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קאמף װאל צום פאראוים
?אנספעקט) און ארסיהל ״ט5(

 קאנװענשאץ רינג ארבעטער די
מלחמה קעגן קאמף

אינגלעך נעגער םקאטםבארא די פון באפרײאונג דער פאי
קאנװענשאן רינג ארבעטער די

אײבראםס װיליאם פון

 אין לאװםטאניםטן די פון ראל די
םרטײק דרעם פײק לעצטן

גראםמאן ה. פון

 מאריס חבר — עדן-מיטגליד אונדזער
װינטשעװםקי

פינקלשטײן י. פון

א. א. א. פון םעקציע אונגארישע די
פעהער דזשאזעןג פון

 אויםגעהײלט מוז װאם קראנקהײט א
װעה

ליפצין םעם םון

 אין דעפארטמענט מעדיקל דער
יארק נױ
ש. נ. םון

דאװידמאן און מילער פאװער, כאװער כאשםאל, פון שפילן און דערצײלונגען בילדער,

ארדן אונחער אין זיך טוט װאס
ז. ר. פון
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יארק נװ דעפארטמענט, דענטאל און מעדילןאל
כונג און דיסטריקט אלע פון צעטל א איז דא  דאקטוירים אונטערזו

ען װאם :דעפארטמענט מעדיקאל דעם מיט פארבונדן זיינ
B RO O K LY NBRO N X

I. J. M ay, M .D.
73 McKibben Street 

Brooklyn, N. Y. 
PUlaski S—4157 
Hours : 12-2, 6-8 
J. Lerm an, M. D.

577 Pennsylvania Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

M innesota 9—3464 
Hours : 1-2, 6-8 

Joseph  G ertner, M.D. 
2853 W est 30th Street 

Brooklyn, N. Y. 
COney Island 6—3461 
Hours : 9-10, 12-2, 6-8 

Dr. Richm an 
594 Howard Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Dickens 2—7385 
Hours : 12-2, 6-8 

N. Feldm an, M.D.
1349 - 45th S treet 
Brooklyn, N. Y. 

BErkshire 7—0223 
Hours : 1-2, 6-8 

Louis R osenblatt, M.D. 
2201 Ocean Parkway 

Brooklyn, N. Y. 
ESplanade 6—7469 

H ours : 12-2, 6-8

Z. Paperny, M.D.
2300 Bronx P ark  East 

Bronx, N. Y. 
OLinville 5—2552 
H ours : 12-2, 6-8 

Dr. I. Koulack 
1540 Charlotte S treet 

Bronx, N. Y. 
DAyton 9—2355 

H ours : 8-9, 12-2 
Dr. L. K urie 

2160 Wallace Avenue 
Bronx, N. Y. 

W E stchester 7—3020 
Hours : 12-2, 6-8 

M. L. M essenger, M.D. 
967 Tinton Avenue 

Bronx, N. Y. 
K ilpatrick 5—4786 

H ours: 9-10, 1-2, 6-8 
A. W ainston, M.D. 
1950 Daly Avenue 

Bronx, N. Y. 
TRemont 3—2013 
H ours : 12-2, 6-8 

M. A. Eagan, M.D. 
2284 Grand Avenue 

Bronx, N. Y. 
ADirondack 4—8634 

Hours : 12-2, 6-8

D O W N TO W N  
N athan  L. Levine. M.D.

15 W est 123rd Street 
New York, N. Y.
HArlem 7—1340 
H ours : 12-1, 6-8 
D r. J . G lassman 

71 St. M arks Place 
New York, N. Y.

ALgonquin 4—7080 
H ours : 8-9, 12-2, 6-8

ב ט איר אוי ״ ט ז טגליד קיין ני דעפארטמענט, מעדיקאל אין מי
ך װעט ער אוין םעקרעטאר, בר. אייער װיםן גלייך דעם װעגן לאזט ״  א

דעפארטמענט. מעדיקאל אן אנשליםן
ז איז עם י לו ר איר׳ און קװארטאל, א $1.05 י ע  פרוי א״

ען יאר 18 ביז קינדער און ײנ מעדי־ טאג א שעה 12 צו בארעכטיקט ז

Dr. Cohen
845 Eastern Parkway 

Brooklyn, N. Y. 
HAddingway 3—8844 

Hours : 12-2, 6-8 
Dr. Benj. Kopp 

8001 Bay Parkway 
Brooklyn, N. Y. 

BEachview 2—6818 
H ours: 1-2, 6-8

שע ע פאר באהאנדלונג. ציני ט א ר י י ה ר א פ מ ו 6 א 8 D• 
ך געפינט ארזץ פון דעפארטמענט דעגטאל דער אין איצט זי

 אינגאגצן אויסגעשטאטעט איז אפיס דער שטאק. טער15 עוו״ טע5—80
ײ,  ארויסצונעמען געז דעפארטמענט, רעי עקם א אײנגעריכטעט איז עם נ

 אפגע־ איז דערמיט דענטיםט• א נאך געװארן אנגעשטעלט איז עם ציין,
געװען. איצט ביז איז װאס ״נעקםט״ גרויםער דער געװארן שאפט

ען עם ך זיינ  איר אי אז אזוי פרייזן, די געװארן רעדוצירט אוי
ך שפארט ט קאאפערירט איר אי געלט, זי ע אייער מי צי טו םטי  און אינ

ען צו זיכער זענט איר ר באהאנדלונג. בעסטע די ק

ס ע י צ ו ל א ז ע ר ר ע י ו ר ט
 ארבעטער אינטערגאציאנאלן פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די

ם דריקט ארדן פן טרויער טיפן איר אוי ט אוי טגליד א אירן פון טוי  מי
ווייזער. פעני חברטע —

ט איר אין  באװעגונג ארבעטער רעװאלוציאנערע די האט טוי
 איבערגעגעבעגע און טיכטיקע א פארלוירןי בפרט ארדן דער און בפלל
I •* “>***♦•־

א נאענטע אירע זאלן ען. פינ ע  טע־ פארנרעםערטער אין טרייםט ג
קײט געקעמפט. האט זי װעלכן פאר ציל אייגענעם דעם פאר טי

םעק. זאלצמאן, ר.

ױ דער רזיער ג שוי  דעםי שטאר־ באדויערט קאמיטעט דיםטריקט דז
קן טי צ״ ט פרי ער. פעני חברטע באליבטער אונזער פון םוי  דער־ ײ״ז

 האפן מיר טוערין. איבערגעבענע אן פארלוירן איר אין האט א א. א•
ר פאמיליע די אז ע ״ז ט אין טרייםט א ;עפינען וועט וו פון טעטיקיי

P  tל w11א j#י«#* «י

כעקרעטאר פײכער, פיליפ

 מיט־ אונדזער שיקן ,10 בר. פינםקער פון מיטגלידער די מיר
ף םייקעל ח׳ צו רעזאלוציע געפיל ט דעם אוי ן פון טוי  טאלאנטפולן זיי

יאר. 34 פון עלטער אין געשטארבן איז װעלכער ברודער,
באװע־ רעװאלוציאנערער דער פאר קאמף דעם אין אז האפן, טיר

געפיגען. טרייםט א איר װעט גוטג
םעק. ,“כאני י. ,io בר• פאר

 אוים- דריקן ,41 ברענטש ליבערמאן אהרן פון מיטגלידער די מיר,
 מאקס■ מיטגליד, און חבר אונזער צו מיטגעפיל טיפםטן אונדזער
פן לאפארפ, ט אוי ברודער. 1זיי פון טוי
טרײסט. א געפינען ברענט״ט פארן טעטירןייט אין ער זאל

םיראקױז. א., א. א. 41 בר. םעק. מאםקאװיץ, ׳א.

 דריקטל אנדזשעלעם, לאם א.> א. א. 83 ברענטש לוקםעמבורג, ראזא
ם ײן אוי קן דעם איבער טרויער ז טי ציי ט פרי  הברטע אוגדזער פון טוי
ען די אין באלאנגט יארן פילע האט וועלכע גאלדמאן, אננא  פון ר״
באװעגונג. ארבעטער לינקער דער

 מיר און גאלדמאן, דזשא חבר צו מיטגעפיל אונזער שיקן מיר
 אקטױועד־ פון פארזעצונכ דער אין טרייםט געפינען װעט ער אז האפן

עקזעקוטיװע. רײעז• אונדזערע אין ארבעט

 פון פארלוסט דעם באדויערן 88 ברענטש פון מיטגלידער די מיר
ד הבר אונדזער װי ״  איבערגעגע־ א געװען איז װעלבער פאפפער, ד

 דערי אין און בכלל, באװעכונג רעװאלוציאנערער דער אין חבר בענער
בפרט. טרייד נאדל אינדוסטריעלער

ם דריקן מיר ן צו מיטגעפיל טיפן אונדזער אוי פאמיליע. זיי
ײן ערע ק! ז ײנ קאמיטע. די אנד

ם דריקט א״ א. א. 107 בר. ט נאכן טרויער פיל אוי  פון טוי
 מיר יונד״ געשטארין איז װעלכער טשאפניצקי, מ. חנר אונדזער

ן אז האפן ״  וועט זי װאם דעם אין טרײםט געפינען װעט פרוי ז
 אפ־ העלפן װעלן זיי װאם ד,ײםט אזא איז קינדער 2 אירע דערציען

ײן צו געפירט האט װעלבע ארדנונד״ די שאפן קן ז טי צ״ רי טויט. פ
ש, נ. ד שיקאגא. םעק., ח

 מעמפיס. א., א. א. 144 ברענטש םפארטאק פון מיטגלידער די מיר,
ם דריקן טענעםי,  מיטגעפיל און טרויער שמערצלעכםטן אונדזער אוי

 סעם• הבר, באליבטן אלעמענם אונדזער פון קינדער און פרוי דער צו
ן עלטער אין , פרי אזוי איז װעלכער האטער,  אװעקגע־ יאר, 37 פו

רייען. אונדזערע פון געװארן רויבט
ך פארפליכטן מיר חבר־ אונדזער פון קבר פרישן דעם בא אלע זי

ן אויםצרפילן ״  א פאר קעמפן און רײען אונדזערע אין פלאץ ז
 קאפיטאליםטישער דער פון קרבנות אזעלכע װי ארדנונג קאמוניסטישער

ט װעלן ארדנונג זיין. מעגלעד :י
כעק. קארעםפאנדינג נארװיץ, דזעא

 טרויעריקן דעם אויםהערנדיק א״ א. א 121 בר. אזאריטצער
 געשטארבך איז פאםקין ױםף חבר געטר״ער אונדזער אז באריבט׳
ס מיר דריקן אפריל, טן5 דעם דינםטיק  מיטגעפיל טיפן אונדזער אוי

ן צו טרייסט און ײ אז קינדער, און פרוי זיי  טרייםט־ א געפינען זאלן ז
באװעגונו.. רעװאלוציאנערער דער אין

זינגער, חײם
א א. א. 121 בר. פון דירעקטאר קולטור

 באדויערן א. א. א. ,146 ברענטש סלוצקער פון מימגלידער די מיר
ט ׳פריצייטיקן דעם  פון גרינדער און חבר באליבטן אונזער .פון טוי

 געםרייע: א איבערגעלאזן האט ער פטארעט. איזידאר ברענטש,
 קינדער. 2 און באװעגונג אונזער אין טוערן אקטיװע און הברטע

 רעװאלו־• דער אין טרייסט זײער געפינען זאלן זיי אז װינט־טן, גזיר
1 אנדײנקן זיין ערע באװעגונג. ארבעטער ציאנערע

א. א א ,140 בר. םלוצקער
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 אױפגאבע צענטדאלע א — קאמפאניע װאל די
ארבעטער די פאר

קאמונים־ דער פון קאנװענשאן נאמינאציע נאציאנאלע די
 םטן29 און םטן28 דעם שיקאגא אין אפגעהאלטן פארטיי טישער

 אויפ־ די מאםן ׳אריעטער די פאר פאנאנדערנעוױקלט האט מאי
װאא־קאמפאניע. קומענדיקער דער פון גאבע

 איז אננענומען האט קאנװענשאן די װאס פלאטפארמע די
 אלע פארמאגט װאס קאמוי ארבעטער פון דאלומענט קלארער א

 אמעריקאני־ דער װעאכע םאדערונגען, בילוטיקסטע װיכטיקסטע,
ארױסגעשטעלט• האט ק^אם ארבעטער ישער

םפע־ דעם אויף רײד םך א פארלירן צו נויטיק ניט איז עס
 נא־ װאלן. איצטיקע די פון באדייטונג און כאראקטער ן5ציע

 קא־ דעם פון יאר דריטן דעם אויםפילן װעט 1932 װעמבער
 קאפי־ אילװעלטלעכער דעױ װעילכן אין ?ריזים טאםטראפאלן

 דורך װעט קלאם הערשנדיקער דער ארײנגעקראכן. איז ־טאציזם
 פארטײען קאפיטאליסטישע אפענע צװיי די — אגענטן זײנע

 אומ־ די צאמען צו ארבעטן — פארטיי סאצי׳א^יסטישע די און
 מאםן. די פון טיפענישן די אין זיך זאמצט װאם צופרידניןײט
 אפציען איצט שוין פרובירן רוזװעלט, װי דעמאגאגן פארשידענע

 א־ן פארמער ארימע און ארבעטער די פון צארן ביטערן דעם
 קלענסטע די ניט האבן װאש רעפארמען כלומרשטע פון קאנאל!;

 פארטײ םאציאאיסטישע די הארעפאשניקעם. די פאר באדייטונג
ק איר טוט ע מיט ארבעטער די נארן צו ̂ח  און פראזן ראדיקא̂י
באלאט. פון אצמעכטיקייט דער אויף האפנונגען םיט

 דער פין אונטערשטיצער באהאלטענע און אפענע די אקעגן
 קאמוניס־ רי איז עקספאואטאציע און הונגער רויב׳ פון ארדנונג

 רי פון הענט די אי; װאפ; שארפער א װאיל־פיאטפארמע טישע
 פאילננדיקע די ארויס שטעלט פלאטפארמע װאל די ארבעטער.

:פאדערונגען צענטראלע זעלפ
1( • ־ ט י י ק י ז א א ט ע ב ר ן א ו  ע ל s י צ א ס א

ג נ ו ר ע כ י ז ר א ן ן ם א פ ו ב ש ן ח ו ר פ ע  ד
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פאציטיק. אױן־שניט הואװער׳ם קעגן )2
 און רעגירונג דער דורך באגרעניצונגען אן נויט־רעליף )3

 פארמערם אריטע די באפרי׳יען פארמערם; אריטע די פאר בענק די
חובות. פון אױפמאנונג געצװאונגענע קײן און שטײערן, ׳פון

 זעלבםט־באשטימונג און נעגערם די פאר רעכט גלייכע )4
 פון מערהײט די װאו דרום־שטאטן, (די בע^ט״ ״בעעק דעם פאר
נעגערשע). א איז באפעצקערונג ־דער

 פון פארמען אלע קעגן טעראר, קאפיטאיציםטישן קעגן )5
ארבעטער. די פון רעכט פא^יטישע די אונטערדריקן

 פאר־ דער פאר ;מילחטה אימפעריאציםטישער קעגן )6
םאװעטךפאר־ דעם פון און ה5פא כינעזיש; דעם פון טײדיקונג

באנ־
 געפינט זי װײא אונטערשטרארן, איז פאדערונג ערשטע די

װא^־קאמף. ארבעטער דעם פון פאדערגרונט סאמע אי; זיך
 נעװען איז װאם ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער

 ז״ן װעט און קאנװענשאן נאציאנאלער דער אויף פארטראט;
 דארוי קאנפערענצן שטאט און שטאט אלע אויוי פארטראטן
 וױ קאמפאניע. װאיל דער אין ארט אנגעזעענעם אן פארנעמען

 א. א. א. דער װעט באװעגונג ארב. ?עמפנדיקער דער פון ט״יל ■א
ברענ־ זײנע דורך און קאמפאניע דער אין ארײנװארפן דארפן זיך

 אוז ארבעטער די מאביליזירן לאנד פון טײלן אלע אין טשעם
 זײנען װאם קאנדיראטן קאמוניםטישע די פאר הארעפאשניקעס

 ארבע־ ^אםנבאװאוסטזיניקע די פון פארשטייער אײנציקע די
טער.

 אין פציכט זייער טאז װעלן מיטגלידער און ברענטשעם די
 אק־ דורך נאר רעדעם ׳־און רעזא^וציעם דורך ניט קאמפאניע דער

 מאםן מיט בארירונג אין קומען דורך ארבעט, קאנקרעטער טױוער
 די ז״ בריינגנדיק און הײמען׳ זײערע באזוכנדיק ארבעטער,

קאמפאניע. דער פון אישוס װיכטיקע
 ן5װע באװעגונג לינקער דער פון צװייגן אצע מיט צוזאמען

 דער אט צו -באצײטנם נעמען זיך ארדן אונזער פון ברענטשעם
 דער פאר ארבעטער מאםז די געװינען — אויפגאבע װיכטיקער

װאצ־קאמפאניע. קאמוניםטישער

 דער און קאנװענשאן רינג אדבעטער די
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

 חודש דעם אנהויב איז װאם פאנװענשאן, רינג ארבעטער די
 דעש אנגעצייכנט האט באםטאן, אין געװארן אפגעהאאטן מאי
 דעש גלײכצײטיק יאון קבורה ענדגיי^טיקער אייגענער דער צו װעג

 אין ערשט ארדן. יארבעטער אינטערנאציאנאלן פון אויפשטײג
 װאם דערזען׳ געקאנט מען האט קאנװענשאן דער פון ליכט דעם
 אמערי־ אין ^אםנקאמף פארן איז עם באדײטונג גרויסע א פאר

 ארבעטעד אינטערנאציאנאצן פון װאוקס דער און גדינדונג רי קע
או־ח•

 אפגע־ אלטע ב״דע פון אװעק זײנען װאם מיטגלידער די
 קאנטר און פארראט פון נאר ניט אנסצאפן ז״נען ארדנם לעבטע

 גערא־ פשוט האבן זיי נאר םהעביזם, פון נאר ניט רעװאלוציע,
 גע־ יארנ^אנג האבן זײ װעאבע פאר בענעפיטם זײערע טעװעט

 מיט־ די װארום םענטן. פארהארעװעטע בילוטיקע זייערע צאלט
 באראבעװעט נאר ניט איצט ז״נען רינג ארבעטער פון גילידער
קףאנקךבענעפיט. װאך ערשטער זײער ׳פיז געװארן
אפשטעאן. ניט דעם בא זיך װעט פירערשאפט רעכטע די

 װײם־גװארדייאישע די ארגאניזירן הע?פט װאס פירערשאפט די
 דיים די העכערן אויך װעט באנדעם׳ קאנטר־רעװאלוציאנערע

 װעט קראנקךבענעפיט װאך ערשטע די װי שנעיצ אזוי צאלונגען,
 קראנקז־בענעפיט הײםט װאס זאק לעכערדיקן דעם אין אריין
 פירעד־ די װאם מתנה די איז דאס רינג. אריעטער יפון פאנד

 דורך רינג ארבעטער פון טיטגאידער די געבראכט האט שאפט
קאנװענשאן. איצטיקער איר

פײעד־ א מיט װי האט רינג ארבעטער פון קאנװענשא; די
 — :רינג ארבעטער פון פרצוןז אוייפן אויסגעברענט צײכן דיקן

 נעװאגט ניט פירער, די זײ, ־אבן קײנמאצ פירער. םקעבישע
 אינ־ באםעם, םקעיישע באשיצן ציניש יאון אפן אזוי פרעך, אזוי

 קאנװענ־ איצטיקער דער בא װי סקעבם און באםעם דזשאנקשאז
 קאנ־ דער בא האט רינג ארבעטער פון פרעזידענט דער שאן.

:אויםגערופן שולא^, םקעב־באם דעם פארטײדיקנדיק װענשאן,
 װערן װיילן אלע מיר !זײן ניט דעמאגאגן ק״ן ילאמיר —
!ילאגע אונדזער פארבעםערן און באםעם

איכטערנאציא• פון מיטגלידער די זײן דארפן גיצי^עך װי
 שניט מעכטיקן אײן מיט האבן זײ װאם ארדן׳ ארבעטער נאלן

 פירער אזעלכע נפשות, נידעריקע אזע^כע זיך פון אפגעשניטן
און ארגאניזאציע ארבעטער אן אין אײננאדיען זיך־ קאגען װאם
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 פירנדילז מיטגלידערשאפט, דער פון בלוט דאם פיאװקעם װי זויגן
 איז ניט װען װי מער נאך און טויט. צום רינג ארבעטער דעם

 זייער אין באװיזן זיך רינג ארבעטער פון פירער די האבן פריער
 רעדט װאם רעזאלוציע די געשט;אלט. קאנטר־רעװאלוציאנערן

 םאװעטך דעם אנערקענען צו פארלאע״ אן זיך ״אנשליםן וועגן
 א פון געפאר די װען מאמענט, איצטיקן אין יאיז פארבאנד,

 א װי מער ניט מלוכה, ארבעטער דער איבעד היינגט מלחמה
 קאנטר־ אלע באפרײען צו פאדעחנג די פארדעקן צו מאנעװרע

 אונטער־ זוכן װאם באנדעם, מענשעוױםטישע רעװאיצוציאנערן׳
 באװאפנטע צוגר״טן און דיקטאטור פראיצעטארישע די צונראבן

אינטערװענציע.
 די װאם רעזאלוציע, טאראנטער קאנטר־רעװאלוציאנערע די

 שאנר־צײכן דער איז באשטעטי?ט, װידער האט קאנװענשאן
 פאר־ און םירערשאפט רינג ארבעטער דער פון שטערן אויםן

 אר־ די בארויבן דאם םײ םקעביזם, דעם םײ זיך אין קערפערט
קראנקךבענעפיס. װאך ערשטער דער פון מיטגלידער רינג בעטער

 פוז מיטגלידער די אויףז נעמען פרײד פון געפיל קײן מיט ניט
 אר־. דער פון באשלוםן די אדדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 דעם איבער פילן ניט זיך זאאן זיי גליקלעך װי קאנװענשאן. רינג
 אויפגעבױט יאר צװײ װי צײט קורצער אזא אין האבען זײ װאם

 ארגאניזאציא־ — װאקםן אײן אין האלט װאם ארגאניזאציע, אן
 אינטער־ פון מיטגליד יעדער אבער װעט — אידעאלאגיש און נ̂ע

 אין לאגע דער מיט יפרייען ניט זיך ארדן ארבעטער נאציאנאלן
 פירער די װאס מגפות, די אז געדײנקען׳ זיי װייל רינג׳ ־ארבעטער

 אין מיטגלידער מאםן די אצץ פון פריער טרעפן פארשפרייטן
 מיטגלידער די האבן מיטגלידער מאםן די מיט רינג. ארבעטער

 געפאדערט ניט קיינמאל ארדן ארבעטער אינטעתאציאנאלן פון
פון מאמענט! הײםעםטע די אין אפילו — פארקערט קריג. קײן

 מיט־ ארבעטער די מיטגלידער, די אז געפילט, מיר האבן קאמו*
 װעל־ ברידעה אונדזערע זיינעז ארדנם, אלטע בײדע פון גלידער

קאמו*. אין חברים פאר געװינען מוזן מיר כע
 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון שװעל דעם בא

 גע־ צעשמעטערט איז קאנװענשאן ר. א. דער דורך באשטעטיקט
 נבואה די צאװםטאניזם.1 םקעבישער םאררעטערישער דער װארן

 ארבעטער קײן בויען ניט קאן מען אז ?אװםטאניםטן, די פון
 מען אז נבואה זייער ;צעשמעטערט איז אמעריקע אין אח־ן
 אוײ» איז פירערשאפט רינג ארבעטער די רעװאלוציאניזירן קאן

 פון פירערשאפט דער בא בעטלען אלײן ז״ צעשאטן. פראך
מאשין. דער פן טייל א װערן צו רינג ארבעטער

 מיטגיצידעד די אז רינג, ׳ארבעטער פון קאנװענשאן די װײזט
 ארבעט גרויםע א האבן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון

 װאס דאם רינג׳ ארבעטער פון צוזאמענברוך דער דורכצופירן.
עך איז אינדעפענדענט דער  אין ארענע׳ דער פון אראפ שענד̂י

ץ,  ארבעטעײ פון דערגרײכונגען איצטיקע ביז די — איבערא̂י
 און אינדעפענדענט פון אונטערגאנג דעם אנגעצ״כנט האבן ארדן

 די אבער אויםװעג. קיין ניט האכן זײ רינג. ארנעטער פון
 מען דערלאזן ניט װע?ן און ניט ן5װיי ארדנם יענע פון מיטג^ידער

 בענעפיטס ז״ערע פון בארויבן רעכט, זײער פון בארויבן זײ זא̂י
 קאנטר־רעװאיצוציע און םקעביזם פון רועגן די אין פירן זײ און
 ק־־ן אויף ניט גיבן זײ און שאח קײן ניט זײנען ארבעטער די

האמףי. א אן פאזיציעם

געדיכטער װערן װאלקנס מלחמה די
 אין אימפעריא^יזם יאפאנעזישן פון מעשים חוצפהדיקע די

 אויפן געפאר כלחמה די נאענטער געבראכט האבן מאנדזשוריע
סא־ דער צו זיך רו?ט ארמײ יאפאנעזישע די פארבאנד. םאװעטן

פארבלאנדזשעטל א מ ש א כ
 אינטערגאציאנאלן אין ציטער א פאר שטעלט בינע (די

פאר־ זיצט םעקרעטאר גענעראל דער ארדן. ארבעטער
ט״פרײטער). אפן קלאפט מײדל א און טיפט

? צי געטראפן איך האב ארום) זיך קוקט ארײן, (קומט ן א מ ײן נ
ך ם׳װענדט — ל ד י י מ זוכט. איר װעמען זי
?ארדן דריטער דער א, — דאם דריטער דא איז — ן א מ
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער איז דאם — ל ד י י מ
ך (זעצט — ן א מ  דער איר זענט םעקרעטאר) גענעראל געבן זי

מאכער? גאנצער
געװאלט? דען איר האט װאם — ם. ג.
ד? א װיל װאם — ן א מ אי
? איך זאל פונװאנעט — ם. ו.. םן װי
טרעפט נו א — ן א מ
ט בין איך — ם. ו.. ײן ני ײט טרעפער. ק ל ז פי  זאגט און גוט אזוי

זוילט. איר װאם מיר
איך. װיל אייך, בא מעמבער א װערן װיל איך — ן א מ
איצט? ביז געהערט ערגעץ איר האט — ם. ו..
טנלי, שור, — ן א מ איז םוי דאך. מען איז איד, א עפעם דאך מ׳
געהערט? איר האט װאו — ם. ו..
ט האב איך װאו בעםער פרעגט — ן א מ  זאל איך באלאנגט. ני

 באר- א אייך בא װערן באדארפט איך װאלט דערצײלן אלץ װעלן אייך
̂אב איך װי אזוי נאר צײט, מאנאט א אף כאטיט דער ט ד  צייט, קייז ני
 פוס. איין אןז — קורצן אין מאכן דאם איך װעל

ך האב איך — ם. ג. ק זײער אוי צייט. װינצי
ט צײט קיין האט איר אזוי, — ן א מ  דאם איך װעל אלרייט, ? ני

קורצער. נאך מאכן
ך (צעל״גט ם. ג. דערצ״לט. גוט, נו — שטול) אין זי
ך (רוקט ן א מ וי איז מעשה די — נעענטער) צו זי :געװען אז

ן געקומען בין איך װען ״  ביסל חיפש א דא שוין איז אמעריקע ק
 און פרעזידענט געװען דאן איז טאפט גראבער דער — דעם אין יארן
שמש געװען דאן איז יאנקעלע קלײנער דער

ט — ס. ג. ״ וי ז ט יפיל אז פונקט. צום רעדט און גו
ך צו דאך רעד איך — ן א מ פונקט? צום רעדן איך קען װי טא א״
 װאו דעם װעגן בלויז רעדט ניט. מיך פארשטייט איר — ם. ו..

געהערט. האט איר
ט דאם א, — ן א מ ? מ״נ ר  באלד איר האט זשע װאם פאר אי

ט ע צו אריין איז געטאן האב איך װאס עדשטע דאם געזאגט? ני  מיינ
קלינגט). טעלעפאן (דער םאם״עטיי אין לאנדםלײט

 גענעראל דער איז דאם יעם, העלא׳ — טרייבל) דאם (נעמט ם. ג.
הער. איך רעדט, גוט, נו, (פויזע) םעקרעטאר

ײן צו (רוקט ן א מ  צרה א אבער איז מײדל) דעם צו בײנקל ז
ג יעדן בא כמעט סאםײעטים, די מיט נ טי  סעמע־ פון נאר מען רעדט מי

ך האט עם אז אזוי טערי ת שרעקלעבע חלומען אנגעהויבן מיר זי מו  חלו
ך חלומט אײנמאל הערט? איר (פויזע) ט ליג איך אז מיר, זי  טוי

ט ערד, דער אף ך רופט װעלכע װייב, מיין און טיר צום פים די מי  מי
ך: באװיינט און שטייט 1 דאמבעל פערד, בהמח, : אלעמאל  אזא מי
 ליג איך און !שכל בעל אזא !חבם אזא 1 געװען מאן ט״ערער

שװייגן. דארף און הער און
 מוז איך מיםטער, אנטשולדיקן, מיר װעט איך — ל ד י י ט

בריװ. די אט ארויםעבדיקן
ך (רוקט אלרייט — ן א מ  ארוים בין איך ה:לל, ס.) ג. צום צו זי

ך האב איך װי אזוי און םאםײעטי דער פון  און ארויפגעארבעט מי
ע מיר האט מאנופעקטשורער, א געװארן ז איצט אז געזאגט, מײנ  אי

ט שוין ״  אנ־ און זשורנאל״ ״מארגן דעם אװעקװארפן זאל איך אז צ
בן ײן און ״פארוייץ״, דעם לײענען הוי ײנג  װאו רינג ארבעטער אין אר

באלאנגען. מאנופעקטשורערס אלע
גוט. דאך איז נו׳ — ס. ג.
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 װאנען פון פאזיציעם מיציטערישע בויט און :רעניץ װעטישער
געמאכט זאצ םאציאציזם, יויט װאם צאנד דעם קעגן אנגריףי דער

װערן.
אפגע־ איז םטימםאן םעקרעטאר םטייט װאם פא?ט דער

 םאװעטישן דעם מיט זיך געזען ניט און זשענעװע פון יפארן
 מיט פארהאנרצט האט ער כאטש ציטוױנאװ, קאםיםאר אויםערן

 עדות ׳איז רעגירונגען, אימפעריאליםטישע די פון פארשטייער די
 דעם קעגן אקציע פאדאײניקטע א צוצוגרייטן פארזוך א אויו»

פארבאנד. םאװעטן
 דעױ װי צייטונגען ציבעראצ־בורזשויאזע ערנסטע די אפיצו

 און ענגצאנד אין קראניקל׳ ״נױם און גארדיען״ ״מאנטשעםטער
 גע־ געװען זיינען דײטשלאנד אין טאגעבלאט״ ״בערצינער דער

 די װעגן ארטיקלען אלארמירנדיקע מיט ארויםצוקומען צװאונגען
 די מזרח. װייטן אויפן געדיכטער װערן װאם װ^קענם מלחמה

 אימפעריאציםטן גחיםע די אז צוגעגעבן אפן האבן צײטונגען
 דעם קעגן פארבר״טוננען מצחמה די שטיצערהייד אונטער העצפן

פארבאנד. םאװעטן
 פאר־ גרױםע א ציגט ׳אמעריקע אין ארבעטער אונדז אויף

 צוליב גראדע םיטואציע. איצטיקער דער אין אנטװארטצעכ?ייט
 איכד אמעריקאנישן און יאפאנעזישן דעם צװישן רײבוננען די

 גע־ אױםגעגציכן ניט נאך זיינען װאם רייבונגען — פעריאציזם
 אנטי אן אנטװיקצען צו געצעגנהייט מער פאראן איז — װארן

 םאװעטן דעם פון פארטיידיקונג דער פאר באװעגונג מלחמה
 םײ אז קרייזן געװיםע אין הערשט װאם מײנוננ די פארבאנר.

 פאר־ צו בכח ניט ארבעטער באװאוסטזיניקע די זיינען םיי װי
 פאצשע א איז פארבאנד םאװעטן דעם אויףי אנפאצ אן יפון היטן

פארמײדי צו אינגאנצן בכח ניט זײנען מיר אויב שעדצעכע. א און

ך בא געהאט האב איך !װארטשע — ן א מ  א שאפ אין זי
 האב איך שטונדן װיפל ארבעטן פלעגט ער !װאן איי — קאטער

ט קײנמאל געהייםן,  האב איך װיפל און אװערטיים פאר געבעטן ני
 מי־ א בא אײנמאל דאם איך דערצייל גוט. ו.עװען איז געצאלט אים

 אײנעם נאר האנ איך װאם שטארק באדויער און בחור דעם װעגן טינו.
 גיין מען קען אזעלכע םך א האט מען און העלפט גאט װען יוו״ל אזא,
צן און ד.אלד אין פלארידע. אין זי

איז — (גענעצט) ם. ג. ר ס׳ ע ״ • אינטערעםאנט! ז
ט םע — 1 װארטשע — ן א מ ״  קומט פלוצים און װאך א אזועק ג

ן פון ברױול א אן מיר ״  מיך. פארלאזט ער אז קאטער דעם בחור, ט
 א טאקע מאנופעקטשורער, צװייטעד א אז אוים איך געפין שפעטער
 בא צוגענומען אים האט ברענטש, רינכ ארבעטער זעלבן פון מעמבער

מיר.
טן (שאקלט ם. ג. I םקאנדאל אזא !םקאנדאל אזא קאפ) מי
מעמבער, דעם קעגן קלאגע א איך בריינג — פאר) (זעצט ן א מ

םן מיר מען לאזט ס״ צאלט ער װי לאנג אזוי אז װי ױ  אים מען קען ״ד
ף טאן. גארניט ב צו אװער, איך לוי ״  די אים דערצ״ל און קאהאנען א
ט געשיכטע, גאנצע ך גי ף שטעל א קאהאן זי ט צוזאמען אוי  װאנ־ די מי

אטינג צעס אינג״, ״נ  גע־ פראמינענטער א אונדזער איז ער ׳ער זאגט דו
נאםע־

?*1םי דער געװארן איז זשע װאם איז — ם. ג.
 פארלארן הא.ט ״פארװיץ״ דער אז געװען איז סוןן דער — ן א מ

מעטבער. א ר. א. דער און לעזער א
 אין איר צו רעדט און מײדל צום צו (גײט אנטשולדיקט — ם. ג.

שטיל). דער
 הײנגען װעלכע בילדער באטראכט אויף, זיך (שטעלט — ן א מ

ם ער קוקט קוקן לענינען) דערזעט וואנט, אפן , א װי אוי י  נאר גו
ט א איד, א ער איז מסתמא ט דא דאך ער װאלט ני  (דערזעט געהאנגען ני

ט א דער מארקס׳ן) ?ארל  דער נאר איד, א זיבער איז בארד דער מי
ט ט (ער היטל. דאם אים פון ארונטערגעבלאזן מםתמא האט װינ  צו גיי

ט ם. ג. צום ײז ך קערט איר בילדער) די אף אן װ ט אן עפעם זי ״ מי 5ז
ר יא — ם. ג. ע ״ 1םאך א ז
ן מוז דאם אז פארשטאנען האב כ׳ — ן א מ  א — אײגענע זיי
ט איר װאם גראדע מיר געפעלט דאס אנקל. אן טאטע, ג נ  אוים ה״

ע פון ״פיקטשעם״ עענ אפים. אין אפילו אי
דער־ געװאלט מיר האט איר װאם געשיכטע די דאם איז — ם. ג.

?ציילן

 טעטיק״ט, ברײטער געהעריקער דער בא יע, מיר קענען מצחמה,
 מצחמת די אנצוהויבן קאפיטאציםטן די פאר מאכן שװערער

 געװינם. גרויםער א אויך איז דאם און אפשטופן זי אפילו אדער
 אויי» און צאנד םאציאציםטישן דעם פון זײט דער אויוי איז צײט
 ארבע־ רעװאלוציאנערער אינטערנאציאנאלער דער פון זייט דער
 ניט און מיר געװינען מצחמה די אפשטופן פון באװעגונג. טער
שונא. סלאםן דער

 צו מאכן צו זיך באמיען פרעסע זייער און סאצייאליםטן די
 פאצ־ זײ פארבאנד. םאװעטן קעגן געפאר מצחםה רי קצײנגעלט

 אין אז מײנונג די צעזער די אונטער טראגן און נייעם די שעװעז
 ;כחות אימפעריאציםטישע צװײ פאראן זיינען מזרח װײטן
 םא־ אנטי צושפרייטן געטאן װערט דאס רוםלאנד. און יאפאן

העצע. װעטישע
 און־ צאגע אמתע די ארבעטער די אויפקצערן דארפן מיר

 פאשיםטן םאציאצ די פון העצע פינצטערער דער קעגן זײ װארנען
 װעקן דארפז מיר קלאם. ארבעטער פון םאררעטער אנדערע און
 םאציאצים־ דעם אויף מלחמה פון געפאר דער קעגן ארבעטער ־י

עקספצואטירטע. און אונטערדריקטע אצע פון פאטערלאנד טישן

 די פון באפרײאונג דער פאר קאמה דער
נעגער־אינגלעך םקאטםבארא

אנגע־ האין ארבעטער אמעריקאנער די װאם קאטו», ךער
 נעגער־אינגצעך םקאטסבארא די פון באפרייאונג דער פאר הויבן
 ארי־ װייט איז קאמף דער װעצט־מאםשטאב. א אנגענומען האט
 זיך האט און שטאטן, םאראײניהטע די פון גרעניצן די בער

ף (שלום ט אוי ״ )31 ז

ײן׳ — ן א מ ך האב איך נ  אינ־ װעגן דערצײלן געװאלט גאך א״
 זאל איך אז םעשים געארבעט האט װעלכער ריגג, ארבעטער דעפענדגט

ט צוזאמען און גליקן גאנצע צװ.עזאו.ט טיר און אים צו ארײן  מי
ײן אהין. אר״נשלעפן מיר געלונגען זיי איז פרוי מ

ט װידער דאך איז ׳נו — ם. ו״ 1גו
ט? םע אז זאגט װער — ן א מ  פאראייניקט זיך האבן זיי גו

ײ וױיל רינד״ ארבעטער מיטן ען ז ײנ  מער איך װיל באנקראט! ז
ם טאן צו האבן גארגיט ל איד און ביזנעםמאז א בין איד זיי. מי  װי
ט טאן צו האבן גארניט  מיר זאו.ט באנקראט. איז יװאם פירטע א מי

ט זיך זאל איך אז פרוי מיין  אן נא־ דא םע הארץ, דאם אפעםן ני
דא. איך בין אט און ארדן

 מורא אבער האב איך דא, זענט איר אז זע איך יא, יא, — ם. ו..
אומזיםטע. אן איז מי אייער אז

ט װאם־װאם־װאם — ן א מ ר? מײנ אי
ארדן. קלאםן א איז ארדן אונדזער — ס. ג.
ט װאם — ן א מ ר? מ״ג ט םע אי  קלאם,, ■ערשטע אײך בא גיי

טע װ״ ר? אזוי און קלאס צ ע ט ר״ן איך װעל גוט, גו װ״  ערשטן אין א
!באצאלן קען איך קלאם.

ך האט איר — ם. ג. ט מי  ארדן אן איז דאס !פארשטאנען ני
הארעפאשניקעם. און ארבעטער פאר

ך (קראצט ן א מ ם גײ — קאפ) אין זי ״ איך !װ״ דער־ דאם ג
לן ײן צ״ עמען מיר װעט מען געזאגט מיר האט זי פרוי. מ  אר״ננ

 קעשע־ די אין (זוכט װארט נאר װארט װײלע) א (טראבט ו.דול בכבוד
ט ם.) ג. צום ער דערלאנגט פאפיר, ׳צטיקל א ארוים שלעפט :עם,  נאר גי

ט װאם קוק א ? דארטן שט״
ט ,pip א (כאפט ם. ד״ ם א גי  עס שמײכל) באמערקבארן קוי
ט פארבאנד. ארבעטער נאציאנאלער שט״
) די '(פארזשמורעט ן א מ גן א״ערער? הײסט װי און אוי
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלער — ס. ג.
 פאר־ האנ איך אז עם הייםט צעטעלע) דאם צורי? (נעמט ז א מ

ט. א איז דאם נו, מילא, בלאנדזשעט! ?״ ני ליי ב איך ? טי אבער הוי  ני
 מעשה? א געהערט האםטו זיך) (צו — איר װארום פארשט״ן צו אן

ט מען ?ערט מאנופע?טשורערם פאר דו?א ך (לאזט ני  איי,. טיר) צום זי
״ אײ׳ שמייבלט) םע?רעטאר (אפ, גוטן א !װעלט pp 1 װעלט pp I א

(פארהאנג)
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 קאנװענשאן רינג ארבעטער דער באאײבראמם װיליאם
באסטאו אץ

 אין רןאנװענשאן רינג ארבעטער דער בא געזעםן בין איך
 — זיצונגען געשעפט די בא און דערעפענונג דער בא — באםטאן

:פארלאנג אײן געװאקםן מיר אין איז שעה׳ א װאם און
 מאםן־ גרויםע די זאל, אין דא אהער, מען ברײנגט װי —

 װי נאכמער, ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון מיטגלידער
 װאם מיטגלידער, ארבעטער מאםן גרויםע די אהער מען בריינגט

? רינג ארבעטער איז פאראן נאך זײנען
 טיפער און טיפער אלץ געעגבערט מיך האט געראנק דער

 ניט האבן זײ װאם פארדראם, גרױםער א געװען איז מיר און
 םקעב־ װעגן רײד פרעכע אפענע, די — רייד די הערן געקאנט
 ארבע־ יפון גםיםה דער װעגן פאקטן נאקעטע אפענע די באםעם׳

 ארבעטער די װאם פארדראםן, איבעראליז האט םיר רינג. טער
 איז ארנאניזאציע גרויםע די װי זען ניט קאנען מיטגלידער רינג

 און פירער אירע פאר רעקעט פשוטן א אין געװארן פארװאנדלט
רינג. ארבעטער ■יאין שיכטן באלעבאטישע די יפאר

ארבע־ פון קאנװענשאן די װי אויגן־עפענער בעםערע קײן
 גע־ ניט רינג ארבעטער פון מיטגלידער די פאד האט רינג טער

 אר־ אינטערנאציאנאלן פון מיטגליידער די פאר און זײן. קאנט
 קײן ניט טרײםט, קײן ניט נײן, — געװען עם איז ארדן בעטער
 כחות, זייערע פארצענפאכן דיארפן זײ אז צייכן א נאר פרײד,

 א פאר קאמף אין ענערגיע זייער פארהונדערטפאכן דארפץ זיי
אמעריקע. אין קלאםן־ארדן פראלעטארישן

 האבן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון מיטגלידער די
 דעם דערזען געקאנט רינג ארבעטער פון קאנװענשאן דער דורך

 ארגאניזא־ אײגענער ז״ער פון קלאםךװערט גרויסן דעם װערט,
 אינטער־ םון מיטגלידער די ניט װאס שאד, א איז עם און ציע.

