האטעלן ערשט־קלאםיגע

ט צימערן  שיפן װאםער, קאלטע און הײםע פארלאנג, יעדג׳ם לוי
םפארטם. פארשײדענע זיך, באדן זיך,

ך האט רעגיסטראציע די בן שוין זי  קעמפ פון אפים אין אנגעהוי
אן 32—ארדן פון אפים אין און גאם טע103 א• 143— םקװער. ױני



פונק דער
חודש־זשורנאל

ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון ארגאן אפיציעלער

Voi, i, No. 7, April, 1931____________________________________ 1931 ,1 אפריל ,7 נומ. יארגאנג, טער

S u b s c r ip t io n  R a t e s :
O n e  y e a r  .............................. $1.00
S ix  m o n th s  .............................
S in g le  c o p y  ...........................

G e n e r a l  O ff ic e
82 U n io n  S q u a re ,  N . Y . c .

THE SPARK
O ff ie la l  o r g a n  o f  th e  

In tern ation al W orkers Order, 
Ine.

K . M A R M O R
C u l t u r a l  D i r e c to r  & E d i t o r  

R . S A L T Z M A N ,
G e n e r a l  S e c r e t a r y

ארדן

ױבילײ ״מארגן־פרײהײט״
״פרײהייט״! יאר נײן

s פאראזיט. פאר׳ן װײטאג 8 הארעפאשניק, פאר׳ז ױם-טוב
 מיט געװארן באגעגנט איז )1922 אפריצ, טן2( געבורט איר

 אצרײטניקעם די שונאים. ארבעטער׳ם פונ׳ם געצעכטער גאציגן
 אר־ פארבאםעװעטן פונ׳ם ״םארװערטם״, שונדיםטישן םונ׳ם

 זיי־ און בױראסראטיע, קאמפאני-ױניאן דער פון בעטער־רינג,
 װעט ״פרײהײט״ די אז םאראױםגעזאגט, האבן נצײכן, ער

 האט ארבעטער־שונא קיין דערצעבן. ניט יאר האצבן קיין אפיילו
 הארעפאשניקעם אידישע די אז פארשטעצן, געקענט ניט זיך

 נײן ארבעטער־צײטוננ זייער אויםצוהאצטן װערן מיד ניט װעצן
נאכאנאנד! יאר

 פארצאזן ניט אויך זיך האט געזינדא רעאקציאנערע דאם
 פרע־ כצ־ישראצ גאגצע זײן נביאות־זאגערײ. שװארצער זײן אף
 צו מיטצען מעגצעכע אצע אנגעװענדט יאר 9 גאנצע די האט םע

 זיי־ פארטומצען צו ארבעטער־מאםן, אידישע די דעמאראציזירן
 אנ־ אצערציי מיט און ״אידישקייט״ צױניזם, מיט מוחות ערע

 פאר־ כםדר אויך האט פדעםע בצ־ישראצ די שונד. מינים דערע
 שקר- און מםירות םארצוימדונגען, און העצעם אצערצײ שפרייט
שטיצער. אירע געגן און ״פרײהײט״ דער געגן בצבוצים
!אוםזיםט נאר

 ארום זיך נרופירן יװאם מאםן, ארבעטנדיגע אידישע די
 דער פון װערט דעם װייםן באװעגוננ, ארבעטער צינקער דער

 אז װײםן, זײ ארבעטער־קצאם. דעם פאר ״מארנן־פרייהייט״
 ארבעטער טעגצעכע אײנצינע די — ״מארגךםרייהײט״ זײער

 זייער באצויכט װאם ציכט, דאם איז—אמעריקע אין צייטונג
 אויער,' דער װארט; זייער ארוים זאגט װאם שטים, די ;װעג

 באװעגוגג ארבעטער דער פון אטת דעם הערן זיי װעצכן דורך
 םאװעטךפארבאנד. פונ׳ם באזונדערם און װעצט טייצן אצע אין

 אצץ זעעז ״מאתךםרײהייט״ דער פון פראזשעקטאר דעם דורך
 ארבעטער׳ס דעם זײנען עם װאם און װער מאםז ברייטערע

 מא־ די זעען ״מארגן-פרייהײט״ דער פון יציכט אינ׳ם שונאים.
 און רב באם, מיט ״פארװערטם״־גענאםע פונים בונד דעם םען
 אנטיסע־ אםימיצאטאר, מיט׳ן ״צױניםט״ פון אחדות די ;נצח
 פאשיםט פונים פרצוח עכטן דעם ;פאגראמשטשיק און מיט

 ״צייבאר פונ׳ם מאםקע דער אונטער פראװאקאטאר, און קצעני?
 די הערן ״מארגן־פרײהײט״ דער פון ראדיא דער דורך צידער״.
 דורך ;רעװאצוציע םאציאצער דער פון שטים די מאםן אידישע

 קצאםן־ פראצעטארישער דער רעדט ״מארגן-פרײהײט״ דער
 װינקעצעך אצע אין מאםן ארבעטנדיגע אידישע די צו קעמםער

 גע־ םארצױמדונגען און שקרים אצע אפ צײקנט ער <צאנד. פונ׳ם
 און אמעריקע אין דא ארגאניזאציעם רעווא^וציאנערע זײנע גען

ים. זייט *ענער אויףי פאטערלאנד פראיצעטארישן ז״ן געגן

ארדז ארבעטער אינטערנאציאנא^ן םונ׳ם מיטגאידער די
 אר־ אידישע די פאר איז ״מארגן־םרײהײט״ די װאם גוט, װײםן

 אי־ םון מתנה זײער דורך באװיזן עם האבן זײ מאםן. בעטנדיגע
 איר צו איצט, רוױ. פריערדיגן איר אויף דאצאר 10,000 בער

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאאער דער װעט ױבייציי נ״נטן
 געבורטםטאג־ אזא ״מארגז־פרײהײט״ דער בריעגען געװים

בײדן. זײ פאםט עם װי פרעזעגט,
 !?עבן מוז ״מארגן־םרײהײט״ די :איז רוו» אונזער

 ״מארגך די אויפפירן מיר װעאן טעטיגקײט אונזער דורך
I אעבן זא̂י פרײהייט״

םעקציע ־ ױגנט אונזער
 דער אויוי שטײט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאיצער דער

 ארבעטער־ די מאבי^יזירן העאפט ער קצאםן־קאםף. פון איניע
 ער ארדנונג. קאפיטאליסטישער דער געגן קאמוי צום מאםן
 נײער א םון בויער פון מדרגה דער צו הויבן דער צו זײ זוכט

 דער־ איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאאער דער געזעצשאפט.
 סאמפםצוסטיג- התצהבות, אינערצעכער פון דורכגעדרונגען פאר
אםערװיציגהײט. און קײט

 אררן ארב. איגט. דער אז נאטירצעך, יגאנץ דערפאר איז עם
 איז איז זי ױגגט. אידעאציםטישע די גרופירן זיך ארום זאצ
 װאם פארקערט, דערשיינונג. פאראיבעתײענדיגע קיין ניט אים

 גרעםער אצץ װערן, װעט זי דערפארענער און אנטװיקצטער
 װעצ־ א., א. א. אינ׳ם אײנפצום איר און אנטײצ איר ז״ן װעט
 ארבע־ רעװאצוציאנערער דער פון טײצ קעמפנדיגער א איז כער
באװעגונג. טער

 רעדט צאנד, אין דא דעדצויגן און געבארן ױגנט, אונזער
 האבן ברענטשעם ױגנטצעכע אונזערע ענגציש. אין װירקט און

 פארצוי־ ארגאן. ענגצישן אן געפאדערט רעכט טיט פאר דער
 צא־ ״פונק״. אוגזער אין װינקצ א אפגעטײצט זײ מיר האבן פיג
 װעצן ברענטשעם ענגציש־רעדנדיגע אונזערע אז האפן, מיר

 באזונ- א זיך פאר האבן קענען צו צאצר״ך ־גענוג װערן באצד
 אנדערע אצע םאר עם פצאנען מיר װי שפר^ך־ארגאן, דער

ארדן. אונזער אין שפראך־גחפן
 זײטן םיר אראפגענומען האט אפטײצוגג ױגנטצעכע די

 ם׳זײנען ״פונק״. איג׳ם פצא׳ן באשרײנקטן אויך אזוי דעם פון
 פון באריכטן צענדציג דרײ איבער אויםגעבציבן דורכדעם

 אריינ־ דעם םרייד מיט מיר באגריםן דאך שוצן. און ברענטשעם
 חבר אצם זי באנריםן מיר ״פונק״. אינ׳ם ױגנט דער פון הום

 אריינ־ געצינגען אונז װעט צוזאמען אז האפן, מיר קאמח. אינ׳ם
 װאנעז ביז קר״זן, װייטערע אצץ אין ״םונק״ דעם צובריינגען

 אונ־ פײער, מעכטיגן א אין צוזאמענגיםן זיך װעצן פונקען אצע
באנײען. און אויםצוצײטערן צאנד גרוים זער
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פראגן קאנװענשאן
 קאנװעגשאן. ערשטע אונזער אפהאצטן מיר װעצן מאי םוף
 »פריצ־מאי חדשים די אויםנוצן דארפן ברענטשעם אונזערע

 ארידן-פראבצעמעז. אונזערע אצע דיםקוטירן און שטודירן צו
באגריפן מיט קאנװענשאז אונזער צו קומען דארפן מיר

 האט צי אונטערזוכן דארפן מיר אויפגאבן. אונזערע אלע וועגן
 גע־ זיך האט ער װעצכע ציצן, די פארװירסצעכט ארדן אונזער

 טע־ יאר ערשטן אונזער פון צערנען מיר קענען װאם שטעצט.
 פאר פראגראם באצדיגע אונזער זײן דארו» װאם און טיגסייט

,ארבעט. װײטערדיגער
 װעצכע םראגן די באטראכטן דארפן ברענטשעם אונזערע

 דער אויף אװעקגעשטעלט ה$ט עקזעקוטױוע נאציאנאצע די
 זיך דארה ברענטש יעדער ?אנװענשאן. דער פוז טאג־ארדנונג

 אין ארײגצוציען ׳געטאן ער האט װאם :דיךוחשבון א אפגעבן
 די פרויען, די ױגנט, די מאםן, ארבעטנדיגע די ארדן דעם

 גע־ ער האט װאם ? הי-געבוירענע די און פרעמד־שפראכיגע
 ארבע־ רעװאצוציאנערער דער פון קאמפאניעם אצע פאר טאן
 ״מארגן־פרייהײט״. דער פאר באזונדערם און באװעגונג טער
 קאמפאניעם אצע די אט אױםגעגוצט ער האט װיפיצ אויף

 עיקר, דער און ארדן? אינ׳ם מיטגצידער נייע ארײגצוקריגן
 אויפצו־ נעביט, קוצטורעצן אויפ׳ן אויפגעטאן ער האט װאם

 איבער בכצצ מאםן ארבעטער די אוז מיטגצידער זייגע קלערן
 הוצטורע־ העכערער א אף אויפצוהױבז זיי און צייט־םראגן אצע
 אײנצײטונגען, צעקציעם, דורכיגעפירט ער האט ? טדרגה צער

 ער האט ? יפארװײצונגען אװענטן, ציטעראטור דיםקוםיעם,
 פאר־ דעקצאמאטארם, איינצייטער, אייגעגע ארויםגעבראכט

 דער־ דער םאר געטאן ער האט װאם און װ.? א. א. צייענער
ברענטש דער איז טעטיג װי דור? נײעם אונזער פון ציאוע

 אז דורכגעפירט, ער האט קינדער־שוצן, אונזערע אין געװען
 אונזערע איז קינדער זייערע שיק זאצן מיטגצידער זיינע אצע
 גע־ זאצן שוצן אונזערע אז געגעבן, אכטונג ער האט ? שוצן
װ. א. א. װ., א. א. ג״םט אונזער אין װערן פירט

 אצע די דיםקוטירן און שטודירן ברענטשעס אונזערע זאצן
 צו קוטען מיר װעילז זעצבםטקריטי?. םון ציכט אינ׳ם פראגן

 דער־ צו אימשטאנד זײן און געגר״ט גוט קאבװענשאן אונזער
̂ן  באװע־ ארבעטער רעװ^וציאנערע די װאם ה^םנונגען, די פיי
ארדן. אונזער אויר ײגט5< מנג

פרײהײט״ ״פאלקס פון העלדן די
 צארישע די זינט יאר 50 װערט ,1931 3,אפרי טן15 דעם

 ריםאקאו׳ן, ״נאראדאװאלצעם״ די אויפגעהאנגען האט מאכט
 פע־ םאפיע און זשעיליאבאװין מיכאילאװ׳ן, קיבאצטשיטש׳ן,

ראװםקי.
נרינאװיצ־ מיט צוזאמען האבן העילדן מוטיגע פינוי די אט

 אי־ טויט־אורטיייצ דעם דורכגעפירט הע^פמאן העםיע און קי׳ן
 ״נאראד- פארט״ זייער װאם צװײטן, דעם א?:עהםאנדער בער

א״ נאיא ארויםגעטראגן. האט (םאיצקם־םרייהײט) װ^י
 אינטעיציגענץ קיצ״נבירגער^עכער דער פון אירעא^אגן אילם

 באםךבאװעגונג די דערשאצט ניט נאראדאװא^צעם די האבן
 רעװא־ אײגצעלנע פון טאטן העצדישע די איבערגעשאצט און

 דער־ איז מארטירער־טויט זײער נאך טעראריםטן. צוציאנערע
 אר- די װעצן דאך אפגעשטארבן. באװעגונג זײער אויך פאר

 וזעצדן מוטיגע די ציבע מיט געדײנקען אצעמאצ מאםן בעטער
 מיטיז ?אמוי גצייכער ניט װעמעם ״פאצקם-פרײהײט״, דער פון

 גע־ דער אין בצעטצעך גצענצנדםטע די פון אײנם איז צאריזם
באװעגונג. רעװאצוציאנערער דוםישער דער פון שיכטע

״נרעדלײן״ אידישער דער אין
קאטלער יאםל פון—פעליעטאן

ש שט אמאל און עלנט אמאל געװען איז בייגי  ס׳האט עלגט. ני
ך ן געװענדט נאר זי ן ער האט צי דעם, אי ז י ען ■צו הו  האט נייז. צי ניי
ן געהאט •ער ז י ען, צו הו  איז צי אויםגעמאכט, גישט שוין אים האט גיי
 צו דאלאר על^ געה»ט מאל אלע האט ער אבי גישט. צי עלנט, ער

ן םטריט ׳טעדיםאן אין ידירה שטיקל פארין ביאצאלן פ׳  זעקםטן אוי
 שוין איז דענטיםט, פארין דאלאר פאר א געהאט האט ער און ״פילאר׳/

ך ער פלעגט אמאל נישקשה. געמען.  האלאבליעם די אין צעלאזן זי
ך און ג ״ אין אר״נבאפן זי נ װי א מו  האט דאש (קינא). פיקטשור״ ״
ר ער ע ״ ך קען װער נאר געהאט. ליב ז ש פארגעען. עס זי ײני  איז ב

ט אמאל, םיהײםט ױנגערמאנטשיק. קײן גישט שוין  26 יאר א מי
ער א גאר געװען גראדע ער איז צוריק,  פריש ױנגערמאנטשיק. פ״נ

 לאנד דאם אים האט אריין, אמעריקע אין אריינגעפארן דארף פון
מען. גוט פגענו  זואם גראבן. צו שטעלע א ביאקומען באלד האט ער אוי

ם האט מען געיװאוםט. ׳נישט ער האט גראבן, װיזן נאר אי ע  האט װאו, ג
 מאנאטן, צװיי ימיט שפעטער טאג״ א $1.50 באקומען און געגראבן ער

ך האט ער װען ט זי  ער אז געװארן, געװאר ער איז אײנגעגראבן, גו
ט דער דורך םאבװײם. גראבט ״ ך ער האט צ ט געטראפן זי  לאנדם־ מי
״ און לייט, ען פוז תורה די אוי׳םגעלערנט אים האבן ז • ניי זן  אדז הוי
ט גאנץ ארבעט די אים בן װייל געפעלן. גו פהוי  איז נאדל־פאדים אוי
בן אײודער גרינגער םך א געיװען אים הוי פ ט זאסטעפ א אוי  ערד. מי
ם פײגל די װי פליעז גענומען האבן יארן און  אנ׳דערן. נאב׳ן א״נ

טן יעגע צװישן ע אזעלכע געהאט שוין ער האט איצט און צ״ ט  מ
 שוין האט ער װייל געהאט. חתונח שיר שיר שוין האט ער אז יארן,

ך ם׳האט און חודש פערטן דעם אװערט״ם געארבעט בן זי  אנגעחוי
באנק. אין געלט זאמלען

ען געארבעט, האט ער ׳װעלכע איז שעפער׳ די אבער נ ״ געװען ז

 אונטער־ אנגעתויבן ער האט לופט״ פרישער קאפ ׳א אן ׳פארשטיקט,
ר געארבעט האט קריינקען. ע ״ ג ז ני י  פיל, זײער געקרײנקט און װי

ר געװארן איז ■געלט אפגעשפארטע דאם ביז ע ״  מילא, נאר שיטער. ז
 האט צייט לעצטע די אבער ברויט. שטיקל א כאטש דא נאך םיאיז אבי
ך ס דער זי שט איז ארבעט שטאך קײן און רוק־געטאן א קריזי  ני

ט גלײך עפל־פעדלער אן ײערז צי באשלאםן ער האט געװען.  נאך מי
אנקומען געװאלט גיט האט ער דען; װאם נאר ארבעטםלאזע. טויזנטער
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קאמונע פאריזער די ן ש. א מ ז א ל ג
געבורטםטאג) טן60 איר (צו

 פאר לעקציע אפשאצבארע ניט א איז קאמונע פאריזער די
 פון ילערנען •קענען מיר קלאםךהעמפער. רעװאלוציאנערע אונז,
העלדנטאטן. אירע פון װי מער נ**ך טעות׳ן אירע

 יא־■ זעכציג םיט האט װאם פראלעטאריאט, פאריזער דער
 װע־ פון געוזאט ניט ה$ט מאכט, צו איבערגיין געװאגט צורילן

 אונטערנע־ גראנדיעזע זײן דורכצופירן אזוי װי לערנען, צו מען
 מער־ די &.ון קײנער טעותין. סך א מאכט געטוזט ער האט מונג,

 פדאלעטא־ פו:׳ט פאריז, אין גרופעם ארגאניזירטע וױיניגער
”î געהאט ניט האט בעל־מהאכה׳שאפט, דער פון און ריאט P 

 קענען עם װאוהין געװאוםט ניט האט און פראגראם, קלארע
 א !זײ קירעװען פרואװן—נאך בפרט געשעענישן, די פירן

 פארי־ י־י װען טאג דעם מערץ, טן18 דעם אז דאך, איז פאקט
 צעקלאפט איניציאטיװ איעענער זײער אויף האבן מאסן זער
 האד־ די צו׳גנביענעז געקומען זײנען װאס באנדעם, שװארצע די

 נאציאנאלער דעד פון ק^מיטעט צענטראל דער האט מאטן,
 ^ט ז ר י נ א י צ ק נ א ם װעגן גערעדט ערשט גװארדיע

ארויםטריט. דעם
רע־ באלשעוױםטישע די װאלט פאר, זיך מיר שטעלן שייז,

גיין װעט ער גערעכנט, האט רחמנות. נאך ״םייער״ צום  דער צו צו
ך און צענערל א טאן באפ א באגק ביזנעם. איז שטעלן זי

שטייט באנק. דער צו גע־ומעז  טוט װאש אטשערעד• גרויםער א ם׳
ך  אין האט פלאצט, באגק די אז געװארן, געװאר איז ער װי ? דא זי
ך אים ן ד,אט עיס געפלאצט. עפעם אוי  אנגעװיי־ דער געפלאצט אים אי

ע פון בלאטער טאגטער  דער־ האט ער ארבעט. שװערער יארן אלע זיינ
ן אקם אן װי אזוי אפגעשונדן און אפגענארט פילט פ׳  קאמפעלעץ. אוי

 אינגאנצן איז באנק די ביז אטשערעד אין געשטאנען טאג אלע איז ער
ך האט קריזים דער און געװארן. פארתאקט ן בשותפות זי ט׳  װיג־ מי

 פרימארגן, ערשטער דער אים צו געקומען םיאיז ביז געשטארקט, טער
שט האט ער װען  פארװאל־ קיין אפילו איגערגעץ געפינעז געקענט ני

ז ניקל. גערט  לאנגע א געזען האט ער גאםן. די איבער ארויס ער אי
געטאן. שטאך שטארקן א אים האט דאס און ״ברעד־ל״ן״

ט געטאן מאך א ער האט ניין, ש האנט, דער מי ך װעט בייגי  זי
ף בעטלען שטעלן נישט  האט הארץ דאש װען אבער עלטער. דער אוי

ך ער האט קלעמעז׳ גענומעז ײן, זי םנדיג, נישט כמעט אל  געבויגן װי
ט האט ער מיסט־פעםל. א איבער  צערו־ און צעגישטערט הענט די מי

ע האבן פלוצים שמוץ. גאנצע דאם דערט ײנ גן שלאבעריגע ז  דער־ אוי
 אגגעטאפט האבן העגט זייגע אבער קאטשקע. געיראטעגע שטיק א זען
 געװאלט שוין ער האט ראדיא־מאשין. א פון בעטערי, אפגענוצטע אז

ך יאלעװיאװע, זאגן בעגטשן, ײן די אויםשטעכז זי  אויפגעבן און צ
ך האט ער עסן. עפעם פון פלאן דעם  דער־ און ^ארומקוקן געגומעז זי
דן, שטײען געביידע גרויםער א לעבן װי זעז, דן, ארימע אלטע, אי  אי
ט ף ברילן מי ע און נעז די אוי נ פלייצעם. די אוין= צרות פעק הוי

ש גייט ם פרעגט און צו בייני ט אידן די פון א״נע  צעיאטערטע מי
גן : אוי

ט װאם פעטער, רעפ — ט״ ? װאם דא מען ש
:זאגט און גרינעם, א עפעס װי אן איד דער אים קוקט

ג אז ? שטײן מען זאל דען װאו — ײני װ ע  מאװער אין דא אינ
ט איז עםן, מען גי שע א ם׳ ע. אידי שט לאזן אידן אינםטיטוצי  ני

ײן פאלן דן, ק בריױהשם. אי

 :<!ך ױאלט אקטאבער טן25 דעם װען אויםגעקו?ט, װא^וציע
 (אן לענ־נג^ד אין םאלדאטן און ארבעטער פון סאװעט דער
 גװארדיע נאציאנאלע די װי פארנומען פאזיציע זעילבע די ערך
 די םאנקציאנירן ער זאא צי קלערן געװען )1871 אין פאריז אין

ניט. צי געשעעני׳טז
 רע־ ,ד ראטעװען צו מאםן די פון ארויםטריט דער װען און
 םאנקציאנירט יא שוין איז קאמונע די פראקלאמירן און פובליק

 נא־ דער פון קאמיטעט צענטראל דער ערשט זיך האט געװארן,
 דער פאד םארענטפערי א״ן אין ׳געהאלטן גװארדיע ציאנאלער

 דערװי־לט איז קאמונע די באצד װי מערץ, טן27 דעם װעלט.
 אראפגע- באלד זיך פון קאמיטעט צענטראל דער האט געװארן,

 אײנוואױ־ דעי־ װיםן געלאזט פרייד מיט און מאכט, די װארםן
 אפ גיט ער אז װעלט, :אנצער דער און פאריז, פון נערשאפט

ך דער אױטאריטעט די ע ל צ ע ז ע סאמונע. דערװײלטער ג
 נאציא־ ד״ר פו« ארויםטריט יעדער געזעצלעך.—עיקר דער

 דעקלארא־ א געװען איז קאמונע דער פןו און גװארדיע נאלער
 זיך האבז צייט יענער פון קעמפער די ״געזעצלעכקײט״. פון ציע
״געזעצלעכקײט״ ענין דעם אין חשבון א אפגעגעבן ק:אפ נאך

ש: פרעגט ײגי װי ב שע ״ ך מען דערשלאגט אזוי־ז ־ א צו זי מוי
ך ״שטעלט : איד דער זאגט צע?" ל אז און מיר, הינטער זי איכ׳

ך ך איר זאלט רוקז, זי ש זאגט נאכרוקן״. מיר זי ני ״  װאנעט ״פון :ב
ל אז זיכער, איך בין ב׳ ב :איד דער ענטפערט ?״ עםן קריגן אי אוי  ״

װייזן ל,ענען װעט איר ם, אויו' שװארץ בא ט איר אז װ״ נ ״  הוג־ ז
שט האט איר אז און געריג, ן ני ״ ך מען װעט ארבעט, ק ״  פארשרװ- א

עםן״• עפעם געבן װעט מע און אדרעס מיטין נאמען דעם בען
ך רוקט ש זי ײני ן הינטער און אידן הינטער׳ן ב ש׳ ען בייני ט״  ש

גן האט אטשערעד ידער ביז לייט, אריע נאך שוין צוי ע װינג ײ־ א עוו  אינ
ן ניג ם געביידע. װארעמער דער אי אנג ב״  עס־צימער פון אר״גג

ף רב א זיצט כן א אוי ״ ו ט קאפאטע אלפאגענער אין פאטעל ו  א טי
ף יארמולקע ן אין האלט ער קאפ. פון װינקל א אוי ״  די גלעטן א

ע ע צו ארוי^ קוקט און בארד ׳געדיבטע גרוי ײנ  נעקס־ דער קרבגות. ז
מען האט רב דער װעמען טער, ן גענו פ׳  א געװען איז עקזאמען, אוי

ט ערד, די װי שמארץ פנים א ימיט מנגערמאן דארער  אויסגע־ מי
ם זעצטע ענ בו :ארבל די פון עלנ

 װי (פונקט רב דער האט — ? ױנגערמאן איר, װילט װאם —
ם יענער װאם גארנישט װײםט ער געפרעגט. װיל)אי

 גע־ שװאך און שטיל זײער ױנגערמאן דער האט — עםן, —
ענטפערט.

״ ? א ה  האט יונגערמאן דער און געטאן דוגער א רב דער האט ״
ך  איבערגעיחזריט ױנגערמאן דער האט ״ע־ע־ע־םן׳/ דערשראקן. זי
ר קול. אין ציטער א מיט  איכעריע־ רב דער האט ״? עשן ׳װילט ״אי

ט ך גאגץ חזר׳ י  קריגט עםן אז תכלית. דעך ■זייז װעט װאפ ״אבער הו
גן אייד װעט װאם צו איר,  בעםער געװען ם׳װאלט ארבעט? זוכן טוי
ך פאר ״ ט אײך זאל איך װען א ײן איר װאלט עסן, ארײנלאזן ני  ז

 זאלט איר יװי ױנגערמאן אזא טאן. צו װאם געפינען צו געצװאונגען
שט יפע, שנארער. א ווערן שוין , ני ן ״  װעל מאל דעם ױגגערמאן. ש
ט איר אבער אר״נלאזן, נאך אײך איך  װעט עם ארבעט. געפינען מוז
ך״. פאר בעםער זיין א״

גן דעם הינטער ש. געשטאנען איז מאן ױנ  האט ער זוען בײגי
ך ער האט אפגעבן, ידארף מען װאם עקזאמען, דעם דערהערט גע־ זי
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 קאטוגע־םארשטײער די ^אםךדערשיינונג. ריינער א אין װי
 דעבאטירן צו אױפגעהערט ניט מינוט לעצטער דער ביז האבן
געזעצלעך. מער ם׳איז װער קלאםן־שונאים, די מים

? קאמונע דער םון אגםירערשאםט דער איז כעװען איז װער
 עסזים־ דאן האט װעלכער אינטערנאציאנאל, ערשטער דער

 געקענט נ״ט םעקציע זיין דורך האט יאר, 7־6 װעלבע טירט
 ארגא־ זי װאלט און שװ»ך. געװען איז םעקציע די גענוג. װירקז

 נעע:- גיט לאגע די עם װאלט שטארקער, געװען ניזאציאנעל
 פראנצױ־ דער פון אנפירערשאפט דער ביי בעסערן. צום דערט

 האבן װאם פרודאױםטן, די געשטאנעז זיינען םעקציע זישער
 ארבע־ און קאאפעראטיװן אלערליי פראגראם זײער אין געהאט

 ״פייי־ אליו פון פריער געפאדערט אויך האבן אוז בענק, טער
 זײ- נאך האבן םעקציע דער םון אנפירער די געוױםן״. פון הײט

 גריבלען און שטײן װעלן זײ בשעת אז םארשטאנען, שװאך ער
 פראצעגט 100 שוין זײ זיינען צי געװיםנם, זייערע אין זיך

 קלאסן-שונא דער זיך װעט צובים^עך, צוגעשקלאפט אדער םריי
 מאכט־ אלערליי מיט קאפ שפיץ ביז׳ן םים די פון באװאפענען

 געלײטערטן גאנצן מיט׳ן אומבר״נגען זײ װעט און מיטלען,
געװיםן.

--------------!פרעםע פון םרייה״ט ״פולשטענדיגע
 (אויםרוףי װערן!" באזײטיגט דארוי גװאלד־טאט יעדער

 ט;23 דעם אינט. טן1 פון םעקציע פאריזער דער פון
״. ( אי מ

 רעװא^וציאנער מער א נעװען, איז ארגאניזאציע צװייטע א
 װאם גרופע, בלאנקיםטן נערופענע אזוי די אױסגעהאלטענע,

אומיער־ דעם בלאנקי, אויגוםט פון געװארן ארגאניזירט איז

 פון 37 פארבראכט האט װאם םרײחייטם־יןעטםער, מידלעכן
 נעבויט געװען איז ארגאניזאציע די טורמעם. אין יאר 76 זיינע

 די קלאסן-שונא. ביים מאכט די פארכאפן צו פרינציפ אויפן׳
 צענטראא דעם אין פארטראטן געװען אויך איז ארגאניזאציע

 רא אבער איז עם גװארדיע. נאציאנאלער דער פון קאמיטעט
 טיט טאן צו װאם םראגע די רןלארקייט. קײז געװען ניט אויך
 םארענטפערט, ניט קיינער האט ,ם ע ד כ א נ מאכט דער
 איבערגע־ אן שוין מאכט די ניט. אויך גרופע בלאנקיםטן די און

פים. די אונטער יעדן בײ געפלאנטערט זיך האט נומענע,
? טאז װייטער מען זאל װאם
 געשריעז. מאםן פאריזער די האבן קאמונע״, די לעבז ״זאל

 איבערשמען זאל זי אזוי װי און לעבן, זאל זי אזוי װי אבער
 םוינ־ אירע צװישן יבאשאפן האט זי װאם םתירות, איינענע אירע

 צונעגרײטקײם טעארעטישער דער און פרעציפן דאמענטאלע
געװאוםט. ניט קאמוגע די האט דאם — פירער אירע םון

 װאם דעם, פון שוין אפגערעדט צופאל. קיין ניט איז עם און
 ס״ז געװעז ׳ניט נאך פראנקרײך אין איז צייט יענער אין

 האט הײנט, עם םארשטײען מיר װי ק^אם, ארבעטער אמת׳ער
 געשיכטע דער אין בײשפיא ?ײז געהאט גיט נאך קאמונע די

 פירער די פון קײנעם ^ערנען. געקענט זיך האט זי וועצכז בײ
 פארש״דענע די הײנט װי פונקט אײננעםאיצן, ניט דאן איז

 וט5ב אזוי איז בורזשואזיע די אז המינים, טביצ אפארטוגיםטן
 אומגעזעצ־ שום קײן פאר אפשטעאן ניט זיך װעט און דורשטיג,
 אבי — שטאנדפונקט אייגענעם איר פון אפי^ו — ?עכקײט

ף (שלום ט אוי ״ • )22 ז

ען נומען ר״ סד ף אוי ״ן. אוי ג צו ק ע װ  באמערקט רב דער דאם האט א
 אין ארייגגעלאזן ער האט יעגעם ארעם. פאר׳ן אנגעכאפט אים און

שיז געפרעגט און עם־צימער װי :בייני ך איר הייסט ״  ? היים ״אי
ע ך הײםן. צרות מיינ ״. װיל אי םן ע

ש׳ן ײגי ױן א און װײטאג א געװעז איז ב ײן זאגן צו בז נא־ ז
ך האט רב דער נאר עםן. בעטלט ער װאו ארט, אזא אין טען  אגגע־ זי

ף זעצט וי איןם אוי ^ בלאטער א װי אז םז א אוי  געכרי־ אים און ט
ט :גאל די זשעט ײ שט ״ז ת קייז ני " הײםט װי פנים. עזו ? ר אי
ך ך היים, ״אי ך הײים, אי ם אי שט ה״ ש, ני  און ב״ני

עסן״. װיל איך
 ״מים־ בייזערן• ׳גענומען רב דער :זיך האט דא

ך פרעיגט ימע טער, ״ שט א ר אזו< װי ני  הײםט אי
ד יפרעגט מען נאר כישט,  הײסט איר אזוי װי איי
ך יא״. שט היים ״אי / ני ש׳ ײני ך האט ב ש זי  בייני

טז זײגם. כיי געהאלטן ען הינ ײג  הונ־ געשטאנען ז
ר און און איידן געריגע ע  אוגטערגע־ אים האט א״נ
ק דער איר יװאם «ימיםטער, : פארעט ש, : חילו ײני  ב
ך האט עםז״. *1דאר מע שמערל. בערל, יאנקל,  בײ־ זי

ש ר העלפט איד, ״רעב : אידן צום אומגעקוקט ני  מי
שט ם איך ארוים. ני שט ה״ ש ני כי פארטיג״. און ב״

ך האט דא  איז פגים דאס אגגעצונדן, רב דער זי
ט  און געװארן, װייםער איז בארד די געװארן, רוי

שטא, > שר״ןען געגוטען האט ער ן נישטא ״ני ״ דן, א פאר עםן ק  אי
ת אן איז װאים עז״ פון יגײט פנים. עזו דאנ

ן האט דאם ש׳ ײני ך ב ך האט ער און אויפגערעגט, אוי  נאענט זי
ען בו ע ג ף פייף איך ״רבי, :געזאגט און רב צום צו ך אוי ט א״ מי

ר / קצבה א״ע ם׳ ע ײנ א  טישל איז געטא; זעץ א האט ער און אינ
 פארשפריצט און אוינטערגעשפרונגען טינטער דער איז פויםט, מיטין

ם געװארן רב דער איז בארד. די רב דעם  גע־ סיאיז קאלך. װי װ״
ך האט רב דער טומל. א װארן  בע־ באלד גענומען און דערשראקן זי

ײט ״נו װערן. סער ט מילא, ארונטער, ג ײ עםן״. ארײן ג

ס׳ צוריק איז ער װען און אפגעגעםן ארוגטער, איז ער ארוי
ענען גענומען רב דער אים האט " צו געגעםז ״נו, :חנפ׳ ? ט א א׳ ז  ״י

/ בי׳ ש האט ר ני ״ ר געענטפערט, ב ע ״ ך האט מאבלים״. גוטע ״ז  דער זי
פלײצע. דער אין געטאז גלעט א איט און צעשמ״כלט רב

ש האט ני ״ ט ב םגעדר״ װעט :געזאגט און ׳קאפ דעם אוי  גאר־ ״ס׳
שט ט איר רעבע, העלפן, ני ײנ װי ז פארך״ א םײ־
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בריאן באנאפארט נאפאלעאן ן ר ה ץ א ר ו ק

