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ארנייטער ריננ

צווייט ער ט
הייל

ארויסנגענעבען

פון

דער נאַציאָנאַלער עקועקוטיוו קאַמיטע

פון אַרבײטער רינג
צו דער 92טער יובילעאום קאָנװענשאָן
מאי8291 ,

די נעשינטע
פון

ארנייטער ריננ

צווייטער טהייל

די געשיכטע פון ארבייטער רוֹנג

צוויט ער
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טהייל

די צעהנטע יובילעאום קאַנװענשאַן.
די צעהנטע קאַנװענשאַן איז געהאלטען געװאָרען אין נואָרק
דעם 4טען9 ,טען6 ,טען און 7טען מאי ,0191 ,אין ניו סטאַר קא-
סינא701 ,טע סטריט און לעקסיננטאָן עוועניו.
די נאַציאַנאלע בעאמטע און סטענדינג קאַמיטעס
פון יאָהר ,9091--0191
ש.
י.
ה.
ר.
א.
ה.

דזשענעראַל עקזעקוטיווע :
דוש .קופּערמאַן
בולגאַטש ,משערמאַן
ס .סאַװועצקו
קאָהן ,ווייס משערמאַן
א .ראפאלאָווסקו
זאַק ,טרעזשורער
א .וואליטצקו
גינזבורג
ם .האַכבערג
סמימה
וו .חאלון
פעלדמאַן
דזש .עפּשטיין

ב .װאָלאָווימיץ

קאַנטראָל קאַמיטע :
דזש .אבראַמאָװויטש ,טשערמאַן
מ .װאָלבערג ,סעקרעטער

 9לעווין

מ .ליפּסאָן

דוש .ברוקער
ה .גראַם

 .וויינטרוב ,סעקרעטער
ב .פונגערהוד ,אַסוסטענט סעק.

ה .קאָהן
ב .פּרידמאַן

מ .ווינטשעווסקי ,אוידימאָר

ד .סאָרין

מ .לאָנדאָן ,אַטוירנו

סאַניטאַריום קאַמיטע :
ל .פטרוגאַטש ,טשערמאַן

מ .ספּעקמאָר

ו .אנאפּאָל ,סעקרעטער

נ .ראַסקין

דוש .האָרן
לאַאָ און קאַנסטיטושאָן קאָמיטע :
ז .וויינבערג
א .עפּשטיין ,משערמאן
ב .שפּינראד ,סעקועמער
ה .גאָלדין

ע .טאָקאָלסקו

דו געשוכטע פון ארבווטער רינג
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האָם אָפּיס קאמיטע :
מ .מיכטאָם ,טשערמאַן
א .מולער ,סעקרעמטער

ברוידי
ראַכמעס

ניײישיאַנאַל באַאַרר אָף דירעקטאָרס ;
ב .װאָלף ,נין יאָרק
ו
ו
ר
י
ו
= מנקר ,נון דזש
ו .י .בערענשטיין ,ד .ק.
מ .שלייפער ,פּענסילוויניא
א .רייזעראָף ,ראאד איילאַנד
בֹ .גרונבערג ,קאָנעקטיקוט
נ .ע .לעאָפּאָלד ,דעלעווער
 5בענענסאָן ,אילונאָאיס
די קאַנװענשאַן איז דאַן געעפענט געװאָרען פון ש .בולגאַטש,
טשערמאן פון דער עקז .קאַמ.
די קעקרעטערע פון קאָנװענשאָן זיינען געווען ס ,וואלאס פון
בר 27 .און ב ,פינגערהוד ,דער דעמאַלסדינער אַסיפטענט סעק,
פון אַ .ר.
שבת ,דעם 7טען מאי ,איז בלויז געווען איין זיצונג ,ווייל די
דעלענאַטען האַכען זיך באַטײילינט אין דעם פּאראד ,װאָס איז אראנ-
דער פּא-
זשירט געװאָרען פון די פפער אראנדזשמענט קאַמיטע.
ראד האָט זיך אַנגעהױבען ארום  4אַזײגער נאַבמיטאג און
כמעט אלע ברענטשעכ פון גריו-
האָט געדויערט דריי שטונדען,
טער נויאָרק האַבען זיר באטייליגט,
ביי דער -01טער יעהרליכער קאַנװענשאָן זיינען א סך וויכב-
טינע רעזאלוציעס און באשלוסען אָנגענומען געװאָרען.
די 01טע קאַנװענשאָן איז פאָרנעקומען אין א צייט ,ווען עס
האָט זיך אַנגעפאנגען די סדרח פון נזירות קעגען אימינראנטען ,אָט
די נזירות ,וועלכע האָבען ביסלעכווייז צונענרייט דעם אמעריקא-
נישען עולם צו דער איצטינער צייט ,ווען די טירען פון אונזער
לאַנד זיינען אין נאנצען צונעשלאַסען געװאָרען פאר אימיגראנטען.
דער אַ .ר ,האָט אָנגעהויבען  --טאקע אויף דער 01טער קאַנ-
ווענשאן  ---א שטאַרקע פּראָטעסט באַװעגונג קעגען די שונאים פון
פרייער אימינראציע,
די קאַנװענשאָן איז געווען אַזױ אימפּאָזאנט ,דאָס די שונאים
פון ארבייטער קלאס האָבען אָנגעפאנגען צו זעהן אין אַ .ר .א
שטאַרקע מאכט ,די ,טאַימז" איז אַרױס מיט אן אַטאַקע און מיט
וו .אַלטשול ,מערילענד

א בלבול אויפ'ז אָרדען*) .זי האָט אַרױסנעלאָזען א קלאַנג ,אז דער
40
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א .ר ,איז אַן אַנאַרכיסטישע אַרנאַניזאַציע ,וועלכע נלויבט ניט אין
געזעץ און אַרדענונג ,א .אַז ,וו .
די קאַנווענשאן האָט אָננענומען א רעזאלוציע קענען דער
,טאַימז"ס פאַלשע באַהױפּטוננען און האָט באַאויפטראנט מאיר
לאַנדאַן און י .וויינטרויב פאַנאדערצושיקען די רעזאָלוציע אין אלע
צייטונגען.

אנדערע רעזאלוציעס ,וועלכע זיינען געװואָרען אָנגענומען אויף
דער

צעהנטער

צו עהרען
דיכטער

קאַנווענשאו :

דאָס אנדענקען

פונ'ם פארשטאָרבענעם

דראַמאַטורג

און

יעקב גאָרדין*).

צו באדאנקען פר .פּ .לעווין פון ברענטש  ,1פאר זוונע צעהן-יעה-
ריגע דיענסטע אין ארבייטער רינג אלס קאָנטראָל-קאָמיטעמאן.
צו שיקען א רעואָלוציאָן צום יוניוטעד סטויטס
פרווע אומוגריושאַן.

קאַנגרעס

פאר

צו אנערקענען די גוטע און ניצליכע ארבויט פון דער אידישער
סאָצואלוסטישער אַגיטאַצואָנס-ביוראָ.
צו באַדאַנקען די פ-2ער קאָנװענשאָן אַראַנדושמענטס
די מעמבערם פון גוואָרק פאר זייערע אראנדזשמענטס צו ד
ע
ר
ק
א
ָ
נ
װ
ע
נ
ש
אָן.
צו רעקאָמענדירען דער קאָנװענשאָן פון דער סאָצואליסטישער
פּאַרטוי פון אמעריקא ,אַז דו קאָנװענשאָן זאָל זיֹך אויסשפרעכען פאר
אבסאַלוטע פרייע אימיגראצואן.

קאָמיטע און

די וויכטיגסטע באַשלוסען פון קאַנװענשאַן זיינען געווען פאָלֿ-
גענדינע ;
די עקזעקוטיווע קאָמיטע זאָל זיין בעאויפטראגט
אין פארבינדונג מיט דעם וויענער אומיגראצואָנס-קאָנגרעס
טען וועגען דעם צו די ברענטשעס.

צו שטעלען

זיך

און בארוב-

צו האָבען טרייד-יוניאָן
רען פאר'ן טריוד-יוניאַניומוס.
אָבצושאַפען דעם אָלד איודוש דיוס פּראָטעקטיון פאָנד ,און דאָס געלר
װאָס יעדער מעמבער האָט איונגעצאָהלט זאָל צום מעמבער ווערען אום-
געקעהרט דורך דעם ברענטש צו וועלכען ער באַלאַנגט איצט ,ווען דער
מעמבער וועט סיינען א ווייווער.
דו קאָנװענשאַן רעקאָמענדירט יעדען ברענטש אָנצוהאַלטען אַזאַ
פאָנד ווי דער אָלד איידוש פּראָטעקטיװוו פאָנד  ---פרייוויליג.
קאָמיטעס

(5

יעקב

גאָרדין

אין

געשמטארבען

אין

אין

יעדער שמאָדט צו אַגיטוּ-

יוני

.9091
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דוֹ פיונעראל בענעפיט זאָל ווערען
טשעס .יעדער ברענטש זאָל עס צאָהלען.

איבערגעגעבען

צו די ברענ-

די עקזעקוטיוו קאָמיטע זאָל זיין באַאויפטראַגט צו מאַכען אַ גרינד-
ליכע אונטערזוכונג וועגען די צאָהלונגען פאַר טויטען בענעפיט װאָס יע"
דער מעמעבר צאָהלט ,און דעם רעפּאָרט צוזאַמען מיט רעקאָמענדיישאָנס
אַרויסצושיקען צו די ברענטשעס.
צו ערוועהלען אַ סטענדוג קאַָמיטע פון  01וועלכע זאָל זיך רופען
;עדיוקיישואַנאַל קאַמיטע" .דוי קאָמיטע זאָל ווערען צוטהיילט אין צויו
סוב-קאָמיטעס  :איינע פאַר פּובליקיישאָן ,די צווייטע פאַר מונדליכע עדיו"
קיישאַן .די קאָמיטע זאָל אַרראַנזשירען סיסטעמאַטישע לעקטשורס ,אַרויס-
געבען צויטשריפטען ,בראָשורען וועגען פראַגען װאָס אינטערעסירען
דעם אַרבייטער רינג ,שטיצען
פּען ,אַרויסגעבען

דו זונטאגס-שולען ,גרינדען בילדינגסיגרו-

אַ מאָנאַטליכען

פּראָפּאָגאַנדא פאַר דעם אַרבייטער

זשורנאַל ,און זאָלען זיך באַנוצען פאַר

רינג דורך פאָלגענדע צויטונגען און

,וקונפט" ,אידישע אַרבייטער וועלט", ,פרייע
זשורנאַלען , :פ,אַרווערטם" ,צ

אַרבוויטער שטימע", ,אַרביוטער", ,דאָס נויע לעבען", ,אידישער

קעמם-

פער" און ,װויניפּעגער קוריער".

עס זאָל ווערען אָרגאַניזירט אַ סאַניטאַריום אַדװײיזאָרי באָאַרד פון
דאָקטוירים ,גענאָסען ,וועלכע וואוינען נים ווייט פון סאַנאָטאריום ,און
אַ קאַנסאַלטונג מעדיקאַל באָאַרד פון פּראָפּעסאָרען פון פערשיעדענע
שטעדט.
אין סטווטס וואו דער אַרביישער רינג קען זיך געזעצליך ניט אונ-
קאַרפּאָרירען ,זאָלען ניט ווערען אויפגענומען

קיינע ברענטשעס.

ר ע פ ע ר ע נ ד ו ם.
פרויען וועלכע בעלאַנגען צו קלאַס  1און  ,2זאָלען זיך קענען
טראַנספערירען צו קלאָס  8ווען זייערע מענער בעלאַנגען צו קלאַס 1
אָדער .2

קאַנװענשאָנס זאָלען געהאַלטען ווערען אַלע יאָהר 1 .יאָהר אַן אָר-
דינערי קאַנװענשאַן ,און דעם צווייטען יאָהר אַן עקסטראַ אָרדינערי קאָנ-
ווענשאָן.
עס זאָל ווערען אוינגעפיהרט אַן אַדװענס סיסטעם פון דיוס ,מיט
דאָס רעכט פון אַרבייטער רינג צו העכערען די דיוס .יעדען יאָהר זאָל
ווערען באַשטימט וויפיעל די דיוס פאַר דעם קומענדען קאַלענדאַר-יאָהר
זאָל זיין ,די דיוס

אויס.

זאָלען ווערען

געצאָהלט פיערטעל-יעהרליך

אין פאָר-
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דער  8פענט אַ קװאַרטאַל פאַר דעם ר .ר .פאָנד זאָל בלייבען פאַר
דיזען יאָהר װוי געווען ,און צוטהיולט צווישען מעהרערע רוסלענדישע

אָרגאַנוזאַצואָנען.
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ַל קאָמיטע פאַר דיוען
צוועק.
דאָס עדיוקיישואָנאַל
זשורנאַל פאַר דו אינטערעסען

קאָמוטע

זאָל אַרויסגעבען

אַ מאָנאַטלוכען

פון אַרבייטער רינג .דיעוער זשורנאַל זאָל

ווערען געשיקט צו יעדען מעמבער ערשטע און צווייטע קלאַס .דער זשור-
נאַל זאָל קאָסטען יעדען מעמבער ניוט מעחר װוו  8סענט אַ קװאַרטאַל.
צו האָבען דיסטריקט מעדיקאַל עקואַמינערס פאַר ניו יאָרק און
קאָנטרי ,פאַר דאָס עקזאַמינירען פון נייע קאַנדידאַטען .די מעדיקאַל עק-
זאַמינערס זאָלען ווערען אָנגעשטעלט פון דער עקזעקוטיוו

קאָמיטע ,װועל-

כע זאָלען זיך פריהער בעראַטהען מיט אַ מעדיקאַל באָאַרד.
נווע אַרוונגעקומענע מיטגלידער זאָלען איינצאָהלען  1דאָלאַר פאַר
דעם סאנאטאריום בילדונג פאָנד .דעם  1דאָלאַר קען יעדער מעמבער אויס-
צאָהלען אין צייט פון די ערשטע  2ואָהר פון מעמבערשים.
יעדער מעמבער זאָל דיזען ואָהֶר געטעקסט ווערען
פאַר דעם סאַניטאַריום בילדינג פאָנד ,דו נויטיגע בילדינגס װאָס דאַרפען

מיט  00סענט

ווערען געמאַכט.
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קאָנסאָמפּטיון און רעלועף סאַסייעמו"

מיט  008דאָלאַר אַ יאָהר.

|

די סטריוקענדע סוט קווס מווקערס און מראָנק מווקערס מוט 009
דאָלאַר.

די אידישע אַגיטאַציאָנס ביוראָ מיט  001דאַלאַר.
די קאָנסאָמפּטיוו מעמבערס אין דענווער מיט  008דאָלאַר.
אַ מעמבער פון ברענטש  2וועלכער איז אַלט  97ואָהר ,מיט 001

דאָלאַר.
די עקזעקוטיוו צוזאַמען מיט דער קאָנטראָל קאָמיטע און נוישיאָ-
נאַל באָאַרד

אָף דירעקטאָרס

זאָלען האָבען

דאָס

רעכט

אוופצולוווען

אַ

סטיוט קאָמיטע ,ווען זיי בעשלוסען אַז די סטייט קאָמיטע האַנדעלט גע-
גען די אינטערעסען פון אַרב .רינג .ווען אַ סטייט קאָמיטע ווערט אויפ-
געלייזט ,זאָל די עקזעקוטיוו

קאָמיטע באַלד אַרויסשיקען

טאַר די ערוועהלונג פון אַן אַנדער סטייט קאָמימע.

א רעפערענדום
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די

קאַנװענשאָן

יובילעאום

מערקווירדיג שעהנער

איזן געשלאַסען

געװאָרען

מיט

א

רעדע פון מאיר לאַנדאַן.

אָט װי עס ווערט

אין די פּראַטאַקאָלען איבערגעגעבען

דער

שלוס פון קאַנװענשאָן ;

,דער טשערמאַן
גיט שליסען ,אז דיזע
דאָס מעהר פערדיענט
בעליבטסטען מעמבער
דער האָל שטורעמט

פר .וויינבערג ערקלערט ,אַז ער װועט די קאָנװענשאָן
ארבייט וועט ער איבערגעבען צו איונעם װאָס האָט
ווי ער .און ער זאָגט ,אַז ער וועם פאָרשטעלען דעם
פון אַר .רינג און ער שטעלט פאָר גענ .מאיר לאָנדאָן.
פון אַפּלאָדיסמענטען

און הוראַ

געשרייען.

און עס

דויערט זעהר לאַנג ביז דער עולם בערוהיגט זיך.

און אַ מערקווירדיגע רעדע איו עס געווען .קומענדיג פון טיעפען
האַרצען פון רעדנער ,האָט געג .לאָנדאָנ'ס בעגויסטעדטע רעדע אָנגעצונדען
אַ פלאַם פון ענטהוזיאַזמוס אין די הערצער פון די דעלעגאַטען ,וועלכעס
וועט צוטראָגען ווערען אין יעדען ווינקעל פון לאַנד וואו עס געפינט זיך
אַ טהויל פון דעם אַרבייטער רונג.
צווישען אנדערעס האָט ער געואָגט, :אויף דעם אַרבייטער רינב
פּאַלט דער חלק צו אַמעריקאַניזירען די אידישע אַרבייטער אין אַמעריקא.
דער רעװאַלוצעיאָנערער גייסט אין וועלכען דיוע לאַנד איז געבוירען גע-

װאָרען וועם פון אונז ווידער אויפגעלעבט ווערען דערמיט ,װאָס מיר ווע
לען אַריינברענגען אין איהם דעם גויסט פון די גערשוניס .איך בין נים
קיין נאַציאָנאַלוסט ,אָבער איך האַס מיט דער פולער מאָס פון האַס מיט
וועלכער איך קען האַסען ,דעם אידען ,וועלכער שעהמט זיך טיט דעם,
װאָס ער איז אַ איד .צוויי טויזענד יאָהר איז דער איד אויסגעשטאַנען
און װידערגעשטאַנען אַלע אָנשטרענגונגען פון זיינע שונאים צו פערניב-
טען איחם ,און 'עצט ,ווען דער דרוק פון דעם טעגליכען לעבען פון דער
מרייבענדער מאַשין און דעם פאָרמאַן איז אַזוי שווער ,ווען דער גענום
פון דעם לעבען איז אַזוי מאָגער ,ווען דער ביינערנער סקעלעט פון לאַנגע

שטונדען ,טיזעראַבלע וויידושעס ,סוף-צעטלעך ,טלעק און הונגער-נויטה
פאַר זיך און פאַר דער פאַטיליע ,שטעחט שטענדיג פאַר דעם אַרבייטערס
ווערט צו לאַסט און עס

וען דער לעבען
אויגען ,װי אַ מלאך המות;
דוכט זיך אויס ,אז עס איז נישטאָ צוליעב װאָס צו לעבען  --אין די
מאַמענטען שיינט אויף דער שטאַרקער גלויבען אין דער גלאָרייכער צו-

קונפם פאַר וועלכער ער קעטמפפט ,און ריעזיג שמאַרק ווערט זיין ענערגיע,
און מעכטיג װוי דער צוויי טויזענט יעהריגער קאַמף פון דעם אידען
ווערט זיין קאַמף געגען אלע סאָרטען

אויסבייטער".
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אונטער דעם קלאַנג פון די טענער פון דער מאַרסאַליעוע מוט אַ
כוואַליע פון רויטע טיבער ,פּלאַטערענדוג איבער אלעמענט קעפּ ,אוו גע-
שלאָסען געװואָרען דו צעהנטע יעהרליכע קאָנװוענשאָן פון אַרבייטער רונג.

עס איו געווען א הערליכע בעגווסטערונג .לאַנג ,זעהר לאַנג וועלען
די דעלעגאַטען און אנוועזענדע געדענקען דעם שלום פון דער 01טער
יעהרליכער קאָנװענשאָן".

אדווענס דיוס און אַנדערע ענדערונגען.
דעם

1טען

יאנואר,

,1191

איז

אַריין אין קראפט

דער

בא-

שלום פון דער לעצטער קאַנװענשאַן און רעפערענדום וועגען אד-
ווענס

דיום.

דעם 01טען דעצעמבער ,0191 ,האָט דער אַפיס אַרױסגעשיקט
וועגען דעם א צירקולאר צו די ברענטשעס,

אין וועלכען עס איז

ערקלעהרט געװאָרען פאַלגענדעס :
,די צאהלונגען אין ארבייטער רינג זיינען נים געווען קיין בא-
שטימטע וויפיעל א מעמבער מוז צאָהלען א קווארטאל.
דריו מאָנאַטען

(יעדען קווארטאל)

אִם ענדע פון יעדע

פלעגט מען אויסרעכענען

וויפיעל עס

איז געווען אווסגאבען פאר דו פערגאַנגענע דרוי מאָנאַטען ,וויפיעל מען
האָט אויפגעצאָהלט טויטען-בענעפיט ,וויפיעל קראנקען-בענעפיט ,קאָנ-
סאָמפּשאָן-בענעפיט און פארוואלטונגס-קאָסטען ,און דוזע סומע צוטהיילען
גלייך אויף אלע מיטגלידער .נים וויסענדיג בעפאר וויפיעל אויסגאבען
עס וועט זיין א קװאַרטאַל ,האָט מען ניט געקענט וויסען וויפועל אַ מעמ-
בער וועט דאַרפען צאָהלען.
דיזע מעטאָדע ווערט אָנגערופען ,פּאָסטמאָרטום אַסעסטענט פאר

די

ווירקלוכע אווסגאבען".
דו מעמבערס װאָס פלעגען אוופגענומען ווערען נאָך דעם 81טען
פון מיוטעלסטען מאַנאַט אין קווארטאל ,נאָך דעם 51טען פון די מאַנאַמען
פעברואר ,מאַי ,אויגוסט און נאָוועמבער ,האָבען געצאָהלט אַסעסמענטט
פאר א האלבען קווארטאל .ווען דו אַסעסמענט ,למשל ,האָט בעטראָפען
,0

פלעגען דו נייע מעמבערס ,װואָס זיינען אַריין נאָך דעם 21טען פון

די מיטעלסטע מאָנאַטען

אין קװואַרטאל צאָהלען  57סענמ.

ביו דער ניינטער יעהרלוכער קאָנװענשאָן אין יאָהר  9001איז בע-
שלאָסען געװואָרען פאר טויטען-בענעפיט ניט צו מאַכען קיין אַסעסמענט,
נאָר יעדער מעמבער מוז צאָהלען אין פּאָראויס א באשטומטע סומע .דיוער
פאָנד ווערט אָנגערופען ,מאָרטשוערו
ווערט געצאָהלט דו טויטען-בענעפיט.

פאָנד" ,דער פאָנד פון וועלכען

עס
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בוי דער צעהנטער יעהרלובער קאָנװענשאָן און באשלאָסען געואָ-
רען ,אויך פאר קראַנקען-בענעפיט ,קאָנסאָמפּשאָן-בענעפיט און פאַרוואל-
טונגס-קאָסטען ,זאָל ווערען געצאָהלט יעדען קװואַרטאַל א באשטימטע סומע

אין פאָראווס.

דיזער באשלוס געהט אַרֹיין אין קראַפט דעם 1טען יאַ-

נואַר.1191 ,

טוט דעם באַשלוס ,אדווענסד דיוט" ענדערט זיך אויך די צאהלונ-
גען פון דוי נייע מעמבערס פאַר דעם ערשטען קװאַרטאַל .יעדער נייער
מעמבער װאָס וועט אַריינקומען אין ערשטען מאָנאַט פון קװאַרטאַל אין
די מאָנאַטען יאנואר ,אפּריל ,דזשולוו און אָקטאָבער ,וועט דאַרפען איונ"-
צאָהלען דיוס פאר אַ גאַנצען קװאַרטאַל  .01.19ער דאַרף דאָס ניט איונ-
צאָהלען באלד ,ער קען דאָס אויסצאָהלען אין פאַרלויף פון קווארטאל.
ועדער ניוער מעמבער װאָס וועט אַריינקומען אין צווייטען מאָנאַט
פון קװואַרטאַל ,אין די מאָנאַטען פעברואר ,מאָו ,אויגוסט און נאָוועמ-
בער,
7

וועט דאַרפען

איינצאָהלען

צוויידריטעל

פון

דוֹ

דיוס.

נעמליךף

סענט.

פאר דו דיוס פאר דוֹ נייע מעמבערס װאָס וועלען אַריינגעהן נאָך
דעם 1טען יאנואר וועט ועדער ברענטש קריגען פאר יעדען מאָנאַט אַ ביל".

אין דעמזעלבינגען צירקולאר ווערט מיטגעטיילט ,אן די עק-
זעקוטיווע האָט דיסקוטירט און דורכגעפיהרט דעם באשלוס פון
דער 01טער קאַנװענשאָן ,אז די קאַנװענשאַנס זאָלען איינגעטיילט

ווערען אין ,אַרדינערי" (געווענליכע) און פעקסטרא אַרדינערי"
(אויסערגעווענליכע) ,איין יאַהר זאָל זיין אַן אאַרדינערי" און דאָס
צווייטע יאָהר אן תעקסטרא אָרדינערי".
מיר לייענען אין צירקולאר ;
,קאָנװענשאָנס זאָלען געהאלטען װוערען אלע יאָהר ,ווייל עם און
נויטיג ,לויט אונזער ט ש אַ ר ט ע ר צו האָבען ! ע ה ר ל י כ ע
קאַנװענשאַנס .עס אוז אָבער ניט נויטיג צו האָבען אועלכע גרויסע קאָנ-
ווענשאַנס ,וועלכע קאָסטען אִפּ טויזענדער דאָלארם" ,און דארום ווערט
רעקאָמענדירט ,אז איין יאָהר ,אין  ,1101זאָל זוין אן אָרדינערי קאָנ-
ווענשאַן ,און דעם צווייטען

יאהר ,אין  ,2191זאָל זיין אן עקסטרא

אֶר-

דינערי.
אונטער אן אָרדינערו קאָנװענשאָן ווערט געמיינט א קאָנווענשאן,
וואו עס זאָלטן זיי וועניג דעלעגאטען פאַרטראָטען ,און אַן עקסטרא אָר-
דינערי ,וואו עס זאַלען זיין אַ סך דעלעגאטען

פאַרטראָטען".

בנונע דעם אופן ,װי אַזױ די דעלענאַטען זאָלען ווערען נאָמו-
נירט און ערוועהלט לאָזט דער צירקולאר וויסען :
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,און סטווטט ,וואו עס זיינען דאָ ווייניגער ווי  01ברענטשעס ,וועט
נאָמינוישאָן (פון ד' דעלעגאַטען) ווערען געמאַכט דורך די ברענ-

טשעס
אין
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און ערוועהלט
פטייטס,

לעגאמען

וואו

ווערען

ערוועחלען
לעגאַטען

דורך רעפערענדום

עס

זיינען

ערוועהלט

דאָ מעהר

פון

דער

הערדיגער

ברענטש

קאַגװענשאַן

ווו

געווען

(אַרדינערי)

פון דיוען

 01ברענטשעס,

פאר-קאָנפערענצען.

אַזוי' פיעל דעלעגאַטען
איו

פון דו מעמבערס

יעדער

צום פאריקאַנפערענץ,
בארעכטיגט
און

בוו

צן

וועלען

סטייוט.
דו דע"

ברענטש

וועם

צו וויפיעל דע"

שיקען

צו

דיווע קאַנפערענצען

דער
וועט

פרו-
ער-

וועהלט ווערען די צאָהל דעלעגאטען ,וועלכע די סטיוט אוז בארעכטיגט צו
שוקען

צום

קאָנװענשאַן".

ווייטער :
,פריהער האָט יעדער דעלעגאט געקראָגען העלפט רוולראוד עקט-י
פּענסעס פון דער דושענעראל
אַזוי װוי די דעלעגאַטען

קאַסע און דוי אנדערע

וועלען איצט

ברענטש ,דארום איז באשלאָסען

העלפט פון ברענטש.

ניט זיין ערוועחלט

דירעקט

פון

געװאָרען ,או די דעלעגאַטען זאָלען קרו-

גען דוי גאנצע רוולראוד עלסטענטעס פון דער דושעגעראל קאַסע".
די וויכטינסטע באַשלוסען אױף דער 01טער קאַנװענשאָן,
ואס זיינען אין דעמזעלבינען יאָחר איינגעפיהרט נעװאַרען אין
אַרדען ,זיינען ,בקיצור ,געוועו:
די עדיוקיישאנא? ארבייט זאָל נעטאָן ווערען דורך אן
)
פעדיוקיישאַנאל סטענדינג קאַמיטע" ,װאָס זאָל שטעהן אונטער
דער אויפזיכט פון דער עקזעקוטיווע.
 )2די סיסטעם פון אדווענס דיוס.
 )3אַרױיסצונעבען א מאָנאַטליכען זשורנאל? דורך דער עדיו"
קיישאַנאל קאמיטע,
 )4צו האַנען דיסטריקט מעדיקא? עקזאמינערס,

)5

צו האָבען א גריווענט קאָמיטע.

אין א בולעטין

פון דזשענערא?

אַפיס פון 91טען אָקטאָבער

( )0191געפינען מיר א מעלדונג ,אז ,די אויסנאבען פוֹן דער 01טער
די סומע

יעהרליכער קאַנװענשאָן האָבען ביז איצט שוין עררייכט
פון  29,130,019און וועלען עררייכטן ביו ."00.008,119
דער דאָזינער בולעטין איז געווען דער לעצטער פון די ,װאָס
זיינען ערשינען פּעריאָריש.
דער בולעטין לאַזט וויפען ,אז דעם 21טען נאַוװועמבער װועט
אַנהויבען צו ערשיינען דער מאָנאַטליכער זשורנאל ,פריינד".
אַלֶע אַפיציעלע צושריפטען האבען זיך דעמאַלט אָננעהויבען
צו דרוקען אין ,פריינד".

די געשוכמע פון ארבווטער
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דער רעפּאָרט צו דער עלפטער יעהרליכער

קאַנװענשאָן.

דער רעפּאָרט צו דער 11טער קאַנװענשאַן דעקט דאָס יאָהר
 0פנפון -1טען יאנואר ביז'ן 13טען דעצעמבער).
עם 1טען יאנואר ,1191 ,האָט דער אַ .ר .געהאט  194ברענ-
ד
טשעס מיט  608,88מיטגלידער,

דער ארבייטער רינג האָט אין יאחר  0191אויסגעצאַהלט :
קראַנקען

בענעפיט

קאָנסאַמפּשאָן

שש שעם שת שייה שהש חי חי == === 004064,7019 ---

בענעפיט

שי קה הי חחת חי =

=יי =

00.000,01 --

שי שי שש ייה הי יחה == הי == 00.000,82 --
טויטען בעגעפיט
 22בא -שי  622החהה היחה הי =-ה 00:.0/8,8 ---
פּיוגעראל עקספּענסעס

טאָטאל 00.689,181 --- ---ש

אין דעם יאהר  0191איז נעמאַכט געװאָרען צום ערשטען מאָל
זוד צו באַגרינדען די צאָהלונגען און די אױסצאַחלונגען איז
אַ פאר
אַ .ר .אויף סטאַטיסטישע אונטערזוכונגען.
;דער איצטינער רעפּאַרט איז געבויט אויף אָט דער סטאַטיס-
אָס באַלױיכט און ווייזט דעם וועג ,וי אַן אָרדעז ,װאָס וויל
טיק ,װ
האַבען אריכת ימים ,דאַרף זיך אויפפירען און פיהרען.
ַרט געהט איכער צו פארשידענע אָפּטײילונגען ,צו
דער רעפּא
עו פו; יאָהר און צו די פראַגען ,מיט ועלכע די
די אויפטואונג
דערביי איז ער
קאַנװענשאַן װעט זיך האָבען צו באַשעפטינען.
אדמיניסטריישאן פיהלט א באזונדערע פאראנט-
מודיע .אז די
:
װואַרטליבקײט ,וויי?
אַרבײטער רינג איז דער מיטעלפּונקט פון דער אידישער
;דער
ונג ,ער איז די װאָגשאָל ,אויף וועלכע די טע-
ראַדיקאַלער באַווענ
פון אונזער באַװעגונג ווערט געוואויגען .און אויף אונז
טינקייט
פאר די פאראנטװאַרטליכקייט צו זעהן ,אז אונזער װאָג
כיגט דער
א ריכטינע ,אום קיינער זאָל ניט קענען גענאַרט זיין"*).
זאָל זיין
ר אַרגאניזאַציאַנס אַרבײט ,זאָגט דער רעפּאַרט ,אז
בנונע דע
ט די אַרגאניזאַציאַנס אַרבײט ,װאָס איז דורכגע-
אין נואָרק האָ
ונטער דער אויפזיכט פון דער עקז .און סטיים
פיהרט געװאָרען א
1 6טער

יעהרלוכער באריכט ,ו,61 .
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קאָמיטע ,קיין ערפאַלנ ניט געהאָט.
רעניש,

אז די עקז .האט

מיטע,

אז צווישען

גרויטע

סכסוכים.

האַבען

יאַ נעטאַן

נעקטיקוט
שיקאַנאָ,
פאר

דער

מוטע ארבייט,

און איבערהויפּט
וואו

די גאַנצע

גוטער

דערביי

מִיט

קערפערשאפטען

קאַמיטעס --

ארבייט,

אין דאָ אן אַנצוהע-

זיך ניט פאדטראַנען

די ביידע

אנדערע סטייט
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זיינען

פאָרנעקומען

זאַנט ווייטער דער רעפּאָרט ---

א שטמיינער

אין ניו דושוירזי,

אין אילינאֵין

ארבייטער
אט

דער סטייט

קאַ-

סטייט,

באװעטנג

אונוערע

ספעציעל

אין

ברענטשעס

קא-

אין

באנייסטערט
האַבען

גע-

טאַן.

און קאָנמרו

,דער ארבייטער רינג אוז אווגענטליך
אַרגאנוזאַציאָן ,וועלכע ברוונגט עטװאָס
די פּראָגרעסיווע עלעמענטען; און פיעל מעחר

דו אוונצוגע

לעבען אין דער טעטיגקויט
ארבויט

פון

װאָלט געקאַנט

אוופגעטאָן ווערען ,ווען דו עֵקוּ .װאָלט געקענט דו ברענטשעס
הילף קומען .ליידער איז נאָך אָבער דער אַ .ד .ניט באַזאָרגט מיט דער
סוסטעם ,וועלכע זאָל אונז אלעמען קענען געבען די מעגלוכקייט צו אַר-
בייטען צוזאמען אַזוי ,אז דער אַ .ר .זאָל קענען ארווסקרוגען דאָס בעסטע
מעהר צו

וואָס ער באַזיצם".

שטיצע פאר דעם גרויסען גענעראל סטרייק פון די
קלאוקמאכער און די קרבנות פון טרייענגעל
פּייער.
אין יאָהר  11-0191זיינען פאַרגעקומען ווינטינע פּאַטירונגען
אין דער אידישער ארבייטער באוענונג.
צוערשט דער נרויסער
קלאָוקמאכער סטרייק ,פון װאַנען עס
ה
ו
י
ב
ט
ז
י
ך אָן די נייע גע"
שיכטע פון דער שטאַרקער און פארצוויינטער קלאוסמאכער יויאָן.
װוי עס איז שוין אין א פריהערדינען קאפיטע? געווארען אָנ-
געוויזען ,האָט דער א .ר .גענומען אן אנטיי? אין דער אַרגאניזירונג
פון דער קלאוקמאכער יוניאן.
אי זעלבען יאַהר אין פֿאַרגעקומען א גריויסער שניידער
סטרייק אין שיקאַנאָ.

צולעצט די שרעקליכע טרייעננעל טראַגעדיע ,ואס האט פאַ-
סירט אביסעל שפּעטער( ,דעם 52מען מערץ ,)1191 ,וואו הונדערט
זעקסם און פיערציג יוננע פענשען  --אידישע ארבייטער ,מענער
און פּרױיען --

זיינען פטרברענט

(געוארען.
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דער אַ .ר ,איז ,פארשטעהט זיך ,געווען דער ערשטער זיך אִפּ-
צורופען און צו העלפען,

ער האָט געגעבען וי דער דיכטער פרוג זיננט:
,די טויטע אויף תכרוכים"
און
,די לעבעדיגע ברוים".

די עקזעקוטיווע דערצעהלט אין איהר רעפּאָרט ;
,אין צויט פון קלאוקמאכער סטרייק ,אין וועלכען עס האָבען זיך
אַזוו פועל טויזענדע ארבייטער באַטייליגט ,אַזוי לאנג הונגער געלימען,
אַזוו העלדיש דעם קאמף געפיהרט  . . .דאָ האָבען מיר גאָר נים געווארט,
ביז מען וועט צו אונז קומען הילפע פארלאַנגען .די עקו .האָט בוו א
ספּעשעל מיטינג דו פראגען פון סטרייק פאַרהאַנדעלט און באשלאָסען צו
די ברענטשעס

אן אַפּיעל ארויסצושיקען.

מיר

האָבען

אויך אויף דעם

פערלאַנג פון דו פעראיונוגטע אודישע געװוערקשאַפטען א קאָמיטע פון 9
ערוועהלט ,וועלכע האָבען צוזאַמען מיוט די אנדערע ,מיט דו כ'1ער קאָ-

מיטע ,געזאַמעלט א פאָנד פאר דו סטרויקענדע אַרבייטער .דיוע קאָמיטע
אונזערע האָט פיעל צייט אָבגעגעבען און די -51ער קאָמיטע אין איהר
אַרבייט געהאָלפען ,און עס איז גאָר קיין פראגע ניט אז פאר דעם גלעג-
צענדען זיעג פון די סטרייקענדע קלאוקמאכער האָט די יוניאָן זעהר פיעל
צו פארדאַנקען די ברענטשעס פון אַ .ר ,.וועלכע האָבען זיך אַווי פיעל
געאָפּפערט און אלעס מעגליכע געטאָהן דעם סטרייק צו העלפען.
יעדער ברענטש האָט במעט װוי אין גאנצען אויסגעהאלטען איהרע
דעם

סטרווקענדע מעמבערס און זיי דערמיט געגעבען די מעגליכקייט
סטרויק אָנצוהאלטען .אחוץ דעם האָבען אויך כמעט אלע אונזערע ברעג-

טשעס עקסטרא בייגעשטייערט צום אלגעמיינעם פאָנד און דאָס האָט אויך
פועלע טויזענדע דאָלארס ארוינגעבראכט.
אַן אַפּיעל האָבען מיר אויך צו אונזערע ברענטשעם געשיקט פאר
די סטרויקענדע שניידער אין שיקאַגאָ ,אויף וועלכען אונזערע מעמבערס
האָבען זיך זעהר ווארעם אָבגערופען.
מיט עטליכע טעג שפּעטער

װוי דער גרויסער

פייער האָט פּאַסורט

אין נין יאָרק אין דער פעקטאָרי פון דער טרייענגעל ווייסט קאָממּאַנו,
וואו  641ארבייטער מיידלעך און מענער האָבען אויף א שרעקליכער אַרט
זיוערע יונגע לעבענם פערלאָרען ,איז ביי א ספעשעל מיטינג פון דער
עקוּ .און קאָנטראָל קאַָמיטעס באשלאָסען געװאָרען  005דאָלאר צו אד"
ווענסען

צו דעם ברודער

פאָנד,

וועלכער

איז

פון

,פאַרװערטט"

געזאַל

דו געשוכטע פון ארבווטער
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רובה

מעלט געװאָרען . די עקו .און קאָנטראָל
אַז אין דיזען פאל מוז די שטיצע קומען
וויסענדיג אז ניט אלע אונוערע ברענטשעס
וועלען באשטימען עטװאָס צו מהאָן װועט
מיר אלואַ באשלאָסען

קאָטוטעס האָבען פאַרשטאַנען,
גלייך ,אָדער קוינטאָל ניט .און
מיטען יעדע ואָך ,און ביו זי
עס צו שפעט ווערען ,האָבען

 002דאָלאר דערוויול צו אדווענסען

דיעזע  008דאָלאר אָבנעהמען

און נאָכהער

פון דו דאָנוושאָנט ,וועלבע אונוערע מעמי

בערס וועלען געבען .װוי די קוויטירונגען אין ,פאָרווערטס" באַװייוען,
אוז פון דו ברענטשעם צו אונו פיעל מעהר וי  008דאָלאר ארוונגעקומען.

דער ברודער (אָדער שוועסטער) קבר פון די יוננע טרייעננעל
קרבנות נגעפינט זיך אויף דער אַ .ד .סעמעטערו*).

דער אַ .ד .פיהרט אָן די באַװענונג פאר

פרייע אימיגראציע.

דער אַ .ר .איז ניט נאַר געווען דער פיהרענדיגער גייסט אין
דער ארבייטער באַווענונג ,נאָר דער טאָןדגענער אויהף דער אידישער
נאַס בכלל,
אַלס אַן אידעאלער ארבייטער אַרדען האָט דער אַ .ר .ניט נאָר
זיך אינטערעסירט מיט אלע פּאטירוננען און געשעהענישען אין
אַרבײטער לעבען ,נאָר האָט גענומען א וויכטינען אנטייל אין די

ענינים ,װאָס האָבען א שייכות מיט'ן אידישען לעבען.
דער אַ .ר .האָט שטענדיג געקעמפט נענען יעדען פאַרזוך צו
באַשרענקען די פרייע נעזעצען פון אונזער רעפּובליק.
אין די יאַהרען  01-9091איז אין קאַנגרעס נגעמאַכט געואַ-
רען א שטאַרקער אטענטאט אויף די פרייע אימינראציע ,װאָס האָט
נאָך דעמאָלט נעהערשט.
קאַנגרעסמאן נאַרדנער האָט אריינגעבראכט א ביל וועלכער
האָט געפאָדערט ,אז אמעריקא זאָל פאַרשליסען די טירען פאר נייע
אימיגראנטען,
דער אַ .ר .האָט דעמאָלט אָננעפיהרט א שטאַרקע פּראָטעסט-
באַוועגונג קעגען דעם ציל,
אָט װאָס די עקז .דערצעהלט
1טער קאַנװענשאַן :
*) זעה וייטער:

סעמעטער'י

אין איהר

דעפּאַרטמענט.

רעפּאָרט

צו

דער
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,אין דעם יאָהר האָט דו עקזעקוטיווע געמיינשאַפטליך מיט דער
קאַנטראָל קאָמיטע

באשלאָסען

צו דערלאנגען

א פּעטישאן

צום

קאָנגרעס

און סענאט געגען דעם ,גאַרדנער ב'ל" ,וועלכער האָט געדראָהט כמעט אין
גאנצען צו פארמאכען די טויערען פון די פאראוונוגטע שטאַטען פאר דאָס
ארימע אַרבייטענדע פאָלק*.
,מיר האָבען די ארבייט אוופגענומען .צו אונזער פריידע אָבער
האָט עס זיך שפּעטער אַרויסגעװויזען ,אַז אונזער שרעק פאר דעם ,גאַרד-
נער ביל" איז געווען אַביסעל פאַרפריהט .ווען מיר האָבען אָנגעפאַנגען
פונאַנדערשוקען די פּעטישאָנס צו אונזערע ברענטשעס צו קלייבען אונ-
טערשריפטען ,האָבען מיר ערטאַהרען פון א זיכערע קוועלע ,אז דער
,גאַרדנער ביל" װועט אין דער חיי-יאָהריגער זוצונג פון קאָנגרעס שוין
ניט אוופגענומען ווערען .דער אַרבייטער רינג וועט אָבער שטעהן אויף
דער װאַך צו טהון זיין פליכט ,װוען עס װעט נויטיג זיין".
די עקזעקוטיווע האָט דאַ א טעות נגעהאט.,

דעם ,נאַרדנער ביל?" (אנטי-אימינריישאָן

דער שרעק

פאר

ביל?) איז דוקא ניט

סיט א יאַהר שפּעטער אין אין קאַנגרעס
געווען קיין אומזיסטער,
אַרויפגעשוואומען דער באַוואוסטער ,דיליננהאם ביל?" ,װאָס האָט
ווידער פארלאַננט ,מען זאָל פארמאַכען די טירען פון די פאראיי-
נינטע שטאַטען קענען נייע אימיגראנטען.
אָבער אויך דאַ האָט דער אַ .ר .געלאָזט הערען זיין שטים פון
פּראטעסט.

ביי דער פייערליכער ערעפענוננ פון דער 21טער קאַנװענשאָן
איז די ערשטע אַרבייט געווען אן איינשטימיגע פּראַטעסט רעזאַָ-
לוציע קעגען דעם דילינגהעם בילל.
דער רעפּאָרט צוּ דער 11טער קאַנװענשאַן דערצעהלט ווייטער:
"מיר האָבען

אויך בעשלאָסען

צו זיין פארטראָטען

אויף א קאָנ"

פערענץ ,װאָס ,די יונייטעד היברו טשאַריטיס .האָט פאַררופען פון דו
פאַרשטעהער פון אלע אידישע אָרדענס .ווי געוועהנליך באקומט די
אלמנה די אינשורעגס פון אָרדען ,עס דויערט ניט לאַנג ,דאָס געלד געהט

אַועק אָהן א ווירקליכען נוצען און די לאדזשען
שטאַלטען מווען אָנפאַנגען געבען שטיצע.
,אויף
אויסצוגעפינען

דער קאָנפערענץ

איז

באקלערט

א וועג ,אַז די אַבגענומענע

אָדער ד' צדקה;אנ-

געװאָרען
אינשורענס

מיטעל

וי

אַזוי

פון די אלמנות

און יתומים זאָל קענען ברענגען פאר זיי מעהר פראקטישע נוצען ,או זי

זאָלען זיך קענען מוט דו אָבגענומענע געלד סומען מעחר אָדער וועניגער

דו געשוכטע פון ארבייטער רינג
פֿאַרויבערען

דאָס גויטיגע לעבענסימיטעל

לאַסט אויף די לאָדושען

|

804

און ניט פאַלען שפּעטער צו

אָדער צדקה אַנשטאַלטען.

מאנערקענענדיג דוֹ פראגע פאר א גאַנץ באַואַנדערס וויכטינע פאר
די אובייטער רונג מיטגלידער ,האָבען מיר געפונען פאר נויטוג און אַואַ
קאַנפערענץ פארמראָטען צו זוין און שפּעסער סיטטוולען די רעוולטאַ-
טען װאָס זו האָט געגעבען!'"

! די עלפטע קאַנװענשאָן,
די 11טע קאַנװענשאַן װאָס איז אַבנעהאלטען געווארען אין
נערמאניא האָל ,ראטשעסטער ,נ .י -דעם 01טען11 ,טען21 ,טען און
פטען מאַי ,1191 ,איז צום ערשטען מאָל אין דער געשיכטע פון
א .ר -געווען א ,קליינע קאַנװענשאָן" .אויף איהר זיינען געוען
פאַרטראָטען ניט מעהר װוי  40דעלענאטען .אויב די קאַנװענשאָן
װאָלט געווען א ,גרויסע" ,װאַלטען אויף איהר באדאַרפט זיין אן
ערדך  0006דעלענאטען .א חוץ דעם זיינען די ואַהלען צו דער קאָנ-
ווענשאַן געווען אנדערע ,וי ביז יעצט .די דעלענאַטען זיינען ניט
געווען געוועהלט פון איינצעלנע ברענטשעס ,נאר פון סטייט קאָן-
פערענצען.
די דעלענאטען

זיינען געווען פארטיילט :

ניו יארק סטייט  92 -- -- -- --דעלעגאַטען
:
ניו דזשוירזי סטייט 8 -- -- --
ײ
פּענסילווייניא סטייט 8 -- -- --

אילינאֵיז סטייט 8 -- -- -- --

ײ

8
9
1
1
1
01
01
1
01
01
02

ײ
ײ
י
ײ
ײ
ײ
:
ײ
ײ
ײ
ײ

קאַנעקטיקוט סטייט -- -- --
מערילאנד סטייט -- -- -- --
אהאיאַ סטייט -- -- -- --
דיפטריקט קאַלאָמביא -- -- --
פּראַווינץ אנטאריא ,קענעדע --
דזשאַרדזשיא ידש היה יז =
מינעסאָטע דח זחיה .זדיט .יחה יייז =
דעלווער --- --+ --+ == =- --
טענעסי חיש הדח ישי ייז היה יה
אַלאבאמא יח דייה ששח די הי =
װויסקאַנסין יד החדך יח שדדה "יהי =

קוויבעק ,קענעדע

1 == == -- --

וי
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ניו העמפּשער הא
וועסט ווירדזשיניא 1 --- === --- ---

ראוד איילאנד סטייט
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מיזורי
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1

:
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א

האר א
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ר
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ייי
מישיגען סטייט די ד

נאַציאָנאַלע קאָמיטע פארץ יאָהר 11'0191

עקזעקוטיוו קאָמיטע :
שׁ .בולגאטש ,טשערמאן

ב .וואלאוויץ

א .סמוטה ,ווייס-טשערמאן

מ .אַלבערט

ו .אשפּיז ,טרעזשורער

מ .בערקאָווימץ

ה .קרעטשמער

מ .װאָלבערג

מ .װיינבלאַט

מ .פּאָזעס

ו .גאטהעלף

ט .קאַמיץ

ס .בראָדקין

פ .האָראָווימיץ
קאָנטראָל

קאָמיטע :

דזש .דריישפּיעל ,טשערמאן

דזש .גאָלדשטוון

י .ברוקער ,ווייס-טשערמאן

ד .טאָרון

ב .פרידמאַן ,סעקרעמער

ס .ליפּקאָוויץ

 7גינזבורג

א .אַדלער
ו .וויינטרויב ,סעקרעשער

ב .פונגערהוד  אסוסטענט סעקרעטער
ס .שלעזינגער ,בוקקיפּער

מ .לאָנדאָן ,אטוירנו
סאַניטאַריום

ו .קאהען ,טשערמאן

קאָמיטע

:

ב .שפּינראך

ה .קאָהען ,סעקרעטער

ס .סאוועטצקו

דזש .שטיינפעלד

ל .ב .עפּשטוון

מ .ספּעקטאר

עדיוקיישאָנאל
ם .מענאקער ,טשערמאן
דוש .פאלוצקי ,סעקרעמער
ר .גינזבורג

קאָמיטע :
' .קופּערמאן
ה .גראַף

ב .װואָלף

ב .באטווונוק

דזש .הילמאָן

ב .האָפמאן

די געשוכטע פון ארבויטער רינג

סאַניטאַריום מעדיקאל
דר .יוליוס האלפּערין טשערמאן

802

אדווייזערי באָארך.
דר .פ .לעווין

דר .0 .אונגערמאַן ,פעקר.

דר .מ .לעווין

דר .יאָועף פיש
דר .א .מאנדעלבוים

דר .טש .ראיעווסקו
דר .ע .זינגער פאנומארוום
הויופיושען.
ס .ראזענבלוטה ,מענעדושער
קאַנסטיטושאן

קאָמיטע :

 .עפּשטיין ,טשערמאן
וויינבערג
}=6
= +בי.

גאָלדון

נאַציאָנאַלע באָארד אוו דירעקטאָרם ;
א .ראַפאַלאָווסקי ,נוו ואָרק
מ .שלייפער ,פּענסולווייניע

ס .קאָהען ,מערולאנד
ם .טשערין רהאָד אוולאנך

ל .בענענסאָן ,אילינאָאון

מ .קאטצמאן,

מ .גאָרדאן ,װויסקאָנטון

ס .שטאָפמאַן ,דעלאווער

ל .מאָלל ,קאָנגעקטיקוט

קאלאמבוא

דיסטריקט

און

די קאַ
נעװנשאָן אין געעפענט געווארען פוֹן ש .בולגאטש,
טשערמאן
פ
ו
ן
ד
ע
ר
ע
ק
ן
.
ק
א
ָ
מיטע.
י .א .שיפלאקאָף פון בר11 .
איז ערו
ו
ע
ח
ל
ט
ג
ע
ו
ו
א
ר
ע
ן
א
ל
ם
פ
ּ
ראַקאַטאָל סעקרעטער פון קאַנווענ-
שאַן.

די ערשטע
רייכע .זי האָט
געשיכטע פון אַ.

קליינע קאַנװענשאַן איז געווען א גאנץ ערפאָלן-
געטאַן ארבייט מעחר ווי א גרויסע און אין דער
ר .קען די ראטשעסטער קאַנװענשאָן פאַררעכענט

ווערען
אלס איינע פון די נוצליכסטע און פרוכטבארטטע.
די פראטוירנא?-ר
ייט סיסטעם ,װאָס האָט שפּעטער אַרױסגע-
רופען אזעלכע גרויס
ע חלוקי דעות צווישען די אַ .ר ,מעמבערס און
וואָס איז סוף 55
סוף איינגעפיחרט געװאָרען ,האָט אויף דער רא-
טשעסטער קאַנווענשאן
פארנומען זעהר א וויכטינען פּלאץ .עס אין
דאָרטען אַרױסנעטראַנען
געװואָרען דער באַשלוס צו שטעלען אוים'ן
רעפערענדום ,אויב די
צ
א
ה
ל
ו
נ
ג
ע
ן
פאר'ן טויטען בענעפיט פאַנך
זאָלען איינגעטיילט ו
ו
ע
ר
ע
ן
נאך דעם עלטער פון די מעמבערס .די
יונגערע זאָלען צאהלען
ו
ו
י
י
נינער און די עלטערע מעחרער,
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ביז דעמאַלט איז די ראטע פון די צאהלוננען פאר דעם טוו-
טען בענעפיט פאַנד געווען  044סענט א קווארטאל ,פאר יונג און
אַלט נלייך ,אַזאַ צאהלוננ איז מיט דער צייט געװאָרען צו וועניג.
ביי נלייכע צאהלונגען פאר אלטע און יוננע ,װאָלט מען געדארפט
די ראַטע העכערען פון  04ביז  08סענט א קווארטאל פּער מעמ-
בער.
האַבכען דעריבער אַ סך דעלענאַטען געפאָדערט ,מען זאָל תיכף
ענדערען די סיסטעם פון נלייכע צאהלוננען און אז די עלטערע מיט-
גלידער זאָלען צאָהלען מעהר און די יונגערע ווייניגער.

די קאַנװענשאָן האָט באשלאַסען די פראנע צו שטעלען אויפ'ז
רעפערענדום .דערמיט איז געמאכט געװאָרען דער ערשטער שריט
צו פראטוירנאל רייטם.
די פּונקטען ווענען דעם זיינען אַזױ געװאָרען פאָרמולירט ;
,פאַר טויטען בענעפיט זאָל די צאהלונג געמאכט ווערען לויט על-
טער פון די מעמבערס" .דהיינו :
אין עלטער פון  81ביז  82יאָהר  24 ---סענט א קווארטאל
אין עלטער פון  62ביז  02יאַהר  64 --סענט א קווארטאל
אין עלטער פון  18ביז  83יאַהר  28 ---סענט א קווארטאל
אין עלטער פון  62יאהר און העכער  80 --פענט א קווארטאל.