 די ניט אפילו און לאנד, איבערן ארדן ארבעטער נאציאנאלן
 בא געזעםן ניט זײנען ברענטשעם באםטאנער די פון םיטגלידער

קאנװענשאז. דער
מיטגלי־ די און ריננ ארבעטער פון מיטגלידער די װײל און

 זיצונגען די בא זיינען ארדץ ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון דער
 אי־ בקיצור פרואװן איך װעל געװען, ניט קאנװענשאן ירער פון

 פון אינהאלט דעם און כאראלטער דעם אויםזען, דעם בערגעבן
 װאוהין — חשבון שטיקל א אפגעין זיך לאמיר קאנװענשאן. דער
 ער װאם צילן און אויפגאבן די מיט רינג׳ ארבעטער דער גייט
? געשטעלט זיך פאר האט

קאנװענשאן דער פון דערעפענונג די
אנגע־ איז פלאץ דאם זאל. גרויםער א איז ארענ׳א באסטאן

 מענטשל, טויזנט צען ארום זאל אין פאראן זיינען עם פילט.
 האט מען — דערצײלן חברים ארבעטער. סך א זײ צװישן

 געדונגען האט מען גאםן, די אין בילעטן פרייע אויםגעטיילט
 “נײ־ענגלענדעי אלע פון מיטגלירער ר. א• די בריינגען צו באםעם

 דערזעט מען און זאל אין אריין ג״ט מען אז אבער שטאטן.
 װאס ארבעטער, מאםן פאראן זײנע; דא — מען פילט עוצם, דעם

 װאס ניט, װײסן זײ איז, רינב ארבעטער זײער װאם ניט װײםן
 קומט ער װאם מיט און יארן לעצטע די אין געװארן איז אים פון
קאנװענשאז• דער צו

 װאלט נעשעפט־זיצונגען די בא — קלאר אויך װערט עם און
 גע־ װאם ארבעטעה רי האבן געװאלט ניט רינג ארבעטער דער

 טען װעט פײערונג רער בא דא נאר עולם. צװישן זיך פינען
 טאן זינג א אױר אינטערנאציאנאל, דעם טאן שפיל א פרואװן

 זאצ הארץ דאס אז אזוי ניגון, אידישלעכן א מיט טאן זינג א —
טלעכע געינן ודעט מען מתיקות. פון טאן ריר א אביסל זיך ̂ן

 מײנען, מען זאל — רעדעם נומערן עטלעכע און געזאנג נומערן
פירער. רינג ארבעטער די הערן געקומען איז עולם דער אז

 ט״ל גרעםטער דער אז ארוים, שנעל אבער זיך װ״זט עם
 מאטוםעװיטש, — קאנצערט א הערן געקומען טאקע איז עולם פון

 אידישע זינגעז זיי זים װי אך — רובין גרשון בורםלאיא, אינא
 אלץ אינטערנאציאנאל, דער און אריעם אפערא די און לידער

 רעדעם די צו קומט עם אז נאר !טעם קוגלדיקן אזא דאך האט
 ניט כאנינען, ניט הערץ ניט וױל ער עולם. דער ניט װיל —

טאמאםן. ניט באםקינען, ניט הילקװיט;, ניט װילקיאנען,
 װארנט כאנין עמיגראציע. שוידערילעכע א איז זא/ איבערן

 זאל ארומגײן דוקא װיל עם װער — נאכאמאל: יאון איינמאל
 זאל דעם פארלאזט און פאלגט עולם דער זאל. דעם פארלאזן

 מיט הערן אוים קומט רעדנער די שטראמען. גרעםערע אלץ אין
 ךער צו נאענט זיצן װאס די בלויז הערן עם און שװעריקײט גרוים

פלאטפארמע.
 נאםען אין באגריםן געלומען איז ער הילקװיט. רעדט עם

 די פאר אגענט דער ער, — פארטײ םאציאליםטישער דער פון
 אויל־ םאװעטישע די נאך ביינקען װאם װײס־גװארדײער,

 עט װעלכער אין ראם, דער אין אריין זיך פאסט ער !קװאלן
 — רעדט ער רינג. ארבעטער פון פירער רי אײנגעפאםט זיינען
 איז זי — נאר שײן, זײן געקאנט װאלט װאם װעלט, א װעגן

 דעי־ — אזוי רעדט הילקװיט, ער, גײציקײט. פון פארװאלקנט
 אנגעזאמלט גײציקײט, זיין דורך פראצע, פרעמדער פון האט װאם

 פון העלד דער עה גײציקײט. װעגן רײרן װאגט ער רייכטימער,
 גײציקםטע םאטע די באדינט װאם ׳אינטערנאציאנאל, צװײטן

 גענן העצט װאם לענדער, אלע אין קאפיטאליזם פון אינטערעםן
 אבעד גייציקײט. אויו» זיך באללאגט ער םאװעטךפארבאנד׳

 אז געפילט, אוים װײזט האט עולם רינג ארבעטער דער איפילו
 גײט עולם דער הערן. אים זאל מען ניט פארדינט קערל דער

 ערשט זאל. פון ארוים מארשירט און לאכט שטועםט, ארום,
 אויפן זיך בייזערט און כאנין אויױ זיך כאפט ענדילט ער װען

 רעדנער. די שטערן און ארומגײן אויפהעדן מעז זאל — :עולם
 פון פרעזידענט — דעם װי אים אויך הערט עולם דער אבער

רינג... ארבעטער
 מיט גלחישע, — רייד זײנע באגריםט. טאמאם אויך

 אוי־ז עולם דעם נעמען ער װיל מאניער און זשעםט גלחישן
 לײדיק. העצפט א װי מער אויףז שוין איז זאל דער אבער זיכער.

 אן הויבט טײל אונטערשטער דער און פוםט זײנען באלקאנען ־י
 כאטש — קל״ניקייט א װיל טאמאם װערן. אפגעליידיקט שנעל
 מיטנעמען כאטש זאלן אװעק גייען װאם די — קל״ניקייט אײן

 אייננ״ען דאס זײ זאלן זיך. מיט םאציאייזם זײן פון אביםל
מדרש... בית אין מפטיר קרינן העלפן זיי עם װעט קמיע, א װי

 ניט איז דאם אבער צעקראבן. עולם דער זיך איז אזוי
 געדארפט האט מען פארצײכנט• האט דערעפענונג די װאם ׳אל׳ן,
 געמאטערט זיך האבן פירער די װי זען צו כדי פלאץ, אויפן זײן
 גע־ ניט אבער איז עס פ״ערלעכקײט. געקינצלטע א שאפן צו

 זיך האט מען דעי״, ״מאדערם ארײננע־טלעפט האט מען :אנגען.
 גע־ ניט איז עם אבער — באםטאן שטאט די לויבנדיק צעריםן
גאנגען•

באם־ אז דערקלערט, קאטעגאריש גאנץ האט למשל, ארקין,
 פלעק איין נאר שטאט. מוםטער א געװען אלעמאל איז טאן

 אבער װאנזעטי. און םאקא — זיך אויף געהאט באםטאן האט
 װאנזעטי םאקא דעם אױן־ אפ װישט פאראײניקונג איצטיקע די

 נישטא באםטאן. אין קלאםן קייז נישטא באםטאן. פון פלעק
באםטאן שיינע, די באםטאן, פאראן איז עס — הונגעריקע קײן



19327 מאי־ױני, ק נ ו פ ר ע ד

 װאם באםטאן די און מוזי?אלישע די באםטאן ?ולטורעלע, די
 ״מאדערם דעם אטעריקע אין שטעט אלע מיט צוזאמען פײערט

 דעד איז גרוים װי און איז באםטאן גרויםקײט ם׳ארא — דעי״
 שטאט אזא אין ?אנװענשאן זיין האלט ער װאם רינג׳ ארבעטער

באםטאן• װי
 װען הױפנם די אין געליאכט ארבעטער האבץ אומזיםט ניט

רעדן. געענדיקט האט ער װען און גערעדט האט ארקין
 געװאדן געהאלטז זיינען עם װאו זיצונג, ראזיקער דער בא

 לאנג, לעין א אין הערן קאן מען װאם ידרשות, זעלטנםטע די
 דער פון הכל םך שטי?ל א מאכן נעפרואװט אויך איך האב

 דע.־־־ האט ארקין נאמען װעפענם אין קאמיטע, אראנדזשמענטם
 די אז ארויםנעשטעלט, זיך האט עפ און קאנװענשאן. די עפנט

 בא־ איז — אויסנאמען ?ליינע זײער מיט — קאמיטע :אנצע
 אונטערנעמער, קלאוק נרויםע שאפ־אײגנטימער, פון שטאנען

 א פארשוינען. אזעלכע נאך און פײנטערם באם סטארקיפערם,
 געװען. אויך זיינען םמעטענע די פארװייםן צו ארבעטער פאר

 און באם. געװעזענער א איז װינציקםטנם, זײ, פון אײנער אבער
טשיף. דער געװען ארקיז דאם איז קאמיטע רער פון

 פארן כבוד א זײנען װאם דערעפענער מיט דערפענונג א
 מיט־ ארבעטער די פאר שאנד א און שמאך א און ״פארװערטם״

רינג. ארבעטער אין נלידער

באגױםער ״פײערלעכע״ די
 פון יפירער די — געזען מען האט דערעפענונג דער נאך
 װערטער זײ זוכן עפעס אלעמען. מיט ניט זײנעז ריע ארבעטער

 גייט עם און געד׳אנק א ערגעץ זײ זוכן עפעם ניט, געפינען און
 אויםגע־ זיי בא װאלט צונג דער און מארך דער װי אזוי ניט.

 באשאפן. געקאנט ניט זײ האבן פייערלעבקייט קײן טריקנט.
 אונ־ זיך פארזאמלעז זיי אז סימן ערשטער דער נעװען איז דאם
 װאס אבער דעפיציטן. .און פארלוםטן שװערע פון שאטן טערן

 האט מער אלץ ?אנװענשאן דער בא געזעםן זײט איר װײטער
 פינאנ־ צרהדיקער דער איבער ?לאג דעפ יללה, די געפילט איר

 רײד די האבן איבערהויפט רינג, ארבעטעד פון לאגע ציעלער
 אין דורכגעעבעט זיך שטערבלעכהײט קראנרןהײט, עלטער, װעגן

רעדע. יעדער כמעט
 דא. זײנען באגריםער און ?אנװענשאן א דאך איז עם אבער

 — פייערצעכקייט ארײנטראגן זאלן באגריםער די זען מען דארףיףי
 גע־ האט ליטװאק, נערעדט האט װארט. פריש א זאגן זײ זאלן

 דער גערערט האט םינגאלאװםקי, דר. גערעדט האט זרבבל, רעדט
זיבערט• שליח בונדישער

 ער װאס קוים — ? געװארן איז אים פון װאם — ליטװאק
 עפ בריינגט ער װאם קוים געדאנקעלע, א צענויה שטשאבעט

 האט — שארפק״ט אמאליסע זײז אהינגעקומען1 איז װאו ארוים.
 אויפ װייזט ? פארלארן ״פארװערטם״ באם קעםט אויף עם ער

 ילויז ניט דארף רינג ארבעטער דער אז עפעם, רעדט ער אזוי.
 ארבעטער, די אויך דארוי ער קאלעדזשעם, די פון די ױגנט, די
 די אבער זײ, ער װיל װעל;, שעפער. די אין ארבעטן װאם די

 יוײן ניט זײנען קינדער זײערע — רינג ארבעטער פון פירער
 טאכטער. א ארקין האט קאלעדזשעם. די אין גײען זײ ארבעטער,

 אי־ וױל זי קאנװענשאן, די זי גריםט קאלעדזש, אין גײט זואם
 לאזן ירושה טײערע א — טאטעם די פון ירושה די בערנעמען

 ליטװא^ן לןאנטר־רעװאלוציאנערן. א פגר א איבער. טאטעס ד״
 ךי אבער ױגנט, קאלעדזש די טאקע װיל ער ניט. עם געפעלט

 אי; געװינען זײ דארףי מען פאתען, ניט מען ט־<)ר ארבעטער
געפאר״ אין ער איז ניט אז רינג, ארבעטער
 אודאי זרבבל און צו נישט ליטװאק גיט פייערלעכקייט קײן

 און מגיד שטעטלדיקער ^לײן א װי רעדט זרבבל, ער, ניט.
 אין שולן די פון פארװיאלטוננ די װאם דעם מיט זיך גרויםט

 די פאשיזם פוילישן דעם ארויםגעבן אפנעזאגט זיך האבן פוילן
 כח ישר א מעשה״, דער אויףי געכאפט ״זײנען װאם לערער,

אים.

 םאדערנער דער פײערלעכקייט קײן צו ניט אויך גיט עם
 ניט דא ראך איז רעדע זײן סינגאלאװםקי. דר• מאםליאנםקי,

 גאנצער דער אין אריין זיך פאםט זי אז זאגן, צו גענוג װיכטיק
 דער װעגן רעדט ער קאנװענשאן. רינג ארבעטער דער פון ראם

 אבער — לאגע, שוידערלעכע א— פוילן אין אידן די פון לאגע
 םאװעטך אין אידן די פון לאגע דער װעגן ניט דערמאנט ער

 באמערקונג, א פאלן ער לאזט פארבייגײענדי? בלויז פארב׳אנד.
 אײנציקע די איז ״ארט״ דער אז איינדרוק, דעם לאזן זאל װאם

 טאםן אירישע די פון לעבן דאם איבער בויט װאם ארגאגיזאציע,
״יאמערטאל״. םאװעטישן אין

 אנדערע געװען אויך זײנען באנריםער די אויםער אבער
 האבן װאם אזעלכע געװען װירקלעך זײנען דאם באנריםער.
 פײערלעכ־ אביםל װארימקײט, ביםל א ארײנטראגן געדארפט

 גע־ זײנעז דאם און קאנװענ׳טאן. רינג ■ארבעטער דער בא קײט
 רינג ארבעטער אין ?ינדער שולן. פאר א •פון קינדער די װען

 פונדעםט־ ארדן. פון שולן די אין װאם דאם, נישט זײנען שולן
 אזויי פארדארבן ניט זײנען זײ — זײ אין איר דערפילט װעגן

 ״םאציאליםטישע׳' די װאם נאך׳ בלויז ר״דן זײ גרויםע. די װי
 די אין טאסע זיך װארפט אײנגעפלאנצט. זײ אין האבן טאטעם

 מען האט קאניװענשאן גאנצער דער בא װאם שטריך, דער אויגן
 דער װען טאג״ ״יענעם װעגן נאר קאמף, װעגן גערעדט ניט

 װעגן קאפיטאליזם, קעגן קאמח װעגן קומע;. װעט םאציאליזם
 בעםערער א פאר זיך ראנגלען װעגן קאפיטאליזם, דעם שטירצן

דא. ניט ניט. מען הערט דאם — װעלט
 יאר א פון מײדל א — שול א פון י־ןינד א פאגריםט אט איז

 זיינען דײד אירע פון אבער גלאט. נאנץ רעדט זי פערצן־פופצן
 פארענדיקט זי קלאםנקאמףי. װערטער די אבװעזנד אינגאנצן

 1 ע מ ו ק ן ל ע ו ו ר י מ ז י ״ב ;װערטער די מיט רעדע איר
 ענטפערמ עם װען צוקונפט״. םאציאליםטישער גליקלעכער א צו

 ער זאגט קאנזיטע עדױקיישאנעל דער פון פארטרעטער דער איר
אונטער יפאנען די אונטער שטיין זאלט ״איר :קינדער די צו

 מקריב זיך און געליטן געסעמפט, האבן עלטערן אײערע װעלכע
 מיד און ן, ע מ ו ק ט ע ו ו ט י י צ י ד ז י ב געװען
 ט י י צ א ז ע מ ו P ל א מ א ך א ד װעט עם אז האפן,

געזעלשאפט״. מענטשלעכעד שענערער א פון
 פארשטײמ הימל, פון אראפפאלן אים װעט צײט דאזיסע די

 דאד ער קאן טאטעם זײערע פון פאנען די װעגן און מיך. איר
 װאם םאנעז דאך זיינען דאם דערצײלן. ניט יאמת דעם אויך
 גע־ האט דער ניט גלויבט עם װער םקעבם. צו הײנט דעקן

 ״פאר־ די באצירט האט פאן אמעריקאנישע די װי זען דארפט
 װעד — דאם נאר נישט אבער !באםטאן אין געבײדע װערטם״

 האט דער קאנװענשאן, רינג ארבעטער דער בא געװען איז עם
 אר־ פון פירער די פון הענט אין פאן רויטע די װי זען, געקאנט
 פאן רויטע די געשענדעט, אויגן אייעדע פאר ממש װערט בעטער
 באםעם •אינדזשאנקשאן און םקעבם ׳פארדעקן צו באנוצט װערט

רעזאלוציעם. קאנטר־רעװאלוציאנערע און
 האבן באגריםער אלע כמעט — :שטריך קליינעפ אײן נאך

 עם דערמאנט !״ ״םאקםעם געװאונטשן רינג ארבעטער דעם
 אויך און ? עװענױ םעקאנד פון ״םאקםעם״ דעם אן ניט אײך

 געענ־ האט ?ינד אײן װינציהםטנם, — שולן די פון קינדער די
םאקםעס." אײך װינטש איך — װערטער די מיט דיקט

פאגען רױטע געשענדעטע
 אבעי קאמן?, ארבעטער פון םימבאל דער איז פאן רויטע די

 אבעד באם. אינדזשאנקשאץ און םקעב פון םימבאל דער ניט
 מיט באפוצט איז זאל גאנצער דער אמת — זעט ׳איר װען

 גײען סינדער װי זעט איר װען נאר — פאנען, אמעדיקאנער
 הערט איר און פאן חיטער דער מיט בינע דער אויף» ארויףי

 און םקעב־באס פעטערםאנער א באשיצט מעז װי גלײכצײטיק
 א״ך בא זיך רײםט ,p^pm פון באםעם אינדזשאנ?שאן צװײ

:ארוים
פאנען. רויטע פון שענדער —



1932 מאי־ױני,ק נ ו פ ר ע ד&

 צװײ גערעדט האבן באם םחעב פעטערםאנער דעם פאר
 דריטער א באסעם אינדזשאנקשאן די פאר מענטשן. מאשין
 ן ע ו ו אז געזאגט, העםקצ האט שוצאפן װעגן מענטש. מאשין

ר א פ ן פ א ר ט ש א ב ן פ O ו ש 5 א ז ז ע מ
ם ע ן ד כ ע ר ב ר א ם פ א ו ר ו ז ע י ־ נ א ג א ב א

׳ ן ע ט ן ט צ א ו ו ג ע מ  ן ט א ג ע צ ע ד ע צ א כ
א ר ב ע ן ד א ש נ ע ו ו נ א ן ק י י ט ק כ ע ט ר י  נ

ט א ה ע ו ג ן צ צ י א ז ר ב ע , ד ן א ש נ ע ו ו נ א  ק
 און פארברעכן. רעמזעצביקן אין שוצדיק אויך זיינען זײ וויייל

 האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז דערקצערט, האט גוםקין
 אים האט זי באשטראיפן. געטארט ניט און געדארםט ניט אים

ט בצויז פ א ר ט ש א ר צ י י ו ו ב ע ם ד א ר ט ש
ן ו י ם ר ד ע ד י ל נ ט י ז ס י ן א ע ו ו ע ן ג ג ע ק

.1 פ א ל ו ש
צוגע־ איז פעטערםאן פון באם םקעב דער — שוצאףז און

קאנװענשאן. דער צו דעצעגאט אצם געװארן צאזט
 שוצן רינג ארבעטער די אין קינדער די אז האםן צאמיר

 פאן, רויטע די װעצן זײ און פארטראכטן דעם איבער זיך־ זועצן
 זײערע פון ארויםרײםן שעני־ן, םירער רינג ארבעטער ז״ערע װאם

 ארבעטער די פון קאמ^ אין םאנען ריינע מיט גיין און הענט
אמעריקע. אין

 איז טרוים כאנינם אז פארצײכענען, זיך קינדער די זאצן
 דער־ ער האט באםעם״ ווערן אצע װיצן ״מיר יאם: א װערן צו

 םון ילעבן הייםט באם א װערן קאנװענשאן דער בא קצערט
 די מיט צוזאמען שוצן די פון קינדער די און פראצע. פרעמדער
 גרויםע א זיך פאר האבן רינג ארבעטער אין מיטגצידער ארבעטער
 באםעצעך די פון הענט די פון יםאן רי ארויםצורײםן ׳אויפגאבע

באםעצעך װערן װיצן װאס די פון און

קאנװענשאן דער בא װינטשעװםקי מעשה די
 דער פון טאג ערשטן דעם אזוי. געװען איז מעשה די

 פאר־ פון אױםרוו* אונטערן דעצעגאטן, די האבן קאנװענשאן
 מיטגצידער. געשטארבענע צװײ פאר אױפגעשטעצט זיך זיצער

 דער בא צװײטן פארן זיצוע, ערשטער דער בא איינעם פאר
 דאם — געשטארבן איז װינטשעװםקי אז זיצונג. צװייטער

דערמאנט. ניט אפילו מען האט
 .אדן טאג צװײטער דער און טאג ערשטער דער אװעק איז

 פארניאכט דינםטי? ניט. װארט א — װינטשעװםקין װעגן
 אים דערצײצ איך ליפצין. סעם חבר באםטאן קיין אן קומט

 האט װינטשעװםקין פאר אז און זיך אױיפשטעצן װעגן מעשה די
 לאי• אין אװנט אין מיר קומען אױפגעשטעצט. ניט זיך מען
 גע־ מעשה בעת װערט האטעצ אין האטעל. קאנװענשאן פון

 אײנעױ — דעלעגאטן רעכטע אונטער קומען באנקעט• א האלטן
 כאפט אמאלגאםײטעד. הילמאנם פאר באגריםער א זיי פון
 אנדערע פאר נאר, הער — :אן ליפצי( םעם חבר אונדזער זיך

 פאר אבער אנדײנק, זײער ערן צו אויח זיך מען שטעלט צװײ
ניט... װינטשעװםקין

ער־ דער בא מארגן אויו» געדארפט. ניט מען האט מער
 דערקלערט און דעלעגאט א אויף זיך שטעלט — זיצונג שטער

הלשון: בזה
 האבן מיר .ן ע ז ר א פ ם ע ד פארריכטן דארףי מען

 געשטארבז׳ זיינען װאס אנדערע, צװײ פאר אויםגעשטעלט זיך
 פאר אויפצושטעלן זיך ן ע ז ר א פ ן ב א ה מיר אבער

 פער־ דער — מיטװאך געװען איז דאם װינטשעװסקי. מארים
קאנװענשאן. דער פון טאג טער

 פון מיטגליד יעדן פאר איבער איך לאז באדײט דאם װאם
 אין ארבעטער יעדן פאר און אח־ן ארבעטער אינטערנאציאנאלן

באשליםן. צו רינג ארבעטער

״ױגנט״ און ״ ״פאראײניקונג
אעדעפענ־ מיטן פאראייניקונג אדװערטייזטע שטארק די

 נאציאנאלער דער פון באריכט פון ארויםגעװיזן זיך האט דענט
 געשריען מציאה. גרויםע אזא זײן צו ניט דירעקטארן אװ באארר

 זיך. פאראײניקט באװעגונג ארבעטער די — דאך מען האט
 דערציילט אזעצכעם. און אזוינם גאר ם׳איז װינציקער. ניט

 מיטגלידער די ״אויםער אז באריכט, זײן אין איװענםקי אבער
 פון מיטגלידער אנדערע אלע זײנען שטאטן, ענגלענדער נײ פון

 אזוי געװען גארניט דירעקטארן אװ באארד נאציאנאצער דער
 גוט־ האט באארד די און פאראײניקונג״. דער פאר באגײםטערט

 דעי צו אומדירעקט. נאר דירעקט ניט פאריאײני?ונג די געהייםן
 ■נאך פעלט רינג ארבעטער םון צאגע פינאנציעלער קלעגלעכער

 רי איז מםם... אזא ארײננעמען װי זאך אנדער סיין ניט טאקע
אנשטעא. אן װי מער ניט געװען אויך עס הייםט ״׳פאראײניתונג״

גע־ זיך האט ױגנט תגר מיט ״ױגנט״. די איבער בלײבט
 און געגריסט זיך האט מען האנװענשאן• דער בא װעלטן קערט

 ארקינם װאס דעם מיט עם זיך האט אויםגעלאזט און געבענטשט
 קאנװענשאן. דער בא דרשה א געהאצטן האט טאכטער ?אצעדזש

 דעצע־ און פירער פון רײד די פון זיך האט אמתן דער אין נאר
 ארבעטע־ דער װאם געצט, דאם אויםער אז ארױסגעװיזן, גאטן
 קינדערצעך עס זיינען םוירקצם״ ״יאנג די אויף» אוים גיט רינג
 אײי װערטער. שיינע מיט װאויצגײן זיך צאזז װאס טאטעם, פון
 װי מער ניט איז ריננ ארבעטער אין באװעגונג ״ױגנט״ די אז

 םארגרעםער; און גאצד מיט שיטן פירער די װאו לאך, « נאר
 ניט עם איז ױגנט א װאם דעם פון אפגערעדט דעפיציטן. די

 װעל; טאטעם די אז האפט, װאם אזא נאר ארבעטערשע, קײן
ניט... שוין דאם זיינען זײ אויב באםעם, װערן

רןאנװענשאז דער בא םאװעטךפארבאנד דער
 האבן דעצעגאטן פיר װאם כאראקטעריםטיש, זייער איז עם

 אפנע־ האט םאװעטךפארבאנד דער אז צוגעבן, געמוזט אצע
 םאציאציזם. דעם מען בויט רארט אז ארבעטצאזיקײט, שאפט
 פאדן ב״דע — פרויען צװײ גערעדט האבן רעדנער די צװישן

 װעגן זאכן די זיך זײ האבן דערװאוםט פארבאנד םאװעטן
 נאר פרעםע, קאמוניםטישער דער פון ניט םאװעטן־פארבאנד

 פאר־ איצט שוין איז פרעםע. קאפיטאציםטישער דער פון דוקא
 די געצװאונגען געװען זײנען פירער די יפארװאם שטענדלעך

 אי; אײנפאםן רעזאצוציע טאראנטער קאנטר־רעװאצוציאנערע
 אנער־ צו פארצאנג דעם אן אן זיך שציםן ״מיר אז װערטעה די

םאװעטז־פארבאנד." דעם קענען
רעזא׳ א געיראכט אויך האבן װאם צאװסטאניםטן, די

 גע־ ראצוינט כאנינען פון זיינען םאװעטךפארבאגד װעגן צוציע
 קאמוניםטן די ״בעת :באמערקונג פאצגנדיקער דער מיט װארן
 מיטנעמען געקאנט זײ האבן רינג ארבעטער דעם געשפאצטן האבן
 צאװםטא־ די געװען זײנען עם מיטגצידער. טויזנט 25 זיך מיט

 אנערקענע; רעם צוציב דערצאזט. ניט דאם האבען װאם ניםטן׳
 ארבע־ אין אפאזיציע אפיציעלע די אצם צאװםטאניםטן די טיר
רינג." טער

 װאס רעזאצוציעס, די ארײן אויך גייען פארדינסטן די אין
 פון ?אנװענשאנם די צו בר״נגען צאװםטאניםטן די

רינג ארבעטער
רויבערײ גרױםע די

שאטן, שװערער א געהאנגען איז קאנװענשאז דער איבער
 ארבעטער פון אפגעטאז ניט מינוט אײן קײז אויף זיך האט װאם
 שטערבצעכקייט די -װאקםן, ירענטשעם די אין ביצס די רינג.

 הראנקן־ דער און װאקםט קראנקהײט די אומגעהױער; שטייגט
 אנגיין, אזוי זאלן מיר אויב אויםגעשעפט. איז פאנד בענעפיט

 קאנםטיטוציע דער פאר באריכט זײן אין ישורין ׳דערקצערט
 יאר צװײ אין װערן אויםגעשעפט םורפצום דער װעט קאמיטע,

 זיר בארימט מען װעצכער מיט ״װעצױאײשאן״ די און צייט.
 זי־ װעט עם קו, מעלקעדיקע קײן ניט אויך איז ישורון, זאגט

? מען טוט װאם :קשיה גרויםע די בצייבט אויםשעפן.
מער־ די און פארשלאג א נעבראכט טאקע מאשין די האט



9ק ג ו פ ר ע ד1932 מאי־ױני,

 פון םעקציע אונגארישע דיפעהער חשאזעןז
ארדן ארבעטער אינט.

 סעקרע־ ארגאניזאציאנעלער
 אונגארישער דער פון טאר

םעקציע

 שיין זיך האט ארבעטער אונגארישע פון קאסע קראנקן די
 װעט דאם ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן מיטן פאריאײניקט

 מער נאך ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פארן מאכן מעגלעך
 קאמפן. אירע אלע אין באװעגונג רעװאלוציאנערע די העלפן צו
 די קעגן קאםו» לאנגער א געװען איז ארבעט פאראײניקונג די

 רע־ די פעלד. אונגארישז אויפן קאליר יעדן פון רעאסציאנערן
 פארמײדן צו כחות זייערע אין אלץ געטאן האבן אקציאנערן

 ארגאניזאציעס, פראטערנאלע ׳ארבעטער אלע פון אײניקײט די
 רײען די פארשטארקן װעט דאם אז געװאוסט גוט האבן זיי װייל
 םאציאל און קאפיטאליזם קעגן קאמף אין ?לאס ארבעטער פונם

 װעט פאראײניקונג די אז געװאוםט גוט האבן זײ פאשיזם.
 ארויםצױ װעג אײנציקער דער אז ארבעטער אלע פאר באװײזן

 די איז ארגאניזאציעם זעלבםטהילן* די אין קריזים פונם קריכן
 אײז יאיז ארגאניזאציעם פראטערנאלע אלע פון פאראײגי?ונג

 ארבעטעד אינטערנאציאנאלער ידער װי ארגאניזאציע, ריזיקער
 גע־ האבן פאשיםטן םאציאל און רעאקציאגערן די אט ארדן.

 קעגן שאװיניזם נאציאנאלן מיט ארבעטער די פארםמען פרואװט
 די פארלױמדעט האבן זײ ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלז דעם

 דער און לאסע קראנקז ארבעטער אוננארישער דער פון פירער
 מיט־ אלע מיט באנוצט זיך האבן זײ פארטײ. קאמוניםטישער

 דיםלןרע־ צו װ. א• א. מיטינגען, מאסן צײטונגען, דורך װי לען
ארגאניזאציע. פאראײניקטער א פאר אקציע די דיטירן

 טאנעװרעם אלע טראץ געהאט, האט אקציע די אט אבער
 איז פאראייניקונג די רעזולטאטן. אירע רעאקציאנערן, די פו;

 אונדזערע ימאכט װאס פאקט, א יפאקט. א טאג צו הײנט
 קאנ־ רעאלציאנער די איז ארבעטער די װײל ציטערן. שונאים

 אין פירערשאפט פאר אונדז צו קוקן ארגאניזאציעם טראלירטע
פאראײניקונג. פאר קאמףי זייער

 ט י מ ן י י נ ו צ נ א ר ע ט י י ו ו י ו ז א י ו ו
 א■! מיר פירן מאמענט איצטיקן דעם אין — ט ע ב ר א ר ע ד

 אינטער־ מיטן פאראײניקונג פאר קאמפאניע אינטענםיװע אן
 געפירטעי־ רעאקציאנערער א אין ארדן ארבעטער נאציאנאלן

 קאמפאניע די מיטגלידער. טויזנט 11 האט װאם ארגאניזאציע
 טרענטאנער דער רעזולטאטן. ממשותדיקע געבראכט שוין האט

 פאראייניקט שוין זיך האט ארגאניזאציע יענער פון נרענטש
 א! יאויך פירן מיר ארדן. ארבעטער אינטעתאציאנאלן מיטן

 םא־ די פון קאנטראצירט ארגאניזאציע, אנדער אן אין ארבעט
 געדאנקע; אונדזערע שױן האבז דארטן אויך און פאשיםטן, ציאל

 מיט־ דער צוױשן װארצלעז טיפע געשלאנן פאראייניקונג פון
אי• איצט ערשט זיך הײבט ארבעט אמחע די גלידערשאפט.

 אן פירט באװעגונג ארבעטער רעװאלוציאנערע אונגארישע די
 פרא־ ארבעטער אלע פאראײניקן צו אריעט די יאר 10 פאר שוין

 ארגאניזאציע. גרויםער אײן אין ארגאניזאציעס טערנאלע
 רעכענען קאנען מיר װען פאזיציע א אין טיר זיינען איצטער

 אר־ טויזנטער און טויזנטער רעקדוטירן אינגיכן װעלן מיר אז
 רעזול־ א אלס ארדן׳ ארבעטער אינטערנאציאנאלן אינם בעטער

ארבעט. אונדזער פון טאט
 האין קאםע קראנסן אונג׳ארישער דער פון מיטגלידער אלע

 ארבעטע־ אינטערנאציאנאלן מיטן פארא״ניקונג די אויפגענומע;
 רלויז איז דאם אז װייםן אלע זיי אבער פרייד. גרוים םיט

 ארויםצו־ ארבעט אונדזער מיט אנגײן מוזן מיר אנהייב. אן
 אונגארישע די פון פירערשאפט פאשיםטישע םאציאל רי שטופן

 אינם מיטגלידער די ארײנציען און ארנאניזאציעס פראטערנאלע
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן

י ן ד ע ש י ט ם י ל א ט י פ א ן ק ט נ ע ג  א
ארגא־ ארבעטער די פון פאראײניקוננ דער זינט : P י ט ע ט

 די האבן אררן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן אינם ניזאציעם
 ארגא־ זעלבםט־הילןז פארשידענע די פון פירער רעאקציאנערע

 רעאקציאנערע זײערע אויך פארא״ניקן צו נעפרואװט ניזאציעם
 זײ אונדז. מיט קאנקורירן קאנען ארום אזוי יאון ארגאניזאציעם

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז גוט זײער װייםן
 ברייטע און בענעפיטן גרויסע צאלװגען, קלײנע זײער זײנע מיט

 פרא־ אויפן כח גװאלדיקער א זײן װעט טעטיקייטן קולטורעלע
 פראטערנאלע מעכטילןע איין אז װייםן זיי פעלד. טערנאלן

 ױניאן טרײד דעם אין כוח ריזיקער א זײן װעט ארגאניזאציע
 זייער װ״םן זײ געביט. לולטורעלן און פאליטישן אויפן פעלד,

 אתאניזאציע פראטערנאלע פאראײניקטע שטארקע א אז גוט
 פאשיכד אלע די אט באזייטיקן אין כוח מעכטילער א זײן װעט

 ארבעטעד דער פון פירער פאשיםטישע םאציאל און טישע
 טרא׳ז םאראײניקן ניט אבער זיך קאנען ז״ באװעגונג.

 ז״ערעי פירער אײנציקער יעדער באמיאונגען. זייערע אלע
 שטעלע. זיין פארליח צו מורא האט און גרעפט אויף ארוים קוקט

 מוזן מיר אפגעזונדערט. זײ האלטן קריגערייען ?לײנלעכע
 זײ מוזן מיר ארבעטער. די פאר אױפדעקן זאכן אלע די אט

 פירעי־, רעאקציאנערע זייערע קענן נאר ניט קאמף אין ארגאניזירן
 פין רעכענונכ אויפן פארזיכערונג םאציאלער פאר אויך נאר
 קאמפן, טעגלעכע ז״ערע אין אנטײלנעמער דורך רעבירונג. דער
 קענע; מיר װעלן פירער, זײערע פון ראליע די אויפדעקן דורך
ן מעכטיקן א באטת בויען ל א נ א י צ א נ ר ע ט נ י א  

ר ע ט ע ב ר .ן ד ר א א

 פארשלאג דער אננענומען. דאם האט דעלעגאטן טאשין הייט
ן — איז י י ו ר ו צ ק ע ו ו א א י ב ר ד ע ט ע ב ר  א

ג נ י ר ר ע ד י ל ג ט י י מ ע ד ט ש ר ך ע א ו  ו
ן ק נ א ־ ו . ק ט י פ ע נ ע ב

 פאר־ צו זיך איבעריק איז דעם פון באדײטונג דער װעגן
 אומגע־ אן מיט און אלץ פון פריער טרעיפט דאם אז שפרייט;,
 ריננ ארבעטער אין מיטנלידער ארבעטער די קראפט הויערער

אויננשײנלעך. יאיז דאם —
 א געװען איז עם — איינדרוק, אפענער דער בלייבט

 די פון אינטערעםן די אין קאנװענשאן א קאנװענשאן, שװארצע
 איז קאנװענשאן א רינג, ארבעטער אין שיכטן באלעבאטישע

 טרויעריקע א אלץ איבער און קאנטר־רעװאלוציע. דער פון דינםט
געהאנגען איז עם װעלבע איבער קאנװענשאן א האנװענשאן,

 אר־ דעם נאך לויפט װאם מארגן, פינצטערן א פון אנזאג דער
. שאטן. א װי רינג בעטער

 האט מען װאם מאמענט דעם (אויסער מאמענט אײן ילויז
 איז קארעספאנדענט) ׳איר און פרײהייט״ ״טארגן די געזידלט

 זיך האבן דעלעגאטן די קאנװענשאן. דער בא לעבעדיק געװען
 געװען איז דאם לויךשניטן. קעגן לעמפער װי ארויםגעשטעלט דא

 פארשלא: א געװארן ארײנגעבראכט איז עם װען מאמענט דער
 צװעלהיאון פון דעלעגאטן די פון שכירות די שניידן זאל מען

טאג... א דאלאר צען אויױ טאג, א דאלאר האלבן א
 דעם צוריהגעװיזן אײנשטימיס כמעט האבן דעלעגאטן די

פארשלאג...
״קלאםךקעספער״... זיינען דאם אט
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 דעם אין לאװסטאניםטן די פון ראל די
סטרײק דרעס פײק לעצטן גראםמאן ה.

האט י• װ. ג. ל. א. דער פון אנדערע ע5םי אין װי
 א געגרינדעם צוריק יאר קארג א מים 22 לאקא? אין אויך זיך

 ;שאפ אין קלאםנקאמף פון יציניע דער אויף אפאזיציע אינקע
 פאר־ צו מעגיצעכקײט א פאר באלעבאטים די מיט קאמף אין

 נאך אומטעגלעך געװען שוין איז עם װע^כעס ברויט, אויף דינען
 האבן בעאמטע אינטערנעשיאנא? די װאם םטרײק פייק דעם

 קצאב שצעזינגער שװארצע די קעגן ; 1930 אין דורכגעפירט
 ארוים־ נייע זייערע מיט פראגרעםיװע פייק די קעגן ;מענטשן
 אדטיניםטראציע, די װעאכע רענעגאטן, זימערמאן די העיצפער
 דרעםמאכער, די פון צוטרוי דעם ניט מער הא^טן זיי אז װיםנדיק

 פון צוגר״טונג דער אין שפיץ דער אין ארױםגעשםע^ט האבן
 פארזינער; גענומען האט זימערמאן םטרייק. פייק נײעם דעם

 אין ?יפצעטם, דורך ״טאג׳/ טעמעני דעם דורך דרעםמאכער די
 ער םטר״ק ״אמתער״ א זײן עם װעט יעצט אז פארומם, אפן

 די װאו קאמיטע, ער25 א מיט ארבעטער די געב^אפט האט
̂ײן זיך האבן פראגרעםיפטז די מיט ?אװםטאניםטן  דערװײאט אי

 האבן בצומרשט דרעםמאכער די װעאן אופן אזא אויף אז און
םטרייק. פון אנפירונג דער אין פארטרעטער

 אי^וזיעם. שאפן גענומען זיך האט ארבעטער אײניקע בא
 ? זײ פאר טאן עפעם מענטשן די טאקע ן5װעי אפשר אפשר?

 די פון באװעמנג דער אין געװען אמאיל דאך איז זימערמאן
 די און גענומען ניט ?אננ האט עם אבער ארבעטעה קעמפנדע

זײנען. חברה די װער דערזען האבן דרעשמאכער
 פאר־ און מיטינגען די צו געקומען איז אפאזיציע יצינקע די
 זײנען דרעםמאכער די אז אננעמענדיק וציע5רעזאי א געש^אגן

 ױניא; אינדוםטריע^ער אינטערנעשאנאל, דער צװישן צעטייצט
 אזא. איז שעפער די אין ^אגע די שעפער. אפן פי^ע אין און
 ױניאן געװינעז צו אומעג^עך זיין װעט צעטיי^ט ז״ענדיק אז

 דער־ 5זא עם אז פאר/ רעזא^וציע די ש^אגט באדינגועען.
 אר־ שאפ 25 םון קאםיטע א ארבעטער) די (פון װערן װיײצט

 פון ארבעטער שאפ 25 און אעטערנעשאנא^ דער פון בעטער
 קאנפע־ א בא זאיל קאמיטע די און ױניאן, אינדוםטריעי^ער דער

 דרעםמאכער א?ע רופן צו אזוי װי פלאן א אויםארבעטן רענץ
 דער באדינגונגען. ױניאן פאר םטר״ק געמײנשאפטיצעכן א אין

 און רענק די פון װערן געםעטצט און געפירט אויך ז̂א םטרייק
פיי^ער.
 מיט פראגרעםױוע פייק װי.די גוט אזוי לאװםטאניםטן, די

 באנומענע מיט שרייען גענומען האבן ק^יקע, שצעזינגער דער
 זײ־ דאם אז מאכערײקע, קאמוניםטישע א איז דאש אז קו^ות

 און מאםקװע, און ױניאן אינדוםטריע^ער דער פון אגענטן נען
 א צו קאמיטע א געשיקט האט ױניאן אינדוםטריעצע די װען

 די מיט ג^ייך זימערמאנם די האין 22 ^אקאצ פון מיטינג
 די זא<צ מען אז געקעםפט שטארק ק?אב אין בלאשט״נם

 דעד מיט אפאזיציע יצינקע די האט דא אבער צולאזן, ניט קאמיטע
 די ארויםגעשטעצט ארבעטער באװאוםטזיניקע פי?ע פון הייצף»

 די אז ארבעטער די אנגעצײגט ?יכט, ריכטיקער דער אין פײקערם
 ע5א זיינען גרונט אין אז און ניט גאר מײנט שיםערײ פראזן

מין. זעצבן פון פריגצ ק^יקעם
̂ינקער דער פון דרוק דער  פון א^נעמײן אין און אפאזיציע י

 פון מיטינג אװייטן צום אז דערצו געפירט האט ארבעטער די
 נאכפאצגער. שװארצע די און האכמאן דובינםקי, האבן ^אקא?