בעט, א איז שלאפט בריאן
יארהונדערט. א איבער פון געשיכטע רעדט װאם

ט קען ע׳ם  פראפעט אלס גילטן דארף װאם ידער, שלאפן גי
ך רויב׳ערישער זייז קען און ריי גיג  קי
ט ן ני ן ווייז ״ װאוגדער. ק

ט נאך  װענט די שלאפצימער דעם פון װאם גו
ען נ ״ ט ז  געשליפן, גלאז פון ני

ע פון פ״ערן די ער קען  אריענט און אזי
 ״םקיפן״ פון לאנד פון ליכט דראענדיגע דאס און

ט ״פארשטעלן״. מירמל־װענט די מי

ט שלאפט יעם נאר  1 בריאן װעלט־קאפ דער ני
 םטעליע און םירמל־װעגט דיקע פראנקרייכ׳ם איז
ט רויטע א פארט איז ק״ טיג כ כזי ר  I פאראן דו
 מעריךקאפעליע די אלץ, שטארקער שפילט שפילט, עם און

11871 פון __

העלפאנטבײן פיז פעדעםטאל אפ׳ן
ך יהאבן גן די צעקדאמפט זי  אידיאט, לואי לעצטן פון אוי

אראפ ם׳טאנצט און
 קאפ אפג־עהאקטער ציניש־לאכנדיגער, לואייס

עשאפאט. פראגקרײנ׳ם ן .םו

ע װענט, ״עי, נ ״ װענט, ט
ײך האב איך  1 פארטרויט פראנקרייך פון יגוריל דעם א
ײן זאל ך העל װי אמת דער קאמונע פון ז  צעברענט, זי

 פאריבויט פארטודעמט, בלײבן מיר מוזן
®עםטונג!״ פינצטערער און דיקער מיט

 העלער. ברע:עו ברענען, װענט די נאר
ט בעט בריאנ׳ם ע ך װ ערן. אף אים זי  זיי

 ! קאן אין איז פראנקרייך 1 ״פאלק
איג, נאר איג רו ײן שלאןז און טאגץ רו  :פאלק מ
ז ״ ן איך, ביז יא ד  "1 באפזגלער דיי
גן (רי ט נעכט רויטע—אוי ער די שרעק, מי  שייערן): צ״נ
"I גא־פא־לע־אן באגאפארט בריאן בין ״איך —

ן נאר י י ט לאזט בעט ז ט און ליגן ני צן ני  —I זי
------------------------------------------------------------------------I

 1 מאניע װילדע א — ? רעװאלוציע א — ? ״חא
שע דאם  —I פריצים װי לעבט פאל? פראגצוחי

1שאמפאניער טרינקט און טאנצט הוליעט,

בריאן, בא:אפארט איך, יא, איך,
אויל־און־בלוט אלע פון האר פאר׳ן פראנקר״ך מאבן װעל

דן, און ארי ײץ־י װ
ען װאם פאראן, װעלט דער א|* זיינ

ג די דנ ע ן אייראפע ב טן אי ! ״אלװעלטלעכן פון קיי ״ דן רי פ

 מײנער, פארגענכער
אייראפע׳ם, הענקער העלדישער

: •נאפאלעאן—רעטער פאטערלאנדים א,
שן אזא ען א און אויל־קװאלן און רעלםן פון רוי פון זינג

כלאפעם און װ״ץ־פעלדער

ם  דאן באם מאלגא, בא דניעפער, ב״
ט לאזן "1 שלאפן ני

ײז םון צופוםנם  בעט ברענענדיג ז
ך באװייזט ס זי  באנאפארר װעלט־רויבער פראגקרײנ׳

 רעדט: און שמײכלענדיג, זיך, רײצט
ך ברויער, ״בריאן, ש דער שרעקט די מארט? חוד

ך לאזט װער ט די  — ? בריאן שלאפן, ני
 ראפעםפער? פלוראנם, דעלעקלוז,

ר ע ״ ך פאר װיל מאם המוז, װילדער ז  ? קרוין די זי
 פאראן, ארמײ אן פראנקר״ך אין איז

ענוג פאראן 1געװער ג

ען קאמוגארן פראנקרײך׳ט נ ״ ט ז  1טוי
ט  I לעניז און מארקם ענגעלם, איז טוי

ט, זייז װעלט גאנצע די זאל  רוי
״ן אלץ פראגקרײך װעט ל  קעגען נאך א

איר, איבער רעגירן
ט!״ איר האבן ״פאלק״ און ״גאט״ װי פארטרוי

ט  מיך, װעקן המון פון פאדערונגען די ״ני
ט  מיך, שרעקז קאמונארן געיקעפטע די ני
ח—לאנד און—בלוט אוגזער—נאר גאלד! א

טאן מען מוז ברודער, עפעם,
ט אן הונדערט־און־זעכציג די פון לאנד דעם םי לי  I טי

ע זעקםטל א צי א ליז ױוי צ
ײ האבן ן ז  1װיםט און שאנד איז רויב צו געבראכט שוי

ײן—■זעםט—און טן בעט מ מי  נאכט שװארצער אינ
ט דאך ברעגט " ני ט! ם מזי או

 ? נער װ״םער ״דער
 ? אינטערנאציאנאל רויטער דער
ן פהאנקרײך «אכט בלוט זײער פון ״  קאנאל א

1ערד גאנצער דער איבער

אני און װאראשילאװ םטאלין, די  ? בו
 — מאגעז, טראציק פײליק, ליטװינאװיס

ך שפיזט װאס אימפעריעם חערלעכע אלע דורך מאסקװע פון זי
ערד? דער םון

1 אהער פאלק דאם רוף
איז ײן ניטא ם׳ ס פוז שארפערם ק  I געװער פראנקר״כ׳

1 אהער פאלק דאם
ן שויז װעט י י ״—לאנד ם״—בלוט ם״ ז " ם לד! א ג

ן יא, ״ ײן װעט ז ! ז
ן װעט בלוט יא, י י  1 ז
ט און ן װעט ברוי ״  I ז
ט און—גאלד און אויל און ן, יװעט טוי יי ז
טויט! יא,

ײן ײן װעט ז  I צעפאלן װעלט פון װענט די—!ז
״ קויםען אט ר״ן פעםטונגען און גרעניצן אלע דורך ז  ! א

ט פופציג אלע יזנ 1 קאמוגארן טו
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אלמאזאװ ש.
 דארןז ארדן דער וואנעז פוז קזואל, דער

מיטגלידער װערביון
ח ארבעטער אינטערנאציאנא^עד דער ױנג. זייער נאך איז אי

 אריינגעצוי־ ער האט ע?זיםטענץ זײן םון צייט קורצער דער אין
 גאר דאם איז אנהויב אן םאר מיטג^ידער. 10,000 איבער גען
 געקעגט האט װאם בעםטע, דאם אבער דאם איז שלעכט. ניט

 דעם, םון טייל קליינער א אםייצו דאם איז און װערן, דערגרײכט
ניט. זיכער ? דערגרייכן מ׳?ען װאם

 ארגאניזאציע, םראטערנאלע א איז ארדן ארב. אינט. דער
 ארבעטער די דיינען צו .אױפגאבע די געשטעלט זיך האט יװאים

 לעבנם־׳פאר־ םון און קראנ?ךבענעםיט פון געביט דעם אױף> םיי
 פוצטור־ ברייטער א פון געביט דעם אויף אויך יװי זיכערונג

 אררן, דעם פון באזים עיהר רער אבער ארבעט. אויםקלערערישער
 אויםגעהאלטעגע אן אלם באדײטונג גרויםע זײן אים גיט װאם

 פלעכט ארדן דער װאם דאם איז ארגאניזאציע, פראלעטארישע
 ארבע- דעם פון ארגאניזם גאנצן דעם אין גליד א װי אריין זיך

זיך ׳מעגלעכקײטן אלע אוים ינוצט ער װאם דאם און טער־קלאם

״  ! אלע לעבן—לעבן ז
ט אונז ביי ״ ט קיינער ג  I פארפאלן ני
ן האבן מיר װי ״  צעשמעטערט, ״האקמעםער״ ד
איז װי ײן קאמונארן ידורך ם׳  געפאלן, באםטיליע ד

ײנט, מיר וועלן ט, יא, ח ך היינ  בלעטער די פאר צאלז די
1 קאמוגע פראנצויזישער פון געשיכטע בלוטיגע

װעלט דעד איבער
ך טראגט  .1871 מארט פון פרייד פלאטערדעע די זי
ט גאך איצט ביז סיהאט  פארשפארט, ני

ט ט טאג, א אף ני ט נאכט, א אף ני  רגע א א^ ני
 קאמונארן, פון פרייד פלאקערדיגע די

ט ט קאגאגען, טיעריס ני ט שװערדן, ביכמארק׳ם ני סטא־ ני
ם פינ׳ 1 עשאפאטן לי

ט שוין שלאף רואיגער קײן ם׳װעט ײן ני אייראפעים מער, ז
I ״פראפעט״

ך זי רוקט אט—נאכט די  1אפ שוין זי
אי װי  צװייטנם דעם ניקאלאי װי זעכצנטנם, דעם לו

ן פאלן װעט ״ I קאפ ד
ן איז דאס—? נאפאלעאן ״ פארעגטש אן» שאטן אייגענער ד

!בעט פון
ט אוים ם און רו מי ט אוי  Iשלאף מי

גן די פארביגד ערן די דיר, אוי  i פארשטאפ אוי
 ,1871 פון קאפעלייע די שפילט עם שװערדן, די קליגכען עם
 קאמוגארן, פראגקר״ך׳פ זיב^ען עם
ען, עם ען זינג זינג
—לעבן ״זאל : קינדער די און מאמעס די

"1 קאנוונע די לזןבן םיװעט

 קאמונארן פראנקר״ך׳ם הינטער און
ט ״ ם ג  1 מייליא! הוגדערט־און־זעכציג פון פאלק לעגין׳
ש הינטער און  פראלעטארז םיליאנען—.פאלק לענין׳
ם און ביקם און שװערד מיט—לאנד יעדן פון 1 פאן לענין׳
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 ם,. ארויםטרעטונגען אלע אין אופן דירעקטן א ארי^ באטײאיגן
קלאם. ארבעטער דעם

 ארײנ־ דערװארטן אדדן דער אט קען מיטגלידער װיפיל טא
צוקריגן?
 ארבעטער־ אידישע גאנצע די :קלארער א איז ענטפער דער

 מיטגלי־ שעפן קען ארדן דער װעילכן פון קװאל, דער איז שאפט
 אוי־ שטײט װאם ארבעטער, אײן דא נאך איז עם זמן בל דער.
אויםגעשעפט. ניט קװאל דער גאך איז ארדן, םערז

 ב^ויז ניט זיך באגרעניצט אח־ן ארב. אינט. דער װי אזוי
 זיך פאר ער האט ארבעטער, אידישע פון פעריפעריע דער אויח
 דורך מיטגלידערשאפט זײן פארפילפאכן צו פעלד גרעםער א נאך

 ארגאני־ פראטערנאלע פראלעטארישע אלע מיט פאראייניגונג א
 אריינ־ דורך און לאנד. אין דא שוין עסזיםטירן װאם זאציעם,

 פרעמד־שפראכיגע פון און הי־געבארענע פון קאדרען נייע ציען
 מ׳װאיצט אוז אומבאגרענעצט באמת איז פע^ד דאם ארבעטער.

 בא־ פראטערנאלער א װענן ׳ריידן צו פאנטאזיע די לויפן געקענט
 פאנ־ װאם צו נאר מיטגלידער. טויזנטער הונדערטער מיט װעגונג

 זען צופונםט, באלדיגער דער אין איצט, שויז מ׳קען אז טאזירן,
 מינטלי־ דער פון פארדרפאכונג און פארצװײפאכונג א זיך פאר

דערשאפט.
 אר־ ארדן דער װאם מיטגלידער, טויןנט צען אומגעפער די
 װאם ארבעטער, די םון אפילו ט״ל קל״נע א בלויז זײנען מאט,
 באװעגונג רעװאלוציאנערער דער מיט אידענטיפיצירט זיך האבן

 דאזיגע די רינג. ״ארבעטער״ דעם אין קאמף פון צײט דער אין
 םון טײל קליינער א בלויז אויך זײנען מיטגלידער טויזגט צען
 אין באטײלינט זיך האט װאם ארבעטער־ארמײ, גרויםער דער
 מיטגלידער טויזנט צען די ױניאנם. די אין קאמף לינקן דעם

 װעלכן אויח ?רײז, גרויםן דעם פון טייל קליינער א בלויז זיינען
 איבער אי-ינפלום אן אוים איבט באװעגונג רעװאלוציאנערע די

לאנד. גאנצן דעם
 פאר־ ניט זיכער יארן לעצטע די אין איז קרײז דאזיגער דער

 אינ־ האט ?ריזים עקאנאטישער ריזייגער דער געװארן. קלעכערט
 א בײ געװען נאך זײנען װאם אילוזיעם, די צעטרײםלט גאנצן
 אפטערע די ;״פראספעריטי״־לויתן רעם .וועגן ארבעטער טייל

 האבן קליקע רעכטער דער מצד פארראטן חוצפה׳דיגערע און
 באםעם די דינען צו גרײט איז חברה די אז באװיזן, פולשטענדיג

 אויױ ארבעטער די פארראטן צו גרייט איז און כחות אצע מיט
 און ארבעטער די אויח אנגריר פארשארפטער דער ;שריט יעדן

 האט פארטיידיגן צו זיך ארבעטער די פאר נויטװענדימײט די
 זיך אפגרעניצן פון פראגע די איװעקגעשטעלט שארפער זײ פאר
 צע־ די שוכאים; אפענע פון און פר״נט כלומרשטיגע די פון

 געשאפן זײ פאר האט טייל גרויםן א םון פאזיציעם טרײםלטע
 דעם מיט םאלידאריזירן צו זיך נױטװענדיגקייט גרעםערע א

ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער געגן ארבעטער די םון לןאמףז
 פאר באדן דער נינםטיג אודאי איז צושטאנד דעם אט בײ

 װאס ארבעטער, די אריבערצוגעוױנען טעטיגקייט ברײטער א
םאםייעטים ארדנס, באםישע איז שטעקז פארבליבן נאך זײנען
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 אריינגעצויגן קענען אציין קװאצ דעם םון שױן לוצייזצעך. און
מיטגצידער. טויזנטער און טויזנטער װערן

 אריינגעצויגן שנעצ זייער לעצטנס װערט ארבעטער־םרוי די
 גייט װאם פרוי, די םײ ארבעטער־קאמה. דעם םון פאזן אצע אין
 װעמעם הויז־פרױ, די םײ העגט, אירע פארקױפן פאבריק אין
 נעװען איז זי װאס דאם, ניט שוין איז ארבעטער, אן איז עם מאן
צורילן. יארן מיט

 טייצ גרויםע א דערציען צו באװיזן האט באװענוננ צעקע די
 דעם פון קאמפן די אין ארײנציען זײ און פרויען דאזיגע די םון

 איצט מען זעט אומעטום—״איקאר״ פון קאמיטעטן די אין גען,
 די םון קאונםיצם די אין פיקעט־ציין, דער אויף קצאם. ארבעטער
 שוק־עארװאילטונ* די אין קצובז, די אין הויז־פרױען, ארבעטער

 זיי־ װאם ארבעטערינס, באװאוםטזיניגע טעטיגע, פון קאדרע א
ארבעטער־ארמיי. דער פון טײצ װיכטיגער א געװארן נען

געגרינ־ אמאצ מען האט רינג באםישן אפגעצעבטן דעם אין
 גע־ ענין גאנצן דעם אויף מ׳האט נאר פרויען-אוקזיצערים, דעט

 מעגצעכקײט די דא איז ארדן דעם אין אראפ. אויבן םון קו?ט
 אר־ דער אין פרויען די ארײנצוציען געצעננהײט די אויםצונוצן
 :וטע פוז קאדרע גרעםער א טיט בארייכערן זי און גאניזאציע

?עטפערינם. איבערגעגעבענע םיט און טוערינם
 אפגע־ און פארשימצט געװען איז רינג באםישער דער אויב
 םעמעטערי־ מיט אפגעגעבן זיך האט און פארפױצט און שטאנען
 פארגצי־ זײן ארויםגעװיזן גצענצנדםטן אם ער האט ביזנעם,

 אינגאנ- האט ער װאס דעם, איז גײםט טויטן זײן און װערטקייט
 דער אין ארײנציען זי און ױגנט די מאביציזירז צו פארפעצט צען

 ױגנט די םײדן ?ױם, ?יין האבן ניט קען װאם ארגאניזאציע,
דור. אװעקגייענדיגן דעם פון ארבעט די פארטזעצן ?ומט

 גע־ ניט האבן פינאסצ־צייט זײנע מיט רינג ״ארבעטעד״ דער
 שטרע־ נײע קײן אידעאצז, סיין ױגנט. דער געבן צו װאם האט

 ?ע־ מ׳זאצ װאם מיט ניט, זאך אײן קיין װארט, נײ קייז בונגעז,
ױגנט. די צוציען נען

 אידעאצ דעם מיט ױננט דער צו ?ומט ארדן ארב. אינט. דער
 פון אידעאצ דעם מיט װעצט־ארדגונג, נייער א פאר קאמו» םון

 שקצא־ אפשאפן פון ארבעט, באפרײטער פון װעצט א שאפן
פעריי.
 אפ־ װאס פאר דא איז עס קעמפן; צו פארװאם דא איז עם
װערן. צו מיטגעריםן װאם פון דא איז עם כחות; די צוגעבן

 מעג^עכ- גלענצנדע א זיך פאר האט ארדן ארב. אינט. דער
 נאר שטעט, גרויםע די אין מיטטצידער נײע װערבירן צו קייט

 מיטגיצידער װערבירן צו געאעגנהייט אזא פונקט אויך האט ער
 די איז שטעט פראװינציעיצע א?ע אין כמעט פראװינץ. דער אין

 װיכטיגם־ גיט אויב—װיכטיגער א ארגאניזאציע פראטערנאיצע
 װאם בעםטע, דאם זיר זאמלט עם װעלכן ארום צענטער,—טער

פארמאגט. פראװיניז די
איניציא־ דער איז ארדן ארב. אינט. דעם םון ברענטש דער

 גרינ־ פארן ר., א. װ. און די. .5ע אי. פון ארבעט דער פאר טאר
 די פארט״דיגז צו צױניזם; דעם באקעמפן צו קאמיטעטן דען

פרעמד־שפראכיגע.
 די ארדן; דעם פון אראנזשירט װערט עם װאם יצעקציע, די

 קאנפערענץ, די ארדן; דער דורך םירט עס װאם פאארװיי^ונג,
 1אי פאםירונג װיכטיגע א זײנען פאררופן, האט ארדן דער װאם
 נאך רורשט װאם װינקא, פראװינציאנע^ן דעם פון ^עבן דעם

טעטיג־ קו^טור-אויפקצערערישער דורכגעפירטער פ^אנמעםיג א

שײט.
 מיטג^ידער װערבירן פון ארבעט דער אין געװיכט הויפט דער

 קאנפאניעם דירעקטע די אין םיא אזוי ניט װערן געלייגט דארו»
 )כאטש ברענטש יעדן םון מיטג^י־ער צאיצ די פארגרעםערן צו

 געי^ײגט אבער ראר^ עיקר דער װעי!), געטאו אויך דארף דאם
 זײ װאם דעם, דורך מיטגילידער געװינען צו אויו» געװיכט װערן
 דעם פון טעטיגהייטן די אין װערן פאראינטערעםירט װעיצן

 זאאן זײ װאם דעם, דורך מיטגיצידער געװינען מידארף ארדן.
 װיכטיגער ג״םטרייכער, צעבעדיגער, א פון טײל א װערן װעצן

ארגאניזאציע. פראי^עטארישער
 און מער ץ5׳א יוועצן ריגג באםישן א פון מיטג^ידער די װען

 ארדן דעם אין בשעת אפאטיע, און טויט ב־צויז זעז זיך בײ מער
 טע־ אינטערעםאנטע אן אנגיין װעט עם און יצעבן הערשן װעט

 אנט^יםן צו דראנג דעם דערםילן מער א^ץ ז״ װע^ן טיגקייט,
 װעצן זיי מער װאם צעבן. דעם אין אנשציםן זיך און זומפ פון
 ארדן דעם איז און פארראט םון אקטן רינגען באםישע די אין זען

 ארויםטרעטונ־ אצע די אין זיר אריינפצעכטן מוטינן םון אקטן
 די װערן זײ בײ װעט דרינגענדער אצ*ז—ארבעטער די פון גען

 דא־ די ארדן. רעװאצוציאנערן צעבעדיגן דעם צו טרייב־קראפט
 די אין ווערן; אונטערשטראכן דארפן װעצן קאנטראםטן זיגע

 מאטענטן אצע די װעצן מיטגצידער נײע םאר קאמפאניעים
 נייע פאר קאמפאניע די אז אזוי, װערן ארויםגעבראכט דארםן

 אנ- פי׳ כאראקטער םקארבאװן דעם טראגן ניט זאצ מיטגצידער
 ;עזער״, ״צײצן בצויז פון און מיטגצידער נײע פאר פריזן באטז
 אויםגעטאנענער דער פוז דעמאנםטראציע מין א זײן זאצ נאר

 גאך זייגעז װאם ארבעטער, די צו אײנצאדונג אן און ארבעט
 טעטינ־ זיינע אין באטײציגן זיך און קומען צו ארדן, אויםערן

. טן ײ ?

סיםטעמאטי־ א ארײנברײנגען קען רעזוצטאטן גוטע םך א
 םיםטעמאטי־ רײע א טעטיג?ייט, ?וצטור־אויפקצערערישע שע
 פראגראמען צוזאמענגעשטעצטע אינטערעםאנט ^עקציעים, ׳טע

 מו־ און ביצדער סטערעאפטישע ;פארװײצונגם־אװנטן םאר
 באגצײטונג אין ביבציאטעקן און מוזען אין עקםקורםיעס װיס,

 זאצן װאש דיםקוםיעם, און דעבאטן אנםירער, דערפארענע פון
פאמיציעם. זײערע און מיטגצידער די ארײנציען

אנטװיק־ װאם ארבעטער־קאטפן, אצע די אין אנטײצ דער
 יעדער אז מעגצעכקײט א געבן װע^ז טאג׳ צו טאג פון זיך צען

 װיכטינער צו װערן אװעקגעשטעצט קענעז זאצ מיטגציד
 די טעטינקײטן, אצע װעגז באריכטן די ארבעט. ממשות׳דיגער

 טעותין באגאנגענע פון קריטיק אפענע די און פארהאנדצועען
 בײ זיכערסײט פון און צוטחי פון אטמאםפערע אן שאפן װעצן

 אינטײרעםן בעםטע די םון דינסט איז בצויז אז מיטגצידער, די
 אגגעהעריגקײט ז״ן בארעכטיגן אײנער יעדער קעז ארדן פון
אים. צו

 די אונטערגאנג. צום פאראורט״צט זיינען ארדנם אצטע די
 זײ װײצ מיטגצידעױ, נײע װערבירז ניט קענען ארדנם אצטע
 צעבעדיגער דער פון סװאצ דעם פון אפגעשניטן אציין זיך האבן

 דאט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער ארבעטערשאפט.
 אוים־ גאר זײ װעט ער װען פערםפעהטיװן. גצענצנדע זיך פאר
 םוז שעפן םך א קענען ער װעט זייז, צו באדארף עס װי נוצן
 קאדרע; נייע מיט באזארגן אים קען װאם קװאצ, גרויםן דעם

מיטגצידער.
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די אין ברענטשעם אונזערע פאר ארבעט שטעטלעד קלענערער ע נ ג א ו ו נ.

 קלענערע די אין ברענטש א צו אראפ אמאל קומט מען װען
 פאליםים פריגציפן, די װעגן םיטגלידער די צו מ׳רעדט און שטעטלעך

ף און ארדן פון פיל אוי ״ װי פין דא טאקע װערן ז  דורכגע־ ארט אוי
מדי־ אדער דירעקט ענטפער, אזא אפט זייער מען קריגט פירט,  או
ט איז אלץ :רעקט  דורכפירז מיר קענען אזוי װי אבער פיין, און גו

ם, קיין ניטא זייגען אונז בײ אז אויפגאבן, אונזערע אנ  איבער־ ױני
ט הויפט ן ני ״ שע. ק עז אידי ײנ ג זייער דא אונז בײ ם׳ז ני י די־ װי  אי

ל האבן ימיר׳וארבעטער שע א מ ק״נ א ן םטריו.קם, קיין ד ״  פיקעט־לײנם, ק
ר װ. א. און פארטיי דער פון ׳װאל־קאמפאניעם קיין  אמאל קענען מי

ט פינאנציעל, העלפן  די קאמפאניעם, די מעגלעכקייטן, אונזערע לוי
ף מיר קענען אונז ביי אבער שטאט, אין םטר״קם,  געביט דעם אוי
ט גארגישט אויפטאן. ני
ען געגומעז גרונט אין אז איז, אמת דער  גערעכט חברים די זיינ

 די װאם פעלד, דעם אכט אין ם׳נעמט װען אבער טענה, זייער אין
 װאלט •װאם פעלד, א שטעטלעך, די אין ארבעט פאר האבן ברענטשעם

עז ארדן, דעם פארגרעםערן צו געמאבט מעגלעך שנעל גאר בוי פ  אוי
ך האבן ארגאניזאציע, על ױ. ױ. טי. א  פיקעט־ און ׳סטרייקם אוי

ט גאר װערט יפעלד דער און ל״גם,  זייער איז דאן אויםגענוצט, ני
ן ■ניט גאר טענה ״ בארעכטיגטע. ק

ד ך נעמט טאקע, דעם, צוליב איי ע די אין חברים די ביי זי  דאזיג
ש שטענדיגע די שטעטלעך, ט און ציטערני ר איז גיט־זיכערקיי ע ״  ז

 ר. א. אדער ר. א. א• פון ברענטש פאר׳ן מורא שטענדיגע די ארבעט,
מט װי גלייך מידערפילט װאם ?*ך,ז א שול־אײז), עטלעכע (פון קו  מ׳
ט בארירונג אין נאר י מי ן חברים ו שטעטלעך. דאזיגע די אי

ל: קאנקרעטן א בריינגעז ׳מירין פי ש און םיטי אטלאנטיק ב״
ט ברענטשעס ביידע װײנלאנד.  בא־ ערשטער דער צו־גרויםע. קיין ני

ט זיצט ן ני ״  אין צװייטער, דער פראלעטאריער; צאל צו־גרויםע ק
ט שטעלעך און ברעגטשעם ב״ידע פראלעטארישער. א ימערה״ט דער  מי

שער קלײנער זײער א ט און באפעלקערונג אידי  קלענערעי א :אך סי
שע צאל ט געזאגט, בעםער ארבעטער. אידי  צאל קל״נער זייער א מי

שע ״ באשטייען םיטי אטלאנטיק אין ארבעטער. אידי  פון מערםטנם ז
ן זין־ צעלויפן װעלכע בוי־ארבעטער,  װײל שטעט, גרעםערע די אי

שט״ען צוױיטער, דער אין גיטא. ארבעט קייז איצט איז דארט ײ בא  ז
גאדל־ארבעטער. פון

ען ברענטשעם די ט״ ף ש טגליד א ארט. אן אוי  א צו, קומט מי
ד טגלי איז אז חברים, ארטיגע די ענטפערן פארװאם? אפ. פאלט מי  ס׳

וי און סימפאטיקער, און ארבעטער פון ק,װאל דער אויםגעשעפט  אז
ס׳ קומט י אי אוי ע דן י ט דארט האט אי צו?ונפט. קײן ני

ט אבער איז אמת׳ן דער אין וי ני ב ענין. דער אז  אוגזער אוי
ט דארט קען ארדן ך שטארק ני שן אויםשפרייטן זי שער דער צװי  אידי

ך ער קען באפעלקערונג, שפר״טן יע אבער זי שן אוים  ארבעטער צװי
שן אנדערע פון  פארמערם, אנדער־שפראכיגע און אי׳דישע שפראכן,צװי

ען װעלכע ך זיינ ן עלעמענט װעלקאמענער און גוטער א אוי  אינט• אי
ארדן• ארבעטער
ד געפינט װאודלאנד אין י סע א זײער ז  מענער^לײדער צאל גרוי
־ ארבעטן פאבריקן די אין פאבריקן. אנדערע און גלאז שנײדער,  טוי

שע, זעגטער שע צאל קלײנע א רוםישע, איטאליעני  אנדערע און אידי
- א ־1אוי עקםפלואטירט דארט װערן זיי ארבעטער. פעלקערלעכע  שוי

 ארבעטער די שכירות. נידעריגםטע די פאר ארבעטן אופן. דערלעכז
ען ײנ ג זײער ז י נ ״ ך געפיגט זיי פון טײל א ארגאגיזירט. װ  אוג־ זי
ם פיז קנאפל טער׳ן יי פון טייל א משרת׳ל. א הילמאנ׳  גע־ האבן ז

אן ווואוינט ױ און פיליאדעלפיע אי םן, זיי יאריק. נ ״  ארבע־ די װאם װ
ען. ארגאניזאציעס טער ״ זיינ אגס, צו גע׳הערט האבן ז ײ ױני ען ז ײנ  ז

שן עלעמענט גוטער א קען, ארבעטן. צו װעמען צװי ט מ׳  ביםל א מי
שטריינגונג ך גאר אנ רן גי אניזי שן, אן ארג עני טאלי און רוםישן אי

ט קעז ברענטשעס אזעלכע פון ברעגטש. אמעריקאנישן אן אפילו  םי
ט דער ״  איג־ גאדל־טריידם דער פאר באװעגונג א ארויםשפרינגען צ

אז, דוםטריעלער װ. א• א. ױני
ד פון אויםצושטרעקן האנט א מיט אנ ל ך געפינען װ״נ צענד־ זי

 און האמאנטאן מילװיל, װי שקלאפער״, פון נעםטן אזעלכע לייגער
 שפראכן פארשײדענע פון ארבעטער טויזנטער װאו שטעטלעך, אנדערע
, דרעםעם, קלאוק, אין ידארטן ארבעטן ן ז י  שעפער. רעק און יװעםטן הו

ארדן. פארין פלאץ געפינען מען קען שטעטעל יעדער אין און
ױינלאנד ארום ך געפינען ו שער הונדערטער זי  פארמערם, אידי

שע םן, װעיז זיי פארמערם, איטאליעני ײ אויםגעמוטשעט, אויסגערי  ז
ײ באװעגוגג. דער פון קומען זיי פון םך א שטאט• פון ?ומען  ז

 קולטורעלן ביסעלע א גאך געזעלשאפטלעבקייט. יביסל א נאך שמאכטן
ען זיי פון טך א מ׳קען לעבן• צי ר״נ ט קען דאם ארדן. אין א  םי

 אין פארמערם ראדיקאלע פון ארגאניזאציע אן צו פירן צייט דער
ײנ־ דער ברענטש. װייגלאנדער פון ארבעט אן איז דאם געגנט. דעם  װ

 ארדן. פאר׳ז מיטל־פונקט א װערן ארום אזוי קעז ברעגטש לענדער
 ביז פארפעלט ארבעט די האבן חברים זוײנלענדער די צענטער. א

ך מעגלעכקײט א יהאבן זיי טאן. צו איצט טן, זי שפריי  װערן אויסצו
 פענ- הענדום םון שול־אידן פאר האבן מורא אויפהערן טוער, אמת׳ע

 אז זין־, פארשטײט עלעמענטן. מין דעם פון אגדערע און ברענטש דום
ײ קען אפים גאציאניאלער רער ארויסהעלפן. םך א דעם אין ז

ף פעלד, אזא פונקט  אוגזער האט ריאששטאב, קלענערן א םך א אוי
ך ־געפינען ם. א. אין יסיטי. אטלאנטיק אין ברענטש שע סך א זי  גריכי

שע און ײ שפײז־ארבעטער. איטאליעני  פון קיכן דאמפע אין ארבעטן ז
שן פאראן האטעלן. רײכע די ״ צװי ען װאס צאל, היבשע א ז נ ״  ז

ש גאר רן דארט מיקען באװעגונג״ אוגזער צו םימפאטי  א ארגאניזי
שן ט מידארף ארדן. פון ברענטש גריכי  זאכן אזעלכע פאר אלעמאל ני

 דאם קאמיטעט. דיםטריקט אדער אפים נאציאנאלן פון עצות די האבן
ן ליגט פ׳ דאלאגיע. סאמע אוי

ך טארן שטעטלעד דאזיגע די אין קליין־בירגער די אונ־ פון אוי
ט אינגאנצן ברענטשעם זערע  קלײן־בירגער די װערן• איגנארירט ני

פ׳ן שטייען ך דערנעעגטערן זיי ש״ד־װעג. אוי  פראלעטא־ די צו זי
ײ ריער. ך געפינען ז  אונזער און דעקלאםירונג. פון שטופע א אין זי
איז אפעלירן. אלעמאל זיי צו דעריבער װעט װארט ײ אז אמת, ס׳  ז
ט קענען ר״ז אלע ני ״ װילן מיר ארדן. אונזער אין א ט ז  אלעטען. ני

טן דעם אבער שטויםט ארדן אונעזר ט עלעמעגט גו אפ. ני
״ מיקען װאם די, אפילו אבער ט ז רײען, אוגזערע אין האבן ני

ף איז ג אוי טי כ ײ זאלן ימיר זוי  איידער אונז, ארום נענטער האבן ז
אזיע. דער פון ארגאניזאציעם די ארוס שו  װעג דעם אט אין בורז
שן ארבעט. װערן געטאן דארף  א װערן געטאן קען עלעםענטן די צװי

ט — אויפקלערונגם־ארבעט םך  געטאן איז דאס װי צופעליגע קיין ני
דן די פון לאגע דער װעגן םיםטעמאטישע. נאר איצט, ביז געװארן  אי

ן  און װ. א. און בירא־בידזשאן קאלאניזאציע, סאװעטן־פארבאנה אי
ף ען סטך דעם אוי ״ װאלט דאס איקאר־ארגאניזאציע. אן בוי  דער־ ז

םטיגע א געשאפן און אוגז צו נענטערט  באדן און אטמאספערע גינ
ארבעטן. צו ברענטשעם אונזערע פאר

די פארשפרײט און לײענט

אמעריקע אין צײטונג ארבעטער טעגלעכע אײנציגע ױ
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s ג מנ ״ תו טעוה׳ן טים אנגעפיקעװעט ת ל ע ז י י מ א.

טן פארן ״קינדער״, בוך: װיי פון צוזאמענגעשטעלט לערניאר, צ
.1930 אקטאבער ארויםגעגעבן פרידמא[. ב. און טאראנט ד.

 די םאר ארויםגענעבן בוך, פונם איינדרוק ערשטער דער
 דער־ א איז ארדן, ארבעטער אינטעתאצ. ביים קינדער־שולן
 לע- שריפט, גוטער צוזאםענשטעלונג, פיינע א פרישנדיגער.

 מעשות, סתם ניט—אינהאלט דער אילוםטראציעם. בעדיגע
 פון קופע איין אין צוזאמענגעשלעפט אנעהדאטן, און צידער

^ען־, פארשידענע  צו־ טעקםט־בוך די געטאן ם׳האבן װי װינ
 גוט און געפלאכטענער פײן א נאר איצט, ביז זאמענשטעלער
 דעם נאכגעפאמט דואבן צוזאמענשטעלער די אױפגעבױטער.