דער פּונקט איז דורכגעפאלען

מיט 9004

שטימען

קענען

פאר'ן
געװאַױען
דרי  9004שטימען זיינען אָפּנענעבען
,9
פּונקט ,אז די צאהלונגען פאר'ן ערשטען קלאַס זאָלען זיין  08סענט
אַ קווארטאל,
אן אנדער באשלוס אויף דער קאַנווענשאן איז געווען ,אז אין

סאניטאריום זאַלען ניט אויפנענומען ווערען אלס פּאַציענטען מעמ-
בערס ,װאָס זיינען וויינינער װי א יאהר אין אַ .ר צו אַזאַ בא-
שלוס האָט געפיהרט דער פאקט ,װאָס פון די  48פּאַציענטען ,וועל-
כע זיינען אין ערשטען האלב יאהר אריינגענומען געװאָרען אין סאַ-
ניטאריום ,זיינען געווען  62אַזעלכע ,װאָס זיינען נאָך קיין יאָהר
ניט געווען אין אַ .ר דער רעפערענדום האָט דעם באַשלוס אַנגע-
נומען מיט  8986קענען  9009שטימען.
אויף דער ראטשעסטער קאַנװענשאָן איז מען אויך צוגעטראַ-
טען צו רעאָרגאניזירען די מארוואלטונג פון אַ .ר די פראנע איז
איבערנעגעבען געװאָרען צו א קאָמיטע.
היצינע דעבאטען

ערב און אויף דער קאנווענשאן

װאָט אַרױס-
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גערופען דער ,פריינד" ,װאָס איז איננאַנצען דעמאָלט אלט געווען
 8--6מאָנאַטען.
דער ?פריינד" איז אין א נגעוויסען זין געווען דער מיטעלפּונקט
פון די דעבאַטען אויף דער קאַנװוענשאַן .,די פארשידענע טוער פון
אַ .ר .און די דעלענאַטען האָבען איינע די אנדערע געװואָרפען שאַר-
פע ווערטער .מען האָט זיך ,מכבד" געווען אויף א גאנץ היבשען
שטייגער,
אין צום ערשטען
אויף דער קאַנװענשאַן אין ראטשעסטער
מאָל געצויגען געװאָרען א שאַרפע ליניע צווישען די אאַלטע" און
די איונגע" אין אַ .ר אויך פריהער האָבען די ריכטוננען עקזים-
טירט אין אַ .ר ,זיי זיינען אָבער ניט געווען אַזױ אױסנעשפּראַכען,
אַזױ בולט .אין דער מחלוקה ווענען ,פריינד" האָבען זיך די נרע-
ניצען צווישען אָט די ביידע צדדים אָנגעהויבען שטאַרק אַרויסצו"
זעהן.
פאר דער קאַנװענשאַן איז געשטאנען די פראנע ,צו דער
?פריינד" זאָל ערשיינען איין מאָל אין דריי מאַנאַט ,אָדער ער זאָל
בלייבען א מאָנאַטליכער זשורנאל,
אַ דריײ-מאַנאַטליכער אפריינד" װאָלט געקאָסט  8טויזענד דאַ-
לאר א יאהר און א מאָנאַטליכער האָט אויסגעמאכט צעהן טויזענט
,
דאָלאר,
אין אָבער דאַ די גאנצע פראנע געווען װענען איינשפּארען
הוצאות ?
ניין !
אַלזאָ ,ווענען װאָס האָט מען זיך דאָ געריסען ?
דער עדיטאָריעל אין ,פ,ריינד" ,יוני ,1191 ,זאָגט ווענען דעם
פאַלגענדעס :
,דאַ האָט זיר געהאנדעלט ניט ווענען .פריינד" ספּעציע? ,נאָר
ווענען צוויי געוויסע ריכטונגען אין ארבייטער רינג .פון איין זייט
זאָל האַבען זיך אויסנעדריקט די ריכטונג ,אַז די הויפּט אויפנאבע
פון ארבייטער רינג דארף זיין זיינע אינשורענס און בענעפיטס,
וועהרענד פון דער אנדערער זייט איז פארטרעטען געװאָרען די
מיינונג ,אז די הופּט אויפנאבע פון אַ .ר ,איז די אידעאלע זייט.

עס איז געווען א קאמף צווישען די .אלטע" און די ,יוננע" . . .
די ,אלטע" ווילען האָבען דעם א .ר .אלס אינשורענס אַרדען און
זיינען געגען די נייע איינפיהרוננען אין איהם ,װוי א ספּעציעלע
עדיוקיישאַנאל קאַמיטע און א ספּעציעלען זשורנא? ,וועהרענד די
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,יוננע" ווילען זעהן אין דעם א .ר .פיעל מעהר וי אן איינפאַכען
זיי בעטראכטען איהם הויפּטזעכליך וי אַן
אינשורענס אָרדען.
ארבייטער אַרנאַניזאַציאָן ,װאָס צאָהלט אויך אינשוערנס".
גאַנץ ריכטינ .עס האָט זיד דאַ אויף דער קאַנװענשאָן לחלוטין
ניט געהאַנדעלט ווענען דעם געלד ,װאָס דער פפריינד" דאַרף קאָס-
טען ,נאָר פּשוט וועגען ,פריינד" גופא ,אלס אן אומאפּהענגיגע אַר-
בייטער רינג שריפט ,און ווענען די מענשען װאָס זיינען געשטאַ-
נען ארום דעם ,פריינד".
די פאַרטיידינער פון ,פריינד" האָבען געזוכט צו פאַרנרע-
סערען און אויסצוברייטען יענע צווייגען פון אַ .ר ,.וואָס האָבען צו
טאַן מיט אויפקלעהרונג און בילדונג ,בעת די געננער פון ,פריינר"
האָבען אין אַזױנע זאַכען געזעהן אַן אָפּשוואכונג פון די מאַטעריעלע
נוצען ,װאָס דער אַ .ר .ניט זיינע מיטנלידער,
דער קאמף צווישען די תאַלטע" און די ,יונגע" װועט זיך האַ-
בען זיין באזונדער בלאָט אין דער נעשיכטע ,און מיר וועלען עס
דערוויי? לאַזען אַן א זייט.

דער סכסוך וועגען די סטייט קאָמיטעס.
מיר

האָבען

א פאָריגען

אין

געזעהן,

קאַפּיטעל

וי

אזוי

די

סטייט קאָמיטעס האָבען זיך נעבילדעט .איצט וועלען מיר איבער-
נעהן צו זייער געשיבטע.
אין דער

דריטער

קאַנסטיטוציע

נעפינען

מיר

אויף

זייט

24

פאַלנענדע פּונקטען :
קאַמיטעס ;

סטייט

) סטייטמס ,וואו עס איז דאָ ניט וועניגער ווו דריו ברענטשעס,
זאָלען אָרגאניזורען סטייט קאָמיטעס .יעדער ברענטש זאָל שיקען  1דע-
לעגאַט צו די סטייט קאָמיטע

)2

סטייט

קאָמיטעס

(ערוועחלט ביי א ספּעשעל מיטונג).

זאָלען מיטען

וייניגסטענס

ווויער פליוכט איז צו העלפען דער דושענעראל

ניזירונג פון ברענטשעס
)8
רעקטאָרס,
)4

נאָמינירען
אויפצופּאַסען

יעדען

טאָנאַט.

עקז .קאָמיטע אין אָרגא-

אין זייערע סטייטס.

קאַנד'ידאטען

פאר די ניישאָנאל באָאַרד אָװו

די

וועלכע עקזיסטירען.

אויף

ברענטשעס

דו-
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גלייך וי די סטייט קאַמיטעס האָבען אַנגעמאַנגען צו פונק-
צואַנירען ,האָבען מאַנכע טוער ,מערסטענס פון נטואָרק ,געזעחן
אין זיי א געפאהר.
פיעלע נויארקער האַָבען מורא נעהאט ,אז דורך דעם אַרֹנא-
ניזאַציאַנס אַפּאַראַט פון די סטייט קאָמיטעס ,וועט זיך אין אַנ-
דערע סטייטס איבער'חזר'ן די תמאַסס ,אפעיר" .אויב א געוויסע
סטייט קאַמיטע װועט ניט זיין איינשטימיג מיט דער צענטראלער
פארוואלטונג ,װעט זי זיך אַפּרייסען און מאכען יום טוב פאר זיך.
עס זיינען אָבער געווען גרויסע חסידים פון די סטייט קאַמי-
טעס ,אייניגע סטייט קאַמיטעס האָבען ענטוויקעלט א פרוכטבא-
רע טעטיגקייט אין זייערע סטייטס .,מעחר באַקאַנט מיט די לאַ-
קאַלע באדינגונגען ,האָבען זיי ,פארשטעהט זיך ,אַ סך מעחהר נע-
קענט אױיפּטאָן ,װוי דער גענערא? אִפיס ,װאָס איז געווען ווייט פון
די ארטיגע ברענטשעס און איז נעווען פאַרנומען מיט פאַרשידענע
ארבייט,
איבערהויפּט האָבען די סטייט קאַמיטעס געקענט טאָן א סך
אַרגאַניזאַציאַנס און בילדונגס-ארבייט.
וי אין יעדער גרויסער אַרגאניזאַציע זיינען אויך אין אַ .ר,
געווען צוויי ריכטוננען ,צוויי טענדענצען; אַ צענטראַליסטישע,
וואָס האָט פארלאנגט ,אז אלץ זאָל קאַנצענטרירט ווערען אין נע-
נעראל אַפיס און א דעצענטראליסטישע ,װאָס האָט ,פארקערט ,נע-
שטרעבט ,אז די לאַקאַלע אַרגאניזאַציעס זאָלען האָבען מעהר אוטאַ-
נאָמיע ,מעהר באַװוענוננס-פרייהייט ,מעהר זעלבסטשטענדיגקייט.
דער עצם פון קאמף ,װאָס אין אַננענאַנגען ארום די סטייט
קאָמיטעס ,קען כאַראַקטעריזירט ווערען אלס א מחלוקה איבער
צענטראַליזאַציע אַדער דעצענטראַליזאַציע,
דער קאמף האָט זיך אָנגעהויבען בולט'ער אַרויסצואווייזען
אין יאָהר  ,8-7091אַ דאַנק דעם טראָבעל? אין מאַססאַטשװזעטס.
דער ענין פון סטייט קאָמיטעס איז געװאָרען אַזױ צייטיג ,אז די
8טע קאַנװוענשאָן האָט געפונען פאר נויטינ ארויפצושטעלען א
פּונקט אויפ'ן טאגעס-ארדענונג  :די סטייט קאָמיטעס.
עס איז אויך געווען באשטימט

א רעפערענט ווענען דעם.

רעפעראט

פאר

דער

קאַסמיטע
טייט
ס
אאנפ אָ 5
י.
מ-י טעאַ
ק
אַזױ נעפינען מיר אין דעם טאנעס-אַרדענונג פון דער 8טער
יעחרליכער קאַָנװענשאַן ,װאָס די עקז ,האָט אוױיסגעאַרבייט,
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אויך דער רעפּאַרט פון דער נ .ב .ד .צו דער 8טער קאַנווענ"

שאַן האָט זיך באַשעפטינט מיט די סטייט קאַמיטעם :
,מיר רעקאָמענדירען ,או דו סטייט קאָמיטעען זאָלען אויפגעהאל-
מען ווערען

לויט די קאָנסטיטוציאַן

שרייבט

פאָר.

ד'ו אונייט

פון די

סטייט-קאָמיטעען אין בעצוג פון גרינדען נייע ברענטשעס ,זאָלען זיי
שטעהען אונטער דו אויפזיכט פון די עקו .קאָם ,.דו עקו .קאָט .זאָל גע-
בען דו מעגליכקייט דעם סמייט דירעקטאָר פון צויט צו צווט צו באזוכען
דוי ברענטשעס אין זיין סטויט ,און געבען אויפוזוכט איבער די טהע"
טיגקייט פון די ברענטשעס"*).

די 8טע קאַנװענשאָן האָט אויסנגעקליבען א ספּעציעלע קאָ-
מיטע ,װאָס זאָל אריינטראַנען א כאריכט וועגען די סטייט קאַמי-
אין דער קאָמיטע זיינען די מיינוננען געווען פאַרשירען.
טעם.
אָט װאָס מיר לעזען אין דעם רעפּאָרט איבער דער 8טער קאָנ-

ווענשאן ;

בעריכט פון קאַמיטע נומער --9סטייט קאַמיטעי
ס .מענאקער ,ברענטש  ,20טשערמאן און בעריכט אבגעבער.
קאָמיטע רעפּאָרטעט .האָבען א מאַיאָריטעם און מינאריטעט
פּאָרט.

אין דאַפיר אז סטייט

די מאַיאָריטעט

קאָמיטעס

רע-

זאָלען בלייבען

איז דאַפיר ,אז דו סטויט קאָמיטעס זאָלען אָבגע-

און די מינארומטעט
שאַפט ווערען.
פאר דו מינאריטעט רעדט ב .גילמאן .ער צייגט אָן או די סטיוט
קאָמיטעס קענען גאָר ניט מאָהן ,און קענען מיט דער צויט װוערען שעד-
ליך פאר דעם ארבייטער

רונה.

פאר דער מאַיאָריטעט רעדט ס .מענאקער ,און צייגט אויף די וויכ-
טיגקייט פון דוי סטייט קאָמיטעס .נאָך דעם רעפּאָרט פון דער קאָטיטע,
ווערט פאָלגענדעם אָנגענומען פון דער קאָנװענשאָן:
 46סטיוט קאָמיטעס זאָלען בלייבען .אלס סטיוט קאָמיטעס זאָלען
אָבער ניט אנערקענט ווערען אַזעלכע ,װאָס שטעלען צוזאַמען די סטייט
קאַמוטעס פון ברענטשעם פון איין שטאָט.
|  )9די אויפגאבע פון דוֹ סטייט קאָמיטעס זאָל זיין צו באַשעפ-
טיגען זיך נאָר מיט אָרגאנוזאַציאָנס אַרבייט .זי האָבען קיין רעכט צו
פאַרהאַנדלען פראגען װאָס אנבאטרעפט דעם אַלגעמײינעם אַױביוטער רונג.
(8

דו פטייט

קאָמיטעס

זאָלען שטעהן

אונטער

די דושוריסדיק-

שאַן פון דער עקועקוטיוו קאָמיטע.
 (5בארוכט פון נ .ב .ד .צו דער 8טער קאָנװענשאָן ,זויט ,88
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 )4יעדער סטייט זאָל אַרויסשיקען צו רעפערענדום צו יעדער
סטייט באזונדער ,וועגען א טעקס װאָס זאָל ניט איבערשטייגען מעהר
װי  04סענט א יאָהר ,נאָך דעם ווו אוון אלגעמוונער רעפערענדום וועם
באַשטימען די רעכט פון אַזאַ טעקס.

 )8דער טעקס קען נאָר געהן פאר אַדמיניסטראציאַנס אַרבייט.
דער פּונקט  1איז געווען געווענדעט קענען דער נואָרקער
סטייט קאַמיטע ,װאָס איז פאַקטיש געווען צוזאמענגעשטעלט בלויז
פון די ברענטשעס אין גרייטער נויאָרק (שטאָדט) .די נ .י .סטייט
קאַמיטע האָט עקזיסטירט זינט  ,7091און איז געווען אין אָפּאַזיציע
געגען דער עקז .קאַמ.
די דאַזיגע קאַמיטע האָט ניט געלעבט בשלום מיט דער עקזע-
קוטיווע און עס זיינען צווישען די ביידע קערפּערשאַפטען פאָר-
געקומען שטאַרקע רייבונגען .אין אלנעמיין האָט די קאַנװענשאָן
אַנגענומען דעם פּרינציפּ פון די סטייט קאָמיטעס.
זומער ,8091 ,האָט די נויארקער סטייט קאָמיטע --- ,װוי מיר
וועלען זעהן ווייטער --- ,געהאט בדעח צו אַרגאניזירען צום ערש-
טען מאָל אויף דער אידישער אַרבייטער-גאט ,סיסטעמאטישע וי
סענשאַפטליכע קורסען איבער פאַרשידענע צווייגען פון נאַטור און
סאַציאלער וויסענשאַפט.

די געגנער האָבען אָבער ניט אויפנעהערט צו זעהן אין די
סטייט קאַמיטעס א געפאהר .זיי האָבען די ס ,ק .באטראכט פאר
נעסטען פון אַן אָפּאַזיציע בכלל און חאָבען געזוכט מיט אלע מענ-
ליכקייטען אָבצואשװאַכען די קראַפט ,װאָס האָט געטריבען די זעג-
לען פון דער סטייט קאָמיטע.
אין די ברענטשעם זיינען אַנגעגאננען היצינע דיסקוסיעס
בער די נוצען און שאדען פוֹן די סטייט קאַמיטעם.

או-

אין יאחר  01-9091האָט זיך אָנגעהויבען אַ ואַנצער טומעל
וועגען די ס .ק .די יונגע עלעמענטען האַבען זיך באַפעסטינט אין
די סטייט קאָמיטעס ,פון וועלכע זיי פלענען באָמבארדירען מיט די
געווענליכע כלי זיין  --מיט רעזאַלוציעס  --געגען דעם גענעראפֿ
אִפים,
צו דער 01טער קאַנװענשאַן
גאנץ גרויסע צאָה? רעזאלוציעס
סטייט

קאָמיטעס,

זיינען
ט א ר

צונעשטעלט
אן

געװאָרען

ק ע גנ ע|

אַ
די
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,ברענטשעס  591און ברענטש  -- 198אָפּצושאַפען סטייט
|
קאַמיטעס.
ברענטש  -- 188סטייט קאַמיטעס זאַלען פערבלייבען וי זיי
זיינען.

ברענטשעס  498 ,78און  --- 912אַרגאניזאַציאַנס-אַרבײט זאָל
געטהאַן ווערען דורך די סטייט קאַמיטעם.
ברענטש  -- 81אַרגאניזירען ראַיאָנע צענטרען טאר אַניטאַ-
ציאָן און פּראָפּאַגאנדא פאר'ן אַ .ר ,,אנשטאָט די סטייט קאַמי-
טעס ,וועלכע קענען ניט ארומנעהמען יעדען ברענטש צוליעב די

ניט-גינסטיגע געאַנראפישע לאַנע".
דאַ אין דער רעזאָלוציע פון בר 87 .קען מען שוין זעהן דעם
פּלאַן פון די שפּעטערדיגע סיטי און דיסטריקט קאָמיטעס.
די געננער פון די סטייט קאָמיטעס האָבען נעוואוסט ,אז די
די
דורך
גאַנצע אַרנאניזאַציאַנס ארבייט ווערט דורכנעפיהרט
סטייט קאָמיטעס ,האָבען זיי געזוכט זיך צו באַװאָרענען מיט אנ-
דערע מיטלען ,וי אַזױ צו מאָן די אַרנאניזאַציאַנס אַרבײט ,צי מיט
דעם אַנשטעלען ספּעציעלע אַרגאניזאַטאָרען ,צי מיט דעם ,װאָס מען
אונטער
קאָמיטעס,
וועט באשאַפען ספּעציעלע אַרנאַניזאַציאָנס
דער אויפזיכט פון דער ע .ק,
די אָנהענגער פון די ס .ק .האָבען דאָס גאנץ נום פאַרשטאַ-
נען און האַבען ניט דערלאָזען ,אז די אַרנאַניזאַציאַנס אַרבײט זאָל
אָפּנענומען ווערען פון די ס ,ק .און איבערנענעבען ווערען צו אַן
אַנדער קערפּערשאפט.
אויף דער 01טער קאָנװענשאָן האָט מען וועגען דעם שטאַרק
דעבאַטירט ,ביז עס איז באַשלאָסען געװאָרען ארויסצושיקען צום
רעפערענדום דעם פּונקט :
אָרגאנוזאַציאָנס
מיטעס

אין

אוופזיכט

יעדער
פון

דער

סטווט

ארבייט
וואו

עקועקוטיוו

זאָפ ווערען
עס

זיונען

קאַָמיטע.

געטאָן

דאָ סטייט
ועדע

דורך

דו

קאָמויטעס

סטויט

פּאָרטען צו דער עקזעקוטיווע וועגען וייער טעטיגקייט

סטייט

קאָ-

אונטער

קאָמיטע

מוו

די
רע"

יעדען מאָנאַט".

דער רעפערענדום האָט דעם פּונקט אנגענומען מיט א מאַיאַ-
ריטעט פון  6787קענען  0041שטימען.
אַ צווייטער פּונקט ;
,עס זאָל באַװויליגט ווערען  000,9דאָלאר פאר דעם יאהר 11-0191
דאָס געלד זאָל ווע-
פאר אָרגאניזאַציאָנס אַרבייט צו די סטייט-קאָמיטעס.
רען צוטיילט פון דער עקזעקוטיוו ,קאָנטראָליקאָמיטע און נוושאָנאל
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באַרד אָװוו דירעקטאָרס.
קיינע באצאָהלטע אָפיטערס און אָרגאנייוערס
לען נוט ווערען באַשעפטוגט".

זאַ-

נאָך א פּונקט :
מים דאָס קאָנטראל קאָמיטע און נוו-

,דאָס עקזעקוטיוו צוזאַמען
ן
ע
ל
ָ
א
שאָנאל באָרד אָװו דירעקטאָרס ז
ן
ע
ב
ָ
א
ה
ס
ָ
א
ד
רעכט אויפצולויוען א
,
ן
ע
ס
סטייט קאָמיטע ,ווען זיי באַשלי
ז
א
דו סטייט קאָמיטע האַנדעלט גע-
גען דו אינטערעסען פון אַ .ר .ווען א סטייט קאָמיטע ווערט אויפגע-
לייוט ,זאָל דאָס עקזעקוטיוו קאָמיטע באלד אַרויסשיקען
פאר דוי ערוועהלונג צון אן אַנדער סטייט קאָמוטע".

א רעפערענדום

די סטייט קאָמיטעס האָבען ביי דעם רעפערענדום געזינט .די
אַרגאניזאַציאַנס ארבייט איז זיי איבערגענעבען געװאָרען ,דאָס האָט
ארויסגערופען א געהויכענע שטימונג אין דעם לאַגער פון די סטייט
קאָמיטע'ניקעס .זיי האָבען זיך א נעחם געטאָן צו דער ארבייט און
געלאַזט וויסען ווענען דעם באַלד דעם ברייטען עולם .איינינע
קאַרעספּאַנדענציעס ,װאָס זיינען געשריבען געװאָרען נאַכ'ן זיעג פון
די ס .ק ,.זיינען זעחר כאַראַקטעריסטיש פאר יענער שטימונג ,ואס
האָט געהערשט אין לאַנער פון די זינער .די קארעספּענדענציעס
זיינען געווען אין ,פריינד" ,נאַוועמבער.0191 ,
די עקז .איז אַבער אַלץ ניט געווען צופרידען מיט דער ארבייט
פון די סטיים קאַמיטעס .עס זיינען פאַרגעקומען נרויסע רייבונגען
צווישען ביידע קאַמיטעם.

צו דער עלפטער קאָנווענשאן האָט די נואָרקער סטייט קאַ-
מיטע צונעשטעלט א רעפּאָרט ,װאָס איז פאַקטיש געווען אן אָנ-

קלאגע-אקט קעגען דער עקזעקוטיווע,

די עלפטע קאַנװענשאַן האָט זיך וועניג
ענין פון סטייט קאַמיטעס ,דער ,פריינד"
אױיבענאַן אויף דער קאַנװענשאַן.,
דער ענין
טעס איז פאַרהוקט געװאָרען אין הינטער
פ
,ריינד"-מלחמה,
צ
ו
ו
י
ש
ע
ן
ד
י
ב
א
ַ
ש
ל
ו
ס
ע
ן
א
ו
י
ף
ד
ע
ר
ר
אַטשעסטער

באַשעפטיגט מיט דעם
האָט פארנומען דעם
פון די סטייט קאַמו-
גרונד א דאַנק דער

זיינען

קאַנװענשאַן

געווען ;

,עס

זאָל באַוויליגט ווערען פון צוויו ביז דריי טויוזענד דאַלאר
פאר דעם יאָהר פאר אָרגאנוזאַציאָנס אַרבייט און די עקזעקוטיוו קאָמיטע
זאָל פארוואלטען די אָרגאנוזאַצואָנס ארבייט דורך סטייט קאָמיטעס"

האָט באווילינט  0008דאלאר
(דער רעפערענדום
שטימען ,גענען 7811
ן
ע
מ
י
ט
ש
פאר  000,9דאלאר).
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ּ,ראַיעקט פון אן אַרבײיטער רינג קאַנסטיטוציאָן" ,װאָס
דער פ
איז פאַרנעשלאָגען געװאָרען פון דער קאַָנסטיטוציאַנס קאַמיטע
(אב .עפּשטיין ,י ,וויינבערג און ה .נאָלדין) באשעפטיגט זיך (אַר-
טיקעל  91און  )02מיט די סטייט קאַמיטעס,
אַרמיקעל .91
א) אין סטייטס וואן עס זיינען דאָ ניט ווייניגער װוי  8ברענ-
טשעס קענען אַרגאַניזירט ווערען סטייט קאָמיטעס .יעדער ברענטש פון
דעם באטרעפענדען סטווט קען שיקען איין דעלעגאט צו דער סטווט קאָמוטע.
ב)

דער דעלעגאט צו דער סטיוט קאַטיטע דאַרף ערוועהלט ווערען ביי

אַ ספּעציעלען

מיטינג

פון ברענטש

פאר דיוען צוועק.

סטייט

קאָמיטעס

דאַרפען אָבהאַלטען מיטינגען ,ניט וועניגער װי איין מאָל א מאָנאַט.
אַרטיקעל  --- .09דו פלוכט פון סטייט קאָמומעס.
א) אָנפיהרען די קולטורעלע ארבייט און אווך העלפען און אֶר-
אַצואַנס ארבייט און זייערע סטייטס.
ב)
רעקטאָרס.

נאָמינירען

קאַנדידאטען

פאר דער נוישאָנאל באָאַרד אָףּ דו-

פון אַרטיקעל ( 02פּאראנראף ,א") איז צו זעהן ,אז די קאַנס-
טיטוציאַנס קאָמיטע האָט געװאָלט אָפּשװאַכען די פונקציעס פון
דער סטייט קאָמיטע בנונע אַרנאניזאַציאַנס אַרבײט .,די 01טע
קאַנװוענשאַן האָט איבערגענעבען אין די הענט פון די ס .ק .די גאַג-

צע אַרגאניזאַציאַנס

ארבייט

און די קאָנסטיטושאָן

האָבען ,אז די ס .ק ,זאַלען בלויז

קאמיטע

ויל

ה ע ? פ ע ן אין דער ארגאני-

זאַציאָנס אַרבייט.

אין ,פריינד" (אָקטאָבער  )1191איז פאַראַן אַן אַרטיקעל פון
ב .ג---ד ; ;אַ פֿאַר ווערטער

וועגען די סטייט

קאַמיטעס".

דער אַרטיקע? איז זעהר כאַראַקטעריסטיש .ער ווייוט באַ-
שיינפּערלידך ,וי די געגנער פון די ס .ק .האבעז געזוכט צו ערקלעה-
רען די אומפרוכטבארקייט פון די ס .ק ,.ניט קוקענדיג אויף דעם
װואָס זיי האָבען געמוזט מודה זיין ,אז :די גאנץ גרויסע מערהייט
פוז א .ר .איז פאר סטייט קאַמיטעס".

דער דעמאַלדינער סעקרעטער פון דער נויארקער סטייט קאַ-
מיטע ,נ .פיינערמאן ,האָט נגעענטפערט ב .ג---ד קווענען דער טע-
טינקייט פון דער נויארקער סטייט קאַמיטע",( .פריינד" ,יאנואר,
,29
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די סטייט קאמיטע'ניקעס ,זייענדינ אין אפּאַזיציע קענען
די צענטראלע פיהרער ,האָבען ניט אַװױסנעלאָזען קיין געלענענ-
הייט צו דיסקרעדיטירען זייערע געגנער,
די נ .י .סטייט קאַמיטע האָט אַרױסנגעשיקט א צירקולאר קע-

נען די ,לאָאַ און קאָנסטיטושאָן קאַמיטע" פאר איהר פּראַיעקט פון
אַ קאַנסטיטוציאן ,וואו זי האָט שטאַרק אַנגענריפען דעם פּראָיעקט

פאר זיין ניט דעמאַקראטישקייט .די לאַאַ און קאַנסטיטוציאַן קאַ-
מיטע האָט ,פאַרשטעחט זיך ,דאַרוף געענטפערט=).
וי שוין געזאָגט ,האָט די ע .ק ,מעחר וי אלץ ניט געװאַלט
אַרױסגעבען פון איהרע הענט די אַרנאַניזאַציאַנס-אַרבײט ,בעת די
ס .ק .האָט גע'טענה'ט ,אַז נראד די ארבייט אין איינע פון איח-
רע וויכטינע פונקציעס,
די עקז .קאַמיטע ,װאָס האָט נאָך דער 11טער קאַנװענשאָן
באַדאַרפט אָפּטרעטען דעם פּלאץ פאר דער נייער עקזעקוטיוו קא-
מיטע ,האָט אַרױסנעלאָזען א ספּעשעל רעפערענדום ווענען אַרֹנאַ-
ניזאַציאַנס ארבייט ,ואס דארף נגעטאַן ווערען פון א ספּעציעלער
אַרגאניזאַציאַנס קאַמיטע,
די סטייט קאָמיטע האָט דורך איחר סעקרעטער ,נ .פיינער-
מאן ,דארויף געענטפערט דורך א צירקולאר צוֹ די ברענטשעס,

קענען די חשאַרפע אויסדרוקען" אין דעם צירקולאר האָט די
עקזעקוטיוע אַנגעקלאַנט די ג .י .סטייט קאַמיטע פאר דער ניישאַ-
נא? באָרד אוו דירעקטאָרס .,די נ .ב .ד ,האָט די סטייט קאַמיטע
געטאדעלט.

די נ .י .סטייט קאַמיטע זיענט איבער דער
עקזעקוטיוו קאָמיטע.
צווישען די אָנהענגער פון די סטייט קאָמיטעס זיינען געווען
יונגע אַָדער אלט-יוננע פייערדינע טוער .מנקר ,ראפאלאווסקי,
ב .וואולף ,פיינערמאן ,אשפּיז ,ב .לעװויטאָן ,י .ראָבערטס ,פיינמאן,
אייכראמס און אנדערע זיינען געווען די הױפּט אָנפיהרער פון
א סך פון אט די דעמאַלדינע
קאמף פאר די סטייט קאָמיטעם.
,רעװאַלוציאַנערען" זיינען שפּעטער געװאָרען די טאַױנעבער אין
דער נאציאַנאלער פארוואלטונג פון א .ר .זיי זיינען ,הייסט עס,
*) ,פּרוונד"

ואנואר .2191

דו געשיכטע פון ארבווטער

604

רונג

אַליין געװאָרען די רענירונג ,וועלכע זיי האָבען פריהער אַזױ ביטער
באַקעמפט,
אין יענער צייט ,פון וועלכער מיר רעדען איצט ,איז אָט די
יונגע ענערנישע חברה געווען אין דער אָפּאַזיציע .און מען מוז צו-
געבען ,אז זי האָט איהר אָפּאַזיציע געפיהרט זעהר פטראטעניש און
צום פּונקט .זי האָט ניט פאַרנאַכלעסיגט קיין איין איינצינע נע-
לענענהייט אויסצונוצען פאר דער אָפּאַזיציע .יעדער פעהלער פון דער
,רעגירענדער פּאַרטײי" איןז אויסנענוצט געװאָרען פון די ארעווא-

לוציאַנערען" אויפ'ן בעסטען אופן,
מענשען מיט פעהינקייטען ,מוטה און כח צו ארבייטען ,צוי-
שען זיי גוטע ,פייערדינע רעדנער און גאנץ נישקשה'דינע דעבא-
טאנטען סיי דורך װאָרט און שריפט  --האָבען זיי ,פאַרשטעהט
זיך ,נגעהאט א גרויסען איינפלוס אויף דער מעמבערשיפּ,
צו זייערע צירקולארען האָט מען זיך צוגעהערט און מען האָט
געפאָלגט זייערע עצות.
אַזױ האָם אויך געװוירקט זייער צירקולאר פון 22טען אוי-
גוסט ,1191 ,צו שטימען נענען דעם פּונקט פון ספּעשעל רעפע-
דענדום ,צו האָבען א באשטענדינע אַרנאניזאַציאַנס קאַמיטע פון ,8
וועלכע זאָל זיך אָפּגעבען מיט אַרנאניזאַציאַנס אַרבייט",

פאר'ן

פנקט האַבען געשטימט  4201אוו

ג עג ען--

,3

דער פּונקט איז דאַ דורכגעפאלען מיט א גרויסער מאיאָריטעט,
די עקזעקוטיוו האָט געפונען פאר נויטיג זיך צו פאַרענט-
פערען פאר די מעמבערס איבער דעם פפּעשעל רעפערענדום.
,דו עקזעקוטיוו האָט גענומען אין אַנבעטראַכט די ערפאַהרונג ואָס
זי האָט געהאַט לעצטען יאָהר ,אַז זי האָט ווויניג צויט געהאט צו בע-
טראַכטען די אַרבויט פון פאַרשידענע אַרגאַניזאַציאָנס קאָמיטעען ,האָט
נים געהאט קיין צייט צו באַטראַכטען די רעפּאָרטס פון דו סמיוט קאָמו-
טעען

וועגען

זייער טעטיגקייט

און

זעהן

װאָס ווייטער צו טהאָן ,האָט

נים געהאט קיין צייט צו סופערווייזען די אָרגאַנוואַציאָנס אַרבייט און
האָט דארום באַטראכט די ערוועהלונג פון א ספעציעלער אָרגאניזאַציאָנס
קאָמיטע אַלס איינע פון די וויכטיגסטע רעפאָרמען אין אַר .רונג און האָט
די רעקאַמענדיישאָן
דאָס

זיינען

ארויסגעשיקט
מאָטיװוען,

ניט זיין אוונפּערשטאַנען.

צו אַ רעפערענדום.

אורואכען,

מיט

וועלכע

מען

קען

יא

און

דאָס איז אַ פראַגע ,װאָס לאָזט זיך דוסקוטי-

דו געשיכטע פון ארבווטער רובג
רען .צווישען
מיטגלידער
גע

אַנדערע

טיג.
אַנדערע
דאָס

שפּראָכען

און אויך איצטונע

קאָמיטע

עקזעקומיע

זיינען אווך פאַראן מוונוגגס פאַרשידענהויטען

אין דער פראַ-

אוו

גווײ

דענקען,

אַז טואַ

אָדער

שפעטער

פרוהער

איז

דו פריהערדינע
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ווידער

דענקען,

אָבער
ווערען,

װעט

אַוא

אוז אַוא קאַמטיטע

אַ פראַנץע,
װאָס

אַרגטגוואַצואָגס

װאָס

קען

דו

נגון

האָט

קאָמוימע

קאָמויטע

טווען

וועט ניט

אונטעליגענט
ואָרקער

סטויט

אָבסאַלוט

געשאפען

פיעל קענען
מיט

ווערען,

אויפטהאָן.

אַרגומענטען

קאַמיטע

בא-

געטהאָן ?

גלויכצייטיג וו דער רעפערענדום איז אַרויסגעשיקט געװאָרען,
האָבען זיו אַרויסגעשיקט א לעטער צו די ברענטשעס וװועגען דעם").

און דאַ קומען ציטאטען פון דעם צירקולאר ,וואו די עקז ,ווערט
שטאַרק אַנגעגריפען ,און די די עקז ,אין איחר ווענדונג זאַנט װיי-
טער:
 . . .,און דער טאָן פון גאַנצען לעטער ,דו שפּראַך ,דו אווסדרוקע,
קען נאָר פאַרשאַפען

אַ פאַרפעסטעטע

אטמאָספערע".

,און אַזוי ווערט גערעדט אין נאַָמען פון פאָלק ,צו דאָס פאָלק|"

דער טאַן אין דער עקזעקוטיוו'ס ווענדונג צו די א .ר .מיט-
די עקז .האט זיך איבערצייגט,
נלידער איז ניט קיין בייסענדינער,
אַז די מערסטע ברענטשעס זיינען פאר סטייט קאמיטעס און האָט
דעריבער אויפנענעבען איהר נעננערישע האלטונג.
אגב זיינען אין דער נייער עקזעקוטיווע געווען צטיי מיטגלײ
דער פון דער סטייט קאַמיטע .אין קאַנטראָל קאַמיטע אין װידער
אַריין דער סעקרעטער פון סטייט קאמיטע ,נ .פיינערמאן.
מען האָט די סטייט קאַמיטעם אַנגעפאננען בעפער צו באהאנד-
קען און זיד מעהר רעכענען מיט זיי,
קיין ,נוט לעבען" איז אָבער פאר קיין פאַל ניט געװאָרען צווי"
שען דער מאַיאָריטעט פון דער עקזעקוטיווע און סטייט קאַמיטעם.
די עקזעקוטיווע (די מאַיאָריטעט) איז ניט געווען שטאַרק צו"
פרידען ,װואָס סטייט קאַמיטע'ניקעם זיצען מיט איהר ביי איין
איהר צור-הילף אין געקומען א
טיש און האַבען דיזעלביגע דעה.
פונקט אין דער קאַנסטיטושאָן, ,אז מען פען ניט זיין אין איין און
דערזעלבינער צייט אין דער עקז .און און א סטענדינג קאמיטע".
זי האָט לויט דער קאנסטיטושאן אויפנעפאדערט די צװי
סטייט קאַמיטע'ניקעס צו רעזיננירען ,ענטװעדער פון דער עקזעקו-
מייו ,אַדֶער פון דער סטייט קטסיטע,

*) ,/פרוונד" אָקטטָרער ,1101 ,ז.885 .
פרן

864

רונג
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דעם
אונ-
נע"
ווע-

די לאָאַ און קאַנסטיטושאָן קאמיטע שטיצענדיג זיך אויף
פונקט פון דער קאַנסטיטושאן ,אז ,סטייט קאַמיטעס שטעהען
טער דער אויפזיכט פון דער עקזעקוטיו קאמיטע" ,האָט
פּסק'נט ,אַז אויב די צוויי מיטנלידער וועלען ניט רעזיננירעה
רען זיי אויטאָמאַטיש אױיסגעשלאַפען פון דער עקז .קאָמ.
דער באשלוס פון דער לאָאַ און קאַנסטיטושאָן קאַמיטע אין
אָבער ניט דורכנעפיהרט געװאָרען ,ווייל מאיר לאַנדאָן ,דער װלו-
נעל אדווייזער" ,האָט געזאָגט ,אז די עקז .האָט קיין רעכט ניט צו
צוויננען די ביידע מיטנלידער צו רעזיגנירען ,א,כל זמן עס אין ניטאַ
ווענען דעם א באשטימטער פּונקט אין דער קאַנסטיטושאן"=).

סטיים קאָמיטעט ווערען די הופּט אישוס.
די פראנע פון די סטייט קאָמיטעס איז אַרויפגעשוואומען אויפ'ז
אויבערפלאך ,ניט געקוקט ,ואס מען האָט איחר געואלט וי עס
איז פארשטיקען ,ווען מען האָט פאר איהר פארמאכט די טיהר,
איז זי אריין דורכ'ן פענסטער,.
די עקזעקוטיווע האָט געואלט פון זיי פטו" ווערען ,איבער"
הויפּט פון דער נ .י .סטייט קאַמיטע ,וואו ס'זיינען געווען אלע

,רעװאַלוציאַנערען" ,אָבער די סטייט קאַמיטעניקעס האַבען ניט נאַר
ניט געװאָלט אָפּטרעטען פון זייערע פּאַזיציעס ,נאַר פאַרקערט ,זיי
האָבען איינגענומען װאָס ווייטער אלץ מעחר נייע.
אין מערץ נומער ,פריינד" ( )9191ווערט די פראנע פוֹן די
סטייט קאַמיטעס באַהאַנדעלט אין אן עדיטאריע? (געשריבען פון
צביון).
,ניט קוקענדוג אווף דעם ,װאָס דו סמוים קאָמיטעס זענען שוין אַן
אַלטע אינסטימוציאָן

אַרבייטער

אין

רינג,

זייער פיוואָנאָמיע אוֹן זייערע פונקצואָנען

איז

דאָך זייער

כאַראַקטער,

ביו היינט נאָך גאַנץ ווייניג

באַשטומט .עס איז אפולן נאָך ניט קלאָר ,אויב די סטייט קאַמיטעס האָ-
בען

דעם

כאַראַקטער

זעלבסטשטענדיגע

און

אויפגאבען

דו

אָרגאנוזאַציאָן,

פון

אָדער

א קאָנפערענץ,

8

אָדער גאָר פון א סטעגדונת קאָטיטע".

,דוזע אונקלאָהרהייט אין דעם גרונדיגעזעץ פון דער סטייט קאָמיטעץ
און

דו

לאָגישער

פאָלשטענדיגע
ווייזע

אונפרוכטבארע

אונבאַשטימטהייט

פיהרען
אַרבייט

*) בארנכטען

צו
פון

פאַרשידענע
דער

אַנדערער

אין

איהרע

אוופגאַבען

מיספאַרשטענדעניסע
זֹיים.

פון דער עקו .קאָט .פעברואָר,9191 ,

און

מווען
אָפט

דוי געשיכטע פון ארבייטער רונג
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עס עקזיסטירט אַ מיינונג ,אַז דו סטיוט-קאָמיטעס דאַרפען אין גאַנ-
צען אָפּגעשאַפט ווערען ,ווייל נאָך וועניג װאָס זיי ברענגען
ניט ,ברענגען
געפאַהר

אַרבייטער

פאַר דעם

זיינען אונקאַנטראָלירבאַרע

רינג ,דורך דעם װאָס דו סטייט
קערפּערשאַפטען

כע האָבען די אַמביציע דערצו קענען באַקומען
וועג

זיו

באַזייטיגען.

פאַרטראָטען
איהם
דער

ניט

אין
אַהין,

סך הכל

אַ גרווסען

דער
קען

איז,

וואָרים

סטייט-קאָמיטע
ער

באקומען

אַז מיט

אוונפלוס

ווען

אויפ'ן

דער

אוונער
און

אַ צו גרויסע מאַכט און
האָט

זוין

אַרבייטער

קענען
רונג

רינג ,איז ניטאָ קיין
דו

אַמביציע

אויגענער

א  ,פּראקסו*

צווט

קאָמיטעס

און אווגיגע פּערוזאָנען ,וועל-

וי שעדליך זוי זאָלען ניםט זיין פאַר'ן אַרבייטער
צו

קיין נוצען

ווו נאָך אָפט שאָדען .דערביי ווערט נאָך פאָראויסגעוזאָגט אַ

פון

אוונוגע
אָהן

צו

ברענטש

זויין
שיקט

אַן אַנדער

ברענטש.

פּערזאָנען

באַקומען

קאַנטראָלע

או-

אַ שום

סטייט-קאָמיטעס

ווו

בער זיך.

עס דאַרף זיין אין דער אינטערעסע

פון דו

אויך פון דוי אוונצעלנע ברענטשעס גרינדליך צו דיסקוטירען
און אַריינבריינגען

דיוע פװאַגע

אין איהר װאָס מעהר קלאָהרהיויט ,זאָנסט וועלען מיר

איומער האָבען דו סטייט-קאָמיטע אווף דער טאַגעס-אָרדנונג און מיר ווע"
לען קיין מאָל ניט פּטור ווערען פון דו פאַרשיעדענע רייבערייען און מיס"
פאַרשטענדניסע,

װואָס ווערען אוזוי אָפט נוצלאָו געשאַפען..

אַזױ געהט אַװעק אַ נאנצער אַרטיקעל איבער דעם עצם פון די
סטייט קאָמיטעס ,צו װאָס פאר א טיפּ קאמיטעס מען באַדאַרף זיי
צורעכענען .דער עדיטאָריעל האָט דורכגעזיפּט די אלע קאַמיטעם,
װאָס זיינען פאַראַן אין אַ .ר .און האָט אויסגעפונען ,אז די סטייט
קאמיטעס זיינען צו זיי ניט נלייך ,אז זיי זיינען עפּעס א מין
אנדרונינוס ,רחמנא לצלן ,און עס איז נאָר פאר זיי קיין נאָמען
ניטאָ .,אָבער ניט קוקענדיג אויף דעם ,טאָר מען ניט און עס אין
נוצלאָז זיי צו באקעמפען,
אין זעלבען
דער טעטיגקייט
װאָס דינט ניט
זיינען אַזױנס די

נומער ,פריינד" אין פאַראַן א באריכט איבער
פון דער נ .י .סטייט קאמיטע פאר'ן יאֶחר ,1191
ווילענדינ אלס אן ענטפער אוֹיף די פראנע ,װאָס
סטייט קאַמיטעס,

רפא? נינזבערנ פון בר ,2 .איינער פון די צענטראלע פינורען
אין אַרבײיטער רינג אין יענער צייט ,האָט אין אַן ארטיקעל?) רע-

קאַמענדירט ,אז די סטייט קאמיטעס זאַלען אין גאנצען אפּנעשאפט
*) ,פרוונד",

מאי ,0101
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ווערען.
מערץ

זיין אַרטיקעל איז געווען אז ענטפער צום עדיטאָריעל פון
װוי צו דעם באריכט

נומער ,פריינד",

פון דער סטייט

קאַמיטע.

אין אַרטיקעל ווערען מעהר אָדער וועניגער פארמולירט די מיי-
נוננען

פון די געננער.
די עקזעקוטיוו

קאַנװענשאַן

קאַמיטע האט אין איהר רעפּאַרט צו דער 21טער
צו נאַרנישט

נעמאכט

די אַרבײט

קאַמו"

פון די סטייט

טע און האָט רעקאַמענדירט צו האַבען א ספּעציעלע אַרגאניזאַציאַנס

קאַמיטע ,װאָס זאל זיין פאראנטווארטליד צו דער עקזעקוטיווע?).
די
דירט,
ספיטי

נ .ב,

ד ,,װאָס

אז אנשטאט
קאַמיטעס,

איז

סטייט

ארגאניזירט

געװאָרען

געגען

די

קאַמיטעס

זאַלען

איינגעפיהרט

פון

עקז,

דער

און

ס .ק .רעקאַמענ-

קאַנט.,

וערען

קאמיטעס.

די רעקאַמענדאציע פון דער נ ,ב .ד; ,

,די עקזעקוטיווע מיט דער קאַנטראָל קאָמיטע זאָלען אָנשטעלען
צוויו אָרגאַניוזערס ,וועמעס אַובייט זאָל באַשטעהן אין באַווכען אַלע
ברענטשעס און אויך נייע ברענטשעס צו אָרגאַניוירען .די עקזעקוטיוו
מיט דער קאָנטראָל

קאָמיטע

אַ סוסטעם

זאָלען אויסאַרבייטען

װי

אַזוו

אָנצוגעהן מיט דער אַרביים.
דו עקזעקוטיוו און קאָנטראָל קאָמיטעס זאָלען אָרגאַניוירען סיטו
קאָמיטעס דאָרטען וואו זיי געפינען פאַר נויטיג .מיר דענקען ,אַז וי
טהעטיג אַ סטייט קאָמיטע זאָל ניט זיין ,קען וי פאָרט ניט זיין באַקאַנט
מיט דו אומשטענדען אין יעדען פּלאַץ .מיר דענקען ,אַז סוטי קאָמיטעס,
אַזעלכע װוי מיר האָבען שוין אין פיעלע שטעדט און שטעדטלעך ,האָבען
געבראַכט

דוי געווינשטע

רעזולטאַמען.

די עקזעקוטיוו קאָמיטע און קאָנטראָל קאָמיטעס זאָלען האָבען דאָס
רעכט אויפצוליווען אַ סוטי קאָמיטע ווען זי אַרבייט געגען די אינטערע-
סען פון ארבייטער רונג אָדער זי פאַרנאַבלעסיגט איהר אַרבייט".

עס ווערען איינגעפיהרט סיטי און דיסטריקט
קאָמיטעס אנשטאט סטייט קאָמיטעס.
אויף
קאַמיטעס

דער פטער
געווען

דער

קאַנװוענשאַן
הויפּט

איז

פּונקט.

די

פראנע

זי איז

פון די סטייט

נגעװאָרען

די ,אישו"

פון דער קאַנווענשאַן ,זי איז אָבער ניט געווען א ,נרענענדיגע
אישו" .קיין היצינע דעבאַטען זיינען ניט פאַרגעקומען ,אַלץ איז
 (5זעה מאי

נומער

,פרוונד",2101 ,

ז.401 .

דו געשיכטע פון ארבייטער
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שוין געווען אבנגעפארטינגט
געטאַן די ארבייט

פון פריהער ,דער ערב קאַנװענשאַן

פון דער

די אגיטאַציע

נומען געװארען
באַשאַפען

עקזעקוטיווע,

קאַנװוענשאַן

גענען די סטייט

די רעקאַמענדאציעס

קאַמיטעס,
האָט

װאָס

האָט

גופא,
האָט געווירקט.

קאַמיטעס

פון די נ .ע .און די נ .ב ,ד .זיינען אַנגע-

און אנשטאט

סיטי

112

סטייט
וועלכע

קאַמיטעס,
זיינען

געקראַנען

האָט די קאַנװענשאַן

געווען

די נאנצע

אַפּהענגיג
איבער

דעה

פון דער
דער אֵר"

נאַניזאַציאַנס ארבייט,
קאַמיטע

די אַרנגאניזאַציאַנס

האָט אַײײנ-

פון דער קאַנװוענשאַן

געבראכט אָט די רעזאַלוציע ;
,באַטראַכטענדוג
בייטער

רונג ,זיונען

װאָלט געווען
סענטומענט

געקומען

אָנצושטעלען
פון אונוערע

זערס ,באַשליסען

אָרגאַניזאַציאָנסיאַרבייט

צום שלוס ,אַז דער בעסטער

באַצאָהלטע
מעמבערס.

פון אַר .רינג

דורך שטאָדטישע

מיטעל

אָרגאַניוזערס.

נאָר וויסענדיג דעם

אַז זיי שרעקען

זיך פאַר אָרגאַניו-

מיר צו רעקאָמענדירען

ניזאַציאָנס-אַרבייט

ווערען

דוֹ פראַגע
מיר

פון

אין

אַר-

צום קאָנװענשאָן ,אַז די אָרגאַ-

פאַר דעם געקסטען

ואָהר זאָל געטהאָן

וועלכע זאָלען

אָדער טעריטאָריעלע קאָמיטעס,

שטעהן אונטער דער אַבסאַלוטער אויפזיכט פון דער עקועקוטיוו

קאָמיטע.

דו עקועקוטיוו קאָמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט ,ווען זיי געפינען אַז איו-
ניגע פון די קאָמיטע זיינען ניט פעהיג צו זייער אַרבייט ,צו ערוועהלען
אַנדערע אויף זייערע פּלעצער.

די קאָמיטעס זאָלען ערוועהלט ווערען ביי

קאָנפערענצען ,פאַררופען פאַר דיזען צוועק .די יעניגע װאָס וועלען קרי-
גען די גרעסטע צאָהל שטימען

ווערען ערוועהלט.

אין צווט פון אַ ואַ-

קאַנס אין דיזע קאָמיטעס ,זאָל עס אויסגעפילט ווערען דורך די מעמבערס
װאָס האָבען

געקראָגען

די עקזעקוטיווע

ביי דוֹ קאָנפערענצען

די נעקסטע צאָהל שטימען.

זאָל האָבען דאָס רעכט ,פון צויט צו זייט ,צו באַנוצען

זיך מיט ספעציעלע אָנגעשטעלטע
גאַניזאַצואָנס-אַרבייט

פאַר אָרגאַנוזאַציאָנס-צוװועקען.

פאר דעם נעקסטען

פאַר אָר-

יאָהר זאָל באַװויליגט ווערען די

סומע פון  8ביז  4טויזענד דאָלאַר".
די אפשטימוננ
עס איז פאַרנעקומען א דיסקוסיע.,
געבען  94פאר דער רעזאַלוציע און  81נענען.
די פראנע איז ,פארשטעהט
דער רעזולטאַט
שטימען,

דאַנענען

דער פרינציפ

האָט נע-

זיך ,געגאננען צום רעפערענדום.

פון רעפערענדום

אין געווען:

דאפיר 7784

.608,2
פון צענטראליזאַציע

האט

געױיענט.

דוֹ געשובכטע פון ארבווטער
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דערמיט איז אַרױיסגעטראַנען געווארען א טויט:אורטייל גענען
די ,סטייט קאמיטעס" ,וואו א סך טוער האבען דורבנעמאכט זייער
קאַמפס-צייט אין אַרדען.
אויף דעם רעפערענדום איז ניט געשטאנען די פהאנע ,צי עס

זאָלען זיין סטיים קאמיטעס אַדער ניט.

אַפיציע? האט זיך נאַר

געהאַנדעלט וועגען אַרגאניזאציאַנק אנגעלעגענהייטען,
צילעוועט האָט מען גענען די סטייט קאמיטעם,

אבער

גע-

אָפּנעחמענדיג די אַרגאַניזאציאַנט ארבייט פון די סטייט
קאמיטעס ,זיינען דערמיט אפּנענומען געװאָרען די ווינטען פון זיי-
ערע זענלען און זייער טויט אורטיי? איז דערמיט פאַרזינעלט גע"
װאָרען.