 פאר־ פון קאמיטע א און מיטינג דעם פאר^אזט צאיצ, אין קילײן
 זײ און געװארן אויפגענומען איז קאמיטעט פראנט אײניקטן

 טרויעריק דער םטרייק. פאראײניקטן א פארגעש^אגן האבן
האט פארזיצער, דאן מארגא^ים, נייטן פראגרעםיםט בארימטער

 דער צו איבערגײן װעט דאם אז געענטפערט, קאמיטע דער
 ״באטראכ־ אנשטאט אבער ״באטראכטונג״, יפאר עקזעקוטיװע

 שװארצער און געלער דער אין ארוים, זימערמאן איז טונג״
 או; ױניאן אינדוסטריע^ער דער קעגן פארפא^גונגען מיט פרעםע

̂ן צו זוכן זיי אז קאמיטעט, פראנט פאראייניקטן  די צעטײי
 פון ״טעאריעם״ מיטיננען די צו געבראכט האט ער ארבעטער.

 ״פארװערטם״ דער װי (פונקט ״באװײזן״ צו ^אזאװםקי און הענין
 די זיינען זײ און ינ?ע5< קײן ניט גאר זײנען מיר אז ),טוט

 געקעמפט לאװםטאניםטן די האבן דא קאמוניםטן״ ״אמתדיקע
 רעאקציאנערםטע די וױ אםי^ו ביטערער און שטארקער פ̂י

 פון פאראייניקונג א דעריצאזן צו ניט אום באנדע, ש^עזינגער
 די צעטומלט חברה די האבן באװאוםטזיניק דרעםמאכער. די

 מיט האט מאשין נגער שצעז די װען צײט דער אין ארבעטער
 בא־ צו אמבעםטן װי פלאן א אויםגעארבעט בא^עבאטים די

 ב^אשטײן און זימע־מאן דרעםמאכער. די אפנארן און רויבן
 אבער פא^יטיק, טיר אונטער גאנצע די געװאוםט גוט גאנ׳ו האבן

 װארט אײן קײן אפיצו ד־עםמאכער די צו זײ האבן דערפון
 דער װען יניט און סטרײק פײק דעם פאר ניט גערעדט, ניט

 דער־ צו אנשטאט געװארן. דערקיצערט איז םטאפעדזש לאקאוט
 גע־ פאמפ גרוים מיט מען האט אמת דעם ארבעטער די ן5צײי

 אין ארונטעה זיינען 30,000 אז ״פארװערטם״, אין מא^דן
 דער אז געכאפט זיך מען האט מארגן אויף און 35,000 ״טאג׳/

 אדער צען נאכגעילאזט האט מען און גראב צו אביםצ איז בלאו»
 ניט 22,000 װי מער האט אצײן ש׳צעזינגער טויזנט. פופצן

 פייצ געװען זײנען עם אז איז אטת דער אנצײיצן. געקענט
 באם ייך5ג האבן ארבעטער די טויזנט. צען פון װייניקער

 האט אומצופרידנהײט און פארראט, דעם דערפי^ט טאג ערשטן
 אייזער־ אן צוגעגרייט האט מאשין די שטונדע. יעדע געװאקםן

 געװארפן שוין מען האט טאג צװייטן דעם אויף און טעראר נעם
 ארבעטער. פראטעפטירנדיקע און ינק־געשטימטע5< האצם די םון

 מערדערלעך מען האט אפאזיציע ^ינקער דער פון מיטגלידעד
.5הא פון ארויםגעטראגן און געש^אנן
̂ע די טראץ האט, גרופע ^ינקע די אבער  פארפא^גוגגען, אי

 דעמאנםטרא־ א ױניאן״ קופער אין מיטינגען רייע א דורכגעפירט
 מיר םקװער. ױניאן אויף אײנעם און דיםטריקט שאפ אין ציע

 די אויפצוקצערן פליכט אונרזער איז עם אז געפילט האבן
 ניט איז מאניעװרע גאנצע די אז אנװייזן זיי און דרעםמאכעד

 זײ און דאלאר פאר אעצטע די ארויםציען זיי בא װי מער,
 זײ װי באדינגונגען ערגערע אויף שעפער די אין צוריק שיקן
 אזוי טאקע איז עם און םטאפעדזש. דעם פאר געהאט האבן

 די געקומען שוין זײנען טעג צען װי װייניקער אין געװען.
 טראגרע־ אומפארשעמטע די מיט זשו^יקעם ?אװםטאניםטישע

 אז ארבעטער די מיט א״נטענהן גענומען און פײקערם םױוע
 װאם אגרימענט דעם אננעמען זײ דארפץ אומשטענרן די אונטער

דיםהוטירן. געלאזט ניט אויך און פארגעלעזן ניט אפייצו האט מען
 ״װיםנשאפט־ א װעגן אגרימענט אין פונקט א דא איז עם

 דעם נאך טעג 15 װערן פארטיק דארף װאם םקעדזשוע? ^עכן״
 נאך איז עם און װאכן 15 בא^ד שוין איז עם םעט^מענט.

 רע־ט א האט ארבעטער יעדער אז איז פונקט, א נאך פארטיק. ניט
 װאם נאר ארבעט, זײן פאר שטונדע א $1.10 פאר^אנגען צו

 טא־ און געבן, צו ניט אויך רעכט א האט בא^עבאם דער דען״
 אומפארטייאישעד דער װעט אויםקומען ניט איר קענט מער

 פאר שטימען גענומען מען האט דעם נאך באש^יםן. טשערמאן
̂פ עט^עכע אין ויז5ב< דיםקוםיעם, אן און אגרימענט דעם  האי

אוייפצורעקן פראגן פאר א מיט אריינגעריםן זיך ?ינקע די תאבן

»

► י
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 ארבע־ די האבן האלם די אט אל/נ אין כמעט און פארראט דעם
 דער־ האבן קליקעם די אבעד םעטלמענט, קעגן געשטימט טער

 האלם די אין אפילו אנגענומען, איז אגרימענט דער אז ?לערט
 דער צוגעגאנגען איז געהערשט האבן ?אװםטאניםטן די װאו

 און אגרימענט דעם קעגן שטימעז די צײלן פון שװינדל זעלבער
 ארבע־ די געהייםן מען האט דעם נאך אגריטענט. דעם פאר
 אײדער אלער שעפער, די אין קארדס״ ״װאירקיננ נאן־ גיין טער
 געדארפט מען האט קארד״ ״װאירקינג א געסראגן האט מעץ

 צו אפגעזאגט זיך האבן ארבעטער די דאלער. 25 צו באצאלן
 כאטש דאלער, 5 צו אויםגעדונגען זיך האט מען ביז באצאלן

 זײ אז באלעבאטים די מיט אראנדזשמענטס געמאכט האט מען
 טאמער און םינפערלעך, די ארבעטער די יפאר אויסיצײגן זאק
 אסאםיאיישאז דער אין באצאלט ניט באלעבאס דער האט
 ניט און דרױסן אין געבליבן ארבעטער די זיינען שולדן זײנע

באצאלן. ניט װעט ער ביז ארבעטן ג״ן געקענט
 א מיט שעפער די אין צוריק געגאננען זײנען ארבעסער די

 אײניקײט דריי פינצטערער גאנצער דער צו יפן5י די אױף קללה
 װען און פראגרעםױוע, פײק און לאװסטאניםטן שלעזינגער, פון
 באלעבאטים די האבען שעפער די אין צוריק געקומען זײנען זיי
 מיר האבן העכערונג א אנשטאט אױםגעלאכט. זיך ז״ פון

 װיםנ־ ״אמתן דעם נאך איצט שכירות. אין רעדוקציע א געקראגן
 40 אויח געשניטן שכירות די זיינען םטרײק״, שאפטלעכן

 יצאװםטאניסטן די מיט אדמיניםטראציע פײק די און פראצענט
 פאר־ אינגאנצן האבן זײ געעפנט. ניט מױל דאס אפילו האבן
 אויך האבז זײ םטרײק. דעם פאר צוזאגונגען זייערע אין געםן
 צײט אין פאקטן פאלגנדע די װעגן זאגן צו װאם געהאט ניט
מען האט ראזען, מ. דזשאבער דעש בא :םטרײק פײק דעם פון

 ארבעט דער צו צוריק געשיקט םטרײק פון טאג דריטן אויפן
 װאם ארבעטער די און שכירות רעדוצירטע אויףל קאטערם 16

 זיינען דזשאבער זעלבן דעם פון קאנטראקטארם די בא ארבעטן
 געשניטן האבן קאטערם ױניאן די או; סטרייק אין געשטאנען

 דרעם, בערטי דער בא שעפער. אפן אין ארבעט די געשיקט און
 םטרײק, אין ארונטערגענומען האט מען װאם שאפ אפן אן

 שטיק א ראלער 2 באצאלן צו ארבעטער די געצװאונגען מען האט
 סטר״ק. אין ארונטערגענומען זײ האט מען װאס דעם פאר

 זײ מיט זאל מען אז פארלאנגט האבן מאנופעקטשורערם 61
 זיך יוניאן די האט אגרימענט, אינדעפענדענט אן אונטערשרײבן

 דעם בא אםאםיאײשאן. דער צו געשיקט זײ און אנטזאגט
 ארױפגעלאזט ניט פען האט הױרזא?, דזשעק מאנופעקטשורער

 איז ער װײ< דערפאר ארבעט דער צו צוריק פרעםער ?ינקען א
 יאר. עטילעכע פאר ױניאן אינטערנעשאנאצ דער אין אינקעד א

 אינקע אקטױוע צװיי מען האט איי. און עם. פירמע דער בא
 א^ע װי נאכדעם ערשט קארדם״. ״װאירקינג געבן צו אפגעזאגט

 די פאר םטרייסן װעיצן זײ אז דערק^ערט האין ארבעטער שאפ
 די קארדם״. ״װאירקינגם געגעבן ז״ מען האט ארבעטער צװײ

 גע־ האבן פראגרעסיװע פײק די מיט צוזאמען לאװםטאניםטן
 קא־ םטרײק דער אין געזעם; זיינעז זײ , פאקטן די פון װאוםט

 אפאראט דעם צו שותפים ג^ייכע זיינען זיי געשװיגן. און מיטע
 ?א״ אין װאיצן יצעצטע די אין טאקע האבן ררעםמאכער די און

 די האבנדיק ארבעט. זייער אפגעשאצט ריכטיס ,22 קאל
 ארײנגעקראכן קוים זײ זײנען הענט זײערע אין מאשין גאנצע
 דער־ געקענט װאיצטז אינקע די אדמיניםטראציע. דער אין צוריק
 פו?ן א געהאט װאלטן מיר װען צעטל, גאנצן זײער וויילן
 טאן געקענט ניט דאם מיר האבן לײדער קאנדידאטן. מיט צעטצ
 גרופע ?ינקע די אבער קאנםטיטוציע. קונצי?ער זייער צוליב
 מיט־ 3 דערװײיצט און שטימען 5צא ריזיקע א געצויגן האט

 געקענט ניט האבן זײ באארד. עקזעסוטיװ דער צו גצידער
 שװארצע די םײ זײ, שטימען. אזויפייצ ציען ן5זא מיר אז נצויבן

 אנארכיסטן רי פון קאמבינאציע די םײ און ק^יסע ש^עזינגער
 עקזע־ דער צו מיטגיצי־ער פאר^ארן האבן ילאװםטאניםטן, און

 נאכאמאל צאװםטאניםטן די האבן םטרײק דעם נאך קוטױו.
̂יר. אפתן זײער געװיזן נעקומען איז גרופע ינקע5 די װען קאי

אגן און מיטינג א צו  װאם ארבעטער 3 באפר״עץ צו פארגעש̂י
 פאר־ און געפייערט בעאמטע אינטערנעשאנאל דער פון זיינען
 דעם פון רעזו^טאט א אילס טורמע, יאר 3 אויו» געװארן שיקט

 איג־ די װאו ברעמער און נידע^מאן פון סטרייק בארימטן
 גע־ צאװםטאניםטן די האבן אנגעפירט, האט ױניאן דוםטריעלע

 קענן געשטימט אויך זײ־-האבן באפרייאוננ. זײער קעגן שטימט
 האבן מיר װען פארבאנד. םאװעטן אין דעאעגאציע א ׳שיקן

 רעזאלוציע א מיט צוזאמענהאנג אין רעזאמציע א פארגעשלאגן
געגל. געשטימט ז״ האבן פארבאנד סאװעטן דעם אנערקענען צו

 פון געפירט םטרײק א געװעז איז זייט אנדערער דער פון
 אטתער אן מיט באלעבאטים די קעגן ױניאז אינדוםטריעלער דער

 באילדיקע געװאונען טאקע האט און פאליםי סלאםנקעמפערישער
 געװען ז״נען ארבעטער די שאפ. יעדן אין פארבעםערונגעז

 שװעד איז עס אז אמת איז עם יאי^עבאטים. אייגענע זייערע
 אדן צעט״י^ט, זײנען ארבעטער די װען באדינגונגען אנצוהא^טן

 מוז; מיר געענדיקט. ניט נאך קאמףל אונדזער טא?ע איז דערפאר
 דרעםמאכער א^ע פארא״ניקן ארבעט, די אויפברײטערן זען

 פארטרע־ שאפ פון באזים אויפן באדינגונגען ױניאן אמתע פאר
 אמתע אן אויפבויען קענען מיר װעלן דאן נאר און טערשאפט

 די פון אינטערעםן די דינען װעט כע5װע ױניאן קלאםנקאטף
 צע־ און באאעבאטים רי פון אינטערעםן די ניט און ארבעטער

 אין געהערן װאם מיטנלידער די םפעציעיל קצילעס. פויצטע
 זײ אינטערנעשאנאל, דער אין גיצײכצייטיק און ארדץ אונדזער

 ^ינקער דער אין אקטױו װערן מוזן זיי אז פארשטיין דארפן
̂ן אפאזיציע דער אין אקטיװ זייענדיק און אפאזיציע  מיר װע

 ראצ פאררעטערישע די ארבעטער די פאר אויפדעקן קאנען אויך
 רעפארמים־ ?ארופטע די פון װי פונקט רינג ארבעטער דעם פון

 ױניאנס אונדזערע בויען דארפן מיר װי גוט אזוי ױניאנם. טישע
 אונדזעי בויען מיר מוזן גוט אזוי ױניאנם, ^אםנקאמףי אלם

 פון מיטגילידער די װען און ארגאניזאציע פראטערנאלע קלאםן
 מיר רועילן ארבעט דער פון װיכטיקײט די פארשטײן זאלז ארדן

 קאמי־ שאפ ארדן די ארגאניזירן קאנען צייט זע^בער דער אין
̂ן מיר װאנען ביז טעם עך װע  פאר־ אלע צו םוףי א מאכן װירק̂י

 מאםקע א פאר װאם אוים ניט מאכט ארבעטער׳ די פון רעטער
 איצט קאאוקמאכער די מוזן ספעציעא טראגן. ניט זאצן זיי
 די און אגרימענט דער אוים גײט ױני אין 5וױי פארטראכט;, זיך

 ארבעט שטיק דורכפירן זיך גרײט טאשין ׳אינטערנעשאגאצ
אינדוםטריע. קלאוק דער אין

 דער פון קאנװענשאן פארענדיקטער נארװאס דער אין
 קאנװענ־ שװארצסטע די געװען איז װע^כע אינטערנעשאנאל,

 אלץ, אטאקירט האט װאל מעטױ װאו געשיכטע, איר אין שאן
 פאר־ םאציאלע װי פאדערן, ארבעטער רעװאלוציאנעדע די װאם

 קיצאםל די באפרײען דעפארטאציעם, די אפשטעלן זיכערונג,
 קעגן אינדזשאנקשאנם די אפשטעלן טורמעס, די פון העמפער

 און װײטער אזוי און םטרייקם פון צײט אין ארבעטער די
 זיגמא־ און שלעזענגעריםטן ?אװםטאניםטן, די האבן — װ״טער

 צו־ גלייכצײטיק און אװאציע אן געמאכט ן5װא מעטױ ניםטן
 בא ארויםצופרעםן קצאוקמאכער די פאר פײק נײעם א נעגרייט

̂ע פאר אויפדעקן מוזן מיר דאיצער. פאר א זײ  די ארבעטער אי
 ארבעטער דעם ארײנרעכענענדיק פײקערם, די אט פון ראל
 זײ העלפט און קליקעם פינםטערע די שטיצט בער5װע רינג,

 מ־י־ װעלז צײט זעלבער דער אק און ארבעטער די פארראטן צו
 פין װערז פטור און ױניאנס ק^אםן ארדן׳ ק^אםן אונדזעד בויען

ארבעטער. די פון שונאים און ש?עק אצע די

קװיטירוננ
ך האבן ברענטשעם פאדגגדע ף אפגערופן זי  פאר אפיל אונדזער אוי

 :געשטארבן באדויערן צום איז װעלכער ט־צאפניצקי, חבר אונדזער
 צו — 301 ,1 ,176 בר. ,$5.50 — 128 בר. ׳$7.50 — 50 בר.

 בר. ,$3 צו — 196 ,503 ,129 ,210 ,100 ,209 ,187 ,546 בר. ,$5
ם. 50 — 175 בר. .$2 צו — 571 ,126 ,161

ש, .1 ד שיקאגא. ,107 בר. םער,. ח
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 טײל פאלשטענדיקער א שױן קאםע קראנקן אונגארישע די
ארדן אונדזער פון

 איז לאםע קראנקן אונגארישער דער מיט פאראײניקונג די
 מיטגלידער, צאל די געװארן. דורכגעפירט פאלשטענדיק שױן

 אוגדזער צו אריינגעבראכט האט סעקציע אונגארישע די .ןועלכע
 מיט־ דערװאקסענע זיינען 4010 װעלכע פון 5006 איז ארדן

 דער אין 655 און ברענטשעם קינדער די אין 341 ■גלידעה
 םארמעגז דאם טראנםפערירט מיר האבן אויך םעקציע. ױגנט

 באטראפן אפריל םטן30 צום האט װעלכע ארגאניזאציע, דער פון
 צו היינט אדדן אונדזער אין מיטגלידער צאל די .$74,390.57

.21,162 איז טאג
 פאר־ דער פון פראצעם דעם פארענדיקט מיר האבן דאם
 פאראײני־ די אתאניזאציעם. די פון א״נע מיט ביצויז אײניקונג

 ארגאני־ פראטערנאלע רוםישע און םלאװאסישע די מיט קונג
 קומענדע די אין װערן דורכגעפידט װארשײנלעך װעט זאציעם

חדשים. פאד
ם ר ו ט ר י פ

 זײנען לײטנער און שיפעל זאלצםאן, בעדאכט, חברים די
 לאנד׳ איבערן צענטערן װיכטיקםטע אלע דעקן צו ■ארױםגעפארן

 פאר־ דער מיט האלטן מיר װי מיטגלידער די אױםצוקלערן כדי
 פראבלעמען׳ די זיי פאד אװעקצושטעלן כדי אויך און אייניקונג

 בעדאכט חבר ארגאניזאציע. אונדזער פאר איצט שט״ען װאם
 שיקאגא טאנאװאנדא, נארט באפאלא, ראטשעםטער, באזוכן װעט

 טאלידא• דעטראיט, בענד,' םאוט קענאשא, ראםין, מילװאקי,
 בינגהעמטאן אירי, קליװלאנה ווארען״ יאנגםט;, עקראן, גענטאן,

םקרענטאן. און
 אינדיאנא לןאלאמבום, בעלעיר, באזוכן װעט זאלצמאן חבר
 פאול׳ סט• סיטי, קענזעם לואיס, םט. העמאנד, גערי, הארמאה

פיטםבורג. און מינעאפאלים
 םאוט ברידזשפארט, םטעמפארד, באזוכן װעט שיפע^ חבר
 לאנדא!׳ נױ םפריעיפילד, הארטפארד, היױון, נױ נארװאצק,

באםטאן. און פיבאדי טשעלםי, ►צין,
 פילאדע^םיע, באלטימאר, באזוכן װעט לײטנער, חבר
 לינדען׳ אמבאי׳ פערט אלענטאון, בראנזוױק, נױ טרענטאן,

נוארלו. און עליזאבעט פעטערםאן, פאםײל,
 ארגאניזירן צו אױפגאבע די האבן אויך װע?ן חברים די

 ארגא־ און שטאט יעדעד אין קאמיטעס צענטרא^ע שטאטישע
 פאראײניקטן אונחער פאר אפאראטן פונלציאנירענדע ניזירן
ארדן.

ט ע ב ר א ר ע מ ו ז
 נאציאנאלע די און קאמיטע ארגאניזאציע נאציאנאלע די
 ארבעט זומער פאר פלאן א ארױםגעשיקט האבן קאמיטע קולטור

 װערט פלאן דעם אין לאנד. איבער׳ן ברענטשעם אצע צו
 אין ארױםפאח קעמפם, זומער די אין ארבעט די ארײנגענומען

 אפן הייזער, די אין און פארקם די אין קענװעםן פארקם, די
 װאל־קאמפאניע דער אין זיך באט״י^יקן אונזער מיטינגען. עיר
פארזיכערונג. םאציאלער פאר לאמפאניע דער אין און

 מיר װאו דארטן ?אנד, איבערן קעמפס זומער אונדזערע אין
 פון סימפאטיקער טױזנטער צענדלילער דורך גײען זײ, האבן

 קיין ניט זײנען זײ פון צאל גרויםע א באװעגוננ. אונדזער
 אנ־ א?ע מאכן מוזן מיר ארדן. אונדזער פון מיטג׳צידער ק״ן

 נאד ארדן׳ אונדזער מיט ז״ באקאנעז צו נאר ניט שטרײנגונגען
 אונדזער אין אר״נצוציען גצ״ך ז״ זען ארגאניזאציאנעל אויך

 אלע איז באשלאםז מיר האגן צװעק דעם פאר ארגאניזאציע
ארדן. אונדזער פון ברענטשעס עטאב^ירן צו קעמפם אונדזערע

 די צװישן אויב קעמפ. פון ארבעטער די נעמען באזים א םאר
 דארפן מיטגלידער, אונדזערע םון צאל א זיך געפינט ארבעטער

 אין ברענטש דעם אין װערן טראנםפערירט זומער פארן זײ
 ארײנצו־ אױפגאבע אן פאר 'שטעצן גל״ך זיך מוזן זײ קעמפ
 מיט־ קיין ניט נאך זײנען װעילכע ארבעטער אנרערע די ציען

 אײננן אין שטײן דארףי קעמפ אין ברענטש אונדזער גלידער.
 פרא־ דער אין אז אזוי דירעקטאר, קולטור דעם מיט קאנטאקט

 פארוױילונג, פון פרט דעם אין םײ ארבעט, לולטור פון גראם
 די װערן אריינגענומען זאל לעקציעם פון פרט דעם אין םײ

ארדן. פארן אקציע
 אזויפיל דורכפירן זומער דעם דארפן ברענטשעם אונדזערע

 זייעדע מיט מיטגלידער, אלע מיט פארקס, די אין ארױםפארן
 דארפן ארויםפארץ די מעג^עך. נאר װיפל קינדער און פרויען

 דעם פאר יך1א און צװעקן קולטורעלע פאר װערן אויםגענוצט
 און ארויםפארונגען אונ־זערע צו עלעמענטן נייע צוצוציען צװעק

ארדן. אונדזער אין אר״ננעמען זיי פרובירן
 קענ־ די װערן אױפמסנעבן ניט יאויך דארוי זומער פארן

 די דורכגעפירט האבן װאם ברענטשעס די ארבעט. װעםינג
 װי מיטצ בעםטער דער איז דאם אז װײםן, אקציע, קענװעםיע

 רעקו־ מאםן דורכפירן אזוי װי ארבעט, מאםן אנצופירן אזוי
 אנשטאט אויסברייטערן. עני; דעם בלויז דארפן מיר טירונג.

 הייזער, די געקענװעםט בלויז זומער פאראיארן האבן מיר װאם
 די אין אויך קענװעסן צו אריענטירן זוטער דעם זיך מיר דארפן

 אר־ טויזנטער זיך פארזאמלען דארטן פארקם״ נאכבארשאפט
 שאפ, ױניאן זייער פון פראבלעמען די דיםקוטירן װאם בעטער,

פראגן פאליטישע
 האבן ■היינט נאך מיר װעלז קענװעםן פון פרט דעם אין

 די פאר קענװעםן פון אויפגאנע די — אויפגאפע דאפלטע א
 אמע־ אין פארטײ קצאםן איינציקער דער פון קאנדידאטן

 פארטײ. קאמוניםטישער דער פון קאנדידאטן די פאר ריקע,
 פון ארבעט די פארבינדן קאנען דארפן ברענטשעם אונדזערע
 קענװעסן צײט זעלבער דער צו און לאנדידאטן, די פאר קענװעםן

אה־[. אונדזער פון מיטגלידער פאר

זומער דעם פאר ארבעט קולטור
 םײ ארויםטרעטונגען, די םײ אז זאגן, צו פארשפארן מיר

 ארגא־ נאר ניט זײנען קענװעםן, דאם םײ קעמפ, אין ארבעט די
 דער דארו» נאר ניט ארבעט. קולטור אויך נאר אדבעט ניזאציע

 אר־ דער אין װערן ארײנגעצויגן אפאראט ארגאניזאציאנעלער
 ראלע באדײטנדע א שפילן מוז אפאראט קולטור דער נאר בעט,

 אין ארײנגעבן און קאמפאניעם די אט פון דורכפירונג דער אין
אינוזאלט. קולטורעלן מער װאס זיי

 מיט פארבינדונג אין פונקטן פארגעשלאגעגע די אויםער
 קאמיטע לולטור די האט ארבעט, קולטור און ארגאניזאציע
 ארגאניזירן פון פלאן דעם ברענטשעם די פאר םארנעשלאגן

 אונדזערע אז קלאר, זייער איז עם קינדער. פאר צענטערן זומער
 דער פון טייל קליינעם א זײער בלויז דערפילן קאנען קעמפם

 חדשים. זומער די אין קינדער אונדזערע דערציען פון אויפגאבע
 עטװאם זאל װאם אפאראט קײן געהאט ניט איצט ביז האבן מיר
 קולטור די שטאט. אין בלײבן װאם קינדעה די פאר טאן

 שטאט יעדער אי; שאפ; צו פצאן א פארגעשלאגן האט קאמיםיע
 אפגעבן זיך זאלן מיר װאו צענטער קינדער אייז אמװײניקםטנם

 אין פארקש, די אין שולן, די אויםער מערםטנם לינדער די מיט
 רייע גאנצע א פאר און אחיםפארן פאר פלעצער, שפיל די

באטדאדטן דארפן ברענטשעם די ארבעטן װיכטיקע אנדערע
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פינקלשטײן י.
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וױנטשעװםקי מארים
 קינדער די מתנה (א

בענעדיקט)

פאמיליע, איין פון נאמען דער — בענעדיקט און װינטשעװםקי
 פאמיליע דער פון אונטערשײד םארא אבער קינדער; מיט פאטער א

קט; פאמיליע דער ביז װינטשעװםקי,  נאכט. צו טאג פון װי בענעדי
ײדע דער געבליבן איז ווינטשעװםקי  רעװאלוציאנערער דער פון ז

װעמנג,  גע־ איז פאמיליע די קלאם. ארבעטער פארן קעמפער דער בא
 קאהאן, פון געמייזעכץ אין קלאם ארבעטער פון פאררעטערין די בליבן

װאל. מעטױ און קאזמירםקי
ט לעבן בײם האט בענעדיקט פאמיליע די  קעגן קעמפן געקעגט ני

ען זיי ;װינטשעװםקי פאםי־ליע דער ק׳ צו געװען זיינ שטי  קליין, ני
ט אפילו  האט נאנוען װינטשעװםקים לייב. א קעגן מילב א װי ני

 רעװאלוציאנערן און ארבעטער נאר װאו װעלט, דער איבער געקלונגען
 הילפלאז שװאך, געװען איז פאמיליע בענעדיקם די זיך. געפינען

װינטשעװסקי. מארים נאמען דעם קעגן
ט דער געקומען איז .... 1 טוי
ען גענאםן בענעדיקט די ײנ  נקמה האבן און טעטיק געוױארן ז

ײדן פון גענומען טן דעם האבן זיי װינטשעװםקי. ז  װיגטשעװםקי טוי
ע צו פארקויפט ען שונאים די און שונאים, ערגםטע זיינ  טענצל א זיינ
 שענדן צו מעו״לעכקייט די געגעבן האבן קינדער די װען געגאנגען,

טן דעם  ״גאלעריי״ באװאוםטער דער אין אים לייגן דורך קערפער, טוי
ע שוין ליגן עס וואו  און לאגדאן מאיר פיין, מאקם װי ״קעפ״ אזוינ
ען יאר הונדערט איבער װעלן װאם ע ל  קאהאן, אייב װי ״קעפ״ אזוינ
גילעם. מאיר און דובינםקי דוד

ן װעט דאם גאלערײע א פאר װאם 1 פע י י  קומענדיקן דעם פאר ז
באװעגונג!... ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון דור

ה זײדנס דעם  האט עם אז עדות, בעםטער דער בלייבן װעט לוי
 און פאמיליע בענעדיקט א און פאמיליע װינטשעװסקי א געלעבט

ע ד ען ב״ רעװאלוציאנערער :װעלטן באזונדערע צװײ געװען זיינ
 (די רעװאלוציע קאנטר די װען רעװאלוציע. קאנטר קעגן קאמן»

ען עם אז דערזען האבן קינדער) ט צװאנציק געקומען זיינ  ארבע־ טויזנ
ט טער, דן, פון גייםט רעװאלוציאנערן דעם מי  מארים חבר זיי

״ האבן װינטשעװםקי, טן דעם געכאפט דערשראקן, זיך ז קערפעד טוי

 פולע די ארבעט דער שײנקען און װיכטיק ז״ער פאר ארבעט די
אױפמערקזאמקייט.

םאװעטן־פארבאנד אין דעלעגאציע
 טן19 דעם אװעקגעפארן איז װעלכע דעלעגאציע, אונדזער

 באריכטן די פון און פארבאנד םאװעטן אין זיך געפינט אפריל
 צייטועען, אידישע םאװעטישע די פון באקוסען האבן מיר װאם
 אינחםטריעלע ר״ע גאנצע א באזוכט דעלעגאציע אונדזער האט

 אין אומקערן שוין זיך טעג הומענדע די אין װעט און צענטערן
 דעלעגאציע אונדזער אז ניט׳ צװ״פל ק״ן איז עם אמעריקע.

 אויפ־ קאלאסאלע די וועגן סך א זײער דערצײלן צו האבן װעט
 פלאן׳ ־יאריקז5 דעם װעגן פארבאנד, פאװעטן אין טואונגען

 אנדערע ר״ע גאנצע א װעגן קאלאגיזאציע, אידישער דער װעגן
יאונדז. אינטערעםירן װאם פראגן, װיכטיקע
 פאריארײ־ מאכט קאמיטע ארגאניזאציע נאציאנאלע די
 לאנ־ פון צענטעח אלע אין מיטינגען ארגאניזירן צו טונגען

 מאםן ברייטע די דערציילן קאנען זאל דעלעגאציע אונדזער כדי
 פראלעטארישער אונדזער אין פאר סומט עם װאם דעם, װעג;

 גרום דעם אויםנוצן דארפן ברענטשעם אונדזערע פאטערלאנד.
 ארײנ־ און ארדן אונדזער פארשטארק צו דעלעגאציע דער פון

̂ל גרויםע א נעמען מיטגלידער. נײע צ־
קאמפאניע ״מארגן־פרײהײט״

 פארעפנטלעכט מיר האבן ״פונק״ נומער לעצטן דעם אין
 ״מארגן־ די צייטוננ, פראלעטארישער אונדזער פאר אפיל אן

מיטגליד יעדער אז געװען, איז ר̂ו •׳אונדזער און פרײהײט״,

ען די פעסטער האבן חברים, זיידנם דעש אבער אנטלאפן. און  גע־ ר״
ט דעמאנםטרירט, שטארקער שלאםן,  דעם קעגן פאנען רויטע מי
ען װאם פאמיליע, און קינדער די פון פארראט ײנ  העלפן געקומעז ז

רנפירן לויה. ״פרױואטע״ די דו
טן פאמיליע בענעדיקט די איז אנטלאפן טן מי וי קערפער טוי  ז

ם; בי ר האבן װאס גנ ע ״ טן אבער באגנבעט. טאטן א״גענעם ז דן מי  זיי
ען װינטשעװםקין ײנ ״ ז ט ז  די צװישן געלעבט האט ער אנטלאפן, ני

ט גאסן, די אין מאסן ארבעטער טויזנטער צעגדליקער  פאנען, רויטע מי
ך האט װאס דעמאנםטראציע א און רעדעם׳ רעװאלוציאגעדע עצויגן זי  ג

ט גאםן. צענדליקער אוין»  האבן װאם לידער רעװאלוציאנערע מי
ט געברויזט קאפיטאליזם. קעגן האם מי

 אנגע־ האבן זיי געשטאכן; געברענט, דאם האט בענעדיקט פאמיליע דער
פצין און מרמר חברים, די און פאליצײ די רייצט  אנדערע׳ און לי
ײ ו.עשלאו.ן. געקראגן האבן ך האנן ז ט זי  זיי װען דרייען, אין געדר״
ר דערזען האבן ע ״ ה״. ״פרױואטע ז לוי

אינטערנאציא־ פון מיטגלידער קאמוניםטן, פון פארפל״צונג א
 ״איקאר״, קאונםילס, פרויען קלובן, שולן, קינדער ארדן, ארבעטער נאלן

אן אינדוסטריעלע ״ארטעף׳/ פארבאגד, ארבעטער מוזיקאלישער  ;ױגי
ען אלע ג ״ ה״ ״פרױואטער דער צו געקומען ז  ״מארגן־ די װען לוי

ײט״ טויט. איז װינטשעװםקי זיידע דער אז אנגעזאגט האט פר״ה
/ ״פריװאטע א ה׳ ן.דעם אין לוי י  פאמיליע בענעדיקט די װאס ז

 פאטיליע דער פיז נעמעז נקשה געמײנט האט דורכפירן געװאלט האט
ט דער אין װיגטשעװםקי ״  אז געװאוםט, האבז קינדער די װען צ

ד ערן אן איז זיידע דער טגלי  ברענטשעס, צענדליקער די ארדן. פיז מי
ף שולן, קינדער ײן אוי ט האבן נאמען ז עצ״ג  חבר צו ליבשאפט די ג

 רינג״, ״ארבעטער צום אװעק מען איז פונדעםטװעגן װינטשעװםקי.
ה״. ״פריװאטע די מאכן זאל ער אז  װאם רינג ארבעטער דער לוי

 םאװעטן באקעמפט עם ״װער און פארבאנד, םאװעטן צום ׳טונא א איז
ן איז דער פארבאנד ״ זיידע. דער געזאגט מאל פיל האט אזוי שונא״, מ

ט אבער ם דעם האט געזיג דנ ״ םט; ז  פרױואטע א אנשטאט ו.״
ה רינג 'ארבעטער שע א געװען איז לוי לויד,. קאמוניםטי
ע און זיידע דער ײנ ען קינדער ז װ״ געװען זיינ טן; צ על זו

 אנשטרײנ־ זיך זאלן מיר אז און $1 פון מיניפום א זאמצען זאל
פון סומע א ״מאדגן־פרײהײט״ דער פאר זאמלען צו גען

$ 20,000.

 יעדער אז רווי, דעם םון טייל ערשטן דעם אנבאלאנגט װאם
 שוק דאם מיר האבן ,$1 פון מעימום א זאםלען זאל מיטגליד

 ארדן אונדזער שדין האט שורות די שרײבן מיר װען דערגרייכט.
 אונדזער אין מיטגלידער אידישע $14,000 צו נאענט געזאנזלט

 זיינען מיר אז אזוי ,13,000 צו נאענט מיר פארמאגן ארדן
 מיר מיטגליד. פער $1 פון קװאטא די אריבערגעגאנגען שוין
 אונדזער פון טייל צװײטן דעם דערגרײכט ניט אבער נאך האבן
 די .$20,000 זאמלעץ צו אנשטרײנגען זיך זאלן מיר אז רוףי,

 פאר א אין װערן געשלאםן װעט קאמפאניע ״מארגן־םרייהײט״
 גרעםטץ דעם מאכן דארפן ברענטשעם אונדזערע ארום. װאכן

 האבן מיר ו׳ואם ,$20,000 פון םומע פולע די זאמלען צו פארזוך
 ״מארגן־ איצטיקער דער אין צװעק א פאר געשטעלט זיך

קאמפאניע פרײהײט״
טאן תיכןז עם דארפן ברענטשעם די

 אז מיט אונדז מען טיילט דעפארטמענט קולטור פונם
 נעמען די ארײנגעשיקט ניט נאך האבן ברענטשעם פאלגנדע

 ,15 ,4 :יארק נױ דירעקטארן. קולטור זײערע פון אדדעסן און
25, 37, 46, 82, 88, 121, 122, 130, 153, 154, 166. 