 קינדער־ ארבעטער רי פון פראגראם נייער דער פון ריכטשנור
 פרא־ די ?ויט טאטעריא? זײער א״נגעטײלט האבן זײ און שולן

 אינהאלט: דער איז געװארן. אנגענומען זיינעז יװאם יעקטן,
 יצענין״ ארבעטער, און ארבעט םאװעטךפארבאנד, זומער־לעב,

 נע־ מלחמה, ימאי, ערשטער מערץ, רויטער ארבעטער־קיגדער,
 און שטות פון ניט מאטעריע^, א ;ארבעטער־מארטירער גערם,

 ארבעטער־קינ־ פון זײט א אז יגז5< װעלבע מעשות, םקארבאװע
 פאר־ א פרייד, א זײן קען װאם מאטעריאל, א ;לעבן חנרישן
 הינד, דאם דערציעז ער 5זא צײט אינדערזעלביגער און כאפונג,

 האנדיצועען, צו אים װעקן ארום, ילעבן ימיט׳ן אים פארבינדן
טעטיגהייטן.

םארטונקלט, אבער װערט אײנדרוק גוטער ערשטער דער
 אויפ־ די איז אפשר יבוך. מיט׳ן נעענטער זיך מ׳בא?ענט װען

 אפרײניגן ערשטע די זײן צו צוזאמענשטעלער, די פאר גאבע
 ארויםגעבער, טעקםט־ביכער אלטע די פון שימל םקאףבאװן דעם

 לייגן צײט זעלביגער דער אין און שטײנבוימם, און ילעוױנם די
 איז אפשר ? זיי םאר שװער צו געװען פונדאמענט, נייעם דעם

 מיט פארטיפונג, גענוננדיגער א אן געװארן אפגעטאן ארבעט די
 טאר־ טעות׳ן אנגעפיקעװעטע די יעדנפאלם, איילעניש. צופיל
 יפאר־ שנעלער װאם זיי מ׳זאל אז פאדערן, און ארוים טשען

דיכטן...
דער: יאיז זיך, דוכט מיר ־ודי הויפט־חםרון, דער

גע־ אין געהאט הויפטזעכלעך האבן צוזאמענשטעלער די
 פון מאטעריאל, םונ׳ם װאגיגהײט און ראיעלהײט די דאנק

 דעם שלעפנדיג װערן. צוזאמענגעשטעלט דארו* בוך דאם יװעלכז
 הויפט־ דעם פארגעםן דערװ״ל זײ האבן מאטעריאל, װאגיגן
 האבן זײ זוערן, געבויט דארוי בנין דער װעמען פאר מחותז,

קינד... דאם אויג פון ארויםגעלאזן
:מאכן קילערער ענין דעם װעט בײשפי^ א

 איך ;הויז א פון נעבוי מיט׳ן באקענען קינד מייז 5װי איך
 פון צוזאמענגעשטעלט װערט װאם שפי^־שטיבל, א אים ברענג

 פארבינע, אייכטע, זיין בלאהן די דארםן כיצאקן. םארשידענע
 התטדה מיט הענטלאך קינדערשע װעלז דאמאלםט אטע;5נ

 דערבײ און יהאבן הנאה שטיבא, דאס צונויםשטעלן ארבעטן,
 אים פאר װעל איך אז אבער, איז װי אױך. לערנען עפעם זיך

!װאם װאגיגע, עכטע, שװערע, ברעטער, סלעצער, צונויםשלעפן

 די םון איינם איז ? טאן צו ריר א זיי כח זיין פאר יניט ם׳איז
 א זײן װעט ער און ארבעטן אים פאר װעל איך אדער :ב״דע

 װא<ל- בלײבן זיך װעט נעהייצץ דאם אדער צושויער, פאםיװער
גערירט... ניט $רט אויפ׳ן גערן

:בײשפייל א
זיבן־ אונזערע מאכן באקאגט װילן צוזאמענשטעלער די

 םארם־װירטשאפטן גרויטע די מיט חברה־ל״ט אכט־יאריגע און
 װעגן מעגן יאטלאך ניט, אומגיליק יקײן עם איז אמעריקע. אין

 האט משה אײנמאל אזוי װי וױכטעער, (ם׳איז וױיםן אויך דעם
 אזוי װי הערט, אבער געבויט). םוכה א שטעטל, אין אמאל,

דערצײלט: )19 זייט (אויח יזינדער פאר ם׳װערט
עט״לט איז ארבעט ״די וי אייגג ־ איז פארם די :אז א״ג
 (באמערקט אפטײלונג יעדע אפט״לונגען. פינף אין בעטײלט

ף :נאר ן אוי ״ װ״ און ״אייגגעטײלט״ מאל צװיי—שורה א צ
 און אויפזעער עטלאכע פארװאלטער, א האט ״אפטיילוגגען״)

ען עם ארבעטער. גרופע א ײנ ספעציאליסטן, אנגעשטעלט ז
 דעם טאן זאל ארבעטער יעדער אז אכטונג, גיבן װעלכע

ארבעט.״ ם ו מ י ם ק א מ
זאך: דערזעלביגער פון פאראגראף אנדער אן

ך װערן דארטן סאװעטן־לאגד. אין איז ״אגדערש  אוי
 װאלטן צוזאמענשטעלער (די פארמס גרויםע אזעלכע געשאפן

אגן געדארפט אונז םז  קעגען פארמם אזוי װי םוד, דעם אוי
)װערן. געשאפן . גע־ װערט פארמם די או«ן* ארבעט די און .

ט טאן עז פארםם די אבער מאשיגען. מאדערנע מי ־ ײינ א  ק
ע ו ו י ט ק ע ן ל . או . . ״ ע ש י ב ו ל ע מ

 ״ובא שאבלאנעם דעם צוזאמענשטעלער די מוחיל איך בין
 פארגלײך דעם קינד פאר׳ן איבערצולאזן מורא די ילצױן״.
 דוהא און ?אלעקטױון םאװעטישע און פארם קעמפבל׳ם צװישן

 גיט־ די שפיאך, די אבער ;צע?ײען און אריינט״טשן אים עם
 זיבן פון חברה־לײט פאר ניט־זאפטיגסייט, די בילדלעכקײט,

 ״מעלו־ די ארבעט׳/ ״מא^םימום דעם (באטערקט יאר אכט ביז
 זואלט, בעםער אפקומעניש. אז זיכער איז פארמם״) כישע
 קינד: צום זאגן צוזאטענשטעלער די װען געװען, מיר, דאכט

 םאר םוחיל, זיי טא פארם, ?עמפלם מיט װערן באקאגט װילםט
• קוק... א גיב און אריבער

בײשפיל: א נאך־
 מען אזוי רוי )7 זײט (אויױ באשרײבן צוזאטענשטעלער די
 דער־ ;פײער־לײטערם און דעכער אויױ זומער־צײט שלאפט

 װאוינען עם װאו הייזער, די ״אין אז דיך־אגב, מעז, ט5צײ
 זיך מישט אינמיטן .״ ג י צ ו מ ש און ענג איז ארבעטער,

 דעכער אוי טארן ״סינדער אז מוםר־השכל, שטיקעלע א אריין
 אךטעמ׳מ. נודנע, איז באשרײבוננ גאנצע די שילאפן״. ניט
א אנצושרייבן ארבעט: אן קינדער די מען גיט םוף צוא

 נאכט הײםער א אין יפארבראכט האבן זײ אזוי װי מעשה׳לע,
שטאט... אין

 אט חברים־צוזאמענשטעילער. ^יבע מײנע אנטשולדיגט,
אלײן איר האט מעשה׳לע א הויפט־טעות: אײער איז דא

בא־ נודנער דער אנשטאט ?!ינדער, די פאר דערצײלן געדארפט
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 פירן יןינחגר די און צערער פאר׳ן איבערגעצאזן שירײבונג,
 ינאכדעם און וואוינונגען אייםט־םייד באזוכן ׳געשפרעכן, שמועםן,

 האבז װאצט איר װען געטאן, איר װאצט אזוי באשרייבן. זײ
 צעבעדיגע דאם אויך נאר מאטעריאצ, דעם בצױז ניט אינזינען

׳קינד...
 װעגן )102 און 100 זײטן (אויף מעשות מען וד־ערצײצט

 װעצ־ פריצ׳ן, אינגיל א װעגן מעשה איין איז ;קינדער־ארבעטער
 מורא׳- דער ״אף ארבעטן גיין געװאצט ניט אפריער האט כער

 אומגע־ זיך ער ״האט נאכדעם םאברילן״. שרעקצעכע׳ר ריגער
 באשצאםן און פאנאנדערגעװײנט״ זיך או] װאנט דער צו ?ערט

 ״אוים־ אים זיך פאבריפ די האט דאמאצט ;ארבעטן גײן צו
 איר״• װעגן געטראכט האט ער װי מורא׳דיגער, נאך געוױזן
 זיך ציינט און םצײש פעדימצאך די מיט זופ שיטערן ער ״עםט

 זיינם קערפערצ גאנצע דאם זיך ברעכט אינדערפרי שצאפן.
 די ניט״. קיינמאצ —אפרוען נאר פארמאטערטהײט. פון

 א אין ארבעט װעצכער ציא, אינגצ א װעגן—מעשה צװייטע
 שװער זיך האבן פצייצעצאך ױנגע זיינע ״אױף און צאגדרי

 איז ״ער װעש״. נאםע און טרוקעגע זעקצאך די אװעקגעצייגט
 באמעףקט אינגצאך, אמעריקאנער םרייצעכע אצע וױ ניט, עפעם

 מען װאם אצץ, פאצגט און שוױיגער א איז ער ;באצעבאם דער
 דער־ װערן צשון, אזא אין מעשות, אזעצכע אט אים״. זאגט

 די װאם זאך, איינציגע די קינדער. ־יאריגע8־7 פאר צייצט
 רחמגות־ א איז יקעד, ביים ארויםררםז קענען צוזאימענשטעצער

 די אבער ;פאבריק פון ״בוגי־ימען״ פאר׳ן מורא א און טרער,
 אז האמעטנער, אזא געבוי דער היצצערנע, אזא איז שפראך

געצינגען... ניט זײ .װעט דאם אויך
 גאנצן אינ׳ם פרײד פראצעטארישע קיין יניטא םאקע איז

 זאכד צאנגװייצ, אומעט, בצויז—אױםנאמען) קציינע חוץ (א בוך
אצ׳ז... פון מער שװערקײט, שװערקײט. דיגקײט

צידער. די װעגז װערטער פאר איצט^א
 חברים־ די פון געשריבן איז צידער טייצ גרעםטער דער

 אז מיר, זיך דוכט פצאטנער. און פרירמאן ,װײםמאן, דיכטער
 האנט. דער מיט אװעקגעמאכט קינד דעם מען האט דא אויך

:וױיםמאן לכןשל שרייבט
סן עם באקרוינטע, צװיייגן אןז פייגל אונז גרי
װענ. דארפישן פונ׳ם שטויב דער אונז גריםט עם

ר ד ׳גייעז, טי ר גייען« מי פארזייעז. װילן מי
טעג. בעסערע פאר קעמפער פון טדאט—טריט^ דעם

 װער און צװייגן., בא?רוינטע מיט מאנארכיע, װאיצדישע א
 םון ״טריט־טראם א װאם פארשטיין, צו געבן קינדער די -װעט

? מיינט קעםפער״
:בירא־בידזשאן װעגן ►ציר א פרידמאן ח׳ שרייבט

לאגד׳ פונ׳ם טײל א ינאר בירא־בידזשאן איז
״פאװעטךפארבאנד״. גאמען דעם טראיגט װאם
ג, דארט ערד די איז ײדי ׳װיםט, ל
ג און ײני געניםט. איר פוז מענטשן װ
םאר־ מםתמא װעט מענטש דערװאקםענער א מייצא, איז

 צו גראם א אױסגעפעלט האט פרידמאנ׳ען ח׳ אז שטײן,
 ^ערנען װעלכע קינדער, אבער ״געניםט״. געװארן איז ״װיםט״,

ם עלעמענטאחנ רי  םאר־ ניט דאך עם װעלן שפראך, פון כ^י
שטיין...

 אין ״איקאר״ פאר׳ן געלט בוך אין מען קליי׳בט אנב
 לע■ דער לעםטל. א הא?ט )37 זײט (אויףי װילי ״קעםטצאך״.

אפשר ״קעםטלאך״. קלאם איז כרענגט )76 זייט (אויףז רער

 ״תעםט־ גענוצט געמאכט, טעות א צוזאמענשטעלער די האבן
 מען דאדף קינדער, צו רעדט מען אז פושקעם. אגשטאט לאך״

װארט... א מיט אפגעהיט זײן
 ?יר: א אין )57 זייט (אויח גארעיציס ל. שרייבט

 קלײדעד מזגנטשישע
 קעס״דער שטעפן

• דזיז דזין, דזין, דזין,
 מאבן װאם קציידער, ״מענטשישע״ א םאר עם איז ,װאים

? דזיךדזין
 :►ציד דעמזעיצבינן אין װייטער ביםל א

ײזן קאן שלאםער  װ
, און מעש שטאל, ן ז ״ א

קוק, מיט׳ז װי
כיםן, און בוייגן
: שליםן און ברעכן

הוק. הוק, הוק, הוק>
? אמאיליגע ױצרות ? פצאפאערײ אזא אונז דערמאנט װאם

פארדראם... און חוזק ם׳איז קינדער? ־יאריגע8 םאר און
 אײנציגער, (דער קינדער די מיט פצאטנער זיך שפיילט

 פלוצ־ זאגט און שפיצ) א געי^ונגען צײטגװײז זיך גיט װעלכער
:ארײן יצונג

ט, שוין איז ער טוי
ן לעבט עם נאר ״ ע, ז דיי אי
ײן אף ט קײװער ז פגעבוי  אוי

מאװיזאל״. א שטייט
 אזעצכע ניט ״טאקםימומם״ די און ״איד״עם״״ די זײגען
 הבר ״אויפ׳ן אז אבער ;?ינדער פאר באגריםן גצענצנדיגע

 דער־ בצויז געװארן אריעגעזאגט איז מאװזאצ״... א שטײט
זאגט... מויצ דאם װאם ניט, הערן אויערן אייגענע די װאם פאר,

 דערקװיקוננ אמת׳ע אן איז צירעיר האמעטנע אזעצכע נאך
 קינדעריש א״נ׳פאך, ׳תצינגענדיג, אזא יאטן) ־יאריגע8־7 (םאר
 :פיאנערן פון מארש םאװעטישער דער װי ציד,

ף הייבט  פאנען די אוי
געשװינדער. גיכער,

פיאנערן, העי,
ארבעטער־קינדער•

צוזאמען, צוזאמען,
רויט. איז פאז די

ן קעמפן ען או  בוי
עז נ ״ גר״ט• מיר ז

 ״פארװאים זוי דערצײצונגען, און צידער אזע־צכע אבער
?״ אנדערש עם קאן ״װי מייםע״, ״א בייגצ״, קײן ניטא איז  ז״ן
 שפראך די ;ווינציג פאראז זײנען זיך״ ״ארויםגעדרײט און
 געראסטעטער װי אםט גאנץ גריצצט און שוידערצעכע א איז

:בײשפיצן צופעציג־ארױםגעכאפטע פאר א זיינען אט אייזן.
),96 (זייט צאזונגען״ צעשטערז און אגשרײבז קען ״מען

 גאנצן א ״פארנעבן ),110 (זײט פאבריק״ א אח ארבעט ״ער
 פראגע די מיט העפט אין ״געקױןט ),109 (זײט פראגן״ בארג

 איבערצײג־ דר״םטער א ״מיט ,110 (זײט געשיכטע״ איבער
ט האנט־שריפט״ טער  א מיט זיך ציינן געזעצן ״די ),110 (ז״

ט ארבעטער״ די או* צאםט שװערער i (ז״ l l,( די ״םארראטן 
 געזעצצאך, טוט ״איר ),111 (זײט רעגיחנג״ די און מעצוכע

 גיך איז מאן ״דער ),112 (זייט ?״ ?וינדער די שצאגט איר װען
 ״פארװאם־זשע ),125 (זײט ארבעט״ שװערער פון געשטארבן

),128 (זייט ?״ געארבעט ניט אים מיט באגצײך איר האט
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דועס־סטױיק דער אה רדנדערגארםן וער ן י מ א ק נ.

 בראנקם געגגאיבער קאלאניע, קאאפעראטייװער ארבעטער דער אין
ט אישט׳ פארק ך געפינ ט װאם קיגדער־אינשטיטוציע, א זי ס  ה״

ען װערן עם װאו שולע» א .איז דאש קיגדערגארטן.—  אר־ די דערצו
ר״ פון עלטער אין קינדער בעטער יאר. זעקם ביז ד

עי היים קינדער דאזייגער דער פון אויפגאבן און צילן די ײנ  :ז
ש, קינד דאש דערציען ע, פיזי ט ס  און קאלעקטױו, געזעלשאפטלעך, גיי

ף ף פראלעטאריש־פםיבאלאגיש.—אופן גאטירלעכן א אוי אוי  נא־ א (״
פן״ טירלעכן רקונג אידעאלאגישע די ,װאש דערפאר, או  צו קומט װי

ם, אומדירעקטן אן דורד קיגדער די  מעטאדע דער דורך א״נפלו
 צוזאםענלעבן חבריישע דאש און שמועס מעשה, שפיל, ארבעט, פון
טיג אין—קאלעקטייװ קיגדערשן פון ר א ש א״גנ װעלטל). קיגדערי

ען נאטירלעך, לערער, די שט זיינ ײן ני  ענג אליין נאר פרעםדע, ק
 זייער פארשטײען און משפחית פראלעטארישער דער מיט פארבונדן

שט באלמעלאכעם. געניטע װי פאך ען גאר ני  פאראינ־ לערער די זיינ
״ן דעם אין טערעסירט לז י או  איז צװעק זייער נאר קינדער, די פון װ

ך ט עלטערן די באקענען צו אוי טיגער און צילן די מי ט־ אלזיי  נוי
שט לערער די שוין מערן במילא קינדערגארטן. פון װענדיגקײט  ני

 אקטיװער לעבעדייגער א נאר פאקטאר, ר״ן׳פעו־אגאגישער דער נאר
ײ :קאלעקטיװ ארבעט און אן פירט װאש גליד, ט ס ע די מי  קל״נ

ט םיי און מ־ויםע. די מי

 אל־ אן דורך דערװיילט װערט — פארװאלטונג—פירערשאפט די
ג געמיינעם נ טי ײען עם קיגדער זועמעם עלטערן, אלע פון מי  אין ג

ט האט פארװאלטוגג דאזיגע די קינדערגארטן. כ פזי  אן פירט און אוי
ט טן םאציאלע און קולטורעלע װירטשאפט, פינאנצן, די מי  טעטיגקיי

ץ— ל ט א ר דער מי ע ט ק ע ר ג די גונ לי ט״ א לערער. די פון ב

ט װאס חבר׳טע די ך גי ט אפ זי גע־ א איז דיעטע־שפייז, דער םי
ד 1זי פאשט און פאך. איר אין םפעציאלישטקע ניטע ר איי ע ״ ט ז  גו

 שפ״ז, די דיעטע, ידי קינדער־יװעלטל... דעם אין מאמע א װי ארײו
ט צויגעגרײט ווערט  דאקטאי א פון אינשטרוקציעש כאשטימטע לוי

ך געמאשטן• און געװאוייגן װערן פארצייעם די גודמאן). (דאקטאר  אוי
ט די באשטימט װערט  װאש סאניטאר, דער מאלצייט. יעדן יפון ציי

ט ף אכטונג גי ך איז ר״נלעכקייט, דער אוי  חבר, אײגעגער אן אוי
ן פארשטײט װאש י י ט האגדלען צו אזוי װי וױישט און ארבעט ז  מי

וי איז אלץ טאטע. אמת׳ער אן װי פונקט קליינװארג,  איינגע־ אז
וי ארגאניוזירט, און צוגעפאשט שטעלט,  זאל קינד א װאו אז אז

שט מען, ני ט צוקו ך זאל עש װעמען מי  גישט זאל עש װאש טרעפן, זי
אומ״ פאטערלעכע און טוטערלעכע א קיגד דאם באגעגגט טאז, באצי

ען קיגדער די ט גרופן, עטלעכע אין אײינגעטײלט זיינ  א לוי
 שפיל, ארבעט, צוגעפאסטע א האט לערער יעדער עלטער. געװיםן
ט מעשד״ ע לוי ײנ ען, מאלן, :קינדער די ■קינדער• ז קלעפז, צ״כעג

 אזעלכע ).128 (זייט ?״ םארלאזט םאמע די איר האט ״פארװאם
 יעדן אויף כמעט געפינען מען הען שפראך־אומגעלומפערטהײטן

בלעטל.
 דער צו װעג דעם פארזאמדינן ארוים, טארט׳עען טעותיז די

 װאם זײ ם׳זאל אז פאדערן, און ;פראלעטארישער ׳נײער
םארריכטן... שנעלער

ען און שפילן שניצן, ע פון בוי בלאקש. פארטיגע און מאטעריאלן רוי

ט מערשטע די זיי פארבריינגעז װעטער שיעעם א אין  אין ציי
ען לערער די ■1פארי בראנקם ״ ט ג ף קינדער די םי  עקסקורשיעם אוי

ך באקענען דארטן גארטן. באטאנישן איז גארטן׳ -זאאלאגישן אין  זי
ט קינדער די ח, אלערליי די מי ױ ט ח ײ, פון נעמען די מי ט ז  מי

ט פלאנצן, אלערלײ ן נעמען און קאלירן די מי  די אט פלאנצן. די פו
ע ע אז רקוגג גזואלדיגע א האבז עקםפערימענטן ד עי די אוין* װי ד  קינ

ך זאפן קינדער די ט אן זי  פאנ־ נעמען, קאלירן, בילדער, אלע די מי
״ קומען טאזיעס, ן צוריק ז ר אי ע ״ ם קינדער ז  קינדערגארטן—ה״

בן און ע זייערע דורך איבער אלץ גי עג טן. א״ג קיי ײאיג  נאך און פ
ן אוים װאקםט ארבעט׳ צייט געװישער א  וועלצל א קינדערגארטן אי

 גײס־ א פשוט אי.ז װאס קינדער־פרא׳דוקציע, א״גנארטיגער אן פון
ך אריבערצוכאפן פראלעטאריער יעדן פאר גענוש טיגער ן זי  קוק א או

טאן.

ט פארבונדן איז קינדערגארטן רער  אר־ אינטערנאציאנאלן דעם מי
ר איז דאש ארדן. בעטער ע ״  אוישצו־ זען דארף א. א. א. דער גוט. ז

ל קעדערגערטנער. פון נעץ גאגצע א שפרײטן ״ אריגע אט־די װ  דריי־י
 קול־ אונזערע פון װערן באטראכט דארף דערציארנגם־אינםטיטוציע

^ א װי טור־פירער י ר א ט א ר א ב א  עלטערע די פאר [ה1זרי? פון ל
ען װעט װאם שולן, קינדער פראלעטארישע ר״נג ט ב ך מי  קערן דעם זי

פטיגן פון קונ קלאםן־קעמפער. צו

 שאלד דרעם־פטרײק. איצטיגער דער איז ביישפיל גוטער זײער א
 פארװאלטער די האגן געװארן, גערופן איז דרעש״שטרייק דער װי

ג םפעציעלן א פאררופן לערער, די םיט נ טי  קינדער־על־ די פון מי
 דער הילן־. באלדיגער פאר «יטלען איז פלענער באטראכט און טערן

ג פון רעזולטאט נ טי : געװען איז טי

ך דארפן מאמעש אלע )1 ף באטייליגן גיין זי  פיקעט־ די אוי
דעמאגסטראציעש.

ען עם דןינדער װעמעם טאמעם, די )2 ״ שט ג ן ני  קינדער־ אי
ליג קינדער זייערע לערער די נעמען גארטן, װי ײ ט דער איבער פר ״  צ

ען מאמעם די װאם ײנ ף ז םטר״ק־דינםט. אוי

ם א פאר םענט 25 בלויז רעכנט קינדערגארטן דער )3  קינד׳
עםן.

םט. ע?זאמענירט דאקטאר פון װערן קינדער די )4  די אומזי
רוגג דאזיגע ט עקזאמעני ל אלם גודמאן דר. גי ״  סטרייק־ צום ט

שטײער.
ך פארפליכטן קינדערגארטן־קינדער, פון עלטערן די )5  צו זי

״ װאש אלץ טאן םטר״ק. דעם העלפן צו קענען ז

פאקט. לעבעדיגער א—װײם או שװאר־ן דאקומענט א איז דאש
ך לאטיר איצט פיל פארשטעלן, זי  מאמעש־פרא־ הונדערטער װי
ך ײאלטז עס לעטארקעש ״ װען גליקלעך, געפילט זי  די האבן זאלן ז
ן קינד א ז״ערש אפצוגעבן געלעגנהייט מינדשטע  הענט, זיכערע אי

ף נאטש  אוי טאג, גאנצץ א פון אפגערעדט שוין שעה? עטלעכע אוי
פין גאם אין ארויםצויג״ן געלעגנהייט א האבן צו  און פיקעט־ל״ן אוי

שװעשטער... פראלעטאריש־קעמפנדיגער איר—האנט א געבן

 דערציאוגנם־אינםטי־ א װערן דארף און קען קיגדערגארטן דער
ציע  פון קאנצענטריר־פונקט א איז שול־קינד פראלעטארישז פארין טו

 פרייע פאר מיטלען, נאך גארן װאם מאמעס, פראלעארישע טויזנטער
ך קעגען צו שעה׳ן גן זי אט״לי  טאג־טעגלעכע און אלגעמיינע די איז ב

קאמפן.
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מח־דדניענע ן י * ל .א ר. ד

מח־היגיענע, ס׳איז װאם פארשטײן, נעםער זאל מען כדי
בײשפיילן. אײניגע געבן איך װע׳צ

 צוריק־ a געדלען־ תמיד ארבעטער. םערציג־יאריגער א .1
 גע־ האט ער װי ?אנג אזוי מענטש. שעמעװדעער געצויגענער,

 איז פילאץ, אײן אין באשעםטיגט געװען איז און ארבעט האט
 שװא־ יײז אז געװאוםט, ניט גאר דאט עד גלאט. געגאנגען אלץ
t־a אנדערע. מיט מישן צו זץ־ :עװען איז זײט בע :y בער^ 

 אוים־ עד װערט פאםטן. זײן פ«ד<ײט ער און קדיז׳ם א אוים
 טדא- א איש פאר איז פלעצער נ*יע אין ארבעט זוכן צו נערעגט.

 פארזיכערונגם־אנענט. א װערן צו אימיצער אים ראט געדיע.
 טאר שטארנט פאמיליע זײן 5וױי מוז, ער אבער ניט, װיא ער

 רעסאםענ־ אגענט, אן אויד איז װאם פרײנט א זיינער הונגער.
 אים ילערנט און פארזיכערונגם־געזז^שצםט א אין אים דירט
 אםיילו קען ער ניט. עם גייט דעם טראץ נאר טאן. צו װאם אויס
 גרויםן א זאגט, ער װי םריער, פון דערװארט ער אנהויבן. ניט

 פארצושטעלן זיך םח־אנשטרײנגונג בלויזע די און דורכפאל.
 מעסצעכע מיט רעדן צו זײן אים זועט עם שװער״ ״שרעסצעך װי

 מאכט ילעבנם, זײערע פארזיכערן צו אײנצורעדן זײ און קונים
כעשטערט. וױרתלעך װערט מח זײן גײםטיג־קדאנק. אים

 געפעריצעך. װערן קען צושטאנד זייער ? טאן מעז קען װאם
 װערט מח-היגיעניםט א פון אױפפאםונג דער אונטער אבער

 זיין איז נ^יסאיכערװ״זע געהיייצט. מאנאטן אייניגע אין ער
 םון באשטייט באהאגדלונג די ■גענאנגען. װײט ניט נאך פא?

 בריינ־ װעאכע געשפרעכן, געשיקטע זייער ,ן כ ע ר פ ש ע ג
 אים גיבן און קראנקן פונ׳ם פםיכאלאגי טיםערע די ארוים בען

 געילעגנהײט דער בײ אציין. זיך מיט באקאגטשאפט א און מוט
 װעלכע װידוי, א געזונט־צערער דעם פאר אפ אויך ער ציינט

 װי־ דער צו אויך העלפט און אנגענעם טדייםטנדיג, זײער ,איז
 ינאך געהערט איצץ ראם דענקען. נארמאלז דעם ז־עראײנשטעצז

פארהיטונג. צו
קראנ־ דער װען געװען ט5װא פארהיטונג בעםערע א אבער

 מח־היגיעניםט דעם מיט ן ט א ר א ב געװען זיך װאיצט חער
ע א אננעמען נעװאלט האט ער א״דער געזונט-אפהיטער און  נ״

 אזעלכע דארפן ארבעטער־שטאט אן אין (און באשעיפטינונג.
 נא־ רעגירוננ. דער פון אנגעשטעאט און פילע זײן עצה־געבער

 אומשטענדן אידעאלע אונטער אז זאגן, װייטער מען קען טירילעך,
 ניט דאח* מען און מארזיכערוננם־נעזעאשאפט קיין ניטא איז
אגענטן). קײן

 פארהי־ די זיך האט װײטער שריט א נאך כייענדיג נאר
 זײן אין קינדהייט, קראנ?נ׳ם דעם אין אנהויבן געדארפט טונג

 דער- זיין פון נעװארן. דערצויגן ש^עכט איז ער הויז, עי^טערנ׳ם
 דורן־ נידעריגק״טם־געפיא, א איבערגעביליבן אים איז ציאונג
 האט װעאכעם איז אנדערע װי נידעריגער זיך האלט ער װעאכן
יצעבן. זײן איז פארטשריט זײן געשטערט תמיד

״ן ניט איבערהױפט דארןז עם װײטער. נאך גייז ^אמיר  ז
אייח זאל מענטש א װאו אאגע, םאציא^־עהאנאםישע קײן

ארבעט. אין מאנגא דורך
 פערזענאעכע א זייז קען מח־היגיענע ,אז מען זעט דעם פון

 .ג נ ו יל ד נ א ה א ב נויטיגע אבער פאראיבערגייענדיגע, און
. י ר ע ב ע ט־ג א ר גוטע א זײן הען זי  דערציען קען זי ן
 ץ,5א װי װיכטיגער און, עלסערן. די הײםט, דאם דערציער, די
 ר־ א פ םון ב^יק העכםטן און גרעםטן דעם אננעמען דארףי זי

: ג נ ו ט י . דעם ה ן ר ע נ א י צ ו צ י א ו ו ע ר
 אין נעשפיילט האט װעלכער דאקטאר, מעדיצינישער א .2
 כאטש געילט, סומע גרויםע א פאר^רן האט און םטריט װאצ

 טײװיציש אזוי אבער ער איז רואינירט, פיגאינציע^ ניט איז ער
 װערט ער צוזאמען. ברעכט מח זיין אז געלט, אין פאריציבט

 נידערגע- דערשילאגן, איז און ארבעט זיין טאן צו אומפ״איג
,מע^אנכ^יש. דריקט
 בעםער נאך אבער נעהאיצפן. געזונט־יצערער א םון װערט ער
 משוגעת נעלט קאפיטאי^יםטישע גאנצע די װען געװען, װאלט

 קאפיטא־ די פאר גוט געװען אויך ט5װא דאם פארשװינדן. זאל
 אייגענעם ז״ער פון פאראומגיציקט הײנט װערן װאם יציםטן,

 אן אין ארבעטער עריצעבע געװארן ווואצטן זײ קאפיראליזם.
זארגן. הײנטינן די אן געזעיצשאפט ערצעכער

 גייםטיג טייצװײז יװערט ט,5א יאר םוםציג פרוי, א .3
 מענםטרואציע, איר פארי^ארן גראד האט זי װי אזוי געשטערט.

 מח־שטערונגען, מאנכעםמאיצ זיך טרעפן צײט יענער אין און
 דאם אבער אורזאך. די געפונען שוין האט מען אז כזען, דענסט

 געזאגט, בעםער אדער אומװיכטיגע נעבענזעכ^עכע, א נאר איז
 אורזאך טיפערע איז אמת׳ע די אורזאך. גע^עגנהײטיצעכע א

 די פאםטן. זײן אנגעװארן האט מאן איר אנאנדערע. גאר איז
 ארײנצו- זיך געצװאוננען איז מען גרוים. זייער איז ארעמקייט

 צעריסענע מיט גייען קינדער די דירה, צו־ענגער א איז ציען
 טרויע־ זײער פארזארגט, שטאדק איז פרוי די מאמע, די שיך.
איבערטראגן. ניט עם קען זי ריג.

 באשטײענדינ פאמייציע, א מיט מאן מיטיצ־יעריגער א .4
 מענטש, חאיגער פריחצ/נכער, א קינדער, םינח און פרוי זייז פון

 אויך פארדעכטיג. אײפערזיבטיג, קריגעריש, פ^וצים װערט
אוםן. איבערטריבענעם אן אויף אויבן צו זיך אן ער הויבט

 מח־און־קערפער- שרעקיצעכער א פון אנפאנג אן איז דאם
ע הײםט װעאכע קראנקהײט, נ י י מ ע ג א . א נ נ ו מ ע  ל

 מעדיצינישע די ארדנוגנ. אין ניט זיינעז מארך דער געהירן, די
 ויוע־ אמאליגער אן פון פאלגע א פאר דאם האלט װיםנשאפט

 האט פאציענט דער װעצכע םיפלים, פוז הראנסחײט, ׳נערישער
פייער. נאך אדער צוריה, יאר דרייםיג צװאנציג, מיט געהאט

 װיסג־ נײעםטע די נאך באהאנדלט װערט ?ראנקער דער
 צושטאנד זײן װײל נעהײצט, װערט און אנגאבן שאפטלעכע

 שפע־ אדער פארנאכילעםיגט, אויב געגאנגען. װײט ניט נאך איז
 פרא־ איז קראנקהײט די װייצ פאד^וירן, ער איז געהײצט, טער

אומהײלבאר. און גרעםיװ
געװען װאלט םארהיטונג בעםטע די אז זיך, םארשט״ט
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ג אבכאלוט איז עם טי י ו  אפים נאציאנאלן פון פארטרעטער אז ג
 האבן מיר װאו לאנד איבערין שטעט פארשידענע די באזוכז ןאלן

ך איז דאם װאכן. 5־1 אין איינמאל ברענטשעם כג די אוי  פון מייגו
ט װאלט באזוך דער ווען חברים, ארטיגע די וי געפאלן גי  שײער אז

ברענטשעם. די אף פינאנציעל
״ באטש ברענטשעס, די ען ז ײנ ער זייער אין אקטױו ז  א״גענ

ײ שפךייטן ארגאגיזאציע, ט אבער ז ם ני װיטעט זייער אוי ־ אקטי  אוי
גןרייזן. שטאלע אײגענע זײערע סער

ען ברענטש יעדן אין װאלטן יזועלכע טוער, אקטױוע פאראן זייג

 ױגנט. זיין אין םיפלים מיט אן ניט גאר זיך שטעיןט ער וועז
ט גערארםט האט דאם אז הײםט, דאם ר ע ל ק ע ג ם י ו  א
 ?ראנקהײטן. װענערישע די אז אויך אבער צײט, אין װערן

 פא־- געדארםט װאלטן פארשוױנדן, אינגאנצן קענען װעלמג
פארענדע־ םאציאלע דערציאונג, םעקםועלע :װערן ניכטעט

 געשלעכטם־ פון פארשװינדונג דער צו פירן זאלן װאם רוננ,
?ראגקהייטז.