דער ענין האָט געהאט נאַכוועהענישען.
דער דעמאַלדיגער פעקרעטער וויינטרויב האט זיך נאַך דעם
זיעג איבער די סטייט קאַמיטעס ערלויבט צו וויצלען אין נאוועמ-

בער ,פריינד" (.)2191
עס זיינען אַנגעקומען אַ סך פּראָטעסטען פון ברענטשעם ,וועל-
כע האָבען גע'טענה'ט ,אז מען האָט אָפּנעשאַטט די פּטייט קאָמי
מעס דורך א פּאַליטישען דריידעל,
אויף וויינטרויב'ס אַרטיקעל אין געקומען א נאנצע ערקלעה-
רונג ,פון דער נויארקער סטייט קאַמיטע" .אַן ערקלעהרונג און צו"
גלייך אַן אָנזאָג ,אז דער זיעג אין נאָך ניט אַזױ זיכער ,אז ס'וועט

נאָך אויף דער ס1טער קאַנװענשאַן פארקומען א שלאכמ=),

אין אפּריל נומער ,פריינד" ( )5191האָט נאך דער גענ .סעקרע-
טער ,י ,וויינטרויב ,באַוויזען צו ענטפערען דער סטייט קאמיטע.
אַלץ דער זעלבינער
אָבער קיין נייעס איז אין דעם אַרטיקעל ניטא.
אַרגומענט קעגען די סטייט קאַפיטעט ,ואס ,אט די פיעלע יאֶה-
רען פון דער עקויסטענץ פון דעד נויארקער סמייט קאמיטע האָט זיך
ניט אױיסנגעאַרבייט קיין פּראַנראם ,קיין באשטימטהייט ,קיין קלאָר-
קייט אין דער ארבייט",
אויף דער 81טער פאנווענשאן גיז די פראנע וועגען די סטיים
קאמיטעס ווידער אויפגעהויבען געווארען אין פארבינדונג מיט דער
אַרגאניזאציאַנס-פרגנע,
די קאנווענשאן האט כטשלאפען ,וי פאר-א-יאהרען ,צו געבען
") וזה ,פרוונד" ,דעצעמכר,

.2191

די געשוכטע פון ארבווטער רונג
און דיסטריקט

82
אַרגאניזאַציעם

גענען

די

דעם פֿאַרצוג די סיטי
סטייט קאַמיטעם,
די אנהענגער פוֹן די סטיים קאמיטעס האַנען ארויסגעשטעלט
מאנכע וויכטינע ארנומענטען פאר זייער פאדערונג צו באנייען די
סטיים ארגאניזאציעס ,דהיינו; דורך די סטייט קאמיטעט וערט
אויטגעדריקט די עפענטליכע מיינונג פֿון די מעמפערס אינער גע-
וויסע פראנען און נאך אנדערע אזוינע מאטיוען .האבען אָבער דו
געגנער פון די סטייט קאַמיטעט גענען דעם זיך באווארענט ,װאָט
זיי האַבען דורכגעפיהרט א באַשלום ,צו רופען פירטעליעהרינע קאַנ-
פערענצען זיך דורכצודעדען ווענען די אנגעלעגענהייטען פון אַ .ר"
די פלינלען פון די סטיים קאמיטעס זיינען דאַ אין גאַנצען
אבגעשניטען געווארען,
אנשטגט זייערע באריכטען האבען זיד אנגעהויבען באווייזען
די באריכטען פון טיטי און דיסטריקט ארגאניזאציעם ,וועלכע האבען
פון זיך געלאוט הערען מיט א זיכערער שטים ,שוין איינינע חדשים
בעפאר די סטייט קאַמיטעט האַבען זיך אויםגעליווט.

פיטי און דיסטריקט קאָמיטעס.
וי שוין אויכען נעואַנט ,איז די אַרנאניאציאנסיארבייט
אַרױפגענומען געווארען פון די סטייט פאַמיטעס און איבערנעגעבען
געווארען צו די סיטי און דיסטריקט קאַמיטעס.
גלייך נאך דער צוועלטטער קאנווענשאן האט די נ .ע .ק .אֲנ-
געהויבען צו מאכען פאַרבאריימטוננען צו ארנאניזירען סיטי און
דיסטריקט קאמיטעם אין אַלֶע גרויסע צענטרען פון פֿאַנד ,וואו עס
זי האט אין מאַנאָט סעפּטעט-
געפינען זיך מעחרערע ברענטשעם.,
בער ( )2191צונויפגערופען לאַקאַלע קאנפערענצען ,אויף וועלכע עס
זיינען ערוועהלט געווארען סיטי און דיסטריסט קאמיטעט,
אין נידיאַרק איזן ערוועהלט געװאָרען א ספער קאמיטע .אין
אַלע אנדערע שטעדט איז די גרוים פון דער קאַמיטע געווען אִמֹּ-
7
הענניג פון דער צאָחל ברענטשעס.
אין פארלויף פון יאהר זיינען אַרנאניזירט געװאַרען סיטי און
דיפּטריקט קאמיטעט אין ניריאָרק ,פילאדעלפיע ,שיקאנא ,נן-
בריטיין ,הארטטארד ,קליוולענד ,באלטימאר ,דעטראיט ,ראטשעס-
טער ,באפטלא ,פּעטערסאן ,פיטסכורג ,ני-הייווען ,ואטערבורי,
פינטינטטי ,פט .לואים ,פרארוירענט ,מילואקי ,ווששיננטאן און
ברירושפאָרט,

דו געשיכטע
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אין דעם רעפּאַרט פון דעד נ .ע .ק .צו דער 91טער קאַנווענשאן
ווערט אָפּנענעבען אַ גרויסער פּלאַץ פאַר די האַלב-יעהרליכע בא-
ריכטען ,װאָס זיינען צונעשטעלט געװאָרען פון פאַלנענדינע סיטי
און דיסטריקט קאַמיטעס ; פון נידיאַרק (סעקר .7 .ראַטחמאַן) ,פוז
באַלטימאַר (סעקר ,א .קרעמען) ,פון פילאַדעלפיע (סעקר .ס .גרינ-
בערג) ,פון שיקאנאַ (סעקר .י .נאַלדפיין) ,פון הארטפארדניו-
בריטיין (מ ,פ .האָפּמאַן) ,פון דעטראיט (דזש .בערענשטיין) ,פון

ראטשעסטער (י .מאַרגאַליס).
ריידענדינ ווענען דער טעטיגקייט פון די סיטי אוז דיסטריקט
קאַמיטעס ,זאַנט די נ .עי ק: .
,די סיטי און דיסטריקט קאַמיטעס האַבעז געטאַן דאָס בעסטע
פאַר די אינטערעפסען פון אַרבײטער ריננ . . . .ווע איהר באקענט
זיךד מיט דער אַרבײיט פון די קאָמיטעען ,אויף וויפיעל עס איז
איבערהויפּט מענליך זיך צו באַקענען דורך אַ קורצען געדרוקטען

רעפּאָרט ,מוזט איהר קומען צו דעם באַשלוס ,אַז די מעטאדע פון
אַרנאַניזאַציאַנס-אַרבײט
א ווירקזאַמע".

דורך אַזױנע קאַמיטעס

איז אַ גוטע און

די אַרבײט פון די סיטי און דיסטריקט קאַמיטעס האָט זיך
היינט האָט דער
אַליץ מעחר פאַרצװויינט און אויסגעברייטערט.
אַרבײיטער רינג  22אַזעלכע קאַמיטעס אין פאַלגענדע שטעדט און
דיסטריקטען :

אַלבאַני ,באַפאלאָ ,באַלטימאָר ,ברידזשפּאַרט ,בראקטאז ,דע"
טראיט ,האַרטפאָרד ,האָדסאַן קאונטי ,טאקאַמא ,טאָראַנטא ,לאָס-
אנדזשעלעס ,מעין ,מאַנטרעאל ,מאסאטשוזעטס ,נידיאַרק ,נואַרק,
ניו-הייווען ,ניו-בראנזוויק ,נאַרטה-קאַליפאַרניא ,סט ,לואיס ,סאלו-
וואזדקאונטי ,ספּריננפיעלד ,סיאַטעל ,סאוטה-איסט ,פּעטערסאַן
פילאַדעלפיע ,פּיטסבורג ,פּראוידענס ,קליוולאנד ,ראטשעסטער אוו
שיקאַנאָ.

|

די סיטי און דיסטריקט קאַמיטעס זיינען אין אַלע ערטער די
שלוחים און אַפיציעלע פאַרטרעטער פון דער נאַציאַנאַלער פאַר-
װואַלטונג .זיי זיינען די קאַנאַלען ,דורך וועלכע די נ .ע .ק .פיהרט

דורך איהר אַרבײיט.

אין אַלע קאמפּיינס ,װאָס די נ .ע .ק .האָט

אונטערגענומען דורכצופיהרען ,סיי אין פאַרגרעסערען די מיטגלי-
דערשאפט און סיי אין די פאַרשידענע נעלד-זאַמלונגען פאַר רעליעף-
צוועקען ,איז דער גרעסטער חלק אַרבײיט אויסנעפאלען אויף דעם
גור? פון אס די קאמיטעס,.

דו געשיכטע פון ארביימער רונג
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,פריינר".

די נויטווענדיגקייט אין אן איינענער פּעריאַָדישער אויסנאבע,
וואו עס זאַלען באַלױכטען ווערען די פארשידענע אויפנאבען אוו
פּראָבלעמען פון אָרדען ,האָט זיך שוין לאַנג געפיהלט,
מיר ווייסען פון פריהערדיגע קאַפּיטלאד ,אז שוין אין 6091
איז די פראנע פון אן איינענעם זשורנאל ארויפנעשואומען אויף
דער קאַנװענשאַן.
װאָס מעהר דער אַ .ר ,איז געוואקסען אין דער ברייט און דער
לענג ,װאָס טיפער ער האָט זיך איינגעוואַרצעלט צווישען די ברייטע
מאַסען ,אלץ העכער זיינען געוואקסען זיינע גייסטינע באדערפעני-
שען ,אלץ גרעסער איז געװאָרען זיין פאַראַנטװאַרטליכקײט און אלץ
קאַמפּליצירטער זיינען געװאָרען זיינע אויפגאבען.
צופעליגע צירקולארען און אמילו פּעריאָדישע בולעטינס זיי-
נען ניט געווען נענוג .עס איז געװואָרען נויטיג א ברייטע טריבונע,
אַן איינענער אַרנאן ,דורך וועלכען די פארוואלטונג זאָל רעדען צו
די טויזענדע מיטנלידער און די מיטגלידער זאַלען לאַזען וויסען זוי-
ערע מיינונגען און זיר דורכשמועסען מיט די פארװואַלטער.
האָט געהאַט

דער געדאַנק צו האָבען אַן איינענע צייטשריפט
באַגעגענט ניט קיין קליינע נעגנערשאפט,
די מאַטיווען פון דער געגנערשאפט זיינען ניט געווען איינע
און דיזעלביגע.
מאַנכע האַבען געזאַנט ,אז דער אַ .ר ,דאַרף זיד איבערהויפט
ניט פארנעמען מיט נייע אונטערנעמוננען ,אַז ער דאַרף זיך ניט
פֿאַרדרעהען מיט זשורנאלען און עהנליכע נגעשעפטען .די מיטנלי-
דער דארפען עס ניט האַבען .עס איז אן עבירה דאָס געלד און די
צייט און די טרחה.
דאָס װועט קיינעם קיין נוצען ניט ברעננען און
וועם קיננעם קיין טובה ניט מאַן .קיינער וועט דעם זשורנא? סיי וי
סיי ניט לעזען.
אנדערע ווידער זיינען געווען נענען אן אייגענעם זשורנאל,
ווייל זיי האָבען געמיינט ,אז דאָס װועט שאַדען טאן דער סאַציא-
ליסטישער מאַנאַטשריפט די ,צוקונפט".
וי סיר ווייסען שׁוֹין ,איז די צ,וקונפט" שטאַרק געװואָרען אונ-
סערגעשטיצט פון די אַ .ר .ברענטשעס און איינציגע מעמבערס .די
צוקונפט" איז געווען א סין קעסט-קינד ביים א .ר .אויף איהרע
וייטען זיינען די ט .ר .פּראַבלעמען אויסטיהרליך באַהאַנדעלט גע-

דו געשיבטע פון ארבויטער
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װאָרען.

רונג

די ,צוקונפט" האָט אפילו נגעהאַט א שטענדינגע דירעקטאָ-

רי פון די אַ .ר ,ברענטשעס. .צו װאָס אָפּנעמען פון דער ,,צוקונפט"

די שטיצע ?" האָט מען געפרעגט.
נאָך לאַנגע דיס-

די געגנערשאפט האָט אבער ניט געהאַלפען.
קיסיעס,

זיד נעצוינען

װאָס האַבען

אייניגע

יאַהר און װאָס האָבען

גפגענומען ניט וועניג צייט אויף די קאַנװענשאַנס ,האָט די 01טע

באַשלאָסען ארויסצוגעבען

קאנוענשאַן

אן אייגענעם מאַנאַטליכען

זשורנאל,
איז

באשלוס

דער

צום

נגעגאנגען

רעפערענדום

און א מאַיאַר-

טעט פון  0896געגען  9442האָט עס באַשטעטינגט.

כען

אָט איז דער װואַרט-לויט פון דעם רעפערענדום :
אַ .מאָנאַטלו-
די עדיוקיישאָנאל קאָמיטע זאָל אַרויסגעבען
דיעזער
זשורנאל פאר די אינטערעסען פון אַרבייטער רונג.

זשורנאַל

זאָל געשיקט
דער

קלאַסע.

װוערען

זשורנאַל

צו

יעדען

יעדען

זאָל קאָסטען

סענט אַ קװאַרטאַל.

מעמבער,

ערשטע און

מעמבער,

ניט מעהר

צוייטע
װי

8
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נאָוועמבער ,0191 ,איז ערשינען דער ערשטער נומער אַ .ר.
זשורנא? ,אונטער'ן געלונגענעם נאָמען ,פריינד".

דער ערשטער רעדאקטאַר פון ,פריינד" איז געוועז צביון.
אין דעם לייטאַרטיקע? פון ערשטען נומער ערקלעהוט די רע"
דאַקציע;

,מיר גלויבען ,אַז אין דער נויטיגקייט פון אַן אויגענעם אָרגאַן,
מן אייגענע היים פאַר'ן אַרבײיטער רינג ,קענען קיין צוויי מיינונגען ניט
זיין .דאָס לעבען ,דאָס װאַקסען
שגעלע ענטוויקלונג און
זיירט ,אַז אַ ספעציעלער אַרבייטער
זוונע

און ער אוו

אויך

געשאַפען

פון אַרבייטער רינג ,זיין אונגעהייערע
פילזייטיגע אינטערעטען ,האָבען געפאָ-
רינג זשורנאַל

זאָל געשטפען

ווערען,

געװאָרען .

,עס אוז היינט מעהר ניט נויטיג צו ערקלערען ,אַז דער אַרבייטער
מעהר

רינג איז עטװאָס
האָט נאָר אן אויפגאבע

וי אַן איינפאַכער פאַרזיכערונגס אַרדען ,ואָס
עס
צו צאָהלען בענעפיטס זיינע מיטגלידער.

ווייסט שוין היינט יעדער מימגליד פון ארבויטער רינג ,אפילו די יעניגע,
װאָס האָבען נאָך דעם בענעפיט פאר זייערע אויגען ,אז דער אַרביוטער רינג

ענטהאלט אין זיך ,א חוץ דעם בענעפיט ,אויך עטװאָס אַנדערעס ,העכערעס

און אידעאַלערעס ,װאָס לאָוט ויך ניט מעסטען
לאַרפ".

אין סענטען

און דאָ-
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און נאַכדעם,

װוי

דער

78

רעדאקטאר

באַווייזט

די

נויטווענדיג-

קייט פונ'ם זשורנאל ,פאַדערט ער פון די מיטגלידערך ,אַן ערנסטעס

פארהאלטען צוֹ אונזער ניידנעשאַפענעם ארנאן",
צום סוף פונ'ם פּראַגראם אַרטיקע? גיט די רעדאַקציע צוֹ ווי"
סען ,אז דער ,פריינד" איז א ספּעציעלער זשורנאל פאר די אינטע-
רעסען

פון ארבייטער

רינג און קען ניט און װעט

ניט אָפּנעבען

קיין

פּלאץ פאר די אלע אַנדערע זשורנאַליסטישע געביטען ,װאָס האָבען
נים קיין דירעקטע

שייכות

מיט

דעם

ארבייטער

רינג.

פון דעמאַלט אָן ערשיינט דער ,פריינד" רעגעלמעסיג יעדען
מאַנאַט און דינט אלס די ארבייטער רינג טריבונע.

די רעדאקציע האָט זיך אין פאַרלויף פון ,מריינד'ס" עקזיס-
טענץ אייניגע מאָל געביטען.
צביון איז געווען רעדאקטאר ביז סעפּטעמבער,9191 ,
דעמאַלט איז רעדאקטאר פון ,פריינד" געװאָרען א .ש ,זאַקס,

אין זיין פּראַגראַם אַרטיקעל, ,פ,ריינד" אַקטאָבער  ,2191האָט דער
נייער רעדאַקטאַר

ערקלערט :

,לויט דעם באַשלוס און גיוסט פון דער לעצטער קאָנװענשאָן ,דאַרף
דער ,,פריינד" אויך זיין ביז צו א געוויסער מדרגה אַן ע ר צ יה | נ ג ס-

ש ר ' פ ט .ער דאַרף זיין אזא מין ערציהונגס-אָרגאַן ,װאָס זאָל און
זיך האָבֶען לייוכטע מאַטעריאַל צום לעזען ,אַזױי אַז ער זאָל ווערען אַ פ אַ-
מי

רונג.

ליע |ן -ב ל אַ טאינ'ם הויז פון יעדען מימגליד פון אַרבייטער

עס זאָלען דאָרט געפינען װאָס צו לעזען אויך די פרוי און די דער-

װואַקסענע קינדער פונ'ם אַרבייטער".
אַווי דאַרפען ,צום ביושפּיל,

אַרינקומען

ניט

נאָר

אַרטיקלען

איבער הוגיענע ,אובער עטיק ,איבער סאָציאַלע פּראָבלעמען ,איבער קינ-
דער ערציהונג א .ז .װה ,נאָר אויך אַרטיקלען ,װאָס זאָלען האָבען אן
ערציהערישען הויזלוכען ווערט .איבערהויפּט נאָך ווען אָט די סאָרטען
אַרטיקלען וועלען זיין געשריבען אויף אַזאַ אנציהענדיגען ,לייכטען אופן,
אַז זיי וועלען קענען דינען או אלס אמוזאַנטע לעזע-שטאָף או צו קולטו-

ווירען דעם געשמאַק און די פאָדערונגען פון דעם ארבייטערס פאַמיליע.
די גרויסע נוצען דערפון וועלען נאָך זיין די ,װאָס די ארבייטער

פּאַמיליע וועט געפינען אן אינטערעס אוג'ם אָרדען ,צו וועלכען דער פא-
מולוען
פּאָטער באַלאַנגט .דער ,פריינד" וועט דורך דעם במילא ווערען
דוי בעסטע רעקלאמע פאר'ן ארבויטער
די פרוי און דער זוהן און
פונ'ם מיטגליד וועלען
ווערען די בעסטע אַגענטען ,פּאָפּוללַר צו מאַכען דעם אַרבייטער רונג און
צן פארפועלפהמען זיינע רווהען.
רינ

די מאָכטער

דו געשוכמע פוֹן ארבווטער רונג

874

מיר האָפּען צו באַקומען דו מאָראַלע שטיצע פון אַלע אונזערע מעמ-
אונזער

בערס און מאַכען
הויז און פאַמיליע".

זשורנאַל

פאַר אן אמת'ן

פריינד

פון אונזער

און דער

אין יאנואר ,4191 ,האָט א .ש .זאַקס רעזיננירט
רעדאקטאָר פון ,פריינד" איז געװאָרען פיליפּ קראנץ.
יוני  8191איז די רעדאַקציע פון ,פריינד" איבערגעגאַנגען צו
י .ב .ביילין ,וועלכער האָט רעדאקטירט דעם זשורנאל ביז אויגוסט,
זינט דאַן ווערט דער ,פריינד" רעדאַקטירט פון י .באַסקין,
,4
גענעראל-סעקרעטער פון אָרדֶען און פ .געליבטער געהילפט-רעדאק-
טאָר.
לכבוד דער ערשיינונג פון ,פריינד" ,איז דעם 4טען דעצעט-
בער ,0191 ,פאַרגעקומען א מאס-מיטיננ און קאַנצערט .דער טשער-
מאַן פון דער דעמאָלדיגער עדיוקיישאנאל קאמיטע ס .מענאקער --
איינער פון די הויפּט קעמפער פאר'ן פ,ריינד" ,האָט אויף דעם מי-
טינג באקאנט נעמאכט וענען די פּלענער ,װאָס זיינען נעמאַכט
געװאָרען אָנצופיהרען אַ סיסטעמאַטישע בילדונגס טעטינקייט אין
אַרבײטער רינג.

די געננער פון ,פריינד" האָבען ניט אַװעקגעלענט זייערע ואַ-
פען אַפילו נאָכדעם ,וי דער ,פריינד"
נען און איז געװאָרען אן אַרגאַנישער
דער ,פריינד" איז נגעווארען א
צווישען די ,יונגע" און ,אַלטע" אין
ווענען דעם שפּעטער.

האָט אָנגעהויבען צו ערשיי-
טייל פונ'ם אַרבײטער רינג.
הויפּט אישו אין דעם קאמף
ארבייטער רינג.
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די בילדונגס-אַרבײט אין אַרבייטעךר ריגג.
בילדונג איז געווען ,וי מיר ווייסען ,א' הויפּט יסוד ,אויף
וועלכען דער אַרבײיטער ריננ איז געװאָרען געבויט .אויטקלעהרונג
און זעלבסט-בילדונג זיינען געווען די הויפּט ציעלען ,וועלכע די
ערשטע גרינדער פונ'ם ,ארבייטער רינג פאראיין' האבען נעהאט
אין אויג .געגענזייטיגע הילף ,קאָאָפּעראציע און פאַרטבילדונג --
אָם איז דער חוט המשולש ,פון וועלכען דער ארבייטער רינג אין
געװאָרען געוועבט.

רי ערשטע

קאַנסטיטוציע

פון  8981האָט אַרױיפגעלעגט

א

חוב אויף דער אַרנאניזאַציע ,צו אַראַנזשירען ניט ווענינער וי איין
מאָל אין צוויי װאַכען א מיטינג בלויז פאר בילדונג.
אויב די פאַרשידענע בענעפיטס האָבען אויפגעבויט דעם נוף
פון אַ .ר .האָט די בילדונגס ארבייט אריינגעבלאַזען אין איהם די
נשמה.
עס זיינען געווען צייטען אין די ניינצינער יאהרען ,ווען דער
גוף אין געווען קראנק און שװאַך און האָט געהאַלטען ביים צוזא-
מענברעכען .דאָס איז געווען נאַכ'ן דורכפאל מיט'ן קאַאַפּעראטיוען
באַרבער-שאפּ -- ,איז די בילדונגס-אַרבייט געווען דער איינציגער
כח ,װאָס האָט דעם אַרבײיטער רינג אויפנעהאלטען ביים לעבען.
אין װאָס איז באַשטאַנען די הויפּט טעטינקייט פון ,אַרבייטער

רינג פאראיין" אין די יאַהרען  9981-69און  -- 794אין לעק-
ציעס ,דיסקוסיעס ,ליטערארישע אבענדען א .אַז .וו.
פון װאָס זיינען באַשטאַנען די קנאספּען ,פון וועלכע עס האַ-
בען שפּעטער אַרױסנעשפּראָצט די נרויסע צוויינען אויף אונזער
בוים ?  --מעהרסטענס פון בילדונגס און זעלבסט-בילדוננס פאַר-
איינען.

אַלס ברענטשעס פון אַרדען האבען די בילדוננס-געזעלשאַפטען

זייערע פריהערדיגע אויפגאבען ניט אָפּגעלאָזען ,נאָר ,פאַרקערט,
זֵיי פארטאָפּעלט און פארפילפאכינט.

די ערשטע

צויי גענער אפ"

טעקרעטארען ,ב .פייגענבוים און  .ראזענצווייג ,זייגען געווען מֹאַז
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ציאליסטישע אניטאטאַרען ,װאָס האַבען זיר אָפּגעגעבען מיט אוים"
קלעהרונגס ארבייט ,מיט פאַרשפּרײטען וויסען.

בשעת דער ארבייטער רינג איז נעװאָרען אן אַרדען ,זיינען די
פראגען פון אויפקלעהרען די גרויסע און ערציהען דקיליינע ,די
יונגע ,שטענדיג געשטאַנען אויפ'ז טאגעס-ארדענונג פוֹן די קאַנ"

װוענשאַנס און ביי די ברענטשעס.
,די אידעע איז געווען  --זאַנט פיינענבוים  --אַז די ברענ-
טשעס זאָלען זיין סקולס ; סקולס פון סאַציאליסטישע געדאַנקען:
סקולס פון פרייזינינע מאַראַל און מאַראַלישע פרייזיניגסייט"=).
יעדער ברענטש האָט אויסגעגעבען אַ סך ענערגיע און געלר,
צו בילדען זיינע מיטגלידער.

איין ברענטש האָט געזוכט אריבער-

צושטייגען א צווייטען ברענטש אין דעם פּרט פון בילױונג ,און עס
איז מקוים געװאָרען דער פּסוֹק :אקנאת סופרים תרבה חכמה".
דאָס האָט אבער אויך נעהאט א שאַטען זייט ,צוליב דעם ,װאָס יע"

דער ברענטש האָט געמאכט יום טוב פאר זיך און האָט זיר ניט צוזאַ-
מענגערעדט מיט אנדערע ברענטשעס ,איז ניט וועניג צייט און מיה
געגאַננען אין ניוועץ.
עס האָט זיך אַנגעהויבען אַ באַװעגונג צו צענטראַליזירען די
בילדונגס ארבייט ,מען זאָל דערגרייכען דעם מאַקסימום ערפאַלג
מיט דער קלענסטער אנווענדונג פון געלד און כח.
אויף דער 4טער קאַנװענשאַן ,אין ברוקלין ,האָט מען צום
ערשטען מאָל באַשלאָסען ,צו ערוועהלען א צענטראל עדיוקיישאַנאל
קאַמיטע ,װאָס האָט געזאַלט האַבען אלס איהר אויפנאנע ,אריינצו-
ברענגען א סדר ,אַן אַרדנוננ אין דער בילדונגס-אַרנייט פון די
5
'
:
ברענטשעס,
די קאַמיטע איז איינינע מאָל זיך צוזאַמענגעקומען ,איבער זי
האָט ,משמעות ,נאר ניט אױפנעטאַן ,זי האָט איבערהויפּט ניט
אַרױסגעװיזען קיין סמנים פון לעבען .בלויז איין איינצינען מאָל איז
געווען א נאַטין אין דער פּרעסע ווענען א מיטינג פון דער עדיוקיי-
דעם 71טען אוינוסט ,4091 ,נעפינען מיר אין
שאַנאל קאַמיטע.
,פארווערטס" פאַלנענדע באַקאַנטמאַכוננ :
,עדיוקיישאנאַל

קאָמיטע פון אַרבייטער

שטאַג אבענד אוֹן אָפים פון אַרבייטער

רינג ,וועם מיטען

דאָנער-

רינג 8071 ,אוסט בראָדוויי .זעהר

וויכטיג .אַלע זאַלען אַטענדען".
*) פּאַוועניער צו דער 01מער פּאָנװענשאַן.

די געשוכטע פון ארבייטער רינג
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אויסער דעם נאַטיץ האָט מען פון דער עדיוקיישאַנאל קאַי
מיטע מעחר ניט נעהערט.
די אורזאַכען ,טאַר װאָס די ערשטע
עדיוקיישאַנאל קאַמיטע האט קיין ממשות ניט געהאט ,זיינען גע-
וועז ,ערשטענס ,ווייל די קאַנװענשאַן ,וואס האָט ערוועהלט די קאַי
מיטע ,האָט ניט באַשטימט קיין סומע געלד פאר איהו ארבייט און
אָהן א בודזשעט ,כאָטש א קליינעם ,אין אפילו דעמאַלט ,אין די
שעחנע אידעאליסטישע יאהרען ,געווען אונמענליך דורכצופיהרען אז
אַרבייט ,און ,צווייטענס ,איז די עדיוקיישאַנאל קאַמיטע אָפּנעשטאר-
בען דערפאר ,װאָס דער א .ר .האָט נאָך ניט געהאט קיין טשאַרטער
און דער אַרדען איו דעמאַלט געשטאַנען אין רעכטען ברען פונ'ם
;,טשאַרטער קאמף",
די עדיוקיישאַנאל ארבייט איז אבער ניט אָבגעשטאַרבען צו-
די ברענטשעס האָבען
זאמען מיט דער עדיוקיישאַנאל קאָמיטע.
די בילדונגס טעטינגקייט פאַרנעזעצט,
זיי האָבען אראנזשירט לעק-
,
טשורס ,פארשפּרייט די ,צוקונפט"
ט
כ
ַ
א
מ
ע
ג
ע
נ
י
י
מ
ע
נ
ל
א
פאַרלע-
וונגען פאר זייערע מיטנלידער א .אַז .װ ,.א .אז .ז.
אין סטען יעהרליכען רעפּאַרט לאַזט די עקזעקוטיהוע וויסען :
 ,מים
דער

אַרב.

די

רונג

פאַרטעהרונג

פון

וועט

פֿאַרשפּרוום,

ווערען

ברענטשעס

און

האָט

מום

דו

אויוסויכטען,

זיך אָנגעפאַנגען

אַו

פיהלען

א

מאַנגעל אין קרעפטען כאר די אונטעלעקטועלע און גיוסטיגע ענטוויקלונג
פון די מיטגלידער.
פון אַלע זייטען ויינען געקומען פאַרלאַנגען פאַר
רעדנער ,לעקטשורערס ,דיסקוסואָן-אַיינלויטער א .ז .װו .דיוער מאַנגעל
פון לעקטשורער און רעדנער איז ניט נור אין אַר .רינג ,נאָר ער פיהלט
זיך אין דער גאַנצער

אידישער

באַוועגונג

אין

אַמערוקא".

,וויסענדיג ,אַז און אַר .רונג זיונען פאַראַן אַ סך אינטעליגענטע
קרעפטען ,גענוג פעהוגע מענשען ,װאָס זאָלען קענען לייסטען זייער אַר-
בייט אין דיזער ליין ,האָבען מור געדענקט איונצואָרדנען אַ רעדנער שולע
וואו יעדערער וועט ויך קענען ענטוויקלען אונטער דער אינסטרוקצאאָן
פון אַ פעהיגען רעדנער און לעקטשורער".

אַ פּראַבע אין געמאכט געװאָרען צו אַרנאניזירען א רעדנער-
שולע ,אָבער אֶהן ערפאַלג . אויף אן אויפרוף ,װאָס די עקזעקוטיווע
האָס ווענען דעם ארויסגעשיקט צו די ברענטשעם ,האָט זיך אבגע-
רופען בלויז איין ברענטש.
אין 7טען יעהרליכע
ן
ב
א
ר
י
כ
ט
ל
ע
זען סיר ,אַז די ניישאנאל

באארד

אַה

דירעקטארםס

האָט

אָנגענומען

א

רעזאלוציע,

אַז די עקזעקוםיוו קאמיטע קען און דאַרף זיך נאַר טבנעבען

מיט

די געשוכמטע פון ארבייטער
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רונג

דער פּראָפּאַנאנדא פאר'ן אַרבייטער רינג ,װי צו פאַרנגרעסערעי
די מעמבערשיפּ און די פינאַנסען ,און אז די ניישאָנא? דירעק-
זיי
טאָרען זאלען זיך אָפּנעבען מיט עדיוקיישאַנאל אַרבײט.
האָבען רעקאמענדירט צום קאַנװענשאַן ,אז עס זאָל ווערען אַרגאַני
זירט אן עדיוקיישאַנא? ביורא ,וועלכע זאָל שטעהן אונטער דער
אויפזיכט פון די נ ,ב ,אוו ד .און פאר דיזער ביורא זאָל באַװיליגט

ווערען  000,1דאַלאר,
אין דעם 8טען יעהרליכען רעפּאַרט לאַזען די נ .ב .אוו ד .וויי
סען ,אז זיי האָבען אױסגעארבייט א פּלאן פון געשריעבנע לעק-
עאָבער אָנפּאַנגענדיג דורכצופיהרען דעם פּלאַן אין לעבען,
טשורס.
איז באוויזען געװאָרען דער אלטער פאקט ,אז װאָס עס איז טהעאָ-
רעטיש זעהר לייכט ,איז דאָס אבער זעהר שווער אין דער פּראַק"

טיקע".
אין 9טען יעהרליכען באַריכט רעקאַמענדירט די עקזעקוטיווע :
די קאַנווענשאן זאָל ערוועהלען א ספּעציעלע סטענדינג קאַמיטע

פון  ,5װאָס זאָל זיך אין גאנצען אַבגעבען מיט דיזער אַרבײיט".
די קאַנווענשאן האָט די רעקאַמענדאציע אָנגענומען און האָט

איהר באַװוילינט א בודזשעט פון צוויי טויזענד דאַלאר.
פון דעמאַלט אַן פאנגט זיך אָן א נייער בלאט אין דער געשיב-
טע פון בילדוננגס-ארבייט אין אַרדען.

דער פארנעם פון דער נואָרקער סטייט קאָמיטע
צו פארשפּרייטען בילדונג.
גיידער מיר געהען ווייטער ,מוזען מיר דערצעהלען ווענען אַ
וויכטינען פאַרזוד ,װאָס די נויארקער סטייט קאַמיטע האָט אין זו"
מער ,8091 ,אונטערגענומען.

די סטייט קאָמיטעס בכל? האַבען זיך פיעל אַפּגעגעבען מיט
אויפקלעהרונגס ארבייט ,אויסנעצייכענט אוױיף דעם געבים האַט
ואס האָט אַנגעװענדעט
זיר די ניר-יאַרקער סטייט קאַמיטע,
אלע מענליכע סמיטלען אַװעקצושטעלען די אַרבײט אױף אַ גע-
זונדען באָדען ,זי איז טאַקע אויך געווען אין א בעסערער לאַנע דאָס
דורכצופיהרען ,וויי? זי האָט געהאט ,ערשטענס ,מעהר געלד מיטלען,
און צווייטענס ,האָט זי אין נויארק געקענט קרינען דרי פּאַסיגע קרעם-
טען פאר דער אונטערנעהמונג.

בי געשונכטע

פון ארבוומער

טיג

רוֹג2

זומער ,8091 ,האָט זי איינגעלאדען די אידישע אינטעליגענ"
טען ,ראַדיקאַלע כל?-טוער און סתם וויסענשאַפטטלייט גויף אַ בא-
ראטונג ,װוי אַזױ אריינצוברענגען א סיסטעם אין דער בילדונגט-
טעטיגקייט,
די אינטעליגענץ האָט זיך װוארעם אַבנעדופען און האט אַרויק-
געוויזען א שטארקען ווילען און גרייטקייט צו העלפען דער טטייט
קאַמיטע מיט ראט און טאט.
עס איז אויסגעקליבען געװאָרען פון די אייננעלאדענע געסט
א קאמיטע ,װאָס האָט צוזאַמען מיט דער סטייט קאַמיטע גענרינ-
דעט א לעקטשור ביורא .די ביורא האָט געהאט אלס איחר אויט-
גאַבע דורכצופיהרען אַ נאַנצע רייהע סיסטעמאַטישע לעקטשורט
אויף פארשידענע געביטען פון דער װיסענשאַפט און ליטעראטו.
די סטייט קאַמיטע האָט אַרױסנעלאַזען אַ בולעטין און האָט
וו ע ? כ ע לעקציעס זי װועט דעם
מודיע נעווען דעם עולם,
ווינטער  9-8091דורכפיהרען ,און ו ו ע ר עס ועלען זיין די
לעקטאָרס,
דער פארנעם

איז געווען נרויס,

די אבזיכטען

זיינען געווען

שעהן.
עד איז
דער פּלאַן איז ליידער ניט דורכגעפיהרט געװאָרען.
געבליבען ניט מעהר וי א פרומער וואונש ,װאָס איז אין לעבען ניט
פאַרווירקליכט געווארען.
פאַר א יין סטייט קאַמיטע איז די אַרבייט געווען צו שווער
דורכצופיהרען און די פאַרװאַלטענדיגע קאַמיטעען אין אַרדען האַ-
בען זיך צו דער אונטערנעהמונג פאַרהאַלטען נאַנץ קאַלט .עס האט

זיד שוין דעמאַלט אַנגעהויבען דער קאמף גענען סטייט קאַמיטעם
| און די נ .י .ס .ק .האָט נעפונען
וועג.

גרויסע שטערוננען

אויף איח-

די עדשטע פּראָבעם פון אַ צענטראלער
עריוקיישאַנאל קאָמימטע.
די 01טע קאַנװענשאָן

האָט באשלאסען:

חצו ערוועחכען א

סטענדיננ קאָמיטע פון  ,01וועלכע זאָל זיך רופען אעדיוקייטא:אל
די קאָמיטע זאָל װערען צוטיילט אין צוויי סוביקא-
קאַמיטע",
מיטעס ; איינע פאר פּובליקיישאָן ,די צווייטע פאר מינדליכע עדי
די קאַמיטע זפ? אראנמושירען סיסטעסטטישע לעק-
קיישאַן

דו געשוכטע פון ארבווטער
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רונג

טשורס ,אַרױיסגעבען צייטשריפטען ,בראַשורען ,וועגען פראנען ,װאָס
אינטערעסירען דעם ארבייטער רינג ,שטיצען די זונטאנס שולען,
גרינדען בילדונגס גרופּען פאר ארבייטער ,אַרױסנעבען א מאַנאַט-
ליכען זשורנא? ,א .אַז ,וו,
די קאַמיטע ,װאָס איז ערוועהלט נגעװאָרען אויף דער קאַנווענ-
שאַן ,אױיסצואַרבײיטען א פּראָגראם פאר עדיוקיישאַנאל אַרבײט ,האָט
אויך רעקאַמענדירט ,מען זאָל לערנען די יעניגע ,ואס נויטינען זיך,
לעזען און שרייבען אידיש .,די קאַנװענשאַן האָס די רעקאַמענדאציע
אַנגענומען.

אַלט

עדיוקיישאנאל

פונקציאנירט ס .מענאקער,

קאַמיטע

האָבען

טשערמאן;

אין

יאהר

1120191

ה ?5זאק ,סעקרעטער ;*)

י .סאלוצקי ,ר ,גינזבורג ,ב .װאָלף ,י .הילמאַז ,י .קופּערמאן ,ה .גראף,
ב .באטוויניק און ב .האפמאן (צניון) ,סעקרעטאר פון עדיטאָריעל

באַאַדד (רעדאקטאר פון ?פריינד" הייסט עס).
איינינע פון דער קאָמיטע האָבען נעהאט צו טאַן מיט דער
אויסנאבע פון ,פריינד" און שריפטליכער פּראַפּאַנאנדא איבער"
הױפּט ,און די אנדערע האַבען זיך אָפּנעגעבען צו דער מינדליכער
בילדונגס-ארבייט,

די  000,9דאָלאר ,װאָס די קאָנװענשאָן האָט באַװיליגט ,איז
געווען בלויז פאר דער מינדליכער בילדונגס ארבייט .דער +פריינד"
האָט זיך געהאט זיין אייגענעם בודזשעט פון צעהן טויזענד דאַלאר.
אין אַ באריכט אין ,פ,ריינד" ,ווינטער  ,0191דערצעהלט דער

סעקרעטער פון דער עדיוק .קאַמיטע ,הל? זאַק;
;אַ פּאַר כרענטשעס האָבען זיך נעמעלדעט און האָבען פאר-
כֿאַנגט ,אז מען זאָל זיי אַוועקנעבען די סומע אױױיף עדיוקיישאַן,
װאָס מאכט אויס אויף זייער חלק פון די  000,2דאַלאר ,וועלכע
די ?עצטע קאַנװענשאָן האָט באַװיליגט.
הערט א שכל! מיר נעהמען זיך צונויף אויף צו קענען טאַן
צוזאמען דאט ,װאָס איינצעלנע ברענטשעס קענען אליין ניט טאַן,
פארלאנגט מען איצט פון אונז ,אז מיר זאלען ווידער דאָס געלד
צוריק צוטיילען אין די ברענטשעם .היינט װאָס האָט די קאַנווענ-
שאַן איבערחויפט באַדאַרפט באַװיליגען די  000,2דאלאר?"
*) ח .זק האָט שפּעטער רעזיגנירמ און סאלוצקי
טעקרעטער.

איז געװאָרען

די געשונטע פון ארבוומער רונג
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דאַ זעהט מען ,אז די הויפּט אויפגאבע פון דער עדיוקיישאנאל
קאַמיטע איז געווען ,די גאַנצע בילדונגס ארבייט צו צענטראליזירען
און ניט די ברענטשעם זאַלען בילדען און אויפקלעחרען אויף זייער
איינענעם שטיינער און אויף זייער אייגענער פאראנטװארטכים-
|
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 ,קאמיטע ,אז די
לעקטשורס איבער פיזיאַלאָגיע )=,אולוסטרירט מיט סטערעאפטישע
בילדער ,וועלכע ווערען אָפּגעהאלטען יעדען זונטאג ביי טאג מיט אַ
נאַכפאַלגענדינען קאַנצערט ,האָבען א נוטען ערפאָלג .דער באזוד
אין צימליך גום און הױפּטועכליך לערנט דער עולם אוױיף דיזע
לע
קטשורס און אינטערעסירט זיך מיט זיי ,די קאַנצערטען זיינען
בי
ז
א
י
צ
ט
אויך געווען גאַנץ געלוננענע און האָבען זעהר נוט אמו-
זירט די באַזוכער,

די ערשטע קאַמיטע איז אריין אין אמט זעהר שפּעט ,נאב'ן

רעפערענדום.

בער

איחר עקויפטענץ האט זיך אַנגעהויבען אין נאוועמ-

פיעל האָט זי ,פארשטעחט זיך ,גיט געקענט אויפמאן .איהר

ארביים אין אין אָנפאַנג געווען ניט מעחר ,װי אן עקספּערימענט.
פון דעם
עקספּערימענט האָט זי ,די עדיוקיישאנאל קאַמיטע גע-

לערנט ,דאָס עס איז פאַראַן אַן אינטעליגענטער עולם ,וועלכער וויל
זיד ערנסט לערנען **)
כדי אין דעם צווייטען יאחר זאָל מען קענען מעהר אויפטאן,
ה
אָט די קאַמיטע רעקאַמענדירט צו דער 11טער קאַנװענשאַן *
א)

נאָט מֿאַי,

דו עדיוקוישואָנאַל קאָמיטע ואָל ווערען אונסמאָלורט אין מאַ-

אָדער

דושון ;

ב) צו באַשטימען
 00089פאר עדווקיישאָנאל אַרבייט.
דעם זאָ
ל געהן  9מויזענד דאָלאַר צו אַראַנזשירען לעקטשור טורס פאַר דוּ
קאָנטרי
ב
ר
ענטשעס 008 ,דאַלאַר אויף אָנצושטעלען אַ סעקרעטער ,וועל-

פון

כער

זאָל זיך

דורכשרוובען

מיט

דוֹ ברענטשעס

און

באַואָרגען

יו

אַלע אויסקינפטע וועגען לעקטשורס און פּראָפּאָגאַנדא :
6
װאָס

צו

גרונדען

זאָל באַזאָרגען

די

אין

יעדען

ברענטשעס

קאָנטרו
מיםט

ברענטש

א גווסטוגען

דוסקוטואָנען,

ממים

צענטער,

פאָרלעזונגען

א,{ .

וו .און גרינדען ביבלואָטעקען ;
") דער לעקטאר איז געווען דר .מ .לאַנדאַ.

 )"7זעח דעם רעפּאָרט ען דער 11טער קאַנװענשאָן ,געדרוקט אין
{7

פריונד" ,פלרץ .1101
=+

דו געשוכטע פון אובייטער רוֹנה
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ד)
גרעסערע

ה)

דו עדיוקיישיאָנאַל קאָמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט צו שאַפען
פאָנדס

דורך

פאַרשידענע

אונטערנעהמונגען,

די קאָמיטע זאָל באַשטעהן

און

פון (.

ביי דער קאַנװענשאַן און רעפערענדום איז געװאָרען באַשלאַ-
סען ,אַז די עדיוקיישאָנאל קאַמיטע זאָל באַשטעהן פון  5מיט-
נלידער .,פאר דעם ?פריינד" זאָל ערוועהלט ווערען א באַזונדער
פּרעס קאַמיטע;  2טויזענד דאַלאר זאָל וװוערען באַװיליגט פאר
עדיוקיישאָנאל ארבייט.
די עדיוקיישאַנאל קאַמיטע האָט וועניג װאָס געקענט אויפטאַן
מיט א פאַנד פון  2טויזענד דאלאר .,די קאַנטרי ברענטשעם האַבען
נעהאלטען אין איין פּראַטעסטירען ,פארוואס זיי קריגען אַזױ וועניג
א סטייט קאַנפערענץ אין
שטיצע פאר זייער בילדונגס ארבייט.
אילינאִיז און דער ברענטש אין ואַשיננטאָן ,ד .ק ,.האַבען אָנגענו
מען רעזאַלוציעס אָפּצושאַפען דעם עדיוקיישאנאל פאַנד,
די אומצופרידענקייט פון די ברענטשעם איז אויסגענוצט גע"
װאָרען פון מאנכע ,וועלכע זיינען בכלל? געווען געגען אן עדיוקיי"
שאַנאל קאַמיטע.
די קאנסטיטושאָן קאָמיטע ,וועלכע איז אויסגעקליבען געוואַ-
רען ביי דער 01טער קאַנװענשאָן ,האָט אין דער פּוינציפּערער-
קלעהרונג ניט דערמאנט דעם װאָרט ,בילדונג" .האָבען די אַנהענ-
נער פון א צענטראליזירטער עדיוק .אַרבײט נענען דעם שטאַרק
פּראַטעסטירט ,די 91טע קאַנװענשאָן האָט אָנגענומען א באשלום,
אז ,אין דער קאַנסטיטוציע זאָל ,בילדינג" אוועקנעשטעלט וערען
אין איין רייקע מיט אַלע אַנדערע אויפגאַבען פון אונזער אַרדען".
די קאַנװענשאָן האָט מיט דעם באַשלוס איין מאָל פאר אלע
פמאל באשטעטינט ,אז די עדיוקיישאַנאל ארבייט איז אן אַרגאַנישער
טייל פונ'ם ארבייטער רינג און אז די עדיוקיישאנאל קאמיטע זאָל
|
האבען אלע רעכטען און פּריווילעגיעס.

ז"י גענגערשאפט צו דער עדיוק .קאָמיטע מצד דער
עסועקוטיווע און די אונטערשטיצונג פון
דער מעמבערשיפּ.
די 115ע קאַנװענשאָן האָט פון דער עדיוקיישאַנאל קאַמיטע
פאַר'ז ,פריינד" האָט
צוגענומען די אויפזיכט איבער'ז ,פריינד".

זִי אויסגעוועהלט א פּרעס אוז פּאַבליקיישאַן קאַמיטע.

אין דער

עדיוקיישאַנאל קאַמיטע גומא האָט זי אויסנעוועח?ט  8מיטגלידער,
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די געשוכטע פון ארבווטער הונל

די עדיוקיישאנאל קאַמיטע איז געווען א ,סטענדינג קאַמיטע"
און איז,

די אנדערע

װי

.סטענריננ

קאמיטעס"

אונטער

געשטאַנען

דער אויפזיכט פון דער עקזעקוטיוו און קאַנטראָל קטמיטעס,
די סומע ,װאָס איז באַווילינט געווארען טאר דער עדיוקיישאַ-

נאל ארבייט ,אין געווען  000,2דאַלאר,
די געגנערשאפט צו דער עדיוקיישאנאל ארבייט ,אפשר בעסער,
צו דער עדיוקיישאַנאל קאַמיטע ,האָט ניט אויפנעהערט,
אין דער עקזעקוטיווע

איז די מאַיאַריטעט

פון די,

באַשטאַנען

וועלכע האַבען געקוקט זעהר קרום אויף די עדיוקיישאנאל ארבייט,
אַנגעפיהרט פון א צענטראלער עדיוקיישאַנאל קאַמיטע .זיי האָבען
געמאַכט פּלענער צו רעדוצירען די עדיוקיישאַנא? ארבייט און בא-
שרענקען

כח פון דער קאַמיטע

דעם

דערמיט,

געשלאָגען צו דער 21טער קאַנװענשאַן,

װאָס

זיי האַבען

צו פארקלענערען

פאָר-

דעם בו"

דזשעט ביז אויף  009דאַלאר,
צו באַגרינדען אזא פאַרשלאג האָט זיך גענומען י .וויינטרויב,
דעמאַלדיגער גענעראל-סעקרעטער :
,די לעצטע
גען די

סומע

(דוֹ עלפטע)

קאָנװענשאָן ,האָט באַשלאָסען צו באַװוילי-

פון צוויו טווזענד

דאַלאַר אַ יאָהר

פאַר עדווקיישאאַנאַל

אַרבייט ,וועלכע זאָל ווערען אָנגעפוהרט פון אַ ספעציעלע עדיוקיישואָנאַל
קאָמיטע.
קען דיזער באַשלוס זיין צופרודענשטעלענד פאַר אַלע?  --און

אונוער ענטפער איו נוון?
פון די װאָס זיינען געגען דעם אַז דוי עדיוקיישיאָנאַל
זיין צענטראַליוירט ,איז דאָך קיין פראגע ניט .די האָבען
אויסצוזעצען געגען דעם .מיר רעדען דאָ אָבער פון דו װאָס
אַ צענטראַליזאַציאָן אין דער עדיוקיישיאָנאַל אַרביים ,אויך
ניט זוין צופרידען מים דיוען באַשלוס.

אַרבייט זאָל
דאָך געװװויס
זיינען פאר
די קענען

כדי אָנצופיהרען די עדיוקיישיאָנאַל אַרבווט אין פולען זינן פון
װאָרט ,כדו צופרידענצושטעלען דעם גרויסען דורשט נאָך בילדונג און
אויפקלערונג ,צו געבען דוי ברענטשעס אין קאָנטרי אַזוו פיעל לעקטשורט
וויפיעל זיי ווילען האָבען און צו וויפיעל זיי װואָלטען געווען באַרעכ-

טוגט ,צו געבען לעקטשורס איבער דו פועלע פאַרשידענע פראַגען װאָס דו
ברענטשעס

װאָלטען

עדיוקיישאָנאל

וועלען

האָבען,

ארבייט ,װואָס װאָלט

כדי

אָנצופיהרען

ווערט

געווען

אַ סיסטעמאַטישע

צו

טראָגען

דעם

נאָמען ,און דו סומע פון צוויו טווזענד דאָלאַר קליין ,זעהר קלוון און

לו געשובטע פון ארבווטער רונג
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אומבאַדייטענד קליין קעגען די סומע ,װאָס װאָלט זיין נויטיג דערפאַר.
פיעלע צענדליגע טויזענד דאָלאר ,איז נויטיג פאר אַזאַ אַרביים.
נאָר אווב עס איז נויטיג מעהר געלד פאַר עדיוקיישיאָנאַל אַרבייט,
קענען אַנדערע זאָגען  ---דאַן זאָל מען באַװיליגען מעהר געלר.
מיר װאָלטען געווען איינפערשמאַנען ,ווען מען װאָלט דאָס גע-
קענט"*).

און דא קומט א פארטיידיגונג פון די ,װאָס ווילען ,אַז עס
זאָל ניט זיין קיין צענטראלע עדיוקיישאנאל קאַמיטע ,ווייל
,די צענטראַליזירטע עדיוקיישאָנאל אַרבייט טויטעט די אונוצו-
אַטיווע פון די איינצעלנע ברענטשעס.

דו בענעפיטס פון אַר .רינג זיינען געװאָרען צענטראַלוזירט ,כדי
די ברענטשעס זאָלען האָבען מעהר צייט און זיך קענען מעחר אָפּגעבען
מיט עדיוקיישיאָנאַל אַרבייט ,און ווען אויך דאָס ווערט צענטראַליזירט,
דאַן ,בלייבט ניט פאַר די ברענטשעס װאָס צו טהאָן .נאָר דאָס װאָלט אויך
ניט אווסגעמאַכט ווען אין צענטראַליזירטע עדיוקיישואָנאַל אַרבייט,
וואָלט ניט געלעגען קוין אַנדער געפאַהר ,און די געפאַהר באַשטעהט אין
דעם ,װאָס דאָס קען אַװויס רופען

צוויסטיגקייטען

אין דער אָרגאַנוזאַר

צואָן.
דער אַרבײיטער רונג איז צוזאַמענגעשטעלט פון פּאַרשידענע ריכטוג"
גען .במעט אַלע ריכטונגען אין דער אידישער אַרבייטער באַװעגונג און
אין דער מאָדערנער נאַציאָנאַלער באַוועגונג ,זיינען פאַרטראָטען אין ארי
רינג .צופרידענשטעלען אלע עלעמענטען איז זעהר שווער ,במעט אונמעג-
ניט ווילענדיג וועט עס אַרויסרופען גרויס אונצופרידענהייט און
ליך און
דיזע אונצופרידענהייט קען פיהרען צו ערענסטע רעזולמאַטען..

ווען עס ווערט באַשטימט אַ געוויסע סומע פאַר עדיוקיישאָנאַל
אַרבייט ,און מען לאָוט איבער פאַר אַ קאָמיטע דאָס צו פאַרװואַלטען ,קעו
ניט יעדער מעמבער זאָגען זיין מיונונג ,ווער עס זאָלען ווין די לעקטשו-
רערס ,און װאָס עס זאָלען זיין די טעמאַס .די קאָמיטע דאַרף דאָס באַי
מען .דאָס גיט א געלעגענהייט די פאַרשידענע ריכטונגען צו פאַר"
שטו
לאַנגען אַז זייערע אידעען ,זייערע פּרינציפען

זאָלען דורך זייערע לעקט-

שורערם געהערט ווערען ,און אויב אַ געוויסע ריכטונג קען ניט װערען
צופרידענגעשטעלט ,דאַן רופט עס אַרווס אונצופרידענהייט.
צו דער

זעלבער צייט

מוזען

װאָס ווילען אַראַנזשירען לעקטשורס
*) רעקאָמענדאַצ
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עס צו דער

מיר צוגעבען,

אַז פועלע ברענטשעס

און ווילען טהאָן עדיוקיישואָנאַל
9טער

קאַנװוענשאָן,

,ריינד"
פ

מערץ,

די געשיכטע פון ארבייטער רונג
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אַרבייט,
זיינען מאַכטלאָו ,זיי קענען די לעקטשורערס ניט קרוגען ,עס
איז פ
א
ַ
ר
ב
ו
נ
ד
ע
ן
מ
יט זעהר גרויסע אווסגאַבען ,ספּעציעל די קאָנטרו
ברע
ע
נטש ם .ווען עס ווערט אָרגאַנוזירט טורס ,קאָסטען די לעקטשורערס
פיעל
בילוגער ,דאָס קען ניט געטהאַן װוערען אָהן אַ צענטראַלען פאַר-
מיטל
ע
ר
.
צ
ו
ד
ע
ם
א
ו
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א
ָ
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ע
ר
נ
י
ט
נ
ו
י
ט
י
ג
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וועלען וויסען ,אַז די
קאָ
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ד
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ַ
ר
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ע
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ן
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ע
ן
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י
האָבען ניט צו ערװואַרטען פון
קי
י
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ם
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זיי טרייען צו קרוגען די גאַנצע /
גע
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ן
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א
ַ
ד
ו
װ
ו
ע
ר
ט
ו
ו
ז
ען ,כדו עס זאָל קומען אַ גרעסערער פּובלו-
קום ,א .ז .װו)*".
רי

)1
זשירען
)9

עקזעקוטיוו

קאַמיטע

רעקאַמענדירט

דעריבער:

עס אָל ויין אַן עדיוקיישואָנאַל ביוראָ ,וועלכע זאָל אַראַנ-
דו לעקטשורס

און לעקטשור"טורס

פאַר די אויסגאַבען

פאַר די ברענטשעס.