,84 ,83 ,79 ,62 ,51 ,41 ,30 ,21 ,16 :יארק נױ אויםער
 ,124 ,123 ,117 ,108 ,1ס5 ,104 ,103 ,102 ,93 ,90 ,85

126, 129, 142, 143, 149, 151, 152, 155, 160, 162, 170, 
175, 181, 183, 191, 192, 94, 195, 199, 224, 300, 303.
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ארגאניזאציע אונדזער אין קראנקהײט א װערן אויםגעהײלט מוז װאסליפצין סעם
ך בריט מע ״אז פאלק־װערטל אלטע דאם ף אפ זי  בלאזט הייםז אוי

ף מען אונג דער צו גוט זײער פאםט קאלטן״ אוי  חברים רײ א פון באצי
ע צו ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון מיטגלידער  ניי

מען װילן װאם טיטגלידער פארגעשלאו״ענע קו  אונדזער אין אר״נ
ט איז עם װי אבער ארגאניזאציע.  הייסע, טרינקען צו געזוגט ני

ף בלאזן צו נאריש איז אזוי קאלטער. אוי
ך האנדלט עם ט אין דעם. װעגן זי ״  דעם אין קאמך» ביטערן פון צ

ך האבן מיר װען ר. א. א. און ר. א.  ו.אנץ און איניװייניק, געפונען זי
ך האט אפט ע געשאפן זי ם  האט אומגערעכט צי גערעכט איז בלוט, ה״
ך צװײטן. צום אײנעם פון פײנטשאפט ביטערע אנגעקליבן זי

ם א מיר האבן איצט ע  קענען מיר און ארדן פראלעטארישן נ״
ױיזן שוין םן דעם אנו  װאם מיט איצט האבן מיר אונטערשייד. גרוי

 זע:ט איר ״װען זאגן, אונדז מען פלעגט פריער װען שטאלצירן. צו
?" בעםער איר װאלט פירער די ען װ ע  באליבטע די איצט מען האט ג

״ װייל אװעקגענוטען, פראד.ע  דער 1בעסער Iבעםער יע. אז װײםן ז
 מעכטיקער שטארקער, איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

ן דארף איצט אויםגעהאלטן. קלאסן־באװאוסטזיניק  אן אינגאנצן זיי
אונג אנדער  איבער פארבליבן נאך איז װאם ארבעטער דעם צו באצי

ע אין אורזאך יענער אדער דער ר ע ן׳ קלאר דארף עם רייען. ז״ י  זי
 די אין אדער ר. א. אין פארפירער די קעגן קאמף א פירן מיר אז

ם אנ ט און ױני פייל. און רענ? דער קעגן ני
םפע־ און ברענטשעס רײע א אין לאגע אזא אבער מיר באגעגענען

שטעט. פראװינץ די אין ציעל
ך װילן סימפאטיקער, ארבעטער,  א., א. א. דעם איז אנשליםן זי

 געכאפט האבן װאס מיטגלידער ברענטש אין פאראן אבער זײבען
״ בלאזן קאמף, פון צייט דער אין ברי א ף ז װארימם. און קאלט אוי

ן מיר ׳װעלן אט ז ״ ט קאנקרעט. מער װ  איז p־<m• יאר דריי מי
 געווארן פארפירט זייכען ארבעטער ריי א ציון־װאקבאנאליע. די געװען
ען זיי פרעםע. באלעבאטישער דער פון היםטעריע דער איבער ט זיינ  ני
ט צויפרידן געװען  געקעמפט זאגאר האבן זיי שטעלונג, אונדזער מי

ט לאנג אבער האט עם אונדז. קעגן ען מיר און גענומען ני  ארוים זיינ
ך ײ ר ע  שונאים ביטערםטע די אפילו הייםט דאס קאמ,ז. דעם פון ז

ען מיר אז צוגעבן געמוזט האבן ײנ  ארבעטער די גערעכט• געװען ז
ר געביטן געװים האבן ע ״ ״ אבער אונדז. צו שטעלונג ז  אונדזערע ב

ען חברים ײנ  גע־ יעדער בא און װאקכאנאליםטן נאך ארבעטער יענע ז
״ טײטלען לעגנהייט טן ז םט פאם?ודנער דער ״װאם, פינגער מי  ציוני

טגליד א איז שאװיניםט דער ך פארשטייט ?״ ארדן אונדזער אין מי  אז זי
ײנג אים פאר מ׳מאכט  אנשטאט פארטריבן. װערט ער און װעג דעם א

ען און דערנענטערט װערן זאל ער צו ע ײנג ר  ארבעט, דער אין װערן א
ט אים מיר האלטן שונא. א אונדזערן פאר געװאלד מי
 שטיקל א געװען הײזער, געהאט האט איינער פאל. צװ״טער א

 איז ער געהאםט, אים האבן ארבעטער די מאשין. א פארמאגט באם,
 איז װאם לינקע, די קעגן געקעמפט האט און קולטורניק א געװען

ם דער באם. א פאר נאטירלעך  ער ״ארומגערינגלט״, אים האט קריזי
ס געװארן איז  מען האט מאשין די פארלארן, הייזער די באם, אוי
טן אקערט ער צוגענומען. אים בא  ׳פארדינען צו ערד די קאפ מי

 ?אפיטאליס- דער פון צוזאמענבראך גאנצן דעם דערזעט ער םענט. א
 דער איצטער. דאם לערנט ער דערפילט, דאם האט ער ארדנונג. טישער
אר־ ער דערװארעמען, צו װאו זיך זוכט ער טרייםט, א זוכט מענטש

ר דער פאר געקעמפט האט .ױינטשעװםקי ע ״  סאציאליזם. פארן װעלט, נ
עז קינדער די בענעדיקט, די ט געבליבן זיינ  װעלט, אלטער דער מי

ט ״פארװערטם״יםטיש. רעאקציאנער, שמעקט װאם אלץ מי
! װעלן יארן ײן ב״ג ר א  באװעגונג ארבעטער רעװאלוציאנערע די פ

םניכ־ זיך װעלן ארבעטער פארפירערשע די מאכט, א װערן װעט  אוי
 ארמייען רויטע פאנען, רויטע פלאטערן װעלן לענדער איבער טערן,
טן װעלן  דער־ געשיכטע די וועט ?לאם, ארבעטער פון מאנט די הי
 צו בענעדיקט, קינדער די פון פארראט און פלעק שאנד דעם ציילן

װינטשעװםקי. מארים חבר פאטער, דעם

שעם. קלאגעדיקע פאר טאג א ביטער און שװער שוין פעט  עם װ״דז
אוגדז. צו קוטען ער זאל איצט אז נאטירלעך גאנץ איז

 ״װאם אים. פארטר״בז זײ הברים.? אונדזערע אבער טוען װאם
 דעם לענדלארד, פאסקודנעם דעם ארײננעמען מירן — זיי שרייען —

ן אונדז צו באם ן ? ארדן אי י "1 ני
ד א איז איינע אדער אײנער פאל. דריטער א טגלי  ארבעטער פון מי

טגליד א פארבאנד, נאציאנאלן פון אדער ו־ינכ  קאמפאני א אין מי
אן׳ ן יפאר קומט עם ״טאו.". אדער ״פארװערטם״ פון לעזער א ױני  אי

ט איז ער אז פילט, ער זעט, ער רעװאלוציע. שטילע א אים פן ני  אוי
ט אז ארבעטער אלס ער פילט עפעם פלאץ• ריבטיקן ק ני ױלנדי  פארראט ו

ך געפינט ער אז באגרייפט ער ברידער. זיינע ער  פרעמדער א אין זי
ד אין קאמף שטילן א אן ער פירט משפחה.  ער דארף אמאל און זי
) (אדער ן זי י י ג נ ר  אפ ברענט ער אײדער אבער הויז. אין קאמף א ת

ט ט באקענען זיך ער װיל אלטן דעם מי םן װיל ער נ״עם. דעם מי  װי
ט  ״מארגן- די ר. א. חןם פון א. א. א• דער זיך אונטערשידט װאס מי

ט״ ח״ ר״ ם אינדוסטריעלע די ״טאג״. ״פארװערטם״, פון פ אנ  פון ױני
 צו אריינצוקומען אן פאנגען זי אדער ער ױניאנם. קאמפאני די

טינג, א אונדזערן אונטערנעמונג. אן אונדזערער צו מי
ך האט װאם חבר א פאסירט? װאם נאר  פון אנגעליטן פיל זי

 קאמפאני דער אין געװארן פארפאלגט איז װאם חברה, רעכטער דער
אן  געפיגט ארבעטער־רינג, אין געװארן אונטערדריקט איז אדער ױני

ך מעגלענקײט א דא ן מיט אפצורעכענען זי ״  באפאלט ער און ״שונא״ ז
ך געקומען איז װאם דעם ך געקומען איז װאם ייך, דערגעענטערן זי  זי

ט באקענען  ער, װי נאכדעם אז זיך, פארשט״ט באװעגונג. אונדזער מי
םונג״: ״א קריגט גאםט, דער רי אג  די םקעב, ״םאציאל־פאשיסט׳ ב

״ א. א. יענטע־לעזער  אנטאגאניזירט דעם פון װערט ער< אז זו
ן זאל ער אנשטאט און  אין שטעקן ער בלייבט אונדז צו גיי

ס ער װי נאבדעם שוין אפילו זומפ  נאציאנאלער ר., א. דער אז װיי
ען פארבאגד ארבעטער ײנ  צו געװאירן דערפירט פירער ז״ערע פון ז

ארגאניזאציעם. פאשיסטישע קאנטר־רעװאלוציאכערע
 דעם אין טוער חברים אונדזערע פון װעג דער זיין דארן־ װאם

ן דארף װעג דער ארדן? ארבעטער אינטערנאציאנאלן  ברייטער. א זיי
לן װאם די באגעגענען ך װי ט אונדז צו דערנענטערן זי  חברשער א מי

 דעם פאר הבא ברוך פייערדיקן א באגריםונג, װארימער א מיט האנט,
?ע א ארן פיילער, און רענ? ל פ״ערדי ן פארפירער דעם פאר פ״  אי
ײן ארגאניזאציע. געװעזענער ז

 ארבעטער די קעגן ניט קעמפן מיר אז קלאר זיין דאדןי עס
 ניט אפילו און ארגאניזאציעם רעאקציאנערע פון מיטנלידער

 די קעגן נאר ױניאנם, קאמפאני די פון מיטגילידער די קעגן
 פארפירן װאם פאררעטער און גרעפטער רעקעטירעה קאמפאניע

מאםן. ארבעטער די פארקויפן און
 זוערט װאס צעשטערונג און שטערונג סארט א נאך פאראן איז עם

ך איז װאם ברענטשעם ריי א אין אנגעװענדט ט אוי  נאר. שעדלעך נאר ני
עי װאפ מוז װאס קראנקהייט א באװעגונג. אונדזער פאר געפערלעך ב  גי

װערן. אויםגעהײלט
 אין ברענטשעם צװײ די ביישפיל א פאר נעמען װעלן מיר

װן. היי ױ־  םארט נייעם א אן פירן 44 און 73 ברענטשעס צװיי. די נ
ט געוױלט, טאציאליםטישן קריגן װעט עם װער ני  מיטגלידער, מער אר״נ

״ פון װער :אר ט אין צװײטן דעם ארײנפארן קעגען װעט ז  אריין. זיי
ען ברענטשעם ביידע ״נ ט ז ט און בעםער ני  פארן איינער ערגער ני

טן. װ״  טוער, ?לאםן־באװאוםטזיניקע איגטעלעענטע האבן בײדע צ
 : ענטפער דער איז ? מען קעמפט װאם פאר פאר? דארט ?ומט װאם נאר

ט פאליטיק, שלעכטע ן ני ״ ן פראגן. צו צוגאנג געזונטער ? ״  ברענטש א
ל צום קען שפי פן װערן כעם אין ב״  יענער פארװאם צװײטן אוי
מען זיי און מיטגלידער עטלעכע אר״נגעכאפט האט ענו  זיד, צו אר״נג

טן אין װייל װ״ ג אן געהאט מען האט ברענטש צ ף אוי . אוי ״  דאכט ז
עין באדארפט דאך מען װאלט לאגישערװײז זיך  ברענטש אזא קרעדיט ג

ט פארשלאפט װאם  א איז פאליטיק די װען אבער געלעגנה״ט, אזא ני
פייער. א אנצינדן פאר גענוג שוין זאך אזא איז קלײנלעבע

ױוענער װעגן װידער ױ־הי װ״ נ  73 ברענטש אין ברענטשעס. צ
ט האט װאם נפשל א טראצקיאיםט׳ א זיך געפינט מינדםטן דעם ני
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קענסאקי אין לעניץ פאװער כאװער

םצוגיין געציטערט האט קענטאקי פון ריכטער דער  באנאבט ארוי
שן.  דער אים האט פרי גאנין לענין. מאן פארן געהאט מורא אינדרוי

ט ארײן קאורט אין באגלייט שעריף  ער רעװאלװער. געלאדעגעם א מי
 און םטרייקער קוילן די משפטן צו ארײן קאורט אין געגאנגען איז
ך געהאלטן װעג גאנצן דעם ן אין זי ״ ך און אומקוקן א  געהיט אלץ זי

לענינען. מאן פארן
 פלויט׳ לעבן זײנער גערטנער שװארצער אלטער דער געשטאנען איז

 שײאר־ אלטער דער שפאט. און חוזק פיל מיט באלעבאס 8ד;י גאנגעקוקט
ט האט װאם גערטנער, צער ן גי ״ ױיב, ק ט ו ט קעד, קיין ני  קרוב׳ קיין ני

ט׳ן שלאפט .וואש ט מי  בלייבט װאם דאם עםט װאש בודע, דער אין הונ
ס פון איבער  שערט בײמער, רייניקט בלומען, פלאנצט װאש טיש, ־אר׳

ן פיינט האט און ד״ראזן די אונטער  פארשקלאפט אים האט װאש האר, זיי
ט ער װאם בודע, הילצערנער דער פאר און םופ ביםעלע פארן  צו־ ט״ל

טן זאנזען  א איז וואם גערטנער, שװארצער אלטער דער ־וגט. מי
 בלומען די פון אז אזוי, מאכן קען װאס פארפלאנצער, א מייםטער

ת ארוישװאקשן זאלן או תי ט קעפ און — גאגצע או גן מי ט און אוי  מי
וואנצעש.

ט ער גערטנער. שװארצער דער אים פון ער לאשט איצט ך פריי  זי
ם אפטאן אים ער װעט קומען, פרילינו. דער באלד װעט אט און  אזוינ
יארן... אלע פאר

 די אןן טאל. אין געלעגן איז שטעטל מיינער דאם בליטשװאוד׳
בע ט האבן װעלדער געדיכטע די בערג הוי  איבע־ דער צו דורכגעלאזט ני
״ דעם וועלט ריקער געשריי. װ

ען אמאל כע בערג. די אף מיינער געװען מיינער די זיינ  הוי
ט מענער  די ײי אויםגעקוקט האבן װאם פנימער, פארברענטע זון מי

 באזיגט אמאל האבן זיידעם עלטער עלטער זייערע זועמען אינדיאנער,
װעלט. גארער דער פון פארטריבן און

שן די אין צר: דער געלעגן איז בערג די פון טיפעני גרויםע או
כע מיט װעלדער ען וואם בײמער, שטארקע הוי  פארפל״צט אמאל זיינ
ען וואש מבול, א פון געװארן  שטו־ זאמד פון געװארן פארשאטן זיינ

שן די אין געווארן באגראבן רעמש,  די האבן ערד. דער פון טיפעני
שן די אין ביימער ט געבליט און געברענט ערד דער פון טיפעני  א מי
ך געבליט, און געברענט יארן. טויזנטער צענדליקער פייער שטילן  זי

געווארן. פארשטײנערט און אפגעקילט
 האבן פארמערם די אבער טיף, און רייך זייער געװען ערד די איז

ת זייערע ט געזייעט תבואו ט געשניטן און טרערן מי  קארג טרערן. מי
ט האט און זיי צו ערד די געװען איז  דאס, צוריק אפגעבן געװאלט ני

ט האבן זיי װאס על״ג ט אר״נג מי. גרעםטער דער מי
שינערן מענער געלערנטע ען אינז מאל זיינ גע־ און געקומען א״נ

םן דעם פאר ערד די עפ:ט ר״די, מיםטער מאגנאט גרוי  האט װאם מעקג
מ אין פאלאץ א װעגיו, פינפטער דער אף וארק נ  זומער א האט וואם ע

 האדםאן, פון װאםערן די אף שיף לוסט א האט װאס פלארידא, אין הײפ
 װאס פראנציםקא, םאן אין און שיקאגא אין באנקען געעפנט האט װאס
גולגאריע. אין אײזנבאן אן אפגעקויפט האט

 גלאגציקער אוצר. דעם געפונען און ערד די געעפנט ־אט מען '
 אין אוכקעט װאם פייער׳ העלן אזא מיט ברענט װאס קויל, שװארצער

ך שפרייט װאם װארימקייט, מחיהדיקער א  צימער, צו צימער פון זי
םטעליעם. אלע אף און װענט אלע אף זיך לײכט

ײ זיינעז כע די ארײן טאל אין הונגעריקע אראפגעקומען ז  הוי
 שטאלצע אבער הונגעריקע אראפגעקומען פארמס, ז״ערע פון מענער

בן איבערגעלאזט זיי האבן קינדער און װייבער די קרעפטיקע, און  אוי
ען װײל א אף נאר בערג. די אן* ײנ ײ ז  די איז גראבן געקומען ז

שן,  צו ארויפקומען צוריק דערנאכדעם כדי געלט, פארדינען טיפעני
ט משפחות הונכעריקע ז״ערע ױיל א אף נאר מתנות. כלערל״ מי  ו
ען געקומען. זיי זיינ

 אפגעשאפט לאנג פון שוין מען האט שטאטן פאראייניקטע די אין
״ האבן בערו. די אף צוריק אבער שקלאפערײ ט שוין ז  ארויפ־ געקאנט ני

ט גיין ך און בערג די אף צוריק מתנות. כלעיליי מי ט אוי  אװעק־ ני
מזל. דאם פרואװן אנדערש ערגעץ גיין

״ שן די אין געגראכן האבן ז ר פון און טיפעני ע ״ ען ארבעט ז נ ״  ז
״ כן דעם מעקרײדיז מיםטער שולדיק געבליבן אלץ נאך ז מאגנאט. ר״

ע די פאר געלט דירה שולדיק געבליבן הייזקעס, הילצערנע קל״נ
ט האט ער װאם פגעבוי ײ, פאר אוי  עםנװארגן, די פאר שולדיק געבליבן ז
ן אין פארקויפט זיי צו האט ער װאם ״  אװער־ די פאר קראם, שפײז ז
ט חיטלען די פאר געטראגן, האבן זיי װאם אלם,  וואם לעמפלעך, די מי

 גראבאייזנם׳ די פאר ארבעט, דער בשעת טראד.ן געדארפט האבן זיי
ט, פאיז אמי ט דינ ״ װעלכן מי  פון טייפענישן די אויפגעריסן האבן ז
ערד־ דער

 הוב דעם אויסצוצאלן אף יארן און יארן ארבעטן מען דארף
דין. מיסטער ך װילט מעקגריי  קראם, אין װידער מען בארגט עםן, זי
ע מיט שעריפל דער און חובות. די װאקסן ס זיינ ען דעפױטי ײנ  ז
ע דאם טאן װעט ריכטער דער און גרייט ק ני ״ ב ז  זועלן װעט מען אוי

 אין דארטן און יארן אף טורמע אין פארשיקן װעט און אנטלויפן
ך מען װעט טורמע  װאם מעקגרײדין, מיםטער פאר ארבעטן מוזן אוי

ך האט ע געעפנט טורמע אין אוי ײנ  גראב־ אװעראלם, פון •פאבריקן ז
זאכן. אנדערע און לעמפלעך אייזנם,

ך .זארגט ן זי ט שוי  האט װאם ו.אט, דא:?ן מעקגרײדי. מיםטער גי
ט געבענטשט אים  בא־ װאס פאן, אמעריקאנער דער דאנקן רייכקײט, מי

ן שיצט  דעם פון פרעזידענט דעם דאנקן בולגאריען, אין אייזפבאן זיי
 םאל־ שיקן צוגעזאגט האט װאם שטאט, פון גאװערנאר דעם און לאנד
ב מינעם, די אין דאטן  װאם שעריף, דעם דאנקן באדארפן; װעט מען אוי
 בא־ װאם רוכטער, דעם דאנקן םטרייקער, די פארברעכער׳ די כאפט

 אמעריקאנער ערלעכע אלע דאנקן און שטריינג, זייער זיי שטראפט
ט האלטן יװאם בירגער, ט אים, מי דין. מיםטער מי מעקגריי
ײן אף ע אין מרזיק שפילט שיף לוםט ז ע נעכט. לבנה ש״נ ײנ  ז
ן לאדן קינדער ״ ט טאנצן און געסט א ק, דער צו זיי מי  שפילט װאם מוזי

ן ארום נעכט. לבנה שײנע די אין ״ ז ז י ט פלארידא אין הו דער װיג

ף א״נפלום טגליד א צײט דערזעלבער אין איז ער מיטגלידער. אוי  מי
א. מיטגליד א און ר. א. אין • א  דעם פון הנאה פשוט האט ער א. אין

 שוין איז דאם שטאט... אין איינער איז ער אויסגאם. אן איז ער װאס
טן דעם פאר גענוג  ברענטש דעם רופן דערפאר מ׳זאל אז ברענטש צװיי

 צו דערפאר יסוין זיך דערלויבט צװײטער דער און מראצקיאיםטישער
טא איז אמתן דער אין זוען ברענטש, קאמוניםטישער רופן  קיין ני

ק. בײדנם פאר אורזאך מ ע נ
ך נעמט װאנען יפון  דער פון רעזולטאט דער איז דאם דאס? זי
ד א קעגן קאמף א פארװאנדלען פון פאליטיק נארישער חי  קאמף א אין י

 װאקםן, זאלן ברענטשעם די אגשטאט אז איז םוף דער כלל. קעגן
ך מען בײםט  אורזאך די איז דאם שטילערהײט. אמאל אפן, אמאל זי

װן, װי שטאט אזא אין וואש ײ ה ױ־  פלאץ פאראן איז עס װאו נ
 ארגאניזאציעש, און ברענטשעם נאך פאר שול, קינדער אריעטער אן פאר

װ״ די אפילו זאלן ט צ  מער בין איך געהעריק. װי װאקשן קענען ני
ען פאל אזא אין אז זישער װי ײנ צופרידן ברענטש איין פון פירער די ז

״ כדי פשלות א פאראן איז צװייטן אין וואש שנוצן קענען זאלן ז  אוי
טן. דעם איינער אויפצואװארפן װאש האבן און געלעגנהייט די ױי צו

 װערן פיילער ארן לאגע?רענק אזא פון רעזולטאט דער איז װאש
ט אײנעם פארטײדיקן צו אמאל מיטגעריסן  זיי־ אליין זיי יװעמען מי

ט גאר נען מיק, ני שטי  ״טראצקיאיםטישן דעם איז טאקע און איינ
ד א צוגעקומען מיר צו איז ברענטש״ טגלי ך און מי  פארענט־ װי זי

ט הלילה אים מ׳זאל פערט, ן אין באשולדיקן ני ״ טראצקיאיםט, א ז
קט ער .ױײל ן פון כבוד דעם פארט״די ברענטש. זיי

ך פאר װידער מיר האבן דא ע די זי ענ  אונדזערע פראגע. א״ג
ך אין איבערברעכן מוזן פירער און טוער  צו צוגאנג דעם זי

ט געהאט האבן זײ װאש מאםן ד< ט זושט צוריק. יאר פאר א מי  ני
 אוגדזערע אוין= שונאים די קעגן גאל אנגעקליבענעם דעם אוישצוגישן

ע איבער חברים אייגענע אורזאבן. קל״נ
 װארםן עש

ט רייען. ־יי גי
ע טויזנטער ״ ױטן נ  רע־
__ פויםנ! א אגיצבאט

ד ליפן—א צום  אן זי
האגט. װארימע א

אונדזערע
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בילדער 4 אין שפיל א ארבעט פון זיג ר ע ל י מ ל.

 און דיל דעם פון גרייכן װעלכע קוימענם, ריי א הינטערגרונט אין
 גרויםער א קוימענם די איבער פראסיניעם. אונטער׳ן פארשװינדן

אינקארפארייטעד״. ״עקםפלואטאציע :יטילד באלויבטענער
 ליכט. בלוי־גרויען אין דערשיינען גראטעס מיט טויער א דורך

 זיי קינדער־כאר. דעם פון באשטייען װעלכע מאסן׳ אונטערדריקטע די
 רעפריין דעם ווערטער, פעפער׳ם איציק מיט ״דובינושקע״ די זינגען

: אזוי געענדערט
!העלער דו באפר״אונגם־רוף, עך,
 קעלער נאסן און פאבריק אין

 אונדז דערגרײך
 אונדז 5רון און
“1שנעלער ין שו

 :פערז דאזיקער דער ליד פון שלום ביים װערן צוגעגעבן קען עם
ערד, דער אויף רוף, דעם ״אט,
 דערהערט שוין לאנד איין האט
 םאװעטן פרייע די ו״עשאפן, און
האנט, אונדזער גרייבן מיר און
סאװעטן־פארבאנד, צום
״ן צו פרייהייט, פאר געװעטן״. אין ג

 קיגדער, גרופע א כאר דעם פון ארוים זיך טיילן ליד פון סוף ביים
 טאנץ דעם אויםצוטאנצן באוועגונגען לאנגזאמע מיט אן הויבן װעלכע

 די דורכגעפירט װערן עם װעלכן דורך מאסן׳ אונטערדריקטע די יון
מאשינען. פון באװעגונגען מעכאנישע

 פון פיגור די מאםע דער פון ארוים זיך הויבט טאנץ פון שלום ביים
אגיטאטאר. ערשטן

 : לאנגזאם) זייער און שטארק קלאר, (רעדט אגיטאטאר ערשטער
 נעבט די דורך און נאכט ביז פרי פון
נאבט, יעדע און' טאג יעדן און
— באװאכט, לייב אײגן אונדזער יפון

ארבעט, דער בא שטענדיק
 געבויגענע מיר שטייען

 זיך מיען מיר נאר און
— «רבעטן מיר נ$ר און
 1ארבעטן מיר
!ארבעטן מיר
1ארבעטן מ<ר

ע ל : כרומען) שטומען א אין (װי א
!ארבעטן מיר ארבעטן, מיר

ארונטער, אים שלעפן און אויפזעער צװיי צו לויפן (עם
צוױיטער). א דערשיינט באלד

:אגיטאטאר צװײטער
 אר״ן טאלן די אין אריבער מיר טראגן בערג

שטעט, אויס בויען מיר און
 אוים מיר האקן זועלדער

הויכע, און ברייט־צעװאקםענע
 1 אריין הימלען די אין
 נאכט די ליכטיק מאבן מיר
 I אנדערע פאר
אנדערע! פאר
!אנדערע פאר

ע ל :א
אנדערע! פאר

אגיטאטאו־: צװײטער
?זיך פאר מיר טוען װאס־זשע
דערפון? ר י מ האבן װאם־זשע

!זון די פינצטער מיר מאכן ך י ז פאר
 ברויס קיין און ה״ם ק״ן נישטא איז זיך פאר
הויט, די — לייב אייגן אונדזער אויף און
אונדזערע! נישט אויך איז

ע : פריער) (װי אל
הויט, די לײב אייגן אוגרזער אוין»

אונזערע•״ נישט אויך איז
דריטער). א דערשיינט עם ארונטער, אים שלעפן אויפזעער (צװיי

אגיטאטאו־: דריטער
 ימים גרונטעװען מיר
פערל. דארט זוכן און
 טייכן אין טויכן מיר
קארעלן. זוכן און
 דיםענם דעם שלײפן מיר
 1 רײכן דעם פאר אלץ און
 א״זן דאם שמעלצן מיר
 קייטן אוים גיםן און
 צװ״טן דעם אײנער און

קײטן. ד< אין פארשמידט
טיראנע! פון הענט די אין איבער זיך גיבן מיר
? װאנען ביז

:אלע
? װאנען ביז

:אגיטאטאר פערטער
 שיפן די בויען מיר
 משא די טראגן און
 רודער ביים שטעלן און
ק>יפיטאנען. געלט די

יז ? װאנען נ
ע ל :א

? װאגען ביז
אחנטער) לאנגזאם גײט פארהאנג (דער

צװײ בילד
 חאנ.ם א״ן אין פרייה״ט־םטאטוע. אמעריקאנער די—הינטערגרונט אין

 צװײטעו. דער אין דאלאר־צייכן. א זי האלט ארויף, האלט זי װעלכע
 הײנגט עם װעלכן אויף שטריק, א זי האלט ארונטער, האלט זי װעלכע

 קאפיטא־ 12 זיצן גאלד, מיט געדעקט טיש, לאנגן א ארום נעגער. א
 גע• אטעריקאנער די זיך מיט פאר שטעלן װעלבע ריכטער, ליםטישע

 גאלדענע אין קאמישע, און פעטע אלע ריכטער, די רעכטיקייט.
 * האלט איינער אגיטאטארם. די משפטן צו גרייט זיצן קליידער,

האמער• גאלדענעם
:פאםפ) (מיט ריבטער ערשטער

 געזעצן מאכן מיר
— נעצן אוים װעבן און

אלע:
ארבעטער. ארימען דעם פאר

הענ») פרום־צענויפגעל״גטע אוז אויגן פארגלאצטע (מיט
:ריכטער צװײטער

— גערעבטן דעם גאט פון
 קנעכטן צו איז באשערט

:פריער) (װי אלע
ארבעטער... ארימען דעם

:ריכטער דריטער
 דערפילן נאר מיר און
— װילן געטלעכן דעם

: פריער) (װ< אלע
ארבעטער... ארימען צום

:ריכטער פערטער
 פוצן זיך טוען מיר
— נוצן פארן אלץ, און

ע ל :»ריער) (װי א
./ i , ארבעטער. אלימעז דעם פון
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ט קילער ן אין פאלמען. הייםע די װינ ױ פינפטער אף פאלאץ זיי  עװענ
װענט. די פון גאלד דאם שיינט

 פון קינדער די און װייבער די אראפקומען געמוזט יטוין האבן
ך און בערג די ען הייזקעם. הילצערנע די אין באזעצט זי  די בא זיינ

 פרויען די קעפ. די פון האר די אויםגעקראבן הונגער פון ?ינדער
ען ט דער פאר געװארן אלט זיינ ״ מן די און צ ך האבן מענער הוי  זי

 שמאלע די איבער יפיר די אן» טאג אלע קריכן פון אײנגעבראכן
שן. בלינדע די פון קארידארן שטיקנדיקע טיפעני

ר דאם בליטשװאוד ע  די אף טאל. אין געלעגן איז שטעטל מ״נ
כע ט האבן װעלדער געדיכטע די בערג הוי  אי־ דער צו דורכגעלאזט ני

געשריי. װיי דעם וועלט בעריקער
 װייטער א אן קומט נאכט. פינצטערע א איינמאל אן אבער קומט

 פאר־ האבן װאלקנם די טיר. ארימער אן אין קלאפט און פרעמדער
גן ך שאקלען ביימער די שטערן, די צוי שן, און זי  װעט באלד רוי

שטורעמען.
ף עפנט  אין האלט מיינער. דער באלעבאם דער טיר ארעמע די אוי

געלאדענע. א ביקם א צװײטער דער אין און ליכט א האנט איין
בן האט  אין געקלאפט האט רעו.ן דער און שטורמען צו אנגעהוי
ט דער האט דאך. אין און פענצטער  און ליכט דאם אךיםגעלאשן װינ

ײן שוין זזאט מען ט פנים ז ן נאר געזען, ני געהערט. קול זיי
שן פאדלאגע דער אף  ער איז משפחה מיינער גאנצער דער צװי
ע אויםגערוט און געלעגן  צוגעהערט זיך און געלעגן ב״נער. מידע זיינ

ב שוין. שלאפט מען אוי
 ער פרעו.ט קלאפן. הערצער די װאכן, זיי ניט, שלאפן זיי ניין,

:פראגע ערשטע די י י ז
 א אין זיך ארגאניזירן ארבעטער װען אז כאטש, איר װייםט —
אן, לעבן? בעםער א פאר קעמפן זיי קענעז ױני

״ ניין, םן ז ניט. װ״
״ ער פרעגט :פראגע צװייטע א ז

ױיםט —  װעלט גאנצער דער איבער ארבעטער די אז כאטש, איר ו
ף וואכן  קא־ די אונטערדריקער, זייערע אגטקעגן זיך שטעלן און אוי

?פיטאליםטן
ין׳ םן זיי ני ך דאם װיי ניט. אוי

:פראגע דריטע א זיי ער פרעגט
 ארבעטער פדן באפרײער דעם לענינען װעגן כאטש איר וױיםט —

? קלאם
, ן ״ ניט. װײםן זיי נ
״ ער װעט  באפר״ער דעם לענינען דועגן דערציילן פריער טאקע ז

רלאם. ארבעטער פון
***

 שוין אים דואט מען און פרעמדער, דער אװעק, ער איז פארטאג
ט מער ע אבער געגנט. דער אין געזען ני ען מעשױת זיינ  איבער־ זיינ

ל פון געװארן דערצ״לט ל צו מוי  קארידארן שטיקנדיקע די אין מוי
שן, בלינדע די פון ך האט מען װען טיפעני  איבערכאפן געזעצט זי

הארץ. דאם
שן. בלינדע די אין אנגעקוטען נאמען לענינם איז אזוי  טיפעני

ך פארשפר״ט ך און קארידאר צו קארידאר פון זי  געװארן פארטראגן אוי
שן װאם שפיאנען, די צו ך מי ט אוים זי מענער. די מי

ל פון ל צו מוי ל יעדעם און איבערגעגאגגען דאם איז מוי  האט מוי
ע צוגעליעט ען, מאן װאונדערבארן דעם װעגן װערטער ניי  דעם לענינ
 האט מען װען אויםגעקומען שוין איז קלאס. ארבעטער פון באפרײער
 געװען איז דאם אז קארידארן, יװ״טםטע די אין מעשה די דערצײלט

 טיר מיינערם אין באנאכט געקלאפט האט װאם אליין, לענין מאן דער
:געזאגט האט ער אז און

ף, װאנט — לן אוי ף װאכט כרעבער, קוי קאמף. צום אוי
ך באהאלט לענין מאן ״דער  מאן ״דער װעלדער!" די אין אוים זי

ף נעמט לענין נוי ך מען װעט ״באלד מענטשן״ םך א צו  לאז א שוין זי
 שעריף דעם דערצײלט שפיאנען די האבן אזוי מיינם״. די אף טאן
 גע־ באלד איז ריכטער. דעם איבערגעגעבן דאם האט שעריף דער און

די בונטעװעט לענין מאן ״א : גאװערגאר צום טעלעגראמע א לאפן
הילף״. שיקט מיינער,

ט םאלדאטן די אנגעקומען זיינען  ביחםן. מאשין און באמבעם מי
 פאטרולירט שטעטל, מײנער דער ארום געצעלטן ז״ערע אויפגעשטעלט

ם די הייזקעם. הילצערנע די און מ״נ
״ ײ! ט ש מאל פאטרולן די שרײען ״ באנאכט. א״נ

טו װער שטײ, — ? ביז
פרןןמדער. דער שװייגט, ער
ען װאס — ײנ ? בראשורן א פאר דאם ז
פרעמדער. דער שטום איז ער

ך רעדט בראשורן. די ריכטער דער לייענט דעם׳ װעגן דארטן זי
ך דארפן ארבעטער אזוי װי רן זי אניזי  דארף מען אזוי װי און ארג

ך דארטן דערצײלט מען און באםעס. די אנטקעגן קעמפן  לענינם אוי
רונג דער װעגן געזאגט האט ער װאם רייד, אניזי  ארבעטער פון ארג

ך דארטן זיך ם׳יװײזט און קלאם. ן אוי ״ ט לענינם בילד ז  םערפ א מי
האמער. און

 און דערשאפן פארטאג״ פרעמדן דעם מען האט דערשאםן און
 אין שפעט געקלאפט האט ער װעלכער בא טיר, דער פאר אװעקגעליעט

ן צו צוגעשפילעט מען האט צעטעלע א און נאבט. דער :הארצן זיי
ט געטאן האבן טיר װאם ״אט  װעט אזוי שליח, לענינם אײער מי

 װעלן װעט זואס איינעם, יעדן צו און אליין לענינען צו װערן געטאן
ער״. װי אזוי טאז

* Hî
איז  געװען דאם איז אפשר און געקומען אמאל נאך לענין אבער ״

ט געקומען ער איז מאל דאם שליח. א זיינער ײ  בער,: די צװישן װ
רן ך אתין מיינער. אויפװאבנדיקע די ארגאניזי ״זי בן א  צונויפגע־ ה

סטרייקן״. צו באשלאםן האט מען און גרעבער קוילן סך א קליבן
 שעריף דער און •טעריף דעם איבערגעגעבן שפיאנען די האבן אזוי

ריבטער. דעם דערצ״לט דאם האט
איר זאלט ״שיםן :םאלדאטן די צו באפעל א אװעק באלד איז

מיינס״. די פיקעטן קומען װעלן םטרייקער די װען רחמנות, אן
פארװאונדעטע. מערער נאך און טויטע םילע :געשאםן מען האט

קן, שטארקער נאך איצטער ערשט טאקע נזען ״װעט  אזוי פטר״
ט צוזאמען גרעבער קוילן די באשלאםן חאבן  או; לענינעז מאן דעם מי
ר געװען דאם איז אפשר ע ״נ  אונטערן בערג די אף ערגעץ שליח. א ז

 ארײנצולאזן מורא איצט שוין האבן פארמער די װייל ד,ימל, פרײען
פטריי?ערם." די

 שעריף דער און שעריף דעם דערציילט שפיאנען די האבן אזוי
:קראם דער פון מאן צום באפעל א געלאפן באלד איז ריפטער. דעם

״ ״פארנןויפט ט ז ײ װעלן הונגערן, זיי זאלן שפייז, קײן ני  ז
פון ארוים זיי ״װארפט שעריף: דעם צו באפעל א װערן״. בעסער

ר׳ די ע װערן״. בעםער זיי װעלן אפשר װערן, דערפרוירן זיי זאלן ה״ז
איז ען שטעט װײטע פון לענין. מאן דער אלמעבטיק אבער ״ נ ״  ז

ט טראקם אנגעקומען טן עםנװארגן. מי װנ ען ב״דלעך פאר ליי ך זיינ  אוי
 באזעצט זיך און געצעלטן די אויםגעשטעלט מען האט א;ן.עקומען.

ט דארטן איבערגעגעבן. שפיאנען די האבן אזוי משפחות״. די מי
 אויםגעקלאפט מען האט פאפיר דעם און פאפיר, אזא ארוים איז

איז און םלופעם. טעלעגראף אלע אף  דארטן אויםגעמאלן געװען ם׳
אלוינונג דאלאר 5000 בילד. לענינם קן, דעם צו ב עני  װעט װאם י

טן א בריינגען לענינען. מאן דעם לעבעדיקן א אדער טוי
רן באפעלן, די אפגעריםן מיינער ד< האבן שוי םגע  בילד לענינם אוי

בן פון אויפגעהאנגען דאם און  אויפגע־ ביידלעך. זייערע אין אן אוי
בן פון האנגען  מאן דעם װעגן קינדער זייערע צו דערצ״לט און אן אוי

 קינדער די שוין זייגען קלאם. ארבעטער פון באפרייער דעם לעגינען
ט ך קעפלעך נאקעטע די מי ־ װאם װ״בער׳ די און גאכגעגאנגען אוי  זיי
 םטרייק אין מיטגעגאנגען צייט. דער פאר געװארן פארעלטערט גען
 אנקומען. נאר קענען םקעבם װעלכע דורך װעגן אלע צו און מיינם די צו

ט געהאגלט האבן מיינער די און געשאםן םאלדאטן די האבן  שטײ־ מי
ך האבן ביקםן געהאט האבן װאפ די און גער ט געענטפערט אוי שאםן. מי Ut Hi 

*
םצוגיין ציטערט קענטאקי פון ריכטער דער  אינ־ באנאכט ארוי
 אים באגלייט אינדערפרי לענינען. מאן פארן מורא האט ער דרויםן.