 איז אװע־ פרימארגן יעדן גייט יאר צען פון מײדל א .5
 דער־ עלטערן די אבער אהײם. נאכמיטאג קומט און ארײן שולע
 אין געגאנגען ניט גאר זי איז חדשים פינוי גאנצע אז פארן,
 זײער םארנאכלעסיגט אויך האבן שול־אױטאריטעטן די שולע.

םליכט.
 װערט זי װײא געזונט־יצערער, א צו קינד דאם בריינגט מעז

 פולשטענ־ פאר אבער זי ׳געפינט ער מח-קראנק. פאר באטראכט
 כא־ רעװאלוצי^גערן אריגימ^ן, אן האט זי נאר געזונט. דיג

 ניט קעז זי חינדער. דורכשניט דער וױ קליגער איז און רא?טער
 און הײב דער אין טאטע־מאמען צװישן קריגערײען די ^יידן

 האט זי לערערינש. די און שולע די פייגט זי האט איבערהויפט
 איר דערלויבכ מען זײ, פארנאכלעםיגט מען אבער טאלאנטן,

 די לערנען צו נעצװאונגען װערט זי אנטוױקלען. צו זײ ניט
אינטערעםירט. ניט איז זי װעלכע אין נעגענשטאנדן

 ־ ם י ם ־ ל ו ש ר ע ד ן ו א ע ל ו ש די נאר זי, ניט
ם ע ז ט י . t< נ א ר ק א

דערציאונג־כעטאדע, א בײ אומשטענדן, גינםטיגע אונטער
 געשען. גיט דאם װאלט רעםפעסטירט, װערט ?ינד דאם װאו

אהין. געלאםן און שולע די יגעהאט ליב װאלט זי
זיך, גריגט פארהײראט, װאם נאר פאלק, פאר יונג א .6
 ביטערע פארדעכטיגונגע;, אומריכטיגע אומגליקלעך. זיינעז

 געגנ־ פון פעריאדע א אמת, ערגער. לאגע די מאכט אײםערזוכט
 שוין עם גייט דא אבער נויטינ. תמיד איז צופאםונג זייטיגער

 פא־ערגערן און ארײן אויך זיך טישן פאמיליען בײדע װײט. צו
 הערשט ליבע אנשטאט לייט. ױנגע די צװישן באציאועען די
 אבער מח, דעם אויף קראנלן ענדלעך װערט םרוי די .ם א ה

 איר אז ז*<גן, קען מען ה״לבאר. איז זי און שװער זײער ניט
 גע־ אינטעליגענטע דורך םארהיטבאר. כמעט איז רןראנקהייט

 הדשים עטלעכע אין מח־היגיעגיםט דעם עם געלינגט שפרעכן
צושטאנד. נײםטינן נארמא^ז א צו צוריקצובריינגען זי

״ האבן באװעגונג, דער אין חברים אגפירנדיגע װערן געקאנט  אבער ז
ר ע ״ ג ז ײגי ך צו צוטרוי װ ײ און אליין זי ען ז ײנ ט ז ב זיכער ני  אוי

״ כטיג ארבעט די פירן ז ך װערן עם און רי ע אוי ״ ג 1ז י נ ױי ע ו  ניי
גן הברים צוי ע ארבעט. דער אין אר״נג

 און באפאלא אויםער באזוכט, האב איך װאם שטעט, אלע אין
ן אף טעמע זייער פאר אויםגעקליבן ברעגטשעם די האבן אלבאני, ״  מ
 אײגענע זײערע מאם דעם צוליב םיי דערצואוגגם־פראגע, א לעקציע

ען מיטגלידער נ ״ צוליב סײ פראגע, דער אין פאראינטערעםירט ז

 פאר לערע א געפאדערט װאלט פארהיטוננ העכערע אבער
פאמיליען־לעבן. אוז הײראט איבער לייט ױנגע
 גע- איצט צוזאמען. לעבן װידער גײט פארל זעלבע דאם .7
 שלום. זײער שטערן װאם אורזאכן נייע און אנדערע זײ פינען

 זיך דערלויין זײ איר. אדער אים איבער הערשן װי^ זי אדער ער
 האלט זיי םון יעדער אנדערן. דעם אײנער פר״הײט ?יין ניט
 ״טיין״ ם׳טײטש, פריװאט־א״ננטום. שטיק א פאר אנדערן דעם
 זיי 5װיי שיייז, ניט זיך זיי װילן דאך און !פרוי ״מ״ן״ מאן,

 שקלא־ זײנען זײ מײנונג״. ״עםנטלעבער דער פאר זיך שעטען
 טאן דער מאל דאם װערט נו, װעלט. ארוםיגער דער םון פון

מח־קראג?.
ע נאנצע די א ע ו ם ק ע א ם א ר א  םארענ־ דאח* ט
 מאן צװישן לעבן אינ׳ם ע י צ ו ל א ו ו ע ר א װערן. דערט

נויטיג. איז פרוי און
 זאך <ן,יין םרעגנדיג ניט מאן, א טיט חתונה האט פרוי א .8
״ן װעגן  װערן מוז און צוזאמען ער ברעכט באלד פאמיליע. ז

 אונטער־ אן מח־קראנקע. פאר אנשטאלט אן אין אײנגעשפארט
 איז ער אז געצייגט, נעװען װאלט הײראט דער ר א פ זוכונג

 פאמיליע ז״ן פוז מיטגלידער אײניגע אז און קראנק געװען שוין
 האבן פאל דעם איז װאם נוט נאך זינען. פון אראפ אויך זײנען

 זיכער) (ניט אםשר װאלט װעלכעם העד, הײן געהאט ניט זײ
טאטן. דעם פון אייגנשאפטן גײםטיגע קראנקהאםטע נע׳ירשנ׳ט

 באשטיין נעדארפט װאלט םאלן אזעלכע אין םארהיטונג די
ק פון אײנפירונג איז י נ ע ג ל ו  ״ױחשעניהם״), : (ענגליש ע

 פארהיטן צו אונז העלםט װעלכע פראקטיקע, און װיםנשאפט א
אייגנשאםטן. שלעכטע גע׳ירשנ׳טע

 ״הײראטם- דא שוין זײנען אײראפע אין שטעט מאנכע אין
 אײנגע־ געדאדפט אויך װאצט בױרא אזא באראטועם־ערטער.

ארבעטער־ארדן. פארטגעשריטענעם א אין װערן פירט
 זאא ארדן אזא אז געװען, װינטשענםװערט אויך װאלט עם

 דער געזונט-לערער. א און געזונט־אפהיטוננם־דינםט א האבן
 בא־ דאר̂ו װעלכער דאקטאר, דורכשניטלעכער ׳געװײנטלעכער,

דערצו. מענטש דיכטיגער דער ניט איז קראנקהײטן, האנדלען
 ?ער־ ז ט י ה ר א ם צו אזוי װי ארבעטער די לערנען

 דערציען צו לעבן, צו ווי קראנקהײטן, נײםטיגע און פערלעכע
 די איז דאם—אוםן געזונטן א אויף הײראטן צו ?ינדער, די

 אויך זײנען װאם געזונט־לערערם, םפעציעלע פון אויפגאבע
מח־היגיעניםט!. און פםיבאלאגן
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קבר אפענעם בײם אן חײם דז װי א ס־ו ע אל רג א ט
געשעעניש) (א

ז געזעםן ף לייב אי קל נידעריג א אוי ט און ב״נ  טרערן־פאר־ מי
 אומבאשטימ־ אן אין שויבן פאדרעגנטע דורך געקוקט אויגן_ צויגענע

ארוים. גאם דער יאויף ריכטונג טער
 צאנ־ צװיי פון שאטנדלעך שװאבע טונקל. געװען איז שטוב אין
ט, קענדיגע ען לינ שע ונילדע, װי זיינ ה׳לעך אויסטערלי  געקראכז חי

 טרויע־ דעם אין לייבין דערמאנעגדיג םטעליע, און װענט די איבער
אג: ריגן ט ײ װ

ן ״בעגי, טא״. מער שוין איז בעני, זיי ני

ן א צוציען געװאלט זיי האבן טעמע דער דורך װאם דעם ג טי ״  ז
עלעמענט.

ם י ם ען באדינגונגען אביעקטױוע די . י ט ע נ י נ ר זייג ע ״  ז
איז נאר גוט. ט אנפירן זאל עם װער ניטא ם׳  איז ארבעט. דער מי

ען שטאט נ ״  פאר־ קיין פאראייגען. לאנדסמאנשאפט צאל א פאראן ז
ט איז זוך ען געװארן געמאנט ני צי ן ארדן. צום זיי צו ״  באזונ־ ק

ט ברענטש דער צייגט אקטױויטעט דערע  פון געשטראכן ארוים. ני
 אפגעריםז זייגען כויטגלידער. 42 איצט פאראנעו חברים. 10 ביז 8

ט צו איז עם קלמולאנד. פון דיםטריקט פון  באזוכן. צו אפט װיי
״ זאל מען בעטז שר״בן װייטער ז  דיםטריקט. שיקאגא׳ער צום צו

״ ביי זאל םען פארלאנגעז  לערער טעטיגער א שול. א עפענען ז
שטאט. איז באװעגונג גאנצע די אויפגעלעבט װאלט

ג צו װאם דעם, פון ליידט ד נ א ל ו ו י ל ק ני י  און רענק װי
ן פ״לערם ע נ ״  דער אין ארבעט. דער איז געװארן ארײנגעצויגן ז

קינדער. 40 איצט לערנען שול
 זייער האבן דעטראיט אין ברענטשעם די . ט י א ר ט ע ד

ען ׳םעגלעכקײטן גרויסע צי צו ר״נ  אבער מיטגלידער, צאל גרויסע א א
ן דערפאר פארנאנלעםיגט. װערט ארבעט די יז  גרויםע א ארוים װי

 א און שולן פיר געהאט האבן מיר קלוב. און שולן די אלןטיװיטעט
ן פון װאך די און מיטל־שול ״  א געװארן ארגאגיזירט איז קומען מ

 שלום־ אין תלמוד־תורה׳ם, די אין אריין דרינגען שולן די שול. טע5
ט און שול עליכם ״ האבן נאר ני גן ז צוי ע עג רי  דארט, פון קינדער א

 קינ־ אירע אלע כמעט האט װעלכע שול, פינפטע די ביישפיל צום װי
םגעצויגז דער  נאר געגנט, יענעם פון תלםוד־תורה׳ס די פוז ארוי
״ ך האט ז ך זי  טעטיגע צאל באדייטנדע א ארײגציען אייגגעגעבן אוי

שול־באװעגונג. אונזער אין שולן טיפן אנדערע די פון פארװאלטער
ן .ן א ר ק ע ״ ט גרויםע ק ײ ק ט עקראן אין מען קאן טעטע  ני

 פארנומע־ א אוז עלטערער אן איז דארט עלעמענט דער דערװארטן.
ד באזירט דארט ארבעטער־רינג דער נער. י  און שול־אידן די אף ז
ט ך גי ט אפ זי ם לייבאר אין כשרות מי ט איז ל״םעאו  רעליגיע סי
ײן שול. זייער אין ט דארט איז שול אונזער פאד פלאץ ק  פאראנען. ני
ע דאס ציג ײנ  אקטי־ די העכעו־ו איז װערן געטאן דארט קען װאם א

ען װעלכע חברים. די פון וױטעט איז פאראז. דארט זיינ ג, ם׳ טי  נוי
ײ אז ך זאלן ז  אגדערע די װאם צענטער, דעם אין איבערציעז זי

ן צו כדי אן, האלטז ארגאניזאציעם ״ ט פארבונדן ענגער ז  דער מי
באװעגונו^

 — קל״נער, א איז אירי אין ברענטש דער כאטש .י ר י א
כן גאר אז זיכער, איז—•מיטגלידער 15 אינגאנצז  זיי װעלן אינגי
רעזולטאטן. גוטןן בר״גגען

א ל א פ א  און ארבעט פאר פעלד א פאראן איז באפאלא אין . ב
װי־ מוז מען טאן. צו ארבעט די עלעמענט דער איזיפאראן עם  אקטי

רן  שײא־ א זײער איז דיםטריקט ראטשעםטער דער חברים. די זי
 צו דיםטריקט דעם אזוי װי װעג, א געפינען מוז «ען און כער

ײן אין פארשטארדןן. גן באפאלא אין מען האט װאד א צוי ע ר״נג  א
ע 8 ״ ברענטש. אין חברים נ

ב זייגער, קערפער מידער דער געציטערט. קאנװאולסױו האט ל״
ך האט ף כעקויקט האט ער און געװאקלט זי  בעגיים װאו ערד, דער אוי

טוך. שװארצן א מיט צוגעדעקטער א געלעגן איז קערפער
גן די געװארגן. און געקיצלט אים האט האלז אין  פי־ האבן אוי

ײניג״ פון און אט־אט, ;געברענט בעריש װ ײן פון איגע  האט ברוסט ז
ך  אין דארט, חנת׳ם, װי פונקט כליפעריי, א ארוי.םגעדיםן שיער זי

ך האט ער שלאף־צימער.  טרערן די אפגעװישט באהערשט, אבער זי
ן זיך• צו קומען געפרואװט און אג: א געבויערט האט הארץ אי ט װיי

ן נאך בעגי, — ״ ט יאר אנצן גאנצע ק געװען. אלט ני
ד און געטאן טראכט א עפעם האט ער אויפגעשטעלט. האםטיג זי

 דעם ארײנגערוקט שלאף־צימער, פון טיר צום צויגעגאנגען איז ער
ט און פיגצטערניש געדיכטער דער אין קאפ  אפאטיש קול, טרוקן א מי

: געטאן זאג א
טעלעפאן. צום ארונטערגיין כ׳װעל —

ט האט חנה ך האט זי גע׳װײן. דעם איבערגעתאקט ני  געקאר־ זי
ף טשעט  אי־ טרערן, דורך ניט^פארשטייעגדיג, װי און בעט, איר אוי

:בערגעפרעגט
בשורה? פינצטערע די אנזאגז יעדן נאך װאם צו —

:אקםלעז די ימיט געטאז צי א האט לײב
 אים דארף מען טויטן־אפטײל, אין װיםן לאזן דאך .מוז מען —

באערדיגן. דאך
ך װארט דאם האט שװער אזוי עפעם געטאן. ציטער א האט ער  זי

ײן פון ארויםגעריסן ך האט ער מויל. ז ג און פארקלערט זי די ײעג  ג
ג געטאן קוק א די לנ װי ט־ ף ני  א װי און קערפעד צוגעדעקטז דעם אוי

ך גנכ שטו׳ב. פון ארויםרוקן גענומען זי
ן רעגן דער פ׳ ן געפאטשט אים האט גאם אוי ר״ו, פ:ים אי ■גע־ א

ט און אים ר״צט ײן. געלאזט ני דיג האט ער ג ת׳ שגו טן עק ט געשני םי

. ר ע ט ם ע ש ט א  ברעג־ די פאר פירערשאםט א פעלט דא ר
״ טשעם.  פון פריער נאר קינדער־שול. א עפענען געפלאנט האבן ז

ײ מוזן אלץ ען ז  ארבעטער־ארגאגיזאציעס, אלע פאר צעגטער א בוי
איז װייל  איצטיפער דער פון ארויסשטעלן זיי ם׳זאל געפאר א דא ס׳

דירה.
 שול, א האבן װעלן זײער װאלטן חברים די . י נ א ב ל א
איז ג ס׳ טי י  ארבעט די םקענעקטעדי. און אלבאגי פאר שול א גו

ט געטאן װערט ברענטש אין  געדארפט אבער װאלט מען שלעכט. ני
אזונן אפטער אלבאני. ב

ר איז שטעט אלע אין לאגע עקאנאמישע די ע ״  געדריקטע א ז
ך לאזן חברים די און ״ װאם דעם, צוליב שטרײכן זי ט קאנען ז  ני

מס. צאלז ע אין ד  ארוים־ פאנדן געזאמלם װערן ברענטשעם אייניג
דױם־צאלונגען. זייערע אין חברים ארבעטםלאזע די צוהעלפן
ג װאלט עם טי י ו  אוים־ זאל אפיס גאציאנאלער דער אז געװעז׳ נ
ע אזוי װי פלאן א ארבעטן ז׳ ארגאניזירט זאלן פאגדן אזוינ עי  װ

ע אין אז געפאר, א דא איז עם וױיל ג י נ ״  אנ־ זיי זאלן ברענטשעם א
ן א פון פארמע די געמעז ת’ם .“פאנד ״טשאריטי מי  װינשנסװערט א

״  ברענטש פון חבר יעדער װעלכע אין לײ-קאםעם, ארגאגיזירן זאלז ז
ע דורך זאל  א יאר פון פארלויף אין ארײנגעבן אויסצאלונגען קל״נ

 אר־ די װערז אנטליען זאל געלט דעם פון דאלאר. 5-3 פון םומע
ל חברים בעטסלאזע פי ל אזוי פי  אפיס נאציאנאלן פון בילס זײערע װי

ױם לאקאלע די אן. טרעפן  ברענטש. צום חוב א אלם בלײבן זאלן ד
ען װאם חברים די ען ברענטש דעם פון געלט דאם ל״ ײנ  פארפליכ־ ז

ר פון חשבון ן’אפ ברענטש דעם צו צאלן צו טעט ע ״ ־ חוב ז ג װ״ני ם  א
 קאנען ברענטש יעדער װעט אופן אזא אף< װאך? א םענט 5 םטענם
ט אנגייז ן מי ״ ט ארבעט ז דיג גי ײן שטר״כג טיטגלידער. ק
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ט א אז איז קלייטל צום װעג דעם פל״צעש ד< װג טךא ך גו  אריינ־ זי
טעלעפאךביידל. אין גערוקט

ך ער האט טרײבל דאם האלטנדע  ער אז דערמאנט, פיטאםאל זי
ט געדע;קט ײלונג. דעד פון נומער טעלעפאן דעש ני טךאפט טוי
ך צו גערעדט און ונעטאן שט״כל ביטערן » האט ער :זי
ט — ך אזוי אז זיך, געריכט ני ך אויסקומע! װעט גי  באגוצן זי

נומער. ידעם מיט
ן געװאלט שויז האט ער ״ סג רוי ך האט ער אבער קראש, פוז א  זי

ך איז קרעטער דער אז דערמאנט, גלײך ד א אוי טגלי  דעם אין מי
ג זעלבן ױי ט געטאן פרעג א אים האט ער ארבעטער־רינג. פון צו  א מי

:יויל צעבראכן
ר? וױיםט אפשר — אי
 טעלע־ דעם ערגעץ געהאט יא האב איך מיר. ביי קאפ א אט —

פאךנומער.
ך האט ער  שאדויערנדיגע די װי פונקט אומבאקװעם, דערפילט זי

גן  דזניר דורך דורכגעשטאנן אים װאלטן קראם איז קוגים די פון אוי
 ער ;הנאת מאדנע א געפילט ער האט אבער, הארץ, אין טיף פלייןמנ.

דן, געװעז איז  יעדער װאם שאדן, דעם פארשטייעז אלע װאש צופרי
ט טיילט ך האבז שושקערייען שטילע די צרות. זײינע אים מי  גע׳־ זי

ערן די אין אים צו גנב׳עט  מען בארואיגט. און גערעגט ארײן, אוי
:שארןן נאר שטיל, גערעדט האט

געװעז. קינד געראטן א ׳שאד א —
קאמוניםט. א יפיאנער, א געװען איז ער —
ד? א — טגלי  ער רענטער. א דאך איז פאטער דער פארט״־מי

ט רינג״ »רבעטער אין רופן דאך גיי
ך האט ער געטאן. ציטער א האט לייב  דיס־ די איז דערמאנט זי

ד האט בעני װאש קוםיעם, ט תטי  נאך געדענקט ער געפירט, אים מי
ך דאכט אט טענות. די  בע־ ; געװעז עם װאלט איצט װי פונקט אים, זי
ט קוקט און שטייט ני גן די אין אים שארפק״ט אזא מי ר״ן, אוי  א

ט טייטלט : אים שטראפט און פינגער די מי
ט דארפשט ארבעטער, אן דו, — ײן ני ן ז  ארגאניזאציע אן אי

ט צוזאמען ט באלע־אטים, און קרעםער טי  אנדעדן אן פון מענטשן מי
קלאם.

ב ף געקוקט און דערשראקענער א געשטאנען איז ל״  דעם אוי
ר בײ געזוכט אלץ נאך האט װאס קרעמער,  ער קעשענעם. די אין זי

ך האט װייג אײגענעם qjn אין אז ׳דערמאנט, זי ען צ ײנ  נאך פאראן ז
 א פון באלעבאם א ;ערגער נאך אפילו איינער און קרעמער עטלעכע

ט איצט אט שאפ; שינ״דער ״ איז צוריק לאגג ני  א געװען יענעם ב
 םקעבס. און שלעגערם .געדוגכען פאליצײ, גערופן האט ער פטרײק,

 דער איבערגעהאקט: מיטאמאל װערן געדאנקעז צעשװאומעכע ל״בים
 ער װעלבן מיט צעטעלע, פארשריבן א דערלאנגט אים האט קרעמער

דיג טעלעפאן־ביידל. אין אװעק איז עג םגיי  אפגעזיפצט ער האט ארוי
ך און ף געטאן קוק א צייטונג־געשטעל, דעם לעבן אפגעשטעלט זי  אוי
טונגען, פעקלעך די ך פון האין װאם ציי ט געװארפן זי  אויםדופנ־ מי

:קעפלעך דיגע
ן צו ״נעמט ״ ם ז ב׳  גע׳גנבי א אין אנטלויפט און שװעםטער װ״

אויטאמאביל״. עטן
ג שטורמישע אפ האלטן ״רבנים נ צו און פלײש כשר װעגן זי

מקװת״.
 פארטר״בן צו ליין פיקעט דער אוין= ארבעטער אלע ״מארגן

םקעבם״.
טונג, ערשטע די געטאן נעם א מאשינאל האט ער  זעלבע די ציי

ן איז ער װאם ט שוי װאוינ  וואס און יארן, פאר לייענען צו געװען גע
ײזן, אויסלאכן, שטעגדיג פלעגט בעגי װ ט פול איז זי אז אנ  שונד מי
ב שאנד. און ״ : כעטאי טדאבט א האט ל

 זי בעני פלעגט איצט כיז אויך. לעצטע די נעמען 8דארן ״מען
ען, מבר״נג ד ער פלעגט אהיי םקוטירן איר, איז קיק א כאפן אוי  די

ט ש א האט אבער... איצט בעגיין. מי  שװיים קאלטן דעם געטאן װי
ם. צוריק אװעק איז און פנים פון טונגען די לײעגען אה״  אבער ציי

ט ער האט ף געשטאנען לעבעדעער א ווי איז בעני :געקענט ני  אוי
:געטײטלט מאל אלע װי און בלעטער די

ענוג טאטע, —  צו פארברעכן א איז ארבעטער אן פאר שוין, ג
ן ענ טונג, אזא ל״ ד געגן פארראט א איז דאם ציי י אליין. ז

ך תמיד, װי האט, ל״ב :פארענטפערן געפרואװט זי
אגדע־ אן פארטרעט זי ארבעטער־צײטוגג. אן פארט איז דאש —

געזעצטע... מער א מעשיגע, מער א ריכטונג, רע
: צוריקגעװארפן אבער האט בעגי

פאררעטערישע. א רינטונג״ אגדער אן יא, _
ך האט לײב : בעטז גענומען זי

 ארבעטער־ארגאגי־ אן דאך איז דאש ריגג. ארבעטער דער אבער
יארן. פיל אזוי דארט שויז באלאגכ איך זאציע.

בערצ״גנדיגער גאך בעני און :אי
ך שוין איז דאש — ט אוי ן מער ני ״ ארגאגיזאציע• ארבעטער ק

ן שקעבש. און מוםרים פון באשעש, פון רינג א איז דאש ״  ארבעטער ק
ט טאר ״ מי ט ז געטײנזאמעם. קײן האין ני

ב ג די יגעטאן. ציטער שטארקן א טיטאמאל האט ל״ נ טו ״  איז צ
ן פון ארויישגזןפאלז ך האט ער ;חאנט זיי ט ערשט װי דערמאגט, זי  מי

ט ריידשדיג בעני, האט צוריק ױאשן עטלעכע : געטאן זאכ א אים, מי
ט —  איך װאו ארגאגיזאציע, פאררעטערישע א דאש איז גאר גי

ן געװאלט גיט װאלט  שטארבן, זאל איך װען נאר לעבעדיגערה״ט, זיי
ט איך װאלט ך זאל מען דערלויבט ני גן מי ף ליי  פעלד. זײער אוי

ט װאלט איך ך זאלן מיר צו אז געװאלט, ני י ע צורירן ז ר ע ״  מיאושיע, ז
הענט. פאררעטערישע

 פוגקט מוח, לײב׳ש אין אפגעקלוגגען איצט האבן װערטער די
ײ װאלט בעגי װי ך האט אים געװארפן. אים צו נאר־װאש ז  גע־ זי

ך בײלז דעק דער אונטער פון אז דאכט,  ווארע־ און פוישטן בעגי׳ש זי
ך װעט ער אז גען, ט זי ף באערדיגן לאזן ני  אר־ פרן פעלד דעם אוי

צן געבליבן איז ער רינג״ בעטער  פארװייטאגטער. א פארצארנטער, א זי
ס ט איז געשטאלט בעני׳ ע פון אפגעטראטן ני ײנ גן. ז  לע־ דארט, אט אוי

װ״ ךי בען :געמאנט און גערעדט צעבלוטיגטער א בעני האט ליבט, צ
ט דו דעמאנשטראציע. דער צו קוש — ך ביז קום, ארבעטשלאז. אוי

ן אויש דריק ״ ארדנוגג. ׳עקספלואטאטארישער דער געגן פראטעשט ד
גן די ארונטערגעלאזן האט לײב  פארטרײבן געפרואװט און אוי

ד פון ך חאט ער געשטאלט. בעני׳ש זי  איז ער װאש שולדיג, געפילט זי
ט דעמאלט בן האט ער םיטגעגאנגען. ני  אז פארשט״ז, צו אנגעהוי

ן האט ער װאש עולה, אן געװען ש׳איז עני׳  צוריקהאל־ געפרואװט ב
ײן פון טען ם דעמאגשטראציע, דער צו ג  פון זאל ער אז מורא, אוי

צע׳מזקיטער. א צעיהרג׳עטער, א צדריקקוםען דארט
 גאנץ ארוים דעמאגשטראציעש אלע פון בעני דאך איז אט —

, ם׳קעז געזוגט. און ן ״  בא־ א פארשװיגן ש׳איז װען האט ער אז ז
 אז זיך, ריכטו אבער געקראגן• דארט האט ער װאש קלאפ, האלטעגזשש

ן װעט בעגי ״ ט ז ט טרעפן טוי ף ני  דא, נאר דעמאנשטראציע, קיין אוי
טראק... א פון זזויז, לעבן

ך םיהאט בן זי  האט פענצטער די דורך נאכט. די צאפלען אנגעהוי
 אין איינגעהילט און ארײנגעקוקט שרעקעװדיגק״ט שװארצע א

ערדיגע די שװארצן שאטנם. לוי
בין, לעבן געשטאנען איז חגה  אין טײ גלאז א געהאלטן ל״

ך האט און ד,אנט ך איז טרינקעו זאל ער אז אים, בײ געבעטן זי  זי
ך האט ער דערפרישן. ט אבער זי  האט עד דעם. צו צורירן געיװאלט ני

ך האט אים בענקשאפט. מאדגע א געפילט  זאל עש אז געװאלט, זי
מען, װער צן ארײנקו ט זי לן אים, מי םפי ײט דאש אוי דיגק  און ליי

ך האט קונץ מאגישער א דורך װי טאקע און שרעקעװדיגקײט.  אן זי
 בלייכע און דערשראקענע א איז שװעל אפ׳ן און טיר די געטאן עפן

 בלאנדע ־יארױ.ע18 אן םילוויע, טאבטער, שבנ׳ש דעם שטיין געבליבן
ם מייידל, ט צוזאמען פלעגט װאש חבר׳טע, א בעני׳  אויןש גיין אים מי

י דעמאנשטראציעש. ט געטאן פאטש א האט ז ך און הענט די מי  א זי
טן צום געטאן לאז :שרײענדיג קערפער, טוי

ר ? אמת טאקע שיאוז ט שוין זזאבן מי ערן אונזער ני  ט״
?... בעני׳ן

ך ׳האט זי ט, זי װ״נ ך אראפגעלאזט צע ף זי ך און קני די אוי  זי
ן געטוליעט ט׳  זי איז מיטאמאל דעק־טוך. שװארצן אינים פנים מי

ך טיך, פונ׳ם ברעג דעם האנט פון געטאן װארף א געװארן, שטיל  זי
:געטאן פרעג א און אויפגעשטעלט

ט ליגן קאמונישטן ?... שװארצן אונטער עפעש װאש — אונ־ ני
טע א רויטש? איז װאו שווארצז. טער ... 1 טוך רוי

ך האט זי ה׳ן, צו אומגעקוקט זי געשטאנען אלץ נאך איז װאש חנ
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טע קאםי עקזעקוםיװ נאציאנאלעו דער פה פואםאקאמ
ג רעגולערער ג טי  אפגעתאלטן עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער פון טי

.1931 טן,15 דעם פעברואר
ײיז׳ ליז׳ לאטקער׳ הימעלפארב, גראםמאן, בראדםקי, :אגװעזנד  לע

ײן, פאלאק, םולטאן, סיפל, מענשער, מאגדעל, שט ײן, פעקל שב  קאט־ פי
 שטיינ־ רעדי׳ ראזענטאל, ראזען, קעלנער, קגיאזלק, קארנאװסקי, לער,

שילער. שטיינפעלד, בערג,

ײנער. און אלגיז :אפװעזנד  זו
שילער. חבר :פארזיצער

נג לעצטן פון פראטאקאל טי גוטגעתײםן. און פארגעלעזן מי
 פון ברױו א דערתאלטן האבן מיר אז באריכטעט, ׳זאלצמאן חבר

טגליד גלאטשטיין, חבר  ברייװ דעם מינעמט װען .116 בר. פון מי
ט פארביגדונג אפגע־ האט גלאטשט״ן דערזעלכער װאם ארטיקל, אן מי

ט ט און האנט אין טײ גלאז קאלט־געװארעגעם דעם מי  פאחנלעזטע מי
גן ף געקוקט אוי איר. אוי

ן איז װאו — « באפעלעריש זי יהאט — ? כאקל־אוניפארם זיי
צוריק. באלד קום איך צו. אים גרײט — געטאן, פרעג

ארויםגעלאפן. איז זי
ט גלאז דאם יאװעקגעשטעלט האט חנה  ארויםגענומען טיי, דער מי

״ טראגן פלעגט בעני װאם כאקי־קאסטױם, דעם שיפלאד פון  דע־ ב
ך האט זי ;ױם־טובים און מאגםטראציעם  װיילע א געשפיגלט זי

טז דעם אייז ״ ענ םג  צוגעפאלן מיטאמאל און האמער און םערפ אוי
: קושן גענומען װילנענדיגע א און דערצו

__, י ג ע ײן — געכליפעט, זי האט — קינד, מיין ב און םערפ ד
ט, איצט איז האמער תומ׳ דיר... גאך טרויערט אוניפארם דיין פאר׳י

ע װי ל ט צוזאמען שוין םאל דאם אר״נגעלאפן. װידער איז סי  מי
 אין אנגעטאגענע אלע ;בחורים און מיידלעך ױגגע עטלעכע נאך

ם. װי קליידער כאקי אזעלנע פוגקט ך האבן זיי בעני׳ ־ זי די װ״גנ  ש
ם ארום ארומגעשטעלט גע ע קערפער. צוגעדעקטן בעני׳  האט םילװי

 ארויסגע־ ארעם, אונטערין געהאלטן האט זי װאם פעקל, א צעװיקלט
 שװארצער דער איבער אריבערגעװארגו און פאן רויטע א נומען

ף ארויפגעשפרײט דער״  צעבראכענע א און אוניפארם בעניים דעם אוי
ש א שנעל זי האט ך שעמענדיג װי טרערן י1 געטאן װי ט זי  זיי מי
אטעם. דעם אפגעצויגן און

ײט — ב׳ן. צו געטאן זאג א סילװיע האט — שלאפז, ג — ליי
ט באזארגן, אלץ שוין מעלן טיר פארשטאגד. אונזער לוי

ש געקראכן שלאנג שװער־װאגיגע א װי איז נאכט די אגי עז  ז
ט שװערע די פאריםמ׳ט פ״נלעך, און ״ ? ד ך האט װאם מי ט זי על״ג  ג

ף ײגען װעלכע קינז־ער, װאבנריגע ױניגע, די אוי  איינגע- יגעװען ז
ט ן װיג טראכטן. אוטבאשטימטן אי

ך קרענקלעד טירן האבן אינדערפרי ־ מענטשן געשלײדערט• זי זיי
ע נען װײגנדיג ך פארטרויערטע און ארוים און אריין געגאנגען ש  זי

דן געפלײםט מ״ צו ם פנימ׳ער. ז״ערע פון פיינלעכקײט שװערע די אוי
ט רינג ארבעטער פון טויטן־.װאגן דער ע עטלעכע מי כ  חברה הוי

ען ײנ ען, רי אנגעקומעז. ז ך האבן געשעפטמעסיגע, יונג  גענומען זי
 אויפגע־ םילװיע איז מיטאמאל קערפער. בענייס לעבן ארומפארן
:שפרוגגען

ט װער — ײנ ? ז ר געשיקט?... אהער אייך האט .װער אי
:שטאמלען גענוטען האט לייב

ז דאם איך... האב דאם — ארבעטער־רינג... פון אי
ז אים אויןז האט םילװיע ״ :געטאן קוק א ב

״ ארבעטער יפון — .? ג ג ן װילט איר און רי עני׳  צו אפגעבז ב
ט װעט דאם גיין, פאררעטער... די צו ?... זיי געשען. ני

ך האט לײב ײ זי :יגעװײנט כמעט געבעטן, איר ב
ע, פארפאלן, איצט שוין םיאיז — ט פארשעם םילװי  דעם גי

טן קערפער. טוי
ל טאקע אט — ״ ט אים װילן מיר װ ײ װעלז פארשעמען, ני  מ

״ אים ט ז ט װעלן מיר אפגעבן. ני ס אז ידערלאזן, ני ק בעני׳ ע די  אנ
אז וװערן פארשװעכט זאל רך  דעם פארראטן האט װאם ארגאניזאציע, דו

קלאם. ארבעטער
ט פארלארענער. א געשטאגען איז לייב הענט־צעשפר״טע, די מי

ט אבער אפצעענטפעדן, געזוכט עפעם ער האט ן גןןפונען גי ״  ענטפער. ק
ע ײנ גן ז ן געקוקט האט ער געבלענדעט. און געציטערט האבן אוי פ׳  אוי

ף אים, ארום זואך דער אויןז קערפער, ע׳ן, אוי װי ל  עפעם האט זואס םי
ט גערעידט ערן די אין רינג. ארבעטער פון מענטשן די מי  האם אוי