פון דיזער קאָמיטע,

װוי פאַר דו אַרביט

פון
סעקרעמער ,פּרונטונג ,פּאָסטיודזש ,א .ז .וו זאָל באַוויליגט ווערען
0

דאָלאר א ואהר.
די קאָמיטע אָ
ד
ע
ר
ב
י
ו
ר
א
ָ
ו
א
ָ
ף
ע
ר
ו
ו
ע
ה
לט ווערען פון דער עקועקוטיוו

| קאָמיטע.

)4

די רעקאָמענדוושאָן וועגען די ערוועהלונג פון דער קאָמיטע,

אויב אָנגענומען,
זאָל אַריונגעהן און קראַפט פאַר דעם ואָהר .1101--8101

די עריוקיישאַנאל קאמיטע האָט אָבער רעקאמענדירט ,אז

;דער  2טויזענד דאָלאַר פאָנד זאָל פאַרבלויבען

ואָהר".
די עדיוקיישאנאל

קאַמיטע

ערקלעהרט

איחהר

אויף דאָס קומענדע
רעקאמענדאציע;

,דו פאָ
רוגע יאָהרען האָבען מיר דווען פאָנד ניט פאַרברויכט אין
גאַנצען ,נאַר
ד
א
ָ
ס
אוז געווען דערפאַר ,ווייל מיר האָבען איין יאָהר נים
ש
ט
ע
צופרודענגע לט
די קאָנטרו ,דוזען יאָהֹר גיט גענוג געדינט נין ואָרק.
מיר דענקען ,דאָס
אָהן אַזאַ סומע וי  000,9דאָלאַר ,קען קיין אַרביים נים
געטהאָן ווערען.
מיט אַ פאָנד פון  008דאָלאַר ,וי די עקועקומיווע רעקאַ-

מענדורט,

קענען מור גוט טראַכטען אפיל

וועגען ארבוום" **)

די באַ
ריכט-אַפּנעבער פאַר דער פאַרוואלטענדער עדיוקיישא-

נא
ל קאַמיטע אויף דער 21טער קאַנווענשאן זיינען געווען זום .עדפֿון
.ייג

ד*א)ָרטען.
*ר) רעקאַמענדאַציעס צו דער צוועלפטער קאָנװענשאָן.

דו געשיכטע
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רוֹנה

און י .סאלוצקי .זיי האָבען נעגעבען אן איבערבליק איבער די לעק-
טשורם )*,װאָס זיינען אַראַנזשירט געװאָרען איבער'ן גאַנצעז
לאַנד .זיי האַבען אַנגעוויזעז די נויטווענדינקייט פון אַזאַ ארבייט,
און האבען פארשפּראַכען ,אז מיט דער איצטיגער ערפאהרונג װועס
אין דער צוקונפט די ארבייט זיין בעסער.
די עדיוקיישאַנאל קאַמיטע פון דער קאַנװענשאַן אין גענאנ-
גען נאַך ווייטער ,װוי די פארוואלטונגס קאַמיטע מיט איהר רעקאַ-
מענדאציע .זי האָט באשטימט ,אז ,אויף דעם רעפערענדום באלאט
זאָכען זיין די סומען  2און  8טויזענד דאַלאר פאר דער עדיוקיי-
שאַן ארבייט".
די קאַנװענשאן האָט דאָס גוטנעהייסען .דער רעזולטאַט פון
דעם רעמערענדום איז געווען :
פאר דריי טויזענד דאַלאר  9202 ---שטימען.
פאד צוויי טויזענד דאַלאר  4041 --שטימען.
דאַ זעהט מען קלאָר ,אז די ברייטע מעמבערשיפ איז געווען
דערפאר ,מען זאֵל ניט זשאַלעװען קיין געלד פאר קולטור-אַרבײט.

פראנען ווענען קולטור-אַרבײט אין אַר .רינג.
די קולטור טהעטינקייט אין אַרבײיטער רינג איז געשטאַנען
סיט דעם
אויף דעם טאגעס אַרדנונג פון אלע קאַנװענשאַנס.
מעהר אינ-
זיינען אויך צונעקומען
שטראָם פון אימינראציע

טעלינענטערע

קרעפטען,

רעדנער,

לעקטשורערס

און

שריפט-

סיט זייער הילף האָט זיך די בילדוננגס אַרבײיט אין
שטעלער.
ארבייטער רינג אָנגעהויבען צו קריסטאַליזירען .איינינע פון זיי זיי-
נען געװאָרען מיטגלידער פון דער עדיוקיישיאַנאַל קאַמיטע פון אַר.
רינג און אויף זייער איניציאַטיוע ,איז אין  ,2191אַרױסגעשיקט
געװאָרען אַן אַנקעטע צו פאַרשידענע שרייבער און לעקטשורערם,
וי אַזוי די בילדוננס אַרבײט אין ארבייטער רינג זאָל נעפיהרט
ווערען ,ענטפערס אוף דער אַנקעטע זיינען אַנגענומען פון יעקב
מילך ,י .סעקאָדער ,ב .פייגענבוים ,דר .י .א .מעריסאָן ,מ .זאַמעטקין,
א .ש .זאַקס ,דר ,א ,גינזבורג .אין די ענטפערס ווערען פאַרגע-
דעם
שלאַנען פאַרשידענע פּלענער פאר דער בילדונגס אַרבײיט.
*) דער ערשטער לעקטשור טור איבער'ן לאַנד איז געווען אַראַנ-
זצירט מיט דעם דאָ ניט לאַנ; פארשטאָרבענעם דר .נ .סירקין אלס לעקטאר.

די געשיכטע פון ארבייטער
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רונג

8טען אוינוסט ,2191 ,אין אָפּנעהאלטען געװואָרען  א קאֲַנהע-
רענץ פון נויארקער און ברוקלינער ברענטשעס ,וואו די מיינוננען
פון די ,װאָס האָבען זיך באַטײיליגט אין דער אנקעטע ,זיינען דים-
קוטירט געװאָרען ,די קאַנפערענץ האָט באַשלאָסען אַרויסצונעמען
אַ סעריע לעקטשורס איבער דער ,וועלט און מענשהייט" אין א
בוך-פארם,
אַן אויקפיהרליכער באריכט איבער דער בילדונגס ארבייט פאר
דעם יאַהר  ,2191--2191האָט דר .ח .זשיטלאָווטסקי ,דעטמאַלט =
מיטנליד אין דער עדיוק .קאמיטע ,אָפּנענעבען אויף דער 81טער
קאַנווענשאן אין פילאדעלםיא)*,

די בילדוננס אַרבײט פארשפּרייט זיך.
די בילדוננס טהעטינקייט איז װאָס ווייטער ,אַלְץ מעהר נע-
װואַקסען .דער עץ הדעת פון ארבייטער רינג האָט זיך אלץ טיפער
און טיפער איינגעװואַרצעלט און האָט אַרױסנגעלאָזען פון זיך אלץ
מעהר צוויינען.
די אַרױסנגעשיקטע לעקטאָרס און אַניטאַטאָרס האָבען באזוכט
כמעט אלע ברענטשעס ,װאָס זיינען פאַרשפּרײיט איבערן לאַנד.
די ערשטע אױסגנאַבע פונ'ם בוך ,די וועלט און די מענשהייט",

( 0006עקזאַמפּליאַרען) ,איז פּשוט צוכאַפּט געװאָרען.
עס זיינען צום ערשטען מאָל אין דער נעשיכטע אַראַנזשירט
געװאַרען- ,פאר די נידיאַרקער מיטנלירער ,שפּאַצירונגען אין די
פאַרשידענע מוזעאומס ,אקוואריום ,באַטאַנישע און זאַאַלאנישע
גאָרטענס.
ווענעזן אָט די נייע אופנים פון בילדונג זאַנט די עדיוקיישאַנאל
קאָמיטע אין איהר רעפּאַרט צו דער 41טער קאַנװענשאָן :
,דער
מעמבערם

געדאַנק
באַזוכען

אין

באַשטעהט
קיינמאָל ניט

פאָלגענדעס:

אָט די

פון

אונוערע

אַלע אויסגערעכענטע

פּלעצער,

פיעלע

וואן עס ליגט אַן אוצר פון בילדונג און וויסענשאַפט ,און צו גלויכער
צווט

גווסטיגער

פאַרשטעהען
זאַמער

אָבער ליידער ניט וי

שפּאַציר

געגענשטאַנד,

פאַרגעניגען.

דו ועניגע ,וועלכע באַווכען דיזע פלעצער

אָבער מיט

לעקציעס

געהעריג

װאָס צו

זעהן .א געמוונ-

פון ספעציאליסטען

איבער

יעדען

וועלכען מען באַטואַכט ,קען האָבען ווירקואַמע און אַנגע"

נעהטע באַדייטונגען

פאַר דעם צוועק פון ערציהונג און זעלבסטבילדונג".

,רווגד" ,יוכּי.8191 ,
*) זעָח רעפּאָרט פון דער 81טער קאָנװענשאָן ,פ

די געשיכטע
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רונב

אין דעם דאָזיגען יאחר איז אויך געמאַכט געװאָרען די ערשטע
פּראָבע פון אַן ארבייטער רינג כאַר.
,יונזעהענדיג ,דאָס דער אַרבייטער רינג פאַרמאָגט אין אוין שטאָט
א
ניו יאָרק אן ערך  81טויזענד מעמבערס ,פון וועלבע פילע האָבען
צום זינגען ,האָבען מיר באַשלאָסען צו שאַפען אַן אייגענעם
שטימען
ן אַ פּאָר הונדערט איינגעשטודירטע זינגער .דאָס קאָן בריינגען,
כאָר פו
טענס ,אַו עס וועלען ניט פאַרלוירען געהן גוטע טאַלאַנטען צווישען
ערש

גוטע

פון צוים

אונזערע מעמבערס ,און צווייטענס ,װועט דער אר .רונג קענען
צו צווט אַראַנזשירען קאָנצערטען פון אונזערע אווגענע טאַלאַנטען".

פארלויפיג  ---ענדיגט די עדיוקיישאַנאל קאַמיטע איהר רע"

פּאָרט צו דער 41טער קאַנװענשאַן  ---איז דיזע איינפיהרונג א גרויד

סער ערפאָלג.

ביי דער ערשטער פּראָבע זיינען אויסגעקליבען גע"

װואָרען  89זינגער .דער געזאַנג לערער איז נ .זאַסלאַווסקי.
די אויסנאכען פון דער צענטראלער עדיוקיישאַנאל
זיינען װאָס ווייטער אלץ מעהר געשטינען.

קאָמיטע

אין  1191זענען די אויסגאבען געווען == 86.681,1 -- --
שי שי  .שי שי חי היה ח-י = == 20,962,19 ---
אין 2191
 519א א שי שיע שית קח איה חחיה ייה יה == 294875,29 ---
אין 1
אויסנאבען פון די איינציגע ברענטשעס אויף בילדונג זיינען,
די
רשטעהט זיד ,דאַ ניט אַריינגערעכענט ,זיי האָבען שוין דעמאַלט
פאַ

דערגרייכט היבשע עטליכע צענדליג טויזענד דאָלאַרס אַ יאָהר.

י הוצאות פאַר דער צענטראַלער עדיוקיישיאַנאַל קאַמיטע זי"
ד
ביז  2191געדעקט געװאָרען פון דעם אַדמיניסטרײישאָן פאַנד
נען

ן דער הכנסה פאר די לעקציעס) .פון  2191אַן ,זיינען זי
(אויך פו

געװאָרען פון אַ ספּעציעלען טעקס ,װאָס די קאַנװענשאַנם,
געדעקט
צושטימונג פון רעפערענדומס ,האָבען אַרויפנעלעגט אוֹיף
מיט דער
רס .דער טעקס פאר בילדונגס-אַרבײט ,אין יאהר ,5191
די מעמבע
ן זעקס סענט א יאהר ,א פענט און א האלב יעדען קוואר-
איז געווע

טאַל.

די מעמבערס

פון קלאס  8זיינען פון דעם טעקם

געווען

באפרייט.

דער ערפאָלג פון בוך ?די וועלט און
| וויזען ,אז עס איז פאַראַן א גרויס פעלד
שאַפטליכער כיטעראטור ,אַז די ארבייטער
כּעקציעס ,ניט סתם אַזוֹי זיך ,נאָר אַז זיי
עדיוקיישיאָנאַל

קאָמיטע האָט

די מענשחייט" האָט באַ-
פאר א אידישער וויסענ-
רינג מעמבערס געהען צו
ווילען פּשוט לערנען .די

אייננעזעהן,

אַז איינע

פון איהרע

די געשוכטע
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אויפנאבען דארף זיין ; קארויסנענען פּאַפּולערע ביכער און בראַשו-
רען ,וועלכע זאַלֶען דינען )1 ,אַלס בילדוננס שטאף פֿאַר די ברייטע
מאַסען פון ארבייטער רינג מעמבערם ,און  )2אַלט מאַטעריאַל פאַר
פמעהר נעבילדעטע מעמבערם ,צו האלטען פאַרטראנען און אַנצו
פיהרען דיסקוסיעס אין זייערע ברענטשעס".
די עדיוקיײישיאַנאַל קאַמיטע ,האָט דעריבער רעקאַמענדירט,
אז .די 41טע קאַנװענשאַן זאָל אויסבאַרגען א סומע פון  000,2דאָל,
וועלכע זאָל דינען ספעציעל פאר דער אויסנאבע פון ביכער און

בראַשורען"=),
די קאַנװענשאָן האָט די רעקאַמענדאַציעס אנגענומען ,וי אויך
די רעקאַמענדאַציע ,אַז דער בודזשעט פאַר בילרונג זאָל געהעכערט
ווערען פון צוויי ביז אויף דריי טויזענד דאָלאר,
די באַשלוסען פון קאַנװענשאָן זיינען
רענדום און דער רעזולטאַט איז געווען:
דאַפיר.6238 ,

גענאַנגען

צום

רעפע"

דאגעגען.119 ,

פאר דעם פּונקט ;
געס זאָל באַװויליגט ווערען  0002דאַלאַר פאַר עדיוקיישיאַנאָל
אַרבייט פאַר דעם יאָחר ( ,5191געגען מיינט .")00026
ראַפיר  0424שטימען ,דאַנעגען .9222
עס איז אויך באשלאַסען געװאָרען ,אז די עדיוק .קאָמיטע זאָל
באשטיין פון  9מיטגלידער.
אין איהרע רעקאַמענריישאַנס ערקלערט די עדיוקיישאַנאַל
קאָמיטע ,פאַרװאָס זי פאַרלאנגט א העכערען בודזשעט.
,א חוץ מינדליכע און שריפטליכע ערציהונגס-אַרבייט ,דאַרף
אויך די עדיוקיישאנאל קאַמיטע העלפען די ברענטשעס גרינדען
ביבליאַטעקען פון דער בעסטער אידישער ליטעראטור ,צוליעב דיזען
צוועק ,דארף זי איינלאדען קאמפּעטענטע מענשען ,וועלכע זאַלען
עאוויסארבייטען נוטע קאַטאַלאַנען פאַר גרעסערע און קלענערע ביב"
לואָטעקען.
די עדיוקיישאנא?

קאַמיטע

דארף

באַזאָרגען

אומעמום,

וואן

עט זיינען דאַ אין ארבייטער רינג אַנאלפאַבעטען ,אלט בית שולען,
אויף צו לערנען לעזען און שרייבכש אידיש און די ערשטע

אין חישבון ,געשיכטע ,די קאנסטיטוציע פון לאַנד א .א .װ.
{ שם

םג

,רוונזי" אמרול ,4191 ,ז.02 .
*) פ

ידיעות

|
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אַ באַזונדערע אויפמערקזאמקייט דארף געגעבען ווערען צו די
סאַנדיייסקולס ,װאָס זיינען געגרינדעט געװאָרען און אויסגעהאַלטען
פון אַרבײיטר רינג.
|
ספּעציעלע
דאַרף איינפיהרען
די עדיוקיישאָנאל קאמיטע
קלאכען פאר סעקרעטערע פון ברענטשעס ,וועלכע וילען האַ-
בען אַ בעסערע ידיעה אין פיהרען ביכער ,שרייבען בריעף און בבל?
אין אַנפיהרען די ביזנעס פון ברענטש",( .פריינד" ,אַפּריל.)4191 ,
די עדיוקײישיאַנאַל קאָמיטע ,װאָס האָט געהאט די אויפגאַבע,
צו באטראכטען די בילדונגס ארבייט אויף דער 41טער קאַנװענשאָן,
האָט דורך איהר רעפּאָרט אָפּנעבער ,טש .שלייען ,בו ,80 .רעקאַ-
מענדירט ,אָנצונעהמען דאָס פּראַגראם פון דער צענטהאלער עדיוק.
קאָמיטע און נאָך צונענעבען ,אַז:
,די עדיוקיישיאָנאַל קאָמ ,.זאָל גריגדען סאָב-עדיוקיישואָנאַל קאָ-
מיטעס אין אַלע גרויסע שטעדט פון לאַנד ,אויב זיי וועלען דאָס גע-
פיונען

פאַר נויטוה.

די עדיוקיישיאָנאַל קאָמיטע זאָל אַרויסגעבען אַ בראַשורע וועגען
פּאַרלאַמענטאַרישע רולם".
,די עדיוקיישיאָנאַל קאָמיטע זאָל שטעהן אין פאַרבינדונג מיט דעם
אידישען פאָלקס אוניווערזיטעט דורך קאָרעספּאַנדענץ אין אידיש".

,די עדיוקיישאָנאל קאָמיטע זאָל צוויו מאָל אַ יאָהר אַרויסשיקען לעק"
טשורערס איבער דעם גאנצען לאנד ,אויב זי וװעט עס געפינען פאר נויטיג".

די ערשטע ארבייט פון דער עדיוק .קאָמיטע ,ואָס איז ער-
וועהלט געװאָרען ביי דער 41טער קאַנװענשאָן ,איז געווען ,אַנצו-
שטעלען אַ באַצאָהלטען סעקרעטער ,וועלכער זאָל טהאַן די אַרבײט.
דעם ערשטען פעקרעטער-אַמט האָט פאַרנומען ס .יעלין ,פון בר.
 6זיינע שכירות זענען געווען זעקס דאַלאַר אַ וואַך.
פון דיזען באצאַהלטען סעקרעטער אַמט האָט זיך דאָס שפּע-

טער ענטוויקעלט אַן עדיוקיישאַנאל דעפּאַרטמענט מיט אַן עדיו-

קיישיאַנאַ?ל דירעקטאַר.
אין דעם יאָהר  51-4191איז די עדיוקיישיאַנאַל אַרבײט באַ-
שטאנען אין ;

)
)2

לעקציעס :איינצעלנע און סעריעס.
ביכער אױסנאַבען.

)2

פאָלקס אוניווערזיטעט דורך קאַָרעספּאַנדענץ.

4

שפּאַצירונגען און עקסקורסיאַנען אין פאַרשידענע קונסט

און װיסענשאַפט פּלעצער.

דו געשופטע פֿון ארבויטער פובה
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געזאַנגס פאַראיינען.

 )6דיסקוסיאַנען און דיסקוסיאַנס-פאראיינען.
) אַרנגאַניזירען סוב עדיוקיישיאַנאַל קאָמיטעען אין די וויב-
טינסטע אַרבייטער רינג צענטערס.

)8

ארגאניזירען טורס,
אַ

עס זיינען דורכגעפיהרט געװאָרען צוויי לעקטשור טורס,
גרויסער מיט דר ,נ .סירקין און אקַלענערער מיט מ ,טערמאַן.
דר ,סירקין האָט באַזונט  08שטעט און טערמאן  9שטעט.
אַ חוץ דעם ,זיינען אַראַזשירםט געװאָרען  362איינצעלנע לעק-
ציעס און איינלייטונגען אין נין יאָרק און אין אנדערע שטעט
און שטעטלאַך.
אין ניו יאָרק ,האָם די עדיוקיישאָנא? קאָמיטע פאַרטגעזעצט
מיט ערפאַלג די שפּאַצירונגען אין די מוזעאומס 51 .שפּאַצירוננען
זענען דורכנעפיהרט געװאָרען ,אין איינינע אַזױנע שפאַצירונגען
די די-
/האַבעז אנטחיי? נגענומען פון  8ביז  6חונדערט מענשען.
רעקטאָרען פון די מוזעאומס האָבען זיך ניט נגעקענט אָפּוואונדע-
רען אויף דעם גרויסען אינטערעס ,װאָס די אידישע ארבייטער האַ-
בען אַרױפגעוויזען צו זעלבפט-בילדונג ,זיי האָבען ברייט געעפענט
די טהירען פון די מוזעאומס פאר די דאָרשטיגע נאָך וויסען.
אין יענעם
די געזאַנגס פאראיינען האָבען זיך פארמעהרט.
יאָהר איז דער באַוואוסטער ,הלוי געזאַנגס פאראיין" געװאָרען א
ברענטש פון ארבייטער ריננ .דער נייער מהלוי" ברענטש האָט
אָנגעפאַנגען צו גרינדען אונטער דער אויפזיכט פון דער עדיוקייש.
קאָמיטע געזאַננס פאראיינען איבער נאַנץ אַמעריקא.
עס איז אויך גענרינדעט געווארען אַ רעדנער קפוב פון אַ נרוי-
סער צאָל אינטעליגענטע אַרב .רינג מעמבערס,
דער רעדנער קלוב האָט געהאט אַ דאָפּעלטע אויפגאבע:
ערשטענס אַליין לערנען זיך ,ענטוויקלען ,אויסארבייטען פון זיך נו-
טע רעדנער ,און צווייטענס ,דינען אַלס איינלייטערס צו דיסקו"
סיאַנען אין די ברענטשעס.
עס זיינען דורכנעפיהרט געװאָרען אין די ברענטשעס פון ניו
יאָרק אליין  28איינלייטוננען צו דיסקוסיאַנען.
אין דעם יאָהר ,האָט די עדיוק .קאָמיטע ,נעגרינדעט איבער'ן
לאַנד סוב עדיוקיישיאַנאַ? קאמיטעען.
די עדיוקיישאנאל קאַמימע האָט אין דעם דאָזינען יאהר ארויס-
נענעבען פיליפ קראנץ'ס ווערק ;נאַנץ אַמעריקא" און א ביכעפ

דו געשוכטע פון ארבוומער רונג
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וועגען פּאַרלאמענטאַרישע רולס ,װאָס איז רעקאַמענדירט געװאָרען
פון דער קאַנווענשאן .,דאָס ביכעל איז פאַרפאַסט פון א ,י .שיפּליאַ-
קאָון און חלל? ראַנאָף .די קאַמיטע האָט אויך באַשלאָסען אַרױקצו-
געבען אַ גרויס ווערק עדי געשיכטע פון דער אַרבײיטער-באַװע-
נונג" ,דער רעדאקטאר האָט געזאַלט זיין מ .טערמאן ,וועלכער
האָט זיך מישב געווען מיט אַ רייהע פאַציאַליסטישע שריפטשטעלער
צוליב זיין נסיעה קיין רוסלאַנד ,און שפּעטער
מכח דעם ווערק.
דורדך זיין פריחצייטיגען טויט ,איז דער באַשלוס ניט דורכנעפיהרט
געװאָרען,

די קאַמיטע האָט זיך אויך געשטעלט אין פאַרבינדונג מיט'ץ
,פאָלקס אוניווערזיטעט דורך קאָרעספּאַנדענץ" )*,ביי וועמען זי
האָט גענומען  008קורסען (פּאַליטישע עקאַנאַמיע פון א .ש .זאקס,
פיזיאָלאַניע פון דר .מעריסאן און געאַלאַגיע פון דר ,קאַספּע) צו
פאַרשפּרייטען צווישען די בדענטשעס, ,מיר האַבען אייננעזעהן ,אז

דיזע פאָרם פון אויפקלעהרוננ איז א נוטע און א ווירקענדע"  ---דער-
צעהלט די עדיוק .קאַמיטע.
די עדיוק .קאַמיטע האָט אויך אַרגאניזירט אַרגאניזאַציאַנס
וועגען די אַרנאניזאַציאַנס טורס דערצעהלט די עדיוק .קאַ-
טורס,
מיטע אין איהר רעפּאַרט ;
,דער געדאַנק באַשטעהט אין פאָלגענדעס :מיר האָבען איינגעועהן,
אַז כדי איינצושטעלען סוסטעמאַטיש די בילדונגס אַרבייט אין די קאָנטרו
ברענטשעס און ספּעציעל אין דו קלענערע שטעדטלאַך ,מוז אַן אָרגאַניוזער
אַרויסגעשיקט ווערען ,וועלכער זאָל זיין אויפ'ן פּלאַץ צו אָרגאַניזירען דו
אַרבייט ,פאַראווניגען די ברענטשעס אויב זיי זיינען אוונוגע אין שמאָדם,
וועקען די טיטגלידער צו אָרגאַניזירען
ברענטש ,צוציהען
אַרבייט,

דו שטרטעלדיגע אונטעליגענץ צו דער עדיוקיישיאָנאַל

איינשטעלען

מעקען ,באַוועגען

אַן עדיוקיישיאָנאַל

קאָמיטע אין

אָדער העלפען

דוֹ ברענטשעס

גער שמאָדט-ביבליאַטעק

אָרגאַניזירען

לעזעזאַלען,

אַז זיו זאָלען פאָדערען

ארוונצונעהמען

ביבליאַ-

פון דער אָרטו-

אידישע ביכער ,א .ז .ו":

אין יאהר  61-79191האָט זיך די בילדונגס ארבייט זעהר
שטאַרק פארצוויינט .די עדיוק .קאָמ .האָט באשלאַסען ארויסצונעבען
*) דער פאָלקס אונוווערזימעט איז געגרונדעט געװאָרען סוף זומער
,9

דורך ל .ראָזענצווייג,

דר .קאספּע און א .ש .זאקס ,מיט'ן צוועק צו

געבען קאָרעספּאַנדענץ קורסען אין אודיש איבער אלע צווייגען פון וויסענ-
שאָפט.

די געשוכטע פון ארבייטער רינג
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א סעריע פון ביכער איבער פארשידענע צוויינען פון דער נאטור
און געועלשאַפטליכער וויסענשאפט ,די אויסנאבע האָט געהייסען
;אַרבייטער רינג ביבליאָטהעק",
רי קאַמיטע האָט געזוכט מיט אלע מעגליכקייטען צו באַזײ-
טיגען דעם דילעטאַנטיזם ,װאָס הערשט אויף אונזער גאַס .זי האָט
געקעמפט נעגען דער מאָדע ,אז ,אַלע ריידען איבער אלעס" און האָט
די ביכער באַשטעלט ביי פאַך-מענשען ,וועלכע האָבען זייער געגענ-
שטאַנד סיסטעמאַטיש שטודירט און געלערנט.
די סעריע האָטם ארומגענומען:

באַטאַניק  --דאָס לעבען פון פלאנצען (מיט אילוסטראציעס)
פון א ,ש .זאקס,
פיזיק  ---פון דר ,אב ,קאספּע.

היגיעניע  --געזונדהייטס-לעהרע (מיט אילוסטראציעס) ---
פון דר .י.
דער
דער
פּונקט ---

א .מעריסאן,
טרייד יוניאַניזם  ---פון דר , ,לעווין.
סאַציאליזם פון סאַציאליסטיש-רעװאַלוציאַנערען שטאַנד-
פון דר .ח .זשיטלאָווסקי.

די אויפלאַגע איז געווען צו זעקס טויזענד פון יעדען בוך.
עס האָט ניט לאַנג גענומען און פאר די ערשטע דריי פון דער
סעריע איז נויטיג געווען א צווייטע אויפלאנע,
אויפ'ן טור איז געשיקט געװאָרען א ,ש .זאקס ,וועלכער האט
דורכנגעשניטען גאנץ יונייטעד סטייטם ,פון אטלאַנטיק ביז'ן פא-
סיפיק ,אוֹן פון מעקסיקא ביז קענעדע (אייננעשלאָסען).
די עדיוקיישאַנאל קאַמיטע האָט זיך געשטעלט אין פאַרבינ-
דונג מיט דער סיוארד פּאַרק קאַמיוניטי פון דער באארד אִוו עדיו-
קיישאַן אוֹן עס איז דאַרטען איינגעריכט געװאָרען ספּעציעלע בוטס
פאר פארשידענע אמיוזמענטס פאר די מעמבערס פון א .ר.
דאָס איז ניט געווען די איינצינע אונטערנעחמונג ,װאָס איז
דודכגעפיהרט געװאָרען אין שותפות פוֹן דער עדיוק .קאַמיטע פון
אַ .ד .און פוֹן דער באָאַרד אוו עדיוקיישאָן פון שטאט נויארק ,די
ביידע קערפּערשאפטען האַבען כשותמות אַרגאניזירט עפענטליכע
לעקציעס,
;מי
ר
ה
א
ַ
ב
ע
ן
ז
ֹ
י
ך
נ
ע
ש
ט
עלט
אין פאַרבינדונג  --האט
מ .מונ
ו
ו
ע
ז
ב
א
ַ
ר
י
כ
ט
ע
ט
פאַר
דער
עדיקיישאָנאל
קאָמיטע
אױױיף
ד
ע
ר
01טער
קאַנווענשאן  --סיטם
דער באָארד
אִו
עדיוקיישאָן פון נידיאָרק ,וועלכע האָט גענעבען די פּאכליק סקולס

פריי פאר לעקטשורס,

פארלויפיג האם די בטשרד אוו עריוקיישאן
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באַװילינם  98לעקטשורס אלס א פּראַבע.

פון ארביימער

די טהעמאס

רונג

פאר די

לעקטשורס זיינען אױיסגעאַרבײט געװאָרען פון דער עדיוק .קאַמיטע
און עס איז ווירקליך א שטאַלץ פאר'ן אַ .ר ,,דאָס אַזא גרויטע
שטאָט וי נואָרק האָט מיט אונז געמיינשאַפטליד אראנזשירט

לעקטשורס". .
דער באריכט

אָפּנעבער

אוֹיף דער קאַנװענשאַן

ווייטער;
,מיר האָבען אויך געמאַכט אַ פּראָבע איינצופיהרען

דערצעהלט
קלאַסען איבער

סאָציאַליזם ,און פאָרלויפיג איז די פּראָבע געווען אַ געלונגענע .מיר האָ-
מען אויך געמאַכט אַן עקספּירעמענט צו געבען לעסאַנס אין אידישישרוו-
בען און רעכענען

צו מעמבערס

פון אַר .רונג וועלכע נויטיגען

ויך און

דעם".
,מיר האָבען זיך געשטעלט אין פאַרבונדונג מיט דער ,פרייער או-
פאָלקס-ביהנע" ,און צוזאַמען

דישער

מיט איהר אַראַנזשירט

פאָלקס-פאָר-

שמעלונגען ,וועלכע האָבען זיך אַרויסגעצייגט צו זיין ערפאָלגרייך.

מיר

האָבען איונגעזעהן ,אַז דער אַר .רינג דאַרף האָבען א כאָר און מיר האַ-
בען גענומען
רעזולטאַטען

רעאָרגאַניזירען

דעם כאָר פון לעצטען

זיינען  ,האָבען די דעלעגאַטען

ואָהר ;,און ואָס דו

געהאט די געלעגענהייט

זעהן ביי דער ערעפנונג פון דער קאָנװענשאָן").

צו

מיר האָבען זיך אויך

שטאַרק פאַראינטערעסירט מיט אַלגעמיינע געזעלשאַפטליכע פראַגען .אַזוי
צ .ב .ש .האָבען

מיר אויסגעאַרבייט

אַ רעזאָלוציאָן

געגען

קינדער-אַר-

בייט און דאָס געשיקט צו די ברענטשעס ,וועלכע וועלען דאָס שיקען אין
קאָנגרעס

אין

ואַשונגטאָן.

מיר האָבען

אויך אַרויסגעשיקט

אַן אויפ-

רוף וועגען הילף פאַר די מלחמה קרבנות און זיינען אויך געוועזען פאַר-
טראָטען ביי דער נאַצ .אַרבייטער קאַמיטע".

דאָס יאָהר  61-8191איז נעווען א יאָהר פון בילדונגם-
אין יענעם יאָהר איןז נעלעגט געװארען א פ|-
טעטינקייט.
דאמענט פון א סך אונטערנעהמוננען אוים'ן געביט פון פאַלקט-
:
בילדונג.
עס דאַרף געזאַגט וװערען ,אַז אַ נרויסער טהיי? פונ'ם
קרעדיט פאר אט די אלע אויפטואוננען קומט פ ,געליבטער ,דעם
איצטינען עקזעקוטיװו-סעקרעטער .געליבטער אין דעמאלט געווען
דער סעקרעטער פון דער עדיוקיישאַנאל קאַמיטע,
*) ביי דער ערעפנונג פון דער 61טער קאָנװענשאָן איז דער אַ .ר.
כאָהר צום ערשטען
ראזשניקאָוו.

מאָל אַרױיסגעטראָטען אונטער דער לייטונג פון ו .בַּו-

דו געשוכטע

פון ארבווטער

902

רונג

דער ארביימער רינג גדינדעם דעם ערשטען
פאָלקס-אוניוזערזיטעט.
דאָס יאָהר  ,6191--41איז בכל? געווען א פארזעצונג פון
דיעם פריהערדיגען יאָהר ,בנונע בילדוננס-ארבייט .,די עדיוק .קאָמ,
האָט געאַרבייט מיט א בודזשעט פון  000,4דאַלאר ,װאָס די 61טע
קאַנװענשאָן האָט באוויליגט,
עס איז אַראַנזשירט געװאָרען צוויי טורס ,איינעם מיט א .ש.
זאַקס ,און אַ צווייטען מיט א ,ליטװאַק.
דער אַרב ,רינג כאָר אין פאר דעם יאָהר אויסנעוואקסען און
האָט פארנומען אַן אַנגעזעהענעם פּלאַץ אויף דער אידישער נאָס.
ער פלעגט שוין אַרױסטועטען אוֹיף פֿאַרשידענע קאַנצערטען.
די עדיוקיישאַנאל קאַמיטע האָט אין אָנטאַנג ווייטער אַנגע-
האַלטען פארבינדונגען מיט דער נירדיאַרקער באָאַרד אוו עדיוקיישאן
בנונע שותפות'דינע לעקציעס וי אין פאָריגען יאָהר ,דער שידוך
אין אָבער שפּעמער אָפּנעגאַננען ,וויי? די באָארד אוו עדיוקיישאָן
האָט נעפאַדערט ,אַז די לעקציעס ,ואס זי אַליין אַרנאַניזירט און
וועלכע האַבען קיין שייכות ניט מיט דער ארבייטער באוועגונג ,זֹאַ"
לֶען אויך ווערען אדווערטייזט פון אר .רינג.
די נ .ע .ק .איז געווען קענען דעם ,און די עדיוק ,קאַמיטע אין
געווען געצוואונגען די שותפות'דינע לעקציעס אויפצונעבע.
די באָאַרד אוו עדיוקיישאָן האָט ,ניט קוקענדינ אויף דעם,
ערלויבט דער עדיוקיישיאַנא? קאַמיטע ,זיך צו באַנוצען מיט די
פּאָבליק סקוחלס פאַר דעם אר .דינג כאָר און פֿאַר די טאנץ קלאַ-
סען ,אַראַנזשירט פון אַר ,רינג,
אַ גרויסער אויפטהו פון דער עדיוק .קאָמיטע אין דעם יאהר
איז געווען דער פאַלקס אוניווערזיטעט ,אָדער בעסער ,אַרבייטער
אוניווערזיטעט.
אָם װאָס די עדיוק ,קאָמיטע האָט רעפּאָרטעט ;
אַ גאַנץ ניוע זאַך אוז געווען דער באַשלוס פון דער עדיוקיישיאַנאַל
צו

קאַָמיטע

בען מיר
תאבען

גרינדען

געווידמעט

א

אודושען

באַזונדערס

ארבייטער-אוניװערסימעט.

פועל צווט.

פאָלגענדע קורסען ,צו צוועלף לעקציעס

מיר האָבען
יעדען:

)1

טרוד-יונואָגיזם  ---לעחרער ו .ב .סאַלוצקו.

פ)

סאַצואָלוים  --לעהרער ט .טערמאַן.

דערצו

האַ-

באַשטימט

צו

די געשיכטע פון ארביישער רינג

05
)8

פּאָליטישע עקאָנאָמיע   --לעהרער א .ש .זאַקס.

 44פיויקס  --לעהרער הלל ראָגאָף.
( אַמעריקאַנער געשיכטע  --לעהרער ב .װלאַדעק.
 )6אידישע געשיכטע  --לעהרער אַלעקסאַנדער האַרקאַװי.
) געשיבטע פון דער אודישער לוטעראמור---לעהרער ש .עפּשטיין.
?

)8
)9

די אינדוסטריעלע אַנטװיקלונג פון אַמעריקא --
לעהרער ל .בודין
היגיענע  --לעהרער דר .א .מערוסאָן.

 )0פיזיק  --לעהרער אַב .קאַספּע.

 )11אידיש ,לעזען און שרייבען  --לעהרער יעקב לעווין.
געדאַרפט האָבען זיך די קורסען אָנהויבען דעם -91טען דעצעמבער,
אַזוי ווי עס האָבען זיך אָבער פאַרשריבען זעהר וועניג שילער ,איו דאָס
אָבגעלעגט געװאָרען פון װאָך צו װאָך .מיר האָבען דאַן באַשלאָסען זיך
צו ווענדען צו די ברענטשעס ,אַז יעדער פון זיי זאָל שיקען צוויי שילער,
וועלכע וועלען קענען באַזוכען די קורסען אונענטגעלטליך .אויך דאָס
האָט קיין סך ניט געהאָלפען :וועניג ברענטשעס האָבען זיך אָפּגערופֿען.
דעם 81טען פעברואַר ,האָבען מיר געעפענט אין פּאָבליק סקוהל  26פונף
קורסען :

 )1פּאַליטישע עקאָנאָמוע.
)2

סיויקס.

)8

אידישע

געשוכטע.

)4

געשיכטע פון דער אידישער ליטעראַטור.

)5

אידיש.

פון אָט די קורסען האַבען דערלעבט ביז'ן סוף נאָר פּאַליטישע
און אידיש.

עקאַנאַמיע,

די קורסען האָבען פאַקטיש געבילדעט דעם ערשטען פאָלקס-

אוניווערזיטעט
דער

אין

סעקרעטער

אין אָנפאַנג

געווען

פ .געליבטער

ניו

יאָרק.

פון דער עדיוק .קאָמיטע
אב,

האָט

צוקער,

שפּעטער,

זיין אַמט

פאר

זישא

דעם

יאָהר ,איז

לאנדא.

אַלס סעקרעטער

פון דער

עדיוק .קאַמיטע נעמוזט אויפנעבען ,וויי? ער איז ערוועהלט געוואַ-
רען אַלס רעקאַרדינג סעקרעטער פון דער נאַצ .עקזעקוטיוו קאָמ.)*.
דער כודזשעט פאַר דער דזשענעראַל עדיוקיישיאַנאַל קאַמיטע
איז פאר דעם יאָחר אויך געווען  4טויזענד דאַלאר,
*) דער רעקאָרדינג סעקרעטער פון דער נאַציאָנאַלער עקז .קאָמ ,.אוו
הער געווען י .װאָלף ,וועלכער איז געשטאָרבען אין נאָוועמבער.9191 ,
פרו

1

דו געשוכטע פון ארבווטער רונג

' .3 .ביילין ווערט רעדאקטאָר פון ,פריינדי
און עריוקיישאָנאל סעקרעטער.
דאָס

81-7191

יאהר

צונענעבען

האָט

א

נאָך

אין

רינג

דער

בילדונגס-קייט פון אַרדען.
אַ סך

אונטערנעהמוננען

מיהרט צוליב די מלחמה

האָבען

ניט

געקענט

דורכגע-

ווערען

וינטען ,װאָס האָבען געבלאַזען פון די

אייראָפּעאישע שלאַכט-פעלדער,
מיט די פּאַבליק סקוהלס האָט מען זיך שוין ניט נעקענט בא-
נוצען ,ווייל די באָאַרד אוו עדיוקיישאַן האָט געפאָדערט ,אז די ביל-
פוז

דונגס-ארבייט

וװערען

געפיהרט

דוקא

אין

אויף

עננליש.

די

,פאָראיינערס" און אויף די ;פאַראיין לענגוויטש" האָט מען נע-
קוקט

מיט

חשד.

אין  8191אין י .ב .ביילין אָנגעשטעלט געװאָרען אַלס
רעדאקטאָר פון ,פריינד" און פעקרעטער פון דער עדיוקיישאַנאל
קאָמיטע.
די מאַטיווען

באריכט

פאר

דעם

נייעם

ווערען

אמט

אין

גענעבען

דעם

פון דער עדיוק ,קאַמיטע צו דער 81טער קאַנװענשאַן:

,עס דאַרף געשאַכען

ווערען

אן עדיוקיישאָנאל

דעפּאַרטמענט

פון

אַרביוטער רינג מיט אַ באַצאָהלטען סעקרעטאַר ,װאָס זאָל זיין גאַנצע צייט

אָבגעבען פאַר עדיוקיישיאָנאַל אַרבייט פון אַרבייטער רינג.
אויסער װאָס די עדיוקיישיאָנאַל אַרבייט איז אַזעלכע ,װאָס איז צן
איחר גרעסטען טוול פאַרבונדען מיט טעבנישע אַרבייט ,ווי שרייבען בריעף
צו דו ברענטשעס,

אַראַנזשירען

לעקטשורס,

אַרויסגעבען

ביבער,

פאַנאַנ-

דערשיקען די ביכער א .א .וו .אַלץ אַזעלכע אַרבייט ,װאָס פאָדערט אַ שטענ-
דיגען מענשען אין אָפיס ,ער זאָל זיי דורכפיהרען אין דער צייט און ווען
נויטוג ,אוז אַ ספעציעלער שטענדיגער אָנגעשטעלטער פיעל מעהר נויטיג
נאָר צוליעב דעם ,װאָס די עדיוקיישיאָנאַל אַרבייט זאָל קענען געפיהרט
ווערען מיט מעהר סיסטעם און אַז די אַרבייט פון יעדער נייער עדיוקיי-
שואַנאַל קאָמיטע זאָל זיין אַ פאָרטזעצונג פון די קאָמימעס ,ואָס זיינען
געווען פאַר איהר.
וי עם איז איצט ,פאַנגט אָן יעדע עדיוקיישיאָנאַל קאָמיטע די אַר-
בייט פון דאָס ניו.
אָנאַל קאָמיטעס

די ערפאַהרונגען

האַבען

געוואונען

דורך

ואָס די פריהערדיגע
זייער

אַרבייט

געהן

עדיוקיישי-
פאַרלאָרען.

עס קען זיך דאריבער ניט אויסאַרבייטען קיין סיסטעם ,קיין באַשטימטער
פּלאַן ,װאָס זאָל זיך אַלץ ווייטער ענטוויקלען און זיך אויסבעסערען.
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און קוטענדיג צו דוֹזען געדאַנק ,האָט אויך די עדיוקיישאַנאַל קאָ-
דעם ערש-

מיטע באַקומען די מעגליבקייט איהר געדאַנק צו רעאַליזירען.

טען יאַנואַר ,האָט גראד דער רעדאַקטאָר פון ,פרוינד" ,גענאָסע פיליםּ
קראַנץ ,צוליעב פערזענליכע אורזאַכען רעויגנירט פון זיין אַמט .די עדיו-
קיישאַנאַל קאָמוטע האָט דאַן באַשלאָסען

אָנצושטעלען

איין פּערואָן ,װאָס

זאָל זיין דער רעדאַקטאָר פון ,פריינד" און דער פעקרעטער פון דער עדיו-
קיישאַנאַל קאָמיטע".
דער רעזולטאט פון דעם אין געווען ,דאָס י.ב.
דעמאַלט געװאָרען אַנגעשטעלט.

ביולין אין

די קאָמיטע האָט אין דעם יאָהר אַרױסגעגעבען  7נייע ביכער :
אסטראָנאָמיע (צוויי ביכער) פון צביון ,פיזיאַלאָגיע (צוויי ביכער)
פון דר ,י .א .מעריסאַן ,פּאָליטישע עקאַנאַָמיע (צוויי ביכער) פון
א .ש .זאקס און געאַלאַגיע פון דר .אב .קאַספּע.
אין דעם יאהר איז אויך ,דורך דער איניציאטיווע פון נ .אל-

טערמאן ,גענרינדעט געװאָרען דער ארבייטער רינג סיממאַני אֶר-
קעסטער.
דאָס איז שוין געווען די פערטע קונפט אינסטיטוציע ,װאָס
איזן געשאַפען געװאָרען אין ארבייטער רינג .די פריהרינע דריי
זיינען געווען דער ,אַרבייטער רינג כאָהר" ,מיט י ,פּיראזשניקאָװו
אלס דירעקטאָר; דער ,א .ר .מאַנדאָלין אַרקעסטער" ,מיט ל .פּאַפּע-

רעלא אַלּס דירעקטאָר ,און די קהפרייע אידישע
אונטער דער דירעקציאָן פון יעקב פּישמאַן.

פאָלִקס ביהנע",

די אלע קונסט-אבטיילוננען זיינען אַװעקנעשטעלט עעװאָרען
אונטער דער דירעקטער אויפזיכט פון דער עדיוקיישאַנאל קאַמיטע,
מיט יעהרליכע פובסידיעס פון עדיוקיישאָנאל?ל פאַנד.

די גרינדונג פון אָט די קונסטאינסטיטוציעס
האָט

ארויסנערופען

א באַװענונג

צו

גרינדען

אין נױאָרק

עהנליכע

קונסט-

געזעלשאַפטען אין די פּראַווינץ שטעט צווישען די מיטנלידער פון
א .ר .אין שיקאַנאַ ,ניודהייווען ,פּעטערסאָן ,נואַרק ,זיינען דער-
נאָך געגרינדעט געװאָרען אַ .ר .כאָרען און אַרקעסטערט,
ווען ביילין איז געװאָרען דער עדיוקיישאָנאל סעקרעטער ,האָט
ער געזוכט צו באַפעסטינען די פריהערדיגע בילרוננסיאריביים און
זעהן ווי ווייט מענגליך איהר ווייטער צו ענטוויקלען .איןאלע ויי-
טערדיגע יאַהרען זיינען אַרנאַניזירט געװאָרען טורס ,סעריעס,
און איינצינע לעקציעס אין נויאָרק און אין די פּראַווינץ שטעט.
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די אויפקלעהרוננס-ארבייט אין דער פאָרם פון לעקציעס און
פאַרטראנען זיינען מעהרסטענס געווען איבער סאַציאַלע פראנען
קולטור געשיכטע ,ליטעראטור ,ערציהוננג און מעדיצין .,צווישען ד',
אן
באטיילינט
צייטען
װאָס האַבען זיך אין פארשידענע
דער בילדונגס-ארבייט פון א .7 .דורך װאָרט ,אָדער דוֹרף
' ,אַדלער,
זיינען געווען :דר .,ס .אלעקפאַנדראָו,
שריפט,
י .באסקין ,י .באַראַנדעס ,ב .באַטויניק ,9 ,בודין ,נ .בכוכ"
וואלד ,ה ,בורגין ,י .ב ,ביילין ,פּראָם .אל .גאַלאַצקי ,דר .,פאקט
נאלדפארב ,יעקב נאָרדין ,דר .מ ,נורעוויטש ,א .נלאנץ ,פ .נעליף-
טער ,דר ,דייקסלער ,מ .האלטמאן ,ר .האלטמאן ,דר .3 ,האָפמאן,
אלכסנדר חאַרקאַװי ,דר ,י .א .הורוויטש ,דר .גירזשדאנטקי.8 ,
ווינטשעווסקי ,ב .װולאַדעק ,דר .זאַלאַטאראָו ,א .ש .זאקס ,דר,

חיים זשיטלאָווסקי ,ג .זיבערם (א .ראַטמאן) ,פּראָם .א .חפץ.0 ,
טערמאן ,ש ,אנאַווסקי ,דר ,יעקב יפה ,דר ,5 ,כ"ץ ,מאיר לאנדטן,
דר .מ ,לאַנדע ,דר .אסתר לוריע ,א .ליטוואק ,א ,ליטווין ,דר,9 .
לעווין ,יעקב לעווין ,ב .מיכאַלעװויטש ,יעקב מילך ,? ,מילער ,ס.
מרמר ,װול ,מעדעם ,פרוי מעדעם ,דר ,מוקדוני ,דר ,י ,א .פערימאן,
ש ,נינער ,י ,ב .סאלוצקי ,ה .סאלוצקי ,דר ,נ .סירקין ,וו .עדלין,
יואל ענטין ,מאַקס טפּיין ,ב ,פייגענבוים ,דר .ס .פיינסטאן ,אב.
קאַהאַן ,דר ,אב .קאַספּע ,מ .קאַץ ,פיליפ קראַנץ ,חל? ראָנאָף ,דר,
פ .ראַזענבלאט ,סאו? ראסקין ,י .שװאַרץ ,א ,י .שיפלאקאָף און
אַנדערע.
דער אַ .ר .האָט אַרױסגעגעבען:
,נאַנץ אַמעריקע" ,פון פיליפ קראנץ;

חדי וועלט און מענשחייט"
באַָטאַניק ,פון א ,ש ,זאקם

(צוויי אויפ? ; ),היניעניע ,פון דר ,י .א .מעריסאָן ; טרייד יוניאָ-
ניום ,פון דר ,9 .לעווין ; סאַציאליזם,

פון דר .,ח .זשיטלאַװמקי;

פיזיק ,פון דר ,אב ,קאספע (צוויי אוים? ;),פּאַרלאַמענטאַדרישע רולט,
פון י .שיפּלאַקאָף און ה .ראַנאָףה (דריי אוים?); אַסטראַנאמיע,
פון דר ,ב ,האַפמאן {; זאאלאַניע ,פון דר .ב .האַפמאן ; געאָלאַניע ,מון

דר .אב .קאסמע; פּאַליטישע עקאָנאָמיע (פינף טיילען) ,פוֹן א .ש.
זאקס( ,דריי אוים? ; ).כעמיע פון ס ,פיינסטאון; אריפמעטיס,
פון ה .בורנין ; די פיזישע ערציהונג פון קינד ,פוֹן ה .סאלוצקי;
קאאַפּעראציע ,פון אהרן סטאַלינסקי; פייאַלאַניע( ,פינף פֿוו"
לען) ,פון דר ,י ,א .פמעריקאן( ,צוויי אויפלאגעס); ,קארל פמארקפ"
(אַ זאמלונג) ; די געשיכטע פון די פאַנראַמען אין אוקראינע ,פון
פּראָם ,אליחו חפץ; שפיקיבוך ,פון י .שטיינכוים ; תוכהאכטעריע,
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פון מ .איווענסקי.

בסך חכ? האָט די עדיוק .קאָמיטע פאַרשפּרײט

פון איהר אייגענעם פארלאג אן ערך  000,002עקזעמפּלאַרען.
א חוץ דעם ,האָט די עדיוק .קאַמיטע פאַרשפּרײיט א .ליטווינ'ס

,אידישע נשמות" ,פאבלען און געדיכטע פון נחום י ,.האָט אויך
געהאלפען אלעקסאנדער האַרקאַװי אַרױסצונעבען זיין נייעם ווער-
זי האָט אויך פאַרשפּרײיט נוצליכע ביכער פון די אויס-
טערבוד.
לענדישע און הינע פארלאַגען.
אונטער ביילינ'ס אַדמיניסטראַציע ווערט אויך נעפיהרט די
שוה?-אפּטײלונג אין אַרבײטער רינג.
דאָס פארדינט א באַזונדערען קאַפּיטעל.

די שוהלען-באַװעגונג,
די שוהלען באַווענונג אין ארבייטער רינג דאַרף איינגעטיילט
ווערען אין צוויי פּעריאָדען ;

)
)9

די סאַציאליסטישע ,סאַנדעי סקול".
די ארבייטער רינג שוהל.

די אידעע פון די ,סאַנדעי סקולס" קומט פון ענגלאַנד .די
ערשטע סאַציאליסטישע ,סאַנדעי סקול" אין געעפענט געװאָרען

:

אין לאַנקאַשייר (ענגלאנד) אין .6091
האָט

דעמאָלט

ער"

אַן ענגלישע סאַציאליסטישע צייטונג
קלעהרט דעם צוועק פון אַזױנע שוהלען.
,צו װאָס דאַרפען די סאָציאַליסטען אַנדערע שולען ,וי די שטאַאַטס
שולען ,וועלכע מיר האָבען?"  ---פרעגט דו צייטונת.

און זי ענטפערט ;
פּ,ונקט ווי די יעזואיטען האָבען געצויגען די יונגע קינדער צו זיך,
זיי ערצויגען
מען)

און געפאָרעמט

וייער גייסט ,אַזוי מוזען מיר (סאָציאַליס-

אויך טהאָן ,נאָר מיט א פיעל העכערען

צוועק.

פאר סאַצואליסטען ,נאָר זיו לערנען צו דענקען
העלפען ווערען אונאבהענגוגע מענשען".

ניט

נאָר צו מאכען

זיו

זעלבסטשטענדוג און ווו

,דאָס אין פאַר אונז וויכטיגער װוי פאַר דו קאָנסערװואַטיווע פּאַר-
טייען ,ווייל אונזערע פּרינציפּען זיינען אַזוי ווייניג פאַרשטאַנען און אַ
סך מיספאַרשטאַנען

געװאָרען ,אפולן

פון די מענשען,

װאָס קענען

ויו."...