ט אריין ?אורט אין שעריף דער ט ער רעװאלװער. געלאדענעם א טי  גיי
 ־אלט װעג ו.אנצן דעם און םטרייקער די משפטן אריין קאורט אין
ט און אומקוקן איין אין זיך ער ך הי לענינען. מאן פארן אלץ זי

 קוקט און פלויט ביים גערטנער שװארצער אלטער דער שטייט
ן נאך ט באלעבאם זיי  אלטער דער שפאט. און חוזק פיל מי

ט האט וואם גערטנער, שװארצער ײן ני ב, ק ט װ״  קינד, קיין ני
ט ן ני ״ טן שלאפט װאם קרוב, ק ן הונט מי  עםט װאם בודע, דער אי

 רײ־ בלומען, פלאנצט װאם טיש. האר׳ם פון איבער בל״בט װאם דאם,
ײן פיינט האט או-ן גראזן די אונטער שערט ביימער, ניקט  װאם האר, ז
 הילצערגער דער פאר און םופ ביםעילע פארן פארשקלאפט אים האט

ט ער װאם בודע, ל טן צוזאמען ט״  שװארצער אלט״ר דער הונט. מי
 אז מאכן, קאן יװאם פארפלאנצער, א מ״םטער א איז וואם גערטנער,

בלומען. די פון ארויםקומען זאלן פארטרעטן און בילדער בוכשטאבן,
 שוין האט און גערטנער שװארצער דער אים פון ער לאכט איצט

ט לינג דער ביז נאר װארט ער מורא. קײן ני און װעט פרי ען׳י מ  אז קו
 װעט ארויםשפראצן, ורעלן בלומען די און קומעז װעט פרילינג דער

ף (שלום ט אוי ״ )23 ז
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:ריכטער פינפטער
צעםײלם: געטאן גאט ם׳האט
באפעלן פון ארבעט די — אונדז

װי «לע :פריער) (
ארבעטער. דער זאל פאלגן און

:ריכטער זעקסטער
ך האלט װאם דעם און פרײער׳ זי

— פ״ער אין מיר פארברענען
ע8 װי ל : פריער) (

צן אין ארבעטער. דעם פון נו
״ ב  טארע א ריכטער ערשטער דער טוט װערטער לעצטע די (
טן דעם ױי טן צו בויגן מי  פוי אויםדרו? אלם זייט, אן עלנ

 דעם — דריטער דער דריטן, דעם עם טוט צוױיטער דער זזוזק.
 פרע־ דער זיך. צעלאכן אלע װײטער אזוי און פערטן

װ״ קלינגט. זידענט  ערשטן דעם ארײן פירן ױעכטער צ
ף שטאלץ קוקט יענער אגיטאטאר. ריכטער). די אוי

:אגיטאטאר) (צום ריכטעד די פון :אײנער
ן אין זאגן צו האםטו װאם ״ ? ד קונג די פארטיי

ף װארטנדיק (גישט ן אוי ״ ״ װי ענטפער, ק  מורא װאלטן ז
: עגטפער) דעם הערן צו געהאט

1גענוג
ט ריכטער ,(ערשטער טן צום קאפ דעם צו בויג װ״ ריכ־ צ

 כלוטר־ אין װי װ. א. א. דריטן צום צוו״טער דער טער,
 אזוי שנעל, זייער געטאן װערט דאם באראטונג. שטיקער

ך באקומט עם אז חוזק־משפט). א זי
... :פרעזידענט ריכטער

טן Iשולדיק 1 טוי
:אגיטאטאר ערשטער

ק די ענ םג״ ט ארוי ם ער דרײט װעכטער, די מי  קאפ דעם אוי
ף אנװייזצדיק ריכטער, די צו ט שטרײגג זיי אוי  דעט מי

:צ״ג־פינגער
!פאראורטײלט זענט איר

טן. א און צווײטן א אריין פירט מען  זעלביקע דאם דרי
ך חזרט שפיל ר״ן פירט מען װען איבער זי  פערטן דעם א

אגיטאטאר.
טן איבער חזרן (זיי  צע־ זעלביקע די אגיטאטאר פערטן מי

אגיטאטאר). פינפטן א אריין פירט מען רעםאניע.
■ * :ריכטער

ט פאר גענוג ״נ !ה
ט פרעזידענט ריכטער מי :כעס) (

1גענוג
אגיטאטאו־: פינפטער

ק די ענ םג״ ארוי ט ( שט װעכטער, די מי געמשפטערה״ט. ני
ט ר״  פריערדיקע די װי ריכטער, די צו קאפ דעם אוים ער ד

אגיטאטארם)
!פאראורט״לט זענט איר

ך קךקן רינטער די אגיטאטאר. טן6 דעם אריין פירט (מען  זי
צעטומלט) איבער

 : (דערשראקענע) ריכטער אלע
1גענוג

אגיטאטארם. פון פראצעםיע די פארגעזעצט װערט עם (אבער
ט איין פון ײ  איז אגיטאטאר יעדער ארײן. זיי קומען טיר ז

ען זיי מעכטער. צװיי פון באגלייט שט גיי ריכ־ די צו צו ני
ײ דרייען ארויסגאנג־טיר, דער צו גײענדיר, נאר טער, ם ז  אוי

ק ריכטער, צעשראקענע די צו קעפ די ט שטריינג אנצייגנדי  מי
ײ רופן זיי׳ אוי פינגער א ם: ז י  פאר־ זענט ״איר או

בן ריכטער די "1אורטיילט ך הזי  זייערע פון צעשראקעכע זי
ך װארפן און י&לעצעד ײ צימער. איבער׳ן צעטומלטע זי  ז

ך זזויבן ארווםגאנגן, די פון איינעם צו גנבענעז צו אן זי
 אן האלט װעלכע אגיטאטארם׳ די פון פראצעםיע די אבער

 שנײדט ארויםגאנג־טיר, דער צו ארײנגאנג־טיר דער פון
צימעו־• דעם פארלאזן צו מעגלעבק״ט די ריכטער די פאר אפ
ך רוקן ריכטער די  שרעק׳ פון צעטומלטע צוריק, און הין זי

ײען לאגגזאם ״ ג  פעטע, שרעק, פון טאנץ א אין איבער ז
ך באקומט אומבאװעגלעכע, און אומגעלומפערטע קא־ א זי

ש פאראור־ די פון טאנץ דער — טאנץ גראטעםקער — םי

ך הערט צייט זעלביקער דער אין טיילםןן.  דאס װײטנם פון זי
ר :ליד ען ״מי נ ״ ט״. לאנגע גאנץ א געשלאפז, ז פרא־ די צ״

אן). האלט צעםיע
(פארהאנג)

דרײ בילד
ר״ טורטע־תויף, א ט איין פון ״ח״. א װי װענט בלינדע ד  שטײען זיי

ט אגיטאטארם, די טן אין װאנט. צום זיך, הינטער הענט די מי  מי
ט םאלדאטן שורות צװײ ׳טטייען  אז אזוי זיך׳ מושטירן און ביקםן מי

ך באקומט עם מ״ אמעריקאנישע רעאקציאנערע די פון אייגער זי  אר
אגיטאטארם. די קעגנאיבער פייקלעך. פון באגלײטונג דער צו מארשן

ט קאמאנדעװען און ריבטער צװעלף די שטײען :םאלדאטן די מי
ר לי ע ט כ י  : םאלדאטן) די (צו ר

ײט! שיםן צו גר
ך (טוען םאלדאטן די ש זי ר״ א מיליטערי ס ד  אגיטאטארם): ד< צו אוי

ט זעגט איר און ?גריי
:אגיטאטאר ערשטער

גר״ט. שטענדיק זייניען מיר
סך. א מיר האבן כחות און

ען ר י מ  גרייט זיינ
 גרייט זע:ט ר י א און
 1זאך אייער איז — קאמף אונדזער און

ך הערט עס ען, פארזאמלטע די װאו זאל, פון זי קן דאם זיינ  פוי
פיאנערן־ליד• א פון געזאגג דאס און מארש פיאגערן א פון

:אניטאטאר פינפטער
ך (הערט ד, פון געזאנג צום צו זי אנערךלי װער־• די ביי פי

פיר) און דריי און צװײ און ״איינם טער
קנאל׳ א טאן ביקםן זאלן
געזאגג. דעם צו םאלוט אין

פארשטומט, נאר שונא דער װערט
ך מיר נעמען איבעראל, זי

לאנג״ פון שוין אונדז קומט עם װאם
:אגיטאטאר זיבעטער

ליד דאם הערט
ט און  מאמענט דעם פארלירט ני
 דערפירט און
זיג. דעם םוף א צו

פיר׳ און דריי און צװײ און אײנס
מיר. געװאונען קאמף אונדזער

:אגיטאטאר נײנטער
װ״ און אייגם פיר, און דריי און צ

לן מיר װאם און מיר. האבן װי
נאך? דען מיר דארפן װאם־זשע

ט ״ גי יאך, שװערן דעם אפ ז
ע די אום זײ קערט ט. בייז נוי

 געטרויט נישט לעבן אייער
זיי. צו מער

:אגיטאטאר עלפטער
ן י י  I עלןא און צעז און :

 1װעלף די פון איצט םוף א מאכט
ק לי  גרוים און איז ה״

מאמענט. דער
 הענט די אין ביקםן די מיט

ך דרייט ם, זי — אוי
1 אזוי אט

 האגט אין יעדן ביי הענט, די אפיר נעמען אגיטאטארם (אלע
ף ביקםן די אן שטעלן זיי ביקם. א איז ריכטער. די אוי

םאלדאטן) די צו
םאלדאטן:

ען מיר ײנ 1 גרײט ז
ײ ך מושטירן (ז  אן קומען עם פיאנערן־מארש. א פון פײקל צום זי

שן פאר קומט עם שונא. פון םאלדאטן  םאלדאטן־גרופעם בײדע צװי
ײ געװינען. םאלדאטן רעװאלוציאנערע די פאנטאמים־געפעכט. א  ז

ף ביקםן די אן שטעלן ך הערט עם ריכטער. די אוי טן פון זי  װיי
ליד). פיאנערן א

(םירי)
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 פון בילדער25 נומער באנגעלאדאװידמאן שלמה
״קינדערלאנד״ קעמפ

is. באנגעלא די רײניקן םיר קענען אװאדע
קן און װאשן קענען מיר צי פראגע פא  אבי באנגעלא. די רייני

ק נאר. װיל מען טי ג א אפ מיר האלטן אװנט זונ נ טי שן און מי  צװי
 װערט פריער װאשט. עם װען װער אויף< מיר נעמען פראגן אנדערע

ך געוואלד. גרויסער א ק. מאשן װעל ״אי  וואשן װיל איך זונטי
ט װאשן גאר וויל רעד און מיטװאך.״  גאר װיל הערינג מאריו. מי

קן ײני ט ר װין. מי טינו״ געװאלדיקער א װערט פי ט איז עם מי  ני
ן ״ טינג, פיאנערן ק ב מארק. א יאריד, א גאר איז עס מי  איך גי

שטיל. װערט ״שטיל״, :געשריי א דערלאנג און טיש אין זעץ א
 יעם װער און קערט עם װער צעטל דעם איבער איך לייען דערגאך
פארטיק. און טאג יעדן װאשט

 צארעם. אויסגעריםענע איך האב ארבעט דער צו קומט סע אז נאר
 דינםטיק, דיל דעם וואשט ער אז ו.וט זייער גראדע געדײנקט פיקםל

ך ער באפט ־ער? טוט זשע זואם  עם־ פון שטילינקערה״ט ארוים זי
ך? טו זשע װאם צימער. ך דאך ער קומט אזואדע — אי  איבער־ זי

ן טאן ט ער אז מיינט, ער און קאםטױם באד זיי ך גיי  באדן. שוין זי
ט גאר זיך ם׳הייבט אן. ני

ײן װעט איר ״פיקםל, וי ז ט אז  אן ברײנגעז װעט איר און גו
ן װעט איר און בארשט די און װאסער עמער וי זיי ט אז ט און גו  גו

ך.״ בעטן די אונטער דיל, גאנצן דעם אויםװאשן אוי
ט און ליפ א ער פארקנײטשט  אז ער, האט בריירע א נעבעך, גיי

ען דערנאך איידל. אזוי איט צו רעד איך ך מיר גיי באדן. זי
ײ שטענדינן טוט מארין קן. דארף ער װען האנט, די װ  ר״ני

 װאשן, גאר דארף ער װען איז צאן׳ באק א האט װידער דזשערי
ט ן אן רייץ ער גי ״ אן ער הייבט צאן, באק זיי ו ״ און טאן, צו ו  ג

ם רעבן  זאלט עםן, צום אבער קומט עס אז מום. איינעמם יעדן אוי
 שוין מאכט מען אז און שרער״ א — אפעטיטן זייערע זען שוין איר
ם באנגעלא די ריין ט קוי  אין בעזים דעם ערשט איך נעם צארעם׳ מי
ב און האנט דער  איר קענט בעטן די אוגטער ארומקוקן. זיך אן היי

 און ברעטלעך און ברעטער און שטעקענם אויצרעם גאנצע נעפינען
, און פילקעם ן ז י  אפגע־ שוין דאך איז ׳טיך און זאקן פון און הו

ך דערשרעקט כעװרע און געװאלדן, מאבן אן איך הייב רעדט.  זי
ר ע ״ ט מע מיר. פאר שטארק ז ף לייג נוי  נאכ־ קער איך זאכן. די צו
און מיסט בערגעלע פיין א פארפליבן נאך איז עס אויס. אמאל

מא־ איך באנגעלא. דער ארום איך קער דערנאך און פאפירלעך,
בן שוין מען לויפט געװאלד, א װידער ײ פ־  קאםטױמען באד די אוי

ך װאלגערן ,ױאם באד־שיך און  אט צימער. גאנצן איבערן ארום זי
קן אזוי מיר. רייני

ך מען קען פרייטיק, קומט םע אז דערפאר נאר ם שוין זי ני
ע איבערציען בעט, זיין ארויםטראגן מוז יעדער העלפן. ײ װעש נ

ט און  די דערקענען גארניט שוין מען קען װאשן. און לופטערן גו
ײ איז אלץ בעטן, ״ שיינט. און נ ײן זאל טאג אלע ווען א  פרײטיגן. ז

 א מאכט מע אז פונדעםטװעגן, װאך. א איינמאל נאר דאך עם איז
 רײן, מאכן מוז מע אז װארנט, דירעקטאר דער עםצימער, אין ליארם

ט אז באנגעלא. פיין א מען מאכט ?ראנק׳ װערן מיר װעלן ני
קן מיר קענען אװאדע ״ני װעלן. נאר דארפן מיר באנגעלא, א ר

ארבעטן מיר קענען אײ .19
 איר װאם און זעגן און קלאפן און קלעפן און מאלן קענען מיר

ר״ן קומט איר װען װעלן. נאר דארפן מיר אליין, װילט  אין אונדז צו א
ען, װאנט פלאקאטן, זען איר קע:ט באנגעלא, ג טונ  רויטע אלבאטען, צ״

ך אזוי נאר נאן־. און נאך און שאפקעלע ביכער א און פאנען  װי ני
ט געמאבט? עם מען האט אויםגערעכנט, עם האב איך ב ך ה״  גאר זי
ט ב איך אן. ני וי גלייד זא;, א אזוי גי ל איך ז ט, גאר ײי  מען אז ני
ר :העלפן מיר זאל  װי אזוי ? טאן װעל איך װאם קיגדער, וױיםט ״אי
 איך װעל װאך, די קעמפ אין פראיעקט אנטי־רעליניע אן האבן מיר

פהיינגען ט װאנט־צייטונג א אוי  א ״װערט און..• בילדער לאזונגען, מי
ך :ר״םעריי זזעלפן״. װיל איך דאזוידמאן, חבר העלפן, װיל ״אי

בן מיר און געװאלט, דאך איך האב דאם אט מיר, איך טראכט  א גי
ם היינג װ״. און איינם װאנט־צייטונג. א אוי צ

ט קײנמאל װעט זיך, פארשט״ט פיקסל,  בע- װעט ער העלפן, ני
ט דאך, לייענט דזשערי און טייך אין שטײנדלעך זוארפן םער ם  װ״
 אזוי אט צוביםלעך. העלפן איבריקע די און אליין, שוין דאך איר

 אר־ טוען זיי און ארייז זיי איך נאר אײך, דערצייל איך װי א
לן טאמער נאר בעט. ט אמאל אײך זיי װי  גאר־ אייך װעט ארבעטן, ני
ט ען אלע העלפן. ני נ ״ ד מיטאמאל ז ך האבן עם געװארן. מי  זיי זי

״ אלעיכחות, אויםגעלאזן ו  זשאבעם זוכן אװעק מען װעט מיר. איז ו
ט נאר של״נגלעך, מיט ארבעטן. ני

ך מאכן מיר אז באשלאםן, שט״גער א האבן מיר ע זעכצן זי  קל״נ
 קאנעז זאלן מיר בײנקל א אונדז יפון אײנעם יעדן פאר ביינקלעך.

צן ג א ביי זי נ טי  געמאבט שוין מיר האבן מענטשן. גרויםע װי מי
 דער־ אײך איך װעל עלף, איבעריקע די מאכן װעלן מיר אז און פינף,

ײ צו איך האב ציילן. איז ביז גערעדט, לאנג אזוי ז  גע- נמאם מיר ם׳

ײע א מאבז צו באשלאםן מיר האבן אט װארן. ט פאן רויטע נ ע מי ״  נ
 דאס אויסגערעדט זיך איך האב אינו־לעך״. ״לענינם האלדזטיבלעך

ט מיר, האבן פאן די הארץ. םן א מי ט!. האמער און םערפ גרוי מי  אינ
פן מען טראגט טינלעך רי  מען מאכט אויפשריפט קיין אבער האלדז, אוי

ך װעט פיקסל און ניט. ײנפאל: אן געפינען באלד א״ א
ען מיר — דאװידמאן, חבר אלײן, זעט — ײנ א? אינגלעך, ז י
יא• —
שריפט? דעם מיר דארפן זשע װאם צו איז — אויפ
אונטערגעהאלטן. אינגלעך אלע האבן — טאקע, טאקע, —

ט האב איך װאם איז ם דער געהערט נאר שוין האט צערעדט, ני  בוי
 האם געװאלט, נאר האבן זיי אז און בעזים. דער און גראבער דער
 איך אז דעמאנםטראציע, אנטי־מלהמה דער צו פלאקאטן צוגעגרייט מען
יװעלן נאר דארפן מיר ארבעטן, מיר קענען איי אנגעט״עט. אזש האב

שוױמען. קענען דארןז מען .20
ײ לאזט מען װען ״ װאלטן נאר, ז ט ז ט און געגעםן ני  געשלאפן ני

 װאם גליק א געשװאומען. טאג גאנצן א און נאכט גאנצע א און
ך לאזט מען ט מער זי ט מען אז נאר טאג. א מאל צוויי װי באדן ני ״  ג

״ איז װאסער אין אריין ארויםצושלעפן. שװער ז
ף שפרינגען חברה אלע פן מיר קריכט מען ארויף. מיר אוי  אוי

ך װארפט מען פוץ, און קאפ  און שװימער גרויםע װי אריין זי
ף אנטרעפן אזוי אמאל װעסט דו ״מארי, :טענה איך מאל װיפל  אוי

ך און שטיין א פון שפיץ א דו קאפ״; דעם צעהאקן זי ה ע ר  זיך וועםט ״
ך? הערט איר “האנט. א פום, א צעקלאפן  מיך זיי האבן אזוי מי
» געהערט.
קי:־ הונדערט פיר אלע דירעקטאר. ספארט אונזער פייפט אט און

ײען דער ע נאר ארוים. ג  שפאן, יעדן שטיק. נאך מאכן חברזז מײנ
ט מען װאם ״ן, טו ג צו ם רוי  מען בארימט דערנאך יאר. א געדויערט א
ך זין־: ן ״אי ן איך ״ניין, לעצטער״. דער געװען בי  דער געװעו בי

׳ װעט װי ברוגז. מםתמא איך װער לעצטער״. ז ״  װעט אײנער אז ז
קילן זיך  ער װעט קעמפ־שפיטאל? אין טעג עטלעכע אפליגן און צו
ך באדן. צו אינגאנצן פארשפארן שוין זי

ט מען װי זען, איר װאלט ך גי  הארט מוםקולן, אן שטעל א א״
ט״ן. א װי  זיך קען מען , העלדן. גדויםע געװארן מיטאמאל אלע ש

ט װעט ער אמת, שװימען. שוין קען פיזוי אפילו צוקילן, גארניט  ני
ך האט ער און מורא, נאך האט ער אװעקשװימען,  אלייז טאקע זי
םן אזא האט ער אויםגעלערנט. ן ארום בייגל גרוי ב, זיי  איז זואם ל״

מי פון געמאכט ט אנגעבלאזן און גו פן עם האלט לופט. מי אוי םי  אי
ט פלױםקען קען ער און װאםער וי זןר האט פים. און הענט די מי  אז

שװימען. שוין קען ער װאנען ביז געפלױםקעט לאנג
ך שיפן ״ האבן זי ט ז ב איך םײדן ליב, שטארק אזוי ני ײ גי  ז

״ און רודעיז די איבער  אז אייד׳ זאג איך אבער שיפל. דאם פירן ז
ײ טאר מען ט ז  אריין נעם איך שט״גער׳ א רודער. קײן געטרויען ני

ך זעצם מען װי אזוי איז שיפל. א אין חברה־ל״ט זעקם  נאר זי
מי״ג״ און שיפן״, וויל איך שיפן, װיל איך דאװידמאן, ״חבר :אװעק
ער קען אטאל  קען צװײטער דער און שיפן, צװינטן פון בעםער א״נ

ב איז גארניט, ך ביז נאך, אביםל זיי גיב איך אוי פארפאלענער. א אי



1932 מאי־ױני״20 ק נ ו פ ר ע ד

ך װען ט מאך אי ײ װאלטן געװאלד, קײן אן ני  איבערגעקערט מיר ז
״ און שיפל דאם זיי. ראטעװע ג

ט זיצט מארי אז שערי׳ן מי ך טוט רודערן, די ביי דז  איבער־ אן זי
 א עם פליט שיפל, דאס שלעפ א מארי דארער דער טוט אט קערעניש.

ט, א מייל  װאם דירעקטאר, םפארט אונזער דזשערי, דוקא און מינו
ט אנגעפאקעװעט פיין גאנץ איז פן פלײש מי ט אים קעז לייב׳ אוי  ני

ך מען הייבט נאכהאלטן.  קען ער אז האלט, דזשערי קריגן. אן זי
 דער װערט װאס בעםער. קען ער אז האלט, מארי אין שיפן כעםער
ב איך םוף? ״ גי ״ און רודערן די איבער ז ך נעמען ז  איז שיפן. זי

 שלעפן קארליקעם ״צװיי :לאכן צו אן הייבט מען ניט. שוין פרעגט
ב זשאבע״. א װי קריכט שיף די און ך ״גי ״ און ריר״. א זי  ארבעטן ז

ט ט שין* פולע א שלעפ גיי נאר כחוח. אלע מי  דערוױיל מענטשן. מי
ט ב  א ארײן. װאםער אין שיף פון פום א ארויםשטעקן אן מען ה״
װ״ האנט, בט מען שיפן. העלפן זיי װיל מען שטעקן. צ ך הוי  אז זי

ט אנגעפילט װערט שיף די שיף. די הוידלען איבערשפריצן,  װא־ מי
ך זע םער.  די ארוים איך כאפ שלעבט, האלט איך אז שוין, דאך אי

ל״ן. שיף און רודערן ב איז א  אינ־ אן פאר װאם איז שיף ך י א אוי
ך מען װיל טערעם? ן זי  אריין. טייך אין פוץ איז באדן. בעםער שוי

ײן אין האלט איך אמת, שװימען. קענען אלע און  ״דזשע־ :שרייען א
״ צו שװימםט רי, ט ״ הין ״מארי, שטריק״. צום אריין ״רעד, װ או  װ

"? ך מען קערט קריכםטו  אבער שטריק. צום נעענטער צוריק אום זי
״ן מיר ל ך האבן אלע װאם הנאה טוט א  שוױמען. אויםגעלערנט זי

קענען. מען מוז שװימען

קלעף. צו הײנט גײט מען .12 !
ך הערט טא מיינט. קלעף װאס ניט, ווײסט איר אז װײם, איך  זי

ט קלען* צו. נ ״  װאם זיך, דאכט איז פאראיין. עלטערן קינדערלאנד מ
 קלעף נישט. אלץ נאך איר זוייםט — קלע^? אין גיין מען דאר^ זשע
ם, קענדי, פארקויפט מען װאו ?ראם, א איז  1 אי שאקאלאד א״ז־קרי

״ן נאר װילט איר װאם און מארמעלאד ל  קראם די זאכן. גוטע א פאר א
 דער אין מאכט מען װאם פארדינםטן, די פון קלעף. צום געהערט

 באצאלן, גארניט קענען װאם קינדער, אזעלכע אוים מען האלט ?ראם,
װייז, אדער ל װאקאציע. זייער פאר טיי

 און ניט. מען פארקויפט קינדער צו אז אײנגעפירט, מיר האבן
״ טארן קינדער די ך ב ײן זי ט געלט ק  דער באגס, איז האלטן. ני

ף פארשריבן האט באנגעלא, אונזער פון םעקרעטאר  װער צעטעלע א אוי
לן זיי געלט. מיר ביי האט עס  טאג יעדן גיין זאל איך דוקא, װי

פן ף אט קענדי. קוי ײ צו רעדט איר אז יווײל איך. לוי  צו װי ׳ז
 פאר־ װערט ציין, די קאליע װערן זאבן זיםע םך א פון אז מענטשן,

בן מאגן, דער שטאפט ״ היי ט ז ״ איך האב פארשטיין. צו אן ני  ז
ר״ װי מער אז דערקלערט, ״ װאך א מאל ד ט איך ג ײ ׳:י  אפילו זאלן ז

פן טאנצן דאך. אוי
״ אז זיך, דאבט נאר ״ אז גוט, שוין װײםן ז ט װעלן ז אוים־ ני

ײ װעלן פונדעםטװעגן פירן, ען אײך ז די  צום ביז טאג יעדן נו
שטארבן.
ט הא, — ט גיי ײנ • קלעף. צום ה
ט הא, — ״ ט ג ײנ קלעף. אין ה

 איז עם פארטי. שיינע א געמאכט טאקע מיר האבן אײנמאל
 אוועקפארן. געדארפט האבן םאל־זלמן און פעםל װען דעמאלט, געװען
פן געדארפט מיר האבן קוי  געקראגן האב איך זאכן. זיםע םך א איינ

ך האט מען קיך. פון פרוכט און פלעצעלעך און קיכעלער  אויםגע־ זי
ף זעצט  מען פארזיצער. געווען איז מאטל קאםטנם. און ב״נקלעך אוי
טן שמחה די געעפנט האט  יעדער האט דערנאך אינטערנאציאנאל. מי

ך און ליד א דעקלאמירט װערטער, פאר א געזאגט ט געזעגנט זי  די מי
ך האב איך חברים. צװיי קט זי ף א״נגעקו ך און באנדיטלעך די אוי  אי
ד האב :געװאונדערט אלײן זי

ען אינגלעך? פופצן מיינע טאקע דאם זיינ
ך קענען און אמאל פארשט״ען זיי יא,  קינדער שול װי פירן זי

פיאנערן. ארגאניזירטע און
ך האב איך דערצ״לט, זיי האב איך רעדע, א זיי פאר געהאלטן אוי

 די ארגאניזירן געהייםן האט ער קינדער, געהאט ליב האט לענין אז
ײ קינדער, ע ארויםהעלפן זאלן ז ר  זייער אין עלטעיז ארבעטער ז״ע

ל װעגן מעשה גאנצע א דערצ״לט זיי האב איך און קאמף. מ׳ חיי  ״
לענין״. חבר און פאעט

ך מען האט מאל דאם  פאר־ רואיקע, שלאפן. געלייגט שטיל זי
 אין און שפיצלעך אלע אין פארגעםן גאר שוין האט מען טראכטע.

״ װעלן מעשױת פאר איד, זעט קלעף.  אפילו פארקויפן שוין אײך ז
ײ איך דערצ״ל װאן־ א מאל פינף קלעף. דעם ק מעשױת. ז טי פר״

ם מיר האבן אװנט  ?עמפ. פון קינדער אלע פאר טעאטער און מואװי
םן, א פייער ?עמפ א מיר האבן אװנט שבת און  קינדער אלע װאו גרוי

ך זעצן  און מעשה א דערצײלט מען טאנצט, מען זינגט, מען ארום. זי
צן לייענט מען  אװנטן פינ^ איבעריקע די און ״קונדם״, קעמפ פון װי

ען באנגעלא אין מיר האבן טינג מעשיות. און מי
ך זעצן יאטלעך פופצן די װי זען איר זאלט ם זי  װערט עם און אוי

 מעשױת. הערט מען און — אימיצער טאן ריר א זיך זאל עם שטיל,
״  צװיי־ דער אז נאר מעשױת. נאכט גאנצע א געהערט אייך װאלטן ז

שלאפן. מען מוז קלינגט, גלאק טער א״נ
אבט און ך הלומט ב״נ שערי׳ן, זי פון לאלעפאפ א לעקם ער אז דז
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טעאטער. קײן שפילן ניט װילן מיר .22
ט קינדער גרופעס פיר קעמפ אין האבן מיר קינ־ עלטער. דער לוי

ען גרופע פערטער דער פון דער  דריטע ;יאר 8 ביז 6 פון אלט זיינ
 פון עלטערע .12 ביז 10 פון — צװײטע ;10 ביז 8 פון — גרופע

גרופע. ערשטער דער צו געהערן 12
טן גרופע יעדע דארף ר״ ג  טענ׳ן, פיראמידן, םפארט שפילער״ען, צו

 גרו־ דריטער דער צו קומט עם אז איז װאך. אנדער אן אין יעדע געזאנג.
 מײנע און שפיל א צוגרײטן דארפן מיר צרות. גרויםע שוין איך האב פע

ט װילן חברה לן שפילן, גי ט זוי לן און טאנצן ני ט װי ען. ני  איר זינג
 פיא־ דער ״מיכל דורכפ<רן געדארפט האבן מיר אז פארשטײן, קענט

ען געמוזט איך האב דאהערטי״, פאבריקאנט דער און נער  קינ־ אויםליי
 האבו באגם און םאל־זלמן זיפל, פעםל, נאר באנגעלעך. אנדערע פון דער

לן איבריקע די און אנטיילגענומען ט װי ײן שפילן ני  טעאטער. ק
לן זיי אז ? איר קענט זשע װאם ניט, װי אן ט

 צװייטער א פון קאנםעלער חבר א םפארט. ליב זיי האבן דערפאר
ע געבראכט האט באנגעלא ײנ  דער און מיינע, — איך און <אטן ז

ײ האט דירעקטאר ספארט  קליי־ װי גאר טאקע אוים, שטעל א געגעבן ז
טן געגאנגען איז מען רויטארמייערלעך. נע  איינם, :שפאן אמתן מי

װ״, איינם, צװײ, לינקם. לינקם, צ
ט פון שטערנם רויטע געמאבט שוין האבן מיר און װנ ״  און ל
 אין ארײנגעמארשירט עם מען האט — העמדלעך די אוין» אנגענײט
ט עסצימער  איבעריקע אלע טוך״. האלדז רויטער ״דער ליד דעפ מי

ט געפליעםקעט און געטשירט האבן ם אװנט, שבת און הענט, די מי  ב״
ײ האבן פייער, קעמפ װיזן ז ע ״ װאם ג  א ג-עםאכט האט מעז קענען. ז
ט, ט געשלאםן ’ק״ װ״ הענט, די מי ך האבן צ ף געשטעלט זי  די אוי

פן ארויף איז מאטל און אינגלעך אנדערע פון פל״צעם ט שפיץ אוי  מי
פארגעשטעלט. זיי וזאבן פיראמידעם נאך און פאן. רויטער דער

ט שוין פרעגט םן קעמפ. אין גליקלעכםטע די פרייד. זייער ני ױי  ו
״ ך איז פארשטעלונג םפארט א אז ניט, ז  איז זיי ביי טעאטער. אוי

ט דאם ניט. איז טעאטער, קיין ני
ען און  ארבעטער דער פון קארנױואל דעם געהאט האבן מיר זו

ך פארטראכט יאטן אונדזערע האבן שול, קינדער  די װי אנצוטאן זי
 האט לענין חבר װעלכע םאװעטן־פארבאנה איז פעלקער פארשידענע

ך מעז האט באפר״ט. ט אנגעטאן און געשמירט זי  און לײלעכער מי
 םא־ פון פעלקער פרײע ״די :אנגעשריבן און מעםערם און האנטוכער

װעטז־פארבאנד״.
ך זיי בײ איז דאם און ט אוי טעאטער. קײן ני

״ בײ איז זשע װאם עט־ רעדן דארןז מען אויב — טעאטער? ז
ײ ביי שוין דאם איז — שפיל א אין װערטער לעכע  און טעאטער. ז

״ םן ז ײ אז גארניט, װיי  קװיטשעט, מע אלעמאל. טעאטער שפילן ז
משוגע. זיך מאכט מע און שרײט מע

ט מען װיל טעאטער קײן נאר שפילן. ני

מען אזוי װי אןן שלאפן זיך לײגט מען אזוי װי .23
אויןת שטײט

ך באדינטן אונדזערע אזוי װי י ז ן׳ ײג  מע• אזוי װי און שלאפן ל
ט ף, שט״  קלינגט, שלאפן צום גלאק ערשטער דער טעאטער. טאקע איז אוי
ך מען דארף ן זי ״ , די װאשן ג ן ״ ל—האלדז דעם פים, די הענט, די צ ״  װ

ב שמוציק. אינגאנצן מען אין םיי װי םיי  פארשטײט באלד, איך גי
 נעטט מען — גלאק?" דעם געהערט האט איר ״?ינדער, :זאכ א זיך,
ף, האנטיך, דעם ״ ײט מען און בערשטעלע ז ך ג ך דאכט זואשן׳׳. זי  זי

ט הערט, לעני אפילו אז קלאר, אזוי ב ״ ך מען ה  אז דרייען, צו אן זי
ט יװערט עם פן גוט ני הארצן. אוי

װי זײף. די פארלוירן האט מארי ט האט פי ײן ני האנטוך. ק
ט וױיםט רעד ן װאו ני ״  פארענדיקט דזשערי איז. צײן־בערשטעלע ז
ן ״ ט פיקסל זאק. א שלעפט זיפל קאפיטל. ז און צייטונג״ א לייענ
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קאמפאניע װאל קומענדיקע די
ען פאר (קאנספעקט ג נ טו ״ ל ״נ דיםקוםיעם) און א

קאמפאניע: װאל קומענדיקער דער פון װיכטיקײט די א.

ט גרוים פון איז װאל־קאמפאניע קומענדיקע די .1 ק״ טי כ  װי
 פראבלעמעז׳ די לאגד. דעם יפדן פארמער און ארבעטער די פאר
ט דארפן װאס על״ז ען װערן ג ט און לעבן פון פראבלעמען זיינ  טוי
 די שטאטן. פאראײניקטע די פון הארעםאיטניקעם מיליאנען די פאר

 פאר־ די אין װען צײט, א אין פאר קוטט װאל־קאמפאניע איצטיקע
ע יאר דרײ אן שוין האלט שטאטן אײניקטע ״נ  גרעםטע די פון א
םן,  אין פארבעסערוגגען פאר האפענונגען איז עם װעלכע אן קריזי

צוקונפט. נאענטער דער
ען שטאטן פאראײניקטע די אין אן 12 פאראן איצט זיינ לי  מי

ט ארבעטלאזיע  אדער 2 ארבעטן װאם פיל, אזוי נאכאמאל כמעט מי
ען פאכן אלע אין כמעט װאך. א טעג 3 ײנ  געװארז דורבגעפירט ז

טן שגי ק־ קע אין פראצענט. 40 ביז 30 פון לו ײני  אפילו פאלן א
ל פי וי אזוי  איז ארבעטער די פון לעבן־םטאנדארד דער פראצענט. 50 ז
ך שפרייט הונגער דער געפאלן. שטארק ם מער אמאל װאם זי  און אוי

װערז אמאל װאם פארמער. און ארבעטער מאסן גרעםערע ארום נעמט

ך רירט מען ט זי ב ארט. פון ני  דערשרע?ט שרייעז, אן שוין איך הוי
ך מען ט מען און זי ״ ך מען שפריצט װאשצימער איז און ישוין. ג  זי
ט  האנטיכער׳ די םיט פאכעט מען נאם, פיטש װערט מען װאםער, מי
ף באדאראם. גייט װאשצימער גאנצע דאם און  אװעק שוין איך לוי
ם זיי רוף און ט קוי בט צרות. מי ך מען הוי םצוטאן. אן זי  זאקן אוי
 שוין פארלעשט מען אז און ארום. פליען העמדלעך און שיך און
ך מען דערמאנט לעמפל, דאם ע אלע אין ערשט זי שמת ם״נ  גע־ און מע

שן עני ט ריידן און לעקציעם האלטן איך דארף טאג. פון ש״  גוטן טי
ט און . שלאפט מע ביז בייזן מי ן ״ א

ט מען װיל א<גדערפר< און שטיון ני ל און אויפ מי ך מ׳ ט זי  ני
ך האט זיפל װאשן. ײט מארי נעכטן, געװאשן זי ט אט װאשן, זיך ג ״  ג

ט, ער אז שטונדע, האלבער א פון שוין ניאר — שוין ער ״  ער נאר ג
פן שטייט ארט. אוי

קע עםצימער. אין לעצטע די מיר קומען שטענדיק און ײני  א
ט קומען ן נעבעך זיי מוזן הענט, שמוציקע מי  וואשן, זיך צוריק גיי

ל ״  קאמי־ ״עםצימער אן איז ער עםצימער. ביים שטייט מאטל וו
ן אים טוזן קינדער אלע און טעט״, ז י י ו  טעז װען איי, הענט. די ז
ך דארף ט זי ן ני ג ״ ט און ל ט״ן, ני ש פ  גוטע א זייער געװען װאלט אוי
ך װאלט מען זאך. אנטאן. און אויםטאן זיך, װאשן צו פארשפארט זי

ך האבן הערינג און אויל ט איבערגעדעקט איינמאל טאקע זי  די מי
ײ און קאלדרעם  צו עם קומט װי מיר, איך טראכט שוין. שלאפן ז

ט זייי? ען זיי אז אנדערש, ני ײנ ײ האבן מםתמא קראנק. גאר ז ך ז  זי
ם צוגעקילט ל פיש, כאפן לעצטן ב״ ״ ען זיי װ ט ארײן זיינ  שיך די מי

ך אין זאקז און ״ ט לאנגע א און ט ״  איך נאםע. ארומגעגאנגען אזוי צ
ן — שטערנם זייערע טאפ ״ ״ האבן פיבער ק  דערקעז איך ניט. ז

ע אז אבער, ר ע ״ גן ז ען אוי נ ״  איי־ װען פארקרעמפעװעט. שטארק צו ז
גן, די פארמאבט טאקע ער האלט — שלאפט גער ט אבער אוי  אזוי ני

ב ’שטארק. ף דעק א ביםעלע א אוך גי גן אודאי ?אלדרעם, די אוי  לי
צן אנ ג אינ ״ ״  גע־ גרוים א ארויםגעשאםן מען חאט אודאי אנגעטאן. ז

ך האט מען און לעכטער אויםטאן. געמוזט נעבעך זי
״ ך דארף מען װען א ט זי ן ני ג ״ ט דארן» מען און שלאפן ל  ני

שטײן !אויפ

װידערזען'. צום .24
 פעקלעד׳ די פארפאקט װאכן׳ צען די פארענדיקט זיך האבן עס
ך לאזט מעז קאםטנם. און זןןקלעך ם זי ה״ ן א ״ ױ ק  אלע יארק. נ
ען נ ״ ך זעצט מען טונקל. אפגעברענטע, ז ם שוין זי ף אוי  אטא־ די אוי

אך: פעלן צװײ קינדער, די איבער ציולט מען ’באםעם.  איז הא־דזשי נ
ען זיי ,pip א טוט מען זייפל. נ ״ פן ז  יעדן בוים. א פון שפיץ אוי
״ פלעגן טאג ף ?ריכן ז ך אים, אוי  האט פים, און הענט צער״םן זי
ך דארף מעז באשלאםן, מען טאג. לעצטן צום געזעגענען זי

ם פירט לעני ה״ ל דאם א  ?ע־ דאם האלט מאטל שטיבעלע. פ״ג
 יעדער בוך־. א לײענט דזשערי עלע.pזשאב א טראגט מארי צעלע.

ײ ?עמפ. פון עפעם פירט אייגער לן ז עי געד״ג?ען שטאר? װי זיי

 משוגעת׳ צו געטריבן פאמיליעם ז״ערע און ארבעטער צאל גרעסערע א
 ?לאגעדי?ע די אפילו הונגער. פון שטעךבלעכ?ייט און זעלבלטמארד
ך איז געװארן ארויםגעגעבן איצט ביז איז וואס צד?ה־הילף,  אוי
 ארויפצװינגען פרואװן ?אפיטאליסטן די און געװארן אפגעשניטן

ם, דעם פון יאך גאנצן דעם רן דורך ?ריזי אניזי  גערופענע אזוי די ארג
ד״ ״בלא? ף ?אמיטעטן, איי ארבעטער. די פון פל״צעם די אוי

ט, דער אין  אפגע־ װערן בר;י?לעך צד?ה די אט אפילו װאס צ״
 םארט יעדער אפגעשטעלט ױערט שטעט צענדלי?ער אין און שניטן
רונג ?אפיטאליסטישע די טײלט הילף,  דאלער ביליאנען אוים רעגי

 ?ארפא־ גרויסע די און באנ?ירן די מאמאטן, אייזנבאן די העלפן צו
אן 2( ראציעם  ?אגסטרא?שאן ״עמוירדזשענםי דעם פון דאלער בילי
 העלפן צו װערן גענוצט װעט באשטימט, האט הואװער װאם פאנד״,

טן). און פראפיטן מ־ויסע אנהאלטן צו ?אפיטאליסטן די דענ ױוי ד
ט .2 D דעם לייזן ?ענענדי? ני 'tn p, אימפעריאליםטן די זוכן 

 איבער־ אנדער אן דורך װעלט־מלחמה, אנדער אן דורך אויםװעג אן
רן אימפעריאליםטן יאפאנעזישע די װעלט. דער פון פארטײלונו״  פי

שע די ?עגן מלחמת א איצט שוין עזי טן מאםן כינ צערייםן צו צװע? מי

:נעמען אויסגע?ריצטע מיט שטע?נם פירט מען װא?אציע.
״קינדערלאנד״. 1931 יאר ״דאם

 ש״נט מען און םלוי?עלעך, גלעזערנע אין מען פירט שלײנגלעך
ליךער. ט׳זינגט פר״לעך, מ׳איז און

 גוט האט ער אז דערצײלט, יעדער מיר. לעבן זיצן יאטן ם״נע
״ן זאל יאר גאנץ א אז געװאלט, װאלט מען אז פארבראכט,  זוטער, ז

?ינדערלא״ר. אין פארברײנגען מען זאל זומער גאנצן א און
 1אי איבעראיאר ?וםען װעלן זײ צי אוים זיך פרעגן ?ינדער

״ ?עמפ.  םיט װינטער דער אריבער זאל עס געװאלט, שוין יװאלטן ז
 לערערקעם בייזע די טיט און ם?ול, פאבלי? ?אפיטאליםטישער דער
פרינציפאלם. און

 מאםע זײן צי ניט װייםט ער ?אפ. אין זיך ?ראצט מארי נאר
 און םאל־זלמן ניט. ארבעטן מעגטשן פיל אזוי ארבעט. האבן װעט

 דזשאבם. זייערע פארלוירן האבן טאטעם זײערע אז אויך, ריידן מאטל
 ?אפיטא־ שלעכטער דער װעגן מ׳רעדט ערנםט. אלע װערן מיטאמאל

?אמף. און דעמאנםטראציעם װעגן רעגירתג, ליסטישער
״ צו ?ומט זוי — איך טראכט — זע, נאר, זע — שפראך? אזא ז

״ נאר, זע  מעשהלעו, אונדזערע און שפראך אונדזער דאך געדײנ?ען ז
״ אז געטײנט, האב איך אבי  מ׳רעדט װאם אייגהערן ניט זיך פלעגן ז

 אזעל־ ?עמפ אין געלומעז זײנען װאם פיװי, און רעד אפילו זײ. צו
 רעװא־ גאנצע אויםגעװא?םן מיטאמאל זיינען רעליגיעזע, פרעמדע, כע

 און דעמאנםטראציעם די אויף גיין מען װעט אודאי לוציאנערן.
 פאר־ זאל מען באלעבאטים די ?עגן ?אמף זייער אין עלטערן ד< העלפן

לעבן. אונזער בעסערץ
 און װעלדער און שטעטלעך דורך דערװייל מיר פארן אזוי און

ױ אין צורי? מיר זיינען באלד און פעלדער יאר?. נ
ארוים: פױוי זיך כאפט מיטאמאל

״ן אויך איבעראיאר זועט איר דאװידמאן, חבר —  ?אנםעלער א ז
?עמפ? אין

 דארפסטו װאם צו נאר — איך, ענטפער — ניט! ווײם איך —
? װיםן דאם

מארי. אונטער כאפט — װיםן, אלע טא?ע װילן מיר —
״ן אלע װילן מיר װײל —  באשטעטי?ט — אייך, מיט נאר ז

הא־דזשי.
 אייך אויף דאך האב איך — מיר? ״טיט זיך: איך צעשמ״כל

 אײך מיט מאל פיל אזוי און געבייזערט זיך און געשריגן פיל אזוי
׳— ? גע?ריגט

״ װאם װ״ס׳ איד אלע. זיך צעשמייכלען  ביז איך שמייכלען. ז
 אבער זאנן. םך א נאנו״עגעבן זײ האב איך זיי. צו גוט צו געװען

״ פון זועלן עם חברה. װאוילע סא צופרידן. בין איך  אויסװא־םז ז
?לאם. ארבעטער פארן ?עמפער גוטע

ױ אין ?ינדער די אראפגענוטען האבן עלטערן די װען און יאר?, נ
 צוט װידערזען, ״צום געזעגנט: הבריש פר״נטלעך, אלע זיך .־■אבז

".25 באפגעלא אין װידערזען
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ן כינע. ט יאפאנעזער די מארשירן איצט שוי  אונטער־ פולער דער מי
ת אימפעריאליםטישע די פון שטיצונג  פון קערפערם די איבער מלוכו

שע ד< עזי די מאסן כינ  אדץ פארבאנד. םאװעטן דעם פון טויערן צו.
 םאװעטישער דער צו מאנדזשוריע קײן געשיקט װערן םאלדאטן מער

 אין װלאדױואםטאק. באשיםן צו זיך גרייטן קרױ״םשיפן און גרעניץ
ען ז״ערע טונג ר״ פן מלחמה א פאר צוג  באװא־ פארבאגד םאװעטן אוי
ך אימפעריאליםטן די פענען גװארדײער. װײםע צארישע די אוי

טן פארװאם .3 ר״  פאר־ םאװעטן דעם קעגן מלחמה די צו זיי ג
ל דערפאר באנד? ״ ך האט ער װי נאכדעם פארבאנד, םאװעטן דער װ  זי

 לאנד איינציקע דאם געװארן איז עקםפלואטאטארם, די פון באפרײט
 ;ז9קריזי פון אורזאכן אלע און ארבעטלאזיק״ט אפגעשאפט האט װאם

ט נאכאנאנד װערן דארטן װאם דערפאר, עבוי פג ע אוי ״  אינדוםטריעם נ
ם און ארבעטער די פון באדינגונגען לעבנם די און  האלטן פויערי
ך ט פארבעםערן איין אין זי  םאװעטן דער װאם דערפאר, טאג. יעדן מי

ט פארבאנד ״ א בוי  אן דעם, צוליב איז, און מאםן די פאר לעבן נ
ער און אינםפיראציע װייז ע״  גאנצער דער פון ארבעטער די פאר װ

ק װעלט׳ די נ װ״ז םן ארבעטלאזיקייט, דער צו אויםװעג אן אנ  קריזי
ער; און ט ׳פארבאנד םאװעטן דער װאם דערפאר, הונג םאציאליזם. בוי

ף קוקנדיק .4  ארבעטער אמעריקאנער די װערן אלץ דעם אוי
שט מער אלץ  און ״פראםפעריטי״ קאפיטאליםטישער דער אין אנטוי

לוזיעם, די פרידן.  װערן לאנד דעמאקראטיש א איז דאם אז אי
 פריי װערט װאם טעראר, פאליציי דעם דאנ? א צעטר״סלט, אינגאנצן

ט דער אין געלאזן ״  דעמאנםטראציעם ארבעטלאזע און םטרייקם פון צ
ען’(די ר״ רדע  פון צעשיםונג די פעלדער, קוילן קענטאקיער אין מע

שי־ דירבארן, אין גענגסטערס פארדם הענרי די דורך ארבעטער די  מי
 די און םאוט דער אין לינטשערײען צאל פארגרעםערטע די גען,

 דאזיקע די געבוירענע). פרעמד פון דעפארטאציעם און פארפאלגונגען
ען פון אוױ.ן די ו״עןןפנט צװייפל אן האבן פאםירונגען  מיליאנ

 באדינגונגען, אזעלכע באשאפן האבן און פארמערם און ארבעטער
 קאפיטא־ די פארלאזן צו זוכן װעלן ארבעטער די יװעלכע אונטער

װאל־קאמפאניע. קומענדיקער דער אין פארטײען ליםטישע
ק .5 םנדי מונג די װי  קאפיטא־ דער װעט ארבעטער, די פון שטי

קן דעם אפצואװענדן זוכן צװײפל׳ אן קלאם, ליםטישער  ראדי־ דאזי
״ אפציען קאנאלן, ״זיכערע״ אין מאםן די יפון קאליזם  דער פון ז

״ װעלן דערפאר פארט״. קאמוניסטישער  ארגא־ פרואװן אפשר ז
רן װי פארטיי קאפיטאליםטישע דריטע א ניזי  דעם אין דאם זעען מיר (

אי, פראפעםאר װעםט, דער אין באװעגונג קאקםעם גלח ױ  לאפאלעט ד
ײ אדער וו.), א. א.  פארטיי, פאציאליםטישע די שטיצן װעלן ז

ך דערנעענטערן פון ארבעטער ראדיקאליזירטע די אפצוהאלטן בדי  זי
שע די שטיצן און פארטײ. קאמוניםטי

 די שטיצן אקטיװ קאפיטאליםטן די װעלן פארװאם ב
פארטיי םאציאליםטישע

 אין געװארן איז פארט״ םאציאליםטישע די וואם דערפאר׳ .1
 נוצן קלאם, קאפיטאליסטישן דעם פון האנט צוױיטע א פראקטיק איר

ם באלעבאטים די  םיטואציעם, אזעלכע אין הויפטזעכלעך פ. ם. די אוי
שט װערן ארבעטער די יװען איצט, װי  ראדיקאליזירט. און אנטוי

בן ארבעטער די װען ר פון אויםװעג אן זוכן אן הוי ע ״  קלאגעדיקער ז
בן און לאו.ע ך גי  דאמאלט פארטיי, קאמוניםטישער דער צו קער א זי

 מאםן די אפװענדן פרואװן און געפאר די באלעבאטים די דערפילן
 דערגר״כן, צו באלעבאטים די זוכן דאם קאנאלן. ״זיכערע״ אין

ט װאם פ. ם. די פאראוים ארויםרוקן דורך  ציל דאזיקן דעם דינ
ט גומ זייער  ארבעטער די װי לאנג אזוי פראזן, ראדיקאלע אירע מי

ען ע, דער אונטער נאך זיינ לוזי  אינטע־ די פארטרעט פ. ם. די אז אי
ארבעטער. די פון רעסן

 צו מורא װאם גארניט האט קלאם קאפיטאליסטישער דער .2
״ פ. ם. דער פאר האבן סן ז ט אז דערפארונ;, פון װיי  דער זינ

 קלאםנקאמף דעם פארװארפן פארטײ םאציאליםטישע די האט מלהמה
שואזיע. דער פון פארטיי דריטע די געװארן איז און  פאקטיש בורז

ען ״ זיינ  קאפיטאליםטישער דער פון אונטערשטיצער שטארקםטע די ז
 ארגאניזאציעם מיליטאנטע די פון שונאים ביטערםטע און ארדנונג

פארט״. קאמוניםטישער דער און
 אפיל אן אין מארכאנען פ. דזש. נאך פאלגט טאמאס נארמאן .3

 אויפ־ ארגאניזאציע, אן איז װאם ״בלאק־א״דערם״ די •«טיצן צו
ט טן געבוי  רעליף פון לאםט נאנצע די ארויפצואװארפן צװעק מי

ף  די נאכשפירן צו אליין, מאםן ארבעטער די פון פלייצעם די אוי
ען צו און ארבעטער שע א װי דינ  צװייטער א פאר מאשין מיליטערי

װעלט־מלחמה.