מע: בעניים גערולשט אלץ אים שטי
ך ,װעםט דו טאטע, — ט מי ניט... װעםט דו באשמוצן, לאזן ני
ך האט ער םילװיע׳ן, ביי בעטן געפרואװט זי איר, דערקלערט ׳

 סיל־ טאן. גארנלט איצט שוין קעז מעז אז שפעט, צו שוין םיאיז אז
 באזארגן אלץ דאם שוין װעט זי אז דערקלערט, אבער אים האט װיע
ז זי און ן ארונטערגעלאפן. אי ט עטלעכע אי נו ע איז ארום םי װי ל  סי

ט א אין לײב׳ן אװעקגעמענדיג און ארײנגעלאפן צוריק  א אים זיי
:געטאן זאג

איז באזארגט. איז אלץ —  מיר אבער שװער, ,געװען טאקע ם׳
ע, אוגזער עפעם דאך האבן  אר־ אינטערגאציאנאלן דעם ארגאניזאצי

ך האב איך בעטער־ארדן.  בעני און טעלעפאן דורכין דורכגערעדט זי
ט װעט ף װעירן באערדיגט ני ר אוי ע ״  פעלד, אונזער אוין= נאר פעלד, ז
ט שז ני פאררעטער• צװי

שװיגן. האט לײב ךT האבן װאם מענטשן, די »1אוי געקוקט גע  י
בן ך קלייבן, אנגעהוי ך האבן עם װאנען פון געװאוגדערט זי וי זי  אז

ט שטיל, דעם. מעגן דערװאוםט שוין אומבא־אנטע פיל  פאר־ מי
 דעם האבן װאם מענטשן, די גאגגעגאכגעז ער איז ליפן קװעטשטע

פין קערפער םטזיניג און געטראגן גאם אוי װאו מבא  מיט־ זיך, פאר או
 פאגאנ־ האבן חברים בעניים װאם אינטערנאציאנאל, דעם געזונגען

ף דערגעטראגן ן און גאם דער אוי פ׳ פעלד. אוי
װיזן יגערעדט, חברים האבן קבר אפענעם ביים ע  פאר־ בעני׳ים אנג

ײן און באװעגונג ארבעטער דער פאר דינםטן  פאררעטער געגן קאמף ז
ױפן און  םיל־ רייען• ארבעטער די שליםן צו ענגער ארומיגע די גע

דיג האט ײיע דנ ג און לייבין געטאז רו^ א ריי די נ ז ״ ו  דעם אוין* ו
ך קערפער ארונטערגעלאזטן :געטאן װעגד א זי

ט טרויערן מיר — ען מיר טויטע, קײן נאך ני  בײ ניט. װיינ
ען די ענגער מיר שליםן שטארבט, חגר א װען אונז, כן מיר און ר״  זו

לן זאלן װאס אנדערע, םפי ג דאם אוי די ״ ך ארט. ל  פאטער, דעם רו^ אי
ם פארנעמען זאל ארבעטער, אלם ער, אז ־ די טאן און ארט בעני׳ רוי  ג
ן װאם ארבעט, םע י י ו ז ו געטאן. האט ז

ט איר אוין* געקוקט האט לייב גן, מאדגע אזעלכע מי  בע־ אוי
ף געטאן קוק א האט ער זוכנדיגע. און טענדייגע ח׳ן, אוי ף חנ  די אוי
ף מענטשן, ארומיגע ס אוי ן חברים בעני׳  כאקי־אוניפארטעז, די אי

שט מיטאמאל און װי סגע גן, די אוי בן אוי עהוי פג ן אוי י י  און האנט ז
ן כמעט שארן*, ן אי ״ :דערקלערט אטעם א

ײן. טאקע עם דארף אזוי יא, — ן פארנעםען מוז איך ז י י ארט. ז
ם איצט, דעריבער שװער איך ן פון קבר אפענעם ב״ ״ ך אז קינד, מ  אי
ט איבער רײם ״ן טרעט באװעגונג, פאררעטערישער דער מי ר  אין א

ך װעל און אדדן ארבעטער אינטערגאציאנאלן ט פלייסן זי ן מי י  מי
לן אקטי.װיטעט פי םצו ארט. בעניים אוי

ן די אויפגעהערט. האט רעגז דער ו  זואל־ די דורכגעבראכן האט ז
ײב׳ן, דערװארעמט און באלויבטן קענם, ם געפארן איז װאם ל ה״  א

ך פון ארויםװארפנדיג פארקלערטער, א  אפגע־ און קאלטע דאס זי
שטארבענע.
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 פון אינםצענירטער אן איז ברױו דער אז קלאר, איז ״טאג״, אין דרוקט
 עקזע־ דער צו פראגז שטעלט בריוו תןר לאװםטאגיסטן. רעגעגאטן די

װע, טי טגליד א קען צי קו ן ארדן דעכ פון מי י י ד א ז טגלי  דער איז םי
אן אינטערנעשאנאל  עק־ דער אין װערן דערװײלט ער קען צי ? ױני

? אינטערנעשאגאל דער פון באארד זעקוטױו אן י נ ו ד א מוז צי י טגלי  מי
 אינדוםטריע־ ידער אין באלאנגען אױדן ארבעטער אינטערנאציאגאלן פון
אן לער  אב־ דעט האין װעלכע קלאץ־קשיות, אגדערע נאך און ? ױני

מענדיגן דעם שטערן צו זיכט  װאם דעם, טראץ שטרייק. דרעשמאבער קו
װע נאציאנאלע די אל װי מער האט עקזעקוטי מ  איר געמאכט .קלאר א״נ

ג, אשער איז פראגן, געשטעלטע די צו באציאונג טי וי  נאציאנאלע די אז נ
ט ארויםקומען זאל עקזעקוטױוע ף עגטפער קלארן א מי  בריװ דעם אוי

פרעסע. דער אין
ט זאלצמאן חבר ך װייז  דעם צו פארבארייטונגען די װעגן אן אוי

װע נאציאנאלע די אז פאר, שלאגט און םטרײק דרעשמאשער  עקזעקוטי
םקומען זאל ט ארוי הייט״, דער אין sin א מי  מיט־ די אז ״מארגן־פריי

ך זאלן ארדן דעם פון גלידער װ זי גן אקטי לי אט״  פארבאריי־ די אין ב
 זאמלען אנפאנגען זאלן ברענטשעם די און םטרײק דעם פון טונגען
שטיצע. פאר פאנדן

ג א אפגעהאלטן האבן מיר נ צו ט זי  סלא־ די פון פארטרעטער די מי
שע װאקישע,  געװארן באשלאשן איז עם חברים. רושישע און הונגארי

״ ג, יענעם ב טינ טן זאל פיר פון קאמיטע קלענערע די אז מי  א צוגריי
 נאציא־ פיד אלע פון װערן אונטערגעשריבן זאל װעלכע דערקלערונג,

 די צו װערן זאל,ארויםגעשיקט דערקלערינג די ע׳קזעקוטיװעם. נאלע
ך װי ארבעטער־ארדן, אינטערגאציאגאלן דעם פון ברענטשעס  די צו אוי

ברעגטשעש. ירושישע און םלאװאקישע אונגארישע,
ױ אין פלענום דער עד געװען איז יארק נ ע זיי ט י ו ױי־ פארין נ  ו
ע די ארבעט. אוגזער פון גאנג דערדיגן םי  גוטע. א געװען איז דיסקו

ך  אין פאראוים. ארבעט די טאן שטוים א װעלן רעקאמענדאציעם די אוי
 לאנד• איבער׳ן פלענומם די מערן אפגעהאלטן װעלן טעג קומעגדע די

ג קומענדן ביים נ טי  םך־הכל א אונטערציען קענען שוין מיר ײעלן מי
געלערענט. אונז האבן פלענוםם די װאם דעם, פון

ט מיטגלידער־קאמפאניע ז־י ״  לעצטע די אין בעםער. ביםל א ג
ען װאכן ר״ געװארן געגרעדעט זיינ שע ד  און ברענטשעש איטאליעני
שע דרײ ױ אין אידי  אנגעפאנגען האט ברענטש ענגלישער דער יארק. נ

רן, אגי ן און פונקצי ״ ן ברענטש רומענישער א  פונדעםט־ דעטראיט. אי
ט װעגן ״ ט גאך ג ט ארבעט די ני  גע־ האט זי װאם טעמפא, דעם מי

ײז אונזער אין האבן מיר דארפט. ען פאנדן אונזערע און ,10138 א ײנ  ז
דאלאר. 31,018.41
ך שלאגט זאלצמאז חבר װע נאציאנאלע די אז פאר, אוי  עקזעקוטי

צונכ, םפעציעלע א האבן זאל  טאג־ דער װערן באטראכט זאל עם װאו זי
 קאםיטע ״איקאר״ די אז און קאנװענשאן. קומענדער דער פון ארדגונג

װערן. פארגרעםערט זאל
 קאמיטע א דערװיילט װערט עם גוטגעיהייסן. װערט באריפט דער

ר״ פון שר״בן ד ט״ דער פאר דערקלערונג די אונטערצו  ״מארגן־פר״היי
 די פיז באשטײט קאםיטע די ברױו• גלאטשטײנ׳ם אויןפ ענטפער אלס

זאלצמאן. און קעלנער מרמר, חברים
 דער־ א ארויםלאזן זאל קאמיטע עקזעקוטױו נאציאנאלע די אז

 די רופן און םטר״ק דרעסמאכער צום שטעלונג אוגזער װעגן גןלערוגג
ך אקטיװ ברענטשעס גן. זי לי ט״ א ג םפעציעלע די ב נ צו  נא־ דער פון זי
װע ציאנאלער ר װערן אפגעהאלטן זאל עקזעקוטי ל״  זאלצ־ חבר װי ג

ײן פון צוריקקומען װעט .מאן  פאר־ װערט קאמיטע ״איקאר״ די טור. ז
ט גרעסערט ראזען. און לעװין הימעלפארב, חברים די מי
שביין הבר  געהאט האבן זיי קאמיטע. אפיל דער פאר באריכטעט פי

ט האט ער פארװאם ,134 ברענטש פון אםטאר חבר געגן אפיל אן  בא־ גי
 איג־ צו באשלאסן יהאבן זיי ברענטש. פריערדיגן צום ביל דעם צאלט

ן םטרואירן י י  בר• אלטן דעם צו קומט װאם םומע, די אז ברענטש, ז
ײן אויו' װערן ארויפגעשטעלט זאל ם ז ע ״  ארעכדזשמענטם אז און ביל נ

 דער אין װערן אויםגעצאלט זאל געלט די אז װערן, געמאבט זאלן
 דעם,׳ פאר אםטאר חבר אפיל־קאמיטע די טאדלט דערביי צײט. קירצםטער

ע אויםגעגעבן האט ער װאם ט ברענטש פון םומען אייניג  אגפרעגגדיג ני
ך  אזעלכע מאכן צו דערלויבט ברענטש דער צי ברענטש בײם פריער זי

סן. װערט אפיל־קאמיטע דער פון באריכט דער אויםגאבן. גוטגעהיי
ײ אז קולטור־קאמיםיע. דער פאר באריכטעט רעדי חבר האבן ז

ם װײםן פון פאסירונג די אויפגענומען װיניז ״ טרענטאן. אין שא  ז
 קאמעגעצ־ חבר און םולטאג׳ען חבר :פארטרעטער צװײ געשיקט האנן

ײ האבן אונטעירזוכונג אן נאך און קין  זאל באבאד ח׳ אז באשלאםן, ז
ט זאל ער שולן. די פאר ברענטש אין ארבעטן ן מי ״ שן ארבעט ז  אפװי

ם. װײםן פון פלעק דעם  אונטערין ארבעטן זאל באבאד חבר׳טע שאװיניז
פזיכט  פאר־ דער אין דערװ״לע זאל און פארװאלטוגג שול דער פון אוי
ט װאלטונג ײן. ני שיקן באשלאםן האבן מיר אריינג  מאדיא־ די ארויסצו

ף קאטן  פארלענ־ מיר האבן חודש שול דעם לאנד. איבערין טור א אוי
ס ארויםצוגעבן באשלאםן האבן מיר חודש. א גאך פאר געו־ט  גרינקא׳

אריגן 5״ איבער׳ז ביר ר פלאן״. י רן צו באשלאםן האבן םי אניזי  ארג
ע אין פארומס אפען ײגיג יו שטאט פון צעגטערן א  בייטא־ און יארק נ
ע ן פארומים אפען גיג  חבר פון באריכט דער מארקעט. טרייד נאדל דעם אי
ס[. מערט רעדי טגעה״ גו

רעקאמע:־ מיר מאנדעל. חבר באריכטעט קאמיטע בענעיפיט דער פאר
ן זאל אפים נאציאנאלער דער אז דירן, ״ ױ־ פאר פאראנטװארטלעך ז  פ

טגליד דער װעז בלויז נעראל ף באגראבן װערט מי  סעמע־ אונזער אוי
עי פאר ארענדזשמענטס מאכן ברענטשעש אונזערע װען און טערי  ד

ט מיר האבן פאלן אנדערע איז לויח• ײן ני  פאראגטװארטלעשקייט ק
ר צאלוגגען. פױנעראל פאר  לונ־ א אנצושטעלן פארהאנדלונגען פירן מי

כן מיר גען־םפעציאלישט. ױ מיטלעז זו ך פארבינדן צו אזוי ו ט זי  מי
װע די אז אויך, רעקאמענדירט קאמיטע די שאגיטארױם. א  עקזעקוטי

ט זאל נ ״  פו, םעמעטעריס אלע פוז פארײאלטונג די אז פעשטשטעלן, ה
ך געפינט לאנד אימער׳ן ט דער אונטער זי כ פזי  בענעפיט דער פון אוי
״ פארטראטן געװען איז קאמיטע בעגעפיט די קאמיטע. ה דער ב  לוי

 גוט־ װערט קאמיטע בענעפיט דער פון באריכט דעד שונטער. ת׳ פוז
ט׳ן געהײשן  א״דער פאשיו־ט האט װאש פאל, דעם פון אוישנאש מי

 פאר צאלונגען פױנעראל װעגן פוגקט דעם געמאכט קלאר האבן מיר
ברענטשעש. אוגזערע

באשלא־ האבן מיר קאמיטע. אפיש דער פאר באריכטעט פאלאק חבר
ך האבן מיר געהילף־בוקיקיפער. א אנצושטעלן שען  צו באשלאשן אוי

 פון פאנד א שאפנדיג באנדם, אונטער שעקרעטארן אונזערע אלע שטעלן
ר צװעק. דעם פאר ברענטש יעדן פון יאר א דאלאר 3  איבער־ האבן «י

 טשאר־ פאר פלאן א אוישארבעטן זאל ער אז לאיער, אונזער צו געגעבן
פין שולן. אוגזערע טערן  האבן 113 ברענטש פאשײקער פון פארלאנג אוי
״ מיר ך װזננדן צו רעכט די םאװיליגט ז ט ברענטשעם די צו זי  אן מי

 אן געמאשט פאל דעם אין האבן מיר חשר• קראנקן א זײערן פאר אפיל
 די און קלײנער א זייער איז ברענטש דער װײל דערפאר, אויסנאש

 םע־ נאציאנאלער דער אז באשלאשן, האבן מיר דרינגענדע. א איז לאגע
אנירן אנפאגגעו זאל פאנד מעטערי  בא־ דער מאי. טן1 דעם פון פונקצי

גוטגעהײשן. ײערט ריכט
 האב; מיר קאמיטע. ארגאניזאציאנש דער פאר באריכטעט לין חבר

 צושטעלן אונז װעט ױגנט־קאמיטע די מי שנעל אזוי אז באשלאשן,
ך עש אפיש דעד זאל ליפלעט, דעם און פאמפלעט געשריבענעןש דעם ל״  ג

ט 5 ארוישגעבן. ױ אין שוין פונקציאגירן ברענמשעם ױגנ  און יארק נ
ד האלטן ברענטשעש רייע א נאך י  אגגעשטעלט האבן מיר גרינדן. אין ז
ײט ער און ארדן פארין ארבעט טײלװייזער פאר קאנדעלא חבר ט אן ג  מו
שע ארגאניזירן צו ארבעט דער  שוין האט ער ברענטשעש. איטאליעני

ע ״א פאמפלעט אונ־זער איבערזעצט ״  ארבעטער־בא־ ד*ער אין פעשטונג ג
/ ג׳ נ עגו ד זו שע די האבן אוי רט שוין חברים גריכי  קאמי־ א ארגאניזי

ױ אין טע ט װאש יארק, נ ״ ט אן ג רן צו ארבעט דער מי אניזי  ארג
שע ״ און ברענטשעש. גריכי  גרי־ ספעציעלן א ארוישגעגעבן האבן ז

טונג זייער אין פאמפלעט אונזער אפגעדרוקט און ליפלעט כישן  ציי
שאינט א ׳האבן צו ׳באשלאשן האבן ימיר ״עמפראש״. ג דז נ טי ט מי  מי

 געמ״גשאפטלעד אויפנעמען זאלן מיר און קאמישיע קולטור דער
 ארגאניזאציע. אונזער פאר פראכן קולטורעלע און ארגאגיזאציאנאלע

ױ איז רופן צו באשלאשן האבן מיר  אלע פון קאנפערענץ א יארק נ
װ״לן צו ברענטשעש  קאנפערענץ די קאמיטעט. שטאט נײעם א דער

 אגגע- האט 17 בר. פון קעלנער חבר מערץ. טן1 דעם פארקומען װעט
ן חבר ארגאניזאציאנש־קאמיטע דער אין קלאגט אנג׳ ך פאר י ט זי  ני

רן כטיג אויפפי ר װאלן. ז״ערע בײ רי  אוישהערן באשלאשן האבן מי
. בײדע טן ״ ר ז  קאמיטע דישטריקט פילאדעלפיע די געשטיצט האבן מי

ט ר דאל. 25 מי ך האבן מי ך זאל זאלצמאן חבר אז באשלאשן, אוי  זי
ט אויפשרייכן ען און אמעריקא אװ בילדערס פראגרעשױוע די מי ז
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״ קענען מיר װי  האלט עס ארגאניזאציע. אונזער אין אר״נגעמען ז
ך רן אין זי ן שטאט אין ארגאניזי ײן יארק ני  אין ברענטש פרויען א

ברעגטשעם. אלגעמיינע דריי און בראגזװיל
גוטגעהײםן. .װערט לין חבר פון באריכט דער
ײ קאמיטע. קאגװעגשאן דער פאר ׳באריכטעט שילער חבר  האבז ז

ױ אין פארקומעז זאל קאנװענשאן די אז באשלאםן,  טן30 דעם יארק נ
ז זאל קאנװענשאן דער פון דערעפענוגג די מאי. טן31 דעם און ״  ז
ען די יגארדז. סקװער מעדיםאן אין טן29 דעם צונג  קאנ־ דער פון זי

װיגג איז פאףקומען זאלן ווענשאן ר  זאלן דעלעגאטן די פלאזא. אוי
 קומען װאם דעלעגאטן, די און אויםגאבן. פאר טאג א $1.50 באקומען
ױ אויסער אתט זאלן יארק, נ ט װערן באז  • שלאפן צו האטעל א מי

ען זאל קאמיטע די  נױ־יארקער דעם פון פארטרעטער דרײ צוצי
שטאט^קאמיטעט.

גוטגעתײפז. װערט באריכט דער
ג די װערט דעם .מיט נ צו געשלאסן. זי

ג םפעציעלער נ טי  אפגע־ איז עקזעקוטױוע נאציאנאלער רער םון מי
.1931 טן,25 דעם פעברואר געװארן האלטן
מאנ־ לאטקער, װיינער, היםעלפארב, גראםםאן, :אנװעזנד

ב״ז, פינקעלשטײן, פאלאק, סולטאז, ,םעל, מענשער, דעל, ש  קעל־ פי
שילער. און שט״נפעלד שטײנבערג, רעדי, ראזעגטאל, נער,

ק׳ קראנאװםקי, קאטלער, בראדםקי, אלגין, אפװעזגד: אזי קני
ראזעז•

שילער• פארזיצער:
 מיר קאנװענשאן־קאמיטע. דער פאר באריכטעט זאלצמאן חבו־

ע אויםפיףלעכע אן געהאט האבן םי סקו  פון טאג־ארדנונג דער װעגן די
״ אז געװען, קלאר אלעםען אוגז פאר איז עם קאנװענשאן. אזנזער  ב

 :פראגן פאלגיגדע די באחאנדלען דארפז מיר װעלן קאגװענשאן דער
ג די עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער פון בארינט דעם נ גו א״ני ר א  פ
 דעם פון פלאץ דעם ארגאניזאציעם, פראטערנאלע אנדערע דיי מיט

 אוג־ פון לערנען מיר קענען װאם באװעגונג, ארבעטער אין״דער ארדן
 ארגאגיזירן מיר זאלן אזוי װי מיטגלידער־קאמפאגיעט, לע׳צטע זערע

ן קלײנבירגעו םון ראל דער װעגן ױגנט, די  די ארדו׳ אונזער אי
ם, יוו״סן פון אויסברוכן ר זאלז אזוי װי שאװיניז ען מי צי ר״נ  די א

ען מי  קאגםטיטו־ אונזער אויםארבעטן ארגאניזאציע, אונזעד אין פ
אונג אונזער ציע,  אגדערע רײע גאגצע א און פרעםע דער צו באצי

ך האבן מיר פראבלעמען. ״ דער אז אײנפארשטאנען, אלע אבער זי א  ט
ט דארן£ ארדנונג ײן ני  ארויפשטע־ בלויז דארפן מיר גרויםער. אזא ז

 דארפן אגדערע אלע פונקטן. צענטראלע די טאג־אדדנונג אויפיז לען
ן וװערן באהאנדלט  עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון באריכט דעם אי

 צײט׳ דער אין קאנװעגשאן דער פון מערן ,אויפגענומעז דארף’און
 אז זיך, פארשטײט און, באריכט. רער וועדן דיםקוטידט װעט עם װען

ען דארפן װעט רעזאלוציאפם־קאטיטע די ר״נג ב ר״נ  רעזאלוציעס א
^ רעקאמענדאציעם און  אג־ װעט באריכט דער װאם פוגקטן אלע אוי

רירן•
 צענ־ פאלגנדע די רעקאטענדירן צו באשלאםן דערפאד האבן ׳מיר

ף טאג־ארדנונג דער אלם פונקטן טראלע  )1 :קאנװענשאז אונזער אוי
װע נאציאנאלער דער פון באריכט  דיםקוםיע טאג פולער (א עקזעקוטי
ג די )2 בארי:ט); איבערין גונ א״ני ר א ט ארידן אונזער פון פ  אנדע־ מי

 אונ־ )4 שולן; די )3 ארגאגיזאציעם; פראטערנאלע פון שפראכיגע רע
ט; פאליטישע און קולטור זער פק״ אונג אונזער )5 טעטי  דער צו באצי

) און ארדן אונזער פאר ?אנםטיטוציע )6 פרעםע;  גא־ א פאר װאלן ז
עקזעקוטיװע. ציאנאלער

װ דער אז או<ך, רעיקאמענדירן מיר ארויםגע־ װעט װאם ברי
ײן זאל ברעגטשעם די צו טאג־ארדנוגג מיטין יװערן שיקט ם־ אן ז  אוי

ך זאל און פירלעכער ף אפשטעלן זי ײ פוגקטז אלע אוי  טאג־ דעם ־פון ס
 דער פון באריכט דעם פון פוגקטן װיכטיגםטע דו אוי םיי ארדגונג,

ט װאם עקזעקוטױוע, נאציאגאלער ט גוי  טאג־ארד־ Djn אין ארייז ני
ך ווערט עם נונג.  װעט טאג־ארדנונג דער װי נלייך אז באשלאםן, אוי

 דיםקו־ א חערז דערעפנט זאל ברענטשעם די צו װערן ארויםגעשיקט
ע די ״מארגן־פרײחײט״. דער אין םיע סי םקו  װערן אנגעפירט זאל די
טז זאלן עם און קאטיטע קאמועגשאן דער פון םגעמי  די זוערן אוי

ן װאס פעלערן, ע נ ״ פלענום׳דיסקוםיע• דער אין געװארן באגאנגען ז

ך זאלן םיר אז הויפטזענלעך, ט זי ר׳ן. ני חז איבער׳
םן. יװערט קאגװענשאן־קאמיטע דער יפון בארינט דער עה״ טג גו
 נאציאנאלע די פארטראטן האט ער אז באריכטזגט, זאלצמאז חבר

 האט ער שיקאגא. אין און קלױולאנד אין פלענום בײם עגןזעקוטיװע
ך  אינדיא־ םיגםיגעטי, שיקאגא, און קליװלאנד אויםער באזוכט, אוי

װאקי. און לואים םט. גאפאלים, ן םיי מיל טי אי ע ע ס  אין םײ און סינ
ר געליטן מיר האבן מילװאקי ע ״  קרי־ פערזענלעכע די פון שטארק ז
ך ענדערט לא;ע די גערייען.  קענען מיר און שטעט ביידע אין אבער זי

 אינדיא־ אין ■װערן. געשטארקט דארטן װעט ארדן דער אז דערװאדטן,
ס, זעט עם יװי און ברענטש קלייגעם א מיר האבן נאפאליס  גוטע אוי

״ חברים. ענערגישע און ך קלײבן ז רן צו זי אניזי  פרויען א ארג
״ ברענטש. ך טראכטן ז רן װעגן אוי אניזי שן אן ארג  ברענטש. ענגלי

ם םט.  װאס איז, צרה די ארבעט. פאר מעגלעכק״טן ברייטע האט לואי
 דער־ צו אנשטרענגונג אן מ׳אבן מען מוז דארטן טוער. פעלן דארטן
ך ארבעטער־עלעמענטן. די גרייכן  װערן געשטארקט דארןז און קען אוי

ען עם און ברענטש. פרויען דער טע פאראז זיינ  אר־ צו אוייםזיכטן גו
רן אניזי ברענטש. יוגגט א ג
װיזן, האבן שיקאגא און קלױולאנד איז פלענום דער אוג־ אז בא

 צו נאענט געתאט האט קלױולאנד אויםגעװאקםן. איז באוועגונג זער
ט האבן 200 ארום און דערעפענונג דער צו מענטשן 500 װאוינ ײגע  ב

עז די צוגג  אונ־ אז באװײזט, ז־אס טאג. גאנצז א פלענום דעם פון זי
 בא־ די פון מאםן-אהגאניזאציע. א געװארן איז ארגאניזאציע זער

ען װאם ריכטן, ײנ ם געװארן אפגעגעבן ז  איז פלענום, קלױול״אנדעד כ״
ײט האבן מיר מעגלעכק״טן. ברייטע האט ארדן אונזער אז קלאר,  װ

ט םגענוצט ני ך געפינט װאם פערעפעריע, די אוי  פונ־ אונז• ארום זי
ען דעסטוועגן ײנ  ברענטשעס אלע פר״לעכע. געװען באריכטן די ז

ט דיםטריקט קלױולאגדער דעם פון  קאלאמבום, פון אויםנאם דער םי
ען ע פאר אודםזיכטן געװארן. פארשטארקט און געװאקשן זיינ ״  נ

ען ברענטשעם ײנ  רעקאמענדא־ די און באריכט דער אומעטום. פאראן ז
ע נאציאנאלער דער פון ציעם ען עקזעקוטעו נ ״  געװא־ אויפגענוימעו ז

ט רען  פאר־ צו צוגעזאגט האבן דעלעגאטן די און באגייםטערוגג מי
קאנװענשאן. דער ביז עטארב די שטארקן

ן אײנער גענוען איז פלענום שיקאגער דער באגייםטערט־ די פו
 דערעפענונג די באװעגוגג. אונזער אין געהאט האבן .מיר װאס םטע,
איז איבערפאקט. געװען איז זאל מיראר דעם אין ט אפילו ס׳  גע־ ני
ע א יגעװארן איז שול־באװעגונג די שטיין. צו װאו װען  װיכטיג

ע צי טו םטי . אין אינ א ^ י ר האבן שולן האלבע צוויי פון ש  איצט מי
ען ןןם און גאגצע, 5 נ ״  פארדאפלען. װי מער מעגלעכקײטן פאראן ז

מנג קלארע א געפעלט האט אוים, זעט עם ווי שטענדי שן פאר  די צװי
 פיל אר״נגעבראפט האט פלענום דער ארדךטוער. די און שול־טוער
ט קלארקייט אונגען ודי אין נאר ני ט שולן די פון באצי  ארדן, דעם מי

ך נאר  ברענטשעם, אלטע די פארשטארקן צו ארבעט אונזער אין אוי
ע, גרינדן ען אזוי װי ניי צי צו ט די אר״ג  און ארדן אונזער אין ױגנ

 שטאט די װעט פלענום שיקאגער דעם נאך אז דערװארטן, צו איז עם
ט קאנװעגשאן קומענדער דער צו קומען שיקאגא טן א מי  רעקארד גו

זפ ארבעט. י
םן. װערט זאלצמאן חבר פון באריכט דער גוטגעהיי
 די פון ,םיי פלענום. פילאדעלפיער פון באריכטעט סולטאן חבר
 בא־ די פון סײ און פילאדעלפיע פון קאמיטעט שטאט פון באריכטן

 ברייטע האבן מיר אז געװארן, קלאר איז ברענטשעס די פון ריכטן
 קאמיטעט שטאט פילאדעלפיער דער יאז און ארבעט פאר מעגלעכקייטן

ט מעגלעכק״טן די דואט ך האבן ברענטשעם די או^םגענוצט. ני  װינ־ זי
טן געזעלשאפטלעכע די אין ביאטײליגט ציג  אונזער פון טעטיגקיי

ט פיל באװעגוגג״ ארבעטער היי דנ מצופרי  ארויס־ דעלעגאטן די האבן או
װיזן ע ט ג  די געשניטן האט אפים נאציאנאלער דער ■װאם דעם, מי

 טוםפענ־ מען פארװאם און מיטגלידער עלטערע די פון אינשורענם
ט פאר ברענטשעם דירט ד, פארשט״ט צייט. איז צאלן ני  אין אז זי
ע ען ברענטשעס די אז אגגעוויזן, מיר האבן פראגן ב״ד נ ״ ט ז  גע־ ני
ר ?ןענען אנדערש און רעכט ט ארבעט די מי  פאר־ שולן די ׳דורפפירן. ני

בטיגן א פילאדעלפיע אין נעטען  און באװעגונג אונזער אין פלאץ װי
ד ען דארטן איי ײג ט ז  באצי־ ריכטיגע די יגעװארן איינגעשטעלט ני

שז אונגען  האט פלענום דער ברענטשעם. אוגזערע און ׳טילז די צװי
ען, איצט דארפן מיר פאראוים• ארבעט די געטאן שטוים א זיכער ז
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 די דורכפירן זאל פילאדעלפיע אין קאמיטעט דיםטריקט נייער א אז
םן. איז באריכט פלעגום. דעם יפון באשלוםן טגעהיי גו
 פלענום דער פלענום. באםטאנער פון באריכטעט שטיינבערג חבר

 אונ־ איז צוזאמענקונפט אינטערעםאנטער אן געװען איז באסטאז אין
 בלויז האבן מיר אז געװארן, קלאר איז דארטן ברענטשעם. זערע

 דיםטריקט באסטאנער אין מיטגליודער 19 פון צואװאוקם א געהאט
ט װײט איז דאם אז און  די צװישן קאמף א געװען איז עם געגוג. גי

 םיר אז אונז, פאר קלאר איז עם ארידן. דעם פון טוער די און שולן
ט נאך האבן שז באציאוגגען די פאר װעג קלארן דעם געפונען ני  צװי

ם ארדן. דעם און שולן די ך יהאט פלענום באםטאגער ב״  ארויםכע־ זי
ע פאלשע א וויזן  אריינ־ ווילן װאם טוער, צאל גרויםער א פון ליני

ן נעמען  בא־ ־פראצענטיגע100 און לינקע בלויז ארדן אונזער אי
עיגע• םטז ם געװארן ■געימאכט קלאר איז טעות דער װאו  פלעגום ב״

 באריכ־ די פון ארבעט. װ״טערדיגער דער אין העלפן װעט דאם און
ט ברענטשעם די פון טען ײז ך װ  ארגאני־ אין האלטן עם אז ארויס, זי

ע צאל א װערן זירט ״  א פארלאגגט דיסטריקט דער ברענטשעס. ג
 חודש. יעדן אפים גענעראל פון קומען זאל וואם םובםידיע, שטענדיגע

ך  בי־ די עפענען ברעגטשעם די פאר זאל אפים גענעראל דער אז אוי
 דרםטריקט באםטאנער פאר׳ן װערן אגגעשטעלט זאל עם אז און כער

םן. װערט שטײנבערג חבר פון באריבט ארגאנ״זער. אן גוטגעהיי
ײגעז עם פלענום. הארטפארדער דעם פון באריכטעט קעלנער ת׳  ז
 קאמ־ לעצטער דער פון צײט דער פאר ברענטשעס. 9 פארטראטן געװען
 ברענטש פרויען א געװארן ארגאניזירט בלויז איז איצט ביז פאניע

 ארבעטםלאזיגקייט די אז דערקלערן, דעלעגאטן די הארטפאהד• אין
 באטיי־ הארטפארד פון ברענטשעם די ארדן. פון װאוקם דעם שטערט

ך ליגן  ארבעטער־באװעגוגג. דער פון א־ציע אלגעטיינער דער אין זי
ך קינדער. 150 יזיך געפינען דיםטריקט פון שולן פיר די אין  אוי

ך האט דארטן װיזן, זי םגע ט אז ארוי ט און קאטיטעט שטאט דער ני  ני
ע די געטאן האבן קאמיטעט דיםטריקט דער ג טי י ען צו ארבעט נו  בוי

ג. זײער געװען איז פלענום דער אףדן. אונזער טי ר נוי  דער־ האבן מי
ט  דערװארטן, איצט קען מען און קאמיטעט דיסטריקט נײעם א װ״ל

גוטגעהי^םן. ׳ווערט באריכט דער יײערן. געטאז זאל ארבעט מער אז
ם פלענום• באלטיטארער דעם פון באריכטעט שילער חבר פלע־ ב״

ען באלטימאר אין נום ײנ  נאר־ פון ברענטשעס די פארטראטן געװען ז
 האט דיםטריקט באלטימאר דער באלטימאר. און װאשינגטאז פאלק,

ן בלויז עקזיםטירט פ׳ מעט פאפיר. אוי  פון ברעגטשעם די פון קזינע נ
ט האבן דיםטריקט יע:עם ע קיין צוגעקראגן ני  די מיטגלירער. ניי

ט זעען ברענטשעם ײן ני ײע ארייננעטען פון מעגלעמןײט ק טגלי־ נ  מי
ע דער פון דער. סקוסי ך האט די װיזן, אבער זי סגע  באריכ־ די אז ארוי
עז ברעגטשעם די פון טען ט ייינ ײן געײעז ני ען עם ריכטיגע. ק ײנ  ז

ט שטאט יעדער אין מעגלעכקייטן פאראז  אלטע די פארשטארקן נאר ני
ך נאר ברענטשעם, ע. צוקריגז אוי  גע־ גיט האבן ברענטשעם די ג״

ע. דער אין פארזוך קלעגסטן דעם מאבט  באזוג־ שול־טוער, די ליני
ך באטייליגן געגגט, יעגעם פון לערער די דערם  דער אין אקטױו זי