אין אלע אייראָפּעאישע סאַציאליסטישע צענטערס האָט זיך
אָנגעהויבען א שטאַרקע באַװעגונג פאר ,סאָנדיי סקולס" נאָכ'ן
ענגלישען מוסטער.
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איאַ-
איז די ערשטע סצ
אין אַמעריקע
גע-
נעגרינדעט
קו?
סאַנדעי ס
ליסטישע
רינג.
 2אַרבייטער
וואַרען פון ברענטש
די שוהל אין נעעפענט געװאָרען אין האַרלעם ,דעם 01טען
נאָוועמבער ,6091 ,אונטער דעם נאָמען ,טשילדרענס עדיוקיישאַנאפֿ
סוירקעל" ,מיט  24קינדער און  4לעהרער,
צווישען די ערשטע לעהרער זיינען געווען מיס קריסטאל ,ראַ-
זען ,און די דריי שווטסטער שווארצמאן.
שפּעטער ,אין  ,7091האָט זיך נעעפענט נאָך אַן אַרבייטער
רינג ,סאַנדעי סקו?ל" אין  881מעדיסאָן סט ,.דאון-טאון ,מיט 4
לעחרער (מים גיל ,מיס מיילי ,מיס ראפּאפּאָרט און מיס קאַװעצקי),
אין זעלבינען יאָהר האָבען דריי ברוקלינער ברענטשעס (4 ,3
און  )6זיך פאַראײנינט און נענרינדעט א שוה? אין וויליאמסבורג.
אין  8091האָט זיך געגרינדעט א שוהל? אין איסט נויאָרק (פון
בר 11 .און  ,)931ניט לאַנג שפּעטער (אויך אין  )8091האָבען זיך
פאראייניגט  6נויארקער ברענטשעס ( 101 ,34 ,/8 ,8און )02
כדי אויסצוהאלטען די שוה? אין מעדיסאָן סטריט.
אין  978091האָט די נויארקער סטייט קאַמיטע פון אַ .ר ,גע-
עפענט דריי שוהלען  :אין גרינפּאינט ,ברוקלין ,גרענד סטריט און

עוועניו קאיי".

בר 42 .ווידער ,האָט געעפענט

אויפ'ן אייגענעם

חשבון א שוהל אויף װענדאָווער עוועניו ,בראָנקס.
אין  0191זיינען געעפענט געווארען נאָך פיער שוהלען  :אויף
דער 2טער סטריט4 ,טער סטריט ,פאַרסייט סטריט ,ניריאָרק ,און
אַלאַבאמא עוועניו ,בראַנזויל,
די שוהלען האַבען זיך נערופען ,סאַציאליסטישע סאַנדעי
סקולם" .חגם צווישען די גרינדער  ---די מיטגלידער פון אַ .ר--- .
זיינען געווען מענשען פון פארשידענע ריכטונגען ,אויך אַנאַרכיס-
טען און ראַדיקאַלע ציוניסטען.
די ,סאַנדעי סקולם" זיינען פאַקטיש ניט געווען שטרענג סאַ-
צואליסטיש ,נאָר ראדיקאל בכלל,
אין די יאָהרען  11-0191זיינען די ארבייטער רינג ,סאַנדעי
פקולס" געווען אויף א הויכער מדרגה פון ענטוויקלונג .אין נריי-
טער נויארק אליין זיינען געווען  01שולען ,וואו עס האָבען זיך גע-

לערנט א נרויסע צאָה? קינדער (אַן ערך ,)008,1
די האַרלעמער שו? איז באַזוכט געװאָרען פון  762קינדער,
אונטער דער לייטונג פון פינף גוטע ,פעהינע לעהרער.
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אין דער בראַנקסער שוהל? פון בר 42 .האָבען זיך געלערנט
איבער  002קינדער ,אונטער דער אויפזיכט פון פיער לעהרער.
די איסט סייד ,קאַציאליסטישע סאַנדעי סקו?" אין געווען
אייננעטיילט אין דריי קלאסען מיט א קלוב פאר עלטערע קינדער
(פון  41יאהר און העכער) ,אויך דאָרטען זיינען געווען איבער 002
קינדער און זעקס לעהרער .,אין די ברוקלינער שוהלען האַבען אַכט
לעהרער געלערנט מיט פינף הונדערט קינדער .אַ חוץ דעם ,האָט
דאָרטען עקזיסטירט א אטריינינג סקול" פאר דערװואַקסענע יונגע
לייט ,וואו מען האָט זיי אויסגעבילדעט צו זיין לעהרער.
אין יענער צייט זיינען די שוחלען אין נויארק אויסגעהאלטען
געװאָרען פון  92ארכייטער רינג ברענטשעס.
אויך אין אנדערע שטעט האָבען געבליהט די .סאַנדעי סקולס",
אויסנגעהאלטען פון די אַ .ר .ברענטשעס.
אין די עלטערע קלאסען האָט מען נעלערנט קולטור-געשיכטע

און מאַנכע קאַפּיטלעך פון פּאָליטישער עקאַנאַמיע .מען האָט געלעגט
געוויכט אויף די ביאַנראַפיעס פון גרויסע מענשען ,מען האָט די
קינדער באַקאַנט געמאַכט מיט זייער שאַפען און ווירקען .אין די
נידעריגערע קלאסען האָט מען די קינרער אמוזירט מיט מוזיק ,גע-
זאַנג און טאנץ א .אַז .וו
די נ .י .סטייט קאָמיטע האָט זעהר פיע? געאַרבײיט פאר דער
ענטוויקלונג פון די ,סאַנדעי סקולס".
שוין אין יאָהר  8091איז די פראַנע פון די ,סאַנדעי סקולס"
נעשטעלט געװאָרען אויפ'ן טאנעס אַרדענונג פון דער סטייט קאַ-
מיטע .,אין דעם יאָהר איז ביי איהר אויף א קאַנפערענץ געוועהלט
געװאָרען אַ ספּעציעלע קאַמיטע צו אַרנאַניזירען די סקולס ,די אר-
בייט פון דער קאַמיטע איז באַשטאַנען אין צונויפנעמען נעלד פון
די ברענטשעס ,באַזוכען די שוהלען ,וועלכע עקזיסטירען שוין ,דינ-
גען האָלס פאר די שוהלען ,אדווערטייזען פאר שילער ,װוי אויך
אויפצוזוכען קאָמפּעטענטע לעהרער ,װואָס זאַלען וועלען און קענען
יערנען מיט די קינדער.
אין  1191האָט זיך געגרינדעט א פאראיין פון די ,סאַציאליס-
טישע סאַנדעי סקו? לעהרער" ,כדי אויסצוארבייטען אן איינהייט-
ליכע פּראַנראם פאר די סקולס.
די עלטערע קינדער האָבען אין יענער צייט אָנגעפאַנגען אַרױיס-
צ-ונעבען א מאָנאַטליכען זשורנאל אונטער'ן נאָמען , :יונגע סאַציא-
ליסטען" (אין ענגליש),
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אין דער באַװענונג פאר ,סאַנדעי סקולס" האָבען דעמאָלט פי-
גורירט מרס .בערטא מיילי און דר ,ם .לוטינגער,
אז די סטייט קאַמיטעס זיינען אויפנעלייזט נגעװאָרען ,האָבען די
טאַנדעי סקולס אַנגעװאָרען זייערע הױיפּט באַשיצער און פאַרזאָר-
גער .די סקולס האָבען זיך אבנעשטעלט אין זייער ענטוויקלונג
און האָבען אַנגעפאנגען נעהן צוריק,

די סאַנדעי

סקולם

זיינען ביסלעכווייזן

אױסגענאַנגען.,

אידישע לימודים זיינען דאַרטען גאָר ניט געווען.

קיין

פיעלע עלטערן

פון די קינדער ,וי ראדיקאל זיי זיינען ניט געווען ,האָבען געװואַלט,
אַז זייערע קינדער זאַָלען קענען ריידען און שרייבען אידיש ,אַן זיי
זאלען האָבען א באגריף פון דער אידישער געשיכטע ,פון דער אי-
דישער ליטעראטור א ,אַז .וו.
אַ סך אַ .ר .מעמבערס האָבען אָנגעפאַנגען צו שיקען זייערע
קינדער ,ענטװועדער אין די נאַציאָנאל-ראַדיקאלע שוהלען ,װאָס האָ-
בען זיך אַנגעפאַננען צו ענטוויקלען ,אָדער גאר אין די תלמוך
תורה'ס.
האָט זיך אַנגעהויבען אַ באַווענונג אין אַ .ר .צו גרינדען איי-
גענע אי די שע
אַדיקאַלע שוהלען ,שוהלען ,וואו די שפּראַך
זאָל זיין אידיש און
ד
י
ל
מ
ו
ד
י
ם
ז
א
ָ
לען אויך זיין אידישע ,געוועהנליך
אין א ראדיקאלען גייסט.
אין אַנפאַנג האָט אַזאַ באַווענונג אין אַ .ר .ניט געהאט קיין
ערפאָלג .,מען האָט אויף דעם געקוקט ,וי אויף אַ א י ד י שי ט-
ם י ש ע ,נאַציאָנאַליסטישע ניינונג ,װאָס אין שטאַרק באַקעמפט
געװאָרען פון מאַנכע עלטערע טוער.
אייניגע קאַנװענשאַנס האָבען זיך מיט דעם פּראָבלעם באַשעם-
סיגם .,די פראַנע אין געוװוען :וועלכע שוהלען דאַרפען אינדאר-
סירט ווערען פון אַרבײטער רינג ? די סאַנדעי סקולס ,אָדער די נייע
אידישע ראַדיקאלע שוהלען ?

אַ פּאַר יאָהר איז די פראגע געבליבען הענגען אין די לופטען.
די 61טע קאַנװענשאַן האָט שוין אָנגענומען א באַשטימטע
שטעלונג.
דאָ
ס
י
א
ַ
ה
ר
1
9
1
6
ק
ע
ן
ב
א
ַ
ט
ראַכט ווערען פאַר'ן װענדע-פּונקט
פון דער שוהלען-באַווענונג אין אַרבײטער ריננ,
עס איז כדאי צו דערמאַנען ,אז נאַך אין דעם רעכטען ברען
פון דער באַווענונג פאר סאַציאליסטישע סאַנדעי סקולס ,אין א .ליע-
סין אַרױסגעקומען אין ,פארווערטס" מיט א לעננערען אַרטיקעפ,

808

פון ארביוטער

דוֹ געשוכטע

רונה

וואו ער האָט אונטערנעשטראָכען די וויכטיגקייט פון אידישע ראַ-
דאָס אַרטיקע? אין געווען אונ-
דיקאַלע שולען פאר ארבייטער.,
טער'ן נאַמען , :אונזערע קינדער" .שפּעטער האָט ליעסין דעם זעל-
בינגען געדאַנק איבערגע'חזר'ט אין א לייט-אַרטיקעל ,אין פפאַר-
ווערטס".

דער אָנהױב פון די אידישע אַ .ר .שוהלען.
אויף דער 81טער (שיקאַנאָ) קאַנװענשאַן האָט די עדיוקיי"
שאָנא? קאַמיטע צווישען איהרע רעקאמענדאציעס פאָרנעשלאַנען,
אַז ,די עדיוקיישאַנעל קאָמיטע זאָל שענקען אויפמערקזאמקייט צו
דער ערציהונג פון יונגען דור ,דורך פרייע סאציאליסטישע סאַנדעי
איבער דעם לעצטען
סקולס פאַר קינדער ,אידישע און עננלישע".
פּונקט ווערט אַריינגעבראכט א מאַיאָריטעט און א מינאריטעט
רעפּאַרט .די מינאריטעט איז דאַפיר ,דאָס די ווערטער אידישע
און עננלישע" זאָלען ניט דערמאנט ווערען אין דער רעקאַמענדא-
ציאָן.
װיקטאר קאַהאַן (בר )99 .פון דער מינאָריטעט ,באַגרינדעט
זייער מיינוננ .ער ערקלעחרט ,דאָס דער אַ .ר .איז ניט קיין אויס-
געשפּראַכענע אידישע אַרנאַניזאַציאָן .,ווען עס ווערען ניט דער-
מאנט קיין שפּראכען פון אַנדערע פעלקער ,דאַרף אידיש אויך ניט
דערמאַנט ווערען.
ער באַהױפּטעט,
וויינבערג פאַרטיײידינט די מאיאָריטעט.
דאָס ווען עס װאָלט געווען א פאַדערונג פון שפּראַכען פון אַנדערע
כעלקער אין די רייהען פון אַרבייטער ריננ ,װאָלט מען עס זיי זיכעד
באווילינט.

אין דער דעבאטע

האָט דר .זשיטלאַווסקי

פאָרמולירט

זיין

באנריף איבער נאציאַנאַליזם.
מ1ע)נשען
,

זוינען צוטיילט

אין פעלקער און אידען

זיינען אויך

אַ פאָלק.
)9

די פאַרפליכטונגען

זיין אידיש

)2
טיזם.

פון דער אידישער

אינטעליגענץ,

איז צו

און ניםט מאָטעריש.

אנטערנאַצואַנאַליזם

דער

אר.

רינג

איז

איז ניט דאָס זעלבע ,װאָס קאַסמאָפּאָלע-

אַ אידישע

אַָרגאַניזאַציאָן

מיט

אַן

אינטער-

נאַצואָנאַלען כאַראַקטער ,אָבער ניט קיין קאָסמאָפּאָליטישע".

עס איז פאַרגעקומען א נאמענטליכע אִפּשטימוננ (ראָל קאָל),

די געשיכטע פוֹן ארבייטע ררונג
מיט
דטציאָן

28

שטימען

צוריקגעוויזען

אויף

דער

גענען
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אין

מאיאָריטעט-רעקאמענ-

געװואָרען.

61טער

קאַנווענשאַן

איז

אַרייננגעבראַכט

געװאָרען

פאַלנענדע רעזאַלוציע :
אַ,גערקעגענדיג דעם פאַקט ,אַז פיעלע פון אונזערע מעמבערס ,ווו-
נען פּאַראונטערעסירט ,אַז זייערע קינדער זאָלען פיעל וועניג האָבען אַ באַ-
גריף איבער דער אידישער היסטאָריע ,קולטור ,שפּראַך ,און ליטעראַטור,
און זיי זיינען דאַדורך אָפט געצוואונגען אַװעקצוגעבען זייערע קינדער
צו אָרטאָדאָקסישע

מלמדים

אווס

מאַנגעל אין פרויע אידישע

ראַדיקאַלע

פאָלקס-שולען :
אַזוי וי די לעצטע צייט האָט זיך אָנגעפאַנגען אַ באַוועגונג צו גרינ-
ען ראַדיקאַלע אידישע פאָלקס-שולען ,אין וועלכע די קינדער זאָלען זיך
לערנען אָהן דעם איונפלוס פון וועלכען פאַנאַטיזם אָדער רעליגואָן:

זיי עס דאַרום באַשלאָסען ,אויפצופאָדערען אונזערע ברענטשעס און
אונזערע מעמבערס וזיך אָנצושליסען אָן די סאָציאַליסטישע אידישע שו-
לען אין די ערטער ,וואו אַזעלכע עקזיסטירען

שוין און העלפען אויפבוו-

ען אַזעלכע דאָרט ,וואו זיי זיינען נאָך פאָרלויפיג נימאָ".
די רעזאָלוציע איז אַריינגעבראַכט געװאָרען פון דער רעזאַכו-
ציאַנס קאָמיטע ,ערוועהלט אויף דער קאַנװענשאָן,
די עדיוקיישאָנאל קאָמיטע (אב .צוקער ,רעפּאָרט-אַפּנעבער) פון
דער

האָס

קאַנװענשאָן

צווישען

איהרע

פאַרגנע-

רעקאַמענדאַציעס

שלאַנען :
,די ברענטשעס זאָלען גרינדען ראַדיקאַלע אידישע שוהלען
קינדער פון אַ .ר .מיטגלידער צו לערנען זיי אידיש'.

אין פאַרבינדונג
זען

די

רעזאלוציע,

מיט
וועלכע

דער רעקאַמענדאציע
איז

אַריינגעבראַכט

ווערט
געװאָרען

פאַר די

פאָרנעלע-
פון

דער

רעזאָלוציאַנס קאָמיטע ,און עס ענטוויקעלט זיך אַ לעבהאַפטע דע-
באַטע.

,פר .ס .ווראָק רעדט געגען דער רעזאָלוציאָן .ער איז מיט דער מוי-
נונג ,דאָס דערמיט װאָס די קאָנװענשאָן װעט אָגנעהמען דיזע רעזאָלוציאָן,
וועט מען אינדירעקט אינדאָרסירען די ראַדיקאַל-נאַציאָנאַלע שוהלען ,וועל-
כע ווערען אויפגעהאלטען פון דעם נאַצ .אַרב .פאַרבאַנד .נ .פוינערמאן רעדט
פאַר דער רעזאָלוציאָן .ער ערקלעחרט ,דאָס דער ,בונד" אין רוסלאַנד און
די פאַרשידענע אַנדערע סאָציאַלויסטישע אָרגאַנוזאַציאָנען אין פאַרשידענע
לקנדער האָבען אונדאָרטורט און שטיצען אַועלכע שוחלען ,און ווארום

ושָלען מיר זיין אָן אוושנאַחם ? גראַדע פאַרקעחרט .ווען מיר ועלען אני
=

1

:

:

:
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נעהמען דיזע רעזאָלוציאָן ,וועלען מיר דאַדורך פאַרמיידען צו שיקען אונ-
זערע קינדער אין די שאָװועניסטישע שוהלען".

,דיזע רעזאָלוציאָן ווערט געשטימט ביי ראָל קאָל.
איז װי פאָלגט:

דער רעזולטאַט

געגען  2 ,84אַבװעזענד 8 ,נוט געשטימט און  80פאַר

דער רעזאָלוצואָן")*.
דערמיט

האָט

די 61טע

קאָנװענשאָן

דאָס

ערשטע

מאָל

אין

פֿרינציפּ באַשלאַסען ,צו גרינדען ראַדיקאַלע פאָלקס-שוהלען.
דער פּרינציפּ אַליין האָט אָבער גאַר ניט געקענט אויפטאַן.
קיין בודזשעט פאר די שוהלען איז ניט געװאָרען באַװוילינט.
אין איהר רעפּאַרט צו דער 71טער קאַנװענשאָן דערצעהלט די
עריוס ,קאַמיטע ;
,דו פראַגע וועגען די קינדער שולען איז ביי אונז קיין מאָל ניט
אַראָב פון טאַגעס אָרדנונג ,גלייך פון אָנפאַנג האָבען מיר באַשלאָסען אויס-
צואַרבייטען א גענויען פּראָגראַם פאַר דוֹ קינדער-שולען ,אַריינצוגעהן אין
באַציהונגען מיט דו ברענטשעס .מיר האָבען אפילו ערוועהלט א סכּע-
ציעלע סאָב-קאָמיטע ,וועלכע זאָל זיך מיט דער פראַגע אָבגעבען .מען מוז

זיך אָבער מודה זיין ,אַז עס איז אויף דעם געביט נאָך גאָר ניט געמהאָן
געװאָרען".

אויף דער 71טער קאַנװענשאַן האָט די עדיוקיישאַנאל קאָמיטע
אַרײנגעבראַכט

פאַלנענדע רעזאַלוציע :

,דו קאָנװענשאָן פאָדערט אויף די עדיוקיישיאַנאַל קאָמיטע ענער"
גיש אָנצוגעהן מיט דער ארבייט פון אָרגאַניזירען נייע און העלפען די
שוין עקזיסטירענדע שולען ,וואו מען זאָל געבען די קינדער פון אַרבייטער
רינג אַ ראַדיקאַלע און סאַציאַליסטישע ערציהונג אין אידיש אָדער ענג-
ליש.

זי רעקאָמענדירם אויך צו גרונדען אין נין יאָרק אַ אידישע אַר-
בייטער

רינג מוסטער-שולע,

און אַסיגנירט אויף דעם  0001דאָלאַר .און

אַרויסצוגעבען

אויף וויפיעל עס איו מעגליך ,אָנהויבען
ראַטוד און לעהר-ביכער פאַר די שוהלען.
דיזע רעקאַמענדיישאָן װוערט איבערגעגעבען צו דער נעכסטער עדיו-
קיישאָנאַל קאָמיטע צו פאַרהאַנדלען".
די טויזענד

דאַלאר איז נגעווען דער ערשטער

קינדער-ליטע-

בודזשעט

פאר

די

שוהלען.
די צוויי ריכטוננען,

די פריהערדינע,

עס זאָל בלייבען דער טיפּ פון די אלטע

װאָס האָט דוקא

סאַציאליסטישע

*) פאַריכט פֿון דער 61פער קאַנװענשאָן ,פ,ריינד"

געװאָלט,

סאָנדעי

יוני.6181 ,
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סקולס און די נייע ,װאָס אין געשטאַנען פאר דעם נייעם טיפ רא-
דיקאַלע א י ד י ש ע שוהלען זיינען געווען גלייך פאַרטראַָטען
אין דער עדיוק .קאָמיטע,
מעהר געלד ,אויסער די טויזענד דאַלאר פאר ביידע טיפּען
שוהלען ,איז ניט געווען ,חאָט די עריוקיישאנאל קאָמיטע אין יאָהר
וועניג װאָס געקענט אױפטאָן .,אַזױ אָבער װוי דער סענ-
86

טימענט פאר די שוהלען אין אין דעם יאֲהר שטאַרק געװאַקסען
האָט זי צונויפנערופען
נרייטער נויאָרק,

א קאַנפערענץ

פון אלע ברענטשעס

פון

די קאַנפערענץ איז אַבגעהאלטען געװאָרען דעם 02טען יאַנואר
 ,8אין ,פארווערטס" האֵל,

די קאַנפערענץ האָט באַשלאַסען אַרױסצושיקען א לאַקאַלען רע-
פערענדום צו אַלֶע נואָרקער ברענטשעס ווענען א ספּעציעלען שוהל-
טעקס פון פינף אָדער דריי סענט א קווארטא? ,קיין אַנדער מיטעל
וי צו שאַפען נעלד ,האָט די קאַנפערענץ ניט נעפונען.
ביים רעפערענדום האָבען בלויו געשטימט  02ברענטשעס.
און ביי אַזא קליינער באטיילינונג האָט זיך פון די קאַנפערענץ-
באַשלוסען נאָר ניט אוױיסגעלאָזען,
די עדיוקיישאַָנאל קאָמיטע האָט אָנפאַנג  8191באַשלאָסען צו
גרינדען ,א מאָדעל קינדער-שוהלע" אין נואָרק ,אלס א פונדאמענט

פאַר שוהלען איבער'ן לאַנד,
אַבער אלץ די איינענע צרה ,ניט געווען קיין בודזשעט,
איינציגע ברענטשעס ,ניט קענענדיג זיך דערווארטען אויף
דער איניציאטיווע פון אָפיס ,האָבען אויפ'ן איינענעם חשבון גע-
דאָס זיינען די ברענטשעס אין מייוואוד,
נומען גרינדען שוהלען.
ראק איילאנד ,אילל ,,פּעטערסאָן ,אַלבאני ,וואטערבורי ,קאַננ .א.
אַז .װו .ניט האַבענדיג קיין נייסטינע און מאַראלע אונטערשטי"
צונג און אַנווייזוננען ,האָבען זיי זיך אָבער לאַנג ניט געהאלטען.
אין איחר רעפּאָרט צו דער 81טער קאַנװענשאָז ,זאַנט די עדיו"
קיישאַנאל קאַמיטע ,אז זגיעפינט פאר נויטיג אויפמערקזאם צו מאַס
כען די דעלעגאטען צו דער קאַנװענשאַן ,אז אויב זיי נעהמען די
שוהל-פראנע ערנסט ,דאז וועלען זיי מוזען באשטימען א געוויסען
פאָנד פאר דעם צוועק ,אז ניט ,װעט די ארבייט בלייבען אויף וויי-
די עדיוקיישאנאל קאַ-
טער העננען אין דער לופט ,וי ביז איצט.
מיטע רעקאַמענדירט ,אז  1סענט פּער סוארטאפ זאל געצטחלט
ווערען פֿון די פיטנליעדער פֿון ארבייטער רינג טאר א שוח פאנר.
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די 81טע קאַנװענשאַן (פּיטסבורג) האָט באַשלאַסען אַרויפצן-
לענען א טעקס אויף די מעמבערס פאר אידישע אַרנײיטער רינג
שוהלען ,און מען זאָל אַנפרענען די מיטגלידער ,צי דער טעקס זאַל

זיין איין סענט ,אָדער צוויי סענט פּער קווארטאל,
דער רעזולטאַט פון רעפערענדום איז נעווען :פאַר אן אייך-
סענטינען טעקס (פַּער קווארטא?) האָבען געשטימט  ,4791פאר א
צוויי-סענטיגען טעקם ,6812 --
דער באַשלוס איז אַריין אין קראפט דעם 1נטען יאנואר.9191 ,
דערמיט איז געשאפען געװאָרען א פינאַנציעלער פונדאמענט פאר
די ארבייטער רינג שוהלען.
דער נייער ,דעמאַלט נאָך ,גרינער" רעדאקטאר פון אפריינד",
י .ב .ביילין ,באַנײיסטערט פון דעם זינ ,װאָס די שוהלען האַבען
אבגעהאלטען ביים רעפערענדום ,האָט דעמאַלט אַזױ געשריבען:
,עס אוז אוונפאַך אַ באַפעהל צו דער עקזעקוטיוו קאָמיטע בכלל און
צו דער עדיוקיישאַנאַל

קאָמיטע

בפרט,

צו נעמען

ויך װאָס שנעלער

צו

דער אַרבויט .גוט נאָר מוונט אונזער מיטגלידערשאַפט מיט דעם צו זאָגען,
אַז פאַר די

אַרבייט

איז

זי גרייםט

צן

געבען

8אַרף,
וויפיעל ד

טאַקע אונטעראיילען ,צויאָגען .װוי זי װאָלט זאָגען:

נאָר וויף

אַ סוף ,אַן עק ,נאָט

אייך אַזוי פיעל ,וויפיעל איהר האָט אַפילו אַליין ניט ערװאַרטעט ,אָבער

לאָמיר עפּעס ועהן מעשים"*)

דאָס פּראָנראם פאר די אַ .ר .שוהלען.
אויף דער מאַנאַטליכער זיצונג פון דער נאַצ .עקז .קאָמיטע,
דעם 91טען אוינוסט ,8191 ,האָט די עדיוקיישאַנא? קאַמיטע רע-
פּאַרטעט ,אז זי האָט צונעטראַָטען צו דער אַרבייט פון נרינדען
אַרבייטער רינג שוהלען ,לויט דעם באַשלוס פון דער לעצטער קאַנ-
זי האָט אָפּנעהאַלטען א ספּעציעלע באַרטטנג מיט
ווענשאָן.
טוער פון דער אידישער ארבייטער באוועגונג און פּערזאַנען ,וועלכע
זיינען פארבונדען מיט סאַציאליסטישע סאַנדעי סקולס ,אום אויס-
די ויכטיגסטע פראַנען,
צואַרבייטען פּלענער פאר די שוהלען.
ואס זיינען פאַרהאַנדעלט געװאָרען ,זיינען געווען :

)
)2

װאו צו עפענען די שוהלען?
װאָס פאר א טיפּ זאַלען זיי זיין ?

*)

,פריונד" ,סעפּט.8101 .

8ט
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יי אטוי זאַלעט יי זיך אויפהאלטען?
היפיטל ועט פאסטען דורבשניט;יך יא

ב)3
)4
טאווט ?
אויפ'ן מנטאטג אין באשלאַטען געווערען צו רובען דריי קאָנ"
פערענצען אט פוראדק ,אין טארשירענע דוסטריקטען ,איף ונמא
די קאַנטערענצען זאלען גערופען ווע"
דעם 8ט ן מעסטעסטער.
 -אי}ן הארלעט .ויליאמטתורג און דאוז"דען פון ש ,7 .טרע נטשעם --
זאלען איך צגעלאזען װערען מה"
צו די קאנפעזענצש
טאן.
פרשטמער

אַ שויל

פון דרי שירישט  8 .8כברענטשעם.
דרי

אויף

סאנפערענצען

אט עם א

שוהל פקאמיטעם,
פאר די שוהכען

אי דער איינשנער

ויינען

ארענשאר טיט

אויף
דעם סטען

2קטס טע

האם געהאעבען

טא נאַטלימען ,מיטינ; :

אקטאַכער,8191 ,
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א- .ט טייטען אט

דער

האריכטעט

געררטרען

יל טרען  2פראנראט

שוים האט די עדיוק.

בען א פעדאואנען רטט ,ואס
פּראנראם.
דעם

גענטרינרעם
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עפשמיון האננא טאַנרעק ,און  2טוועקרטטן בוו דער
נרכגערעדם

קאַנטערענץ האָט טען ו

וענען די מעטאָדען ,טס
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)9
אידישער
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דוי געשוכטע פון ארבייטער רונג

 )6צו אַנטויקלען ביו זיו דאָס געפיהל פון שענקייט און פון
קערפּערליכער און מאָראַלישער צומטיגקייט.
?) צו אַנטװיקלען ביוי זיו דעם אידעאַליזם און דו שטרעבונג צו
הויכע מעשים ,וועלכע זוונען נויטיג פאַר ועדען קינד פונ'ם אונטער-
דריקטען

קלאַס אווף זיין ווייטערדיגען

לעבענס-וועג צו אַ בעסערע אָרך-

נונג.
דו פּראָגראַם פון די אַרבייטער רונג פאָלקס-שולען.
אין דו אַרבייטער רונג פּאָלקס-שולען ווערט גלערענט מיט דו קונ-

דער :א) די אידישע שפּראַך :לייענען ,שרייבען ,און רעדען; ב) או-
דישע געשיכטע; ג) אידישע ליטעראַטור; ד) געואנג און דעקלאַמאַציע
און טענץ;! ה) עס וערען געפייערט געוויסע אידושע און אַלגעמיינע
ימים-טובים ,אַרביומער ימים-טובים און אַלגעמוונע פרווהייטס ימום-
טובים.
מיט די קינדער ווערען אויך געפיהרט שמועסען וועגען פאַרשודענע
ערשיינונגען אין דער נאָהענטער סביבה פונ'ם קינד און אויך אין צוזאַ-
מענהאַנג מיט די ליטעראַרישע פראַגמענטען ,װאָס דאָס קינד לעום אין
שול.

מען דערצעהלט אויך די קינדער און מען לעזט זיי פא מעשות

און ערצעהלונגען ,װאָס דאַרפען ענטוויקלען די פאַנטאַזיע און דעם ווי-
לען פון די קינדער ,און דו בעסטע עטישע און עסטעטישע געפיהלען.
צולועב דעם זעלבען צוועק ווערען מיט די קינדער אויך פון צייט צו צייט
איונגעאָרדענגט אויספאָהרונגען אין אַ פּאַרק ,באַזוכונגען פון קונסט מו-
זעאום און פון אַנדערע וויכטיגע אַנשטאַלטען ,װאָס האָבען אַן ערציהונגס-
באַדייטונג".

אויף דעמזעלבינען מיטינג האָט ס .יעלין נעמאַלדען ,אז אין
האַרלעם האָט די אַרבײטער שול קאָמיטע שוין נעמאַכט פארבא-
רייטוננען צו עפענען א שוהלע און אז מען באַדארף האבען דערצו
געלד.
די נאַצ .עקז .קאַמיטע האָט בעשלאַסען ,צו געבען אן אַוװאנס
צו די יענינע שוח? קאַמיטעס ,וועלכע טרעטען נלייך צו צו דער
ערעפענונג פון די שוחלען".
אין דעמזעלביגען

געװאָרען די ערשטע

מאַנאַט (אָקטאָבער,

,)8191

אין נעעפענט

והאַרלעמער) שוהל ,מיט יעקב לעווין אלס

לעחרער .נלייך נאַכדעם זיינען נעעפענט געװאָרען שוחלען אין ווי-
לישַמסבורג און אין בראנזוויל,

יי געשוכטע פון ארבייטער רובג

זכ 4דס

אויסער נוארק אין געעפענט געװאָרען  א שוה? אין נואַרק.
שפּעטער אַביסע? האַבען זיך אַנגעפאננען צו עפענען שוהלען אין
פילאדעלפיא ,שיקאנא ,בעיאַן א .אַז ,וו
די עדיוק ,קאַמיטע פון  91-8191האט באַשלאַסען  ---װי זי
ניט איבער אין איהר באריכט , --צו שטיצען אויך אַ .ר .שוהלען
אין ענגליש ,אויב נאר זייער פּראַנראם װעט זיין אין איינקלאַנג

מיט אונזערע פּרינציפּען".
אין דעמזעלבינען יאמר האט די עדיוק .קאַמיטע געגרינדעט
סיטי און דיסטריקט עדיוק .קאַמיטעס  --לאַקאלע אַרגאנען דורב-
צופיהרעז

ארבייט.

די עדיוק.

אט

די קאַמיטעס

האַבען

אַ סך

גע-

האלפעז דער ענטוויקלונג פון שוחלען.

ביי דער 91טער קאַנװענשאַן (רעטראיט) איז בנונע די שוהלען
אַרײנגעבראַכט

געװאָרען פאַלנענדע רעזאָלוציעס :

,א) נעמענדיג אין אַבט ,אַז עס איז אונבאַדינגט גויטוג דאָס אין אַלע
אַרב .רינג שולען איבער'ן גאַנצען לאַנד זאָל זוין אַן איינחייטליכע פּראָג"

ראַם ,סוי װאָס אַנבאַלאַנגט די למודים און סיי צו דער פאָרמע פון פאַר-
וװואַלטונג ,באַאויפטראָגט

דו 91טע

יעהרליכע

קאָנװענשאָן

די עדיוקיישאַ-

נאַל קאָמיטע ,דאָס אַזוו שנעל ווו זי וועט דאָס נאָר געפיגען פאַר פּאַסענד,
זאָל גערופען

ווערען

אַ קאַנפערענץ

פון אַלע עקויסטירענדע

שולען ,און

גרינדען אַן אַרבייטער רינג שולען פאַרבאַנד.
ב) דער בודזשעט

פאַר די אידישע אַרבייטער רינג שולען זאָל פאַר

דעם יאַהױ  ,0901זיין  8סענט אַ קװאַרטאַל פאַר יעדען מעמבער.
רעפערענדום

אויפ'ן

זאָלען זיין דו סומען  4און  8סענט .מיט דיוען בודושעט

 )1צו אָרגאַניזירען נויע אוב .רינג שולען:
זאָלען זיך באַנוצען:
 )9אונמערשטיצען די עקויסטירענדע אַרבייטער רינג שולען און אָרגאַ-
ניזירען קורסען צוצוגרייטען און אויסבילדען פּאַסענדע לעהרער פאַר דו
שולען און העלפען די שולען אַזעלכע לעהרער צו באַקומען.
ג) דו קאַנווענשאן באַאויפטראַגט אויך די עדיוקיישאָנאל קאָמיטע
אווסצונוצען די אַרב .רונג שולען אַלס אַלגעמוונע בולדונגסיצענטרען".
די פראנע פון בודזשעט האָס אַרױיטנערופען א הייסע דיט"
מאַנכע דעלענאטען האַנען גע'טענה'ט ,אז די סומען  4און
קוסיע,
די דעקאמענדאציע אין גע-
 8סענט א קווארטאל זיינען צו גרויט.
שטעלט געװאָרען אויף א נאַמענטליכער אפשטימונג (ראָל קאָל)
און איז אָנגענומען געווארען מיט  80גענען  14שטימען.
דער רעפערענדום האָט באשטיסט מיט א נרויסער מאיאר-
טעט ,אז דער בודזשעט זאל ויין  8טענט פער קווארטאל.

די געשוכטע
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די נואַרקער 02טע קאַנװענשאַן האָט געהעכערט דעם שוח-
די 12טע קאָנ-
אויף  0סענםס א קװארטאל.
לען בודזשעט בין
ווענשאן (באַטטאָן) האָט צונעלעגט נאָך א טענט ,און די פפטע קגנ-
ווענשאן (טאָראַנטא) האָט געהעכערט דעם בודזשעט פאַר שוחלען
ביז אויף  01מענט.
די ארבײיטער רינג מעמבערס האַבען זיך שטענדינ ווארעם
און מיט אן אָפענער האנד אָפּנערומען אויף זיעם פאַרלאַנג ,צו גרינ-
דעז װאָס מעהר שוהלען.
די שוהלען באַװענונג האָט ארומגעכאפּט כמעט אלע שטעט
און שטעטלאך פון אמעריקע.
די שותלעךרנעץ אין פאַרשפּרײט
איבעראק( ,ואו עס געפינען זיך אַרבייטער רינג מיטגלידער ,פון
איסט בין װועסט ,און פון נאָרט ביז סאוט,
היינט פארמאַנט דער א .ר .אן ערך  001שוהלען.
אין פיעל אַרבײיטער רינג שוזקען זיינען פאַראן קורסען פאַר

דערוואקסענע ,וואז עס ווערט געלערנט אירישע געשיכטע ,אלנע-
מיינע געשיכטע,

פּאַליטישע עקאַנאמיע,

אריפמעטיק און ענגליש.

אוֹיף דעם אַ .ר ,שוליגעביט האבען זיך אויסגעצייכענט ,א חוץ
דער עדיוק .דירעקטאָר י ,ב .ביילין ,אויך יעקב פעווין ,נ .פיינער-
מאן ,דער פארשטאַרבענער י ,2 ,דראגונסקי ,י .שטיינבכוים ,דער
פאַרשטאַרבענער וולאדימיר מעדעם ,ד .שקלאר ,נ .כאנין ,מ ,או-
ווענסקי ,מ .כאיעט ,ה .שטפּיראָ פון פילאדעלפיא ,אי קאַליש מון
שיקאנאָ און אנדערע.
דער ערמאַלג פון די שוהלען אין שיקאנא ,פילאדעלפיא און
קליוולאנד ,אין ניט וועניג צן פארדאנקען די דאָרטינע אויסנאבען
פון פ
,ארווערטם" ,וואו די נאַנצע שוחלען באוועגונג האָט געפונען
אַ ווארימען אבקלאנג.

די ארבייטער דינג מיטעל-שוהלען.
די ענטוויקלונג פון די עלעמענטארע ארבייטער רינג שוחלען
האָט לאַגישער ווייזע געמוזט פיהרען צו א באַװענונג פאר ארבייטער
רינג מיטעל שוחלען.
ע
ר
אין סעפּטעמב  ,1291 ,האָט זיך אין נואָרק געעפענט די
ע ר ש ט ע אַ .ר 0 .יט ע?  -שו  7עב אוהד צועק איז
צו פאַרטיפען און אויסברייטערען די קענטניש פון די קינדער אין
אידיש און אין טלגעמיינע ענינים ,באקאנט פגכען יי מיט חער
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אַרבײיטער באַװענונג און אויסבילדען צוקונפטינע ארבייטער טוער,
געהילפטילעחרער ,אינטעליגענטע אַפיס-אַרבייטער אין אַרגאַניואַ-
ציעס און דאָט גלייכען,

דאָט פּראַנראם פון דער מיטעל-שולע אין; אירישע קאַממּאי
זיציע,

גראמאטיק

און רעטאריק,

אידישע

ליטעראטור,

אירישע

געשיכטע ,העברעאיש ,תנ"ך אין אידיש ,געשיכטע פון רעוואלוצוא-
נערע באַװענוננען ,פּאַליטישע עקאַנאַמיע,
זאַנג ,סטענאגראטיע און מאַשין-שרימט,

קולטוריגעשיכטע,

גנע"

אַזױינע פולקאַמענע סמיטעלדשוהלען פֿאַרמאַנט דער ארבייטער
רינג אין ני-יאָרק ,שיקאנא ,פילאדעלפיע און וויניטעג .עס לערנען
זיך אין זיי אן ערך צויי חונרערט שילער.
אַ חוץ אָט די נאנצע מיטעלישוזלען זיינען אין פארשידענע
שטעט פאראן א רייהע מיטעלד-שוח? קלאַסען ,וואו עס ווערט אויף
א קאָנדענפירטען אופן דורכנעפיהרט מעהר אָדע" װענינער אַ
פּראַנראם פון מיטעל-שוהלען,
גרויס קרעדיט פאר דער באוענננ פון מיטעלישוהלען און

פאר זייער פּראַנראם קומט יעקב לעטי.

די לעהרער קורטען.
אַז די ארבייטער רינג שוהלען זיינען געװאָרען גרעסער

אין

צאָה? און אין באדייטונג ,האָט זיך אַרױסנעװיזען ,או עס איז פאַ-
ראַן א גרויסער דוחק אין לעהרער ,וועלכע זאַלען זיין צונעפּאַסט
צו דעם נייעם טיפּ שוהלען ,װאָט דער א .ר ,האט באַשאַמען.
פריהער האָט מען געװאלט צו דעם לעהרער פערקאנא? צוײ
מען האָט פאַרזוכט צו אֲר"
ּ,אַבליק סקול טיטשערט",
ציהען די פ
,יטשערט" זאַלען ווע"
נאַניזירען ספּעציעלע קורסען ,וואו אָט די ט
רען באקאַנט מיט אידישע למודים און מיט אידישקייט 3כלל .דער
עס אין געבליבען או
פארזוך האָט זיך אבער נִיט איינגענעלען.
מען זאל פון די פאַלקט אינטעליגענטען גופא אויסבילדען לעחרער.
פאר דעם צוועק האט סען ארגאנוירט ארבייטער רינג לעחרער
פורטען ,וואו די פטודענטען פקרינען די נויטינע פארבארייטוננען
פאר זייער צוקונפטיגער טעמינסייט אלם לעחרער אין די אררי"
טער רינג שוהלען .,פריהער זיינען די קודפען געווען איין-יאשהריגע,
באר די לעצמז דריי יאָתר זינען זייר אוקערגעענדערט ועהראי

עז אויף צוויידיעהריגע,

דו געשונטע פֿון ארבווטער רונג
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אויף די קורסעז

ווערען נרינדליך געלערנט אירישע ליטע-

ראטור ,אידישע געשיבטע ,אלגעמיינע נעשיכטע ,פּעדאַנאַניק ,פּאַ-
קיטישע עקאַנאַמיע ,די טעאַרַיע און פּראַקטיק פון סאַציאליזם ,די
נעשיכטע פון הער אלנעמיינער און אידישער ארבייטער-באווענונג,
נאַטור וויסענשאַפט ,פּסיכאַלאַניע ,ענגליש ,עננלישע ליטערא-
טור ,אמעריקאנישע נעשיכטע ,העברעאיש א .אז .וו
די ערשטע קורסען זיינען געעפענט געװאָרען אין יאהר .9191
אויף די קורסען האַבען זיך נעלערנט איבער  001סטודענ-
טען .אַ קך פון זיי זיינען איצט צווישען די בעסטע לעהרערס אין די
שוהלען .זיי זיינען ניט בלויז לעהרערס פאר קינדער ,נאַר אויך
פַאר דערוואקסענע.

אין די לעצטע יאַהרען ,ווען די לעקטשור טורס זיינען בט?
געװאָרען איז אויסגעפאלען אויף דעם חלק פון די לעהרער אין די
ש .ר .שוהלען ,איבערצונעהמען די נאַנצע בילדונגס-טעטיגקייט אין
די שטעט ,זיי לייטען איין דיסקוסיעם ,האלטען פאַרטראגען און ני-

בען אויד סיסטעמאטישע לעקציעס,
די עדיוקיישאַנַאל קאַמיטע שיקט צו צוֹ די לעהױערס ,וועלכע
נויטינען

זיר אין דעם,

קאנספּעקטען

און ביבליאַגראפיעס

ווענען

פאַרשידענע פראנען און העלפט זיי אין זייער אַרבײט,
פאר דער צייט ,װאָס די קורסען עקזיסטירען ,האבען דארטען
גענעבען אונטערריכט :אלדזשעראן ליע ,ה .ראַגאָף ,ש .ניגער,
א .ש .זאַקס ,צביון ,5 ,לעהרער ,חיים שויס ,יעקב לעווין ,י .שטיינ"
בוים ,דר .ל .כץ ,אַלְנִין ,מרמר ,ח .בורגין ,מ ,איווענסקי ,דר .א .חפץ,
דר ,י ,שאַצקי ,מיס קענאן ,מיס שובערט ,און אַנדערע.
דער פארוואלטער פון די ל?עהרער קורסען איז פריהער געוועוז
יעקב לעווין ,די לעצטע פּאַר יאָהר ווערען זיי פארװאלטעט פון
בילדונגס-דירעקטאר י .ב .ביילין,

זי ארבייטער רינג שוהלען צוואמענפאָהר.
דער ערשטער צוזאמענפאחר פון לעהדער ,טוער און פארוואל"
טער אין דער אַרבייטער ריננ שוה? איז אָפּנעהאלטען געװאָרען אין
נויארק ,דעם 99טען און 09טען אפּריל און 1טען מאי,0991 ,
די זיצוננעז פון דער קאַנפערענץ זיינען פארגעקומען אין דער
געביידע פּון דער האַרלעמער אַ .ר ,שול,

די געשונטע פֿון אױבווטער רוגן

915

די קאַנפערענץ איו געעמענט געװאַרען פון י .שטיינבוים ,אין
נאַמען פון נ ,י .בילדונגס קאַמיטעט א .ר.
דער פארזיצער פון דער ערשטער זי
צ
ו
נ
ג
א
י
ז
ג
עווען י .לעווין.
אויפ'ן צוזאַמענפאהר זיינען געווען  62דעלעגאַטען ,פאַרטרע-
טער פון  82אַ .ר ,שוחלען ,א חוץ דעם אין געווען א פארטרעטער
פון דער אידישער סאָצ ,פעדעראציע און א פאַרטרעטער פון דער נאַ-
ציאַנאלער עקועקוטיווע פון א .ר .עס זיינען אױך געװוען אַזי
איינגעלאדענע געסט.
נאַך דעם וי דער צוזאַמענפאָהר האָט פעסטנעשטעלט ,אז דער
ציעל פון דער אַ .ר .שוחה? אין; צוצובינדען דאָס אידישע ארביי-
טער קינך צום אידישען ארבייטער-קלאט און צונרייטען איהם
פאַרצוזעצען דעם קאַמף פון זיינע עלטערן טאר א בעסערער
צוקונפט ,האָט ער אַרױסנעטראַנען פיעל? וויכטינע באַשלוסען בנונע
דעם פּראַגדאם און אנדערע פראַגען ,װואָט זיינען געשטאַנען אוים'ן
טאגעס-אַרדענונג.

די פּראַגראם קאַמיסיע האָט פאַרגעשלאָגען ,אז דער קורס אין
דער אַ .ר ,שוחל זאָל באַשטעהן פון צוויי טיילען )1 :אן עלעמענ-
טאדער קורס ,און  )2א העכערער קורט.
דער קורס פון דער עלעמענטארער שוח? זאָל זיין א פיער-
יעהריגער ,איינגעטיילט אין פֿאַלגענדע קלאסען :א ,1-א,2--
ב ,1--ב ,2---ג ,1---ג ,2---ר1, --- ,2---7
אלס פּראַנראם פון למודים פאר דער עלעמענטארער שוהפ
נעמט דער צװאַמענפאַחר אָן דאָס פּראַנראם ,וי עס איז אויסנע-
דריקט אין ביכעל ,די אידישע ארבייטער רינג שוהל",
בנוגע לעגענדעם אין די א .ר .שוהלען :
,דער
די

צוזאמענפאָהר

אַלטע אידישע

רישען

ווערטה

עלעמענטען

פון

אַנערקענט

לעגענדעס

פון
דער

פון

אַ גרויסען
אַלטער

דעם

תנ"ך
טיול

און
פון

אידושער

גרויסען
פון דו
זיי,

און

געשיכטען;

פּאָעטישען
מדרשים,
זייער
ער

ווערט

דעם

ערציהע"

באַדייטוגג

נעמט

פון

אָבער

אָלס
אויך

אין אַכט אין דער זעלבער צייט ,אַז זעהר פועל פון אָט דו לעגענדעס זיו-
נען דורכגעדרונגען מיט א רעליגיעוען עלעמעגט ,װאָס ענטשפּרעכט נים
דער וועלטלוכקייט פון דו א .ר .שולען.
דער

צוואַמענפאָהר

באַשליסט

דעריבער,

דער א .ר .שול ,זאָלען ארוונגעפוהרט

אַז אינ'ם

ווערען די לעגעענדעס

אבות ,און אויך נאָר די פון זיי ,וואו דער עלעמענט

גאָט אוו גיט דער הערשענדער:
א

::

4

4

קוריקולום

וועגען

פון רעליעגוע

פון

די
און

אין ער גיט איבער דעם בולדונגם קאָ
= א

א

=

פצ

=

6

=
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00
מיטעט צו שאַפען אַ קאָמיסיע

(וועלכע זאָל אַריוננעמען

אויך וייטיגע

אַ גענויען

קאָמפּעטענטע פּערזאָנען) ,װאָס זאָל אויסאַרבוומען

צעטעל פון

לעגענדעס פאַר דוי א .ר .שולען.

וועגען לימוד פון געשיכטע:
דער צוזאַמענפאָהר רעקאָמענדירט אויסצופּרואווען די אויסטיילונג
פונ'ם געשיכטע-לימוד פאַר אַ באַזונדערען לערער אין שולען ,וואו עס
איז פאַראַן מעחר ווו איין לערער ,אָדער אויסטיילען דעם געשיכטע לימוד
אַזוי ,אַז קינדער פון איין עלטער און אַנטוויקלונג זאָלען לערנען צוואַמען.
דער העברעאישער

דער צוזאַמענפאָהר אַנעיקענט:

עלעמענט:

 )1אַז כדי די קינדער זאָלען גוט
שפּראַך ,וועלכער

וויסען דעם העברעאישען עלעמענט פון דער אידישער
אוז אַן אומאָפּטיולבאַרער און זעהר וויכטיגער טייל איהרער ,איז נויטיג,
אַז עס זאָל אָט דעם עלעמענט אָפּגעגעבען ווערען גענוג צויט שוין אָנהוו-
בענדיג פונ'ם צווייטען

יאָהר אָן.

 )9אַז כדי די קינדער זאָלען קאָנען באַואוסטוינוג אויפנעהמען
און ריכטוג פאַרשטעהן אַלע העברעאוש-אידישע ווערטער און באַזונדערס
דו העברעאישע אווסדריקען און זאַצען ,וועלכע ווערען אָפט באַנוצט און
דער אידישער שפּראַך ,אין אויסערדעם נויטיג ,אַז אינ'ם לעצטען (פער-

טען) קלאַס ,זאָל מען דו קינדער נאָך באַקאַנט מאַכען מיט די עלעמענ-
טאַרע כללים פון דעם העברעאישען
אומבאַדינגט

עלעמענט אין אידיש ,וועלכע זיינען

נויטיג .דער שול-קאָמיסיע ווערט איבערגעגעבען

בייטען אַ צעטעל פון אָט די כללים און צושיקען

דער

צוזאַמענפאַחר

האָט

אויך

אויסצואַר-

זיי איבער די שולען.

באַשלאַסען,

א

פאַלגענדע

ימים טובים זאַלען געפייעדט ווערען אין די אַ .ר .שוהלען :
יום טוב פון די אידען.

)1

פּסח  --אלס באַפרוואונגס

)0

ל"ג בעומר  --אַלט אַנדענק פונ'ם קאַמף פון בר כוכבא און ר'

עקיבא.

 )8דער ערשטער מאַי  ---אַלס יום טוב פון אַרבייטער-ברידערליב-
קייט און אַלס אויסדרוק
4
)2

פון אַלװועלטליכען

שלום.
ואָך.

חנוכה  --אַלפ יום טוב פון באַפרייאונג פון גריכישען
-81טער מערץ  --יום טוב פון קאַמף פון אַרבייטער פאַר זייער

באַפרויאונג.
 6פּורים  ---אַלס קינדער יום טוב (פון געהן פאַרשטעלט ,שיקען
שלח-מנות און אַנדערע פאַרוויילונגען).
?)

4טער

יולי  --באַפרוואונג פון אַמעריקא.

'דו געשיכטע

)8
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91טער פעברואַר( ,לינקאָלנט געבורטסטאָג)  --באַפרייאונג פון

דוֹ נעגערס.
)9

רוסישע רעװאַלוציע (דער צוזאַמענפאָהר לאָזט איבער צו יעדער

שול די אויסװאַהל פונ'ם טאָג).
ער האָט אויך אויפגעפאַדערט די עדיוק .קאָמ .אוױיסצואַרבייטען
פּלענער פאר קינדער גערטנער ,האָט אוֹיך כאַשלאַסען אַרױסצונע-
בען א קינדער זשורנאל ,לעחרדנוכער ,און אז די שריוק .קאָמ .זאָל ביו
|
זיד איינאַרדנען א לאנער פון שוח? מכשירים,
עם זיינען שפּעטער אָבנעהאלטען געווארען נאָך  4א ,ר .שוהל
קאנפערענצען { איינע אין קלוווקאנד ,איינע אין פילאדעלפיא ,נאָך

איינע אין נויארק ,און צוויי פאראלעלע קאַנפערענצען (שיקאנא און
נואַרק) אין ,4291
אויף די אלע צוזאַמענפאַהרען האָט זיך אױיסקריסטאַליזירט
אַן איינחייטליכע

פּראַגראם,

הֹאַי פאר דער מיטעל-שוהלע.

סאי

פאר דער עלעמענטארער

שוחל,

צו יעדען צואטענפטחר זיינען צו-

געגרייט געװאָרען רעפעראטען און עס זיינען ברייט דעמאטירט נער
װאַרען די יעהרליכע באריכטען פון אַפִּים ,וי אויךר די באריכטען
פון די ערטער.

פארשידענע אויפמואונגען פון און פאף די שוהלען.
װואָס פאר א נרויסען איינפלוס די א .ר .שוחל? האָס אויף די
קינדער און ואס פאר א גייט זי פלאנצט אין זיי איין ,קען אונז
באווייזען פאַלגענדער פאקט.
אין  12-0291האַנען זיך די קינדער פון די שוחלען אבגעזאַנט
און האַכען

זייערע

פּעניס אָפּגעגעכען צו העלפען די חונגעריגע קינדער אין אייראפא.
זעקם טויזענד דאַלאר אין געואַמעלט געווארען פון אט די פּע-
ניס פֿאַר די אידישע קינדער-שוזלען אין טיירמטע,
ווען עם אין געשטארבען

דיקאלע
האַלטען
קלעחרט
די
וואכען.
צווישען

דער פארקעטפער

טאר אידישע

ראי

שוהלען ,וולאשדימיר מעדעם ,זיינען אין אלע שוהלען אָפּנע-
געווארען טרויער-מיטיננען ,אויט װעלכע מען האט ער
דאָס לעבען און ווירקען פונ'ם פגרשטקרפענעם.
לעצטע דריי יאַהר ווערען ארנאניזירט נאציאנאלע שוחל-
זייער ציע? איז צו פראפאנאנדירען די א ,ר ,שוה? אידעע
דאָס װערט דער"
די ארגאניזירטע אידישע ארבייטער.