 די קעגן מלוכה יאפאנעזישע די בארעכטיקט פ. ם. די .4
שע  צוצו־ אימפערזאליפטן די ארום אזוי העלפט און מאםן כינעזי

ך גרייטן פארבאנד. םאװעטן דעם קעגן מלחמה א יפאר זי
 מאכט, אין איז פ. ם. די װאו מילװאקי, רעדינו״ אין .5

צ״ די מערדערט פן ארבעטלאזע די פאלי  אופן, גרויזאמען זעלביקן אוי
 אין פאליטישנם. רעפובליקאנישע און דעמאקראטישע אונטער װי
 באשעפ־ און ארבעטלאזע די זיינעז שטעט קאנטראלירטע פ. ם. די

פן איבערגעלאזן אזוי פונקט טיקטע  קאפיטאליפטן, די פון באראט אוי
 קאפיטא־ די פון קאגטראלירט איז װאם שטאט׳ אנדער יעדער אין װי

פארטײען. ליםטישע

פארטײ. דעמאקראטישער דער פון ראל די ג.

י .1 ױו ו  דער אין פאר קומט קריזים טיפער איצטיקער דער אז
ױוי און, אדמיניםטראציע רעפובליקאגישער פון צייט  די איז זי אזו

 אפן געצװאונגען איז זי און מאכט, דער בא שטייט װאם פארט״,
ײטונגען, מלחמה און הונגער פון פאליםי א דורפצופירן  די אדן צוגר

ע, לוזי  פרא־ פון פארטיי א איז פארט״ רעפובליקאנישע די אז אי
ען םפעריטי,  פון פאליםי די איז געװארן, צעטרייםלט אינגאנצן זיינ

 ארבעטער די אריבערגעװינען דעריבער, פארטיי, דעמאקראטישער דער
ט דורך ר״  צו באצוג אין תויפטזעכלעך דעמאגאגיע, פארשפר״טער ב

 דעמא־ דער פון פאליםי די אז קלאר, איז עם רעליף. ארבעטלאזן
 רעפובליקאנישער דער פון װאם זעלביקע, די איז פארטיי ־ראטישער

 דעמא־ די װאם פאקט, דער באשטעטיקט דאם רעגירונג. ־ואװער
 קעגן פאליםים הואװער אלע אונטערשטיצט האבן קאנגרעם אין קראטן

 דעמאקראטן די װאו שטאטן, און שטעט יענע אין און ארבעטער די
ען פן ארבעטער די קעגן זײ האנדלען מאנט, אין זיינ  זעלביקן אוי
רעפובליקאנער. די װי אופן,

 די אין פארטײען קאפיטאליםטישע די פון מעטאדן די ד
וױאלן. קומענדיקע

(צוזא־ קאפיטאליםטן און םאציאליםטן די אז קלאר׳ איז עם .1
ט גזען  ײעלז׳ פירער) לייבאר״ אװ פעדער״שאן ״אמעדיקען די מי

 אין דעמאגאגיע און היפאקריטםטװע פון פארמען אלע נוצן דעריבער,
 ארבע־ די אפצונארן פארזוך א אין װאל־קאמפאניע, קומענדיקער דער
״ שטערן צו און טער קן ז  אומצו־ װאקםנדיקע זײער אויםצודרי

 קאמונים־ דער פאר שטימען דורך ראדיקאליזאציע, און פרידנקײט
שע דו פאר און פארט״ טישער קאנדידאטן. קאמוניםטי

 שטימען און שטיצן דארף ארבעטער יעדער פארװאם ה.
פארטײ. קאםוניםטישער דער פאר

שע די פאר־ װאפ פארטײ, אײנציקע די איז פארטיי קאמוניםטי
 קאמו־ די פארמער. און ארבעטער די פון אינטערעסן די באמת טרעט

שע ט האט פארטיי ניפטי ען װאם אינטערעםן, באזונדערע קיין ני ײנ  ז
 גאנצן. א אלם קלאם ארבעטער דעם פון אינטערעםן די פון אפגעטיילם

קע די איז זי  און ארבעטער די ארגאניזירט װאם פארט״, איינצי
:קאמפן די אין זיי פירט

פן פארזיכערונג םאציאלער און ארבעטלאזער פאר א)  אוי
באלעבאטים. און שטאט פונם חשבון

טן קעגן ב) שני לעבן־םטאנדארד. נידעריקן און לוין־
םי״ באלדיקער פאר ג) שענ דיםקרימינא־ אן הילף ״עמוירדז

פרעמד־געבוירענע. און שווארצע קעגן ציעס
ארבעטפטאג. זיבן־שעהדיקן א פאר ד)
 זעלבםט־באשטימונג און נעגער די פאר רעכט גלייכע פאר ה)

״בלעק־בעלט״. דעם פון
 פון פארמען אלע קעגן טעראר, קאפיטאליםטישן דעם קעגן ו)

ארבעטער. די פון רעכט פאליטישע די פון אונטערדריקונג
מלחמות. אימפעריאליםטישע קעגן ז)
קונג דער פאר ח) שע די פון פארטיידי  דעם און מאםן כינעזי

םיאװעטן־פארבאנד.
 װעט פארטיי קאמוניםטישער דער פאר שטים איינציקע יעדע .2

 די קעגן קלאם ארבעטער דעם פון װידערשטאנד דעם פארשטארקן
םן, באלעבאטים די פון עם9אטא שני  פרעמד־ פון דעפארטאציעם (לוין־

 אזוי דעם פון אפשטעלן דאם לינטשערײען, פאליצײ־טעראר, געבוירענע,
ך װידער־ ארבעטער דעם פארשטארקן װעט װ.), א. א רעליף מאגערן אוי



23ק 3 ו פ ר ע ד1932 מאי־ױני,

 פארטײדי- די פארשטארקן מלחמות, אימפעריאליםטישע קעגן שטא;ד
שע די פון קונו. פארבאנד. םאװעטן דעם און מאםן כינעזי

שע פון דערוױילן דאם .3  קאנגרעם אין קאנדידאטן קאמוניםטי
 פארום, א אין האל דעם פארװאנדלען צו מעגלעכקייטן באשאפן װעט
ך װעט עם װעלכן פון  קלאם, ארבעטער דעם פון שטימע די הערן לאזן זי

 װעלן װאם געזעצגעבונגען, אזעלכע ארײנצוברײנגען דערמעגלעכן װעט
ן  (דאם ארבעטער די פון לאגע די פארבעםערן צו באמת געװעגדט זיי

 ארבעטםטא;, זיבן־שעהדיקן פארזיכערונג ארבעטלאזער יפון איינפירן
ך װעט װ.), א. א.  אלע באקענזפן און ארונטעררייסן מאכן מעגלעך אוי

קלאם. ארבעטער דעם קעגן נעמען קאפיטאליםטן די װאם מיטלען,

 צו געװארן ארײנגענארם זײנען ארבעטער די אזוי װי ו.
פארטײען קאפיטאליםטישע די פאר שטימען

 פאר געשטימט ארבעטער םך א האבן פארגאנגענהײט דער אין .1
ען זיי װאם דערפאר, פארטייען קאפיטאליםטישע די ײנ  באאיינפלוםט ז

 פרעםע, קאפיטאליםטישער דער פון פראפאגאנדע דער פון געװארן
ען םך א װ. א. א. מואװים םקולם, נ ״  צו געװארן פאריפירט גרינו. ז
בן, רונג די אן פירן פארטײען קאפיטאליםטישע די אז גלוי  די אין רעגי

 פלעגן פארטײען קאפיטאליםטישע די פאלק. גאנצן פון אינטערעסן
ט דער אין פארבריינגען ״  אומבאדייטנדיקע םארטן אלע װאלן די פון צ

שום״, פארפירערישע און  און ארבעטער די פארבלענדן צו כדי ״אי
 קאפיטאליםטישער אנדערער אדער דער פאר שטימען צו זיי מאכן

ל װילםאנען, פאר ״שטים ב. (צ. פארט״. ״ ט אוגדז האט ער װ םגעהי  אוי
ט פארטיי רעפובליקאנער דער פאר שטים א אדער מלחטה״, א פון  מיינ

װ.) א. א. ביר״ פראצענט האלב א און ״צװיי אדער פראםפעריטי״,

באגריפן פאלשע פאריקע די ז.

קע קלאםן םך א  דער פאר געשטימט האבן ארבעטער באװאוםטזיני
 זיי יװייל דערפאר, פארגאנגענהייט דער אין פארטיי םאציאליסטישער

ט האבן  דערװ״לט צו קאמוניםטן די פאר מעגלעכק״ט קיין געזען ני
 צו שטים די אװעקצוגעבן בעםער איז עם אז געטראבט, האבן און װערן

 איידער פארטייען קאפיטאליסטישע אלטע די צו אדער םאציאליסטן די
 האבן ארבעטער קלאםן־באװאוםטזיניקע סך א שטימע. א ארויםװארפן

:דערפאר שטימען פון אפגעהאלטן אינגאנצן זיך
ען, האבן זיי װייל )1 עז שואזע די אז א״נג  דעמאקראטיע בורז

ע אן איז לוזי ;אי
ל )2 ט האבן זיי זויי ענוג געזזאט ני בן ג ן גלוי מעגלעכ־ די אי

װ״לן צו קייטן  זיי אדער קאנדידאטן, קלאם ארבעטער דער
ײנען ג, דער מ<ט געװען ז  װאלטן זיי װען אפילו אז מיינונ

ט זיי װאלטן געװארן, דערװיילט  דערגר״כן געקאנט ני
אזן דעם אין רעזולטאטן קאנקרעטע קיין שו  קאנגרעם בורז

לעגיסלאטור. אדער
שונג זייער צוליב )3 טוי  פארטיי׳ סאציאליםטישער דער אין אנ

ך האט ארבעטער די קאנדידאטן װעמענם  צו א״נגעגעבן זי
פאזיציעם. אפיציעלע צו דערװײלן

 צוליב אלגעמײן, אין פאליטיק צו פאראכטונג זייער צוליב )4
 קא־ די פון האנדלונגען קארופטע און שװינדלער״ען די

 (אנשרעקן װאל־קאמפאניעס אין פארטייען פיטאליםטישע
ט שװינדלען װיילער, די שטי־ גנבענען װאל־מאשינען, מי

װ.). א. א. מען
נ )5 לי שע די װאם דעם, צו ט האט פארטײ קאמוניםטי בא־ ני

ײטונג װעגן דערקלערונגען גענוגנדיקע געבן צו דויזן  באד
קונג רעװאלוציאנערער פון  דער און װאלן, אין באטיילי

 םאציאליםטישער דער פון צילן די צװישן אונטערשיד
ג קונ לי אט״ קאמוניםטישער. און װאלן די אין ב

אויפגאבן באלדיקע ח.
בן גלייך דארפן מיר .1 היי  צו קאמפאניע אידעאלאגישע אן אנ

ט אבםאלוטע די ארבעטער די דערקלערן ײ ק די װענ ט װ פון נוי ך אקטי  זי
 און שטיצן צו און װאל־קאמפאניע קומענדיקער דער אין באטייליקן

שע די פאר שטימען ט איז עם קאנדידאטן. קאמוניםטי  וואס גענװ״ ני
 אנערקענען ארגאניזאציעם םימפאטישע נאענטע די פון מיטגלידער די
ע די ט; דאזי־ ״ ק טי כ  מיט־ זייערע און ארגאניזאציעם, דאזיקע די װי

 אר־ אנדערע צווישן קאמפאניע אויפקלערונו. אן אנפירן דארפן גלידער
ען וואם גאניזאציעם, ט נאך זיינ דער צו נאענט געװארן צוגעצויגן ני

 און פרײנט זייערע צװישן שעפער, די אין פארטיי, קאמוניםטישער
נאכבארשאפטן. זײערע אין

שע די אז געפיל, דער .2 ט האט פארטיי קאמוניםטי  ״מעג־ קיין ני
װ״לן צו לעבק״טן״  די װעין. באקעמפט דארףו קאנדידאטן, אירע דער

לונג װ״ שן דעם פון דער  אהייא יארקװיל, אין קאונםלער קאמוניםטי
 םימפא־ 25000 איבער מאם פאקט, דער ײאלן. פאראיאריקע די אין

שע די ארויפצושטעלן אף אונטערגעשריבן האבן טיקער  קאמוניםטי
 אר־ טויזנטער צענדליקער װאם פאקט, דער ;װאל־צעטל אפן פארטיי
ך האבן בעטער  און אנטי־מלחמה מאי, ערשטער דער אין באטייליקט זי

ײיייז דעמאנםטראציעם, פעברואר טן4 די אין א  מעגלעב־ די קלאר ב
טן  װאלן. נאציאנאלע קומענדיקע די אין רעזולטאטן פאזיטױוע פון ק״

שע די פון װאוקם מואלדיקער דער  פראק־ פארלאמענטארע קאמוניםטי
 אז באװײזט, װ. א. א. טשעכאםלאװאקיע פוילן דײטשלאנד, אין ציעם

שע די װאל־רעזולטאטן. פאזיטױוע געװינען קענען פארטײען קאמוניםטי
אפא־ װאל־קאמפאניע א אװעקשטעלן זאל ארגאניזאציע יעדע .3

ט צוזאמענארבעטן זאל װאם ראט, שער דער מי  און פארט״ קאמוניםטי
ך זאל בן זי הוי  םטן22 דעם פאר קאנפערענץ שטאט דער צו צוגרײטן אנ
אציע שטאט און נאציאנאלע די פאר און מאי אמינ  פון צוזאמענפארן נ
פארטיי. קאמוניםטישער דער

טן 5דארן ארגאניזאציע מאסן יעדע )4 ר״  פון קאדרע א צוג
ע ר ע  גענוצט זאלן װאם גרופן, אגיט־פראפ און רעדנער אייגענע ז״

טן דארפן זיי קאמפאניע. דער פון פארלויף אין װערן ר״  ארויס־ צוג
צײט. צו צייט פון ליפלעטם צולאזן
רן צו װערן גענומעז אוץ־ דארפן שריט .5 ליזי  מיט־ אלע מאבי

 נאכבארשאפטן די פון און שעפער די פון ארבעטער די און גלידער
ען װאם אונטערשריפטן, זאמלען פאר ק זיינ טי  ארויפצושטעלן אוין» נוי

פן קאנדידאטן פארט״ קאמוגיםטישע די באלאט. אוי

קענטאקי אין לענין
ט פון (שלום ״ )16 ז

פ ביםעלע דאם פארלירן זיכער שייז עי  בודע. הילצערנע די און זו
 דאם דערזען װעט ער װען פרייד, גרוים פון ציטערט הארץ דאם אבער

האר. ז־״ן פון פ;ים פארקרימטע
* *

לינג דער ך האבן בוימער די געקומען. איז פרי ט באדעקט זי  מי
 און בלימעלעך קליינע ארויסגעשפראצט האבן בלימעלעך די גרינםן.

 פלא־ גערטנער דער ציטערט, גערטנער דער גארניט. מער װייםט מען
ט שלאפט טערט,  וואס קעלטן, די פאר מורא האט נעכט, די אין ני
אנקומעו■ נאך קענען

ען קעלטן ײנ ט ז  רעגנם און געכט, און טעג װארעמע געקומען, ני
צײט. אין

 שענםטער דער און װארימםטער דער געװען איז טאג יענער און
 צו ארוים איז גערטנער שװארצער .אלטער דער װען אינדערפרי, און
טן די ״ ך האט בלומען, ב בן קאפ דער אים זי  דריוען צו אנגעהוי

פן פרייד. פון טן בערגל אוי מי  קלאר ארוים איז גארטן אינ
ך האבן פארבייגײער דײטלעך. און ך און אפגעשטעלט זי  באװאוינ־ אוי

איז בריהשקײט. גרויםע די דערט  פאר אנגעזען און פול ארוים ם׳
װעלט. גאנצער דער

ען, מענטשן װי פענסטער, די דורך ריכטער דער זעט  װערט שט״
ן צו געקומען לענין מאן דער איז אפשר און שרעק. מלא ער  זיי

לעבן. דאם אים בא נעמען אים, epאר װארט און גארטן
ט ארוים ער לויפט ׳ ביקס. דער מי ן ״ ט איז לענין נ  געקומען ני

 גרויםער א בלומען. די פון ארויםגעװאקםן איז לענין אבער אים, צו
ט פנים, ברייט א און קאפ טן װאנצעם, די מי  שניפם און קאלנער מי
ך האמער און םערפ א און בן. פון אוי אוי

רעזאלוציע מיטגעפיל
 , א. א. א. 187 ברענטש גלום יעקב פון מיטגלידער די מיר

 מאקם חבר צו מיטגעפיל און טרויער טיפן אונדזער אוים דריקן
ט פריצײטיקן איבערן דיטש, ן פון טוי  גע־ דיטש, אנא פרוי זיי

מערץ. טז17 דעם שטארבן
ט צער קיין פון מער זאל ער אז אים װינטשן מיר סן ני  און װי
טן צוזאמען קעמפן אין טרייסט געפינען  ארבעטער מיליטאנטן מי

קלאם.
םעקרעטאר. פרידמאן, ישראל

םעקרעטאר. רעק. װעלטמאן, פ. װ.
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נױארק אין דעפארטמענט מעדיקאל דער ש. נ.

 מעדיקאל אין מיטגלידערשאפט דער פון װאוקם דעם מיט
ק איז דעפארטמענט טי  דאקטוירים, צאל די פארגרעםערן צו געװארן נוי

 מעדיקאל דער האט אזוי מיטגלידער. די באדינען צו בעסער כדי
 אין און הארלעם אין דאקטאר א אנגעשטעלט לעצטנם דעפארטמענט,

ך װיליאמסבורג,  געשניטן בראנזװיל אין דיםטריקט דער איז אוי
ף געװארן  אין געװארן אנגעשטעלט איז דאקטאר א און העלפט, אוי

ו איסט י יארק. נ
ק׳/ נומער דעם אין פלאץ באזונדערן א אין פונ גע־ איר װעט ״

 זייגען וועלכע דאקטוירים, דיםטריקט די פון צעטל פולן א פינען
ק  און אדרעםן שטונדן׳ זייערע דאקטוירים, אונטערזוכונו. גלייכצײטי

• נומערן טעלעפאן
ך  דעפארטמענט מעדיקאל ביים אפטיילונג םפעציאלעםטן דער אוי

געװארן. פארגרעםערט לעצטנס איז
 דר. ספעציאליםט, ביינער אפענהיימער, דר. צוגעקומען איז עם
 דאקטאר. קינדער ליטװאק, דר. ״ױראלאגיםט״, און כירורג אשנער,

ױוידאף, ליא דר• — ברוקלין  רעי עקם טיילאר, דר. כירורג, מארך די
ט צוזאמען םפעציאליםט. ך געפינען װאס םפעציאליםטן די מי ן זי  שוי

ף פריער פון ך געפינען םטעף דעם אוי  דעפארט־ מעדיקאל אין איצט זי
םפעציאליםטן. 15 און דאקטוירים דיםטריקט 16 ארדן פון מענט

ו|  צוגע־ האט שייפער, חבר פארװאלטער, דער װאס באריכט א פ
 פאלגנדע די ארוים מיר נעמען קאמיטע, מעדיקאל דער צו שטעלט

בן װאם ציפערן אינטערעםאנטע  גרויםע א פאר װאם בילד קלאר א גי
 ארדן פון מיטגלידער די פאר איז דעפארטמענט מעדיקאל דער הילף

ט 2 ארום האבן צייט יאר דעם אין פאמיליעם. זייער און  טויזנ
ך ארדן פון מיטגלידער ט באנוצט זי  דער װאם םפעציאליםטן די מי

האט. ארדן
ען םפעציאליםטן די דורך נ ״  ארייגגעגעבן חברים צענדליקער ז

 געקראגן האבן זיי װאו שטאט אין שפיטאלן פארשידענע אין געװארן
שע ציני שע און מעדי  פאלן םך א אין פו־ײ, אינגאנצן הילן= כירורגי

ען װאם םפעציאליסטן די פון קריגן צו געװען מעגלעך אפילו און  זיינ
ט פארבונדן  װען קאנסאלטאציעם׳ פרייע דעפארטמענט מעדיקאל דעם מי

ד דער טגלי ט האט מי באצאלן. געקענט ני
ט אבער ען אליין ספעציאליםטן די בלויז ני  אינםטרומענטאל זיינ

 נאך ארדן, פון פאמיליעם ז״ערע און מיטגלידער די העלפן און
ט פאל דער דאם איז מערער דאקטאר. דיםטריקט דעם מי

ען אונדז  האט דאקטאר דיסטריקט א װאו פאלן, באקאנט זיינ
טן 26 געמאכט ען אונדז פאציענט. 1 צו צייט װאכן 3 אין װיזי ײנ  ז
ט האט דאקטאר דיםטריקט דער װאו פאלן באקאנט  ביז געװארט ני

 מאל 3 און 2 געקומען איז נאר פאציעגט צום ו.ערופן אים האט מען
ען אונדז פאציענט. צום טאג א נ ״  דיםטריקט דער װאו פאלן באקאנט ז

ער 10 געװארן גערופן איז דאקטאר ק און אװנט, אין אז״ג מענדי  ?ו
ז אין י ך הו ט, דעם פאר באצאלט נעמען צו אנטזאגט זי  און װיזי

ק ט האט קראנקער דער אז װיםנדי פן צו ני צין, דעם קוי  ער איז מעדי
צין די געבראכט און םטאר דראג אין אײעק  אין קראנקן. צו טעדי

ט דאקטוירים די האבן יפאלן אלע די ײן געקראגן ני  עקסטרען 1 ק
טגליד דער װאם אלץ ארבעט׳ זייער פאר געצאלט םענט  דער־ האט מי
קװארטאל. א םעגט $1.05 איז כעצאלט פאר

 מע־ דער זואם דערפאר הויפטזעכלעך געװארן מעגלעך איז דאם
װיזן האט דעפארטמענט דיקאל ען בא  דעפארטמענט דעם אין אריינצוצי

ען מאטעריעל חוץ א װאם דאקטוירים ״ זיינ ק ז טי ציי ל״כ  פאראינ־ ג
פבוי דעם אין טערעםירט , װײלע צװײטנס און ארדן, פון אוי ״  ז

״ אז װײםן דאקטוירים די ט טאן צו דא האבן ז  ארבעטער אן מי
ך װעט װאס ארגאניזאציע ט זי ען צו זאך קיין פאר אפשטעלן ני  דינ

מיטגלידער. אירע פון איגטערעסן די
ען עם װיפל אויןש ײנ  מעדיקאל דעם אין חסרונות פאראן נאך ז

ען אזעלכע און — דעפארטמענט  מעדיקאל דער זוכט — פאראן זיינ
״ דעפארטמענט קן צו ז טי ״ אז יי ב  דער אן מע^לעד, װי עלשנ אי
ן ״דזשאב״ דער װעט גופא מיטגלידער די פון אבער קאאפעראציע ״  ז

שװערער. א

לן מיר טגליד א װען אמאל, נאך פארנאטירן דא װי עפעם האט מי

ט ער דארף דאקטאר, קעגן אויסצוזעצן ף װערן ברוגז ני  דעם אוי
/ ן׳ חז ײן איז עס נאר ״ ב און קלאגע, א מאכן צו פליכט ז  עם אוי

ן זיך װעט װ״ז ם רוי  דער יװעט בארעכטיקטע א איז אנקלאגע די אז א
 דער איז סוף כל םוןן װײלע גערעכטיקײט, קריגן זיכער מיטכליד

מיטגלידער. די דינען צו דעפארטמענט מעדיקאל פון צװעק
? קלאגע א מען מאבט אזוי װי

ד דער טגלי  רארף ער שריפטלעך. מאכן קלאגע די מוז מי
 דאקטאר, פון נאטען ברענטש, פון נומער אדרעס, נאמען, דעם אכגעבן

ט די ״ גופא. ענין דעם און פאםירט האט ענין דער װען צ
 אי־ סעקרעטאר ברענטש דעם דורך אדער דירעקט דארף קלאגע די

ט דעפארטמענט. מעדיקאל פון אפים אין װערן בערגעשיקט  אלע ני
ך פארשט״ט מאל  אז פאלן פאםירן עם גערעבטע. א קלאגע די איז זי
טגליד דער ט מי ק ני םנדי  צו און בארעכטיקט יע איז ער וואם צו װי

ט גיט, װאם קײטן צו בר״נג םטי װי  דאקטאר. דעם און אים צװישן צ
 דאקטאר דער און שולדיר״ איז דאקטאר דער איז, רעזולטאט דער

ג ג אזא ניט. טוי אנ ת בן קען און שלעכטער א זייער איז צ א ה טי  גי
רקונג גוטע קיין ף װי  דעם פון אנטװיקלונג װ״טערדיקער דער אוי

דעפארטמענט. מעדיקאל
טן טיפיטשנע ק״ ײני ען קל נ ״  דעם אפגערופן :די אט אומגעפער ז

ט 5 פונקט דאקטאר  דאקטאר צװישן קריג א און אװנט אין 8 נאך מיגו
ט, א פאר קומט אים — טענהט דאקטאר דער מיטגליד, און י ז י ו  וױילע ז
ט 5 גערופן אים ה־אט ער נו ד דער און /8 נאך מי טגלי  אז טענהט מי
ט 2 געװען איז עם נו .8 פאר מי

טגליד א סט דאקטאר דער און אפים אין דאקטאר צום קומט מי  היי
ט, פארן דאלער 2 אדער דאלער 1 באצאלן זין־  האט װייילעיער װיזי
ט אים ף ני ן אוי ד אלם ליםט זיי טגלי  און דיםטריקט, זיין אין מי

ד דער אז זאך בעםטע די איז פאלן אזעלכע טגלי  דעם באצאלן זאל מי
ט דעם פאר דאקטאר זי רן און װי קי ט קאמוני  און אפייפ דעם מי

ט אפט גאנץ איז. טעות דער וואו פעסטשטעלן ך ווייז  אז ארוים זי
טגליד דער ק דעם אונטער איז מי רו  א איז ער װאס דערמיט אז א״נד

 דעפארט־ מעדיקאל צום אטאמאטיש ער געהערט ארדן אין מיטגליד
ט אבער איז עם מענט, אזוי. גי

טגליד א  אים פאר עפנט דאקטאר דער און דאקטאר צום קומט מי
ט, דעם פאר באצאלן זיך הייסט ער און געשװיר א ך און וויזי ל״  ג

סט דאקטאר דער אז קלאגע א איר האט ײי ך ה  איז װאו טא באצאלן, זי
״? דער  מען אז דאקטאר צום געהערן דאם איז װאם צו און ״בארגן

? צאלן איינם אלץ דארף
 פרויען םפעציעלע באנדאזשירן, אפעראציעם, פאר איז׳ ענטפער דער

טגליד דער דארף קראקהײטן מענערשע און  פונקט דאקטאר דעם צאלן מי
ט דאם פאציענט, פרױואטער א װי ט גיי ר״ן ני אפמאך. דעם אין א

רן צו דערמיט מיר מײנען י ז מי ני  קומען’ װאם גלאגעס די מי
ם? די ק?גגן אריין רי ן, דאקטוי י י סן מיר נ  צײט צו צייט פון אז וויי
ך כאפט  זיך קען װאם דאקטאר א דעפארטמענט אונדזער אין אריין זי

ט ן יװאם דאלער, א כאפן פון אפגעוואוינען ני  צום צוגאנג גאנצער זיי
טו דאלער א כיםטו איז, ענין ט גיםטו אלרײט, ביז  ניט, טויגםטו ני
ך אויג* לאזן צו רעכט איז דערפאר און  איז דערפאר שעהן, װארטן זי

״ן רעכט ג נ י רי ז אין א י ט אפילו און קראנקן דעם אנקוקן הו  נעמען ני
ם טעמפעראטור די צין א פארשר״בן און קראנקן ב״  שו<ן און מעדי

ף זיין ט צװ״טער דער אוי ״ טיר. ז
ען עס ײנ  דיסטריקט דער מאו פאלן באקאנט אפילו אונדז ז
ע צו שיקט דאקטאר ײנ  אבער אונדזערע, צו אנשטאט םפעציאליםטן ז
 דערװיסן מיטגליד, פון באלד און דירעי,ט דאם זיך דערװיםן אנשטאט

ך מיר  האנט, דריטער אדער צװייטער א דורך און שפעטער דאם זי
עו טיפם דאלער די אפילו ײנ ך ז ״ן מיר װאים ?ריינק א אוי ל ען א  זיינ

שולדיק. דעם אין
טגליד יעדער :קאנקרעט רעגו״ די נאכקומען העלפן דארף מי

ד יעדער דעפארטמענט, מעדיקאל פון לאציעס טגלי  געהערט װאם מי
ט נאך ן דורך דארף דעפארטמענט מעדיקאל אין ני ך םעקרעטאר זיי  זי

 גלײך דארף ברענטש יעדער דעפארטמענט, מעדיקאל אן אנשליםן גלייך
ע פון װער אפטשעקן ײנ ט נאך געהערט עם מיטגלידער ז  מעדי־ צום ני

שן קאמפאניע םפעציעלע א אנפירן און דעפארטמענט, קאל  די צװי
ײ אז מימגלידער ך זאלן ז דעפארטמענט מעדיקאל אז אנשליםן זי



25ק נ ו פ ר ע ד1932 מאי־ױני,

 עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון זיצונג וטע2
ארדן פון אפים אין מערץ דוטן דעם אפגעהאלטן

ד: װעזנ אן, פידלער, בראדםקי, לין, װיינער, אנ מ ענ גראםמאן, א״ז
רין,  סולטאן׳ םיגל, םקלאר, מענשער, קאסטרעל, װייזער, האלפערן, ג

 רעדי, קארנאװםקי קאנדעלא, קעלנער, פיגקעלשטײן, פרימאװ, לרפין,
* שטיינבערג. שילער,

פאלאק. און בעדאבט אבװעזנד:
װיינער. פארזיצער:
טינכ לעצטן פון פראטאקאל םן. און פארגעלײענט מי גוטגעהיי

 קאמ־ די אז באריכטעט׳ זאלצמאן חבר באריכט. סעקרעטאר׳ם
ך האט װעלכע מיטגלידער, פאר פאניע  איז מערץ טן12 דעם געשלאםן זי
 איבער קאמפאניע דער אין דערגר״כט האבן מיר דערפאלג. א געײען

 מיטגלידער געשטראכענע די ארונטעררעכענענדיק מיטגלידער, 15-000
ט געשלאםן טיר האבן יאנואר טן1 דעם ?װארטאל. דעם פאר  13,636 מי

ט קאמפאניע די געשלאםן מיר האבן מערץ טן12 דעם מיטגלידער.  מי
 מיט־ 1528 פון צואװאוקם נעט א אוים מאכט דאם מיטגלידער. 15,164
 דאם, געװען איז קאמפאניע דער פון פעלער הויפט דער גלידער.

ך האבן פארמאגן מיר װאם ,300 די פון ברענטשעס 78 בלויז װאם  זי
ר װאלטן קאמפאניע. דער אין באטייליקט  ברענ־ מער ארײנגעצויגן מי

 דארפן פונדעםטװעגן גרעםער. פיל געװען רעזולטאטן די װאלטן טשעם,
ט צופרידן זיין מיר ל רעזולטאטן, די טי ״  פארט האט קאמפאניע די װ

װייזן סן א אויפצואװעקן בא • אריז אונדזער פון טייל גרוי
 פאלגט: װי מיר שט״ען םעקציעס שפראכיקע אנדערע די מיט
 איטאליע־ מיטגלידער. 421 און נוקלעאום 8 ברעגטשעס, 13 ענגלישע

ט נוקלעאום 7 ברענטשעם, 11 ניישע,  אוקראינישע, מיטגלידער. 444 מי
ט נו?לעאום 7 ברענטשעם, 15 שע מיטגלידער. 365 מי  ברענ־ 11 פוילי

ט נוקלעאום 9 טשעס,  ברענטשעס, 7 רומענישע מיטגלידער. 312 מי
 מיט־ 81 ברענטשעם, 2 גריכישע מיטגלידער. 172 און נוקלעאום 2

 מיר מיטגלידער. 31 ברענטשעם, 2 טשעכאםלאװאקישע גלידער.
ך האבן שן, דײטשן, איין אוי װי ט שן און ארמענישן לי  אונגארי

ט ברענטש,  אנדערע די האבן צוזאמען מיטגלידער. 200 ארום מי
ט די מיטגלידער. 2,069 ברענטשעס שפראכיקע  האט םעקציע יוגנ

שע די טיטו״לידער. 904 און נוקלעאום 20 ברענטשעם, 27  םעקציע אידי
מיטגלידער. 12,191 און נו?לעאום 12 ברענטשעם, 186 האט

לי און קענטאקי פאר קאמפאניעם די דיי ען װאירקער״ ״ נ ״ ט ז  ני
 צו הויפטזעכלעך װערן צוגעשריבן קאן דאם דערפאלג. קיין געװען

ען עם װאם פאקט, דעם  צוזאמען קאמפאניעם 2 געװארן געפירט זיינ
ע און ״נ  די געליטן האט באזונדערם צװייטע. די געשטערט האט א

לי דעם פאר ?אמפאניע װאירקער״. ״דיי
ך אנטװיקלט פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמפאניע די ר זי ע ״  ז

קע אין לאנגזאם. ך זי האט שטעט אייני ט נאך זי  בא־ אנגעפאנגען. ני
ױ קאמפאניע דער אין הינטערשטעליק איז זונדערם יארק. נ

קונג דער װ-עגן א״ני רעפערענ־ דער אז באריכטן, מיר קאנען פאר
ך האט קאםע קראנקן םלאװאקישער דער אין דום  דעם געשלאםן זי

מיק כמעט האט מיטכלידערשאפט די אז און מערץ טן1  גע־ אייגשטי
מט טי ט קאנען מיר פאראייניקונג. דער פאר ע  מי־ דעם איצט רופן ני

ג נ ל עקזעקוטױועס, 4 אלע פון טי ״ ו  פון םעקרעטאר מאלינקי׳ חבר ו
ף איז קאםע קראנקן רוםישער דער  צוריק קומט ער און טור א אוי

שאינט דעם רופן מיר װעלן דעמאלט אפריל. אנפאנג טינג. דז מי
ט װי ״ ען ברענטשעם אונדזערע װ ײנ רט ז ױויזי אלגע־ די אין אקט

ען קאן קאמפאניעם מיינע  ברענטשעם אונדזערע װאס פאקט, דער דינ
ך האבן דעטראיט אין ט באזונדערם זי םגעצ״כנ  ארבעט־ דער אין אוי

 װעלכז מארד, דעם אין פאבריק. פארד׳ם ארום דעמאנםטראציע לאזער
װ״ פארצײכענען צו ארדן אונדזער האט דורכגעפירט האט פארד ־ צ  טוי

 דער און 538 בר. פון בלאזיא די דזשאזןיןז חבר איטאליענישער אן טע,
טגליד א אונדזערן פון זון א איז צװייטער  גאנצע א פון .43 בר. פון מי

 ברענטשעס אונדזערע אז באריכטן, די מיר באקומען צענטערן רייע
ך צייכענען ס זי  ארבעטער־ דער פון קאמפאניעם אלגעמיינע די אין אוי

באװעגונג.
ך זאל ארדן אונדזער אז פאר שלאגט זאלצמאן חבר  אקטױו זי

 מיר װאם דעם דורך קאמפאניע. אנטי־מלרוטה דער אין באטייליקן
קן צו ברענטשעם אונדזערע רופן װעלן לי  אלגעמיינע די אין זיך באט״

םפעציעלע ארגאניזירן זאלן זיי דעמאנםטראציעם, און קאנפערענצן

ען טינג ען װאם ארבעטער, אלע איינלאדנדיק מלחמה, קעגן מי  װאוינ
ר געגנט, זייער אין  די פארשפרייטן צו ברענטשעם די רופן זאלן מי

 גוט־ װערט זאלצמאן חבר פון באריכט דער ליטעראטור. אנטי־מלחמה
געהייםן.
 באשטאגען איז װאם םאב־קאמיטע, דער פאר באריכטעט גרין חבר

רין, און קארנאװםקי סיגל, לין, חברים די פון  רע־ די איבערצוקוקן ג
 פארבאנד. םאװעטן אין דעלעגאציע א פאר קאמפאניע דער פון זולטאטן

״ םגעפונען׳ האבן ז  פון 2 און שיקאגא פון 1 ברענטשעם די אז אוי
ױ  ארײנגע־ האט װעלכע קאטעגאריע, דער אין געװאונען האבן יארק נ

ײן — מיטגלידער צאל גרעסטע די נומען ײן און לאנד פון ברענטש א  א
ױ פון ברענטש ױ 6 ברענטש יארק. נ  דער אין געװאונען האט יארק נ
 קאטעגאריע, צװײטער דער אין 134 ברענטש קאטעגאריע, ערשטער

 428 ברענטש און קאטעגאריע דריטער דער אין פיטסבורג 100 בר.
ט דעם קאליפארניע פארטרעטער. ױגנ

 אינםטרואירט װערט םעק. דער גוטגעהייםן. װערט באריכט דער
געװאונען. האבן װעלכע ברענטשעם, די אינפארטירן גלייך

 בא ארדן דעם פארטראטן האט ער אז באריכטעט, בראדםקי חבר
״ דער נג רי הי ט צוזאמען װאשינגטאן אין ״  ארגא־ ארבעטער 14 נאך מי

ען װאם בילם, די װעגן ניזאציעם  נןאנ־ אין געװארן פארגעשלאגן זיינ
ך געבוירענע, פרעמד די געגן גרעם  מאם דעלעגאטן, אנדערע די אוי

ען ״נ ״ דער בא פארטראטן געװען ז רינג הי ט האבן ״  געגן גערעדט נאר ני
ך האבן נאר געבוירענע, פרעמד די געגן בילם פארגעשלאגענע די  אוי

 און אונטערדריקונגען די געגן פראטעסט שארפן זייער אויםגעדריקט
 קאנגרעס דעם פון געמאכט װערן װאם געזעצן, ספעציעלע די געגן
געבוירענע. פרעמד די געגן װאשינגטאן אין

 חבר .1 :באשלאםן װערט באריכט בראדםקי׳ם חבר אויםהערנדיק
ך זאל בראדסקי ל״ ב זאל, ער און באריכט דעם אנשרייבן ג  מעגלעך, אוי

 בראד־ חבר .2 ארבעטער־פרעםע. גאנצער דער אין װערן אפגעדרוקט
שאינט דעם בא מערץ טן19 דעם אויפטרעטן זאל םקי ג דז נ טי  אלע פון מי

ג אין עקזעקוטיװעם נ מי ר ױ דער אז .3 פלאזא. אוי  שטאט־ יארק נ
טינג א ארגאניזירן זאל ?אמיטעט  אפ־ זאל בראדםקי חבר װאו מאס־מי

ײן, מעגלעד װעט עם װאו דארט באריכט. א געבן  ארגאני־ מען זאל ז
שטעט. ארומיקע די אין באריבטן אזעלכע זירן

 דערשײנט ״קאמף״, קאנאדער פון פארװאלטער לאפידעם, חבר
ט ער עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פאר ף אן װייז  שרעק־ דעם אוי

ק װי אוןי קאנאדע אין הערשט װאם טעראר, לעכן  די אונטער װיכטי
ט ״קאמןז״ דער אז און פרעםע די איז אומ־שטענדן ק טי ך נוי  דעם אין זי

 פאר־ לאפידעס חבר חברים. אמעריקאגער די פון שטיצע אין מאמענט
 אזוי װי װעג א געפינזןן זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז לאנגט׳

 צו איבערגעבן באשלאםן װערם עם װערן. געשטיצט זאל ״קאמף״ דער
 צו אזוי זוי מיטלען און וועגן געפינען צו קאמיטע ארג. נאצ. דער

״קאמר•״. דעם שטיצן
פין חבר אז באשלאםן, װערט עם  נאציאנאלע די פארטרעטן זאל לו

ט״ דער בא עקזעקוטױוע ה״ ארגן־פר״ מ ליי ״ בי  חבר קאנפערעגץ. ױ
 קינדער דער בא עקזעקוטױוע נאציאנאלע ד< פארטרעטן זאל האלפערן
״ דעם פון פ״ערונג ל בי ״מארגן־פרייהײט״. דער פון ױ
 מיר פארװאלטונג־קאמיטע. דער פאר באריכטעט מענשער חבר

 אין פרײזן די דעפארטמענט. אפטיקל אן עטאבלירן צו באשלאםן האבן
ען דעפארטמענט דענטל ײנ ר געװארן גןןשניטן ז ע ״  האבן מיר גרוים. ז

ען אין כן, טיר און צײטן שװערע די זינ  זאלן אונדזערעמיטגלידער אז זו
 מיר האבן חודש דעם פאר מעגלעך. נאר װאם פרײז, קלענםטן דעם צאלן

 גוטגע־ װערט באריכט דער בענעפיט. גןראנקן $3,702 אויםגעצאלט
םן ט ת״  עקזעקוטייװ די דעפארטמענט. אפטיקל דעם פון אויםנאם דער מי

באריכט. דעטאליזירטן מער א פארלאנגט
 טור קאמיטע. ארגאניזאציע דער פאר באריכטעט שילער חבר

ף כמעט געװארן געשניטן איז עפשט״ן מלך חבר פון  חבר העלפט. אוי
 ארגאניזאציע־ארבעט. פאר געװען געגנט באםטאנער אין איז װיינער

ײן אנגענומען האבן װעםט מידל דער אין שטעט אנדערע אלע  טור. ז
 ארום איז קװארטאל דעם פאר מיטגלידער געשטראבענע די פון ליסט די

 װערן רעאינםטײטעד יװעט טייל גרויםער א אז זיך, פארשטײט .1100
 װייזער, חברים די פון קאמיטע א אויםטײל-ן באשלאםן האבן מיר

ט דער פון 2 און פרימאװ רוגג דער פאר סעקציע ױגנ אניזי  פון ארג
 װי שנעל אזוי ארבעטן אנפאנגען זאל קאמיטע די ברענטשעם. קינדער

קן צו באשלאםן םעקרעטאר. שטענדיקן א געפינען װעלן טיר פארא״ני



1932 מאי־ױני,ק נ ו פ ר ע ד26

 װערט שילער פון באריכט פעטערסאן. ,79 און 5 ברענטשעס די
סן. טגעה״ גו

 פון קלאגע א געהאט האבן מיר אז באריכטעט, שטיינבערג חבר
 װעלכער אין לעדערמאן חבר געגן נוארק 55 בר. פדן באריםלאװ הבר
 םאװעטן־ דעם באשמוצן פאר געװארן באשולדיקט איז לעדערמאן חבר

ע א געמאכט האבן מיר פארבאנד. ענוי ך האט עם אונטערזוכונג. ג  זי
װיזן, םגע ג די אז ארוי לדעונ שו א ט איז ב ך האבן מיר באגרינדעט. ני  אוי

ך האט װעלכער ,122 בר. פון קלעם חבר פון אפיל אן געהאט  אפ־ אוי
ה״ט״ דער איז דערקלערונג א געדרוקט  ער װעלכן אין ״מארגן־פריי

ך דערקלערט שן די אין שולדיק זי ט דעם אין געשייעני  סטר״נן ברוי
ט הויפטזעכלעך אײלאנד, קאני אין  געלאזט זיך האט ער װאם דעם, מי

צן סנו  די ״פארװערטם״. דעם פון און קאמיטע נער15 דער פון אוי
 רע־ אמאל נאך זאל זי אז ׳122 בר. צו רעקאמענדירט קאמיטע אפיל

 אין קלעם חבר ארײננעמען און באשלום פריערדיקן דעם קאגםידערען
גוטגעהײםן. װערט באריכט דער ברענטש.