ען העלפן און ארבעט װ״לט איז יעם ארדן. אונזער כוי  געװארן דער
ײע א ״ קאמיטע. ךיםטריקט נ  שיקן זאלן םיר אז פארלאנגט, האבן ז

 באריכט דיםטריקט. יעגעם אין חדשים פאר א פאר ארגאגײזער אן
םן. װערט שילער חבר פון גוטגעתיי

ײן פון באריכטעט װיינער חבר ך און לאנד איבערין טור ז  אוי
ן כמעט איינדרוקן מײגע פון קאליפארניע. אין פלענום דעם פון  אי
ר פאר אייז שטעט אלע ט עם אז קלאר, «י ך בוי  שפילט װאם ארדן, אן זי

 ער אז צו, זאגט װעלכער ארן לאנד אין דא ראלע יװיכטיגע א שויז
 ראלע װיכטיגערע א נאך שפילן חדשים נאענטםטע די אין קענען װעט
 קלאםז־קאמף דער באװעגונג״ רעװאלוציאגערער אלגעמײגער דער אין

ט ך באטייליגז ברעגטשעם אוגזערע און שטאט יעדן אין ברויז ן זי  אי
ך אים. ך יװעל איך בײשפילן, רייע א געבן געקענט װאלט אי  אבער זי

ט באנוכענען ע. מי ג צי ט ברענטש פיטםבורגער אונזער א״נ ליג  באט״
ען העלפן אין אקטיװ זין־ פבוי  קלױו־ קאונםיל. ארבעטםלאזן דעם אוי

 מערץ־ אונזער אין אנטייל טיכטיגן א ׳גענומען האט ברענטש לאנדער
ן ביי האט ברענטש קל״נינקער טשאטאגוגא ידער דעמאגםטראציע. ״  א

טיגג  ארבעטם־ דער פון ארעסטירטע די פאר דאלאר 135 געשאפן םי
ט אז זיך, פארשט״ט דעמאנםטראציע. לאזער  און ברענטשעם אלע ני

ט ך באטייליגן מאם פולער דער אין ני ן זי ברענטשעם אונזערע שוי

ע די אין  גע־ מיר האבן אנפאנג אן אבער קאמפן קלאםן אלגעמ״נ
 באװעגונג אונזער אין קליין־בירגער די אנפאנג. גוטן א און מאבט,
ען ײנ ג ז לי ט װי ען העלפן צו נאר ני ך נאר ארדן, אוגזער בוי  אוי
ען  קלענערע די אין באװעגונג. אונזער פון צװייגז אנדערע די בוי
 איטדע־ דער ראלע. װיכטיכע באזונדער א ארדן דער שפילט שטעט

״ בלויז געבליבן איז פעגדענט  בר־מצוות פראװען װאם שול־אידז, ב
ת און תונו ע און ח נ ״ ײט זאבן אנדערע ק ״ ג ט ז  ארבעטער דער אן. ני

ט רינג ״  פיטם־ װי צענטערן אזעלכע אין רעכט איז עם אוים. פשוט ג
איז װאו בורג, פע א געװען אמאל ס׳  באװעגונג, רינג ארבעטער גרוי

ג יקײן קען ברעגטש גרעםטער דער אז נ טי ט מי  פירער די אפהאלטז. ני
ט רינג, ארבעטער דעם פון ך נאר פירער, גאציאנאלע די נאר ני  די אוי

ן פירער לאקאלע ז ״  װי פגים פאשיםטישן דעם מער ארוים יהיינט װ
עז שטעט רייע גאגצער א אין פריער. ײנ  דעם פון מיטגלידער די ז

 ארבעטסלאזע די ארוים װארפן װאם לענדלארדם, די רינג, ארבעטער
 און ארבעטער, די געגן קעמפן װאכ באלעבאטים, די דירות, די יפון

ען פאנןטן אלע די אט ארבעטער־אינטערעםן. די געגן נ ״ ט נאך ז  גי
ר װעלן װערן, קלאר װעט אלץ דאס װען געװארן. אויפגעדעקט  מי

ײן אין ריגג ארבעטער ידעם זען קענען ערשט  און קאליר ריכטיגן ז
ען װאס ארבעטער, די ײנ פן. װעלן פארבליבן, דארטן ז  גאך אנטלוי

ײן ג מ נ ו ײנ ט « ט מען גי  װי אינסטרדקציעם דעטאליזירטע גענוג ני
ק״ דער ארבעט. די אנצופירן אזוי פונ ט איז ״  ארגאגיזאטאר דער ני

ר זייז- דארןז ער װאש ארדז, פוכיפ ט גאך האבן מי ײז געגעבן ני  קלא־ ק
ײז צו אזוי ווי אינםטרוקציעיס רע אניז רג ט די א  אנדערע און ױגנ

ך דארפן מיר ברענטשעם. שפראכיגע ען זען אוי  די אין אר״גדרינג
ען. שפראכיגע אנדערע גג טו ײער איז אפאראט קולטור דער צ״  שײאך. ז

ט נאך װײם מען כחות. רי ניטא ן ני ױ פלעצער, מערםטע אי  אר־ די ו
בן. בעט הוי צו  קולטור־אפא־ קיין ארגאגיזירט כיט נאך האבן םיר אנ

גן לאנד איבער׳ז לערער אוגזערע ראט. טי וי ך נ ן זי  םפעציעלע אי
 די ׳אייגגעפירט• האבן מיר װאס פראיעקטן־סיסטעם, דער וועגן קורםן

ען טראצקיםטן און לאװםטאניםטן נ ״  לאנד. איבער׳ן ניטא כטעט ז
ױי אין בלויז ן און מינעאפאליס אין—שטעט צו  אנדזשעלעם לאס אי

״ שפילן עז װאם די, פון ראלע די ז נ ״  דים־ די ראטעװען געקומען ז
 אר־ אינדעפענדענט און רינג ארבעטער דעם פון פירער קרעדיטירטע

 םטרייק־ברע־ װי איז דאלע זײער ניט. העלפט עם אבער ריגג, בעטער
ן פלענום דער סטרייק• א פיז צייט אין כער  איז אנדזשעלעם לאס אי

ען קאנםטרוקטיװער. א געיװען ײנ מען ס׳ז פגענו  פרא־ אלע געװארן אוי
ען זואס בילעמען, נ ״  אנדערע פון באריכטן די איז געיװארן בארירט ז

ר דער פלענומם. ע ם ם מ״ װיניז  װאם מכה, א איז םאוט דער אין שא
ן זי װעלז מיר ז לן. מו ח״ ם  דער אין אונז ע,ס שטערט דערװ״לע אוי

ען פערםפעיקטױון די ארבעט• םגעצייננטע. זייג ר אוי  דארפן װעלן מי
צן סנו ען פאר פערםפעקטיװן אוגזערע אוי ע אונזער בוי  ארגאניזאצי

מאםן־ארגאניזאציע. א אלם
םן װערט באריכט דער עה״ טג  װערן רעקאמענדאציעם אלע און גו

 קא־ קולטור אגאנייזאציאנס־און נאציאנאלער דער צו איבערגעגעבן
ע סי  עים און פארם דעטאליזירטער א איז זיי אויםארבעטן פאר מי

ען עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער צו באריכט א אין בר״נג

ג טינ מיטװאר, אפגעהאלטן עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון מי
מערץ. טן4 דעם

לעװין, לאטקער, היםעלפארב, קראסמאן, בראדםקי, : אגװעזגד
 קארנאװםקי, פינקלשטיין, ^פאלאק, סולטאן, סיגל, מענשער, מאגדעל,
שט״נפעלד. ראזען, קעלנעד,

ער, אלגין, :אפװעזנד שביין, לין, װ״נ ק, קאטלער, פי אזי קני
שילער. רעדי, ראזענטאל,

םולטאן. חבר פארזיצער
גג לעצטן פון פראטאקאל טי  חבר גוטגעהיייסן. און פארגעלעזן מי

פ׳ז ברענטשעס די פון ענטפער דער אז באריבטעט, זאלצטאן  רוף אוי
 איז םטרײק דרעםמאכער פאר׳ן עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון

ר ע ״  רי װי מער זאמלען מיר װעלן אוים, זעט עם װי גוטער. א ז
ר װאם ,$5,000  דער יװאם ?װאטא, די אלם געשטעלט זין■ האבן מי

ט שוין קעגען מיר דרעםמאכער. די פאר צוטראגן יזאל ארדן ײנ  בא־ ה
עי פאר גארדן םקװער מעדיםאן דעם געקראגן האבן מיר אז ריכטן,  ד

טן באלד װעלן מיר קאנװענשאן. אונזער פון דערעפענונג אן צוגריי
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רן זאלן ברעגטשעם די אז «זוי, אפאראט ליזי  מיטגלידער אלע מאבי
 ארויםגע־ שוין איז עם .גאףדן. ׳םקװער מעדיםאן אין ערדן דעם פון

 איבערין ברענטשעס אלע צו בריװ אויםפירלעבער אן געװארן שיקט
ט לאנד ר װעלן טעג די קאגװעגשאן. דער פון טאג־ארדנונג דער מי  מי

ן דיםקוםייע די דערעפענען ־ די ״מארגן־פרײהייט״. דער אי טגלי  מי
ט דערשאפט־קאמפאניע ״  געװעז איז זי װי בעםער ביםל א איצט ג

 געװא־ געשטערט אבער איז מיטגלוךער אין געװייגם נעט ידער פריער•
 ארום געשטראכן טערםין דעם אין האבן מיר װאם דעם, דורך רען
י פון טייל גרעםטער דער אז זיך, פארשטייט ׳מיטגלידער. 450 י  װעט ז

ט מיר קענען דעריװײל אבער װערן, רעאעםטייטעט ט קוימען ני  דער מי
 לעצטן דעם אין פארגרעםערט האבן מיר יװאים םיטגלידערשאיפט צאל

ל טערמין, ״  געשטראכענע צאל די ארונטער גלייך רעכענען ימיר װ
ר געװינם. נעט אונזער יפרן מיטגלידער  ארדו אונזער אין האבן מי

 אויםגע־ דארפן װעלן חדשים פאר קומענדע די טיטגלידער. 10,362
 עקזע־ נאציאנאלע די קאמפאניע• פארשטארקטער א פאר יװערן נוצט

ע עו ט ך דארף קו ג די געפינעז אוי נ ו ז ״  פון פראבלעם דער פון ל
 װערט סעקרעטאר פון באריכט דער םיטגלידער. םיל אזוי שטרייכן

םן ת״ טגע  ארגאניזא־ נאציאנאלע די אז באשלאסן, װערט עם און גו
לי' שטר״כן יװעגן פראגע די אויםנעטען זאל ציאנם־קאמיטע טג  מי

טעג״ קומענדן דעם צו רעקאמענדאציעש אר״ינבר״ינגען און דער מי
װע גאציאגאלע די ף דעם נאך געמט עקזעקוטי װע־ פראגע די אוי

 באשלאםן װערט עם און ״מארשךפרייהייט״ דער אין ״לאגע דער גען
 זאל עם אז מיטגלידער, און ברעגטשעם אלע צו רוף א ארויםצולאזן

 ברענטש יעדער אז אזוי דאלאר, 10,400 פון ׳מונימום א װערן געשאפן
ט זאמלען זאל מיטגליד. פער $1.00 װי וויגציגער ני

ר :קאמייםיע קולטור דער פאר באריבטעט פיכקלשטײן חבר מי
ע אויםפירלעכע אן דורבגעפירט האבן  אפגע־ אונזער װעגן דיםקוםי

״ פארטזעצן דיםקויםיע די נאך וועלן מיר ארבעט. טאנעגער  דעם ב
נג געמ״נשאפטלעכן טי ט םי  קא־ ארגאגיזאציע נאציאכאלער דער טי

ע ר,ער פון ועזולטאט אלם מיטע. סי םקו  נאך באשלאסן מיר האבן די
ען ימאל א  שטאט־קאמי־ די און ברענטשעם די צו פארלאגג דעם באניי

״ אז טעטן,  חבר אז קולטור־קאמיםיעס, באזונדערע אויםטײלן זאלן ז
ט״ן זאל מרמר  פאד־ ענגער אין קאמיטעטן קולטור אלע די :מיט ש

 דרעם־ ידעם װעגן קאנםפעקט דעם ארויסגעשיקט האבן מיר ביגדונג״
 אין פארומס אפען די פארטצוזעצן באשלאםן ברעגטשעם. די צו םטרײק

שיקן באשלאםן ביטש. בעט אין און בראגקם די  צו ברױו א ארויםצו
ג ברענטשעם, די די ײזג װ ף מיטגלירער די אג ע די אוי ײ  םאװעטישע נ

 אי־ דער פון בוך־קראם דעם אין באקומעז קען מעז װאם אויםגאב(,
ױ אין אינםפעקציע אן דורך איצט פירן שולן די םעקציע. דישער  נ

ך עס װעט שול־קאמיסיע די אוםגעגענט• און יארק  טאן פרובירן אוי
 אוגז׳ערע אין אז באשלאםן, האבן מיר שטעט. װײטערדיגע די אין

ט־ װעלן װאם טעקםט־ביכער, די בלויז װערן באנוצט זאלן שולן  מ
סן ה״ ע  דעש צוליב קאמיםיע. קולטור נאציאגאלער דער פון װערן ג

 אין דערשײנען נומער קומענדיגער דער װעט ״פונק״ אין דעפיציט
 עפשטײן מלך חבר פון בראשורע די דרוק צום צו גרײטן מיר אפריל.

סן. װערט באריכט דער םאװעטן-פארבאנד. וועגן טגעהיי גו
טע: בענעפיט דער פאר סאריכטעט מאנדעל יחבר  האבן מיר קאמי

םטירנדיגע די איברענעמען פון פראבלעם די איצט  םעטעטערים עקזי
 האבן שיקאגא פון שטעט. אגדערע אין און פילאדעלפיע, נוארק, אין
ט 3 פאר א״געם—קאנטראקטן 2 באקומעז מיר  איי־ און דאלאר טויזנ
ט 9 ארום נעם פן צו באשלאםן האבן מיר דאלאר. טויזג  םעמע־ די קוי

 פאד־ צװיי דורכגעפירט האבן טיר םוםע. קלענערער דער פאר טערי
 עם װאו דיםטריקטז, באזונדערע פון טיטגלידער די פון זאטלונגעז

 ‘פארזאמלונ די דאקטוירים. דיסטריקט די געװען אגװעזנד זייכען
ען גען ג זײער זיינ טי כ ג דער פאר װי נ או בוי פ  מעדיקאל דעם פון אוי

 ברענ־ די פון אפילם רײע גאגצע א געהאט האבן מיר דעפארטמעגט.
ך װי קראנקן־בענעפיט• יװעגן טשעם  דאק־ גע׳גן אנקלאגן א^יגיגע אוי

ם. רי טען, פראגן די האבן מיר טוי ענו פג  אייג־ אלע אונטערזוכט אוי
ט אין געהאנדלט פאל יעדן אין און צעלה״טן ם  ארגא־ אונזער פון ג״
ע.  אי־ זאל דעפארטטענט טעדיקאל דער אז רעקאמענדירז, מיר ניזאצי

 דענטאל א אין אים פארװאנדלען און אפים מיגדעלים דר. נערגעמעז
ן איבערגעמען פאר׳ז באדיגגרגגען די קליגיק. ע נ ״ ר גוטע• זײער ז  מי

ך װעלן ט אוי ן איגװעםטן דארפן גי ״  פון באריכט סומע. גרויםע ק
םן. װערט קאמיטע בענעפיט דער ט״עה״ גו

 עס װי קאמיטע. אפיעל דעד פאר באריכטעט שט״גבערג חבר
ס, װיייזט ט ברענטשעס די אין מיטגלידער די האבן אוי  צו װאס ני

ל אפעלירן, ״ ארבעט. אן איגגאנצ( געסליבן איז קאמיטע אוגזער װ
ט האבן מיר קאמיטע. אפים ידער פאר באריכטעט פאלאק חבר  ני

ן ״ ע באזוגדערע ק ע ט כ ר פראבלעטען. װי  אן אנגעשטעלט האבן מי
״ דעם צוגרײטן אונז זאל װעלכער ״עקטוערי״, שאן ױאיי װאל  בא־ ״

שו־ אװ קאמישאנער צום װערן צוגעשטעלט דארף װעלכער ריכט,  איג
ר ימאי. פוף רענם פן װעגן פראגע די איצט פארהאנדלען מי  קוי

 װעל־ קאטיםיע, קלענערער א צו געײארן איבעריגעגעבן איז עם באנדם.
ײעען דארפן יװעט בע בר ײנ  מי־ קומעינדן צום רעקאמענדאציעם אר

םן. װערט באריכט טיגג• ת״ ע טג גו
ת״ט דער צוליב װעזנ  ארגאניזאציע- דער םון טשערמאן יפון אב

 א דערװיילן צו קאנפערענץ די זאלצמאן. חבר באריכטעט קאמיםיע,
ױ אין קאמיטעט שטאט  דער אונטער געװארן דורכגעפירט איז יארק נ

כט פזי  ארגאניזאציע־קאמיטע די ארגאניזאציע־קאמיטע. דער פון אוי
וי ארויםצורוקן געזוכט האט ע פיל אז ״  קאמי־ שטאט פארין כחות נ
פיל טעט ען צװעק דעם פאר מעגלעך. נאר װי ײנ  גע־ אריונגעבראכט ז

ך און קאנפערענץ דער צו רעקאמעגדאציעם ריי גאנצע א װארן  א אוי
רט אויםפירלעך האט קאנפערענץ די קאנדידאטן. פון צעטל  דיסקוטי

ם, זעט עם ױוי און קאמיטעט שטאט פון באריכט דעם  דער װעט אוי
ן איצט קאמיטעט שטאט גױ־יארקער ״  װעט און ארבעטם־פ״איגער ז

ע דערפילן קענען נ ״ רט האבן מיר או^פגאבן. ז  נאציאנא־ א ארגאניזי
- ארבעט. דער צו צו טרעט ער און ױגנט־דעפארטםענט לען או רי  דע

ך נעפינט ארגאנייזער טאליענישער ף זי  פילאדעלפיע. ארום טור א אוי
ען עם נ ״ ט לעצטער דער אין ז ״ ײע זעקם געװארן ארגאניזירט צ  נ

םן. װערט באריכט ברענטשעם. עה״ טג גו
ט נ דער װערט דעם טי נ טי • געשלאםן מי

קאמונע פאריזער די
ט פון (שלום ײ )6 ז

גענע־ אירע באפוילן האט בורזשואזיע די מאכם. די האלטן צו
: t f tn

אפצו־ פרייהייט די גענעראלן בראװע אייערע ״גיט
 ה״נט, זײ זאלן און חברים, זייערע פאר זיך רעכענען

זײ װעט מארגן װאם דאם, טאן נקמה, פון ברען אינ׳ם
jmp״------------״ןוטא צו פארװערן שכל קלארער דער

 !עילאנטראפיע קיין און רחמנות קײן ניט, מיטלייד
ענערגיש!". און שנעל האנרלט

 דער- האט זי באיװאוםטזיניג. געװען איז בורזשואזיע די
 עם האט מערט א פאר װאם און שמעקט. ראם װאם מיט פילט

 ?אמוגע־פי־ די פון עטיק האלב־צעקראכענע די האבן געקענט
בורזשואזיע? דער פון באװאוםטזײן דעם אנטקעגן רער

 באשליםט בענק״, די םון געלט דאם נעמען ניט קעגען ״מיר
 ראבעװען מיר אז אונז, אוי^ זאגן נאך ״מ׳װעט קאמונע. די

 מורא האט קאמוגע די װאם פאר אט פארמעגן!". פאלקם ראם
!געהאט
 — דעם ׳פאר געשראקן ניט שוין זיך מיר האבן 1917 אין

 פאר װאם געװאוםט, שוין האבן מיר זאגן״. מען װעט ״טאמער
האנדלועען. ענערגישע און שנעלע האבן עם װערט א

 איבערגעגעבענע די געװארן. פארשפילט איז קאםונע די
 גע?ענט גארניט העלדנטום זייער מיט האבן ?אםונאדן העלדישע
 אין איבערצוגײ[ באשלאםן שוין זיך האבן זײ בשעת אויפטאן.

 בור־ טיערם׳ װערםאל, שפעט. צו געװען שוין איז אפענםױוע
 כחות, גענוג אנגעזאמלט געהאט שוין האט רעגירוע זשואזע

 דאם דעפענםױוע. דער אין קאמונע די געשטעלט גלייך האט און
פ״נט־ און אפגעשניטן געװארן איז פראװינץ פויערשע די לאנד,
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פלענוםם דיםטריקט
 םעמ־ דערװײלטע די ns נענעבז ד« װערז פ?ענום־ב«ריכטז (אלע

 ח״ח די םוז אננעקוטעז אויד זײנעו באריכטז באזונדערע רעטאריאטז.
 קארפי• נ. (םפרענפילד), פאזנער (קליװלאנד), נאטהע?וי אוז נ?אק חוה

 רי נעקירצט״ שטארק זײנען באריכטן די אנדזעעילעם). (?אם ?אװ
 רעזא־ אלנעמײנע די אוז אפים נאצ. פון פארטרעטער די פון באריכסן
 אינ׳ם פארעפנטןעכטע די םוז װיינינ זיך אונטערשיידן װאם ?וציעם,

רער.).—אױשנעלאזו. ד« װערן ״פוניד נוםער ?עצטז

א. א. א. דיםטריקט באלטימארער פלענום
 1206 צענטער, קאאפעראטיװן אין טן11 דעם פעב. אפגעהאלטן

װא־ באלטימאר, :פארטראטן באלטיטאר. סטריט, באלטימאר איםט
 שולן. און ברענטשעש ריטשטאנד, און פארטשמוט נארפאלק, שיגגטאן,

 חבי שעקרעטאר פאר און שאמועלשאז חבר פארזיצער פאד דערװ״לט
פריישטאט.

 פאר באריכטעט ארדן, ארב. אינט. פון פארזיצער נאצ. שילער, ח׳
ע פאר דיסטריקט דעם קריטיקירט ־ער עקז. נאצ. דער נ י  טאן װי

ן פ׳  א האט װאש באלטימאר, שפעציעל געביט, ארגאגיזאציאנעלן אוי
ט פאר און באפעלקערונג ארבעטער גרויםע  געפירטע די פארבינדן ני

ט קאםפאניעש קאמפאגיע. מיטגלידערשאפט דער מי
 אז דערקלערט, ער דיםטריקט. פאר׳ן באריכטעט םעמועלסאן ’ח

ט ר,אבז פלענער אוישגעארבעטע פריער די ל א געארבעט. ני ״  אין ט
 םיט טור דעם צעדרײט האט װאש אפיש, נאציאנאלער דער האט דעם

ען עס דאטן. די ע ך מיהאט נאר טורם, געװארן דורכגעיפירט זי ט זי  ני
ן פארבונדן ט׳ ך בגוגע דישטריקט. מי ט בייטן זי  באל־ האט קרעפטן מי

ך טימאר ײן זי ט געביטן מאל א  (נאר־ סינקלער חביר װאשינגטאן. מי
ן װינטער דעם האבן זיי באריכטעט: פאלק) לעלן־ פיר געהאט שוי
ם. איבער םפעציעל 3 ציעש, ױגיז װ״ צ  גאר־ איז עקזיסטירן שולן צ
 אויפגעלעבט האבן שולן די קינדער. 35 מיט פארטשמוט און פאלק

״ פארטשמוט. און נארפאלק ך פירן ז  דערװאקםע־ פאר קורםן אן אוי
״ נע.  זיי ״מארגן־פר״הײט״. דער פאר ידאלאד 400 געזאמלט האבן ז

ך האבן  קריטיקירט ער ארדן. פון קאמפאניעס אלע אין באטייליגט זי
ט האט ער פארװאש דיסטריקט דעם פונקציאגירט. ני

״ באריכטעט: (פארטשמוט) מאש חבר די דורכגעפירט האבן ז
ט צוזאטען געזאמלט ארדן, פון קאמ&אגיעש  דאלאר 1,200 נארפאלק מי

 בר. (פרייעז מאש חבר׳טע דעפעגם. לײבאר אינטערנעשאנאל דער פאר
רן זיי : נארפאלק) ײ טוען שול דער פאר טעטיגקײט. ברײטע א פי  ז

ף ך און ׳װאונדער אוי ײ פירן אוי ע פאר קאמפאניע א ז ״  מיטגלידער. נ
 געאגראפישער דער צוליב אז באריכטעט, (װאשינגטאז) ש״גבעירג ח׳

ך געפינט יװאם װאשינגטאן, פון לאגע ״ ליידן םאוט׳ ז־ער לעבן זי  ז
ך ט ד.אבן זיי װאם אוי  דאם באפעלקערונג, ארבעטער גרווםע קיין ני

ף װירקט באזארגט האט ברענטש װאשינגטאנער דער ארבעט. דער אוי

 גע- דערטרוג?ען איז בלוט, טייכן אין ב?וט, אין גע׳שטימט. עך5י
צוריק. יאר 60 מיט פאריז, פון מאסן־אויפברויז דער װארן

ארבע־ די פון שוכאים די פאררעטער, די זײ, קומעז איצט
 םאװעטךפאר־ ״איז דיקטאטור!" ״םטײטש, :טענהין און טער

 פרײ־ די זײ ■גיט פרײהײט!״ א^געמ״נע קײן ניטא איז באנד
 מכ^ ראמזינם און אבראמאװיטשעם די טיערם, די הײט,

הםינים.
 מיר טענות. זײערע פון מיין אמת׳ן דעם שוין װייםן מיר

 ש:על האנדלען מיר אויםן. איז בורזשואזיע די װאם שוין װײםן
אנשלאםן. און

 מיר װעילן געלערנט, אונז האט קאמונע די װאם לעקציע, די
 פאר־ ניט קיינמא^ ׳װעילן ׳טיר װי פונקט פארגעםן. ניט ?ײנמאל

 געבורטם־ טן60 צום און העלדךקאמונארן. צעשאםענע די געםן
 :העאדז געפאלענע אונזערע צו מיר זאגז קאמונע, דער פון טאג

 ?יגט זי !?עבן װעט זי צעבט. קאםונע די חברים־קאמונארן,
 קאמוגים־ דעם םון אנגעפירט װערט זי הענט, זיכערע אין איצט
!אינטערנאציאנא^ טישן

ארדן ארב. אינט. פון
ע מיט ג טי  ״פרעטד פאר קאגיפערענץ דער פון דעלעגאטן די מיטלען נוי

 גװאל־ א געײעז איז עם אינשורענם. ארבעטםלאזע און געבארענע״
ע באזארגן צו ארבעט שטיק דיגע ט ?אנפערענצן גרויםע אזויג  מי
 פאר׳ן ארבעט ;עטאן האט ברענטש .דער האלם. און גאכטלעגער עםן,

טיקירט ער ״מארגן־פרײהײט״. און ״איקאר״ ו קרי י ו  אפים דעם א
 ברײגגט עס װאם אפטײלונג, ביזנעם דער אין נאכלעםיגקײט דער פאר

ר״ן ט א א ק״ טיג ם װי שן צ ך אפים. און ברענטשעם די צװי  װעגן אוי
שירט8אר ױוערן װאם לעקציעם, די ״ װערן נאכער יאון נז צודרייט. ז

 לאװם־ דער אז דערקלערט, באלטימאר) ,163 (ברענטש ליטװאק
 א נאר יאר. לעצטן דעם ב^לטימאר אנגערירט שטארק האט טאניזם

ע פון איבערגעגעבנקײט דער דאנק  מוסר זין־ האבן װןזים טוער׳ אייניג
ט און געװען, גפש דונג דער מי רינ  אינטערנאציאנאלן דעם פון ג

ך האט באלטימאר אין ארדן ארבעטער  אוג־ געביטן. סך א לאגע די זי
ך האט ברענטש זער ג זי ײני  געהאלפן האבן מיר ווייל פארגרעםערט, װ

עז טן דעם ביי װיי  די געשטיצט האבן מיר ברענטש. דריטן און צ
ײט״  ארגא־ לינקע רײ א און קװאטא) אונזער (איבער ״מארגן־פר״ה

ך דזאבן םיר :יזאציעם. ט זי ליג  װייניגער קאגפערענצן. »לע אין באט״
ט געתאט מיר האבן דערפאלג  םפעציעל ארבעט, קולטור אונזער מי

ט )185 (בר. קװיק ’ת פר״הײט־אװגטן. די  איז בכלל אז אן, װייז
 עי פאראיארן. װי דערפאלגרײכער געװען גאלטימאר אין ארבעט די

ט דרוקט ״מארגן־פרייהייט״ די װאם באדויערט, ענוג ני  באל־ װעגן ג
 אפיס נאציאנאלן דעם קריטיקירט )185 (בר. גלײזער חבר טימאר.

ט פאר ך באקלאגט פושקין ’ח פראגן. אויו» צייט אין עגטפערן ני  )זי
ט שטיצן ברעגטשעם באלטימארער די װאס ענוג ני  קינדער־ אונזער ג
 געטאן װערט װאם שול״ארבעט, גוטע די לויבט זיידמאן ח׳טע שול.
פארטםמוט. און נארפאלק אין

ג צװייטער דער ביי צונ ף שילער חבר ענטפערט זי פרא־ אלע אוי
ט פאר דיםטריקט דעם קריטיקירט ער גען.  מיט־ די פארגרעםערן ני

ט פאר — ברענטשעם באלטימארער די גלידערשאפט, ענוג שטיצן ני  ג
רעזאלוציעם: פאלגגדע פאר שלאגט קאמיטע רעזאלוציע די שול. די

ך געפיגט דיםטריגןט דער אז אנבאטראכט, אין )1 ־,דע אין זי
 אק־ זאלן ברענטשעם אונזעדע אז פלענום דער רעקאמענדירט םאוט,

ױו ך ט  ארבעטער שװארצע די ארגאגיזירן העלפן אין באטײליגן זי
ן און עט״ן אי כן אלג  אר־ שװארצע די פון לאגע די פארבעסערן צו זו

 אונטערגעמונגען אלע פון אז רעקאמענדיירט, פלענום דער )2 בעטער.
 פון םײ ארדן, פון ברענטשעס די פון םיי דורבגעפירט, װערן װאס
 באטײ־ טיטגלידער אונזערע װאו ארגאניזאציעס, לינקע אנדערע אלע
 קאמונים־ דער צו װערן אװעקגעגעבן פראצעגט 10 זאלן זיך, ליגן

 בא־ פלעגום דער )3 דיםטריקטו. געגעבענע די איז פארטיי טישער
ן פארפליכטעט איז דיםטריקט דער אז שליםט, ז׳  צו קאגקעגשאן בי

מיטגלידערשאפט. די פראצענט 50 אוין» פארגרעיםערן
אגגענומען. װערן רעקאמעכדאציעש אלע די

 פאלגגדע די דערװ״לט װערן קאמיטעט דיםטריקט נײעם אין
ם: װין חברי ט ט״ן באלטימאר, )185( גלײזער ),163 (בר. לי ם ײנ  פ

ד ),163 (בר. ע ל״ז אן, )136( ג ט מ שי א  חבר׳טע )13 (בר. זוינקלער װ
 ריטשטאכד, )92 (בר. פערלין נארפאלל״ )300 בר. (פרויען זיידמאן

פארטסמוט. ),164 (בר. טאם חבר
װין ט  םעק־ דיםטריקט דערװײלט װערט באלטימאה )163 (בר. לי

ועטאר.
ט געשלאםן. פלענום דער וװערט דעם מי

א. א. א. ױםטריקט באםטאנער פלענום
 פארטראטן באסטאן. עװע., העריםאן 22 אין 8 פעב. אפגעהאלטז

ט בראקטאן, ,23 בר.—  רע־ ,29 ,3—ראקםבורי ,28 ;דעלעגאטז 3 מי
 ראקםבורי—81 .2—דארטשעסטער ,65 .3—װאוםטער ,57 .3—װיר

ל ,85 .1— װערתי  ,157 .3—באשטאז ,114 ,1—מאלדן ,109 .3—ה״
 פרא־ ,171 .3—טשעלשי ,170 .1—רױוער פאל ,168 .2—פיבודי

ױ ,502 .2—לין ,182 .2—װינטראפ ,174 .1—װידענש  בעדפארד נ
דישטריקט־ באשטאנער .2—כןינדער־שולן איד. קאט. צענטואל .—2
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דעלעגאטן. 48 צוזאמען .11—קאםיטעט
 װערן עס קאחען. איזראעל ח׳ פון גןןעפכט מערט פלעכום דער

װיי פון םעקרעטאריאט א דערװיילט רי־ (פאל ױריצקי : חברים צ
רג און וןעו־) בו  פון קאמיטע רעקאטענדאצלע א און (װאוםטער), גיגז

טאן א. : דוברים 7 ם און פוי רנבוי ), גאלדבערג (ראקסבורי), בי ז לי )
 (דארטשעסטעד), םילװער (בראקטאן), םארין (טשעלםי), גודמאן
 :אצ. דער יפון פארטרעטער שטיינבעו־ג, חבר (װאוםטער). גילמאן

ם ארבעט אפגעטאנענער דער איבער איבערבליק אן .גיט עקז״  פונ׳
ך פארשװײגט ער ארדן.  בא־ טעוחין. געמאפטע די פון ק״נעם אוי

קאמ־—קאפלאז : חברים די פון געהאלטן װערן גריסונגס־ועדעס
אז, איגדוסטריעלער ׳נאדל־ארבעטער—מארקם פארטײ.  געבאמקין ױני

ניטגעדאיגעט. קעםפ—גערבעוי שולן,—
קאס־ ח׳ באריכטעט קאמיטעט דיםטריקט באפטאגער דעם פאר

ם רעבגט ער פער. טן באדייטנדע די אוי ק״  מיט, טיילט און טעטיג
ט ברענטשעם 16 איצט האט דיםטריקט דער אז  מיטגלידער. 485 טי
ם אויסגאבן די  חדשים 9 לעצטע די פאר קאמיטעט דיסטריקט פונ׳

בט האט קאמ. דיםט. דער .$508.96 באטראפי האבן אזו ע :  ברעג־ אי
ע טשעם. ײניג  דורכגעפירט האבן ברעגטשעם די מאל. עטלעכע צו א

 דער פאר געשאפן און קאמ. די,םט. דורכ׳ן אראגזשירט לעקציעם, 58
רג חבר דאלאר. 2,108 באװעגונג לינקער בו  אי־ בקיצור האט גינז

 און שט״נבערג חברים די פון באריכטן די ענגליש אין בערזעצט
קאםפער.
םיע דער אין ך האבן באריכטן די װעגן דיםקו  די באטײליגט זי

 ריװער, פאל—ױרעצקי פראװידענס,—פיש טשעלםי,—גודמאן חברים
 גיגז־ ראקםבורי,— יארטשין און חורװיץ לואים בראקטאן,— םארין
 —פריומאן דארטשעםטער, — -װאלפמאן װאוםטער,—געלמאן און בורג

ן ראקסבורי, לי ע  טשעלםי—םאקאל רעװיר,—װוזילעם באסטאן, — מ״
קאמ. דיםט.—בירנבוים מ. און

 בריינגט סארין) ח׳ (פארזיצער רעקאמענדאציע־קאמיטע די
:רעקאטענדאציעם לאקארע פאלגגדע אריין

l( צא־ די העבערן זאלן דיסטריקט באסטאגער אין ברענטשעם 
 שול־ )2 ארבעט. דיסטריקט די תעלפן צו מאנאט אפ׳ן םע;ט 3 לונגען

ט .קאמיםיעם, ל ״ תו ע שטיין זאלז ברענטשעם, די פון ד  פינף פון בא
ן זאל אײגער װעלכע פון מיטגלידער, י י טגליד א ז  קול־ דער פון מי

ר״ )3 ברענטש. פון עקזעקוטױוע דער פון און טור־קאמיםיע  פון ד
 דים־ דעם רעפרעזענטירן זאלן דיסטריקט פון קולטור־קאמיסיע דער

 קולטור ברענטש דער )4 שול-קאמיסיע. צענטראלער דער אין טריקט
 קולטור־אר־ דער אין העלפן צו לערער דל ארײנציעז זאל קאמיטעט

װע ברעגטש די )5 בעט.  באאטטע 5 די פון באשטײן זאל עקזעקוטי
 ׳די. ל. אי. איקאר, װי קאםי,סיעס, די פון יעדער פון איינעןש און

ע ארײגציען )6 װ. א. א. גיג ע די פון םיטגלידער איי ט  ברעג־ װ״
אין ס. שע  דיםטריקט נעקםטער דער ביז קאטיטע דיםטריקט דער ט

ײע צו געשיקט מערן ביכער װען )7 קאנפערעגץ.  ברענטשעם נ
 דער כדי צאלוגג, ערשטע די ארײגפירן אפים נאציאנאלער דער דארף

סן זאל סעקרעטאר  פון געשיקט בילם, )8 געטאז. ,װערט עם װי װי
ײן זאלן אפיים, נאציאנאלן  פארש״דענע די צו צוגעפאסט מער ז
 פאר קארטל א דרוקן זאל אפים נאציאנאלער דער )9 ברענטשעם.