פון ארבייטער
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ּ,אוסטערם" ,מאַס-מיטינגען
גרייכט דורד פּאמפלעטען ,אויפרופען ,פ
אין דעם גרעסטען טייל שוהלען װערט
און שוה?-קאַנצערטען
אויך יעהרליד אויסגענוצט די חנוכח-וואָך פאַר אַן ענליכער פּראַ-

פּאנאנדע.
די שוח?-ליטעראטור ,װאָס די ע .ק ,האָט אַרױסגענעבען:
,קינדערלאַנד" ,מאָנאַטליך פאר  072יאָהר ,אונטער דער רע-
דאַקציע פון י .ב .ביילין ,י ,5 .דראגינסקי ,יעקב לעווין און י.

שטיינבוים,

לעצטער רעדאקטאר  --י .שטיינבוים,

ביבליאַגראפיע פאר לעהרער ,פון ? ,לעהרער,
שפּיעלבוד פאר קינדער,

פון י .שטיינבוים.

פּראַנראם ביכעל  ---די ארבייטער רינג שול ,פון יעקב לעווין.
פּאמפלעטען :

װאָס זיינען די אַ .ר .שולען ,פון יעקב לעווין.2291 .
צילען און אויפנאבען פוֹן די א .ר .שוהלען ,י .2 .ביילין8201 ,
צילען און אויפנאבען פון די אַ .ר ,שוהלען ,י .ב .ביילין4291 ,
קינדער-אַפּטײלונג ,אין ,פריינד" פון אָקטאָבער,8291 ,
פון

נאַוועמבער,

,4991

אַן;:

מאַנאַטליכער

שוה?-בולעטין,

אונטער דער רעדאקציע פון דירעקטאַר י .ב .ביילין,
פון יאנואר ,52991 ,אַן :מאָנאַטליכע שוהל-ביבליאַטעק( .די
ערשטע ביכלעך זיינען געווען י -אפּאטאַשו'ס

,שרה'קע" און נאָר-

שינ'ס צוויי ערצעהלונגען).
די ע .ק ,האָט אויך אַרױסגענעבען קלאַס-זשורנאַלען ,העפטען,
באַטאנס און פארשידענע שוהל-מכשירים.
אויף דעם געביט פון כרעסטאַמאַטיעס פאר די אַ .ר ,שוהלעו
האַכען יעקב לעווין ,י .װאָה? און י .שטיינבוים אױפנעטאַן זעהר
די שוהלען האַבעו
פיעל דורך זייער פּריוואטער איניציאטיווע.
אין די ערשטע יאַהרען אַ סך נעליטען דערפון ,װאָס זיי האַבען
די פון איראָפּא
ניט געהאט קיין פּאַסענדע כרעסטאָמאַטיעס.
זיינען איננאנצען ניט געווען צונעפּאסט פאר אונזערע אמעריקאנער
די היגע אויסגאבען זיינען גיכער געווען צונעפּאסט צו
קינדער.
די נאציאַנאַליסטישע שוהלען ,װי צו אונזערע .פריהער יעקב לע-
ווין און שפּעטער אויך י .שטיינבוים ,האַבען געשאַפען מיט דער
צייט לייענביכער ,װאָס זיינען אממערסטען געווען צונעפּאסט צו
די אַ .ר .שוהלען.
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82

אויף דעם געביט
פון געזאַנג אין די קינדער-שוהלען האבען
פיעל אויפגעטאָן מ.
געלבאַרט ,? ,ליאוו ,יעקב שייפער און אשר
מאנוסעוויטש ,סאַי בנוג
ע אייגענע קאַמפּאַזיציעס און סאי בנונע
דער אראנזשירונג פון
די מאַטיווען ,צופּאַסענדיג זיי צו די באַ-
דערפנישען פון אונזע
ר
ע
ש
ו
ה
לען.
די לאַקאלע שו
ה
ל
ע
ן
פארוואלטונגען האַבען זיך זייעדע איי-
גענע מעטאדען און
אופנים ,לייכטער צו מאַכען פאר די קינדער די
למודים און
וי אַזױ זיי אַריינצוציהען אין די שוהלען.
דהיינו :
אין װוינ
י
פ
ּ
ע
ג
,
א
ו
ן
א
י
ן
ט
א
ַ
ר
א
ַ
נ
ט
א
ָ
,
קענעדע ,האָבען די שוהלען
אייגענע קינ
ע
מ
א
ַ
ט
א
ַ
ג
ר
א
ַ
פ
ע
ן
פ
א
ַ
ר
ד
י
ק
י
נדער
אין א
ט
ל
א
ַ
נ
ט
א
,
ד
ז
ש
א
ַ
ר
ד
ש
י
א
 --- ,אַן אױטאַמאַביל-באָס צו
פיהרען קינ
ד
ע
ב
צ
ו
א
ו
ן
פ
ו
ֹ
ן
דער שוחלע,
אין מ
י
ל
װ
ו
א
ָ
ק
י
אַן
אייגענעם גאַרטען ,װאָס די קינדער האַ-
בען פארזייעט,
אין װיניפּעג איז
געגרינדעט געװאָרען דער ערשטער קינדער-
גאַרטען.
אין יאַנגסטאַנער
שוחלע האַבען די קינדער אליין אַנגעשרי-
בען א פּיעסע און פ
י
ה
ר
ע
ן
א
י
ה
ר
דורך.
די יאַנגסטאַנער קינדער
פון שוהל גיבען אַרױס
א
מ
א
ַ
נ
א
ַטליכען נייעס בולעטין.
די דעטראַיטער
אַ .ר .שוהלע האָט רעגעלמעסיג אַרויסגעגעבען
א זשורנא? ,קנאַספּען"
 .עס איז אבער בכלל כמעט נישטאַ קיין איין
שוהלע ,וועלכע זא
ַפ נים האַבען אַרױסגעגעבען א רייהע קינדער-
זשורנאלען ,רעדאג
י
ר
ט
א
ו
ן
ג
ע
ש
ר
י
ב
ע
ן
פון די קינדער אליין,
אין די לעצט
ע
פ
ּ
א
ַ
ר
י
א
ה
ר
ע
ן
זיינען געגרינדעט געװאָרען זומער-
י
ס
קאַלאַניעס פאר ד ינדער.
אין שיקאַנא --
יעהופּעץ; אין נויארק  --קינדער לאַנד;:
אין אַטקאנטא  ---קינדער-פּלאַץ,
אין נויארק
זיינען פאַראַן  4מוזיקדשוחלען  :דאוז-טאון ,װויל-
ליאמסבורג ,הארלעם
און קוני איילאנד .,אַן א .ר .מוזיקדשוחל איז
אויך פאַראַן אין סיראקיוז.
פון די מוזיק-שוהלען האַבען זיך שוין
אַרױיסגעוויזען קינדער-טאַ
לאַנטע ,וואס זאָגען צו זעהר פיעל אוים }
געביט פון פידעל און פיאנא,
די
מעחרסטע שוחלען האָבען איינענע פּיאַנאָס.
געוועחנליך
קויפען
ד
א
ָ
ס
ד
י
מ
ו
ט
ע
ר
פ
אראיינען אַרום די שוחלען אַלס פתנות
פאר די קינדער.
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אַלס די נאַציאַנאַלע פארוואלטונג פון די שוהלען האָט פרו"
הער פונקציאַנירט די נאַציאַנאַלע שוה? קאַמיסיע ..אין דער ערש-
טער קאמיסיע זיינען געווען :פמ .איווענסקי ,י .ב .ביילין ,י .דאָ-
ראשקין ,י .7 .דראגונםקי ,יעקב לעווין ,? ,לעהרער ,נ .טיינערמאן
די קאַמיטע האָט נאַר געקענט
י ,שטיינבוים און ד .שקליאר.
דורכפיהרען באשלוסען ,וואס זיינען נוט געהייסען געװאָרען פון
דער נאַצ .עדיוקיישאנא? קאמיטע.
אין פריהלינג ,2291 ,אין די נאציאנאלע שוחל-קאַמיסיע אִפּ-
געשאַפט געװאָרען ,צוליב דעם ,ואס עס פלענען אָפט פארקומען
רייבונגען צווישען דער קאמיפיע און דער עדיוק .קאַמיטע.
איצט פונקציאַנירט אויף איהר פלאץ א פּעדאנאַנעױיראַט ,וועל-
כער באשטעהט פון אט די מיטגלידער:
י ,ב ,ביילין , א .הארקאווי ,פּראַם .א ,נאלאצקי ,ר .י .חפץ,
יעקב לעווֹין ,? ,לעהרער ,נ .כאנין ,דר .פאַנעלמאן ,נ .קאמיענעצקי
און א ,י ,שיפליאקאַף.
די אויפגאבע פון דעם פּעדאנאַנען ראָט איז צו העלפען דער
עדיוק .קאַמיטע אין דער עקזאמינירונג פון לעהרער ,אין דעם אויט-
װאַה? פון ליטעראטור פאר די שוהלען און בכלל? די באַטראבטונג
פון וויכטינע פעדאנאגישע פראנען.
אין  3991זיינען  89פּראַצענט פון אַלע אַ .ר .שוחלען
װאָדען באַזוכט פון פאַלגענדע אינספּעקטאָרען :

נע-

י .באסקין ,י ,ב .ביילין ,פּראַם ,נאלאצקי ,ג .זיבערט ,א .ווא-
לינסקי ,י ,פישמאן ,נ ,פיינערמאן און א .י .שיפליאקאוו.
אין דער גאַר לעצטער צייט (יאנואר  )8991האָט דער נאַציאַ-
נאַלער אַפיסם אייננעפיהרט פאַרזיכערונג פאר די לעהרער,

די ארבייטער רינג לײיבאָר לייסעאומס.
איינע פון די וויכטינסטע אויפטואוננען פונ'ם אַרבייטער רינג
זיינען די לייבאָר לייסעטומס  --ארבייטער אַקאַדעמיעס ,ארבייטער
טעמפּלען אַדער ארבייטער חיימען.
די לייבאר לייסעאומס זיינען ניט נאָר איינענע הייזער ,וואו
עס ווערען דורכנעפיהרט אלע טעטינקייטען פון דער באוענונ,
נאַר אויך היימען ,וואוֹ די ארבייטער מיט זייעדע פאַמיליען קומען
זיד צונויף נאַך דער ארבייט ,א שבת ,א יום טוֹב ,און מען פיהרט

5
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זיך אינטימע ,פריינדליכע שמועסען ביי א נלעזעל טיי ,מען שפּיעלט
א דאַמינע ,א שאך ,און מען פארברענגט גאנץ נעמיטליך די צייט,
די אידעע פון לייבאַר לייסעאומס דאַ אין אמעריקא ,קומט
פון די דייטשע גענאָסען ,וועלכע האָבען זי אריבערגעבראכט פון
דייטשלאַנד און עסטרייד ,וואו אַזעלכע ארבייטער אַקאַדעמיעס ווו"
נען שוין געווען פון לאננג.
אַנפאַנג פון די ניינצינער יאַהרען האָט א ברוקלינער דאַקטאר,
גייראר ,אַוועקנעגעבען א לאט צו א גרופע דייטשע נענאַסען ,וועלכע
האבען גענרינדעט א ,האַם אַסאַסיאײישאָן" ,מיט'ן צוועק אויפצר-
בויען אַן ארבייטער היים,

די ,האם

אַסאַסיאײישאַן"

האָט אַרױסנעלאָזען

שערס

און

באנדס ,האָט נגעמאכט פארשידענע אונטערנעהמונגען ,האָט געזאַ-
מעלט פרייווילינע בייטרא;ען ,און ווען זי האָט נעהאט א געוויסע
סומע געלד ,האָט זי אויפנעבויט א ,לייבאָר לייסעאום",
נלייד נאַכדעם האָט זיך אויך אין נויארק געגרינדעט א ;האִם
אַסאַסיאיישאַן" און האָט אויפ'ן זעלבינען ברוקלינער שטיינער צו-
נויפגעקליבען א סומע פון  81טויזענד דאַלאר און אויפגעבויט איי-
נעם פון די שעהנסטע טעמפּלען אין נויארק  --דעם ;ליײיבאַר
טעממּעל".
דער לייבאַר טעמפּעל האָט נעקאסט  821טויזענד דאַלאר ,די
נדויסע מאַרטגיידזשעס (היפּאַטהעקען) ,װאָס זיינען געווען אוים'ן
די הכנטה
טעמפּע? ,זיינען ביסלעכווייז אויסנעצאַהלט געװאָרען.
פון טעמפּעל ,אַ חוץ פון די דיוס און דאַניישאנס ,אין נעקומען
דורכ'ן אָפּנעבען די לאַקאלען אויף לעקציעם ,מיטינגען ,קאַנצער-
טען ,ליטערארישע אַװוענדען א ,אַז ,וו
דעם ביישפּיעל פון ברוקלין און נירדיאָרק האָבען אָנגעפאַנגען
נאכצוטאָהן אַנדערע שטעט ,און עס האָבען זיך אין פארשידענע
ערטער אָנגעפאַנגען באַװענוננען צו בויען אלייבאָר לייטעאומס".
אויף דער אידישער אדבייטער-נאס איז דעד ערשטער לייבאר
לייסעאום געבויט געװאָרען פון בר 2 ,אַ .ר -- .אָט פון דעם זעל-
בינען ברענטש ,װאָס האָט גענרינדעט די ערשטע סאַנדעי סקול
אין אמעריקא ,און האָט אויף זיין קרעדיט א סך אַנדערע וויכטיגע
אויפטואוננען,
אין  6091האָט בר ,2 ,וועלכער האָט שוין דעמאַלט געהאט

אן ערך דריי הונדערט מיטנלידער ,אַרויפגעלעגט אויף זיי א טעקס
פון פינף דאַלאד ,אויסצוצאהלען אין פאַרלױף פון א יאהר צייט,
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דאָס איז
געװאָרען פאַר
דער אידישער
עס האָט
צונויפגעקליבען

דוּ געשוכטע פון ארבייטער רוֹנה

װאָס איז געלייגט
פון און פאַר

געווען דער ערשטער פונדאַמענט
דעם ערשטען לייבאָר לייסעאום
באַועגונג.
ניט לאַנג געדויערט ביז אין דער קאַסע האָט זיך
א סומע פון פופצעהן הונדערט דאַלאר.

דער ברענטש האָט ערוועהלט א ,הויז קאַמיטע" ,װאָס האָט
געהאט די אויפנאבע צו זאמלען געלד און דורכפיהרען די גאנצע
אונטערנעהמונג.
עדער נייער מיטנליר אין ברענטש האָט אויך נעהאם צו צאֵה-
י
5ען  2דאַלאר טעקס.

אַנפאַנג  9091האָט די הויז קאַמיטע ,מיט דער הסכמה פון
ברענטש ,זיך אינקאַרפּאַרירט אלס פעדיוקיישאָנאל אלייענס פון
בר ."9 .די נייע אעדיוקיישאַנאל אלייענס" האָט אַרױסגעלאָזען ט
דאַלארדינע באָנדס ,וועלכע האָבען זיר פארקויפט נים נאָר צווישען
גע-
איינענע מעמבערס ,נאָר אויך צווישען אנדערע ברענטשעס.
ווענליך ,האָבען די אייגענע מיטגלידער געקויפט מעהר װוי אַנדערע.
אאז עױך ,000,89
אַז דער פאַנד האָט דערגרייכט אין 0
די הויז קאַמיטע צונעטרעטען דורכצופיהרען דעם פּלאן.
איז

זי האָט געקויפט צוויי פּריוואט הייזער 84-7841 ,איסט 801טע
סטריט פאר  91טוױיזענד דאָלאר ,און האָט זיי איבערגעבויט אין
אַן ארבייטער רינג הויז.
ייטער רינג הויז איז געווען א היים ,פריהער פאר דער
די ארב
דעי סקול ,און שפּעטער פאר דער ערשטער ארבייטער
ערשטער סאַנ
עס ווערען דאָרטען אָפּגעהאַלטען די ארנייטער רינג
רינג שוהל.
ורסען ,פּריוואט לעקציעס און ארבייטער אונטערנעהמונ-
כעהרער ק
עס איז דאָרטען אויך פאַראַן א לייברערי ,א לעזע-צימער ,אַ
גען.
קלוב ,וואו צו פארברעננען א .אַז .וו
אָט געגעבען א גוטען ביײישפּיל .די ברענטשעם אין
בר 2 ,ה
לען פון נואַרק און פון ברוקלין האָבען זיד אַרגאַניזירם
אַנדערע טיי
רבייטער רינג עדיוקיישאנאל אינסטיטוטס" ,פאַרבייטער
צו בויעזן פאַ
,לייבאר אינסטיטוטס" אָדער ,לייבאָר לייסעאומם".
היימען",
די קאונטרי

ברענ-

נאָך נואָרק איז געקומען די קאונטרי.,
האָבען אויף דעם געביט נאָך אַריכערגעשטינען
טשעס
א לייבאָר לייסעאום אַן עכטער קולטור-צענטער,
פאר זיי איז

ניריאַרק.
אן

דו געשוכטע פון ארבווטער רונל
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אמת'ע אייגענע ,ווארימע און פיכטיגע סאַציאלע

און גייסטיגע

היים ,ואוו זיי פארברעננען
פרייע שטונדען.
די שוהלען-בא
ווענונג האָט אין די לייבאָר לייסעאומס א
שטאַרקע שטיצע.
א
ֶ
ה
ן
ל
ייבאָר לייסעאומס װאָלטען א סך שוחלען
נים געקענט עק
ז
י
ס
ט
י
ר
ע
ן
.
אַ חוֹץ דעם ,װאָס אין די לייבאָר פוו-
סעאומס נעפינע
ן
ז
יך די דירות פאר די שוחלען ,ווערט דארטען
באַשאַפען א קולטורע
לע ,ראַדיקאלע אַטמאָספערע ,וואו דער יונגער,
אַרײינװאַקסענדי
נער דור אָטעמט אריין די אידעען פון זיינע פאָ-
טערס,
מיט

היינט געפינען

זיך ארבייטער

אַרום הונדערט שטעדט.

זייערע

מאַמיליען

אלע זייערע

רינג לײיבאָר לייסעאומס

אין

כמעט אלע זיינען געבויעט געװאָרען דורך

די ארטינע א ,ר .ברענטשעם

און ווערען פון זיי אויפגעהאַלטען.

אפילו
אין די שטעדט ,וואו די לייבאָר לייטעאומס זיינען נע-

שאַפען געװואָרען ניט ד
ירעקט פון אַ .ר .ברענטשעס ,נאָר פון אַלַע
טיילען פון דער ארבייטע
ר באַװעגונג ,האָבען די ברענטשעס פון
ארבייטער רינג אין זיי אויך אַ גרויסען חלק.

דאָס יאָהר ,ווען דער אַ .ד .איז גענאַנגען צודיק
1
איז געווען דאָס אי
ינציגע יאהר אין דער גאנצער גע-
'שיכטע פון אָרדען ,ווען דע
ר א .ר .איז ניט געװואַקסען ,נאָר ,פאר-
קערט ,נגענאננען צוריק,
אמת ,דער צוריקנא
ַ
נ
ג
א
י
ז
נ
י
ט געווען קיין גרויסער---,אין 17
מעמבערס (דעם 1טען
י
א
נ
ו
א
ר
,
 ,1191האָם דער א .ר ,געהאט
 6682מעמבערס ,או
ן
ד
ע
ם
18טען דעצעמבער ,1191 ,זיינען גע-

בליבען  892,82מעמבערס),

אַבער פאר'ן ארבייטער רינג ,ואס

איזו געווען געוואוי
נט צוצונעמען יערען יאֵהר טויזענדע
דער ,איז אַזאַ צורי
ק
ג
א
ַ
נ
ג
געווען א גרויסער חדוש.
נייע מעמבער
ס
זיינען א
ויך אין  1101אַריינגעקומען שעהנע
עטליכע טויזענד ,אָבער דער פ
אַרלוסט האָסט אַריבערגעשטיגען דעם
צופלוט,

מיטנפו-

די אורזאך פון אזא גרויסען
פארלוסט פון מעמבערס אין גע-
ווען ,װאָס אין די פריהערדיגע
יאָהרען  01-9-8091האָט דער אַ .ר.
אַריינגעזאפּט אין זיך מעמבער
ס ,מעהר וויפיעל זיין כח איז געווען
צו פארדייהען.
ער אין געווא
קסען ע סך שנעלער ,הי ער האט

די געשיכטע פון אובייטער
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רונג

געזאָלט וואקסען .,זיין וואוקס איז נים געווען קיין נאַטירליכער
און עס האָט נעמוזט קומען א צייט ,ווען דער צופלוס זאָל אריבער
איבער די ברענעס און זיך אַפּרייסען.
דער צוריקגאַנג פון  1191איז דאַ ,בכן ,געווען א נאַטירליכע
רעאקציע נענען דעם איבערנאַטירליכען וואקסען פון די פויהער-
רינע יאהרען.
אַ חוץ דעם איז אין דעם יאַהר  1191אייננעפיהרט געװאָרען,

וי מיר ווייסען ,אַדווענסד דיוס" .עס איז אויסגעקומען צו צאַהלען

צוויי מאָל דיוס אין איין קװאַרטא? ביים ענדערען די צאַהלונגען.
ראָס האָט געצוואונגען אַ סך צו פאַרלאַזען דעם אַרבײטער רינג.
די צאָה? ברענטשעס איז ניט געגאַנגען צוריק אינ'ם יאהר
 ,1פארקערט ,עס איז נאָך געווען א נעט צואװאַקס פון דריי
דאָס יאָהר האָט זיך אַנגעפאננען מיט  154און האָט
ברענטשעס.
עס זיינען אין דעם יאַהר
זיך געשלאָסען מיט  484ברענטשעס.
אינסטאַלירט געװאָרען  82און אויפנעלעזט האַבען זיך  99ברענ-
טשעס.
אין דעם יאָהר  1191באמערקט זיך אן ענדערונג אין דער
א;פאַליסי" פון נ .ע .ק .בנונע נייע ברענטשעס ,ביז רעמאַלט איז
ען א נייגונג צוזאמענצושמעלצען קלענערע ברענטשעם אין
געוו
אַזאַ
נרעסערע. .וועניגער ברענטשעס און מעהר מיטגלידער".
,פאַליסו" אין אין יאָהר  1191אנערקענט געװאָרען פאר א פאלשע.
אין דעם יאָהר האָט מען דעריבער אויפגעגעבען רי +פּאַליסו"
דערמיט ערקלעהרט זיך ,ואס
פון צוזאמענשמעלצען ברענטשעס,
ניט קוקענדיג אויף דעם װאָס די צאָה? מיטגלידער איז געפאַלען ,איז
אָך געווען מעגליך ,אז די צאָה? ברענטשעס זאָלען זיך פאַרגרע-
ד

סערען.

8

אין דעם יאָהזי  1191זיינען אין די געדרוקטע רעפּארטם ,איינ-

געפיהרט געווארען דיאגראַמס ,מען זאָל אויפ'ן ערשטען בליק זיך

ן מיט'ז צושטאַנד פון ארבייטער רינג אין פארגלייד מיט די
באַקענע
יאָהרען .די ערשטע דיאַגראמס* פון יאָהר  1191האָט
פריהערדיגע
ו .דריישפּי? (דעמאָלט א מיטנליד אין עקזעקוטיווע)
געצייבענט
אָהן שום האָנאָראַר.
דאָס פארמענען פון ארבייטער רינג איז אין יאַהר  1191גע-
דאָס יאַהר האָט זיך אַנגעהויבען מיט
וואקסען אויף .17,778,99
און זיך געענדיגט מיט 87,268,1929
אַ פארמענען פון 41
אלענערען
*) פאַטאָגראַפישע קאָפּיעס פון די דיאגראמס ,און ק
מאַט געפונען זיך אויף דער נעקסטער זוים.

פאָר.-
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די געשיכטע פון ארבייטער רינג
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אָט די דייאגראַמס ציינען ( )1וי אזוי די צאָה? ברענטשעס
און מעמבערס זיינען געװאַקסען ביז  )9( ;1191דער וואוקס פון
פארמענען און די אויסגעצאָהלטע בענעפיטס פאר  7יאָהר.

די 21טע יעהרליכע קאָנװענשאָן (נואָרק).
די 21טע
אין נויארק,

יעהרליכע קאַנװענשאַן איז אָפּנעהאלטען

וועבסטער

האָלל ,דעם

1טען,

2טען,

8טען,

געװארען
4טען

סטען מאי,2191 ,
די גענעראַל בעאַמטע פון אָרדען זיינען דעמאָלט געווען:
עקזעקוטיוג

נ .פוונערמאן,

קאַמיטע;

מ .דייװוידאָף

ו .גאַטהעלף ,טשערמאן
י .אבראמאָוויטש,

ווייס-טשערמאן

דוש .סיגעל
ג .מעמץ

ו .דריישפּיעל ,טרעזשורער
יעלין
 .שויפער

דוש .גינזבורג
י .אבראמט

 .וויינבערג
 .לעוויטאן

מ .זאַסלאַווסק!
קאָנסטיטושאַן

האָראָוויץ

קאַמיטע ;

ש'
צ

א .אדלער ,טשערמאן
 +חזוץ װ. -

גאָלדשטי

ין ,זי

וס-טשערמאן

קאַמיטע :

א .עפּשטיין ,טשערנואן
סאוועצקו ,פעקרעטער
וויינבערג
םֹ זאַקהיים

6+ש;=!4ש}.ן 1נודעלמאן
קאַנטראָל

טעקרעטער

ר

יט

אן װאַליצקו 

און

די געשיכפע פון ארביישער רינג
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מעדיקאל אדווייזערי :

עדיוקיישאָנא? קאָמיטע;
 .עדלין ,טשערמאן

דר .דזש .האלפּערן ,טשערמאן ,ג .ו.

 .סאַלוצקי ,פעקרעטער
 .ריינליעב

דר .ם .אונגערמאן ,סעקרעטער ,ג.' .
דר .דוש .ב .פיש ,נויאָרק

 .טעפּער

דר .טש .ראַיעווסקי ,ליבערמי

דר .דזש.

פּרעס קאָמיטע ;

,
.
;
,
-.;5ן
}!=6

דר .ט .ראָזענטהאל ,נויאָרק

בולגאַטש ,טשערמאן
מאַראַס ,סעקרעטער
גינזבורג
ראפאלאָווסק!
מאַרגאָלום

דר .ע .זונגער ,הויז-דאָקטאָר
ניישאָנאל באָרד אָף דירעקטאַרס
מ .מאָל ,קאַנעקטיקוט,
ב.

סאַניטאריום קאַמיטע ;
 .קאָהן ,סעקרעטער

.
5

סעקרעטער

װאָלאָװויץ ,נויארק

ס .מנקר ,נין דושוירוו
ע .פּרעסמאן ,פּענסולווייניע
ה .גאלפּערט ,אילונאָיז

 .שפּינראד ,טשערמאן
.
.
.

פריעדמאן ,נויארק

גינזבורג
שאַפּיראָ
ל .קארטיק ,ראָוד איילענד
וושָלף
נ .ע -לעאָפּאָלד ,דעלעווער
קאָהן
ל .קאַטצמאן ,דיסט .אָװוו קאַלאָמביא
פרוימאן
א .ראסקין ,װויסקאָנסין
ב .עפּשמוין
מ .ווייסבערג ,מעין
ז
.
ו
ו
י
י
נ
ט
ר
ו
י
ב
,
ד
ז
ש
ע
נ
ע
ר
א
ל
ס
עקרעטער
ב .פינגערהוד ,אַסיסטענט סעקרעטער
דר .ב .האָפמאן (צביון) ,רעדאקטאר
דוש.

סאַמועלסאָן,

מערילענד

מ .לאָנדאָן ,אַטוירנו.

די 21טע קאַנװענשאָן איז אויך געווען א קליינע קאַנװענשאן
און

די דעלענאַטען

זיינען

ניט

טשעס ,נָאַר פון די סטייטס.

געוועהלט

געװאָרען

פון די ברענ-

אין גאנצען זיינען געווען פאַרטראָטען:

פון נויארק סטייט  682 -- -- --דעלענאטען

*
"=
*

צו

ניו דזשוירזי סטייט 6 --
פּענסילווייניא סטייט 8 --
קאַנעקטיקוט סטייט 4 --

:
:
:

* = אילינאַין סטייט 4 -- --
" מערילאנד סטייט 9 -- --

ײ
:

איין

דעלענאָט

פון אַהאַיאָ,

וואשינגטאָן ,ד .ק ,.אינדיאנא,

וויסקאנסין,

דאוד

איילאנד,

ווירדזשיניא ,מישינען ,ניו העמפּשייר,

די געשיכטע פון ארבויטער רינג
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קאַליפאָרניע ,מיזודי ,מעין ,קענטאָקי ,מינעסאטא ,נעבראסקא ,דעל-
ווער ,פלאָרידא ,אלאבאמא ,טעקסעס און פון קענערע.

די קאַנװענשאָן איז געעפענט געווארען דינסטאג דעם 08טען
אפדי? 8 ,אזיינער אין אבענד ,פון י .-גאטהעלף טשערמאן פון דער
עקזעקוטיוו קאָמיטע .אלם פּראַטאַקאָל סעקרעטער איז ערוועהלט

געווארען ב .שפּונדאד.
אין דעם

אלנעמיינעם

װענשאָן )* ,זאַנט
ב .צביון ;

דער

איבערבליק

דאמאַלדינער

איכער

דער 21טער

רעדאקטאָר

קאָנ-

פון פפריינך"

,די 21טע קאָנװענשאָן אוז געווען איינע פון דו שעהנסטע ,אונטע-
ליגענטסטע
ווען"עס-איו

און אינהאַלטסרווכסטע

קאָנװענשאַנס,

װאָס דער

אַ .ר .האָט

געהאט . .. .

;  - -דו 91מע קאַנװענשאַן האָט געמוזט מאכען א ווירקונג אפילו
אויף די שטרענגסטע קריטיקער פון ארבויטער רונג  . . .זי האָט געמווט
ווירקען אויף זיי מיט דעם פרישען ,געזונדען ,ראַדיקאלען גייסט ,װאָס
האָט אין איהר געהערשט ,מיט דער אינטעליגענץ פון דו פארהאַנדלונגען
און מים דער פּראַקטישקײיט פון איהרע באַשליסץ.
ווער עס וויל קענען דעם אַרבייטער רינג און וויסען װאָס ער אוז,
דער זאָל קומען צו זיונע קאָנװענשאָנס .מען קען ניט שטודירען דעם אַ .ר.
פון זיינע איינצעלנע מיטגלידער ,מען קען איהם

ניט וויקען פון זיינע

איינצעלנע ברענטשעס ,מען דאַרף איחהם זעהן אלס א גאנצען ביי דער אר-
בייט  --און דאָס איז דו קאַנװענשאָן.
זיין גאנצען

גרו'ס,

דאָ זעהט

אוהר

דאָ זעהט אוהר
זוין גווסט,

דעם אַ .ר .און

זיין כאַראַקטער

און

זיינע שטרעבונגען!"

א צווייטער פארזוך איינצופיהרען ראמען-צאהלונ-
נען צום טויטען בענעפיט פאַנד פאַלט דורד.
מיר האָבען געזעהן ,װוי אויף דער 11טער קאַנװענשאַן איז נע-
די פראנע איז
ווען א ניינונג איינצופיהרען ראטען-צאהחלוננען.
דער רעפערענ-
אפילו ארױיפנעשיקט געװאָדען צום רעפערענדום .
דום האָט אבער מיט  2004גענען  2809שטימען דעם פונקט צ|-
ריקגעוויזען.
מאי-י.,

*) ,פרוונד",

וונו.9191 ,
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די געשיכטע פון ארבייטער

רוג

ויף דער 21טער קאַנװענשאַן איז די פראגע ווידער אַרױפ-
א
ומען אויף דעם אויבערפלאך פון די פאַרהאַנדלונגען ,מיט
געשווא
שטארקייט און מיט בעסערע אַרגומענטען .אויף דער 11טער
מעהר
זי בלויז באריהרט געװאָרען .,די 21טע קאַנװענ-
קאָנװענשאַן איז
האָט שוין דורכגעזיפּט און דורכגעטרייסעלט די פאַרשידענע
שאָן
אַרגומענטען פאר און גענען.
די פּונקטען ,איבער וועלכע מען האָט דיסקוטירט :
די מעמבערס פון אַ .ר .זאָלען צוטיילט ווערען אין 4
א)
גרופּען ,לוט זייער איצטינען עלטער ,און די צאהלונגען פאר טויטען
יט זאלען זיין לויט דער גרופּע ,צו וועלכער אַ מעמבער
בענעפ
באַלאַנגט :
נרופּע  :פון  81ביז  59יאָהר ,דיום א קווארטאל
ערשטע
פאר ערשטע קלאס  08 --סענט.
פון  62ביז  08יאָהר ,דיום א קווארטאל
צווייטע נרופּע:
פאר ערשטע קלאס  89 --סענט.
פון  1ביז  28יאָהר ,דיוס א קווארטאל
דריטע גרופּע:
פאר ערשטע קלאס  00 --סענט.
טע נרופּע  :פון  65ביז  04יאָהר ,דיום א קווארטא?
פיר
פאר ערשטע קלאס  90 ---סענט.
עלטער פון  04יאָהר ,באַלאַנגען צו דער פיערטער
די מעמבערס,
גרופע.
י מעמבערס פון צווייטען און דריטען קלאַס צאָהלען א העלפט
ד
 .די מעמבערס פון פיערטען קלאס צאָהלען א פיערטעל.
פון דעם
ד נאַך דעם איז נעקומען א צווייטער פּונקט אויפ'ז רע-
גליי
פערענדום ,דהיינוֹ:

ב) די דיוס פאר טויטען בענעפיט זאָל זיין פאר אלע מעמ-

קיין אונטערשיד װוי אלט א מעמבער איז .די סומע
נערס נלייר.
ָהר זאָל זיין  06סענט אַ קװאַרטאל פאַר'ן ערשטען קלאַס,
פאַר דעם יא
פט פון דעם פאַר צווייטען און דריטען קלאַס ,אַ פיערטעל פון
א העל
דעם פאר פירטען קלאם.

|

ערשטער פּונקט האָט געקראַנען  4049שטימען ,דער צוויי"
דער

טער פּונקט  5484 ---שטימען.
ַרזוך ,איינצופיהרען ראַטען צאהלוננען איז ,הייסט עס,
דער פא
דורכגעפאלען א צווייטען מאָל.
דער אָפיציעלער אַרגאן ,פריינד" האָט אַגיטירט געגען ראטען-
און ווען דער רעפערענדום האָט עס דורכגעװאַרפען,
צאהלוננען,
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ער האָט דאָס אויך
איז ער געווען שטאַרק צופרידען פון דעם.
אַרױסגעזאָנט אינ'ם עדיטאָריעל?ל פון אויגוסט נומער ( ,)2191נאָך
דעם ,וי עס איז שוין געווען באַוואוסט דער רעזולטאַט פונ'ם רע-
פערענדום.
נאָכ'ן יאָהר  ,1191ווען דער א .ר .האָט געמאַכט אַ שריט
צוריק בנונע מיטנלידער ,האָט ער אין  2191וידער זיך אָננע-
הוינכען צו באַװעגען פאַרווערטס ,און טאַקע מיט גרויסע שריט.
דאָס יאָהר  2191איז געווען איינס פון די בעסטע יאַהרען אין
א .ר ,די מעמבערשיפּ האָט אַריבערנגעוואקסען די ליניע פון 04
טויזענד  --דער אַמאָלינער אידעאַל פון יעקב נאָרדין , ברענטשעס
זיינען צונעקומען .,בענעפיטס זיינען געווען נאַרמאַל .די פאַנדס
האָבען געהאַט אַ סורפּלוס .דער אַ .ר .איז רייכער געװאָרען מיט
גענויע הונדערט טויזענד דאַלאר,

|

דער באַריכט פון דער נ .ע ,ק .צו דער 81טער (פילאדעלפיער)
קאַנװענשאַן

באַשטעטינט

עס מיט ציפערן.

דער סכסוך צווישען דער עקו .און די אַנדערע

קאָמיטעס.
דער ווינטער  351-9191איז ניט נעווען קיין רוהינער אין אַ .ר.
די הױיפּט רייבוננען זיינען פאַרגעקומען צווישען דער עקזעקוטיוו
און קאָנטראָל קאַמיטע איבער וװעטאַ-פראַנען און צווישען דער

עקזעקוטיווע און די סטענדינג קאָמיטעס איבער פדזשוריסדיקשאן"
פראַנען.
אין סעפּטעמבער ,2191 ,אין א .ש .זאקס איינשטימיג ער-
וועהלט געװאָרען פון דער פּרעס:קאָמיטע אלס רעדאקטאָר פון
?פריינד" .ער איז ערוועחלט געװאָרען נאָך דעם ,וי די פּרעס.
קאָמיטע האָט צונעשטעלט א צעטע? פון די נאַמינירטע קאַנדי-
דאַטען צו דער עקזעקוטיווע ,און די עקזעקוטיווע האָט געגעבען
איהר הסכמה צו דער ליסטע נאַמינירטע.

האָט די עקזעקוטיווע װועטאאירט די וואַה? פון א .ש .זאַקס
אַלט רעדאקטאָר ,מיט דער מאַטװירונג :היות ,זאקס איז דער
רעדאַקטאָר פון ,צוקונפט" (דעמאַלט געווען) ,טאַָ װועט ער ניט
האָבען קיין צייט צו רעדאקטירען דעם ,פריינר".
די פּרעס-קאַמיטע האָט זיך אָבער געטאָהן דאָס איהרינע און
האָט קיין אַנדער רעדאַקטאָר ניט אויסנעקליבען .,פאַרקעהרט ,זי

דו געשוכטע פֿון ארביוטער רונא
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זי

האָט מיט איהרער א צווייטער ואָה? באַשטעטינט די ערשטע,

האָט זאַקס'ן נאָך אמאָל איינשטימינ אויסערוועהלט,
דער פאל איז שפּעטער פאַרגעקומען פאר דער קאַָנװענשאָן
אין פילאַדעלפיע (די 81טע) .די קאַנווענשאן האָט סאַנקציאַנירט
די ערוועהלונג פון א ,ש .זאַקס אַלס רעדאַקטאָר.
דער אינצידענט האָט געהאט ניט וועניג קאַמישעס אין זיך.
זאַקס'ן האָט די עקזעקוטיווע אלס רעדאקטאָר ניט אנערקענט,
אָבער ווען מ'האָט געדארפט האָבען עפּעס אַפיציעלעס װעגען
,פריינד" ,האָטם מען זיך כלומרשט געווענדעט צו י .ראָבערטס,
אפילן
וועלכער איז געווען דער סעקרעטער פון פּרעס-קאָמיטע.
טשעקס פאַר דעם רעדאַקטאָרס געהאַלט זיינען א געוויסע צייט
אַרױסגענעבען געװאָרען אויף דעם נאַמען פון י .ראַבערטט.

אויף

דער

קאַנווענשאן

81טער

האָט

(פילאדעלפיא)

חברה

קיבעצער פֿאַרשפּרײט אַ נעדרוקטע וויזיט קאַרד:
רעדאקטאַר פון פריינר".

װאי .ראָבערטס,

דער פּרעס-קאָמיטע

פדזשו-

אַ חוץ דער סכסוך

מיט

איבער

ריסדיקשאַן" ,זיינען פאָרגעקומען נאָך גרעסערע מחלוקות מיט דער
פאַניטאריום קאָמיטע,

מחלוקות,

װואָס האָבען געפיהרט

 5מיטנלידער פון דער אַרינינעלער סאניטאריום

דערצו ,אז

קאַמיטע האָבען

רעזיגנירט,
דער פאַקט ,אז כמעט א נאַנצע סטענדינג קאָמיטע ואָל רע-
זיננירען ,אלס א פּראָטעסט נענען דער עקזעקוטיווע .שטעהט זיך
איינער אליין אין דער געשיכטע פון אַ .ר.
אין איהר רעזיגנאַציע ,װאָס די סאַניטאריום קאַמיטע האָט

צונעשיקט צו דער עקזעקוטיוו קאָמיטע ,האָט זי אָנגעגעבען פאֵל-
גענדע אורזאכען :
)1,

מיר האָבען פון אייך פאַרלאַנגט ,דאָס די קאָמיטע ,וועלכע איהר

שיקט אין סאַניטאריום ,זאָלען ניט קריגען באַצאָהלט פאר זונטאגס ,ווען
זיו פאָהרען ,פּונקט ווי מיר טאָן עס  --איהר האָט עס צוריקגעוויזען.
)9

מיר האָבען פאַרלאַנגט ,דאָס דוֹ עקספּענסעס ,װאָס איהר מאַכט,

שיקענדיג אווערע קאָמיטעס ,זאָלען ניט גענומען ווערען פון סאַניטאריום
פאַנד .

אורזאכען

האָבען מיר דאַן אָנגעגעבען

 --איהר האָט עס צוריק"

געוויוען.

 )9מור האָבען באשלאָסען צו קויפען א קערידזש פאר דער סומע
פון ארום  04דאָלאר ,וועלכען מען דאַרף נויטיג האָבען  --אוהר האָט עס
צוריקגעוויזען.

די געשיכטע פון ארבייטער רינג
4

מיר האָבען באַשלאָסען דיזען

ספס
יאָהר ,ווו אלע ואָהר ,לייט א

באַשלוס פון
א קאָנװענשאָן ,צו מאכען א יעהרליכען פעסט אין מאָנאַט
ו
פעברואר ,ד צויו
ט פון דער גרינדונג פון סאַניטאריום ,אַזוי וי אלע
שטעט טהוען עס  --איהר האָט עם צוריקגעוויוען.
 )9מיר
האָבען באַשלאָסען צן מאַכען בשותפות דעם פּיקניק פון
דער סעמעטערו
ק
א
ָ
מ
י
ט
ע
,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ו
ו
ו
א
ַ
ר
א
ַ
נ
ז
ש
י
ר
ע
ן
יעהרליך ,און עס װאָלט
געוויס געברא
כ
ט
פ
ּ
ר
א
ָ
פ
י
ט
פ
א
ר
'
ן
ס
א
ַ
נ
ו
ט
א
ר
ו
ו
ם
פאָנד  ---אוחר האָט עס צו"
ריקגעוויזען.
:

 )6באַלד
וי איהר זויט אינסטאָלירט געװאָרען ,האָבען מיר אויך
אויפמערקזאם געמא
כט ,דאָס בוז ווינטער מוו געבוים ווערען א וואוינונג
פאר אונזערע אָנגע
שטעלטע און סאַניטאריום ,ווייל ווינטער וועלען זיי
ניט האָבען וואו צו
ש
ל
א
ָ
פ
ע
ן
.
מ
י
ר
ה
א
ָ
ב
ע
ן
ב
א
ַ
שלאָסען אַזא וואוונונג צו
לאָזען בויען .איה
ר
ה
א
ָ
ט
ג
ע
ש
י
ק
ט
ד
ר
ו
ו
מ
אָל קאָמיטעס צו אונטערווכען,
אויב עס און נויט
י
ג
,
א
ו
ן
ט
ר
א
ָ
ץ
ד
ע
ם
,
װאָס איוערע קאָמיטעס האָבען בא-
ריכטעט ,אז עס
א
י
ן
נ
ו
ו
ט
י
ג
,
ה
א
ָ
ט
אוהר עס אלץ אָפּגעלעגט ,פארצויגען,
ניט אכטענדיג
א
ו
י
ף
ד
ע
ם
,
װ
אָס מיר האָבען אייך ערקלעהרט ,אז די צייט
ווערט קורץ צ
ו
ב
ו
י
ע
ן
 ,און מען קען דיך אָהן דעם ניט באַגעחן ,און ווינ-
ן
טער קען מע א
ין ליבערמי נום בווען .און יעצט ,ענדע סעפּטעמבער,
האָט אוהר אָנגע
נומען דעם ,אבסורדען באשלוס ,אז אין פּרונצום בא-
שליסט אוהר צו
בויען ,אָבער ניט יועצט ,נאָר אין ספּרונג .זעהט אוהר
דען אליין ניט ,װ
וי לעכערליך אַזאַ באַשלום איו? װייסט איהר דען ניט,
אַז מען קען ניט
ש
ל
א
ָ
פ
ע
ן
א
ו
י
ף
א
,
פ
ּ
ר
י
נ
צ
ו
פ
ּ
?
ו
ו
י
נ
טער ,ווען עס איז קאַלט,
און מען מוז האָבען א הוין?

דיזע און נאָך
אַנדערע באַשליסע ,וועלכע וװואָלטען פאַרנומען צופיעל
פּלאַץ זוו אויסצור
עכענען ,וועלכע אונזערע פּראַטאָקאָלען וועלען קענען
אָנצייגען ,האָט איה
ר צורוקגעוווזען ,גוט אָנגעבענדוג זאָגאַר קיינע אור-
זאַכען.
אוהר האָט אַלעס צוריקגעוויזען.
ק י י ן א ייג
צ  /ג עז
ב אַשל ו ס,
װאָס מיר האָבען געמאַכט ,האָט אוהר נוט גוט געחווסען.
דאָס אל
ע
ס
א
י
ו
נ
ז
ע
הענדיג און וווסענדוג דו גרווסע פאַראַנטװאָרט-
לוכקוום ,װאָ
ס
מ
י
ר
האָגען צו דו מעמבערס פון אַ .ר .בכלל און צו די
פ
ר
ט
פּאַצ יענטען ב ,
איונזעהענדיג ,דאָס מיר קענען גאָר ניט אויפטהאָן או-
טער אַזעלכע
אומשטענדען ,זיינען מיר געצוואונגען צו רעויגנירען".

אונטער דער רעזיננאַציע זיינען אונטערגעשריבען פינף מימ-

נלידער פון דער טאַניטאריום קאָמיטע  :ב .שפּינראד,
? ,גינזבורג ,א .אדלער און ט .גאָלדיננ

ס .וואלאס,

דו געשוכטע פון ארביוטער
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רוני

איז געווען געדרוקט אין חפריינד" ,נאַוועמ-
די רעזיננאַציע
ך איהר געהט א לאנגע ערקלעהרונג פון
נער ,9191 ,און באַלד נאָ
אַן ענטפער אױף די אַלע זעקס
עקזעקוטיוו קאַמיטע,
ער
אריום קאָמיטע האָט אַנגעגעבען אלס אור-
כונקטען ,װאָס די סאַניט
זאַכעז פאר איהר רעזיגנאַציע.
וו קאָמיטע האָט אַרױסגעבראַכט אין
אָט װאָס די עקזעקוטי
איהר ערקלעהרונג :
פון דער סאַנאַטאָר יום קאָמיטע ערקלערען
,די רעזיגנירטע מיטגלידער
ם זיו האָבען רעזיגנירט .צווישען אַנדערעס
און גיבען אָן  6אורזאַכען װאַרו
איינציגעור

רקלערען זי אַז ;ק'י'|ן

באַשלוס,

וואָס

ע
גוט
נ'ט
איהרה
הָט
א
האָבען גמעאַכט,
ר
י
מ
ַשליסע זיינען געווען אַזעלכע ,װאָס מיר
געהייסען" אויב אייערע בא
יז דאָס ניט אונזער שולד ,עס איז די
האָבען ניט געקענט גוטהייסען ,א
ליסע געמאַכט .דער אמת אָבער איו ,אַו
שולד פון די ,װאָס האָבען די באַש
9

ַטאַריום קאַָמיטע האָט עקויסטירט,
וװואָכען ,װאָס די סאַנא

אין דוֹ
געָמאכט געװאָרען ,װאָס האָבען געהאט
זיינען וועניג באַשליסע פון זיי
פון סאַנאַטאַריום אַלס אינסטיטושאָן.
צו טאָן מיט דער פאַרבעסערונג
רען זיי ,אַז ,ו,וען די קאָנװענשאָן האָט
אין דער רעזיגניושאָן ערקלע
קאָמיטע ,האָבען זיי פאַרשטאַנען ,אַז
זיי ערוועהלט אין דער סאַנאַטאַריום
אויפ-

ַנאטאריום ,און שטעהן אונטער די
זיו דאַרפען פאַרװאַלטען דעם סא
מעהר וי אויפצופּאַסען ,אַז קיין
פון דער עקזעקוטיוו קאָמיטע ניט
זיכט
ויף אונגעזעצליכע צוועקען ,נאָר
זאָלען ניט ווערען פאַרברויכט א
געלדער

װאָס די מיטגלידער פון דער סאַכ.
פאַר דעם צוועק פון סאנאטאריום".
יי זיינען און װאָס זיי דאַרפען טהאָן,
קאָט .האָבען פאַרשטאַנען ,װאָס ז
ָס די קאָנסטיטושאָן פון אַרב .רינג
איז ניט וויכטיג ,וויכטיה איז װא
שריובט פאָר וועגען דעם :
אַרװואַלטונג) זאָגט ,אַז עס איז דאָם
סעקשאָן  5פון אַרטיקעל ( 8פ
כט פון דער עקזעקוטיוו קאָמיטע
רע
באַשליטע פון די {סטענדינג קאָי
א,רויפלעגען א װעטאָ אויף די
מיטעס".

|

ל ( 1סטענדינג קאָמיטע) זאָגט:
סעקשאָן  1פון אַרטיקע
ן אונטער דער אויפויכט פון דער
 ,אַלע סטענדיג קאָמיטעם שטעהע

אַ רעכט צו אַפּעלירען געגען אַ וועמ
טע  --זיו האָבען

עקזעקוטיוו קאָמי
לאָא ,קאָנסטיטושאָן און אַפּעלאָ-
ער עקזעקוטיוו קאָמיטע ,צו דער
פון ד
ציאָנס קאָמיטע".

צו געשוכטע פון ארבייטער רינגֿ
װי

קוטיוו

זעהט,

איהר

קאָמיטע

גיט

דו

אַרויפצולעגען

| ./יי
קאַָנסטיטושאן

אַ װעטאָ

דאָס

אויף

רעכט

דער

די באַשליסע

עקוע"-

פון א

סטענדינג קאַמיטע ,אווף אַלע באַשליסע ,און עס זאָגט ניט ,אַז נאָר וועגען

געלד אויסגאַבען פאַר ,אונגעזעצליבע" צוועקען.
און אויב די מיטגלידער

/

זיינען אַריין אין דער סאנאטארוום

קאָ-

מיטע ניט וויסענדיג זייערע רעכטע און פליכטע ,נאָר האָבען זיך אַליין
פאַרגעשטעלט ,װאָס זוי זיינען ,איז ניט אונזער שולד".

פאַרשטעהט זיך ,אַז די סאַנאטאריום קאַמיטע איז ניט שולדיג
אין דעצעמבער נומער ;פריינד" ,איז
געבליבען קיין ענטפער.

זי ווידער אַרוױס מיט אַן ערקלעהרונג ,מיט נייע אַרגומענטען נעגען
דער עקזעקוטיווע.
?; נינזבורנ,
שריבען אויף דער
די
ריקנעצוינען.
באַטראַכט אלס

איינער פון די 8ס ,װאָס זיינען געווען אונטערגע-
רעזיגנאַציע ,האָט דערנאָך זיין רעזיגנאציע צו-
עקזעקוטיוו קאָמיטע האָט דאָס אבער ניט
א רעזיגנאציע פון דער נאַנצער סאַניטאריום

קאַמיטע ,נאר פון  4מיטגלידער )*,און האָט אויף זייער פּלאץ צו-
געצוינען ס .נודעלמאן ,ב .לעוויטאן ,דזש ,דריישפּיע? און ב .לילענ-
בלום .דער לעצטער האָט שפּעטער פון דער קאַמיטע רעזיננירט,
ווייל ער איז באַשטימט געװאָרען אַלס מענעדזשער אין סאַניטאריום
אויף דעם פּלאץ פון ס .ראַזענבליטה.

די דרייצעהנטע קאָנװענשאָן.
נאָך צוויי קליינע קאַנװענשאַנס ,איז די -31טע קאַנװענשאָן
אין פילאַדעלפיא ,געווען אַ גרויסע ,יעדער ברענטש האָט דירעקט
געשיקט דעלענאַטען .עס זיינען געווען פאַרטראָטען  908דעלענאַ-
טען פון די ברענטשעס ,און  81דעלענאטען פון דער פאַרװאַלטונג
די קאַנווענשאן איז אָפּנעהאַלטען נע-
און נאַציאָנאַלע קאָמיטע.
װאָרען פון דעם 7טען ביז דעם 11טען מאי אין לייבאָר לייסעאום.
אַ חוץ ,װאָס די איז געווען אַ ,גרויסע" קאַנווענשאן ,איז זי גע-
ווען א לעבעדינע קאַנװענשאָן ,איינע פון די לעבעדיגסטע קאָנווענ-
:
שאַנס אין דער געשיכטע פון אָרדען.
די קאַנװענשאַן איז געווען ,אויב מען קען זיך אַזױ אויסדרי-
קען ,אַן אָפּאַזיציאַנעלע .ד .ה ,,אַלֶע אָפּאַזיציעס האָבען געזיענט.
*) די פאנימאריום קאַמיטע איז דעמאָלט בעשמאַנען פון
דער.