 145 קאמיטע. ?ולטור דער פאר באריכטעט פינקעלשטײן חבר
 געזעלשאפטלעכעי און קולטור זייער יװעגן באריכטעט האבן ברענטשעס
 אז לערער, די צו צירקולאר א ארויסגעשיקט האבן מיר טעטיק״ט.

״ ך זאלן ז  םפעציעל ארדן, דעם פון ארבעט דער אין באטייליקן מער זי
ך ארדן. דעם ארבעטפון קולטור דער אין  פון פארלאנגט מיר האבן אוי

״ אז ברענטשעס׳ די  ״פארי־ די — בראשורן 2 די פארשפרײטן זאלן ז
 פארברייטונגען מאנן מיר כינע״. אין לאגע ״די און קאמונע״ זער

ש. אין בוך פאםטער׳ם חבר איבערזעצן צו ם חבר אידי  בראשור נאװיק׳
ם וועגן ױניז ט צ  זאל זאלצמאן חבר אז באשלאםן, דרוק. אין אריין גיי

טן ר״ ך גרייטן מיר ארדן. אונזער װעגן קאנםפעקט א צוג  אן צו אוי
 קאנ־ א דורך איצט מיר פירן שולן די אין קאנםפעקט. מלחמד, אנטי
קע אין אינםפעקציע. און טראל ױ צו נאענט שטעט אייני  שיקן piso נ
ו פון פארטרעטער שול מיר י קע די אין יארק. נ  צענטרען װ״טערדי

ן פון שיקן מיר װעלן ״  מיר צװייטער. דער אין שטאט נאענטער א
ױ אין מיטינו. א גערופן ־אבן  אפ־ ״ארבקאר״ אן גרינדן צו יארק נ

ך ,האבן20 איבער ארדן. פון טיילוכג  רעגיםטרא־ די פארשריבן. זי
שן אין קורםן די פון ציע ען ארבעטער־אונױוערזיטעט אידי ן זיינ  שוי

 פריערדיקע די פון םטודענטן. 90 ארום האבן מיר דורכגעפירט.
 חברים. 67 גראדואירט האבן ארבעטער־אוניװערזיטעט אין קורםן

גוטגעהייםן. װערט באריכט דער
ט ג די װערט דעם מי נ צו געשלאםן. זי

 דעם דאנערשטיק אפגעהאלטן זיצונג וטע3
ארדן פון אפיס אין ,1932 אפריל, וטן4

ד: עזנ מאן, חברים די אנוו ײז רין, בעדאכט, בראדסקי, א  ג
 םולטאן. םיגל, שקלאר מענשער׳ קאםטרעל, װיינער, װייזער, האלפערן,

פין,  קארנאװםקי, קאנדעלא, קעלנער, פינקעלשטײן, פאלאק, פרימאװ, לו
שטיינבערו.. שילער, רעדי,

גראםמאן. און פידלער : אבװעזנד
םן. און פארגעלײענט מיטינו. לעצטן פיז פראטאקאל טגעה״ גו

 די אז באריכטעט, זאלצמאן חבר באריכיט. םעקרעטאר׳ם
 דעם פון דורכצופירן באשלאםן האבן מיר װאם קאמפאניע, ?ורצע

ט מאי טן1 דעם ביז מערץ טן12 ט גיי ט ני  שװאונג. געהערילןן דעם מי
ך צײכנען באזונדערם ט זי ם ני ען װאם ברענטשעם, די גראדע אוי ״נ  ז
ען פאדערשטע די אין געשטאנען  דעלע־ א פאר קאמפאניע דער אין ר״

 האבן וואס ברענטשעם׳ די אפילו םאװעטן־פארבאנד. אין גאציע
ך האבן דעלעד״אציע, דער אין פארטרעטער דעם געװאונען  אפגע־ אוי

ען װאכן ערשטע די ארבעיט. די שטעלט ײנ  זייער ארייגגעקומען ז
ק צי ך האט װאבן לעצטע די ערשט אפליקאציעם. נייע װינ  קאמ־ די זי

ב פארבעםערט. אביםל פאניע  זאל װאכן צװיי נעקםטע די אין אוי
ט אונדז זיך עבן ני  פאראוים, קאמפאניע די טאן צו שטוים א א״נג

ט זיכען מיר װעלן ע 1500 פון צאל די דערגר״כן גי  מיטגלידער ניי
געוואלט. האבן מיר װי מאי טן1 דעם ביז

 רןװארטאל לעצטן דעם פון מיטגלידער םוםפענדירטע די פון
ען ײנ געװארן. רעאינםטייטעד 400 איבער ז

ך מיר האבן אפריל טן1 דעם ען זי עצו ריינג ם אונדזער אין א ע ״  נ
 אין װי פלאץ אזדיפיל מאל צװיי װי מער האבן מיר כאטש אפים.

 פאר צימערן צוגעגרייט שוין האבן מיר אז אזוי אפים, אלטן דעם
 ארדן אונדזער פו׳ן םעקציעם סלאװאקישע און רוסישע אונגארישע די

ט און ע אלע די מי  ביליקער קאםטן אבער אונדז וועט םעקציעם, ניי
אן אין געצאלט האבן מיר װי רענט םקײער. ױני

ך האט קאמפאניע ״מארגן־פרײהייט״ די  אנגעפאנגען ערשט זי
ט ביז אנטװיקלען. .$3,600 צו נאענט געזאמלט מיר האבן היינ

 .$93,117.51 באטראפן יאנואר טן1 דעם האט פארמעגן אונדזער
 באטראפן פארמעק אונדזער האט יאנואר טן1 דעם פאראיארן

צואװאוקם נעט א געחאט יאר דעם אין האבן מיר אז אזוי ,$30,517.78
.$50,599.73 פון

ט ג געמ״נשאפטלעכן דעם פון באשלום דעם לוי נ טי  אלע פון מי
 פארטרעטער דריי דערװיילן מיר דארפן עקזעקוטױועם נאציאנאלע פיר
 בעדאכט, חברים די קאמיטע. פארא״ניקטער צייטװייליקער דער אין

קונג־ דער אין דערװײלט װערן גראםמאן און זאלצמאן  פארא״ני
ך קאמיטע.  קארנאװםקי, חברים די דערװיילן צו באשלאסן װערט אוי
*!״ן און מענשער ט״ די אלם פינקעלי  קאמפ״ן ״מארגן־פרייהיי
ײ כדי קאמיטע  די פארשטארקן צו טאן קאן מען װאם זען, זאלן ז

ט״. דער פאר קאמפאניע היי  חבר פון באריכט דער ״מארגךפריי
םן. װערט זאלצמאן טגעה״ גו
שט״ן חבר  די קאמיסיע. קולטור דער פאר באריכטעט פינקעל
ק הברים די פון בראשורן ען בוכװאלד און נאװי ײנ  דרור,. אין שוין ז

 די פון אינםפעקציע און לעקציע־טור א פאר ארוים פארט מרמר חבר
 האבן מיר װעםט. מיטל די באזוכן װעט ער אפריל. סטן24 דעם שולן

 ענגלישן אילוםטרירטן דעם פון קאפיעם 360 באשטעלן צו באשלאםן
 נאציאנאלע די ארויםגןנגעבן• האבן פיאנערן די װאם קינדער, פאר בוך
 פאר־ שול די פארשטארקן צו קאמפאגיע א דורך פירט קאמיטע שול

מט: מיר האבן שטעט די פאר קװאטא די אײנען. שטי ו בא י  יארק נ
 באםטאן ,250 — שיקאד.א ,250 — פילאדעלפיע מיטגלידער. 1000 —

ט שטעט קלענערע די אין .150 צו דעטראיט און  גרוים. זייער לוי
ך װעלן װאם די  באקומען װעלן קאמפאניע דער אין אויםצייבענען זי
 פונם קעמפ אין קינד שול א פאר ׳װאקאציע װאנן 2 פון פרײז א

 דורכגעפירט איצט מיר האבן שולן די אין דיםטריקט. נאענטםטן
ט פארבינדונג אין קאמפאניע רעליגיעזע אנטי אן  שול די פםח. מי

ך זאלן זיי אז שולן, די אויפפאדערן יאשלאםן האט קאמיםיע  בא־ זי
קאמפאניע. ״מארגן־פרײהײט״ דער אין טייליקן

שולן, 88 געהאט מיר האבן םעזאן שול דעם פון אנפאנו. באם
ע א בא׳טטימט האבן מיר .107 מיר האבן איצט ט צוזאטען קאמיםי  מי

 ארבעט. זומער די אויפנעטען קאמיטע ארגאניזאציע גאציאנאלער דער
גוטגעהייםן. װערט קאמיטע קולטור דער פון באריכט

קאמיטע. אדמיניסטראטױוער דער פאר באריכטעט מענשער הבר
ט דעפארטמענט דענטל דעם פארגרעםערט האבן מיר  מיר װאם דעם, מי

ט האבן פ קוי ע ך האבן מיר און אויםשטאטונג נייע א״נג  באשלאםן אוי
 גע־ א און דענטיםט איין דעם פאר װייל דענטיםט, א נאך אנשטעלן

 קומען װאם פאציענטן אלע אויפצונעמען אוטמעכלעך געווען איז הילף
ען ברענטשעס צאל א דעפארטמענט. דענטל אין אונדז צו  םוםפענ־ זיינ

ט פאר געװארן דירט  איז עם ביל. קװארטל לעצטן זײער באצאלן ני
ט װערן רעאינםט״טעד אלע װעלן זיי אז זיכער,  אויםנאם דער מי

קע פון  דארפן װעלן מיר װעלכע ברעגטשעם, שפראכיקע אנדערע אייני
 קראנקן $5,146 אויםגעצאלט מיר האבן חודש דעם רעארגאניזירן.

םן. װערט באריכט בענעפיט. טגעה״ גו
 חבר קאמיטע. ארגאניזאציע דער פאר באריכטעט שילער חבר
 די װאם פייערונג, דער צו פילאדעלפיע אין געװען איז זאלצמאן

ט פארבינדונג אין אראנזשירט האבן ברענטשעם פילאדעלפיער ר מי ע ״  ז
ט״ די געװינען היי  דערפאלגר״כע א געײען איז עם פאן. ״נוארגךפריי

 מיט־ װײטערדיקער דער אין ארויםהעלפן װעט וואם אונטערנעמונג,
 ראשינסקי חבר אנצושטעלן באשלאםן האבן מיר קאמפאניע. ו.לידער

ף םעקציע אוקראינישער דער פאר  פאר־ אין און פראבע., װאכן 8 אוי
ף  אין מיטו.לידער 500 ביז דערד.רייכן מיר זאלן װאכן 8 די פון לוי
ט האט װײנער חבר םעקציע. דער  טור, דעם דורכפירן געקאנט ני

 םײ און קאנעטיקוט אין םיי אים פאר געװארן באשטימט איז װאס
 דעם, צוליב שטעט 6 באזוכן צו פאריפעלט תאט ער װעםט. מידל אין

, געמאכט זיך האט גראדע געװארן. קראגק איז ער װאם וי  אז אז
ט האבן מיר ט געהאט ני  איז רעדי חבר פארבײטן. צו אים װעמען מי

ג מעמאריאל א צו אלבאני אין געפארן טינ ײדן דעם פאר מי  מארים ז
 א פאר וואלן די אין מיספארשטענדעניש א צוליב װינטשעװסקי.

 זאל ברענטש דער באשלאםן מיר האבן 6 ברענטש אין דעלעגאט
ע ארגאניזירן  צו פארטרעטער צװײ געשיקט האבן מיר און װאלן ניי

ג׳ םפעציעלן יענעם טינ  קארנאװםקי חבר גרין. און םױ.ל חברים די מי
װע די פארטראטן האט  מיר .19 און 2 ברענטשעם די ביי עקזעקוטי

 פאדערן צו אלאבאמא אין גאווערנאר צום טעלעגראמע א געשיקט האבן
ם א ע ״ ט אינגלעך. נעגער םקאטםבארא די פאר פראצעם נ  בארינ

םן. װערט טגעה״ גו
נג טי געשלאםן. מי
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ן ע מ ע ל ב א ר זער פון פ ן ארנ ארד
 122 ברענטש ליבקנעכט קארל װאם װעגן

!אדײנטראנטן זיך געדארפט וואלט א. א. א.
 שול און פאנד ארנעטלאזן דעש װעגן װערן געטאן דארף װאם
ך פראגעם? ױיל פראגן, 2 די אט אנגערירט האב אי ק ו די ענ ״  א ז
טגליד ך און עקזעקוטױוע דער פון מי  דער צו געװארן דערװ״לט אוי

ם מיר קומט פארװאלטונג, שול  אנגזך 2 די הערן צו אפט זײער אוי
ע ט ק טי  ארגא־ ביידע פון פונדאמענט דעם אן רירן װאם פראגן װ״
ך געפינט שול די ניזאציעס. ט, גרויסער א אין זי ען מיר נוי  זיינ

ט  אנשליםן זיך װעלן מיר װען פאראיינען, שול אין אנגעשלאםן ני
ך מיר װעלן פאראיינען, די אין  ?ינדער. אונדזערע צו נאענטער פילן זי
ן דארפן מיר ען די שול. דער פון פאטערס די זיי טינג  דער פון מי
ט װעט װערן, באזוכט מיטגלידער מער פון דארפן שול  שװער פאלן ני

ף ע אוי ק צי  װעט ארבעט די און יקינדער, פאר קענװעסן צו חברים א״נ
ך ע שאפן קאנען אוי ברענטש. פארן מיטגלידער ניי

איז װעלכן פון פאנד ארבעטלאזער דער פראגע, צװײטע די  ם׳
 איז באנקעט יערלעפן טן2 אונדזער צו פונדאמענט א געװארן געלייגט

ף שטײן געבליבן איז עס אבער זאך׳ גוטע א זייער געװארן געטאן  אוי
ג שטרייך דער ארט. איין נ טי ך רוקט מי ך וואלט עם נעענטער, זי  זי
ט  האבן מיר װי חברים געשטראבענע ליםט גרויסע אזא האבן װעלן ני

ען װאם די צאלן, קאנען װאם חברים די פריער. געהאט  אבער זיינ
ט אינגאנצן קומען זיי אדער ניט, צאלן ארבעטלאז ען. די צו ני טינג  מו

ט האבן זיי זוייל לן צאלן צו ני ט אפשר זיי װי ך קומען, ני  אוי
ען װעלכע חברים קראנקע מיר האבן נ ״ ט גרויםער אין ז וי ט און נ  מי

 מיר װערן? געטאן דארף װאם און מיטפילן. אודאי מיר דארפן זיי
ך דארפן חברים  פאנד ארבעטלאזן דעם אויפצולעבן אריינטראכטן זי

 ביידע פאר אונטערנעמונגען אפטע מאכן דארפן מיר שול. אונדזער און
ך און שול די אי אויפלעבן װעט דאם און צװענןן  ארבעטלאזן דעם אוי
ף האט ער אז פילן, װעט חבר א אז פאגד.  װאו אופן חברשן א אוי

ען צו םליי ף אוי ן באצאלן צו אוי שט כדי ביל, זיי  צו. געשטראכן ני
 מי־ אונדזערע אפט באזוכן מעלן זיי אקטיװ, װערן ער װעט װערן

ך באטייליקן און טינגען  צו פארשפארן און ארבעט אקטױוער אין זי
ף קרום קוקן  איך אװנט. שטרייך פון צייט אין עקזעקוטױוע דער אוי
ך ביישפיל א צײגן װעט 122 ברענטש ליגקנעכט קארל אז האף,  אוי

 איין װי זיין דארף שול די און ברענטש דער אז ברענטשעם, אנדערע
קערפער■

טגליד רײז, משה ברענטש. פון מי

באזים טעריטאדיעלן א אויןש בדענטשעם
פאראיבער, שוין איז מיטגלידער פאר קאמפאניע די װען איצטער

ך ־אבן ברענטשעם אונדזערע פון פילע און  און אויםגעצײכנט, זי
ען  רייע, צװ״טער דער אין אנדערע און רייע ערשטער דער אין זיינ

ע, דריטער דער אין אנדערע נאך און ען ר״ ײנ  געבליבן אלץ נאך ז
ען װאם ברענטשעם, אונדזערע פון צאל גרעםטע די ט זיינ  אפילו ני

ע קיין גאר האבז זיי װייל דערפאר, פשוט רייע, צענטער דער אין  ניי
ט מיטגלידער מען׳ ני ב און אריינגענו  ארייגגעגומען <ע האבן זיי אוי

 פון פארלוםט זייער דעקן צו גענװ. נאר דאס איז מיטגלידער, נייע
 פארלוסט דעם אפילו דאם האט אפטמאל און מיטגלידער, געשטראבענע

ט ף אט און געדעקט. ני ך װאלט ברענטשעם די אוי ט זי  אפ־ געלוינ
ען קאמפאניעם אנדערע אלע אין װאם אורזאך, די איז װאם שטעלן• ״נ  ז

ײ ער פארגרעםערן צו קומט עם װען נאר דערפאלגרײך, גאנץ ז  ז״
ען טעטיקי-יט שול אדער מיטגלידערשאפט, ײ זיינ  ? צוריקגעשטאנען ז

פ איך  די פון מאטעריאל מענטשן צום צוקוקן זיך זאל מען װען אז גלוי
םגעפינען, טיר װעלן ברענטשעם, ט דארטן האבן מיר אז אוי  קיין ני

 מאטעריאל בעפערן און העכערן א פאלן פיל אין און נידעריקערן
ל אלם נעמען װעל איך ברענטשעם. אנדערע אין װי שפי  אוגדזער ב״
 פון פיל חברים, טעטיקע גוטע פון דורכשניט א האט ער ,91 בר.

ען חברים אונדזערע ר זיינ ע ״ אן טרייד דער אין טעטיק ז  באווע־ ױני
 װיכ־ אונדזערע אלע אין און פארטיי דער אין פ., מ. דער אין גונג,
 איז קאמפאניע געלט א קומט עס װען און ארגאניזאציעס טיקע

 קװאטע, די איבער ישטייגט דערפאלגרייך׳ אלעמאל ברענטש אונדזער
ט און ױיל דערפאר ני  קאנען װעלכע חברים, רייכע האבן מיר ו

 חבר א יװאם םומע גרעסטע די ניין, םומען׳ גרעםערע ביישטייערן
שטייערן ונעקאנט האט װ״ געװען איז ביי  האבן מיר נאר דאלער, צ

ך האבן חברים די און ליםטן זאמל געהאט דערצו, אפגעגעבן גוט זי

ט דאך, און  פארגרעםערן צו קומט עם װען איז מעלות, אלע די מי
ך רירט מיטגלידערשאפט אונדזער שט דאם זי  בין איך ארט. פון ני

ען מיר אז זיכער ײנ ט ז ט װי איז אויםנאם. קיין ני  האב איך װיי
 געװים און ברענטש, אונדזער אין דעם פון אורזאכן די נאכגעזוכט

ך אורזאכן זעלבע די װעלן ק אוי ן גילטי ״  ברענטשעם, אנדערע פאר ז
 ברענ־ די װאם דערפאר, איז דאס אז שלום, צום געקומען איך בין

ט װערן טשיעם ט ני  חברים די באזים. טעריטאריעלן א אויןז געבוי
ײ װען ארבעט מער פיל אויפטאן געקאנט װאלטן  געהערט װאלטן ז

ו״עמט. זייער אין ברענטשעם צו
ם קומט איצט, אבער איז דאם װי ,91 בר. אונדזער :אזוי אוי
 פון צוזאמענגעשטעלט איז מיטגלידער, 80 קנאפע צײלט װעלכער
װאוינען װעלכע הברים,  בראגקם, אפער און װעםט און איםט אין ׳

ױ איסט  ב׳ענםעגהוירםט, ברייטאן, אײלאנד, קוני בראנזוויל׳ יארק, נ
ך און ברוקלין פלעטבוש, ױ טאון דאון אוי  די אויםער יארק. נ

 פון חבר א אונדזערן נעמט טאונער, דאון און וויליאמםבורגער
 אין מיטינו. א צו קומען צו שטונדן 2 ביז האלב און שטונדע א

 פארן, צו נעמען װאם שטונדן 4 די נאטירלעך און םטריט, דילענםי
 אונדזערן װען ארבעט. גוטער פאר װערן פארװענדט געקאנט װאלטן

ט בראנקם ד< פון אדער ברײטאן, פון זאגן לאנזיר חבר, א ך גי ײן זי  א
״ן קאגדידאט א רופן צו ג צו נ י רי ך שטעלט ארדן, אין אונדז צו א  זי

טינו״ א צו טאון דאון פאדן נאך װאס צו פרא,־.ע, די יענעם  איך מי
ד א װערן דאך קאן טגלי  װאנען ביז און ברענטש, דיםטריקט א אין מי

ך שטעלט חבר אונדזער ט פארבינדונג אין זי  פון איז עם װעמען מי
 דערװייל קאנדידאט נעמלעכער דער װערט ברענטש דיםטריקט דעם

ט זאך זעלבע די ארדן. אונדזער פאר פארלארן  איבער שעפטום א מי
ט עם װען שול. א ך גי  3 אדער 2 דעלעגירן מיר אז איין, שוין זי

ע װיפל איז שול, א פאר חברים ט  שול דער פאר זאלן זײ ארבעט מ
ט  גאנצן דעם אגער חברים, 3 פון ארבעט נאר דאס דאך איז טאן, ;י

 שול׳ א פאר ארבעט איז עם זועלכע טאן צו אוממעגלעך איז ברענטש
ען געזאגט,• שוין האב איך װי און  אין ברענטשעס גענוג דא זיינ
ױ ט יארק נ ך פרעגט באדינגונגען. זעלבע די מי  ביז פראגע, די זי

ט װארים ברענטשעם, אזעלכע עקזיסטירן לאזן מיר װעלן ,ױאנען  ני
ײן אין געהערן זאל חבר א װאו ברענטשעס דיסטריקט איינארדנען  ז

צן און נאכבארשאפט סנו ן אוי  פון געביטן אלע אין אקטױויטעט זיי
ט און באװעגונג אונדזער פארן? אויןז ני
ם די רוצי ארגאניזא־ און קאמיטעט שטאטישן אונדזער פון תי

ען, קאמיטעט ציע ײנ  די אנהאלטן נאך מיר דארפן דערװ״ל אז ז
ען חברים אונדזערע אז גלויב איך לאנדםמאנשאפטן.  שוין זיינ

 מיטינו. א צו געקומעז איז ער װען צײט דער פון ארויסגעװאקםן
ג זען ט זי ער יעדער לאנדסלײט. די מי  זײער װײם אונדז פון א״נ
ט טארן מיר און פיל זייער מיר האבן ארבעט אז גוט  קיין פארלירן ני

ט נוצן. אן צ״
 האב איך װי ברענטשעס אזעלכע פון חברים די אז האף איך

ך װעלן דערמאנט, דא ף אפרופן זי  דא האב איך װאס פאקט דעם אוי
ב און ארויסגעבראכט ען עס אוי  װעלכע הברים, אזעלכע דא נאך זיינ

ך אין נאך האבן ״ װאס פאטריאטיזם לאקאלן דעם זי  מיט־ דזאבן ז
״ זאלן ר״ א. פון געבראכט ט דאם ז ב זען און בארעכענען גו  עם אוי

ט ך לוינ ט זי  קאלאםאלער דער פאר פאטריאטיזם דעם אויפצוגעבן ני
 װאלט אײנער יעדער װען װערן אויפגעטאן קאז זועלכע אי־בעט,
ן אין ארבעטן דיםטריקט. אייגענעם זיי

גרום, חבר מיט
הייט האלםשטאך, י. .91 בר. פריי

 װי ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
אינטערנאציאנאל יאמת װערן קאן ער אזוי
ן זאל ארדן דער אז װילן מ<ר ײען ״ ײן װאם דאם ז  נאמען ז

ע ״לאנדםמאנשאפט״ דער פון אװעק מיר מוזן אונדז, זאגט  און ליני
ף ארדן דעם ארגאניזירן ’ באזים. טעריטאריעלן א אוי

ענוג איז ארבעטער אן אויב ך קלאסנבאװאוסט ג  אנצושליםן זי
ט ״םאסײעטים״ די פו ארויםגעװאקסן שוין ער איז ארדן, אין  מי

ע זייערע ש מי ט ברענטש א אין ארבעט טאן װעט ער נעמעז. ה״  ני
ט און איז, נומער דער אדער נאמען דער װאס קוקנדיק ײל ני  דאם זו

ברענטש. לאנדםמאנשאפט א גראדע איז
ך דײגק איך 4 ,3 פון ברענטשעס האבן פון פאליםי די אז אוי



1932 מאי־ױני,ק נ ו פ ר ע ד28

ט איז מיטגלידער הונדערט 5 און  מיטגלי־ צאל אזא געזוגטע. קיין ני
ען דער נ ״ ט ע־ומען און שטאט פון עקן אלע איבער צעשפר״ט ז  ני

ען, קיינע צו טינג ל קל״נער א בלויז מי ״ רט, װערט ט  די אקטמויזי
עז איבריקע נ ״ ט בלויז מיטגלידער ז  איז אדרעם זייער װאם דעם מי

םעקרעטאר. באם
ן איך .2 ברעגטש דערמאגען איך מוז בעםאראביער א אלם  בי

 אדן מיטינד. םפעציעלן א רופט ברענטש דער װען אז זיכער, װי טער
 ברענטש דער אמת נם. א דאם איז מיטגלידער הונדערט קומען עם

װיזן ־אט  טאנהעטן דעם אנגעפילט זיי האבן באל לעצטן זייער צו אז בא
 פון שטרעבונג ד< דען דאם איז פראגע, די זיך שטעלט ל״סעאום.

? ברענטש
ד א איצט בין איך טגלי ט 145 ברענטש פון מי שן א מי מי  ה״

ט קיינמאל האב איך װאם נאמען ט צוזאמען געהערט, ני  חברים טי
ך האב איך װעלכע טייט ט פריער קיינמאל זי  געהער איך באגעגנט. ני
ל דא, ״ טינג. א צו קומען צו נאענט מיר איז עם װ  פון איך װעל מי
ך איך װעל אװעק, שבנהשאפט דער  נאענטסטן צום טראנםפערירן לאזן זי

געגנט. נייער דער אין ברענטש
ם א האבן מוז ברענטש א אז גלויב איך מו  מיפד 75 פון מיני

ב .150 פון מאקםימום א און גלידער ט קען ברענטש א אוי  בא־ ני
ם, דעם ארײגצונעמען װייזן מו  דעם שטעלן חברים די דארפן מיגי
ציע פערזענלעכע די װי העכער ארדן  ברענטש א האבן צו פון אמבי
ך אדער און נעמען, יתרו׳ם טיט ט צוזאמענשמעלצן זי  א נאך מי

װייז אדער ברענטש, ק צי ען װאם ברענטשעס אין אריינטרעטן איינ  זיינ
ר נאענט ע ״ ז י ג א צו פארן דער װי און היים צו ג טי ט זאל מי ן ני  זיי

צײט. פון פארלוסט א
ט ברענטש דער .2 ברענטש אנרירן װידער מוז איך  זיין מי
 םעקציעס. אין װערן אײנגעטײלט דארף טיטגלידער, צאל גרויסער

ב ם די מאנהעטן אין פאראן איז עס אוי מו  מיטגלידער פון צאל מיני
 ברוקלין, אין אזני דארט. םעקציע א גרינדן ברענטש דער זאל

בראנקם. לאער און אפער בראנזװיל,
ט און ציל העכערן א עפעם האט גאנצער א אלם ארדן דער  ני

ט הויפט װעמענם םאסײעטיס, און ארדנם אלטע די װי  בא־ טעטיקיי
 גאם «י ישראל קבר צו ״מעמבערס״ זייערע ברײנגען אין שטייט

געבאטן. האט הוא ב.־דך
 װערן געמאכט זאל רעארגאניזאציע אזא פאר איך שלאג דערפאר

 װערן געגרינדעט זאלן ברענטשעם אפים. נאציאנאלן דעם פון דירעקט
ען זיי װאו סעקשאן דעם אין ט און װאוינ ט ני  פון געו.נט דעם לוי

ײ װעלבן היים. אלטער דער פו קומען ז
ן דעם אין י ען ז ײנ  אינטער־ מער מיר, דאכט קלובן, ארבעטער די ז

ע די ארדן. דעם פון נאציאנאל שן ליני  פוילישע, בעםאראביער, צװי
 ״יעדער :איז מאטא זייער ניטא. איז אמעריקאנער רומענישע,

ד ארבעטער טגלי קלוב״. ארבעטער א אין מי
ען מיר  װעלכע ברענטשעם, געװיםע פון חברים באקאנט זיינ

ען ל דערפאר, בלויז ארבעט דער אין פאםייװ זיינ ״ ״ װ ט קענען ז  ני
טינו״ ברענטש זייער צו קומען  און דארפן מיטגלידער אזעלכע מי

טן װעלכע ברענטשעם די צו װערן טראנספערירט מוזן  צו נאענט מי
 דעם אין זאלן ברענטשעם זייערע פון םעקציעם אדער היים, זייער

װערן. געגרינדעט שול אדער קלוב נאענטםטן
 פראצענט הונדערט אריינגעבראכט װאלט רעארגאניזאציע מין אזא

עלן יעדן פון אקטיװיטעט דו ױוי ד ד אינ טגלי ט און מי  איצט װי ני
ױג איז עקזעקוטױוע די בלויז ווי אקט

א. א. א. 145 בר. םעק. רעק. ױד, לאמעד

 אונחעד אין נױטיק פארטיפונג םיסטישע)מארר
ארבעט אויפקלער

/ אין ארטיקל דעם אין ק׳ פונ ארדן״, אין אפאראט קולטור ״דער ״
 שמאל לעקטארן און לעקציעם יפון פראבלעם די אן םולער חגר רירט

ען אז אמת איז עם טרוקן. און טונג ען לעקציעם און אײנליי ײנ ט ז  די ני
ע ק צי םן דאם זועלכע דורך מיטלען א״נ  מיטגלידער אונדזערע פון װי

ך װערט דאם פארברייטערט. ווערט  אונדזער דורך דערגר״כט אוי
 םפעציעלע די דורך און ״פונק״ אונדזער דורך פרעםע, רעװאלךציאנערער

ט א. א. א. דער װאם בראשורן  אז זיסער, אבער איז עם ארוים. גי
ען און לעקציעם ג נ טו ״ ל ען א״נ נ ״  פאר מיטל װירקזאמםטער דער ז

 די רעדנער דער קאנדענםירט געװ״נטלעך װייל ארבעט, אויפקלער
ען צוהערער די און טעמע, ײנ  דער פון פעדעם די אנצוכאפן בכח ז

ב פראגע. פארװיקלטער ט עפעם איז זיי אוי  פראגן. זײ פרעגן קלאר ני
ב אלגע• דער דורך אויפגעקלערט זיי װערן םפקות האט עמיצער אוי

 פאנאנדערגע־ װערט פראבלעם באהאנדלטע די דיסקוםיע. מיינער
באלויכטן. און אנאליזירט װיקלט,

 דערפילט ארדן אין ארבעט אויפקלער די צי זען לאטיר איצט
ך האט זי װעלכע אויפגאבן די אינגאנצן  לאמיר קודם געשטעלט. זי

ען װאם װערן קלאר ײנ  ארבעט? אויפקלער אונדזער פון צילן די ז
 װערן זאלן מיטגלידער אונדזערע ערשטנם, ענטפערן. מען קאן דארויף

ט דאם קלאםגבאיװאוםטזיניר״ ם  מיט־ אונדזערע פון יעדן פאר אז ה״
שן אז אמת, גרונט אלטער דער װערן קלאר זאל גלידער  ארבע־ ״צװי

אזן און קלאם טער שו  געמײנזאמעם״, קיין ניטא איז קלאם בורז
 געזעל־ קלאםנלאזע א פאר קעמפן קלאם ארבעטער דער מוז פאלגלעך׳

 די פאר מיטגלידער אונדזערע באגייםטערן צו צװײטנם, שאפט.
ע פאר און קאמפן ארבעטער ״  געבן צו לעצט, צו און דעראבערונגען, נ
״ מאם, גײםטיקע א מיטגלידער אונדזערע  פא־ מעסטן קאנען זאלן ז
״ קאנען און קאניפליקטן, קלאםן און סירונגען  אויםטייטשן ז

מארקסיםטיש.
ט אורטײלנדיק  איצט ביז געטאן האבן מיר װאם ארבעט דער לוי

 װיכ־ און לעצטע אונדזער איז פרא*נט, אויפקלער פראלעטארישן אפן
ט זיכער אויפגאבע טיקםטע ט געװארן, דערפילט ני  אויםנאם דער מי

ם״ קאנםפעכןט פון ען ״לעניניז קע װעגן געװען טעמען אלע זיינ פנדי  לוי
טער דער װאו פראגן, קאמפם ליי ך קאן א״נ  פלאך דער אוין= האלטן זי

 קללה, אונדזער דאם איז פאלן פך א אין װיםן. מארקסיםטיש פון
 אריענטאציע, ״פארװערטם״ פון ירושה א פארװאםערונו״ פלאנק״ט,

 םארט אזא פון אװעק ראדיקאל מוזן מיר אראפשלינגען״ װעט ״משה
אויפקלערונג.