ען טיגג  גאציאנאלן פון קריגן קאנען עם זאלן ־ברענטשעם די סדי מי
קז זאל אפים :אצלאנאלער דער )io אפים. שי  עגגליש־רעדג־ אן אר״ג

 נא־ דער )11 ארגאניזאציע־ארבעט. פאר דיםטריקט צום חבר דיטן
 פאר־ פון קעךפערשאפטן צענטראלע די דורך זאל אפים ציאגאלער

ײן באגוצן ארגאניזאציעס שיידענע ם, ז  טיטגלידער די אז א״נפלו
 דער )12 ארדן. פון מיטגלידער װערן זאלן ארגאניזאציעם יענע פון

 פאר׳ן םובםידיע מאנאטלעכע א באשטימען זאל אפים נאציאנאלער
ך שלי.םן װייב און מאן װען )13 דיסטריקט. באםטאנער  צו־ אן זי

ך ■ז״ זאלן ברענטש א אין זאמען  דעם אונטער אנשליםן קאנען זי
אײנטריט־אפצאל. זעלבן

םעקרעטאריאס.

א. א. א. דיםטריקט קאליפארניער פלענום
אנדזשע־ לאם צענטער, קאאפעראטױון אין 1 פעב. אפגעהאלטן

בין, נ. ח׳ פון געעפנט קאליפארניע. לעם, שטא־ פונים פארזיצער רו

עז צװיי פאר פארזיצער דערװיילט קאמיטעט. טישן צונג  חברים : זי
און קרופין חברים :׳םעקרעטאריאט א ; רובין און לובערטאװסקי

אלשאנ־ חברים :רעזאלוציע־יקאמיטע און קרעדענשל א קארפילאװ;
ש״קאבםאז, בוכמאן, םקי,  קרעדענשל די פעקערמאן. און מילער דז

ײגען עם :מעלדעט קאמיטע אנ־ לאס פון דעלעגאטן 38 פארטראטן ז
 שטעלפאר־ (א פעטאלומא און םאן^פראנציםקא םאן־דיעגא, דזשעלעס,
 —ראטשט״ן איידע פון געהאלטן װערן באגרי,םוגג־רעדעס טרעטער).

 פרעמד־געבוירענע, פארטײדיגונג — װיליאטס חברים קאמפארטײ,
, אינדוםטריעלע נאדל־טרײד—םעמױעלס אן  מי־ איקאר,—קרופין ױני

״מארגן־פרײחײט״.—לער
ער, װיליאם חבר ט עקז., נאצ. דער פון פארטרעטער װ״נ  אפ גי

 א פאר שלאגט און ארדן אין לאגע דער איבער באריכט געגויעם א
 פאר׳ן באריכטעט קארפילאװ חבר רעקאמענדאציעם. ריי גאנצע

 ברענ־ 9 האט דיסטריקט דער קאמיטעט. שטאטישן און דיסטריקט
ש־דײדנדיגן אן ארגאגיזירן צו איצט טרעט ער טשעס.  א און ענגלי
ט ײה״ט״ דער פאר ברענטש. ױגנ  געװארן געשאפן איז ״מארגן־פר
 די פאר באריכטן באקאל און סענדם חברים די קװאטא. דער איבער
עז אנדזשעלעם לאם אין שולן. ײנ ט שולן צװיי דא ז  קיגדער. 80 מי

 שול־ פראצענט 40 תאליװאוד. אין ארגאניזירט װערט שול דריטע א
ען קיגדער ען ברענטשעס די גאר פיאנערן. זיינ ט טו ענוג ני  פאר ג

 האט : באריכטעט לובערטאװםקי) (ח׳ 119 ברענטש לענין שולן. די
ט באװעגונכ דער געשטיצט מיטגלידער. 90  י ד דאלאר. 350 ארום מי

ט״ ה״ ר״ פ ־ רגן א מ ט ״ ל דאל. 137 מי ״ ט נ ״  קאמ־ אלע אין גענוטעז א
 פאגד א כעשאפן ארבעטערשאפט. רעװאלוציאנערער דער פון פאניעס

ײ חברים, ארבעטםלאזע פאר ט זאלן ז  מיטגלידער. אלס ארויספאלן ני
ט װארקער״ ״דײלי דעם געשטיצט דעפיציט. געדעקט  םענט 25 מי

 טיטגלידער די פארצװ״פאכן װעלן וו. אז. א. מיטגליד, יעדן פון
ארדן. םון קאנװעגשאן ערשטער דער ביז

ט ײ ה  געשטיצט מיטגלידער. 58 האט סאלאטאן) ’(ח בר. פר״
ט באװעגוגג דער טייל דאל. 500 ארום מי  אלע אין גענומען אײנ

װ. אז. א. קאמפאגיעם,
 גע־ מיטגלידער. 48 האט סמעלאנםקי) (ח׳ בר. לוקסענבורג דאז

ט באװעגונג ד־;ר ישטיצט ײל דאלאר. הונדערט 200 ארום מי  אײנט
װ. ז. א. קאמפאיניעם, אלע אין געגומען

טגלי- 45 האט בוכמאן) (חבר 186 כר. װינטשעװםקי מארים  מי
 באװעגוגג. דער פאר געשאפן דאלאר הונדערט דריי װי מער דער.

 די געשטערט האבן װעלכע פארעטער, אלע געגן קאמף דעם געפירט
רונג אגיזי ע פאר קאמפאגיע אן פירט ברענטש. פון ארג ״ מיטגלידער• נ

 דער געשטיצט מיטגלידער. 29 האט גלעם) ’(ח 125 בר. אדגיז
ט באװעגונג ל דאל. 348 מי ט״ נ קאמפאניעס. אלע אין געגוםען איי
װאוד ברענטש ליבקגעבט קארל ) ’(ח (חאלי ן די ר״  מיט־ 25 האט פ

ך גלידער. קאמפײנם. אלע אין באטײליגט זי
ט :בערמאן) (ח׳ דיעגא םאן 102 ברענטש גארקי מאקסים  ני

 צו פלאגען װאקםז. װעלז מיטגלידער. 25 האט געגרינדעט. לאנג
 לעק־ ארגאניזירט האבן ברענטש. עגגליש־רעדנדיגן אן ארגאגיזירן

ען װעלכע חבו־ים, אלע מיט ציעם ײנ  נאציאנא־ דער פון געקומען ז
עקזעקוטױוע• לער

28 האט :פעקערמאן) (ח׳ פראנציסקא סאן ברענטש, לעכין
 אין העלפן זאל קאמיטע דיםטריקט די אז פארלאגגט, מיטגלידער.

ד באטײליגט ארבעט, ד׳ער װ. א. א. אי־אר׳ :קאטפאניעם אלע אין זי
ט צושריפט א  ברענטש, בירא־בידזשאן פון באגריםונג א םי

פאטאלומא.
םיע דער נאך םקו  אלע אנגענומען װערן באריכטן די איבער די

ך װי עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון רעקאמעגדאציעם ן אוי  פו
םן. װערן רעזאלוציע־קאמיטע דער טגעהיי  מאכט פארזיצער דער גו
ם: לייען ברענטשעס פאלגעגדע פאנדן. פאר אפיל אן דאן י  םאן או

 דאל״ 5 בר. װינטשעװםקי דאל., 10 בר. לענין דאלאר, 10 דיעגא,
 דאל״ 5 בר. אלגין דאל., 5 בר. ליבקנענט דאל•, 10 בר. פרײהײט

דאל. 45—צוזאמעז דאל• 5 בר. רג1לוקםעמב ראז
קאמפארט״ דער פון פארטײ־שול די אינדארשירט פלענום דער

 װעגן געפינען זאל קאמיטעט דיםטריקט דער קאל. בוירקלי, אין
סקול. װארקערם די העלפן צו אזוי װי מיטלען און
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ם אנגענומען װערן רעקאמעגדאציעם פאלגענדע :פלעכוןש ב״
 קאנ־ .1931 אין פרעםע קאמ. דער פאר $25,000 פון פאגד א

שן באשלום אגנעמען זאל װענשאן  זאלן ברענטשעס אין באאמטע צװי
װ״לט  ״האטער״ ״מאריגן־פרייה״ט״,—קאמיטעט■ ליטעראטור װערז ער

לי און ״ ד  פארלאג״ ארדן פון אויםגאבן אלע פאר און װארקער״ ״
 פרעװענ־ מיטגלידער• עלטערע פאר פאנד א װערן געשאפן ם׳זאל

 דיסטריקטן, אלע אין מיטגלידער. פאר אפרו־פלעצער און טארױמם
טגלידעד 500 האבן װעלנע  ארבעטער־ מערן ארגאניזירט זאל טי

כט דער אונטער אוגױוערםיטעט; פזי  קול־ נאציאנאלער דער פון אוי
םיע.  ארדן, ארב. איגט• פון שולן די ביי קינדער־קעטפם טװ-קאטי

ױי װ. אז. א.  דער ;פאר צאל מיטגיליד יעדער זאל חודש א סענט צו

 קאנפע־ דיםטריקט װערן אפגעהאלטן זאלן חדשים 6 אלע ד. ל. א.
 פאר־ און שטיצן זאל ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער רעגצן.

גן  פי־ אידעאלאגישער דער אונטער געביט, קולטורעילן ן’אפ אייני
 ארקעם־ מאגדאלין געזאנגם־פאראײנען, אלע ארדן פון רערשאפט

 םאװעטן־ אין דעלעגאציע א שיקן װ. ז. א. םעקציעם, דראטא טערן,
מאי. חודש אין פארבאנד

םעקרעטאריאט. קרופין, נ. ק^רפילאדו, נ.

א. א. א. דיםםריקט מיטלװעםטערן פלענום
ם, פיפלם אין טן15 פעב. אפגעהאלטן ױ אר ט די  װעםט 2457 אוי

ױ, שיקאגא װענ ג ערשטער פון פארזיצער שייקאגא. ע נ צו י  חבר ז
ס). (םט. יאפע  קלעזמער חבריןש םעקרעטאריאט אין דערװיילט לואי

 און רעזאלוציע־ אין ; (שיקאגא) מילער ם. און .(איגדיאנאפאליים)
קין, מאזעם, שפילבערג, חברים :רעקאמענדאציע־קאמיטע ױב בין, ל  רו

טע און דודש  טראב־ חפרים :קרעדענשל־קאמיטע אין ; פערװין ח׳
ק ),400 (בר. טעגבערג טני שי  ),120 (בר. רובין ; שיקאגא ),96 (בר. ז

ך באטײליגן עם שיקאגא. ),lOO (בר• זעװ און מילװאקי,  דע־ 51 זי
 םט. מינעאפאלים, לואים, םט• שיקיאגא, :ברענטשעם 22 פון לעגאטן

דעלעגאטן. פהאטערנאלע 18 דעם חוץ א מילװאקי. פאול,
n’ •ך שטעלט קאמיטעט שטאטישן שיקאגא׳ער פוגים מילער ם  זי

ײן איז אפ  אן» ספעציעל און דערגרײכונגען זייערע אף באריכט ז
 קיגדער־ 4 עטאבלירט האבן מיר ארבעט. ניט־אפ;עטאגענער דער

ך לערגעז עם װעלכע אין מיטל־שול, א און שולן װ״ ארום זי  הונ־ צ
 דיי־ 1 און ענגלישער 1 אידישע, 12 ברענטשעם, 14 קינדער. דערט

ען זיי ברעגטש. טשישער ט זייג שפר״  אלע איבער כמעט אויסגע
 מעגדל א עטאילירט װי כםעט שוין איז עם שיקאגא. פון געגנטן

 אין ברע:טש ענגלישער אן און פארק אלבאגי אין ברענטש שוכטער
 דעפארטמענט. מעדיקל א ארגאניזירט האבן מיר ם״ד. םאוטה דער
ך האבן מיר ט זי םגעצ״כג  קאמ־ ״פרײהײט״ לעצטער דער אין אוי

 באל. מאםקאראד דערפאלגרייכן א דורכגעפירט האבן מיר פאניע,
ען מיר נ ״ ך און היגטערשטעליג זייער געװען אבער ז ט זי  בא־ גי

ליגט  אר־ רעװאלוציאנערער דער פון קאמפן די אין געהעריג װי טיי
ט האבז מיר בעטערשאפם. װיזן ני  פאלי־ אונזערע פארביגדן צו בא

ט ארויםטרעטונגעז טישע  דער ארבעט. ארגאניזאציאנעלער אונזער מי
ט לעצטנס ביז דזאבן ברענטשעם די און קאםיטעט שטאטישער  ני

עװיזן םג גז דעם ארוי טי  קינדער־ אוגזערע צו פאצוג אין ער:סט ׳נוי
 די בלויז האבז קאמפאניע מיטגלידערשאפט לעצטער דער אין שולן.

 נאציאנא־ דער צו ערן־דעלעגאטן געװאונען 100 און 1 ברענטשעם
קאמוענשאן. לער

פארװאלטוגג. שול צעגטראלער דער פאר באריבטעט האלפערן חבר
ט ער ײז סע די אן* אז װ ען װאם מעגלעכקייטן גרוי נ ״  אין פאראן ז

ען צו שיקאגא  דערצי־ פראלעטארישע פון נעץ פארצװײגטע א בוי
 דערװאקסעגע. פאר םײ און קינדער פאר ם״ אונג־איגםטיטוציעם,

 פאר־ אין שטייען האלפערן, חבר באטאגט קיגדער־שולן, אונזערע
דונג ט בינ  האכן ארבעטער־ארגאניזאציעם, רעװאלוציאגערע אלע מי

ך ליגט זי ך װעלן און באטיי  קאטפן. זייערע אלע אין באטײליגן זי
 דער װאם דעם, פון אבער לײדט שולן די פון זליט פינאגציעלע די

 גע־ װי געהאלפן גיט האבן ברענטשעם די און קאמיטעט שטאטישער
 דעם שאפן צו בכדי פלעגער אויםגעארבעטע די דורכצופירן העריג

גן טי וי שולן־בודזשעט. נ
אונזער קאמיטעט. דיםטריקט פאר׳ן באריכטעט בלעכמאן חבר

ט פארמאגט דיסטריקט  ער מיטגלידער. 1300 איבער טאג צו היינ
ט ײז  צאל גרויםע א ארגאגיזירן צו געװען םעגלעך װאלט עם אז אן, װ

ע ״ ע די געװען װאלטן עם װען ברעגטשעם נ ג טי י  פינאגציעלע נו
 באשטי־ זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז פאדערט, ער מיטלען.

ך באטאגט ער צװעק. דעם פאר םובםידיע א טען  אז פאקט, דעם אוי
 ברעינ־ פרעמד־שפראכיגע גרינדן צו לײכטער פיל געװען װאלט עם

 אונ־ װעגן פובלי.םיטי געגוג געװארן .געגעבן װאלט עס װען טשעם
 פון פרעסע אנדערש־שפראכיגער דער אין ארדן פראלעטארישן זער
 האט קאםיטעט דיםטריקט דער באװעגוגג. רעװאלוציאנערער דער

 צוליב קאטיטעט שטאטישן שיקאגא׳ער דעם רעארגאניזירן געמוזט
ט האט קאמיטעט שטאטישער דער װאס דעם, געהעריג. װי געארבעט גי

 פאר באריכטעט ארדן, אונזער פון םעקרעטאר גענ. זאלצמאן, ח׳
 ק. ש. דער )1 : רעקאםעגדירט ער עקזעקוטייװע. נאציאנאלער דער
רן צו פלענער אויםארבעטן זאל אניזי  ברענ־ אנדערש־שפראכיגע 5 ארג

 די פארבינדן ענגער )2 קאגװענשאן. נאציאנאלער וער ביז טשעם
 שולן. די ארום עלטערן־פאראײגען גרינדן און ארדן מיטין שולן

 שיקאגא אין קינדער־שולן 10 פון לאזוגג דעם פארװאסדלעז צו )3
ם פאקט א אין  אין גריײ־ז צו )4 םעזאן. קומעפדיגן פון אנתויב ב״

 צו כדי ארבעטעד־או^װערםיטעט, אן פון אפטיילונג אן שלקאגא
 ארבעטער־באװעגונג רעװאלוציאנערער דער פאר טוער אנטװיקלען

 אין פאנד לאקאלן א שאפן צו )5 בפדט. ארדן דעם פאר און בכלל
 גרינדן )6 מיטגלידער. ארבעטלאזע די ארויםצוהעלפן ברענטשעס, די

ױגנט־ברענטשעם• און פרויען־
 דים־ שיקאגאיער פון נאמען אין פלענום דעם באגריםט ליט חבר

ט קאמפארטײ. טריקט ך האט דעם מי צונג. ערשטע די געעינידיגט זי זי
גג צװײטער דער פון פארזיצער דער צו  געװעז איז פלענום פון זי

 און ברײטע א פאר קרמט עם שיקאגא. ,129 בר. פון קאבלענץ ח׳
 רעקא־ און באריכטן אפגעגעבענע די איבער דיםקוסיע לעבעדיגע

גן עס װעלכע אין מענדאציעם, לי אט״ ך ב  דעלע־ פאלגנדיגע די זי
בד. זעװ, ,96 בר. בעקער, ,59 בר. האוזער, ,1 בר. קאהען, ל. :גאטן
שט״ן, ,128 בר. מעטריק, ,107 בר. וועקםלער, ,100  ,129 בר. בראג

 בר. םטאלאװיטש, ,137 בר• בלום, ,176 בר. מילער, ,131 בר. פאטקין,
 דיי־ הוירשלער ,400 בר. ילגנט באיער, ,216 בר. קאגאװם?', ,209׳

 רו־ לואיס, סט. יאפע, איגדיאנאפאלים, קלעזטער, ,506 בר. טשישער
 מי־ מאזעס, מילװאקי, ק. ש. ברוק, ,184 בר. בערסאן, ,120 בר. בין,

סאב־דיםטריקט. נעסאטא
 דערגריי־ די יסיי דיםקוםיע דער אין ארויסגעבו־ואכט װערן עס
 דיםטריקט שטאטישן, פון ארבעט דער װעגן קריטיק םך א און כונגעז

 מילער און בלענמאן זאלצטאן, חברים די קאמיטעט. גאציאגאלן און
ע אין עגטפערן ר ע ת די אן* שלוס־װערטער ז״  פון קריטיק און טענו

 פאלגנדיגע די פאר שלאכט רעזאלוציע־קאמיטע די דעלעגאטן. די
: אנגענומען װערן װעלכע רעזאלוציעם, לאקאלע ג טי טי ש ״נ א

ײםן )1 רעקאמעגדאציעס. זאלצמאנים ח׳ רעאליזירן און גוטצוה
געזעלשאפט. קאאפעראטיזוע ארבעטער שיקאגאיער די שטיצן צו )2
 דארפן יװעט קינדער־שולן, די פאר פאראנטװארטליך איז ק. ש. דער )3

ען און שול־ארגאגיזאציע, פראלעטארישע געזונטע א איינשטעלן  צוצי
זפ שול־טוער די  קולטור־טעטיגקייט דער צו נעגטער ברעגטשעם די י

 אוגזערע פון אײנשטעלונג די דורבצופירן כדי )4 שולן. די פון
 שטאט־קאמי־ דער דארף דערציאונגס־אינםטיטוציעם פראלעטארישע

ט פארביגדונג שטעגדיגער אין שטיין טעט  דער בנוגע ברעינטשעים מי
ר )5 שול־ארבעט. ך :עמעז מי  קװאטא די דערגרייכן צו אונטער זי

ע 400 פון ״  ״הא־ און ״מארגן־פרײהייט״ דער פאר םובםקרײבער נ
ך פארפליכטן מיר מער״. ך זי ם קאמיטע שטענדיגע א שאפן צו אוי  ב״

 רעװאלוציאנערער דער פון עקזיםטעגץ די פארזיכערן צו ק. ש.
ך נעמעז מיר )6 פרעםע.  נאענט־ דער אין שאפן צו אונטער זי

טגליד פער םענט 25 פון קװאטא די צוקונפט סטער  דעם פאר מי
לי ד״  קאמיטעט דיםטריקט און שטאטישער דער אז )7 װארקער. ״

ן זאלן י י  דים־ דער )8 פארטרעטער. אפיציעלע דורך פארבוינדן עגג ז
ע א קדיגן דאוץ* קאטיטעט טריקט  ארגאגיזאציע־ פאר סובםידי
טי, קענזעם )9 ארבעט.  אויםגעטיילט זאלן אמאהא און םיטי םױ םי

כט דער אונטער םאב־דיםטריקט באזונדערן א אין װערן פזי  פון אוי
ען צו )io עקזעקוטיװע. גאציאנאלעי דער אין קיגדער־שולן בוי



ק דער26 נ ו 138< 1931פ

 נא־ דער צו רעקאמענדירן מיר )11 דיסטריקט. דעם פון שטעט אלע
גן אן באשטימען צו קאגװעגשאן ציאנאלער טי ענ ס ך  פאר טעקם איי

 קאג־ נאציאנאלער דער צו רע?אםענדירן מיר )12 קולטור־ארבעט.
 ברעג־ דיסטריקט איעשטעלן פון פראגע די אויפצונעמען װענשאן

 קאנװענשאן, נאציאנאלער דער צו רעקאמענדירן מיר )13 טשעס.
 נא־ דעם ז פי אייגגעמאנט ווערן זאל טעקס שול לאקאלער דער אז

אפים. צלאנאלן
פאלגנ־ פון קאמיטעט דיסטריקט נײער א דערװיילט װערט עם

י. פײן, גערטנער, בלעסמאן, מילער, ם. רןאבלעיגץ, : חברים דיגע
 אגדערע פון די.םטריקט צום פארטרעטער די בויער• און שפילבערכ

ט לאקאל. װערן דערוױילט ײעלז שטעט  און װארימע עטלעכע מי
פלענום. דעם קאבלענץ ח׳ שליםט װערטער הארציגע

ר ע מ עז ל ר, און ק ע ל םעקרעטאריאט. מי

א. א. א. דיםטױקט קאנעטיקוט פלענום
 ׳הארטפארד :פארטראטן הארטפארד. ן י א טז15 פעב• אפגעהאלטן

ט ברענטשעם 3—  דעלעגאטז. 4 בר. 1—ברידזשפארט ;דעלעגאטן 9 מי
ױ דעלעגאטן. 4 בר. 1—םפריגגפילד װען נ  דעלעגאטן. 3 בר. 1—הײ

 דעלעגאטן. 3 בר• 1—םטעמפארד ךעלעגאטן, 3 בר. 1—נארװאלק סאוט
ר״דנדעער 1—נארװיטש ש־ ט בר. ענגלי  שטאטי־ דעלעגאטן. 3 מי

 באראטונגס־רעכט, און שטים־ ■מיט הארטפארד פון קאמיטעט שער
ט ג ערשטע די געעפנט װערט ׳אזייגער עלף פארטרעטער. 6 «י נ צו  זי
 םעקרזנ־ א חןרװלללט װערט עם פארזיצער. אלם סאםלאן חבר מיט

 קרע־ א ; (הארטפארד) מעראן מ. ח׳ און פאדעמבערג נ. ח׳ :טאריאט
טע: דענשל מי א גיו װליםמאן ק װען) ) ײ (ברידזשפארט), שאלל ה

קופער (ברידזשפארט), םעגדראף :רעזאלוציאגס־קאמלטעט א און
 באריכ־ דעם נאך (הארטפארד). גאדערמאן און גארבוס (םטעמפארד),

עקזעקוטיװע. גאצ. דער פאר יקעלגער ח׳ טעט
ײזן ברענטשעם די פון באריכטן ך וו ען זיי אז אן, אוי  זיינ

װיזן, ם׳װערט אבער טעותין, באגאגגען ען ברענטשעם אלע אז בא  זיינ
ט  נאר ארגאניזאציעס, אינשורענם אדער קראנקען־בענעפיט בלויז גי
ײ  אנ־ אן נעמען און רעאגירן װאם ?ןאמפם־ארגאגיזאציזגם, זילנען ז

 ארבעטער־באװע־ רעװאלוצלאגערער דער פון אקציעם אלע אין טייל
גוגג.

ך ם׳װערט  דיםטריקט־קאמיטעט פון באריכט א אויםגעהערט אוי
 באגרליס דעם נאך ׳הארטפארד. פון קאמיטעט שטאטישן פון און
 קא־ דער פון ארגאנילזער דיסטריקט שניידערמאן, ח׳ פלענום דעם

םטייט. קאנעטי?וט פון פארטלי מוניםטישער
ג נעקםטע די נ צו ט זי ב ך ה״ ט אן זי  שולן. די פון באריכט א מי

 נאד־ םאוט םפרעגפילד, הארטפארד, פוז אפגעגעבן װערן באריכטן
 דער אז אז, ײי״זז באריכט־אפגעבער אלע סטעמפארד. און \ואלק

ט װען יװי מער האט מעטאד פראיעקטן ט פארבונדן איז ני  קינדער ני
ט ך האבן קינדער די ארבעטער־קלאם. פיז קאמפז די מי  װארעם זי
 רעװאלוציאנערער דעד פון קאטפן אלע אוין» אפגערופן אקטױו און

 גרוי־ דער אין לאגע עקאנאמישע שלעכטע די ארבעטער־באװעגונג.
ם םער  עקאגאמישער גרעםטער דער און ארבעט די באשװערט קריזי

 װעגן געפינען זען דעריבער דארפן מיר לערער. אפ׳ן ליגט דרוק
ט זאלן לערער די אז מיטלען, און ״ פיל אזוי לײדן ני ארבעט• דער ב

ך באטײליגז דיםקוםיע דער אין  עם דעלעגאטן. אלע כמעט זי
ײז װערט ײ ת, די אנגע  אכצו־ װעג ן’אפ באגעגענען מיר װאם מניעו

ן ״ תידיגק״ט די און .גלויבן טיפער דער ארבעט. דער ,מיט ג שגו  עק
בן דער טוער, אונזערע פון לן די אין און כחות אונזערע אין גלוי  צי

ך האבן מיר װאם ר נענטער װאם געשטעלט. זי ך װעלן מי  פאר־ זי
דן ט בינ טן טאג־טעגלעכע די מי  װאם ארבעטער־באװעגונג, דער פין נוי

ט״ן װעט אפים נאצ. דער מער ף ש ט און װאך דער אוי  פארזען ני
ן פון ג זיי י  און פעברואד טן10 דעם װי הונגער־מארשן, אזעילכע או

ש מער ך אידעאלאגי ט פארבינדן זי  פון טײל רעװאלוציאנערז דעם מי
 מער און דערגרײכונגען גרעםערע האבז מיר װעלן ארבעטער־קלאם,

װירקונג.
ח׳ צו באגריסונגם־טעלעגראמע א איבערגעלײענט װערט דעם נאך

ך געפינט װאס ריטשארדם, נאט פאר טורמע הארטפארדער אין זי

ײנע ן מ׳פאדערט אין ארויםטרעטונגען רעװאלוציאנערע ז ״  בא־ ז
אונג. פר״
 אף ענטפערט ער װארט. לעצטע דאם קריגט קעלנער חבר דער

ט ער רעזומירט. און פראגן אלע שטעליגק״ט די אי װייז  הינטער
 ארבעט פארגאכלעוםיגטע די קאמיטעט. שטאטישן הארטפארדער פון
 א װערן דערװיילט סיזאל פאר לײגט און קאמיטעט דיסטריקט פון

 װערט םטעמפארד פון קופער חבר סעקרעטאר. דיםטריקט נײער
 לא־ פאלגנדע ארײנגעבראכט םיװערן און םעקרעטאר אלס דערװ״לט

רעזאלוציעס. קאלע
 פאר־ װערט ארבעט קולטור די אז אנבאטראכט איץ נעמענדלג )1

ן נאבלעסיגט  געגרינדעט זאל עם אז מיר, באשליםן דיםטריקט, אי
ט פון זאל װעלכע דיםטריקט, אין קולטור־קאמיטע א װערן  צו ציי
 אין ברעגטשעם די צו קאמיטע דער פון חבריןם די צושייקן צייט

ע א דורכצופירז דיםטריקט פארום. אפן אן אודער דיםקוםי
 פאר־ זאל קאנװעגשאן קומענדע אוגזער אז פאר שלאגן מיר )2

ן ג י נ ״  די װי—ארדן אונזער אונטער קולטור־ארגאניזאציעס אלע א
ט ה״ ײ  פרויעז־ די און קלובן קולטור די פאראייגען, געזאנג פר

קאונסילם.
ט איז הארטפארד װי אזוי )3 ײן צו צוגעפאסט געאגראפיש ני  ז

 זאל דיםטריקט דער אז מיר, באשליםן דיםטריקט, פון םענטער דער
ױ ו איז זי י ען. נ ױו הי

 װערן לא:ד גאנצן איבער׳ן אז אגבאטראכט אין נעמענדיג )4
 נאר אויפקלעדוגגס־ארבעט, פאר פארטרעטער ארויטגעשיקט אפט זייער

ט עיז ;דא ני ף םיר פאי װ נאציאנאלער דער אוי  ש״גקען עקזעקוטי
דיםטריקט. דעם אויפמערקזאמקײט מער

 פארמע די ענדערן זאל קאגװענשאן די אז פאר, שלאג-ז מיר )5
ן זאל ־מאגאטלעגע,2 אגשטאט—צאלונגען פון י י ־מא:אטלעכע•3 ז

שנע־ איר פאר עקזעקוטייװ נאציאנאלער דער באגריסן מיר )6
סן געגן קאמף אין האנדלונג מוטיגער און לער ם. װיי שאוויגיז

םעק. פאדעמבערג, נ•

א. א. א. דיסטריקט קלױולאנדער פלענום '
 דערעפנט קלױולאנד. ארבעטער־ה״ם, אין 8 פעב. פארגעקומעז

װ״לט אלעף. ח׳ דורך ע םג ג ערשטע פארזיצער: אלם אוי נ צו  ח׳—זי
ג טע2 (דעטראיט), בלומער נ צו  םעק־ (קלױולאגד). יװײנבערג ’ח—זי

(דע־ דאװידמאן און (קלױולאגד) גאטהעלף חברים רעטאריאט:
טע: קרעדעגשל טראיט).  (דעטראיט), װאלינםקי מארקום, ח״ת קאמי

 (טא־ תפץ רעפידם), (גרענד מעמםוליינםקי (קלױולאנד), שלאםבערג
 פריאטער- 8 און ברענטשעם 12 פון דעלעגאטן 35 אנװעזנר ליי־א).

דעלעגאטן• נאלע
 דע־ בלומער. ’ח באריכטעט שטאט־קאמיטעט דעטראיטער פאר׳ן

לן ברענטשעם. 3 האט טדאיט  געגריגז־עט הונדערט. טן4 שוין צ״
כן ברענטש. רוומענישן א ן װעט אינגי  גע־ ױגנט־ברענטש. א זיי

 קולטור־אװנטז, לעקציעם, דורכגעפירט קאמפאניעם. אלע האלפן
ט נאך איז שול־ארבעט די נאר דיםקוםיעם,  מיט־ אלע פאר קלאר גי

גלידער.
אלע^. ח׳ באריכטעט קאמיטעט דיםטריקט קליװלאנדער פאר׳ן

 ברענטשעם 2 קלי׳װלאנדער אין ימיטכלידער 128 די פון פראצענט 70
ען ײנ  מיט־ 30 אנגעשלאסן האט ברענטש קלי׳װלאנדער א ארבעטער. ז

 א ארכאניזירט ׳װערט קלמולאנד אין ל. י• ט. דער איז גלידער
ט  אין ברענטשעם די געהאלפן אוז באזוכט האט ק. ד. ברע:טש. ױגנ

םינעטי. עקראן׳ טאלידא, יאנגסטאון, ג שול־געביט אפ׳ן סינ י ג ״  װ
געטאז•

ט אפי׳ס גאציאגאלן פאד׳ן  גענעראל־סעק־ דער באריכט דעם אפ גי
זאלצמאן. ח׳ רעטאר

 פון דעלעגאטן די פון דעביאטן און באריכטן פאר קומען ינאכדעם
): (חי דעטראיט ,42 בר. ברענטשעס. די קין ױו טגלי- 130 האט ר  מי

ט באוועגונג געשטיצט ).51 געהאט (פריער דער  כעטאן ד. 400 מי
ט צופיל אװעק נעטען קאמיטעם קולטור־ארבעט. ״ ען. פון צ טינג  מי

״ באשלאםז ״ אויפצונעמען ז  דעטראיט ,43 בר. עקזעקוטױום. די ב
ץ א מיטגלידער. 54 : שוםטערמאז) ,(ח גע־ קאמפאגיעס אלע חו

ט פראפינטערן צום דעלעגאציע ל. י. ט. שטיצט לי $100 מי ״דיי
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ן ארבעט ל. י. י. ט. די $100 װארקער״,  מעז שװאך. זאי ארדן אי
רן געדארפט האט אניזי שע 3000—2500 די ארדן איז ארג  אטא־ אידי

מיט־ 27 פון : ביזער) (ח׳ דעטראיט ,78 בר. מאביל־ארבעטער.
ט באװעגונג געשטיצט .101 ביז געװאקםן גלידער  קרי־ .$210 מי
 האפ־ (חי קלווװלאנד ,124 בר. קאמיטעט. שטאט דעטראיטער טיקירט

באװעגונג געשטיצט .105 ביז געװאקםן מיטגל. 35 פון : גער)
״ .$200 מיט ג יעדן ב נ טי  ,148 בר. לעקציע. א דורכגעיפירט מי

ט געגרינדעט. ערשט :קוםטעז) (חי קלױולאנד קלױולאנד בר. ױגג
 93 בר. ױגנטלעכע. רעגיםטרירטע 32 שוין האט עפשטיין). (ח׳טע

ח׳ יאגגסטאיז  טראצ־ און לאװםטאגיםטן איבער אפעראציע :בען) (
 אי־ קולטור־ארבעט, מיטגלידער. 20 איבער האט געלונגען. קיםטן

 בר• ליג. אינדוםטריעל װארקערם מעטאל געהאלפז װ. א. א. קאר,
וועלן געגריגדעט. ערשט : גערבערט) ,n( רעפידם גרעגד ,178

באװעגונג געשטיצט :עקראן ,181 בר. קעדער־שול. א עפענען
ן ד. 200 מיט ג טי וי ך נ ן זי ״ ביי פאראן קעדער־שול. אי ג ז גי ױי  ו

 50 בלויז חאבן דזשעגקינם): ’(ח פיטםבורג ,160 בר. ארבעטער.
 געגן פארפאלגונג גרויםע ם׳הערשט ארבעטן. צו שװער מיטגלידער.