י .קופּערמאַן און וו .באַביט האָבען ניט רעזיגנירט.
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רינג

די קאָנטרי ,װאָס האָט שטענדיג געקוקט קרום אויף ,ניו יאָרק",
האָט געהאט אַ סך אַ גרעסערע דעה אויף דער קאַנװענשאָן ,וי
איהר געגנערקע ,די ,סטאַליצע".
די קאַנטראָל קאָמיטע און די סטענדינג קאָמיטעס ,האָבען נע-
זינט איבער דער עקז .קאָמיטע אויף אַלע ליניעס .צו דער ;אינ-
טעלינענץ" האָט מען זיך מעהר צונעהרט וי צו די ,פּראַקטישע"
טהוער ,די איוננע" האָבען געריטען איבער די ,אַלטע" .מיט איין
װואָרט ,די פילאַדעלפיער קאַנווענשאן האָט זיך אויסנעצייבכענט מיט
דעם ,װאָס די אָפּאַזיציאַנעלע עלעמענטען האַבען דאָרטען געהאַט
די אוױיבערהאַנד.
די קאַנװענשאַן איז געעפענט נגעװאָרען פון מ .דאװידאָף,
טשערמאַן פון דער עקזעקוטיוו קאַמיטע.
די פּראַטאַקאָל סעקרעטאַרען פון קאַנווענשאן זיינען געווען:
ס ,װאָלאָס און א .ראפאַלאַפסקי,
די נאַציאַנאַלע באַאַמטע פאַר'ן יאָהר  51-2191זיינען געווטן :
עקזעקוטיוו קאַמיטע :
מ .דייװוידאָף ,טשערמאַן
ה .קרעטשמער,

דזש .מיללער
א .בלאק

ווויס טשערמאַן

א .פּענזינער ,טרעזשורער
ר .קורהאן
ט .מאַליקין

ל .דינערשטיין
דוש .באַקסט

קאַנטראָל קאַמיטע ;
מ .אַשפּיז ,טשערמאַן
ג .מעטץ ,ווייס טשערטאַן

דוש .סיעגעל
טש .װאָלף

ש .בולגאַמש

מ .שפּינראַד

מ .מינטץ

ל .ראָגאָוו
קאַנסטיטושאַן

א .עפּשטיין,

משערמאַן

מ .װאָלבערג

י .וויינבערג ,ווייס טשערמאן
א .ראפאלאָפסקי,

קאַמיטע ;

ס .סאַוועצקי
פ .האָראָוויץ

סעקרעטער
ו .גאָטהעלף
פּרעס

ר .גינזבורג ,משערמאַן

קאַמיטע :

ד .אַראָנטאָן ,סעקרעטער
מ .קאַטץ

די געשיכטע פון ארבייטער רינג

מ .טערמאַן ,טשערמאַן
וו .עדלון
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עדיוקיישיאַנאָל קאָמיטע ;:
דר .ב .ליבער
דר .ס .סיעגעל

דר .ח .זשימלאָווסקוּ

פ .יעלין ,סעקרעטער
סאַנאַטאָריום קאמיטע :

דזש .דרוישפיעל ,טשערמאַן

ל .גינזבורג

דזש .קופּערמאַן ,װייס-טשערמאַן

ם .נודעלמאַן

ב .לעװויטאַן ,,סעקרעטער

וו .באַביט

מעדיקאַל אַדװײיזאָרי באָאַרד :
דר .דזש .הא
ַלפּערן ,טשערמאַן ,נ י .דר .מ .ראָוענטהאַל ,ג .ו.
דר .ס .אינ
ג
ע
ר
מ
א
ַ
ן
,
ס
ע
ק
.
,
ג . .דר .טש .ראַיעווסקי ,ליבערטי ,נ .וּ.
דר .דוש .א
.
מ
י
ל
ל
ע
ר
,
ג
.
ו.
דֹר .ב .פריעדמאַן ,נ .ו.
דר .ט .ראָם ,נ .ו.
ניישיאַנאַל באַארד אף דירעקטאָרס :
ב .גילמאן ,טשערמאן ,נ .דזש.
ו .סעמועלסאָן ,סעק ,.מערילענד

 5שטיינמאן ,קאָנעקטיקוט
 2ראָזענפעלד ,אילונאָון

ה .קאָהען ,נין יאָרק
י .וויינטרויב ,דזשענעראַל סעקרעמער
ב .פינגערהוד ,אַסיסטענט סעקרעטער
/מ .לאָנדאָן ,אַטוירני.
א .ש .זאַקס ,רעדאַקטאָר

דאָס יאָהר ,פון
דער לעצטער 2טער קאַנװענשאַן ביז דער
2טער ,איז געווען וי
שוין אויבען געזאָגט ,זעהר אַ פרוכטבארער
אין אַרבײטער רינג.
ניט נאַר האָבען די פאַרשידענע דעפּאָרט-
מענטס געהאט או
יפצואווייזען אן ערפאָלג ,נאָר דער אָרדען אלס א
גאַנצער מיט די
ב
ר
ע
נ
ט
ש
ע
ס
,
ה
א
ָ
ב
ע
ן
א
י
ן דעם יאַהר ענטויקעלט
א שטאַרקע ,א
ַ
פ
י
ע
ל
פ
א
ַ
ב
י
נ
ע
,
אַ פרוכפּערדינע טהעטינקייט אויף
אַלע נעביטען,
בעפאָר
ד
י
ר
ע
פ
ּ
א
ָ
ר
ט
ס
צ
ו
ם
קאַנווענשאן האָט דער רעדאַקטאַר
אין אַן עדי
ט
א
ר
י
ע
ל
א
י
ב
ערגעגעבען פון דער טעטיגקייט אין די ברענ-
מישעס.
ע
ס
ו
ו
ע
ר
ט
א
יבערגעגעבען אין קורצען די אויפטהואונגען
פון די
ב
ר
ע
נ
ט
ש
ע
ס
פ
אר"ז יאָחר :
אַ
ל
ע
ק
ט
ש
ו
ר
ס
,
ד
ו
מ
ק
ו
ט
ו
אָנען ,לוובאָר לויסעאומס ,טאָנדיו-סקולס ,לויב-

רעריס

פון איין זווט;

לאָאַן-פֿאַנדס ,שטיצע און הילפע פאַר די נוים-
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און נידערגעשלאָגענע מעמבערס און אַן אָפענע האַנד
ליודענדע ,קראַנקע
פאַר

אַלע סטרויקס,

פּאַרמיי

אויפרופען

פון

דער

צווייטער

זייט;

--

אָט

רעפּאָרט ,װאָס דאָס פאָלק שטעלט צן צו זיינע פאַר-
איז דער סך הכל פון
טרעמער צו ד ער קאָנװענשאָן)*.

אַזאַ רעפּאָרט ,האָבען זיך די דעלעגאַטען ,די חרענק אוז
נאַך
װאָס זיינען געווען פאַרטראַטען אויף דער קאַנװענשאַן ,גע"
פאי?",
פיהלט זעהר געהויבען ,מעהר יום טוב'דיג.
ער באריכט-אָפּנעבער פאר דער עדיוקיישאַנאל קאָמיטע ביי
ד
דער פטער קאַנװענשאָן ,איז געווען דר .ח .זשיטלאָווסקי.
אַנווייזענדיג וי ווייט וויכטיג עס איז די רעקאַמענדאציע פון
ר עדיוקיישאַנאל קאָמיטע צו האָבען שוהלען ,וואו די דערוואק-
דע
נע מעמבערס זאָלען קענען לערנען אידיש שרייבען און לעזען,
סע
ט ער אנב אורחא באַמערקט ,אז ער ווייס פון א זיכערען קוואַל,
האָ
ס פערציג פּראַצענט פון די אַ .ר .מיטנלידער זיינען אַנאלפא-
דאָ
בעטען ,װאָס קענען אפילו אידיש ניט שרייבען.
דר .זשיטלאָווסקי'ס באַהױפּטונג האָט אַרויסגערופען גרוים
אויפרענונג צווישען די דעמאַלדיגע פיהרער און טהוער פון אַרדען.
זיי האַבען דאָס באַטראַכט פאר א באַליידיגונג אויפ'ן אַ .ר.
די פּרעסע ,װאָס איז געווען פיינדליך צום אַ .ר ,.האָט זשיט-
זי האָט עס
לאווסקי'ס באַהױפּטונג צוטראַנען אויף טעלערלאך.
דעמאנאיש אויסגענוצט גענען דעם אַ .ד .פון איין זייט און געגען
דר .זשיטלאַווסקי פון דער צווייטער זייט .עס האָט זיך אַנגעהױ"
כען א סדרה פון ,ערקלעהרונגען" און נענעזדערקלעהרונגען .עס איז
געגאנגען אַזױ ווייט ,אז מ'האָט שוין גערעדט װענען א נייעם

.שטורם" אין אַרבײטער רינג,
דער שטורם האָט אבער ניט פאננ אָנגעהאלטען ,ווייל באלד
ואָך דער 41טער קאַנװענשאָן האָט זיד אָנגעהױבען דער אמת עד
שטורם  ---די וויינטרויב-אפעיר ,װאָס האָט אלץ אָפּגערוקט אין
הינטערגרונד.
אויף דער 51טער קאַנװענשאַז ,האָט וויינטרויב ,דזשענעראַל
פעקרעטער ,שוין קיין דעה ניט געהאַט.
אָפיציעל איז וויינטרויב געקומען אין פילאַדעלפיא וי אַלע
יאָהר ,פאַקטיש אָבער ,האָט ער דאָרטען קיין זאַך שוין ניט געטהאָן.

די עקזעקוטיווע האָט נעזעהן ,ער זאָל זיך ניט מישען אין די פאר-
*) ,פרוונד" ,מאי.8191 ,
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האַנדלונגען ,און ער אַליין האָט שוין געוואוסט ,אַז זיינע טעג אין
אַרבײיטער רינג זיינען נעצעהלטע און האָט זיך ניט געשטויסען
צום פראָנט,
אָהן וויינטרויב'ן ,מיט איינענע כחות ,אין די עקזעקוטיווע גע-
ווען צו שװואַך צו פאַרטהיידיגען איהרע פּאַזיציעס.
ניט זי האָט
געהאט דערצו די רעדנער און ניט דעם איינפלוס ,און זי האָט במילא
אויף דער קאַנװענשאָן ניט געחאט קיין נוטע מערכה,
מיר האָבען שוין ביי אַנדערע נעלעגענהיימען
א
ָ
נ
ג
ע
ו
ויזען ,ווע-
גען װאָס עס האָט זיך הופּטזעכליך געהאַנדעלט
א
ו
י
ף
ד
ער 21טער

קאַנװענשאַן .מיר ווילען עס דאַ ניט איבער'חזרען.
אַ זאַך ,װאָס האָט זיך אַלעמען געװאַרטען אין די אוינען ,איז
געווען דאָס ,װאָס וויינטרויב האָט ניט גערעדט ביים שליסען פון
דער קאַנװענשאַן.
דאָס איז געווען זיין חזקה פון יאָהרען און יאָהרען .א סד הא-
בען זיד געוואונדערט ,און האָבען קיין שום ערקלעהרונג ניט גע-
קענט געפינען .די אנאַהענטע" האָבען אָבער שוין געוואוסט דעם
טרויעריגען סוד ,ואס האָט באַדאַרפט נלייך ,אַ פַאַר טעג נאָך דער
קאַנװענשאָן ,אַנטפּלעקט ווערען ,און אַז דער סוד װועט פאַראורזאַכען
ניט ווייניג צרות ,און האָבען דעריבער וויינטרוב'ן שוין צום פּסוק
ניט צוגעלאָזען.
דער רעפ
ע
ר
ע
נ
ד
ו
ם
ה
א
ָ
ט
ג
ו
טנעהייסען אט די פּונקטען ,װאָס
א
ג
ק
1
ד
ו
ע
2
א
ע
י
װ
ט
ַ
ר
ף
א
ע
נ
ָ
ן
װ
ר
ע
ען
זיינען אַנגענומען
נשאָן:
,די אָרגאַניזאַצואָנס-אַרבייט זאָל געטהאָן ווערען פון דער עקועקו-
טיוו דורך סיטי און דיסטריקט קאָמיטעס ,אַווי װוי אין יאָהר  ,8101און
פאָר דיעזער

אַרביוט

ואָל אין

ואָהר  4101באַװויליגט ווערען די סומע פון
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די

יעהרליכע

באַריכטען

קאַנפערענצען
פונען

דיפטריקט

פון

אָדער
פון

סוטו

זייער

דו ברענטשעס

קאָמוטעס

טהעטיגקייט
און

דער

זאָלען
צן

שטאָדט,

דו
וואן

אָבגעבען

פיערטעל

פיערטעל-יעהרליכע
דו קאָמיטעס

גע-

וֹיך.

 8די עקועקוטיוו זאָל האָבען דאָס רעכט ,אָנצושטעלען באַצאָהלטע
מענשען צו טהאָן דו אָרגאַנוזאַציאָגס-אַרבײיט ,ווען זי װעט עס געפו"
נען פאר נוומוג.

 4די עקזעקוטיון זאָל זיך בענוצען פֿאַר אָרגאַניזאַצואַנס-אַרבייםט
מיט דעם געלד ,װאָס אוז געבליבען פון פאָרוגען ואָהר ,און זאָל עס קע"
נען אויסגעכען אַווי ווו זי וועט עס האַלטען פאר ראַמואם.
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וונג

 .5פופצעהן מעמבערס עט לאַרדזש ,וועלכע געפינען זיך אין איין
שטאָדט ,זאָלען קענען בילדען אַ ברענטש ,ווען די עקזעקומיוו װועט עס
אויך זאָלען מעמבערס עט לארדוש קענען פאַר-
געפינען פאַר נויטיג;
רײבענט ווערען אין די צאָהל נייע מעמבערס צו גרינדען אַ נייעם ברענטש.

 8אַ מיטגליד פון אַ סוטי אָדער דיסטריקט קאָמישע זאָל קע-
נען זיין נאָר אַזעלכער ,װאָס איז ניט וועניגער ווו איין יאָהר אַ מעמבער
פון אַרבייטער רינג ,סיידען די עקזעקוטיוו וועט אנערקענען ,אַז אַזעלכען
אוז אונמעגליך צו געפינען.

? די קאָסטען אַרויסצוגעבען דעם מאָנאַטליכען אָפּויציעלען אָר-
גאַן פון אַרב .רינג ,דעם ,פריונד" ,זאָלען אין דעם יאַהר  4191ניט או-
בערשטויגען

די פומע פון צעהן טויזענד דאלאר.

 8די אַדמיניסטראַציאָן פון ,פריינד" זאָל זוין אונטער דער
אויפזיכט פון דער עקזעקוטיוו און די רעדאַקציאָן זאָל זיין אונטער דער
אויפויכבט פון דער פּרעס קאָמיטע.
 9דער רעדאַקציאָנס טעקרעטער ווערט ערוועהלט פון דער פּרעם
קאָמיטע ,נאָכדעם ,ווי די עקזעקוטיוו הויסט גוט אַ ליסטע פון נאָמינירטע
קאַנדידאַטען פאַר דיזען אַמט; די לייט אַרטיקלען ווערען געשריבען מיט
דער צושטימונג פון דער עקזעקוטיה.
דער בודזשעט פון  4101פאַר עדיוקיישאָנאל אַרבייט ,זאָל
0
זיין  000,2דאָלאר א יאהר.

|

 1די פאַרטרעטונג צו דער נעקסטער41 ,טער קאָנווענשאן ,זאָל
זיין 1 :דעלעגאט פון יעדע  008מעמבערס.

דער טרויעריגער וויינטרויב פאַל.
,צופרידען ,מיט גוטע האָפנונגען און מיט די בעסטע אַבזיכטען,
זיינען זיךד די דעלענאַטען צופאַהרען אויף זייערע ערטער ,איבערצו-
נעבען צו די מעמבערס איבער אלץ ,װאָס ס'איז געווען געזאָגט,
גערעדט און געטהאַן אין פילאַדעלפיא.
אָבער ,איידער די דעלענאַטען האָבען זיך נאָך געהאט צייט
אויסצורוהען פון דער  8טאַנינער קאַנװענשאַז ,איז װוי אַ דונער אין
אַ זוניגען טאָג ,געקומען די שרעקליכע אומגלויבליכע ידיעה ,אַז
דער צענטער ,דאָס סאַמע האַרץ פון אַרדען ,אין ניט געווען גע-

זונד")*,
*) א .ש .זאַקס  :די 81טע יעחרליכע קאָנװענשאָן אין פילאַדעלפיא
(אַלגעמיינער איבערבליק), ,פריינד" ,יוני.8191 ,
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אַ װאָך נאָך דער קאַנוענשאן ,איז אין ,פאַרווערטם"( ,שפּע-
טער אין ,פריינד") ,אוֹיף אַן אָנגעזעהענעם פּלאַץ ,פאַרעפענטליכט
געװאָרען פאַלגענדע ערקלעהרונג :
צו אַלע מעמבערט און ברענטשעס פון אַרבייטער רונג--:
ווערטהע פרוינד | ביום דושאָינט מיטינג פון דוי דושענעראל
זעקוטיוו און קאָנטראָל קאָמיטעס ,פון -12טען מֹאַי ,איו באַשלאָסען
װאָרען צו סוספענדירען י .ויינמרויב אַלס דזשענעראַל פעקרעטער פון
אַרבייטער רונג.

עס-
געי

די סוספּענד
ירונג אוו באַשלאָסען געװאָרען ,נאָכדעם ווי קלאַגען זוו-
נען אַרוונג
עבראַכט געװאָרען געגען וויינטרויב'ן און מוסמענעדושמענט
אין געלד-א
ַנגעלעגענחוומען .דער אַקאונטענט פון אַרבייטער רונג אונטער-
זוכט יעצט
דו ביכער און דוי דאָקומענטען אין אָפוס ,און די דושענע-
ראָל עקזעקוטיווע

און

קאָנטראָל

קאָמיטעס

קענען

נאָך

דערוויוף

נום

אֲבָֿ"

געבען קיינע איינצעלהייטען.
אויף

וי

ווייט

עס

איז

בוז

ועצט

באַװאוסט,

אוו

דו

מיסברויכטע

טומ
ע פון  4ביו  8טויזענד דאַלאַר .ו .וויינטרויב שטעהט אונטער באַנדס
און
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די ערקלעהרונג איז באַגלייט מיט אַ גרויסען פּירוש ,וואו דער
גאַנצער פאַל ווערט ברייטער אַרומגערערט,
אונטערגעשריבען אונטער דער ערקלעהוונג  :עקזעקוטיוו קא-

מיטע אַרבײטער רינג ,קאַנטראָל קאַמיטע אַרבייטער רינג.

עס איז געווען אומגלויבליך ,עס זאָל אַזא זאַך פּאַסירען אין
א .ר ,.און נאך מעהר ,מיט וויינטרויב'ן ,וועלכער איז פאַר די לעצ-
טע  7--8יאָחר געווען דער רוקען-ביין פון דער אַרגאַניזאַציע.
עס איז אָבער געווען אַ פאַקט ,און דער פאַקט האָט געשטאַכען
די אוינען.
נו ,האָט זיך אַנגעהויבען אַ שטורעם !
א
ַ סדך פּראָפּעסיאַנעלע קיקערס האָבען אננעחויבען צו פאנ-
גען פיש אין מוטנע װאַסער ,מען איז אַרױסנעקומען מיט דעם אֵַל-
טען עלעקשאָן װערטעל , :אַי טאָלד יו סאָ" .איינער האָט געזאנט :
?ער האָט באַמערקט" ,אַ צווייטער; ,ער האָט אויפמערקזאם גע-
מאַכט ,אַ דריטער:
,ער האָט געזאָגט דאַן און ראַן ,און א
פיערטער האָם נאָר
נ
ע
פ
ר
ע
נ
ט
:
,
װ
ע
ר
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י
נ
ע
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די מיטשולדינע ?
ווער זיינען די אַר
ו
י
ס
ה
ע
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פ
ע
?
ר
"
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ן
מ
ע
ש
י
ו
ת
א
ון לינענם האבען
אַנגעפאַנגען צו ציר
ק
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י
ן
ן
פ
א
ר
ש
י
ע
דענע קרייזען

די געשוכטע

445

פון ארבייטער רונה

שונאים פון דער אַרבײיטער-באַװעגונג האָבען ,פאַרשטעהט
די
יבען נחת פון דער ,פּאַסירונג צווישען די גענאָסען" און
זיך ,געקל
האָבען געזוכט צו שלאָגען קאַפּיטאַל,
י פריינד נופא האָט די ידיעה ,אַז אין אַפיט איז נים
אויף ד
כשר ,געווירקט שרעקליך .,מען האָט איינע די אַנדערע
צונענאַננען
ט קוקען גלייד אין די אויגען .מען האָט אויסגעמידען ,זיך
ניט געקענ
ן .יעטווידער איינער האָט זיך געפיהלט וי אַ מיטשול-
צו באַגעגענע
ערמיט ,ואס ער האָט געהאָט אַזאַ צוטרויען צום גענעראל
דיגער ,ד
סעקרעטער.

די אָפּאַזיציאַנעלע עלעמענטען

האַבען ,װוידער,

אפשר

גאַנץ

ג געמאַכט די עקזיסטירענדע סיסטעם אין אַר .רינף.
עהרליך ,שולדי
די פאַרטהיידינער פון אַ נייעם פאַרװאַלטונג-סיסטעם האָבען
ט אותות און מופתים ,אַז שולדיג אין דעם אין די
באַוויזען מי
פאַרמע פון פאַרװאַלטונג אין אַרבײטער רינג.

די קיונגע" ווידער האָבען אַלְץ אַרױפגעװאָרפען אויף די װאַל-

טע".

האַבען דאַרױף די ,אַלְטע" געענטפערט ,אַז ווען ניט די גיונגע

צו קיין צרח ניט געקומען .די יונגע מאַכען שטענ"
חברה" ,װאָלט
און מען קען זיךד ניט רוחיג אָפּנעבען צו די פינאַנץ-
דיג טראָבעל
אַנגעלעגנהייטען פון אַר .,רינג.
סטייט קאָמיטע'ניקעס האַכען געשריען ,אַז װען די אַר"
די
ַנס אַרבײט װאָלט ניט אָפּגענומען געװאָרען פון די סטיים
גאניזאַציא
װאָלטען אַזױנע זאַכען אין אַר .רינג ניט פּאַסירט.
קאַמיטעס,
מצופרידענע סאַניטאַריום פּאַציענטען האַבען זאַנאַר
די או
עמאַכט די סאַניטאַריום קאָמיטע אין אַלע צרות און במילא
שולדיג ג
אויך אין דער וויינטרויב צרה.
אַלע אָפּאַזיציאָנעלע עלעמענטען האָבען געקראָגען לשון ,האַ-
בען גערעדט אָדער אַרומגערעדט אַלץ ,װאָס ביי זיי איז געוען
אויפ'ן האַרצעו.
קלאַפּ איז נגעווען אַזױ אומערװאַרטעט און אַזױ שטאַרק,
דער
זיר אָפּנעדוכט ,דאָס דער אַרבייטער רינג װעט איהם
אַז עס האָט
ניט קענען אַריכבערטראַנען.
דער אַרבײטער
אָבער די מורא איז געווען אַן אומזיסטע.
ז אַרױס פון דעם וויינטרויב קריזיס ,וי פון אַלע אַנדערע
רינג אי
פריהערדיגע קריזיסען ,נאָד שטאַרקער און גרעסער.
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די פאָלקס-טוער האָבען זיך אַ נעם געטהאָן און האָבען גלייך
אַנגעווענדט מיטלען ,די ברענטשעס זאָלען ניט וועדען דעמאָראַכי-
זירט ,און אַז די וואונד זאָל ניט ווערען קאָמטליצירט און נעהן וויי-
טער,
קודם כ? האָבען די עקזעקוטיוו און קאָנטראָל קאָמיטע גערופען
אַ ספּעציעלע קאַנפּערענץ  --די באַוואוסטע רפואה ,וועלכע מען
ווענדעט אָן אין אַן עת צרה,
די קאַנפערענץ אין פ
א
ַ
ר
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י
א
ָ
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,
שבת ,דעם
2טען און זונטאג ,דעם -81
ט
ע
ן
י
ו
ל
י
,
1
9
1
3
,
אין ניו סטאר קאַסינא.
דער טאַגעס-אַרדנונג פו
ן
ד
ע
ר
ק
א
ַ
נטערענץ :
ח .1ערקלעהרונג פון עקזעקוטיוו און קאַנטראָל קאָמיטעס,
 2ערוועהלונג פון אַ 91דער קאָמיטע ,באַשטעהענד פון דעלע/ -
גאַטען (װאָס זיינען קיינמאָל ניט געווען מעמבערס פוֹן דער פֿאַר-
װאַלטונג) ,וועלכע זאָלען באַשטימען איינעם אָדער צוויי אַדיטאָרס
צו באַטראכטען דאָט גאנצע סיסטעם פון אִפיס".
אין יולי נומער ,פריינר" ,)3191( ,געפינ
ע
ן
מ
י
ר
פ
א
ל
נ
ענדען

עדיטאָריעלען

נאַטיץ ;

|

,א װאָרט צו דער קאַנפערענץ".
,די קאָנפּערענץ ,װאָס דוי עקזעקוטיווע מיט דער קאָנטראָל קאַמיטע

רופען צוזאַמען אויף דעם -21טען און -81טען

יולו ,אין קאַסינאָ האָל,

וועט אָהן צווויפעל ויין פון אונגעהוירער וויכטיגקייט.
דו געמיטהער
זיינען אויפגערעגט ,דוֹ גייסטער אונרוהיג וועגען דעם יינטרויב-פאַל.
עס פיהלט זיך אַ גרויסע נויטווענדיגקייט זיך דורכצושמועסען וועגען
דעם .דער צוטרוי פון דער מעמבערשיפ צו דער פאַרװאַלטונג טאָר נים
אָפּגעשװואַכט װוערען.
נאָך אַזאַ טרויעריגער פּאַסירונג מוזען מיר נאָך
ענגער שליסען אונזערע רייהען און אַלע מיספאַרשטענדעניסע און חשדים
דאַרפען באַזייטיגט ווערען.
מיר האָפּען ,אַו די
ד
ע
ל
ע
ג
א
ַ
ט
ע
ן
זיך
פאַרהאַלטען צו דו פאַרהאַ
נ
ד
ל
ו
נ
ג
ע
ן
.
א
י
ן
א
ַ
ז
א
ַ
צ
י
י
ט
איז באַזאָנדערס וויב-
טיג אויסצומיודען היוסע
ס
ב
ל
ו
ט
.
נ
י
ט
מ
י
ט
פאָרווירפע אויף דער אָדער
יענער קאָמיטע דאַרף מע
ן
ז
י
ך
ב
א
ַ
ש
ע
פטיגען ,נאָר מיט'ן זוכען מיטלען,
װי אזוי אין דער צוקו
נ
פ
ט
ז
א
ָ
לען אַזוינע טרויעריגע פעלע ניט קענען
מעחר פאָרקומען.

וועלען

רוהיג

און געלאַסען

עס אוז אמת ,אַז ביו אונז האָט אַזאַ זאַך ניט באַדאַרפט פאָרקומען,
אָבער אונוערע אידעאלען קענען פאַר קיין פאַל ניט פאַרשװעכט װערען
דורך דעם .די קאָנפערענץ װועט וייוען קלאָר ,אַו דווע טאַסירונג אין
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דער איונצוגער

געווען

דיזער

געצעלט.

אונזער מעכטיגען

פלעק

פלעק ,װאָס
מוו

האָט באַשמוצט

אָבגעװואַשען

ווערען

אונזער

און

די

רונג

אַרבייטער"
וואונד

אוים

אָרגאַניזם מוז װאָס פריהער פאַרהיילט ווערען .

דער פולער באַריכט פון די פאַרהאַנדלונגען פון ספּעציעלען
קאַנפערענץ איז נעדרוקט אין ,פריינד" ,אוינוסט .3191 ,דאַ גיבען
מיר נאָר איבער איינינע וויכטינע אויסצינע:

ר,עפּאָרט פון דער ספּעציעלער קאָנפערענץי.
,דו קאַנפערענץ ווערט ערעפענט פון פריינד פעלדמאַן ,איינער פון די
דעלעגאַטען פון דער עקזעקוטיוו קאָמיטע.

אין אַ קורצער רעדע ערקלערט

ער ,דאָס דיוע קאָנפערענץ איז צואַמענגערופען געװאָרען אויף דער
אויפפאַדערונג פון אייניגע ברענטשעס פון א .ר .נאָך דעם װוי די טרוו-
עריגע וויינטרויב פּאַסירונג איז פאַרעפענטלוכט געװאָרען .אויף דער פראַ-
גע פון אַ דעלעגאַט ,װאָס פאַר אַ רעכט ווערט דיוער קאָנפערענץ געגעבען ?
ענטפערט פריינד פעלדמאַן ,דאָס דיוע פאַרואַמלונג האָט קיינע רעבטע
עטװאָס צו טהאָן אָדער אָנצונעהמען אירגענד וועלכע באַשליסע, .איהר
זייט צוזאַמענגערופען געװאָרען אַהער ,אום אויסצוהערען דאָס ,װאָט אַלע
פאַרװאַלטענדע קאָמיטעען האָבען אייך צו רעפּאָרטמען און אויך צו ער-
וועהלען איין 91נער קאָמישאָן ,וועלכע זאָל די קייס אונטערווכען".

פר .מנקר ,פון ברענטש  96ווערט ערוועהלט אַלס פאָרוֹיצענדער און
פרוונד שטוונברוק פון ברענטש  ,91אַלס װייס-טשערמאַן .אַלס סעקרעמע-
רע ווערען נאָכדעם ערוועהלט ,פר .גאָלדבערג פון בר 609 .און פר .ווייג.-
בערג פון בר.011 .

אַלס קרעדענשעל קאָמיטע ,באַשטעהענד פון  8דעלעגאַטען ,ווערט
ערוועהלט:

שאַפּיראָ ,בר;4/ .

קראוז ,בר;81 .

לינן ,בר;7 .

מייטעלמאן ,בר;602 .

לאָנדאָן ,בר.68 .

דער אָנגענומענער טאַגעס אָרדנונג לויטעם:
ערקלעהרונג פון דער עקזעקוטיוו קאָמימע.
ערקלעהרונג

פון דער קאָנטראָל קאָמימע.

ערקלעהרונג פון

פריינד ווינטשעוסקו.

אַנטװאַָרטען צו ווינטשעווסקי'ס ערקלעהרונג.
אונטערפּעלאַצואָנען.
אַנטװאָרמען

אויף אינטערפּעלאַציאָנען.

ערוועהלונג פון אַ -81ער קאָמיטע.
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רעקאַמענדיושאָנס פון דעלעגאַטען.
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דער ערשטער גיט אָפּ אַ באַריכט פאַר דער עקזעקוטיוו קאָמיטע ,פר.
קרעטשמער.
ער ערקלעהרט ,דאָס אָבואָהל וויונטרויב האָט זיך אימער
אויסגעצוי
כ
ע
נ
ט
מ
ו
ט
ז
ו
י
ן נאַכלעסיגקייט ,האָבען זיי דאָך צו איהם געהאט
ו
צוטרויען ,וי צו אַן אָרענטלובען פיהרער און מענעדזשער און אָפיס .ער
ערקלערט אויך ,דאָס לעצטענס האָט די עקזעקוטיוון אוינגעפיחרט געוויסע
אויס
בעסערונגען אין דעם טויטען-בענעפיט דעפּאַרטמענט און דאָס אַ
דאַנק דיעזע אויסבעטערונגען זיינען די שווינדלערייען אויפגעדעקט גע-
װאָרען .אין דער זעלבער צויט ,ווען דיעזע רעפאָרמען האָבען געהאלמען
אין
איינגעפיהרט ווערען ,זיינען זיי אינפאָרמירט געװאָרען פון דעם
אָד
י
ט
א
ָ
ר
ו
ו
ע
ג
ע
ן
א
ַ
2
0
0
ד
א
ָ
ל
א
ַ
ר
ד
י
ג
ע
ה
ל
ו
א
ה ,װאָס אוו געמאַכט געװאָרען אין
,
פ
א
ָ
ר
ו
ו
ע
ר
ט
ס
"
א
ו
ן
א
י
ז
נ
ו
ט
קענטיג אין די ביכער פון אַר .רונג .דער
ע
נ
ט
פ
ע
ר
,
װ
א
ָ
ס
ו
ו
י
ו
נ
ט
ר
ויב האָט אויף דעם געגעבען ,איז געווען גאַנץ צו-
פרי
דענשטעלענד ,ספּעציעל ,ווען עס איז און אַנבאַטראַכט גענומען געואָ-
רען זיין אַלגעמיינע אונפּינקטליכקייט.
דאָך איז דאַן באַשלאָסען געװואָ-
רען ,דאָס וויינטרויב זאָל ניט מעהר זיין דער מענעדזשער אין אָפּיס ,ער
זאָל זיין בלוין סעקרעטער.
די נייע איונפיהרונגען האָבען וויינטרויב'ן
געש
טעלט אין אַזאַ לאַגע ,דאָס זיינע מעשים האָבען געמוזט ענטדעקט ווע-
רען
,
א
ו
ן
ז
י
י
ן
ה
א
ַ
ל
ט
ו
נ
ג
א
ו
ז
ד
א
ַ
ן
ג
ע
ו
ו
א
ָ
ר
ע
ן
פ
א
ַ
ר
ד
ע
כטיג .אויף דעם ראַמה
פון
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.
ר
י
נ
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,
ג
ע
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א
ָ
ס
ע
לאָנדאָן ,זיינען דאַן אָנגעשטעלט
גע
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א
ָ
ר
ע
ן
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ע
ט
ע
ק
ט
י
ו
ו
ס
,
א
ַ
כ
ט
ו
נ
ג
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ו
געבען אויף ויינטרויב'ן .זיי האָבען
אָ
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ר
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י
נ
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א
ַ
װ
ײ
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ע
,
װ
א
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ס
זאָלען איבערצייגען זיינע קרימינעלע האַנד-
ל
ו
נ
ג
ע
ן
,
ג
ו
ט
ג
ע
ק
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נ
ט
צושטעלען.
עטליכע טעג בעפאָר דער לעצטער קאָנ-
ו
ו
ע
נ
ש
א
ן
א
ו
ז
אַריינגעקומען אין אָפים אַ קאָמפּליין וועעגן ניט אווסגע-
צאָה
לטע טויטען בענעפיט פון ברענטש  002אַרבייטער רינג ,נון ואָרק.
װאָ
ס איו אין די ביכער געווען פאַרצויכענט אַלס אויסגעצאַהלט.
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יך דאָס ,װאָס ביו דער קאָנ-
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ָ
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ַ
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געוואוסט ,אויב דער חשד אויף
וויינטרוב'ן האָט אירגענד וועלכע גרינדע.
קומענדיג פון פילאַדעלפיא,
האָבען זיי ערװאַרטעט צו טרעפען ויינטרוב'ן אין אָפוס.
זוו האָבען
געװואַרט,
אַו ער זאָל געבען אַן ערקלערונג אויף די באַשולדיגונגען ,װאָס
זיינען
ש
ו
י
ן
ז
י
י
ב
א
ַ
קאַנט געװאָרען פון דעם צוגעשטעלטען אָדיטאָרס רע-
פּאָרט.
ו
ו
ען עס זיינען אָבער עטליכע טעג פאָראיבער און וויינטרויב האָט
זיך ני
םט צוריקגעקעהרט ,האָבען זיו פאַרשטאַנען ,װאָס דאָס באַדיוטעט.
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פענדירט געװאָרען אַלס סעקרעטער .די קיים איז
וויינטרויב איז דאַן סוס
ען צו דער באָנד קאָמפּאַני און די פּאַסירונג איז
איבערגעגעבען געװאָר
פאַרעפענטלוכט געװואָרען אין דער פּרעסע.
טשערמאַן פון דער עקזעקוטיווע ,באַקומט דאָס
פריינד דייװידאָף,
וי דאָס זעלבע ,װאָס דער ערשטער רעדנער ,נאָר
װאָרט .ער ערקלערט גענ
ער גיט אָן ציפערען און דאַטומס .ער ער"
מיט מעהר אוינצעלהייטען.
פון אונטערווכען דעם חשד אויף ויינטרויב'ן
קלערט ,דאָס די אַרבייט
צו אַ קאָמיטע פון  :4בלגאַטש,
געװאָרען
איז איבערגעגעבען
דיעוע קאָמיטע האָט געארבויט
און דייװידאָף.
קורהאן
ושורין,
ויך אויך מיט דער אַרבייט ניט געאיולט.
גאַנץ שטיל און האָט
לטען אין צוגרייטען דעם רעפּאָרט צו דער קאָני
וויינטרויב האָט דאַן געהא
יהם אין זיין אַרבייט ניט געקענט אונטערברע-
וװענשאָן ,און מען האָט א
וויינטרויב איז מיט דעם רעפּאָרט פאַרטיג געװואָ-
כען .צו דער צייט ,ווען
י קלאַגע פון ברענטש  602און נאָך איונע ,באַ-
רען ,אוז אַריינגעקומען ד
מען ,אסטראָוו קייס" .שטיצענדיג זיך אויף די"
וואוסט אונטער דעם נאָ
ליגעל אַדװוײיזאָר רעקאָמענדירט באַלד אָנצופאַנגען
זע קייסעס ,האָט דער
ן שוין אָבער געווען צו נאָהענט צו דער קאָני
אַן אונטערזוכונג .עס אי
לאָסען געװאָרען ,דאָס דער אָדיטאָר זאָל די אונ-
װענשאָן און עס איז באַש
וויינטרויב װועט זיין ביי דער קאָנװענשאָן .אויך
טערזוכונג מאַכען ,ווען
דאָס זאָגאַר קומענדוג פון דער קאָנװענשאָן,
פר .דייװוידאָף איבערצייגט,
יט געהאט ,אַז וויינטרויב האָט דעם אַפיס אויף
האָבען זיי קיין אַהנונג נ
וויינטרויב איז עטליכע טעג אין אָפום ניט גע-
אימער פאַרלאָזען .ווען

קומען ,האָבען זיי פאַרשטאַנען די באַדייטונג דערפון..

עס איז אָבער
געוואוסט,

פון װאַנען האָט וויינטרויב
אַרויפגעשוואומען די פראַגע:
נאָבדענקענדיג ,זיינען זיי געקומען צום באַר
װאָס איהם ערװואַרטעט?
ָט טאַקע פון דער אונטערזוכונג נוט געוואוסט;
שלוס ,דאָס וויינטרויב הא
ר ,דאָס די נייע אָפיס רעפאָרמען וועלען איהם
ער איז אָבער געווען זיכע
טיגער פאַרב . דער רעדנער ענדיגט ,אָנציוגענדיג
אַרויסצויגען אין דער ריכ
ען ,וועלכע זיינען לעצטענס איינגעפיהרט געװאָרען,
אויף די פאַרבעסערונג

אום אַזעלכע פּאַסירונגען זאָלען מעהר ניט געשעהן.

דיזער קאָנפערענץ
סטויטס פון לאַנד.
זיינען פאַרטראָטען
פּרעס קאָמיטע דורך

די קרעדענשעל קאַמיטע באַריכטעט ,דאָס אויף
פאַרואַמעלט  769דעלעגאַטען פון פאַרשידענע
זיונען
די אַלטע ,אי די נייע פאַרװאַלטונגס-קאָמיטעס
אי
ך  91דעלעגאַטען  :צו  8פון יעדער קאָמיטע .די
דור
 1דעלעגאַט ,צוזאַמען 089 ,דעלעגאַטען
ישורון ,סעקרעטער פון דער קאָנטראָל קאָמיטע,
פּרוינד

פאַנגט אָן

די געשיכמע פון ארבייטער רונג ז
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דעם באַריכט מיט דער פאָרלעזונג פון אָדוטאָר פּראָבערט'ס רעפּאַרט .דער
רעפּאָרט אוז צוטהוילט אין  4סעקשאָנט:

די ערשטע און דריטע טהיילען

זיינען פּאָזיטיווע פאַרלוסטען  ---אַזעלכע ,וועלכע דער אַרבייטער רינג האָט
ווירקליך פאַרלאָרען

יעצט דעקען.

און וועלכע מיר דאַרפען

באטרעפט  85.8917,89און איז צוזאמענגענומען

דיוע סומע

געװאָרען ,מיט דער אווס-

נאַהמע פון אוין אוונציגען אויטעם ,פון געלדער ,װאָס האָבען באַלאנגט צו
וורשים פון פאַרשטאָרבענע
כענט דערביו

אוום

צאָהלט ווערען.

ארבייטער

דו ,צו וועמען

רינג מימגלודער.

די געלדער האָבען געדאַרפט

די געלדער האָט וויינטרויב

די אונטערשרופטען

פר .ושורון

פון די ,צו וועמען

אַרינגעקראָגען

רע-

אווסגע-

פעלשענריג

זיי האָבען באַלאַנגט .אין דיעזע

סומען איז אויך ארוונגערעכענט געװואָרען דוי  00.8089קאָלעקטעט פאר דו
סטרווקענדע גאַרמענט װאָרקערס.
דוי צווייטע

און

פיערטע

טהיילען

פון

רעפּאָרט ,ענטהאַלטען

דעם

צווייפעלהאַפטע פאַרלוסטען ,אַזעלכע ,אין וועלכע מיר קענען נים זיין זי-
יעדענפאַלס מאָהנט מען

כער ,אויב מיר האָבען עס פאַרלאָרען אָדער גיט.

עס פון אונז ניט און פאָלגליך דאַרפען מיר עס נים צאָהלען.
הערען געלדער פאר פארשיעדענע
וו.

די קאָנטראָל-קאָמיטע

אַהער גע-

בילם ,סאַלאַריס צו אָנגעשטעלטע א .ז.

גלויבט ,אַז דיוע סומען

געװאָרען ; עס פעהלען אָבער דוֹ נויטיגע רעסיטס

זיינען

אויסגעצאָהלט

און אונטערשריפמען.

ווען דיזע געלדער װאָלטען ווירקליך ניט אויסגעצאָהלט געװאָרען ,װאָלט
מען עס פון אונז געמאָהנט.

דער פאַקט אָבער ,װאָס מען מאָהנט עס פון

אונז ניט ,איז אַ באַװוייז ,אַז זיו זיינען באַצאָהלטע .דיזע סומע באַטרעפט
אַרום .00.00079

ער דערמאָנט אויך אַ טשעק פון  1089פון לייבאָר ליעג .דער לעצ-
טער האָט ניט געקענט איבערצייגען,
געשיקט געװאָרען.

אַואַ טשעק

ווירקליך צו אונז

איז

די איינציגע באַווייזע זייערע איז אַ פּריװאַט רעסיט

פון וויינטרוב'ן .די עקזעקוטיווע גלויבט ,אַז אויך דיעזע סומע איו פאַר-
בליבען בוי וויינטרוב'ן...
נאָכדעם ,וי די טרויעריגע
װאָרען.

נאָך אווניגע קליומם זיונען אָנגעקומען
פּאַסורונגען זיינען שוין

פאַרעפענטליכט

דאָס זיינען קליימס פון פאַרשודענע ברענטשעס

שוין
גע-

פאַר פאַרשידענע

צאָהלונגען און באַטרעפט קנאַפּע .0059
פרוונד ישורין איז מיט דער מוינונג ,דאָס אַ דאַנק דער נאַכלעסוג-
קייט פון דער עקזעקוטיווע ,זיינען וויינטרויב'ס מעשים אויפגעדעקט געי
װאַרען שפּעטער ,ווו עס האָט געקענט זיין.

ער באַהויפּטעט ,דאָס ויײַן די

עקזעקוטיווע װאָלט און צייט באַריכטעט וועגען אַ געוויסע קייס ,װאָס אין
פון זיי פאַרהאַנדעלט געװאָרען,
אַמװייניגסטען מיט ,00019

װאָלטען דִי פאַרלוסטען

געווען

קלענעף

דו געשיכטע פון ארבווטער רונת

065
צווייטע

טשערמאַן,

זיצונג,

שלווטער פון בר.484 .
פרוונד בולגאַטש
ענדאומענט

זונטאג ,  9אוהר

פריינד שמיינברוק,

פאָנד 

פאַנגט

איז

מאָרגענס.
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אָן

געוועזען

מיט

דער

בלויז

איין

װוים

טשערמאַן

ערקלעחרונג:
װאָס

מחהיול,

דער
מיר

דאַרפען יעצט דעקען .די איבעריגע האָבען מיר שוין לאַנג באַצאָהלט,
אלוין דערפון נים וויסענדוג .אָבער װאָס אייך אינטערעסירט יעצט אַם
מעהרפטען

אוז צן וויסען ,אויב

וויינטרויב

האָט געהאט

מיטשולדיגע.

ועס ,פרוונדע ,אויב עס זוינען ניט געווען קיין דירעקטע מיטשולדיגע,
זיינען אָבער געוועזען אונדירעקטע.
דער

דאמאָלסדיגער

בוכהאלטער

זינגער ,האָט פיעלע מאָל געגעבען

פיהרונגען.

פון

ארבייטער

אָנצוהערענישען

וועגען

רונג,

שלע-

וויינטרויב'ס

ער האָט אָפט געשטעלט געוויסע פאָדערונגען צו דער עקועקו-

טיווע און איו פיעלע מאָהל געוועזען

פאַרטיג דעם אָפיס צו פאַרלאָזען.

מען פלעגט אוהם אָבער יעדעם מאָל עטװאָס פון דאָס פאַרלאַנגטע באַװוילו-
גען

און שלעזינגער

פלעגט

וייטער

אין

אָפיס

פאַרבלייבען.

ער האָמ

געהאָפט ,אַז איהם וועט זיך דאָך איינגעבען צו פאַרמיידען דאָס ,אין װאָס
ער האָט וויונטרויב'ן חושד געווען .ווען ער האָט זיך אָבער איבערצייגט,
אַז דאָס וועט איהם ניט געלונגען ,האָט ער דעם אָפום פארלאָוען.
עס ווערען

פאָרגעלעזען

די פּראַטאָקאָלען

פון

וענע זיצונגען

פון

דער עקזעקוטיוו קאָמיטע ,און עס צייגט זיך דאָרטען אַרויס װוי וועניג
צו טרויען די פאַרװואַלטער האָבען דאַן געהאַט צו דעם סעקרעטער.
מ .ווינטשעווסקי ,געוועזענער אַדיטאָר פון אַ .ר ,.נעהמט דאָס װאָרט.
זיין רעפּאָרט איז אַ געשריבענער

און ער לעזט איהם דורך ,פאַרגעהטענ-

דיג צוויו שטונדען צייט .ער באַװייוט ,דאָס אַלע גנבות און שווינדלען
זיונען באַגאַנגען געװאָרען אין דער צייט ,ווען ער איז שוין ניט מעהר
געוועזען דער אָדיטאָר פון דעם אָרדען .ער ברענגט דיזען רעפּאָרט ,ווייל
ער גלויבט ,אַז ער קען פיעל נוצען בריינגען אין דער צוקונפט און גלויבט,
אַז עס איז זעהר נויטיג פאַר דעם אַרב .רינג מיט דעם באַקאַנט צו ווערען.
בלויז איין קליינער טהייל פון דיוען רעפּאָרט ווערט געשט'צט אויף זיין

זכרון .דו מעהרסטע פאַקטען אָבער קענען בעוויזען ווערען דורך עדות,
קענען באַשטעטיגט ווערען מיט ציפערען און דאַטומס און אויך מיט די
פּראַטאָקאַלען פון א .ר.

פאַר אוון גאַנג ענטפערט פריינד ווינטשעווסקי אויך די יעניגע,
וועלכע האָבען נאָך זוין ערשטער עקלערונג אין דער פּרעסע אָנגעפאַנגען
צו שרייען ,ווארום ער חאָט די פאַקטען ניט פאַרעפענטליכט דאַן ,ווען ער

.

די געשוכמע פון ארבוומע ררונל
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איז מוט ווו באַקאַנט געװאָרען .ער גלויבט ,דאָס אַ באַשולדיגונג געגען
וועמען-גוט"און ,קען געמאַכט ווערען נאָר דאַן ,ווען עס זיינען דאָ שטאַר-

קע באַװייזע ,אויף װאָס מען זאָל קענען בויען .אין אַואַ פאַל קען מען זיך
אויף געפיהלען ניט שטיצען ,מען קען זיך אויף אַ חשד ניט פאַרלאָזען.
ווען ,זאָגט ער ,דאָס טרעפט ביי אַ בעל:הבית ,אַ יהיד ,קען מען איהם
אויפמערקואַם מאַכען און איהם ראַטהען זיך מיט אַן אַנדער שלאָס צו
באַזאָרגען .אין דיוען פאַל ,אין עס אָבער גאַנץ אַנדערש געווען .צווישען
די דאמאָלסדיגע טאָן-געכער פון אַ .ר .און איהם זיינען די באַציהונגען
גאָר ניט געווען אַזעלכע פרוונדליכע און ציהען זייער אויפמערקזאַמקייט
צו זיין חשד ,װואָלט געהווסען פאַרדאַמט צו ווערען אַלס בלבול-מאַכער און
דאָס אוונציגע ,װאָס איהם איז פאַרבליבען צו מהאָן ,איז געווען שטיקען
אין זיך דעם װועהטאָג.
דרוטע

טשערמאַן

פרוינד

זוצונג 09.2 ,נאָבמוטאָג.

גרונשפּאן

פון בר;798 .

וייס טשערמאַן,

פר.

אויבראַמס ,בר.08 .
א דעלעגאַמ שלאָגט פאָר ,דאָס ווינטשעווסקי'ס ערקלעהרונג זאָל גע-
דרוקט ווערען אין פ
,רוונד ,,,אָדער אין אַ באַזונדער ליפלעט און זאָל פאַר-
טהיילט ווערען צוו
י
ש
ע
ן
ד
י
מ
ע
מ
ב
ע
ר
ס
פ
ו
ן
אַרבייטער רינג .דיזער פאָר-
שלאַג רופט אַרויס
ז
ע
ה
ר
א
ַ
ה
י
צ
י
ג
ע
דעבאַטע און פּראָטעסטען ,ווייל ער גיט

ניט די מעגלוכקייט די באַשולדיגטע זיך צו פאַרענטפערען.
גענאָסע לאָנדאַָן בעט דו אַנועזענדע זיך צו באַרוהיגען און איבער-
צווגט ,וי באַרבאַריש עס װאָלט געווען ניט צו געבען די באַשולדיגטע קיין
געלעגענהיים זיך צו פאַרענטפערען ,און ער דריקט אווס דעם געדאַנק ,דאָס
דער אומגליק ,װאָס האָט געטראָפען מיט איינעם פון אונזערע רייהען,
דאַרף ניט און וועט ניט געבען קיין געלעגענהייט דיזער פאַרזאַמלונג זיך
אַלס אונאינטעלוגענט.

אַרויסצוצווגען

האָט

פריונד

וווונבערג,

געהאַט

מיטהעלפער

זיכטליך.

ער

ער האָט געבעטען

פון

איבערצוונגט

ברענטש

אָדֹער
עס

דעם ,פּאַרווערטס"

,2

לויקענט,

מיטשולדוגע.
מיט

אַן

צו דרוקען

דאָס

יעדענפאַלס
אָפענעם

ויינטרויב
ניט

בריעף,

און מיט דער ביטע,

אַב-
װאָס
מיט

וועלכער ער האָט זיך געווענדעט צו זיין אווגענעם ברענטש .ער ערקלערט,
דאָס ווינטשעווסקי האָט זיינע באַשולדיגונגען געגען וויינטרויב'ן קיינ-
מאָל ניט געמאכט אין אַזאַ טאָן ,וי ער האָט עס געטהאָן ביי דיזער קאָנ-
פערענץ .אויך ברענגט ער בוישפילע און באַהויפּטעט ,דאָס ניט אימער
האָבען זיי וויינטרויב'ן מיט זיודענע הענטשקעס באַהאַנדעלט .פילע ,פולע
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מאָל איז ער פון זיי געטאַדעלט געװאָרען פאר פאַרשידענע זאכען .ער ליו-
קענט ניט ,דאָס די דאמאָלסטדיגע עקזעקוטיווע איז ניט געוועוען צו-
פרידען מיט ווינטשעווסקי'ן .ער זאָגט אבער ,דאָס ווינטשעווסקי אליין
איז אין דעם שולדיג געוועוען .ער פלעגט זעלטען אליין טהאָן די וויב-
ארבויט .עֶר פלעגט אָנשטעלען אוגערפאַהרענע קלוירקס ,וועלכע האָ-
טיגע

בען פאר איהם געטהאָן.
פר .פעלדמאן

לעזט פאָר דעם לעטער ,װאָס איז איבערגעגעבען

גע-

ן וויינטרויב'ס פרוי צו דער עקזעקוטיווע .דער לעטער איז
װאָרען פו
צו דער קאָמיטע און צו אלע מעמבערס פון אַרבויטער רוֹנ.
אַדרעסירט
לעטער דערצעהלט וויונטרויב פון זיין לאַגע און ערקלעהרט,
אין
מאָל אין וונען ניט געהאט דעם אַ .ר .צו באַ'גנב'ענען.
דאָס ער האָט קיינ
יא אין זינען געהאט ,װאָלט ער געהאט די מעגליכקייט
ווען ער װאָלט עם

אַרנעמען פילע טויזענדער דאָלארס שוין אפילו דאן ,ווען ער
צו פ
באַשלאָסען פון אָפים אוועקצוגעהן .פאר די  8יאהר צייט,
געהאט
געווען דושענעראל סעקרעטער ,האָט ער עהרליך און טרוו
ער איז
די אינטערעסען פון דעם א ר .איין אונגליקליכער צופאַל,
דיענט
פאר א גנב געמאכט :אַ גרויסע סומע אין קעש ,וואוטשערס
אויהם
זיינען פארלאָרען געגאנגען ,ווען דער אָפּים האָט געמופט
רעסיטס

האָט
װאָס
גע-
האָט
און
נאָך

וין זיוענדיג אין דעלענסי סטריט ,האָט ער אוון פריה-
דעלענסי סטריט ...ש

נען דעם סויף אָפען .ער האָט געבעטען איינעם פון די
מאָרגען געפו
סייף צו פארשליסען און יענער האָט ואַרשיינליך פאר-
קלוירקס דעם
היבשע סומע איז דאַן פארלאָרען געגאַנגען .ער האָט וועגען
געסען .אַ
ונג ניט געפונען פאר נויטיג צו רעפּאָרטען צו דער עקזעקו-
דיזער פאסיר
מיווע.

מען װאָלט איהם ניט געגלויבט.

די פארלאָרענע סומע ,לויט זיין

עטװאַס מעהר פון  .000,89באַלד נאָך דעם האָט געדאַרפט
רעבענונג ,איז
אונטערזוכונג פון דעם אינשורענס דעפּאַרטמענט און ער
פאָרקומען אן
געמווט דעקען .ער האָט אָנגעהויבען צו זובען וועגען און
האָט דאָס געלד
רקראָכען ..ער באַשולדיגט אין דעם קיינעם ניט ..זיין
איז אין זומפּ פא
אבער גרויס ..ער זוכט זיך אויך ניט צו פאַרטיידיגען ,דען
אונגלוק איז
זיין פאַרברעכען איז נאָך גרעסער {.-.

,

פון בר ,8 .דערצעהלט ,דאָס ווען יעמאנד פלעגט חושר
פֵר .סמיטה,
פלעגען קיינטאָל קיינע באַווייזע ניט געבראַכט ווערען,
זיין וויינטרויב'ן,
ינטרויב אימער געבליבען גערעכט .ער ברענגט אן
און פאָלגליך אין ווי
מאָנײ-אָרדער ,װאָס א מעמבער האָט געקלאָגט ויינ-
אינצידענט מיט א
אָט זיך נאָכהער אַרויסגעצייגט ,איז וויינטרויב אין
טרויב'ן און וי עס ה
דיזען

פאַל געווען

אונשולדיג.

אַזעלכעס דערלאָזט

אפילו

ניט צו בא"
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שאַפען קיין חשד ,און מיט דעם ערקלערט זיך דאָס ,װאָס וויינטרויב'ס
עהרליכקייט איז קיינמאָל אויף דעם טאגעס-אָרדנונג ניט אַרויפגעקומען.
פר .קרעטשמער

בולגאַטש'עס

לייקענט

סטייטמענט,

אַז וויינטרוים

פלעגט סעטלען פראגען מיט אייניגע פון דער עקזעקוטיוע פּריוואט .ער
פאַרטיודיגט די עקזעקוטיווע מיט דעם ,װאָס דאַן ,ווען די באַשולדיגונגען

זיינען פון בולגאטש'ן געמאכט געװאָרען ,זיינען קיינע באַוייוע ניט אָנ-
געגעבען געװאָרען .ער ענדיגט מיט דער ערקלעהרונג ,דאָס ווינטשעווס-
קי'ס רעקאָמעדײישאָנס זיינען אָנגעגומען געװאָרען אויף אַווי פיל ,וויפיל
עס אוז מעגליך געווען.