ט טארן מיר ען מיר אז פארגעםן, ני ג ״  פון אװאנגארד דער ז
רונג טעגלעכער אונדזער אין קלאם. ארבעטער ט בארי  הארעפאש־ מי

 די װעגן קאמפן, ארבעטער זועגן זיי מיט רײדן מיר דארפן ניקעם,
 אונדזערע אראפצושװיינקען זיך פארמעסטן װאם כװאליעם פאשיםטישע

 קאפי־ דער אין איבלען אלע װעגן דערגרײכונגען. רעװאלוציאנערע
 אובדזער כדי שלוםן״ נדיטיקע די ציען און געזעלשאפט׳ טאליםטישער
ײן זאל פראפאגאנדע ן מיר מוזן דערפאלגרייך, און איבערצייגנד ז ״ ל  א

 װאלט דעריבער מאם• מארקםיסטישע א און װיסן גרינטלעכן האבן
ע קולטור נאציאנאלע אונדזער אז ראטזאם, געװען םי ד זאל קאמי  זי

װ״זער א פון פלאן א װעגן פארטראכטן פנ  דעי־ פון דערקלערונג שטו
קאנםפעקטן. פון םעריע א דורך פילאזאפיע מארקםיםטישער

םן דא ך מיר שטוי  די אין מאטעריאל. פון פראגע דער אן אן זי
 די אין פראװינץ דער אין געפינען צו שװער איז פאלן, טערםטע

 אונדזערע אנטשפרעכן זאלן וואם ביכער ביבליאטעקן שטאטישע
ג פאר באדערפענישן נ טו ר״ ג ײן אײנליייטונגען. אונדזערע צו צו  קאנ־ ק

ט דאך קאן םפעקט  דער איבער מאטעריאל אויסשעפלעכן קיין געבן ני
 נאציאנאלער דער אז פלאן א געװען אפשר װאלט טעמע. באטרעפנדער

 מאטע־ מיט צענטערן פראיװינץ די באזארגן זאל קאמיטעט קולטור
ך װעט אגב, ? ריאלן ט זי  פראלעטארישע א אנזאמלען צײט דער מי

 און אײנלײטער אונדזערע קומען צוניין אפט װעט װאם :•בליאטעק,
ף עס טוענדיק םטודענטן. ארבעטער סן א אוי  װאלט מאםשטאב גרוי

ם. א צו געווארן רעדוצירט קאסט דער מו מיני
 אונדזערע פון רעזולטאטן מאקםימום דעם קריגן זאלן מיר כדי

ען טונג ל״  װאלט צענטערן, גרעםערע די אין דיםקוםיעם און איינ
ך זאלן רעדנער, גרופע די אז צװעקמעםיק געװען לן זי ײ ט  א״נ

 און טעמעם צװײ אדער אײנע נעמט רעדנער א טעמעס. די מיט
 ארגאניזאציעם צאל א פאר ער רעדט דאן און גרינטלעך זײ שטודירט

 אנדער אן שטודירט איינלײטער צװ״טער א טעמע, זעלבער דער איבער
״ ביידע, ארגאניזאציעם. זעלבע די פאר רעדט און גרינטלעך טעמע  ם

 בא איז איצט דערפון. געווינען רעדנער די םיי און מיטגלידער די
ע םטרײק א איבער רעדט חבר א אז לאגע, די אונדז טואצי  אן פאר םי

 אנדער אן איבער שפעטער װאכן צוױי אין צוהערער, 15 פון אדיענץ
ק איז עם צוהערער, 18 פון אדיענץ אן פאר טעטע  פארן אנטמוטיקנדי

ך צוצוגרײטן שװער אים פאר איז עם און רעדנער וי גרינטלעך זי  אז
 באקומען צוהערער די רעזולטאט, פראגן. פארשיידעגע איבער אפט
ט םן. פראלעטאריש פון קערנער זאפטיקע פולע די ני ווי

ל׳ י. ע ש א טגליד ר א. א. א. 124 בר. אלכין מי
קאל. אנדזשעלעם׳ לאס

ברענטשעס אונדזערע אין ״דעמאקראטיע״ די
ען א. א. א. פון עקזיםטענץ יאר 2 די פאר ײנ  מיט־ אונדזערע ז

 פון טראדיציעס פארשימלטע די פון אזועק היבש שוין גלידער
שט באדויערן, צום אבער רינג, ארבעטער אינגאנצן. ני

ך איך װיל םפעציעל ף אפשטעלן זי וי די אוי גערופענע אז
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 די איבערהויפט קאמיטעם, פארשידענע פון רעבטן דעמאקראטישע
טינג. ברענטש בײם מיטגלידער די פון רעכטן מי

 דעמא־ געבויט ארגאניזאציאנעל א• א. א. דער איז צװייפל שום אן
 פון מאכט העכםטע די האט מיטגלידערשאפט די אז ה. ד. קראטיש,

קאטיטעס. פירנדע די פון באשלוםן אפװארפן אדער באשטימען
ד יעדער אז זיבער, בין איך לי טנ ט װעט ארדן פון מי  מיר מי

שטימען,  רולם״ ״פארלאמענטארישע פאר צײט װייניקער װאס אז איינ
 בעסער מיטגלידער, די פאר בעםער אלץ רעכט״ ״דעמאקראטישע און

 איז עם ? דען װאם נאר באװעגונג, גאנצער דער פאר ברענטש, פארן
קע בא דא נאך װייזן װילן דער אייני םצוא  רעדנערײ, שיין די ארוי
קע יא  די פון רעכטן דעמאקראטישע די אפצוהיטן חוב דער אייני

קע די אט אבי און מיטגלידער, בן אייני  דאן װערטער געמען אן היי
ט אנדערע די שוין קענען  װאקסט ליסטע רעדנער די און פארשווײגן גי

^ אז פארגעסט מען און ף און לעקציע א איז פראגראם דער אוי  אוי
ג ו״אנצער דער נאר רעדנער, דער זיצט שטול א נ טי  פארװאנדלט װערט מי

 כאפט דאן און אזייגער, 11 ארום ביז םאסייעטי״ ״דעבייטינו. א אין
ך מען ט נאך איז ארדנונג טאג פון העלפט א אז זי  פארהאנדלט ני

 די אפטמאל (און פונקטן איבעריקע די שוין מען מאכט נעװארן,
קע) םאמע טי  לעקציע דער צו שוין מען ו״ייט 11:30 אז אזוי׳ שנעל נוי

ען חברים װײל עמיגראציע, די אן שוין דזי הויבט דאן און  זיינ
ד שוין ע די פון מי ט״ן דאך דארף מען און דעבאטן נודנ ש פ פרי; אוי

: קומען צונוץ װעלן אילוםטראציעם פאר א
 עקזעקוטיװע די װאלן, פארקומען געדאףפט האבן ברענטש א אין

״ לעצטן באם טינ  די פאר קאנרידאטן פאםענדע דיסקוטירט האט מי
רט און עקזיעק. גייע אמיני  װעלכע פון מיטגלידער 17 פון ליםט א נ
בן געדארפט האט טעז סקל״ ג צום געקומען .11 אוי נ טי  דער מיט מי

רן קאנען מיטגלידער די אז דערקלערט און ליםט אמיני ך האט ל־ך,נ נ  זי
 האט אמת דעבאטע. א פארפירט און ״דעמאקראט״ א געפינען אבער

 מיטגלידער, בעסטע די טאקע האט ליםט עקזעק. די אז צוגעגעבן, ער
ט דארף מען אבער  װאם דורךדעם און מיטגלידער, די ״באאײנפלוםן״ ני

 באאײנפלוםט מיטגלידער די װערן זיי, רעקאטענדירט עקזעקוטױוע די
זיו״ פאר שטימען צו

 גע־ אביםל מאנאט פארן פראו.ראם לעקציע די איז ברענטש אין
ען װאם חברים 2 די דורך געװארן ענדערט נ ״  אראנזשירן געו.אנו.ען ז

 עקזעקו־ דער פון באשלוםן די ענדערן חברים 2 מעגן לעקציע די
ע? ױו ײן זיכער ט  האבן זיי װען מאמענטן, אויפנאם אין נאר I נ

 פון חבר א דארף דא ? טאן מען דארף װאם דערלויבן, יא דאם זיך
בן עקזעקוטיװע דער פהיי ם פראגע די אט אוי  און מיטינו. ברענטש ב״

ג דעם פארװאנדלען נ טי ט י ״דעבאטע״ א אין מי שולדיגונגען, מי  בא
 בא און טעג i נאך צואװארטן אדער פארענטפערונגען, דערקלערונגען,

 געצװינגען זיי האט םיבות װעלכע חברים די פרעגן עקזעקוטױוע דער
באשלום? דעם ענדערן צו

ײן ו.עבן צו פארשפאר איך ל ענטפער, מ ״ ו ױיסט יעדער ו  דעם ו
דערצו. ענטפער

ען הברים דאם אט צן מוזן פון רעזולטאטן די זיינ םני  אלע אוי
ען צי רעכטן, ״דעמאקראטישע״ ײ זיינ שטערונגען. אדער נוצלעך ז

סטאר ס.

קאאפעראםיװן װעגן
 פון אויפמערקזאמק״ט די ציען געפרואװט מאל פיל האב איך

ך און געהער איך װעלכן צו א. א. א. ברענטש איז דוברים  פאר־ אין אוי
 קא־ פון פארנאכלעםיקונג דער צו אריין, קום איך װאו קלובן שידענע

שן אונטערנעמונגיען אפעראטױוע  מערםטע די מיטנלידער. די צװי
ט קאנקרעט פראגע די האבן חברים געענטפערט. ני

שט איז עם אז דיינק איך ק ני טי ן צו נוי  װען עקםטרעמען צו גיי
ע װעגן זיך פארקלערט מען ט מוז מען אונטערנעמונגען. אזוינ  אי־ ני

 אין װי פרעשור״ בלאד ״הײ א ארויפצוארבעטן און כחות די בעשאצן
ך און געװארן געטאן איז בראנקם די ט אוי ך ני  אז אונטערשאצן זי

ף ענערגיע גוטע פארשװענדן זאל מען  אונטערנעמונגל טעאטער א אוי
 אין דא געטאן װערט עם װי אװנט, אן פאר בילד םאװעטיש א אדער

ך מען דארף אלעמען נאך בראנזװיל.  ריכטיק אפשאצן אויםלערנען זי
םנוצן אמבעםטן דאם קענען צו און פלאץ און אומשטענדן צייט,  אוי

קולטורעל. און פאליטיש עקאנאמיש,
ב קראמען, קאאפעראטױוע יבר״נ־ קענען פארװאלטעט, ריכטיק אוי

צן פיל גען ן נו טן קאמף אי  אב־ אן װירקלעך איז װאם כשרות, מי
שע די פיז דערציאונג דער אין פאקטאר םטרו?טױוער  און מאםן אידי

ך איז פארשידענע די פאר עקםפלואטאציע פאר ?װאל גרויםער א אוי

 אלייז אגיטאציע שריפטלעכע און מינדלעכע רעקעטירם. און קודש כלי
שט איז  װאם געצײג דירעקטן מער א האבן מעז מוז דא — ג^נוג ני

טן פארקערט לעבן. ממשותדיקן מי
םן װעלן וואלט איך ען צי װי נ ״  אונטער־ קאאפעראטױוע טאקע ז
דער אויםגעשלאםן אבסאלוט נעמונגען  אדער א. א. א. פון פראגראם פון

? ט ק״ אין איך זע אט ני  ״קינ־ קעמפ פון באריכט א ״פונ
איז אז זע, איך און דערלאנד״,  מאנאט לעצטן אין דערפאלג״ א ם׳

ק דענטאל פון באריכט א דא איז ״פונק״ ך איז עם און קליני  א אוי
ן זאלן דען פארװאם דערפאלג! ״ טן, גראםערי ק  שעפעו, בוטשער קל״

ט הייזער מואװי און קראמען ביכער בעקעיייען, ן ני דערפאלג? קײן זיי
ט א אין  פון סופפענדירט װערן חברים אקטױוע גוטע, װען צ״

ט פאר ברעגטשעם די ״ װאלטן בילם, די צאלן קענען ני ט ז  געקענט גי
ײן ע אין אקטױו ז  די צאלז קענען יע און אונטערנעמונגען אזוינ

ב בילם, מער? נאך נישט אוי
ק איז עם װאם טי ע פאר נוי  פאר־ קאמפעטענטע איז זאכן אזויג
ט א װאלטער,  1זאל װאם מענטשן, פאר קורםן און םיםטעם ארבעטנדע גו

ך ף גרייטן צו זי ן צו אוי פארקויפער. און קויפער זיי
םלוצקי. מ.

 אונזערע בא פראגראמען פארשידנאדטיקע מער
קאנצערטן

 איז אונטערנעמונגען פון באזוכער אפטער אן בין איך װי אזוי
ך און שולן קינדער די אין א. א. א.  אונטערנעמונגעז אנדערע אין אוי

 פאר א זאגן דא איך װיל באװעגונג לינקער דער פון געביט אויפן
װערטער.
 ליאמע, א אזוי אדער באנקעט, קאנצערט, א צו קומט מען װען

ט ב לן זאך ערשטע די אן פארזיצנדער דער ה״ ט״ ט  דאם געבן אלעם׳ מי
 אזוי און שול אנדער אן פון טוער שול א אדער באגריםער, װארט

 פאר אװנט. אן הרגעט מען און באגריםט מען רעדט, מען װײטער.
ט דאם װאלט חברים נאענטע אייגעגע אונדז ל אויםגעמאכט׳ ני ״  מיר װ
 דאך פארקויפט מען אבער קומען, מיר וואם צו צװעק דעם װייםן

ט צו בילעטן  צו ארייגציען זיי דאך װילן מיר באקאנטע, און פר״נ
ט נאך דאך פארשט״ען זיי זיך, ען, אונדזערע ני דיי  זיי מען טוז אי
ק פיל ?אנצערט א געבן צי רן. זיי אום װינ  די טוען װאם איז אמוזי

ײ ? שולן די פון לערערם פן ישטעלן ז  און קינדער די פראגראם אוי
ען קינדער די פון פילע רט מען און טאלאנטן זיינ ך אמוזי  טאקע׳ זי
ט איז דאם אבער ײז מוז פראגראם די גענוג. ני  רעדע, א געמישט, ז

ו װאם זאך, הויפט די און דעקלאמאציע. א פארלעזונג׳ א ליד, א ל אי  װי
 טאלאנט״ דערװאקםענער א דא איז זעלטן זייער װאם איז, בעמערקן דא

ך געפינען עם כאטש  שטי- שיינע האבן וואם דערוואקםענע פיל זייער זי
ען צו מען ך און זינג איז דעקלאמירן. צו אוי  אויםגע״ מאל פיל מיר ם׳

ײן אין קומען  אונטערנזד באזונדערע 3 אוין» אויפצוטרעטן אזונט א
ע טונגען. ף מיר נעמען חברים מיינ ד אוי פריי ט.  דאפ איז מיר און מי

ײן ליב טאקע ך מוזן עם אבער ארבעט, מ ך אנדערע געפינען זי  צו אוי
מען. קען װיל מען אז ײעלן, נאר דאף מען טו, איך װאם טאן

זינגער. חײם

אויםװעג? דער איז װאם
 געשעפטלעכע די אז געװארן גערעדט מאל פיל אזוי שוין איז עם

ט ען ברענט־צ אונדזערע פון זיי טינג  װי קירצער םך א זיין דארפן מי
, זיי ען ג ״  אינ״ איז טעמע די אז געדײנקט האבן מיטגלידער פיל אז ז

 גרויםע א נאך דאם איז אמתן דער אין אבער אויםגעשעפט, גאנצן
פראבלעם.

ג אונדזער צו נ טי  עקזעקוטױוע די האט שיקאגא, 170 בר. פון מי
ט ר״ עג  איז פארזיצער דער און םאװעטן, יאר 14 איבער לעקציע א צוג

טיקסטע םאמע די דורכצופירן געװארן איגסטרואירט  אזוי פונקטן נוי
ען עם מעגלעך. װי גיך ״נ  פאר א בלויז געװארן אויפגענומען ז

 םאמע פאר א און דױם, מיטגלידער, נייע פראטאקאל, װי פונקטן,
ט אבער צושריפטן. נויטיקםטע ך האט אמאל מי  געטאן לאיז א זי

ף  װיכ־ זײער אלע און קאמיטעם אויסערלעכע פון רעגן א אונדז אוי
 איז אט .10:20 ביז לעקציע אונדזער אפגעהאלטן האבן און טיקע

ל א שפי צו- קאנפערענץ דער צו אײנלאדונג )1 :קאמיטעס די פון ב״
טן ר״  פון רוף דרינגנדער א )2 מארש. הונגער נאציאנאלן דעם צוג

 אונדזער װאם זאל אײנציקער דער היים. ארבעטער אוקראינער דער
ם אים נוצט באװעגונג ען טירן אלע װען אוי נ ״ פארמאכט. אונדז פאר ז

ט דער )3 ה״ ערשטן דעם פון קאמיטע א )4 פאראיין. געזאנג פריי
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 שול דער פון קאמיטע א )5 דעפענם. לייבאר אינט. ברענטש יוגגט
 פון קאמיטע א )6 שעפטוט. זיין האט ברענטש דער װעלכער איבער

 קומט פייערונג יערלעכע זייער שטודיא, טעאטער ארבעטער ארטעף,
? מען רןען ארגאניזאציע װעלשע ארום. טעג פאר א אין פאר אגן טז  אנ
ען אלע ק זיינ  מאכט אזוי װי פארט בלײבט פראבלעם די און װיכטי
ט געשעפטלעכע די מען ״ ען די פון ז טינג קורץ? מי

טינג, ברענטש פון פארזיצער מילער. מי

געװארן געטאן ניט נאך איז װאס אר־בעט אן
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן זפו קאנװענשאן לעצטע די

ט די באשטעטיקט רזאט קיי כטי  אין קאמיטעש דיםטריקט גרינדן פון װי
 זאלן ברענטשעט די פון מיטגלידער די װאו לאנד, פון טיילן אלע

 ארבעט אינטענשיװע אנצופירן פארבינדונו. א״נגער אין קומען קאנען
 מעגלעכקײט א געגעבן װאלטן קאמיטעש אזעלכע ארדן. אונדזער פאר

טן צוגר״ שע די צװישן םענטימענט בעםערן א צו  די אין מאשן אידי
ך װאלטן מיר שטעטלעך. פארװארפענע  מערער און בעשער געקאנט אוי

רן לעקציעש  דער פאר קאמפאניעש צענדליקער די יאר. דורכן ארגאניזי
הייט״ ״מארגן  ארגאניזאציעם הילףי אונדזערע אנדערע. פאר און פריי
 אין ארבעט אונדזער קורצן, אין געװארן. ארד.אניזירט בעםער װאלטן

 פאקט דער װי אבער טעמפא. שנעלערן א מיט אװעק װאל פראװינן!
ט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די ־אט איז  גע־ אויפםערקזאמק״ט גענוג :י

• ענין דעם ׳צאנ־עז
 פון ברענטשעם צאל גרוישע גאנץ א טיר האבן םאוט דער אין
ען קאמיטעם דיםטריקט קיין או־ח. אוגדזער נ ״ ט נאך דערװ״ל ז  ארגא־ ני
 ארדז ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז איז פאקט דער ניזיךט.

 די פון לעבן רעװאלוציאנערן דעם אין פאקטאר וױכטיקער א איז
ך ם׳װאלט םאוט. דער אין נזאםן ארבעטער אידישע  א געבן אונדז אוי

גן מעגלעכקייט קרי צו ע אר״נ  ברענטשעם. אונדזערע אין מיטגלידער ניי
שע די פון לאגע די  זייער איז שטעט פראװינץ די אין מאםן אידי

ך דרײען זיי דעקלאםירט, זייניען זיי טרויעריק, ק ארום זי די ״  אן ל
ב ארבעט. ט זיי װעלן מיר אפילו אוי  פאר איצט מאכן קאנען ני

 װעלן קריזיש, עקאנאמישן שארפן דעש צוליב ארדן פון מיטגלידער
״ םיר  װא־ באװעגונג, לינקער אונדזער אין אריינציען בכלל אבער ז

״ װעלן באדינגונגען בעשערע בישל א בא צו שפעטער  מיט־ װעדן ז
ארדן. פון ;לידער

ן נאר ש׳דארף די זיי ט. צ  נאציאנאלער דער פון אינציאט-יװ אי
_שאוט.3דע אין שפעיעל און קאנפערענצן אזעלכע רופן צו עקזעקוטיװ

מעמפיש. םאנדלער, נזאקם

פארשלאגן צײטלעכע עטלעכע
 װאלטן דייגק איך װעלכע פארשלאגן, עטלעשע מאשן דא װיל איך

מאשן. ברײטע די אריינציען געהאלפן
שט זאלן שעקרעטארן )1  מיט־ צו ברױו קיינע ארויששיקן ני

ט גלידער  דער ווערן. געשטראשן װעט מען אז שטראשידלעש מי
 די אין און ביכלעך מיטגלידער די פאר געבן זאל אפיש צענטראל

ן זאלן ביכלעך  אלע ארײנגעטראגן װערן זאל עש און געזעצן זיי
ט צאלונגען מאנאטלעכע טגליד א װאש שטייערן מי  עש אז מאכט, מי

ן זאל מצוג״ן. ביכל אזא מיט שטאלץ זיי רו ד דער א טגלי  װעט מי
 פאר־ װעט שעקרעטאר דער און א• א. א. צום געהערט ער אז פילן

ען װאש בריװ אומגעװינטשטע שרייבן צו שפארן  דעמארא־ א בר״נג
אציע טגליד צום ליז זײטיקע. פאר און מי

קאלענ־ ברענטשעש אלע צו שיקן זאל אפיש צענטראל דער )2
זא דאיז  ארבעטער װיכטיקע אלע אנטהאלטן זאלן קאלענדארן די י

שע ■אויך און פאשירוגגען ציני ען, מעדי ג נ ו װ״ז ן זאל עש אז אנ  א זיי
 פאראינטערעשירן, מער זיך זאלן שבנים און קינדער ארדן, פארן ערע
ן וזעט דאש ײן זאל עש ארדן. פארן אגיטאטאר גרעשטער דער זיי  ז

 װילן יװאש ברענטשעש די פאר בלעטער ליידיקע עטלעכע שפעציעל
אנאנשן. אריינשטעלן

 ערהיי־ קעמפש ארבעטער אלע אין װערן געפירט זאלן עש )3
ױליאנען לוגגש פן פאו  װאש מיטגלידער און א. א. א. פון נאמען אוי
 אויפ־ דער אונטער פלאץ, רו א האבן זאלן שפיטאל פון ארויש גייען
כט, די האבן זאל אפיש צענטראל דער און דאקטאר, פון זיבט פזי  אוי

ת זוכן דארפן נישט זאלן מיטגלידער כדי בו פאליטישנש. די בא טו
שפעציעלע ארדן אין אפשאפן )4  האשפיטאל. פאר שט״ערן די׳
טגליד יעדער ן זאל מי  אוישנאש, אן האשפיטאל צום בארעכטיקט זיי

שע שטאט יעדער אין עפענען צו זען זאל מען און ציני צענטערש. מעדי
ט געעפנט װערן זאלן שולן )5 צענטראל פון בודזשעט א מי

ט לאנד גאגצן פארן אפיש  קריגן זאלן שילער און פעדאגאגן גוטע מי
ך און געוױעלעך קאשט עש װי ביליקער 50% ביכער  דענטישטן אוי

באהאנדלונגען.
ען העלפן צו אויפגאבע די האבן זאל אפיש צענטראל דער )6  בוי

 די פאר שעפער בוטשער בעקערייען, גראשעריש, פון קאאפעראטױון
 דעש דורך און אוישגאבן זײערע פארלייכטערן װעט דאש מיטגלידער,

 װעם קלאט ארבעטער דער אז מאשע, ארבעטער די אריינציען מיר װעלן
 די װעט ארבעט טוט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז זען

גן מאשע ארבעטער גאנצע צוי ע ר״נג ט רעקלאמעש אן װערן א  קאמ־ מי
אוישגאבן. פארשידענע און פאניעש
ך אפיש צענטראל דער זאל )7  און ארבעט דער צו נעמען זי

 נישט אוישצופירן, פארשלאגן פארשידענע ברעגטשעש די צו ארוישגעבן
ן אפיש דער זאל רײדן. באש בלײבןי און דישקוטירן צו  וועג־ דער זיי

ען און װײזער צי  זאלן מיטגלידער עלטערע ארבעטלאזע די אזוי װי אנ
ט ך פירט ;יש װי װערן, געשטראנן ני לאדזשעש. די אין זי

שיקאגא. ,1 בר. לאנדא, ש.

רעזאלוציע באגריםונג
 באגרישן ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער ,130 ברענטש מיר,

ן צו ש״נבערג ש. חבר פארזיצער אונדזער  יאריקן פופציק זיי
 געפינט ער װאש צייט גאנצע די איז ש״נבערו. הבר געבורטשטאג.

טגליד א אמעריקע אין זיך  רושלאנד אין נאך רינג. ארבעטער פון מי
באװעגונג. רעװאלוציאנערער דער אין טעטיק געװען ער איז

ער געװען איז ער  גרופע לינקער דער פון פירער די פון א״נ
 רעװאלוציא־ דער װען און װאשינגטאן פון ברענטש רעכטן דעט אין

ך האט עלעמענט נערער  און ר• א. ,92 ברענטש פון אפגעשפאלטן זי
 געװען שיינבערג חבר איז ,500 ברענטש לינקן דעש געגרינדעט ־אט
ך אנצושלישן ערשטע די פון ך איז ער ברענטש. דעש אן זי  געווען אוי
 רינג באשישן פאררעטערישן דעש פארלאזן ־אבן װאש ערשטע, די פון
עז געהאלפן און ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם בוי

ער געװען ער איז 1924 אין  דער פון גרינדער די פון א״נ
 ברענטש ליגקער דאמאלשדיקער דער װעלכער שול, קינדער אידישער

ך איז און פארװאלטעט האט רינג ארבעטער פרן  דער אין טעטיק אוי
ך האט ער שול. קינדער פראלעטארישער איצטיקער  געהאלפן אוי

ט איז ער װאו ױ. עש. עף. די גריגדן אקטױו. זייער היינ
 בא־ פראלעטארישע און חברשע הארציקע, אונדזער שיקן מיר
ן צו ש״נבערג הבר צו גרישונג  און געבורטשטאג יאריקן 50 זיי
אמעריקע. שאװעטישע א דערלעבן זאל ער אים רויגטשן

קאמיטע. פרעםע

 אינטערבאציאנאלן באם ״קעדערלאנד״ קעמפ
ארדן ארבעטער

 דער אונטער זיך געפינט קעםפ דער אז יאר צװײ ׳טוין
 שולן די פון פאראײניקונג דער מיט ארד; דעם פון אויפזיכט

 ארדן. צום אריבער אויטאמאטיש סעמפ דער איז אררן, דעם מיט
 ברענטשעם די אין אײנגעבירגערט מער אלץ װערט קעמפ דער
ארדן. יפון קעמפ דער אלם שולן און

 װערן עס אן.־ שוין גייט קינ׳דער פון רעגיםטראציע די
 װאנ;. 10 און 5 ,2 אויח 15 ביז יאר 7 פון ?ינדער אנגענומע;

 ד. 65 — 5 פאר דאלער, 130 װאכן 10 פאר :זיינען פרייז; די
 קעמפ פון פארװאלטונג די דאלאר. 20 — װאכן 2 פאר און
 מענ־ אלע מיט זען װעלן ארדן פון מיטגליךער די אז זיכער איז

 און ברענטשעם די אין םײ רעגיםטראציע דער העלפן לעכק״טן
גלייך. װערן געטאן דארף ארבעט די ברענטשעס. די אויםער םײ

 דעד אויףי איצט שטייז דארףי קעמפ דעם פון פראגע די
 אומגעגנט. און יאר? נױ אין ברענטשעס אלע פון ארדנונג טאג
 נאם. טע14 איםט 108 אין זיך געפינט ?עטפ פון אפים דער

.8434—6 סקװער טאטפקינם — טעלעפאן

״קינדערלאנד״. קעמפ פארװאלטונג
םעק. האלפערן,
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אינגלעך םקאטםבארא די פון באפרײאוננ פאר
ט פון (שלום )5 זיי

 עם נאר װאו װעלט, דער פון טיילן אנדערע אין אױםגעשפרײט
 אר־ רעװאלוציאנער־באװאוםטזיניקע ארגאניזירטע, זיך געפינען
בעטער.

 דעמא:־ װעגן געלייענט מיר האבן װאכן פאר לעצטע די אין
 עםטרײך, און אונסארן דייטשלאנד, אין ארבעטער פון םטראציעם
 אינטערנאציא־ דער און פארטײען קאמוניםטישע די פון אנגעפירט

 װעלט גאנצער דער איבער ארבעטער די הילו*. רויטער נאלער
 ױנגע זיבן די געגן לינטש־אורטייל ברוטאלן דעם פארחאמען

 זוייצ קאפיטאליזם אמעריקאנער דער װעמען נעגער־ארבעטער
שטול. עלעקטרישן דעם אויףז פארברענען
 קא־ דעם פון הענט די אין װאיפן שטארקםטע די פון אײנע

 ער קאן טעראר פון הילןז דער מיט בלויז טעראר. איז פ־טאליזם
 ארבעטער די איבער הערשאפט ארויפגעצװאונגענע זײן אנהאלטן

 מיט און בלוט ז״ער מיט זעטיקן זיך און מאםן הארעפאשנע און
לעבנם. זייעירע

 געפינט קאפיטאליזם דער װען מאטענט, איצטיקן דעם אין
 אריינגע־ אים האט װאס קריזים, עקאנאמישן פון קלעם אין זיך

 אױסגאנג, קיין ניט זעט ער װעלכן פון וױנקל א-טעמפן אין יאנט
 זײן פון מעטאדן די פארפאלגונגען ברוטאלע מארד׳ טעראר׳ איז

פאזיציעם. דערװארבענע זײנע אנצװזאלטן קאמ̂ן פארצװייפלטן
 גרויםע די נויט, ייטערע זײער מאםן׳ די פון הונגער דער

 בא־ די װאם רעפרעםיעם׳ די לױךשניטן, ,ד ארבעטלאזיקײט,
 די קעגן אן װענדן רעגירונג זייער פון היאוי דער מיט לעבאטים
 מע־־ און מער אלץ זײ טרײבט מאםן, הארעפאשנע און ארבעטער

 פארפאלגט װערן װעלכע מאםן, נעגערשע די ארגאניזירן. צו זיך
 װייםע די װי ברוטאלער באהאנדלט װערן און שטארקער נאך

 איז ,באיפרײאוננ זײער אז יאײנזען, אנגעהויבן האבן ארבעטער,
 ארבעטער־ גאנצן דעם פון באפרײאונג דער מיט פארבונדן אײננ

 די פון רײען די אין באװאוםטזײן װאקםנדיקער דער אט קלאם.
 <אלץ געבראכט זײ יאני פאר לעצטע די אי; האט מאםן נעגערשע
ארבעטער־קלאם. דעם פון רײען רעװאלוציאנערע די אין נעענטער
ארבע־ נעגערשע די און װײםע די צװישן פאראײניקונג די

 גרעסער, יאצץ װערט צאלי װעמעם מאסן, הארעפאשנע און טער
 דער קאפיטאליזם. דעם פאר געפאר א פאר זיך מיט שטעלט

װאקםן אײז אין האלט יװאם כח, א זיך פאר זעט קאפיטאליזם
באזיגן. קאנען ניט װעט ער װאם כח, א —

דערפאר ;לינטש־טעראר װאהםנדיקער דער — דעריבער
 ■נעגער־אינגלעך. םקאטםבארא 7 די אויוי לינטש־אורטײל דער —

 גע־ שװארצע די אפילו װעמען קענן נעגער־אינג^עך, צװײ נאך
 צוזאמענפלעכטן געקאנט ניט האט םאוט דער פון רעכטיקײט

 טורמע פינצטערע אין געהאלטן אזוי םתם װערן פרײם־אפ, קײן
קלאגע. באשטימטער װעלכער אן צעלן,

 אין מאניפעסטירט זיך האט װאם מאםן, די פון דרוק דער
 דעם קעגן פראטעםטן אין ארבעטער־דעמאנםטראציעם, גרויםע

 פון געריכט העכםטן דעם געצװאונגען האבן לינטש־אורטייל,
 לײבאי־ אינטערנעשאנאל דער פון אפיל דעם אויפצונעמען לאנד

דעפענם.
 אלץ נאך איז נענער־אינגלעך די פון באפר״אונג די אבער

 רעגירונג זייער און קאפיטאליםטן די געפאר. דערזעלבער אין
 לינטשערס די אבער הינריכטונג, די אפגעלייגט בלויז האבן

 קאנען װעלן זײ װען מאמענט, דעם אויףז סאדיםטיש װארטן
 פון קערפערם די אין טויט־שטראמען עלעקטרישע די ארײניאגן

נעגער־ארבעטער. ױנגע די
 םקאטםבארא־ די פון באפר״אונג דער פאר קאמףי דער
 ױנגע זיבן די ראטעװען צו בלויז נאר ניט קאמױ׳ א איז אינגלעך

 לינטש־טעראר, קאפיטאליםטישן קענץ קאמף א איז נאר לעבנם,
 זעלבםט־ דער פאר ?אמף א — עקםפלואטאציע און הונגער קעגן

.א*ן זיך געפינען זיי װאו םאםן׳ נעגערשע די פון באשטימונג

 באפרייאונג פולשטענדיקער זײער פאר און מאפ;, קאמפאקטע
אריעטער־?לאם. גאנצן דעם מיט צוזאמע־

 מעכטיקן/ א אויםשמידן אויך דארף קאטף דאזיקער דער
 און ארבעטער נעגערשע און װײםע די צװישן בונד םאלידארישן

הארעפאשניקעם•
 זײנע אלע רופט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 באזונדער מיטגלידער זייערע אלע ׳און גאנצע אלם ברענטשעם
 אויםערגעװײנט־ פון איז װאס קאמףז, דעטדאזיקן אין העלפן צו

 זײן אין ארבעטער־קלאם, גאנצן דעם פאר באד״טונג לעכער
 דעפארטאציעם טעראר, עקםפלואטאציע, הונגער, קעגן קאמוי

פאריפאלגונגען. אנדערע און

VALUATION EXHIBIT 
of the International Workers Order

as of D ecem ber 31, 1931

ASSETS—ACTUAL AND CONTINGENT 
Present mid-year value of future net contri- 

butions on following forms of certificates :
Death only .................................................... $1,399,826.00

Total .................................................... 1,399,826.00

Assets available for payment of death losses 
determined as follows : Admitted Assets, (in- 
eluding loans and interest thereon secured by 
reserves or accumulations actually maintained 
on the corresponding individual certificates) 
$80,967.58, less sum of general or expense 
funds $1,436.32, sick and accident funds 
$16,732.51 and special funds (including all funds 
other than general or expense funds not avail-
able for payment of benefits) .............................  $ 62,798.75

Assets—Actual and Contingent .........................  $1,462,624.75

LIA B ILITIES—ACTUAL AND CONTINGENT 
Present mid-year value of promised benefits, 

or net tabular mid-year values on follow- 
ing term s of certificates :

Death only ....................................................  $1,426,079.00
Total ....................................................  1,426,079.00

Liabilities of m ortuary or benefit funds deter- 
mined as follows : Total Liabilities, except re- 
serve $13,487.54, less sum of liabilities of gen- 
eral or expense funds, not in excess of balance 
in corresponding funds, $2,180.82 ; liabilities of 
sick and accident funds ........................................  $ 11,316.72

$1,437,395.72Liabilities—Actual and Contingent

Ratio per cent of Assets—Actual and 
Contingent to Liabilities—Actual and
Contingent — Dec. 31, 1931 .............  101.76%

The above Valuation indicates that, on the basis of the 
National F raternal Congress table of m ortality with in- 
terest at 4%, the future assessments of the society, a t the 
net rates now being collected, together with the now in- 
vested assets, are sufficient to meet all certificates as they 
mature by their terms, with a margin of safety of $25,229.03 
(or 1.76%) over and above the statutory standards.

I, William H. Gould of 130 William Street, New York 
City, being duly sworn, deposes and say that I am the 
actuary (accountant) who made the foregoing computations 
and answers to the questions above set forth concerning the 
conditions of the INTERNATIONAL W ORKERS ORDER 
as of December 31, 1931, and that the same are correct and 
true to the hest of my information, knowledge and belief. 
New York—the 21st day of April, 1932.

W . H. GOULD,
Actuary (Accountant)
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יארק נױ
ױ ביקמאן 353 --------------------------—---------1 בראנקם עװענ
ױ טע3 3882 ------------------------------------------2 בראנקם עװעג
גאס םטע150 א 652 — —-------------------— — 3 בראנקס
6--------------------------------------4 בראנקם 1 גאם שטע177 װ. 4
2-------------------— —---------5 בראנקם 1 0 ױ ארטור 9 עװענ
ױ ענטאני 1680 —---------------------------------6 בראנ?ם װענ ע
ױ װאלאם 3204 --------—------------------------ 7 בראנקם עװענ
גאש קעלי 1067 —-----------------------------------------8 בראנקם
ט האנטם 699 -------------------------------— 9 בראנקם ראוד פוינ
ראוד באםטאן 1400 — —----------------------------- 10 בראנקם
איםט פארק בראגקם 2700 -------------------------— —11 בראנקם
בולװארד שאדערן 1334 ----------------------—------- 12 בראנקס
ױ טרימאנט 792 ----------------------------------- 13 בראנקם ײענ ע
ױ טרימאנט א. 1013----------------------— — 14 בראנקס װענ ע
5---------—------------------------15 בראנקם 9 ױ לעגעט 1 עװענ
עװ-עכיו עלדער 1210--------------------------------------16 בראנקם
8---------—------------------------17 בראנקם גאם םטע238 װ. 4
גאם טע103 איםט 143 —---------------------------------— הארלעם

1----------------------------------------1 טאון דאון 3 גאש טע7 א. 4
גאש לואים 84^---------—----------------------— 2 טאון דאון
2-------------------------------— 3 טאון דאון גאס מאנטגאמערי 5

ױ טרופ 226 -------------—-------------— 1 וויליאמםבורג עװענ
8--------------------------------— — 2 װיליאמסבורג גאם קוק 0
גאם טע2 ם. 390 —------------------------------ 3 װיליאמםבורג

קין 1844 --------------------------------------1 בראנזװיל ױ פינ עװענ
3------------------------------— 2 בראנזװיל 7 ױ םאראטאגע 1 עװענ
ױ םטאון 608 ------------------------------— — 3 בראנזװיל עװענ
1------------------------------— — 4 בראנזװיל 0 ױ םאדער 5 עװענ
גאם בריסטאל 464 —--------------------------------5 בראנזװיל

ױ םקענעקטעדי 257 ------------------------פארקוױי איםטערן עװענ
ױ איםט ױ פאדער 962 —--------—-------------1 יארק נ עװענ
ױ איםט שילװייניא 403 --------------------- 2 יארק נ ױ פענ עװענ
גאם סטע96 א. 442 —-------------------------------פלעטבוש איםט
גאט סטע43—373 ----------------------------------------1 פארק בארא
גאם םטע45—1109 ----------------------------------— 2 פארק בארא

גאם םטע70—2006 -----------------------------— 1 בענםאנהוירםט
1--------------------------------— 2 בענםאנהוירםט 6 א• עװענייו 8

עװ. בעט 2072 ----------------------------------------------ביטש בעט
1--------------—---------— ביטש ברײטן 4 ױ נעפטשון 0 עװענ

ד קוני גאם םטע32 װ. 2921 -------------------—---------א״לענ
ױ 9128 — —-----------------------------------קאנארםי ל עװענ

ױ פולטאן 1 — —---------------------------װילעדזש מידל עװענ
איםט פארק בראנקם 2700 ------------------------------קינדערגארטען

1---------— —-------------------םיטלשול 4 כאם טע103 איסט 3
איםט פארק בראנקס 2700 -----------------------— פרא־מיטלשול

יארק נױ אויםער
4--------------------------------1 כאםטאן ראקשבערי םט. װענאנא 2
8-------------------------— 2 באםטאן ױ, האטארן 8 װענ טשעלשי ע
ױ, םטילמאן 9-----------------—--------3 באשטאן װענ בראקטאן ע
4-----------------------------------— 4 באםטאן 1 מאלדן םט. קראם 7
1---------------:--------— 5 באםטאן 0 ױ, שוירלי 5 װענ רעװיר ע
פיבאדי םט. מיין 1 — —----------------------— — 7 באםטאן
ױ, בלוהיל 1165----------------------8 באםטאן װענ ראטשעםטער ע
9-------------------------— — 9 באסטאן װאוםטער םט״ רואטער 2
באםטאן םט״ טשארלם 357 ----------------------— — 10 באםטאן

טשעלםי םט. האטארן 88 —--------------------------------מיטלשול
גאס ריטנער 801 — —----------------------------1 פילאדעלפיע
ראפ טטע30 נ. 2456 ----------------------------------2 פילאדעלפיע
גאט םטע41 :. 1137 ־----------------------------------3 פילאדעלפיע

גאש װילטאן נ• 1747 ---------------------------- 4 פילאדעלפיע .59
םט. פרענרןלין נ. 1331--------.----------------— — 5 פילאדעלפיע .60
גאם טע7 נ. 4758 -------------------------------------6 פילאדעלפיע .61
םט. סאלפארד ס. 545 ---------------------------------7 פילאדעלפיע .62
גאס םטע31 נ. 1753 ---------—----------------------8 פילאדעלפיע .63
גאם טע5 ם. 1829 -----------------------— — — 9 פילאדעלפיע .64
גאם םטע41 נ. 1137 —---------—-------------— — מיטלשול .65
שאן װ. 3242 -------------------—---------1 שיקאגא .66 װיז גאם די
קעדװיל ם. 1342 -----------------—-------------— — 2 שיקאגא .67
שאן װ• 2653 —---------------— — 3 שיקאגא .68 ױויז גאש ד
ױ אלבאני 1224 --------------------------------------4 שיקאגא .69 עװענ
ױ אװערש נ. 4830 ------------------------— — 5 שיקאגא .70 עװענ
גאש שטע55 א• 951 — -----------------------------------6 שיקאגא .71
שט. פאלק װ. 3600 -----------------------------------------7 שיקאגא .72
גאש לעװיט נ• 1339 --------------------------— — — 8 שיקאגא .73
ױ ארמיטאזש װ. 3258 ---------—------------ 9 שיקאגא .74 עװענ
ױ פארק קליפטן 1536 — —---------------- — 10 שיקאגא .75 עװענ
שאן װ. 2653 -----------------------------------מיטלשול .76 ױויז גאש ד
9--------------------------------— — — 1 דעטרויט .77 1 4 אוקלענד 8
גרענד 2540 —---------------------------------------------2 דעטרויט .78
גאש טע12—8622 --------------—------------------— 3 .דעטרויט .79
מױרלענד 15326 —--------------------------------------4 דעטרויט .80
בראש 17429 -----------------—--------------------------5 דעטרויט .81
גרענד 2540 --------------------------------—--------------מיטלשול .82
גאש באלטימאר א. 1206 -------------—--------------1 באלטימאר .83
ױ נארט װ. 2043 ------------------— — — 2 באלטימאר .84 עװענ
ױ הייטש פארק 4113 — — — — — — 3 באלטימאר .85 עװענ
ױ ברוקלין 2704 — —---------— — 1 אנדזשעלעש לאש .86 עװענ
ױ װאבאש 3654 -------------— — — 2 אנדזשעלעש לאש .87 װענ ע
א■ םט. ראשעל 62 — — — —----------------------1 מאנטריאל .88
1---------------------------------------— 2'מאנטריאל .89 0 װ. לאריער 9
מען 14101 — — —-------------—-------------1 קלױולאנד .90 קינז
גאש טע105 א. 926 -------------------------------------2 קלױולאנד .91
גאש װעשטלאנד 136 — — — —--------— —’— הארטפארד .92
װ. נ• גאש טע7—1337 ------------------------------------װאשינגטאן .93
ױ פערענט 200 — — — -------------------------װינדזאר .94 װענ ע
גאש קענטאן 2011 —------------------------------י• — — טאלידא .95
4-------------------------------------------טאראנטא .96 1 שט. מארקהעם 4
אן 7---------------------------------------------------טרענטאן .97 םט. ױני
גאש טע12—1658 ----------------------—---------— — מילװאקי .98
7--------------—-------------------נארפאלק .99 0 גאש ׳פרימיישאן א• 8

גאש טע18 ם. 499 -------------—-----------------—---------נוארק .100
גאש מעדישאן 10 —------------------—---------נארװאלק םאוט .101
ױ װעלש 5455 ----------------------------------— — שט.לואיש .102 עװענ
שט. פאסיפיק 49 — — —-----------------------------םטעמפארד .103
שט. דזשעפערםאן א. 440 ------------------------------------שיראקױז •104
ױ מיין 743 —------------------------------------------פאטײגן .105 עװענ
6-------------------------------------------------פארטשמוט .106 1 שט. האי 1
שט. גאװערנאר 3 — —----------------------------------פעטערשאן .107
םט. ארמאגד 443 --------------------------------— — ראטשעשטער .108

פיקניק פאדאײניקונג
פון אראנזשירט

 ארדץ ארב. אינט. פון קאמיטעט צענטראל יארק נױ
ם ת ב ש ע ן25 ד ט י ם נ ו י

אװנט און טאג גאנצן א
ט אין נ ע ז ע ל י פ ע ק ב ר א  פ

, איין: שלישט פראגראש ש ט ר א פ , ם ג נ א ז ע ל ג י פ ש
פארלעך. טאנצנדיקע די באגלײטן װעט ארקעשטער גרוישער א

— סענט 25 אײנסריט —
ק פון פראפיט ײט פיקני פאנד. ארבעטלאזן צענטראלן פאר ג