ט ר. א. ארנעטער־באװעגונג.  א ״ראפלט״ ר. א. אינד. אונטער. גיי
ן פאר תורה׳לע ע ביי ״םעמעטערי״. זיי ען זיינ טינג  מען כאפט מי

ר״ן רן צו םעגלעו מנחה־מערב. א א אניזי  א. א. ברענטשעם ארג
רי, ,183 בר. מיטגל. 18 האט : טאלידא ,155 בר. מיינערם. פון אי

שן אן גרינדן אין האלט מיטגל. 21 האט בר. איטאליעני
ך װערן באדיכטן  ח״ח—דעלעגאטן איקאר די פוז אפגעגעבן אוי

 פון ;(קליװלאנד) יאנלםאז און (דעטראיט) קאן און װיקטאר אב.
טע : שולן די  פאר ברענטשעם די קריטיקירט (קלױולאנד) בלאק ח׳

ט ענוג טאן ני פאראן :(דעטראיט) דאװי׳דנזאן ח׳ שול־ארבעט. ג
ט עלעמענטאר־שולן 5 דארט װ'י און קינדער 225 מי  מיטל־ קלאםן צ

ט שול ך ליימודים חױן א שולן די אין אן פירן שילער. 25 מי  אוי
p מאלעריי. און טאנצן ארקעםטער, געזאגג, u און ״םערפ ארויס 

 שטײגער אפ׳ן ״דעטראיט״ זאמלונג צו גרײט מיטל־שול האמעו״.
ױ בוך פוג׳ם ט דעטראיט אין ארדן יארק״. ״נ ט טו ענוג ני  די פאר ג
ך םיבאריכטז שולן. ט״ דער פון פארװאלטער די אוי ה״  ״מארגן־פריי

 דעבאטן די אין .(קלױולאנד) בערען און (דעטראיט) קאטענער ח״ח
ך באטײליגן ך זי ח די אוי  (קליוװ־ גאט־עלף (דעטראיט), שװארץ ח״

 םילװער ,148 בר. םילװערמאן רעפידם), (מ־עגד .נעלבערט לאנד),
ט ױגנ קלױולאנד). בר״ (

 פאל־ פאר שלאגט און פראגן אלע א^ ענטפערט זאלצמאן הבר
 אװנט אן ברעגטש יעדן אין דורכפירן )1 : רעקאמעגדאציעס געגדיגע

ט ברענטש אין ארבעט די פאר^ינדן )2 זעלבסטקריטיק. פון  די מי
 ױגגט־ א גרינדעט ברענטש יעדער )3 ארבעטער־קלאם. פונ׳ם קאמפן

ען די בכלל ארגאניזירט און פרויען־ברענטש א און ברענטש  פרוי
 א מיטגלידער. 15 גייע שאפט 50 פון ברענטש א )4 ארדן. אין

.מיטגלידער. 15—מער פון ברענטש
רעכענען זאל אפים גענעראל )1 :רעקאמענדירט פלענום דער

 שאפן )2 שטעט. קלענערע די אין לעקציע־טורם פאר ד. 15 און 10
ט־ פארקלענערן )3 דיםטריקט. בײם ארגאניזאציאגם^פאנד טרי  א״נ

גן זאל ברענטש דער םענט. 50 אף געלד ל״ ם. 50 איבעריגע די צו
םיטגלזדער. ארבעטםלאזע פאר פאגד א ברענטש יעדן אין שאפן )4
 יער־ )6 קינדער־שולן. די פאר םעגט 5 פון שטייער לאקאלן א )5

שולן. די פאר אוגטערנעמונג גרויםע לעכע
ם קלױולאנד :דערוױילט װערן קאמיטעט דיםטריקט נײעם איג׳

סטין, אדעף, טשעםל, חברים—  —דעטראיט גאטהעלף. שלאסבערג, קו
 םיידער. דזשעגקינם, ח״ח — פיטםבורג דאװידמאן. מארקויס, ח״ח

מעלצער. ’ח— עקראן בען, ’ח— יאנגסטאון
ה מ ל , ש ן א מ ד װי א םעק. ד

א. א. א. דיםטריקט, ראטשעםטער פלענום
ױז. אין 8—7 מערץ אפגעהאלטן  דעלעגאטן 14 אגװעזגד כיראק

װין. ח׳ דורך דערעפנט ראטשעםטער. און םיראקױז באפאלא, פון  לע
); מאס־אװיטש ’ח—פארזיצער :דעחװײלט ױז ק א ר םי םעקרעטא־ (

 קאמיטע קרעדענשאל (ראטשעסטער); לעװין און קארין חברים ריאט
(באפאלא); הערמאן (ראטשועיםטער), קארין און שײגקמאן חברים

 לע־ סיגעל, קארין, (באפאלא), דראזין חברים רעקאמענדאציע־קאמ.
ױז). קאהעז (ראטשעםטער), װין ראק םי  רעקאמענדאציעם פאלגנדע (

מען: ע אלע )1 אנגענו כטיג ען קאמיטעס װי ״ ר״ן ג  ברענטש־ אין א
רן. צו בעםער כדי עקזעקוטיװ, אגי ף זאלן ברענטשעם די )2 פונקצי  זי

ט פארבינדן ענגער  זאל אפים נאצ. דער קענדער־שולן. אונזערע מי
 קלענערע די אין קיסדער־שולן די םובםידירז און גרינדן העלפן
ען )3 שטעט. פרוי ־  א דאל• 5 צו קראגקן-בענעפיט קריגז זאלן חויז

ן זאלן קאנםפעקטן די )4 מאך. ״  נאצ. דער )5 פארשטעגדלעכער. ז
 פארלענגער־ פון לײדן װאם מיטגלידער, פאר פאנד א שאפן זאל אפיס
״ כדי קראנקהײט, טער ט זאלן ז ן לאםט צו פאלן ני פ׳  ברעגטש אוי
ט דאך און ט פאר רײען די פון ארוים ני  דיםט־ )6 צאלן• קענען ני

ױיעם קריגן זאלן ריקטן ם  אלע )7 ארג־ארבעט. טאז קעגען צו םוב
 װערן דורכגעפירט זאלן אראגזשירט אים נאצ. דער װאם לעקציעס,

רנ׳ן  קריגן זאל םעק. דיםטריקט דער אין קאמיטעט דיםטריקט דו
ענוג ר״ )8 דורכצופירן. עם צי,יט ג  דער )9 צאלונגען. מאנאטלעכע ד

ײן זאל אפיס ,נאצ. ע די צו פיגקטלעכ ז  רעד־ בנוגע דיםטריקטן קל״נ
ן נער  פעלד־ אנשטעלן זאל אפים נאצ. דער )10 קארעםפאנדענץ. או

רן דיםטריקטן די העלפז צו בדי ארגאניזירער, אניזי  ברענט־ מער ארג
 ברענטשעם אלע פאר פאםטקארטן דרוקן זאל אפים גאצ. דער )11 שעס.

ביליגער. קאסטז זאל דאם כדי

 דעם מיט פארבונדן זײנען װאפ םפעציאליסטן
דעפארטמענט מעדיקאל

ט״ן דר. ם רנ  תארץ־קראנקח״ט—בוי

ערן נאז,—ראםקין דר.  האלז און אוי

ערן נאז,—הוירשקאװיטש דר.  האלז און אוי

 קראנקת״טן פרויען—דראזין דר.

 ספעציאליםט אויגן—גרעםער דר.
 הויט־קראגקהײט—טשארדזשין דרד.
 קינדער־קראנקה״ט—בלאונער דר.
 מאגךקראגקה״ט—ריטער דר.
 םפעציאליםט ^לונגען—ארנםטיין דר.
 נערװן־םפעציאליסט—גלויבער דר.
רעי עקם—גאלדבלאט דר.
ט״ן ם. םאלאן דו. ם רנ קראנקה״טז• אלגעמײגע—בוי

 קו־ מאל אלע דארפן פאמיליעם זייערע און ארדן פון מיטגלידער די
אן 32 דעפארטמענט, מעדיקאל פון אפים אין ימען  צימער סקװער, ױני
םפעציאליםטן. באצוג אין אינפארמאציע װעגן 603

ך ז־ארפז מיטגלידער די ן פאל יעדן באריכטן אוי  ײעז אפים אי
 אים שיקט אפיים, אין אים שיקן צו אנשטאט דאקטאר, דיםטריקט א

םפעציאליםט. אגדער אן אדער אוגזערן צו דירעקט
יארק. נױ איח, ארב. אינט.

דעפארטמענט מעדיקאל

!באקאנטםאכונג
פאמיליעם זײערע און ארדן פון מיטגלידער די צו

זיך עפנט אפריל, ערשטן דעם מיטװאך,

ל א ט נ ע יק ד נ קלי
אין ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנא?! פוז

פלאר טער8 םקװער, ױניאן 1
ז mm י׳!יע' א״ ײערז נעמאכט װעט ארבעט ע5א ר ט ל ד ו א ה א פעסזעגהיר דזשאזעפסאז דר. םוז ר
 רײטם רעדוצירטע םפעציעל ארדן פוז םיטנזידער די פאר

ארבעט. ע5א אויף

603 צימער סקװער, ױניאן 32 א., א. א. דעפ., מעד.
2484—9 םטײװעםאנט טע?עפאן,



ק דער28 נ ו nas*, 1931פ

ארנאניזאציעם אונזערע אין
א. א. א. קאמיטעט דיפטריקט באםטאנעד

ך האט פלעגום דעם נאך ג־ל״ך  קא־ דיפטריקט באםטאנער דער זי
 באשלוםן, די לעבן אין דורכצופירן ארבעט דער צו געגומען מיטעט
ען װעלכע ײנ  עדשטע דאם געװארן. אנגענומען פלענום דעם ביי ז

 קאמי־ דיםטריקט דער מיטגלידער. פאר קאמפאניע אונזער װעגן
 קװאטא א באשטימענדיג פלאן, גענויעם א אויסגעארבעט האט טעט
 ברענ־ די צו געװארן ארויסגעשיקט איז בריזו א ברענטש. יעדן פאר

 אן אנצופא^ען גלײך אויפגעפאדערט װערן זיי װעלכן אין טשעם,
םמוע קאספאניע. איגטענ

 די פון גענעראל־סטרייק דער געװארן דערקלערט איז דעחווײל
ו פון דרעםימאכער י  קא־ דיםטריקט דער גױאדעלפיע• און יארק נ

ך האט מיטעט רן צו ארבעט דער צו געגוםען גלייך זי ליזי ט מאבי  ני
ך נאר ארדן, אוגזער פון ברענטשעם די נאר  ארגא־ אנדערע אלע אוי

 פינאינ־ שאפן צו צװעק פאר׳ן באװעגוניג, ליניקער דעד פון ניזאצי׳עס
דרעסמאכער. םטרײקגדיגע די פאר דזילן* ציעלע

װע דער אויף טי א צי ני  קאמיטעט דיםטריקט באםטאנער פון אי
 פאר־ מיט קאנפערעגץ פראנט פאראײגיגטע א געװארן געשאפן אי,ז

 מוטערס די ארז־ז, ארבעטער איגט. פרן ברענטשעם די פון טרעטער
הייט דעם ברענטשעפ, ליג  פאר־ שול צעגטריאלע געזאנגם־פאראיין, פריי

 אויםגעאר־ האט קאנפערענץ די ניט־געדײגעט״. ״קעמפ װאלטונג,
 פון טײלן אלע אין ,אונטערנעמונגען אראנזשירן צו פלאן א נעט

 מאם־ ארגאגיזירן צו מעגלעך, איז עם װאו און דיםטריקט באפטאנער
ן מיטיגגם, ט׳  שאפז צו און סטרייפן דעם פאפולאריזירן צו צװעק מי

 קאמיטעט דיסטריקט דער סטרײקערם. די פאר ימיטלען פינאנציעלע
ך האט און ברענטשעם די צו בריװ א ארויםגעשיקט יהאט  גע־ אוי

ײ אויפפאדערנדיג ברענטשעם די באזוכן צו פארטרעטער שיקט  ז
ך באטײליגן צו אקטױו ן זי  די סטרײק. דעןס פאר ארבעט דער אי

מען רוף דעם האבן ברענטשעם ענו פג ט אוי ך גלײך און װירדע מי  זי
 װינטראפ, פון ברענטשעם די האבן אזוי ארבעט. דער צו געגומען
 םומען באדײטגדע געשאפן שוין פראװידעגם און װאוםטער רעװיר,

 און ראקםבורי פון ברענטשעם די םטר״קערם. די צו אפגעשיקט און
ט צוזאמען דארטשעםטער  דייםטריקט יענעם פון ליגם מוטערם די מי

 װ־עלן זיי אז זיכער, איז עם און אונטערנעמונג אן ארגאגיזירן
םטרײקערם. די פאר סומע באדייטנדע א שאפן

ך האט קאמיטעט דיםטריקט דער  פון קאמיטע א געשיקט אוי
 בא־ װעלכער רינג, ארב. 718 ברענטש צו קעלער און וױינער װאלן»

ט מטע פוז שט״ שטי  העלפן זיי אויפפאדע׳רן צו ארבעטער, ליגקעע
מען װארעם כןאמיטע דער האט ברענטש דער םטרייק. דעם פגענו  אוי
װ״ און ן—ראבינםאן ם. און פרידמאן שואל—צ ע נ ״  דערװײלט ז

 פאראיינעטן דעם ביי ברעכטש זײער פארטרעטן צו געװארן
ך זיי האט קאמיטע אונזער קאטיטעט• פראנט  אויפגעפאדערט אוי

גן צו לי אט״ ך ב ױן דער אין זי טי־צ ך קאמפאניע. אג  האבן דאם אוי
״ ען קארפ און יאפע ל. און אנגעגומען ז נ ״  צו .געיװארן דערװײלט ז

.718 ברענטש פארטרעטן

ד באטייליגט קאמיטעט דיםטריקט דער דא זי י  ארבעט דער זא, י
ף באשיצונג דער פאר  בא־ איז ארבעט די פרעמד־געבוירענע. די פו

ג זונדערם טי כ צטיגן אין װי  רע־ אםעריקאנער די יװען מאמעגט, אי
רונג  פרעמד־געבוירענע. די געגן פארפאלגונגם־פאליטיק א אן פירט גי

ך באטײליגן װעלכע זיי, פון די געגן םפעציעל  דעם אין אקטױו זי
װיזן ק־אר איז דאם װי קלאםךקאמה,  האט מען װען פעמארן בא

 פון טעקםטיל־ארבעטער םטרײקנדיגע די פון אנפירער די ארעםטירט
שי־ט האט קאטיטעט די-פטריקט רער לארענפ.  צו טעלעגראמע א גע

ע פון קאמישאנער טילינגאפט, א. מרם. מיגראצי ױ פון אי  ענגלאנד ג
מיטגלידער הוגדערטער די פון נאמען אין פאדערנדיג, דיםטריקט,

 לארענםער די פון םטרײק־אגפירער די פון באפרײאונג די ארדן, פון
טעקסםיל־איבעטער.

ט פארבינדונג אין ײננן אין און ארבעטן אלע אט־די מי  קאנ־ א
ט טאהט  אן מיר פירן ארבעטער־מאפו, קלאםן־קעמפערישע די מי

מיטגלידער. פאר קאמפאניע אינזער
װײנער. װאלןז

מיטגעפיל־רעזאלוציעם
 א א א שטאט־קאמיטעט און ברענטשעם אונזערע פון נאמען אין

פ מיר דריקן הארטפארד פון  אונזערע צו ׳מיטגעפיל אונזער אוי
ף םאסלאנד באשע און זלמן חברים  זייער פון פארלופט זײער אוי
 אייך אמעריקע אין ארבעטער־קלאם דעם פון קאמפן די זאלן קינד.

גן דעם אין טרייםט צטי מאמענט. אי
פרעם-קאמיטע.

ר די מיר, מן טגלי  דריקן ארדן, ארב• איגט. 26 ברענטש פון טי
 םאפ־ באשע און יזלמן חברים די צו םימפאטיע טיפםטע אונזער אוים
ן פון פארלוםט אין לאפד ״ ר אז האפן, ימיר קינד. ז  געיפינען װעט אי

אונג דער פאר קאטף איז טרײםט קלא׳ם. ארבעטער פון באפדיי
םעקרעטאר. קאטץ, ה.

 א., א. א. 124 בר. רוטענבערג א. ם. פון מיטגלידער די מיר,
 םי־ םעמועל תבר אונזער פון פארלוםט דעם באדויערן קליװלאנד,

ם דריקו מיר יאנגםטאון. פון ראטניק  צו מיטגעפיל אונזער אוי
ע ג ״  רעװאלו־ דעם פארטצרזעצן פארשפרעכן <מיר און נאענטםטע ז

איבערגעגעבן. און טריי געווען איז ער װעלכן צו קאמף ציאנערן
?J. .קאמ. פרעים גאטהעלןש, ב

ן צוזאטען א. א. א. 03 בר. װינטשעװםקי ^מארים ט׳  איקאר מי
 םיראטניק, םעם ח׳ פון פארלוםט דעם באדויערן יאנגםטאון אין

 ,1931 פעברואר, טן16 דעם באגינען/ מאנטאג געשטארבן איז װעלכער
ם דריקן זיי אפעראציע. אן נאך ר אוי ע ״  הארציגםטע און פולםטע ז

ן צו םימפאטיע  םיראט־ ח׳ קינדער. און פרוי איבערגעגעבענער זיי
שן געװען איז גיק  ״אים־ דער אין רייען די אין ערשטע די צװי

ן גרופע קרא״ שע די אין און רוםלאנד אי םטי  אין דא גרופן ־אמוני
ן ערט ברענטש דער אמעריקע. ״ ט אכדיינק ז  ביי־ םפעציעלער א מי

ט״ דער פאר $5 פון שטייערונג ה״ ריי פ ף ״ ן אוי נאמען. זיי
, מ. ן קאמ. רעז• בי

 דריקן ארדן ארב. אינט. 49 ברענטש פון מיטגלידער די :מיר,
ן באדויערן טיפםטן אונזער אוים פ׳ טיגן אוי ציי ט פרי  טע’ה פון טוי
ר גאלדין. לובא ם דריקן טי ר צו מיטגעפיל טיפםטן אונזער אוי  אי
ך פארפליכטן און גאלדין חבר  װעלכע פאר ארבעט, די פארטצוזעצן זי

געקעמפט. האט גאלדין חבר׳טע
םעק. לענםקי, ג.

 ארדן ארב• אינט. 104 בר. פרץ ל. י. פון מיטגלידער די מיר,
ם ידריקן טעקםאם, דאלאפ, פון  צו מיטגעפיל טיפםטן אונזער אוי

 »1אוי לאנדםבערג ראוז און מעקם מיטגלידער און הברים אונזערע
גן דעם טי צ״ רי ט פ  העכט־ דזשאו שװאגער און ברודער זי״ער פון טוי

ן ערע מאן. ״ אגדענק. ז
פעק. פינ. םאנשײן, ה.
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teresting lectures, study circles—is just an indication of 
the richness of the cultural life in the Youth Sections of 
the International Workers Order.

In addition to all these desirable opportunities for cui- 
turai advancement we offer to our membership the benefits 
of insurance. Each member is covered with an insurance 
policy of $150. Upon the payment of a small additional 
sum he can further insure himself against sickness and 
that dreaded disease, tuberculosis.

Although we are only in existence some four months 
we already have nine branches in New York City and 
some forty branches in industrial cities spread through- 
out the country.

We appeal to all young workers and working-class stu- 
dents to join with us in building a stronghold for the 
working class youth of America.

Address all inquiries to Youth Committee of the Inter- 
national Workers Order, 32 Union Square, New York City.

UNEMPLOYMENT AND THE YOUTH
In the United States there are at present over ten mil- 

lion unemployed workers of which at least two million are 
young workers. This same situation exists throughout 
the capitalist world with some 30,000,000 men, women 
and young workers walking the streets looking for jobs.

Perhaps the situation would not appear so bad if there 
were actually a shortage of the very necessities of life, 
food, clothing, and shelter. But just the opposite is the 
case. The warehouses are bursting with surplus food and 
clothing and there are thousands of vacant apartments.

As a result of the crisis a great burden is thrown upon 
the shoulders of the young workers. Having no savings 
because of the miserly wages they receive when working, 
these workers face starvation as soon as they are thrown 
out of their jobs. The plight of the young workers is by 
no means confined solely to those who are unable to find 
employment. Those young workers who still are working, 
are subjected to the cruelest speed-up and rationalization, 
and at the same time are having their wages cut and 
hours of work lengthened. Many young workers, whose 
parents are out of work, must support their families on 
their meagre earnings.

Only when and where the workers have organized their 
own Unemployed Councils under the leadership of the 
Trade Union Unity League, have they been able to force 
from the government even the slightest relief. The un- 
employed councils through their demonstrations, hunger 
marches and fight against evictions, have mobilized thou- 
sands of workers for immediate relief and Unemploy- 
ment Insurance.

THE YOUTH SECTION OF THE I. W. O.
This marks the first appearance of the official voice of 

the youth section of the International Workers Order. As 
such it will be devoted to giving expression to the aims, 
problems and accomplishments of the youth section of our 
order. It will serve as a medium through which our mem- 
bers can air their views on the various questions which 
continuously confront us in carrying out our aim — the 
organization of the working class youth, for the working 
class.

This task is especially necessary because of the hundreds 
of clubs, societies, and fraternal orders which the bosses 
have built up in order to control and mislead the young 
workers and working class students. By means of the 
Boy Scouts, Young Men’s and Women’s Christian Asso- 
ciation, Amateur Athletic Union, Public School Athletic 
League and similar bodies the mind of the young worker 
is turned away from the fact that he belongs to the class 
in which his interests are bound up.

Although we are not a political organization, and al- 
though we are not affiliated with any political party, we 
realize that we are affected by unemployment, depression, 
wage cuts, and layoffs, toward which we must take a 
definite attitude. We therefore endorse the proposal for 
unemployment insurance, we support all strikes against 
wage-cuts and layoffs, we endorse the building and 
strengthening of real militant trade unions, — in fact 
wherever the worker comes out against the boss we stand 
uncompromisingly on the side of the workers.

Since we are primarily a youth organization our pro- 
gram is one especially adapted to the needs of the young 
workers and students—sports, social and cultural activity. 
On the following page we have outlined our program of 
activity.

OUR PROGRAM OF ACTIVITY
In the field of sports we have affiliated ourselves with 

the Labor Sports Union of America, and are thus able to 
participate in their basketball, soccer, and baseball tour- 
naments and in their track and outdoor meets. We are 
also able to secure for them competent instructors in all 
athletic sports, calisthenics, swimming, skating, etc.

As for our social life—branch dances, theatre parties, 
indoor games, and open nights together with city-wide 
affairs give our membership a choice and varied social 
life.

We can well boast of our cultural activity. Although 
it is impossible here to enumerate all the aspects of the 
cultural program, the mere mention of branch libraries, 
dramatic, singing, free classes and discussion centers, in-
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♦ GREETINGS ♦
Young Communist League

The Young Communist League greets the opening of 
the Youth Section of the “Sparks,” organ of the Interna- 
tional Workers Order. We greet a friend in the struggle.

The Youth Branches of the International Workers Order 
must serve as a weapon of the young workers in the fight 
for Social Insurance and their other immediate demands.

Build the Youth Branches of the International Work- 
ers Order in all cities!

Labor Sports Union
The Labor Sports Union of America and its official 

monthly organ “Sport and Play,” greet the first issue of 
the youth section of “Spark.” The Labor Sports Union 
gives its full and wholehearted support to the work of the 
International Workers Order and its Youth Branches.

FORWARD TO THE SPARTAKIAD TO BE HELD IN 
BERLIN!

Long live the struggle of the working youth against the 
boss class!

National Executive Committee, 
YOUNG COMMUNIST LEAGUE, U.S.A.

Young Communist League, District 2,
The Young Communist League District 2, greets the 

Youth Section of the “Spark” which makes its initial ap-

32. Inquire
33. Red Sports Interna- 

tional
34. Telephone company 

(abbreviation)
36. Like
37. Prison (slang)
39. Personal pronoun
40. Prime method of ra- 

tionalization (plural)

DOWN

2. By
3. Six (Roman numerals)
5. Upon
6. Article
7. Unified
8. Part of “to be”
9. Same as 14 across

10. Fight for better condi- 
tions!

13. Negation
14. Bone
17. Exclamation
18. Male name (shortened)
20. Railroad (abbv.)
21. Be gone!
22. Pronoun
23. A Chicago gangster’s 

and New York politi- 
cian’s first name

25. Meadow
26. Beast of burden
27. Buttress
28. Fighting enemy of the 

working class
31. A state of U. S. (ab- 

breviation)
35. Loves
36. Same as 36 across
38. Evil spirit
41. Revolutionary union of 

the Needle Trades 
Workers (abbv.) W

CROSS-WORD PUZZLE

ACROSS
16. Male name (shortened)
17. Male pronoun
19. Toil slavishly 
22. Exclamation
24. Retained
25. Result of speed-up
29. Suffix denoting plural
30. Means for movement in

row-boat

1. Donated
4. Seventh note of the 

scale
7. Economic organizations 

of the working class
11. Soviet Russia (abbv.)
12. Preposition
14. Either
15. Towards
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M BRANCH NEWS
Brooklyn City College baseball team, we hope to be able 
to organize a team to play in the L. S. U. tournament. 
Just watch our smoke.

BROWNSVILLE YOUTH CLUB
It did not take us long to get started. At our second 

meeting we had eighteen members examined by the doc־ 
tor. Our Executive Board has been elected and perhaps 
it is a little to early to predict, but we intend to lead 
the other branches in sport and educational activity.

BENSONHURST
We claim to have the best ping pong team in the order. 

We challenge any branch to prove otherwise. (Chicago 
please take notice.) We are young and ambitious. Archie 
Abrahams, our financial secretary, is also a musician, 
and with his help the order hopes to organize its own 
bank. Our open forums are beginning to attract the youth 
in our neighborhood. We hold socials featuring musical 
programs every other week. Not only will we supply 
the band for our city-wide affair on April 11, at Irving 
Plaza, but we also intend to lead all the branches in the 
sale of tickets.

GRAND CONCOURSE YOUTH ARE BUILDING 
YOUTH BRANCH

Not to be outdone by the other sections of the Bronx, 
we are hard at work putting our club on an I.W.O. basis. 
A play is being prepared which we intend to present at 
the installation of the Bronx Youth. Watch us grow.

BRONX YOUTH BRANCH 
Not to be outdone by the other sections of the Bronx, 

we are hard at work putting our club on an I. W. O. 
basis. A play is being prepared, which we intend to pre- 
sent at the installation of the Bronx Youth. Watch us 
grow.

BRONX BRANCH 401
We have the honor of being the first branch in the New 

York District to obtain a charter. Our regular feature 
is open night every Thursday night. We are attracting 
many of the Bronx youth with our open forums and danc- 
ing. On March 28 we are holding a dance and entertain- 
ment. We are preparing for the spring weather with a 
program of outdoor activity.

WILLIAMSBURG
We have held only two meetings so far with an average 

attendance of fourteen. An open forum on the “Frame- 
up System in Sports” is to be conducted by the Labor 
Sports Union at our next meeting. All we ask is a little 
assistance from the City Youth Committee in how to or- 
ganize and conduct our affairs and we cannot help but 
grow.

MIDDLE VILLAGE BRANCH 403
Up to the time of our installation our branch was 

going along at a very slow pace. Our installation was 
a very effective means of activizing our membership. 
We held a very successful affair. Comrade Dashman, in 
the name of the City Youth Committee, presented us 
with our charter. Our executive committee is planning 
a program of acticity which we are sure will result in 
a rapid growth. We expect to make Middle Village ac- 
tually hum with Youth Activity, dances, open forums, ping 
pong tournaments, etc.

JERSEY CITY
At the time of this writing, Jersey City seems to be 

a branch without a headquarters. They were banned 
from their headquarters in a doctor’s office by the land- 
lord under orders from higher-ups. The response must 
be the obtaining of another center larger than the other 
and more centrally located. Open forums seem be the 
only complete activity so far. (What about a good social 
and dance, and some sport activity? Get going, Jersey 
City.—Edit.)

BRONX YOUTH
Talking about branch libraries, come up to 1400 Boston 

Road and take a look at ours. We challenge any other 
branch to produce a Bulletin to match ours. Our instai- 
lation will be an affair well worth attending. We not 
only feel the unemployment situation; we have discussed 
it thoroughly and understand our role in the fight for im- 
mediate relief and Unemployment Insurance. Now that 
the spring weather is here, out in the open we will go. 
Hikes and outdoor games will be the order of the day.

BATH BEACH
Bath Beach seems to be resting on its laurels. The 

branch basketball team has played two games in the 
Labor Sports Union tournament—and has a perfect aver- 
age—two losses. Of course the floor was too slippery, 
etc. The regular Sunday class in Current Events is still 
in session. Just because we did not accumulate a for- 
tune as a result of our installation and dance (we came 
out even) we have become a little bit discouraged. Let’s 
get going — a baseball team should be organized, and 
what with some hikes and a dance with a little more 
preparation and publicity we are sure will prove to be 
more than a “moral success.”

BORO PARK BRANCH
We have a small but active branch. A regular feature 

of our activity is a class in the Fundamentals of Eco- 
nomics conducted by our own Joe Dashman. Talking 
about “moral successes” our “Open Forum and Dance” ; 
“Significance of the American Revolution,” conducted by 
Joe Cohen of the Y. C. L. was just such an affair. Last 
minute change of headquarters was responsible. Our cui- 
turai work is outstanding. On April 5, Mac Weiss who 
has been suspended from City College for his fight against 
military training in the College, will discuss the situation 
at our headquarters. With the help of a member of the

pearance in this issue. In extending these revolutionary 
greetings to the Youth Branch of the International Work- 
ers Order the Young Communist League wishes to point 
out that it gives its full support and solidarity to the cam- 
paign now in full swing, to build up the branches in New 
York, as well as all over the country.

Young Defenders
In the name of the Young Defenders, Junior Section of 

the International Labor Defense, we greet the Youth Sec- 
tion of the I. W. 0. and its official organ “Spark.” We 
are taking a real interest in your activity; we offer you 
our cooperation, and we ask you for the same.

Greetings From Young Liberators.
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brate on May 30-31. These days will be celebrated by us 
as an indication of the solidarity of the young workers 
and students, against the war danger, for unemployment 
insurance, and for a united front of all youth organizations 
in a fight to improve their conditions.

City Conferences will soon be called to arrange the 
meets as follows:

Eastern District meet at Passaic to include New 
England, New York, New Jersey, and Phila- 
delphia.

A Pa.-Ohio meet at Youngstown, Ohio, to in- 
elude Detroit, Pittsburgh, and Cleveland.

A Mid-West meet at Milwaukee, Wis., to in- 
elude all the cities in Illinois and Lower Wis- 
consin.

A Mid-North-West meet at Duluth, Minnesota, 
to include all the cities of Minnesota and Wis- 
consin.

The Youth Section of the International Work- 
ers Order, together with the Young Communist 
League, the Labor Sports Union, Young Libera- 
tors, and all other youth organizations will take 
part in these conferences to work out plans for 
the various meets. Arrangements for trucks, bus 
lines, railroad excursions or other means of 
transportation will be made.

The program:
(a) Every group leaving should arrange to arrive in the 

city of the meet no later than noon of May 30th.
(b) The trucks and cars should take the youth to their 

places of encampment.
(c) There should be arranged a parade through town. 

All organizations must participate with their own ban- 
ners, with caricatures, signs, etc.

(d) In the evening there should be an affair in a large 
hall or outdoor stadium. A play, orchestra, chorus, 
speeches, etc- must be prepared.

(e) After the affair there should be large bonfires and 
singing.

(f) The second day should be given over to a special out- 
door sport program. The finals for the Spartakiad will be 
held at these meets.

All our youth branches must answer the conference 
call. Arrange affairs to collect money to finance the 
encampment. Get all other youth organizations to answer 
the call and participate.
FORWARD TO A UNITED FRONT WITH ALT, 
YOUTH ORGANIZATIONS IN THE CELEBRATION 
OF NATIONAL YOUTH DAY.

SPECIAL ANNOUNCEMENT 
An attractive youth pamphlet has just been published, 

by the National Youth Committee. It gives the aims and 
program of our youth branches. This will serve as a 
good organizer. Also we have issued a program of ac- 
tion, how to start a branch and conduct a branch on a 
youth basis. Out of town branches get in touch with 
National Youth Committee, 32 Union Square for the above.

F irst A n n u al D ance
Given by

YOUTH BRANCHES
International Workers Order 

IRVING PLAZA, 17 Irving Place 
SATURDAY, APRIL 11, 1931, 8 P. M. 

Admission 50c At Door 75c

PROTEST AGAINST BANNING OF THE 
“YOUNG WORKER”

We, as Young Workers, protest the banning from sec- 
ond class mailing privileges of the “Young Worker,” of- 
ficial organ of the Young Communist League, by the Post 
Office Department of the bosses’ government at Wash- 
ington.

This weekly publication is the only American youth 
paper, which always fights for the rights of the Young 
Workers. In fact, it was because of the militant voicing 
of demands of the unemployed youth for immediate re- 
lief and Unemployment Insurance to be paid for out of 
the war funds and the profits of the boss class, because 
of its fight against wage cuts and speed-up, because of 
its struggle against all imperialist wars and for the de- 
fense of the Workers’ Fatherland, the Soviet Union, that 
this weekly was banned by the imperialist United States 
government.

Only the mass protest of thousands of Young Workers 
will force the removal of this ban, thus enabling this 
paper to organize ever larger masses of young workers 
in their common struggles against the growing fascist 
terror of the Fish Committee and the whole oppressive 
capitalist system.

NATIONAL YOUTH DAY—MAY 30-31
The Youth Section of the International Workers order 

endorses the call of the Young Communist League for the 
celebration of National Youth Day on May 30-31, Deco- 
ration Day.

The bosses and the whole capitalist class will celebrate 
Decoration Day as a day of war preparation and to com- 
memorate the death of those who fought and died to 
protect the bosses’ profits. Those who were fortunate 
enough to escape alive are now walking the streets look- 
ing for work while they and their families are starving to 
death.

The working class youth of this country will also cele-

DOWNTOWN BRANCH 405
The Downtown Youth Branch is preparing an extensive 

program of activities for the near future. We are ar- 
ranging to have a booth at the Bazaar of the Needle 
Trades. Our first open night will take place March 28th. 
We are haying a fine program of entertainment and danc- 
ing. A hike ,will take place on Sunday, April 5. Our 
installation on March 28, proved to be a very successful 
affair. About one hundred and fifty young workers and 
students were present•