גענאָסע מאיר לאָנדאָן נעמט דאָס װאָרט .ער כאַראַקטעריוירט די
זיצונגען פון דער קאָנפערענץ .ער גלויבט ,אז עס װועט ניט רעכט זיין
פון די דעלעגאַטען אוועקצוגעהן פון דאנען מיט דעם געדאנק ,דאָס אין דו
לעצטע  8יאָהר ,ווען וויינטרויב איז געווען סעקרעטער ,איו דוי עקועקו"
טיווע באשמאַנען פון רויבער ,גנבים און גזלנים .עס זיינען צווישען אונז
קוין גנבים ניטאָ .די סטאַטיסטיק באַװייזט ,דאָס צווישען באַנקירען און
אַנדערע פינאַנס-לייטע זיינען דאָ צוויי און א האלב מאָל מעהר ניט עהר-

ליבע ,איידער צווישען די ארבייטער אָרגאניזאַציאָנען .אין די עקועקו-
טיווע פון דעם אַרבייטער רינג האָט ער זיך ערװואָרבען פילע פריונד ,מיוט
וועלכע ער איז שטאָלץ.
אין פארלויף פון דעם גאַנצען טאָג האָט מען געהאַלטען אין איין

זוכען מיסטרויען פון איונעם צום צוויטען; מען האָט געהאַלטען אין
איין זידלען איינער דעם אַנדערען ,און ער פרעגט ,אויב עס װאָלט ניט
געווען בעסער ,ווען די גאַנצע פּאַסירונג וואָלט פּאַרשוויגען געװאָרען.
,איהר זייט אהער געקומען

א קאָמישאן

צו ערוועהלען דיזע אנגעלעגענ-

הייט צו אונטערזוכען" ,טהוט-זשע עס װאָס שנעלער; מאַכט די אונטער-
זוכונג און לאָמיר אלע צוזאַמען ווידער ארבייטען פאר דעם װואָהלזיין פון
אַ .ר.

4טע און לעצטע זיצונג 7 ,אוהר אבענדס.
טשערמאן

 ---פריינד פיינזילבער ,פון בר ;51 .וויוסימשערמאן

--

בענענסאָן ,פון בר ,99 .שיקאַגאָ.
דער טשערמאן ערקלערט,
פּאַסירונג האָט זיך אָפּגערופען
אַ געוויכט זוו לעגען אויף
ערוועהלען .ער איז מיט דער

וי שרעקליך די טרויעריגע וויינטרויב-
אויף די קאָנטרי-ברענטשעס ,און ואָס פאר
דער קאָמישאָן ,װאָס מיר געהען יעצט
מיינונג ,או דיזע קאָמישאן וועט העלפען

דעם אַרבייטער רינג אַרויסצוקריכען פון דער שווערער לאַגע ,אין וועלכער
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וויינטרויב-פּאַסירונג,

און

ער בעט די דעלעגאַטען צו זיין גאַנץ ערנסט אין דיזער פראגע.
פר .מנקר פון בר 96 .שלאָגט פאָר פאָלגענדען פּלאַן ,ווו די קאָמישאן
זאָל ערוועהלט ווערען :
נויארק סוטי  4 ---דעלעגאמען ,סטווט אָוו נויארק  3 ---דעלעגאַטען,

פּענסילווויניא  9 ---דעלעגאטען ,ניו דזשוירוי  9 ---דעלעגאַטען ,קאָנעק-
טיקוט  9 --דעלעגאטען ,מערילענד  1 ---דעלעגאַט ,אילונאָאיז  1 ---דעלע-
גאָט .צוואַמען  91 --דעלעגאטען.
עס ענטוויקעלט זיך א דעבאַטע איבער דער פראגע ,װאָס פאר
מאַכט און וועלכע רעכטע עס זאָל דיזער קאָמישאָן געגעבען ווערען.

אַ

מעה-

רערע דעלעגאַטען נעהמען דאָס װאָרט און פאָלגענדע רעזאָלוציאָן ווערט
אוונשטומיג אָנגענומען:
,זיי עס באַשלאָסען ,דאָס די 81ער קאָמיטע זאָל האָבען דאָס פולע
רעכט צו אונטערזוכען די גאנצע אנגעלעגענהייט ,אויך די סיסטעם פון
אָפּיס און מאַכען די נויטיגע רעקאַמענדיישאָנס .זיי עס אויך באַשלאָ-
סען ,דאָס די עקז .איז מאָראַליש פאַרפליכטעט אָנצונעהמען אלע זייערע
רעקאָמענדיישאָנס .ווען די עקז .װעט די רעקאָמענדיישאָנס ניט קענען
אָננעהמען ,זאָלען זיי עס דאַן שיקען צו א רעפערענדום.
די עקז .דאַרף אויך דרוקען די פאַרהאַנדלונגען און באַשליסע פון
דיזער קאָמישאָן אין א בוך-פאָרם .דיזע קאָמישאָן האָט אויך דאָס רעכט
אָנצושטעלען אוידיטאָרס .די עקז .ערקלעהרט דערביי ,דאָס זיי וועלען
טהאָן אלעס מעגליכעס ,אום צו מאַכען דיזע אונטערזוכונג פאר אַן ערפאָלג.

7

אין דער 91ער קאָמיטע זיינען ערוועהלט געװאָרען פאַלגענדע:
נויאָרק סיטי 4 ,דעלעגאַטען :מ .פיין ,בר ;841 .א .ריטש ,בר.
א .בלאק ,בר ;78 .א .קראנראַט ,בר.591 .
סטייט

אָוו נויאָרק,

 8דעלעגאַטען:

מ .בראָדי ,בר ,892 .בינגהעט-

טאָן ; זילווערשטיין ,בר ,828 .סיראקיוז; וויינשטיין ,בר ,991 .אָלבאני.
פּענסילווייניא 9 ,דעלעגאַטען  :ה .שטיינברוק ,בר ,91 .פילאדעלפוא ;
מ .דארעפסקי ,בר ,082 .אלענטאון.
קאָנעקטיקוט 9 ,דעלעגאַטען:

א .פליישער ,בר ,484 .נוו-הייווען;

נ .פיינזילווער ,בר ,81 .האַרטפאָרד.
ניו דזשוירוי 9 ,דעלעגאַטען  :א .העק ,בר ,701 .נואַרק ; ה .אווער-
באַך ,בר ,89 .נואַרק.

מערילענד 1 ,דעלעגאַט:
אולונאָיו 1 ,דעלעגאַט:

 .8דובאָווסקי ,בר ,76 .באלטימאָר.
ל .בענענסאָן ,בר ,961 .שיקאַגאָ.
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עס ווערט אויך ערוועהלט פריינד רייזעראָף פון בר ,41 .פּראָװו-
דענס ,ר .א ,.אַלס סאָבסטיטוט אין פאַל דער דעלעגאַט פון אילונאָיז סטייט
וועט ניט קענען אנוועוענד זיין ביי דו זוצונגען פון דער קאָמישאַ.

די

פוער

קאַמיטע

די 91ער קאַמיטע (אָדער קאַמישאן) ,ערוועהלט אויף דער
ספּעציעלער קאַנפערענץ ,איז נלייך צונעטרעטען צן איהר ארביים
און האָט וועגען דעם אַרױסגעלאָזט אַן ערקלעהרונג אין סעפּטעמבער
נומער ,פריינד" (.)5191
די 91ער קאָמיטע איז אָבער אין איהר אַרבײט שטאַרק נע-
שטערט געװאָרען .,קודם כל האָט זי באַדאַרפט האָבען נעלד אויף
איהרע הוצאות.

די לאֲאָ ,קאַנסטיטושאָן און אַפּעלאַציאַנס קאָמיטע פון א .ר.
האָט גע'פּסקנ'ט ,אז אֶָהן דער חסכמה פון די מיטנלידער ,קענען
אַזױנע אויסערגעוועהנליכע אויסנאבען ניט געמאַכט ווערען אויף
זייער חשבון ,און די עקזעקוטיווע האָט קיין רעכט ניט דאָס אויס-

צוצאַהלען .

-

די גענעראל עקזעקוטיווע האָט ארויסנעשיקט די פראנע צו א
,ספּעשעל" רעפערענדום ,צי זי זאָל באַװילינען  000,1דאלאר
הוצאות פאר דער ארבייט פון דער 91ער קאַָמיטע ,אָדער ניט.
אין דעם רעפערענדום האָט זיך באַטײלינט אַ גרויסע צאהפ
מיטנלידער ,מעהר וי אין א געוועהנליכען רעפערענדום ,ניט גע
קוקט ,װאָס די ציים צום שטימען איז געווען זעחר וועניג ,אין נאַנ-
צען האַבען געהאט א מעגליכקייט אַריינצושיקען די באלאָטט ניט
מעחר וי  408ברענטשעס.
פון די געצעחלטע שטימען האָבען  6876געענטפערט מיט ,יאָ",
ד .ח .צו באַוויליגען הוצאות פאַר דער אונטערזוכונג פון דער 81ער
קאַמיטע און בלויז  8411האָבען זייער חסכמה דערצו ניט גענעבען,
די  000,1דאַלאר איז געווען וועניג ,און אין א קורצער צייט
אַרום האָט א רעפערענדום מיט א גרויסער מאיאָריטעט באווילינט
נאָך  009דאַלאר,

די 51ער קאַמיטע האָט אויך געהאט אַביסעל צרות ,װאָס זי
האָט אָנגעשטעלט מ .ווינטשעווסקי'ן אַלס איהר אודיטאָר,
גענ.
ר
ש
י
מ .ווינטשעווסקי האָט געהאט נים וועניג געגנער אין פאַ דערט
קרייזען פאר זיין אָפּאַזיציאַנעלע שטעלונג.

דו געשיכטע פון ארבייטער
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רינה

האָבען אַנגעפאַנגען צו פּראַטעסטירען אין דער עפענט"
מאַנכע
דער 81ער קאַמיטע ,פֿאַרװאָס זי האָט אַנגעשטעלט
ליבקייט גענען
וועלכער איז אַ געגנער פון דער אַפיציעלער פאַר-
ווינטשעווסקי'ן,
ואלטונג פון אַ .ר.
ע פּראָטעסטען האָט די 51ער קאַמיטע אַרױסגעשיקם
אויף דיז
די ברענטשעס ,וועלכע איז אויך געווען געדרוקט
אַן ערקלעהרונג צו

אין ?פריינד".
ערזוכונגס קאַמיטע איז אַנגעגאַנגען מיט איהר
די 51ער אונט
זי האָם אונטערזוכט אלע אָפּטײלוננען
אַרבײיט עטליכע חדשים.
נגעלאדען די אלטע און נייע פארוואלטער ,האָט
פון אַ .ר ,.האָט איי
ען אלע איינצעלהייטען .האָט זיך מישב גע-
זֵיי אויסנעפרענגט וועג
ע סתם פּראמינענטע פּערזאַנעז ,וועלכע זיינען גע-
ווען מיט א רייה
ום אַרבײיטער רינג ,אום אויסצונעפינען א וועני
שטאַנען נאַהנט צ
מאָל ניט װידערהאָלען אַזאַ וויינטרויב געשיכטע.
עס זאָל זיך נאָך א
פון איהר אונטערזוכונג האָט די 91ער קאַמײ
דעם רעזולטאַט
ען אין א לאַנגען באריכט פון  28דרוק"זייטען אין
טע איבערגעגעב
אפּריל נומער ,פריינד" (.)4191
ניט געשאַנעװעט געוויסע טוער פוֹן אַ .ר.
דער באַריכט האָט
ון שטעלונג ,און פאַר זייער נאבלעסיגקייט,
פאר זייער פיהרונג א

איינצופיהרען
נעמאַכט

אַזױנע

אונמענליך

רעפאַרמען

אַזױנע

אין

פּאַסירונגען.,

אָרדען,

וועלכע

װאָלטען

די אונטערשטע

שורה

אַז קיין מיטהעלפער האָט וויינטרויב ניט גע-
פון באריכט איז:
געווען ,װאָס מען האָט זיך אויף איהם צופיל
האַט .די צרה איז נאָר

 ,דאָס עס פעהלט אַ סך מעהר געלד ,וויי
פאַרלאָזעז ,אז דער געשריי
עמאלדען ,איז ניט אמת .דער באַריכם
פיעל עס איז געווען נ
ידענע רעקאַמענדאציעס ,װאָס דער אַ .ר.
ענדיגט זיך מיט פאַרש
ך צו באװאָרענען אין דער צוקונפם פון
דאַרף אננעהמען ,כדי זי
אַזױנע װידערהאָלונגען.

ויינטרויב'ס ראָלע אין אַרבײטער רינג.
ו
ן אַרבײטער רינג איז נגעווען א גרויסע.
וויינטרויב'ס ראַלע אי
געווען די צענטראַלע פיגור אין אונזער
אַכט יאָהר נאָכאַנאַנד איז ער
ן א קנויל ,האָבען זיך צונויפגעבונדען
אין איהם ,וי אי
אָרדען.
איז זיין ציים אין
פעדים פון דעם פאַרצווייגטען בוים .
אַלע
ער
געװאָרען נרויס ,שטאַרק און מעכטיג.
דער אַרבייטער רינג
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פאַנאַנדערגעוװואקסען:

ער האָט זיך

האָט זיך מערקווירדיג שעחן
ברייט  --ברייט פאַרצוויינט,
דער טרויעריגער אינצידענט ,צוליב וועלכען וויינטרויב האָט
פאַרלאָזען דעם אַרבייטער רינג ,אָדער בעסער ,דער אַרבײטער רינג
האָט איהם פארלאַזען און איבערגעהאקט זיין קאַריערע אין דער
באַוועגונג ,אין געקומען ,װי אַ װאַלקען אין א זוניגען טאָג ,אונ-
ערװואַרטעט.
עם האָט געמאַכט א שרעקליכען שווערען איינדרוק אויף זיינע
פריינד ,וועלכע האַבען איהם ,אין זיין אַדמיניסטראַטיוער אַרבייט,
שטענדינ נעשטיצט ,און נאָך א שווערערען טױף זיינע געגנער,
וועלכע פלענען איחם שטארק קריטיקירען.
קיינער האָט זיך ניט פאָרגעשטעלט ,אז מיט וויינטרויב'ן קען
פּאַסירען דאָס ,װאָס עס האָט פּאַסירט,
איצט ,אז די נערווען האָבען זיך בארוהינט ,אז די אויפרע-
גונג האָט זיך אייננעשטילט וװענען דער טראַגנישער קװיינטרויב
אמעיר" ,ווען די וואונד אין קערפּער פון אָרדען איז שוין לאנג
פאַרהיילט ,ווען פון טיפען שניט ,װאָס ער האָט געקראַנען ,אין
שוין קיין זכר ניטאַ  --איצט קען מען מיט'ן ריינעם געוויסען,
אַביעקטיוו ,קאלטבלוטי; ריידען ווענען דעם מענשען ,וועלכער האָט
זיך פאַרטשעפּעט ,אפשר ניט ווילענדיג ,אין די שלייפען ,געוועבט
מיט זיין איינענער האנד.
אום
טיוו
דעם
אָט
און

ניט נאָר מיר  סמ ע ג ע } ,נאַר מיר סמ ו ז ע ן עס טאָן
צו זיין גערעכט צו אונזער אויטנאבע  --איבערגעבען אָביעק-
די נגעשיכטע פון אַרבײיטער רינג .סיר מוזען יעטווידען נעבען
חלק ,װאָס איהם קומט אין אונזער ארבייט  --בפרט א י ה ם---
דעם מענשען ,וועלכער איז אַכט יאָהר געשטאַנען ביים רודער
איז געווען דער קאָפּ פון אַרדען.

ווען וויינטרויב אין אין  8091אָנגעשטעלט געװאָרען אלס
גענערא? פעקרעטער ,האָט אין אָפיס געפעלט די נויטינע אַרדענונג.
זיין פאָרגעגנער ,ראַזענצווייג  ---װוי שוין אויבען געזאנגט  --אין
געווען א גנוטער אַניטאַטאָר ,לעקטשורער ,אָבער האָט געהאט א
גאנץ קנאַפּע ידיעה וועגען אִפִיס סיסטעמען.
אין יענער צייט האָט דער אַ .ר .זיך אָנגעהויבען פאַנאַנדערצו-
װואַקסען .וויינטרויב אַלס פּראַקטישער מענש -- ,הגם אַלֵיין ניט
קיין ערפאַהרענער אַפִים מענש  --האָט אין דער מענעדזשמענט פון
ימיס נעמווט שאפען א ,יש מאין" .-.אין אַנדערע ווערטער ,ער
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האָט געמוזט זוכען א נייעם וועג ,זיך לערנען ,ביז דער אַפּיסם װעט
אַװועקגעשטעלט ווערען אויף א ריכטינען סיסטעם .ער האָט זיך
מיט זיין גאַנצער ענערגיע איבערגענעבען צו דער אַרבייט,
אָט װאָס ער אליין דערצעהלט ;
,ווען איך האָכ איבערגענומען דעם אַפיס ,האָב איך זיך באַלך

אַנגעשטויסען אַן שוועריגקייטען .די שוועריגקייטען זיינען געווען
דאָס ,װאָס יעדע נייע איינפיהרונג האָט געדאַרפט קאָסטען עקס-
טרא נעלד ,און דערפאר האָט די עקזעקוטיווע מורא געהאַט.
;און טאַמער האָט די עקזעקוטיווע שוין יא איינגעווילינט צו
מאַכען די נויטינע הוצאות ,איז די קאַנטראָל קאָמיטע געשטאַנען
אין וועג.
;איך פלענ פארלירען פיל צייט צו באַזאָרגען געוויסע זאַכען,
װאָס איך װאָלט לייכט געקענט טאָהן דורך א טעלעפאָן ; איך האָב
פאַרלאַנגט פון דער עקזעקוטיווע ,מען זאָל אַריינשטעלען א טעלע-
פאָן אין אָפיס,

די עקזעקוטיווע

האָט דאָס באַשלאָסען

און מיר

אינסטרואירט ,איך זאָל אָרדערן א טעלעפאָן .,איך האָב באלד דעם
צווייטען טאָג נעמאַכט אן אפּליקײישאַן צו דער טעלעפאַן קאַמ-
פּאַני ,ביי דעם אפּליקײישאַן האָב איך געדאַרפט איינצאַהלען 51
דאָלער פאר די ערשטע  8מאַנאַטען אין פאָראויס .אויף דעם נעקט-
טען מיטינג פון דער קאַנט .קאַמיטע איז געװאָרען באַשלאָסען צו

װעטאירען דעם באַשלום פון דער עקזעקוטיווע.

די ק .ק .האָט מיר

אינסטרואירט צוריקצורופען די אַפּליקיישאן און אָפּצונעמעז די 51
דאַלאר ,איך האָב זיך ניט געאיילט דורכצופיהרען דעם באַשלוס פון
דער קאַנטראָל קאַמיטע .ביי דעם נעקסטען מיטינג פון דער עקו.

איז באשלאַסען געװאָרען צו איגנאָרירען דעם װעטאַ פון דער ק .ק.
און דעם טעלעפאָן יאַ אַריינשטעלען (עס איז שוין געגאַנגען
אַמביציע) .,זעהענדיג ,אז דאָס װעט פיהרען צו קרינערייען,
איך גערופען א געמיינשאַפטליכען סיטינג פון די ביידע
מיטעס און אויף דעם מיטינג האָט איינער פון דער ק .ק( .דאס

געווען וואלאס) געשטימט מיט דער עקז.

אין
האָב
קאָ-
איז

אוה דעם אופן איז מיט

 0גענען  8שטימען בעשלאַסען געװאָרען אריינצושטעלען א טע-
לעפאַן,
,געענדיגט מיט'ן טעלעפאַן ,איז געקומען אַ נייע טדרה מיט
יעדע נייע
אַ טייפּרייטינג מאַשין און פאַרשידענע פּרינטינג.
איינריכטונג ,װאָס עס האָט זיך געפאָדערט ,אום צו פאַרבעסערען
די סיסטעם אין אַפיס ,אויב עס איז נאָר געווען פאַרבונדען מיט
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דער קלענסטטער אויסנאבע ,אין מיר אָננעקומען מיט גרויסע צרות,
ווייל די עקזעקוטיווע האָט זיך געמוזט שטענדינ פארענטפערען
וועגען די גרויסע הוצאות ,װאָס זי האָט געמאכט..
,ואס אנבאַלאַנגט עקאַנאַמיע ,האָב איך אַליין נעזעהן צו סא"
כען װאָס ווענינער אויסנאַבען; :איידער איך פלענ אַ זאַך בא"
שליסען צו טאָהן ,האָב איך פריהער אליין געזעהן ,צי מען קען
אויסקומען אַהן דעם ,אָבער דאָס ,װאָס איך האָב געזעהן ,אַז עס מוז
ווערען געטאַָהן ,האָב איך אונטער אַלע אומשטענדען געזעהן דורכצן-
אזוי האב איך איינגעפיהרט אַ קארדס
פיהרען און איינצופיהרען.
פיסטעם ,זיך באַנוצענדיג מיט די אַלֶע קאַרדס ,ואָס האָבען זיך
ניט מעהר ,איך האָב זיי געלאָוען
אַרומגעװאַלנערט אין אַפיס,
איבערפּרינטען אויף דער צווייטער זייט ,לויט מיין אייגענעם
,דעוזיין".
;איך האָב געזוכט אויסצובעסערען די פיהרונגען פון די ברענ"
טשעס ,פון די סעקרעטארען ,ווייל איך האָב געוואוסט ,אַז די צַו"
קונפט פון ארבייטער רינג ליגט דאָך הויפטזעכליך אין די ברעג-
טשעס ,אַז די סעקרעטארען האַלטען זיך אין איין בייטען און די
מעהחרסטע פון זיי האָבען ניט געהאט קיין ברעקעל? באַנריף פון
זייער אַרבײט.
;איך האָב געזעהן ,אז עס אין נויטינ פאר די מעמבערס צו
באַקענען זיך מעהר מיט דעם אַ .ר ,,אַמװײינינסטענס פאר די יע-
נינע ,וועלכע זיינען אַקטיוו ,און עס זיינען דאָ פילע פראנען ,סמע-
ציעלע אַ .ר .פראַנען ,טעכנישע א .ז .וו ,וועלכע קענען און דארפען
אינטערעסירען נאָר די מעמבערס פון א .ר ,,אז דער דושענעראל
אָפיס דאַרף שטעחן אין פארבינדוננ ניט נאָר סיט די ברענטשעס,
נאָר מיט די איינצעלנע מעסמבערס .אַז די אַלגעמײינע אַרבייטער-
פדעסע ,װוי דער ,פאָרווערטס" און ,פרייע ארבייטער שטיטע",
,אַרבייטער" און ,,אידישע אַרבײיטער-וועלט" ,קענען ניט און דאַרפען
ניט אָפּנעבען פּלאַץ דערפאַר ,ווייל דאָס קען ניט אינטערעסירען די
גרויסע צאָח? לעזער פון דער צייטוננ,
;איך האָב דערטאר ,אָהן א באַשלוס פון דער עקז ,און קאָנט.
קאָמיטע ,אונטער דער אויסרייר פון צושריפטען און אינטטרוק.
ציעס צוֹ ברענטשעס ,אַנגעפאַנגען אַרויסצוגעבען דעם ,אַרב .רינג
דער
בולעטין" ,פון וועלכען עם אין שפּעטער אַרױסגעװאַקטען
,פריינך",
,אויף מיין פאָרשלאג ,האָט די עקזעקוטיוו קאָמיטע נגעבראכט
צו דער קאַנװענשאָן פאַלגענדע רעקאטענדאציעס;:

די געשיכטע פון ארברוטער רוֹנג
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אַנצושטעלען א דזשענעראל מעדיקאל עקזאַמינער.
זשורנא?,

װאָס

זאָל זיך

 )9אַרופצונעבען א מאָנאַטליכען
באַשעפטינען מיט ארבייטער רינג פראַנען.
 )8אַ באצאהלטע אַרגנאניזאַציאַנס-קאַמיטע.
;איך האָב אויך רעקאַמענדירט ,אז מען זאָל פאַרשטאַרקערען
דעם רעזערװו-פאַנד,
;אָפּזייענדיג אין אָפִיס א שטיקעל צייט ,און זעהענדיג ,אז
דער אִפִיס איז ביז א געוויסען גראד אָרגאַניזירט און אויסגעבע-
סערט ,אַז די אַרבײט ווערט געטאֵהן ,מעהר אַָדער וועניגער ,צופרו-
דענשטעלענד ,האָב איך זיך פאדאינטערעסירט אין דער פראַגע פון
פאַרגרעסערען די מעמבערשים.
;דאַ איז נויטיג צו ערקלעהרען מיין שטאַנדפּונקט ווענען דעם,
ביי א טייל מעפנערס פון אַ ,ר .איז געווען אָנגענומען א מיינוננ,
אז דער אַ .ר ,דאַרף זיין א פּלאַץ נאָר פאַר  001פּראַצענטינגע סאַ-
ציאליסטען ,אַנאַרכיסטען און אַטהעאיסטען ,מען האָט געװאָלט,
אַז דער א .ר .זאָל זיין עפּעס א מין קלייזע? ,און באָטש ,מען איז
ניט געווען שטאַרק אויסקליינעריש אין נייע מעמבערם ,האָט מען
אָבער געמאַכט דעם איינדרוק ,אז דאָס איז אַזוי.
,איך בין אַלע מאָל געווען פֿאַר אַ מאַסאַװע באַװעגונג מיט
אַלֶע איהרע פעהלערען.
,איך האָב געזעהז ,אַז דער אַ .ר ,האָט אַ גרויסע פעלד פון טע-
טינקייט ,וועלכע דאַרף ווערען באַארבייט ,און װאָס גרעסער דער

אָרדען װועט זיין ,אלץ מעהר און בעסערע אינסטיטושאַנס

וועלען

קענען איינגעפיהרט ווערען.
;איך האָב דיזען שטאַנדפּונקט ערקלעהרט אין נאַמען פון דער
נאַציאָנאלער עקזעקוטיווע דורך אַן אַרטיקעל אינ'ם ?פארווערטס",
איך האָב געזוכט אָפּצושװאַכען דעם איינדרוק ,װאָס איז געמאַכט
געװאָרען ,אז ווער עס ווערט נאָר א מעמבער אין אַר .רינג סון
דוקא זיין אנטי-רעליניעז.
אוואָס איז געטאָהן געװאָרען צו פאַרגרעסערען די מעמבערשיפּ?
;אונטער מיין אויפזיכט איז פארפערטינט געװאָרען א בראַ-

שורע מיט דעם נאָמען ,דער ארבייטער רינג" ,וועלכע איז געװאַָ-
רען פאַנאַנדערגעטיילט צווישען די סאַסייעטיס ,װאָס האָבען זיך
פאראינטערעסירט מיט דעם אַ .ר.
פאַר דער קאַנטרי האָב איך אַרױסנעשיקט איבער צוויי טויזענד
בראַשורען מיט בריעף צו פּערזאַנען אין פערשידענע שטעדט
די אַדרעסען פון די פּערזאַנען האַב
אין יונייטעד סטייטס,
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איך גענומען פון דעם ,פאַרווערטם" מיילינג ליסט ,מיר האָבען ער-
האלטען מאַסען בריעף מיט ענטפערס .פוֹן מאַנכע שטעדטלאַך האָט
מען אונז געשריבען ,אַז עס טחוט זיי לייד ,ואס די אידישע באַפעל-
קערונג איז קליין ,כדי צו גרינדען אַ ברענטש .אָבער פיעלע זיינען
געװאָרען באַגייסטערט און האַבען פאַרלאַנגט מעחר איינצעלחייטען,
אַזױ האָב איך אַרנאַניזירט פיעל ברענטשעס דורך בריעף .די רע-
זולטאַטען זיינען געווען ,אַז אין אַ קורצע צייט זיינען אינסטאָלירט
געװאָרען ברענטשעס אין סקרענטאָן ,ווילקעסבאר ,נאַרטהומבער"
לאַנד ,באטלער ,רידינג ,אַטלאַנטיק סיטי ,וויינלאנד ,וואודביין ,נין
בראנזוויק ,מאָונט װערנאַן ,ניו ראשעל ,פּאַרטשעסטער ,פויטה נאָך-
וואלק ,יאַנקערס ,טעריטאון ,קינגסטאָן ,אָלבאַני ,טראי ,סקענעקטעדי
און יוטיקא,
,די ברענטשעס זיינען אַפילן אין אַנפאַנג געווען קליינע ,אויז
נינע האָבען זיר שפּעטער נעמוזט אויפלעזען ,עס אין אָבער געליינט
געװאָרען אַ פונדאַמענט פאַר פיעלע נוטע ברענטשעם".
פאַר די  8יאָהר ,װאָס וויינטרויב איז געווען פארבונדען מיטץ
א .ר ,האָט ער ביי יעדער קאַנװענשאַן געשפּיעלט אַ באדייטענדע
ראָלע ער האָט פאַרטיג געמאַכט די קאַנווענשאן רעפּאַרטט אוו
האָט צונעשטעלט סטאַטיסטישע טאַבעלען ,אויף וויפיעל עס אין
געווען מענליך צו יענער צייט.
ער האָט גרינדליך שטודירט און זיך גענריבעלט אין ציפערען,
װאָס זיינען נוגע פראַטוירנא? אַרדענס ,ער האָט וועגען דער פראנע
אין ,פריינד" א סעריע אַרטיקלען אונטערן נאָמען :עאַר-
געשריבען

דענס און פאַרזיכערונגס טראַנען".
בכלל גענומען ,מעג די געשיכטע אָפּשאַצען אין דעם געהעריגען
זין וויינטרויב'ס ערפאַלגרייכע אַרבייט פֿאַר די  8יאהר ,װאָס ער

איז געווען גענעראַל סעקרעטער

פון אַרבייטער רינג,

וזיליאם עדלין ווערט גענעראל טעקרעטער.
אַ געוויסע ציים נאָך דער וויינטרויב פּאַסירונג ,איז ב .פינ-
גערחוד (פריהערדיגער אַסיסטענט סעקרעטער) געווען דער עקטינג
דזשענעראַל סעקרעטער פון אר .רינג.
דעם -4טען אױיגוסט,)2191( ,איז אויף א דושאינט מיטינג פון
דער עקזעקוטיוו און קאַנטראָל קאַמיטע ,ערוועחלט געװאָרען אַלֶם
גענערשל סעקרעטער ,װויליאם ערלון,

דו געשוכטע

600

רונג

פון ארבייטער

וו .עדלין איז דעמאָלט געווען באַקאַנט אין די אַרבײטער קריו-
זען ,אלס א וארעמער סאַציאליסטישער אַגיטאַטאַר און פּראַפּא-
גאנדיסט .נאָך זיין ערוועהלונג האָט דער נייער סעקרעטער זיך גע-
ווענדעט מיט אַן אויפרוף צו די מעמבערס פון אַר .דינג ,וואו ער
פאדערט אויף זיך צונעמען פאַר דער אַרבײט.
עדלינ'ס גוטע מערכה אַלס גענעראַל סעקרעטער האָט ניט לאַנג
אַנגעהאלטען ,עס איז אַװעק אַ קורצע צייט און עס האַבען זיך אֵנ-
געהויבען מחלוקות צווישען איהם און דער עקזעקוטיוו קאַמיטע.
אין איהר באַריכט איבער דער אַרבײיט פון -2טען יוני ביז דעם
7טען פעפּטעמבער ,)8191( ,דערצעהלט די עקזעקוטיווע :
;די

דזשענעראַל

עקזעקוטיווע

האָט געפונען

פאַר נויטי:

צן

ווכען

אַ

פּאַסענדע פּערזאָן פאַר דעם אַמט פון דזשענעראַל סעקרעטער ,און נאָך איו-
ניגע

באַראַטונגען,

געװואָרען,

האָט

דו

ביו

דער

רונג,

מיט

ביידע

צדדים

זעקוטיווע

און

פאַרשידענע

וועלכע

עקועקוטיווע

דזשענעראַל

ליאם עדלין ,פון ברענטש

 ,2פאר דזשענעראל
דאָס ביום

פאַרשטענדיגונג,

פריו
די

צו

האַנדלען.

קאַנטראָלע

דער נייער פעקרעטער

נעמען

אויף

מאָנטאג

יינען

אויסגעקליבען

סעקרעטער

אָנפאַנג פון ניועם

אַ דושאֵָינט
אבענד,

דעם

מיטינג
-4מען

פאַרגעשלאָגען
גענאָסע

ווו"

פון ארבויטער
יאָהר
פון

זיינען

דער

אויגוסט,

עק-
איו

אָפיציעל אינסטאָלירט געװאָרען".

די עקזעקוטיוו קאָמיטע איז אין איהר מיטהיילונג געווען פאָר-
זיכטיג און האָט ניט געזאַנט ,צי זי איז צופרידען מיט דעם נייעם
סעקרעטער אַדער ניט ,זי האָט בלויז געפונען פאַר נויטיג מודיע צו
זיין ,אַז די ערוועהלונג פון װויליאַם עדלין אַלס סעקרעטער איז גילטיג
ביים אָנפאַנג פון נייעם יאהר
בלויז ביז'ן 1דטען יאַנואַר4191 ,
האָבען די ביידע צדדים אַ פרייע האַנט צו האַנדלען.
די װאַח? פון פעקרעטער איז ,הייסט עס ,געווען אַ פּראַבע-
װואַהל,
די ברייטע מעמעברשיפ איז
פאָר אין גענעראַל אַפיס צווישען
וואלטונג ,פון אַן אַרטיקעל ,װאָס
פעברואר נומער ,פריינד",4191 ,
בעל-הבית אין דזשענערא? אַפים".
אין דעם אַרטיקע? זוכט עדלין צו באַװוייזען ,אַז די קאַנטראָל
קאמיטע האָט ניט קיין רעכט צו װעטאָאירען די באַשלוסען פון דער
עקזעקוטיווע ,אויכ עס האַנדעלט זיך ווענען העכערען שכירות דוי
אַנגעשטעלטע .אַזא זאַך ,באַווייזט עדלין לויט דער קאַנסטיטושאן
געהט ניט אונטער דער יוריסדיקציע פון דער קאַנטראל קאמיטע.

געװאָר געװאָרען ,אַז עפּעס קומט
דעם סעקרעטער און דער פאַר-
עדלין האָט פאַרעפענטליכט אין
אונטער'ן נאָמען , :ווער איז דער

די געשיכטע פוו ארבייטער רונג
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אין דעם אַרטיקעל זענען געווען אַזױנע ווערטער ,אָדער שטעב-
ווערטער ,וועלכע האָבען פאר אלעמען ענטפּלעקט דעם סוד ,אז אין
אַפיס געהט ניט צו פרידלעך,
,און שולדיג פאַר דיזען צושטאַנד זיינען צוויי קאמיטעס פוז
אונזער אַרדען  --איינע מיט איהר ג עוֹואַ גט קייט
אזו
די צווייטע מיט איהר ש ווא כ ק יי ט "..ערקלעהרט עדלין
אין זיין אַרטיקעל,
ער האָט אַנגעוויזען ; קאַז אין דער פֿאַרװאַלטונג הערשט
אַ מיש-מאש ,און אַז אין דעם איצטינען מאַמענט איז אַלעס אין אַזאַ
צושטאַנד ,דאָס עס איז א שאַנדע ,אַז אין אַזא גרויסער ,ראַדיקאַלער,
דעמאַקראַטישער אַרגאַניזאַציאָן ,זאָל אַזױנס עקזיסטירען.
אַלע
ווילען זיין די בעלי-בתים און פאַר דער גאַנצער אַרנאַניזאַציאַן ווים
קיינער ניט זיין פאַראַנטװאַרטליך".
?א סך לענגער קען אַזױ ניט אַננעהן"..
אָט די קאַפּולער אָנצוהערענישען האבען אַרױסגערופען אַן ענט-
פער פון דער ק .ק ,געשריבען פון יעפים ישורין (סעק .ק .ק,).
אונטערן קעפּעל :אוער וויל זיך מאַכען פאַר בעל הבית אין דזשע-
נעראַל אַפִים ?*
דאַ איז שו
י
ן
ד
י
ק
.
ק
.
א
ַ
ר
ױ
ס אין אַן אָפענעם קאַמף מיט'ן סעק-
ק
רעטער ,די ק , .ווארפט פאַר עדליונ'ן ,אַז זיין אַרטיקעל? איז אַרויס
גערופען געװאָרען דורך דעם ,ואָס די ק ,ק ,האָט ניט באַווילינט
א העכערונג אין זיינע שכירות.
אָט װאָס ישורין האָט נגעשריבען :
;און אויב פריונד עדלין האָט זיך ערלויבט אַרויסצוטרעטען
אַ טעאָרעטישען ארטיקעל וועגעןך א יורוסדיקשאָן פראגע ,אין דער ציים,
ווען דאָס האָט פּשוט געמווגט צו ריידען וועגען אַן אַבסאַלוט פערזענלי-
כער פּאסורונג ,געפון איך ,אלס אייגער פון די פאַרװואַלטער און טאַקע פון
מיט

דער קאָנטראָל קאָמיטע ,פאַר נויטיג צו ערקלעהרען ,װאָס עס חמט אַװו
שטאַרק וועה געטהאָן פריינד עדלין .

ש

נאָך דעם װוי פר .עדלין איו אָפּגעװען אַ פערטעל ואָהר צויט סעק-
רעטער אויף פּראָבוושאָן ,האָט די עקזעקוטיוו קאָמיטע ,ביי ענדע פון יאָהר
 ,83אָנגעהויבען צו פערהאַנדלען די פּראַגע וועגען זיין אָנשטעלונג
אויף וייטער .צו דיזען צװועק איו גערופען געװאָרען אַ געמוינשאַפט-
ליכער מיטינג פון דער עקזעקוטיוו צוזאַמען מיט דער קאָנטראָל קאַמיטע,
די קאָנטראָל קאָמיטע ,זייענדיג ענג פאַרבונדען מיט דו אַרבייט אין אָפוס,
האָט זיך אויסגעדריקט ,דאָס די פאָדערונגען ,וועלכע זיונען געשטעלט גע-
װאָרצן פון פר .עדלין ,זיינען געווען צו שוערע ,אַז דו קאָנטראָל קאָר
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מיטע זאָל זוו קענען באַוויליגען .דאָך ניט קוקענדיג װאָס די קאָנטראָל
קאָמיטע איז געווען געגען די פאָדערונגען פון סעקרעטער ,האָט די עק"-
זעקוטיוו דאָך באַװיליגט אַלעס ,און ווען עס איז געקומען צו דער קאַנט-
וװועטאָאירט געװאָ-

ראָל קאָמיטע ,איז דער באַשלוס פון דער עקזעקוטיוו

רען.
דאַכט זיך אַ גאַנץ געווייגליכע פּאַסירונג ,און די עקזעקוטיווע האָט
געדארפט אנערקענען דאָס װעטאָ-רעכט פון קאָנטראָל קאָמיטע ,אָדער אַפּע-
לירען צו דער לאָאָ און קאָנסטיטושאָן קאָמיטע ,ווי דאָס ווערט פאָרגע-
שריבען אין דער קאָנסטיטושאָן .פר .עדלין אָבער האָט זעהר שווער גע-
אַרבייט צו ערקלערען די עקזעקוטיווע ,דאָס זיי דאַרפען זיך ניט לאָזען
פיהרען פון דער קאָנטראָל קאָמיטע ,דאָס דער קאָנטראָל קאָמיטע אין ניט
געגעבען געװאָרען קיין רעכט צו װעטאַָ אירען וו'י דזוש עס פון
סעקרעטער אָדער אירגענד וועלבענם אָנגעשטעלטען אין אָפוס ,און דאָס
אוינציגע װאָס ער האָט געראַטהען ,איז צו אוגנאָרירען דעם אָרדער פון
דער קאָנטראָל קאָמיטע".
ניט נאָר די ק ,ק ,אויך אין דער עקזעקוטיווע

מיט עדלינ'ען .טאַקע

עטליכע ,וועלכע זיינען געווען אומצופרידען

פון דער עקז ,נופא ,מ ,דייװוידאָף.

דער טשערמאן

עדלינ'ן פלענען
גען

זיי

צווישען

דייווידאָף

אַלס טשערמאן
נעװואָרען

צווישען

נרויסע צוזאַמענשטויסען.
געווען

זיינען

געווען

איז

ס.

פאַרקומען

זיינען געווען אַ

געצוואוננען

אַזױנע

די באַציהונ"

אַנגעצויגענע.

צו רעזיננירען

אין

איהם

און

דאָס

מיטען

פ.
יאַהר

פון דער עקז .און אויף זיין פּלאַץ איז ערוועהלט

יאַנאַס.

די מאַיאָריטעט

פון דער עקזעקוטיווע

איז אָבער געװען

מיט

עדלינ'ען.

מיר וועלען דאַ איבערגעבען אַ טייל פון דער עקזעקוטיווע'ס

באריכט צו דער 41טער קאַנװענשאַן איבער דעם סכסוך וועגען דעם
ספעקרעטער ,אום צו פאַרשטיין די שטימונג ,װאָס האָט געהערשט
ביי דער

פאַיאָריטעט

פון דער

עקזעקוטיווע.

פ,ר .עדלין האָט אונז אָנפּאַנג נאָוועמבער צוגעשיקט א בריעף ,אין
וועלבען ער האָט אָנגעגעבען זיינע באַדינגונגען ,אונטער וועלכע ער קען
בלייבען ביי אונז דזשענעראַל טעקרעטער נאָך דעם -1טען יאַנואַר .צווו-
שען דיזע זיינען געווען:
ערשטענס ,אַז ער אַליין זאָל זיין פאַראַנטװאָרטליך צו דער עקועקו-

מיווע פאַר'ן גאַנצען אָפּים;
עטװואָס

פאַרגרעסערט

און

צוייטענס ,דאָס דער סטאַף אין אָפום זאָל

רעאָרגאַניזירט

געהאלט זאָל זיין  08דאָלאַר אַ ואָך.

ווערען;

דרוטענס,

דאָס

וזיין

80
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צן אונזער גרווסער איבערראַשונג האָבען מיר גלויך געקראָגען נאַ-
טיס פון דער 2טנטראָל

קאָמיטע ,דאָס זי איז געגען דער ווייטער דיגער

אָנשטעלונג פון פר .עדלין ,און ווען מיר האָבען אויסגעהערט
פון דער קאָנטראָל קאָמימע און איונגעזעהן

ווי גרונדלאָז און װוערטהלאָז

זיו זוינען ,האָבען מיר ,נאָך פיעלע באַראַטונגען ,באַשלאָסען
אַלע באַדונגונגען

אָנשטעלען

און

די טענות

בִיז אויגוסט,

פר .עדלון

אָנצוגעהמען
און

.4191

אָבער געקומען די קאַנטואָל קאָמיטע און װועטאָאירט דאָס געהעכערטע גע-
האַלט.
אַן עסק וועגען געהאלט.

און דאַן האָט זוך אָנגעהויבען

האָבען מיר אונזער סעקרע-

אויף אַ טמיטינג פון דער עקועקוטיווע

טער געלאָזט וויסען אָפיציעל ,דאָס מור האָבען באַשלאָסען איהם אָנצושטע-

לען אויפ'ן נוועם יאָהר ביו אויגוסט ,מיט אַ געהאלט פון  02דאָלאַר אַ
װאָך .ווען אָבער די קאָנטװאָל קאָמיטע האָט ביו איהר נעקסטען מיטינג
װעמאָאירט,

דאָס נגווע געהאלט

און ביו

איבערהויפט

אונז

מראַָגע ,אווב די קאַנטראָל קאָמיטע קען זיך מישען
וווול

געהאַלט,

קאָנסטיטושאָן

אונוער

אין דער פראַגע פון

זאָגט בפירוש:

,די

ז יע
שטעלט אָן אאַלָענגעשטעלטע און ב ע ש ט ' מט
ה אַ ? ט" .אַווי װי אָבער די קאָנסטיטושאָן זאָגט אויך,
קאַנטראָל קאָמיטע

קען װעטאָאירען

ביו דער לאָאָ און קאַנסטיטושאָן

עקספענסעס,

געװאָרען

אַ

האָבען

מיר

עקועקוטיו

ר גע -
דאָס דו
אָנגעפרעגט

קאָמיטע ,אויב אונטער דאָס װאָרט עקס-

פּענסעס מוונט דו קאַנסטיטוצואַן ,אַז אויך געהאַלט זאָל קענען װעטאָאירט
|

וזערען.

דו לאָאַ קאָמיטע האָט געענטפערט אַז ועס ..פאַר אונז איז דאַן קיין
אַנדער ברירה ניט געווען ,וי אַפּעלירען געגען װעטאָ פון דער קאָנטראָל
קאָמיטע ,שטיצענדוג זוך אווף דעם שטאַנדפּונקט ,דאָס דו קאָנטראָל קאָמו-
טע האָט קיין רעכט ניט צו דיקטירען ,ווער עס זאָלען זיין אונזערע אָנֿײ
געשטעלטע ,און אַווי ווי עס איז שוין איין מאָל פון איהר און אונו צן-
זאַמען געשטימט

געװאָרען ,דאָס סיר זאָלען קענען

צאָהלען אַ סעקרעטער

געהאַלט ביו  00דאָלאר אַ װאָך ,האָט עס קיין וין ניט איצט צו וועמאָ-
אירען דעם

באַשלוס צו צאָהלען  08דאָלאַר.

אָבער די לאָאָ קאָמיטע האָט

דעם וועטאָ גוט געהווסען ,און ביו אונז אוז געװאָרען
צו טהאָן ?
אונעור

סעפרעטער

אַ פראַנע:

װאָס

האָט ערקלערט ,אַז ער וועט ,ערשטענס ,אונטער

 0דאַלאַר אַ וואָך יט אַרבייטען און ,צווייטענס ,דאָס אַזוי װוי די עקוע-
קוטוווע

האָט איהם װאַכען לאַנג אָבגעצויגען

און ענדליך אָפיציעל אָנגע-

 ,4191פאַר אַ סאלארי

פון  08דאָלאַר ,ערװאַרטעם

שטעלט ביז אוינוסט,
ער ,אַז דער ארבויטער

רונג זֹּמָל האלטען

ואָרט.
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מיר האָבען ניט געװואָלט ,אַז פר .עדלין זאָל אונז פאַרלאָוען ,אויסער
דעם װאָס מיר האָבען אַנערקענט און אנערקענען אויך איצט ,אַז דער אַמט
פון דושענעראַל פעקרעטער ,ווער עס זאָל איהם ניט באַקליידען ,דאַרף זיך

באַצאָהלען בעסער ווי אַ געוועהנליכע אַרבייט .מור האָבען דאַרום געבע-
טען אונזער סעקרעטער ,אַז ער זאָל איונוויליגען דערוויילע אויף אַ הע-
בערונג פון  8דאָלאַר אַ וװואָך ,און וועגען די איבעריגע  01דאָלאַר זאָל ער

זיך פאַרלאָזען אויף דעם ענטשלום פון אונוער -41טער יעהרליבער קאָנ-
ווענשאָן .פר .עדלין האָט איינגעשטימט .אָבער באַלד האָבען מיר זיך
איבערצייגט ,אַז אין דער ערשטער װעטאָ פון דעם סעקרעטער'ס געהאלט
איז געווען פאַרוויקעלט אַ ערענסטערע פראַגע ,װוֹ מור האָנען צוערשט
גערעכענט .ווארים ,אויב מאַנכע פון אונז האָבען אין אָנפאַנג געדענקט,
אז דו קאַנטראָל קאָמיטע וויל ניט ,אז דער אַרבייטער רינג זאָל זיין אַזוו
ליבעראַל און געבען אַ גרויסען גרייז" מיט אַ מאָל ,האָבען מיר אָבער
איצט גלווך אוונגעועהן ,אַז דאָ איו איבערהויפט ניט קיין פראַגע פון
געלד ,ניט ביו דער קאָנטראָל קאָמיטע און ניט ביו דער לאָאָ און קאָנסטו-
טושאָן קאָמיטע ,זאָנדערן אַ פראַגע פון דער פּערזאָן . דער  8דאָלאַרדיגער
רייז" איז פון דער קאָנטראָל קאָמיטע פּראָמפּט וועטאָאירט געװאָרען ,און

פון דער לאַאָ קאָמיטע שפּעטער באַשטעטיגט געװאָרען.

דאָס און אַנדערע פּאַסירונגען אונטער דער צויט ,האָבען פאַר אונן
קלאָר געמאַכט ,אַז מען וויל פּשוט עדלין'ען אַרויסשטופּען פון אָפּוס) .

עדלין איז ערב דער -41טער קאַנװענשאָן געװאָרען דער צענ"

טער,

ארום

וועלכען

עס האָט זיך געפיהרט

א קאמף.

צוגרייטען

צדדים האַבען זיך באצייטענס אָנגעהויכען
ווענשאַן מיט זייערע טענות און אַרנומענטען.

די פארשידענע

צוֹ דער קאָנ-

דאָס װאַקסען פון א .ר .אין  3191און די ענדערונג
,ריינך",
אין דער רעדאקציע פון פ
ניט נעקוקט אויף די אויסערגעוועהנליכע אונאַנגענעהמע פּאַ-
סירוננען ,איז דער אָרדען אין יאָהר  8191שטאַרק נגעװאַקסען,
במעט אין אַלע צווייגען ,אין אַלע דעפּאַרטמענטס האָט דער
א .ר ,פּראַגרעסירט.
סוף יאָהר  ,9191האָט דער א .ר .געהאט בלויז  764ברענטשעס

און סוף  908 --- 3191ברענטשעס ,אַ צואוואוקס פון  24ברענטשעס.
*)

,

פרוונד",

מֹאֵו,

,4

ו

.6
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די מעמבערשיפּ איז געװאַקסען פון -18( 891,14טען דעצעם-
בער )2191 ,ביז -15( 206,94טען דעצעמבער,)3191 ,
דער סאַניטאַריום איז אין  5191באַרייכערט
אַ האָספּיטאַל און אַנדערע ווערטפולע געביידען.

געװאָרען

מיט

די עדיוקיישאַנאל קאַמיטע ווידער האָט אין דעם יאַהר אַרױס-
געגעבען דאָס בוך  ,די וועלט און מענשחייט".
די אַנטװיקלונג פון א .ר .אין  ,3191ווען די טרויערינע פּאַמי
רונג האָט נעדראַהט מיט אַ שווערען קריזיס ,ווען פיע? אין אונזער
איינענעם לאַגער האָט זיך אָפּנעדוכט ,אַז אָט אָט ווערט פון א .ר,
אַ תל ,אַז ער פאַרלירט זיין צוטרוי און זיין איינפלוס  --די אַנט-
וויקלונג פון אַר .רינג אין  ,9191איז געווען דער בעסטער באַווייז
וי פעלזען שטאַרק ער איזי

אַרנאַניזאַציעס ,פּונקט וי לעבעדינע אַרנאַניזמען ,ווערען גע"
מאָסטען מיט דעם גראַד פון זייער װוידערשטאַנדס-פעהיגקייט .אלס
פּראבעשטיין פון זייער שטאַרקײיט דינט אַ קריזיס צייט ,ווען פאַר-
שידענע אומשטענדען גראָבען אונטער זייער עקזיסטענץ.
איידער עס קומט צו אַזא נסיון איז איבערהויפּט שווער צו באַ-
שטימען די לעבענס פעהיגקייט פון דער אָדער יענער אַרגאַניזאַציע.
ווען אַן אַרנאַניזאַציע מאכט דורך א שווערע צייט און בלייבט

שטארק  ---און נאָך שטאַרקער וי פריהער ,איז דאָס דער בעסטער
באַווייז ,אַז זי האָט אין זיך פיעל לעבענס קראַפט ,אַז איהרע ואַרצ-
לען האַבען נעשלאַנען אויף דעם ריכטינען באָדען און אַז איהר עק-
זיסטענץ איז א נויטווענדינקייט פאַר די ברייטע מאַסען.
די אַלע טרויערינע ערװאַרטוננען

נאַך דער װיינטרויב-פּאַסי-

רונג זיינען ניט געקומען .דער א .ר .האָט פון דעם קריזיס ניט נע-
ליטען .פאַרקערט ,ער איז נאָך אַרױיס שעהנער ,שטאַרקער און גע-
זונטער.
ענדע יאַהר  ,3191איז פאַרגעקומען אַן ענדערונג אין דער רע-
דאַקציע פון ,פריינד".

א ,ש .זאַקס האָט רעזיננירט אַלס רעדאַק-

טאָר און אויף זיין פאַרשלאַג איז פיליפ קראנץ ערוועהלט געװואָרען
רעדאַקטאָר,
א .ש .זאַקס איז אַריין אין דער פּרעס קאַמיטע אויף אַ גע"
וויסע ציים כין דער נייער רעדאַקטאָר איז געווארען מעהר הע
חבנ'ט אין די ענינים פון א .ר

דיי געשיכטע פון ארבויטער רינג
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די -41טע קאַנװענשאַן.
די 41טע קאַנװענשאַן איז פאָרנעקומען אין נִיו הייווען ,קאַננ.
אין מיוזיק האָל 711 ,קאורט סטריט ,דעם פ ,9 ,8 ,} ,6 ,און 01טען
מאַי (.)4191

די מיטגלידער פון די פאַרװאַלטענדע קאַמיטעס זיינען געווען :
עקזעקוטיוו קאַמיטע.
ס .יאָנאס ,טשערמאן
ה .פעלדמאַן,

ווייס טשערמאן

ב .לעװויטאַן ,טרעזשורער
מ ,דייװוידאָף

א.
ע.
מ,
ר.

דינערשטיין
סאַקאָלסקי
שפּינראד
אווערבאך

מ .מאליקין
קאַנטראָל קאָמיטע,

מ .אַשפּיז ,משערמאַן
מ .מינטץ ,ווייס טשערמאַן
ײּ .ישורין ,פעקרעטער

ד.
נ.
מ.
מ.

א ,מעהלמאַן
דזש .סינעל

אַלפּערין
פריימאַן
מעזריטש
? ,ואַהלבערג

סאַניטאַריום קאַמיטע.

דזש ,דריישפּיעל ,טשערמאַן
ר .גינזבודג ,ווייס טשערמאן
נ; פיינערמאַן ,סעקרעטער

ר ,קורהאן
ס .נודעלמאַן
וו .באביט

פּרעס קאַמיטע.
? ,דינערשטיין,

י .ראָכערטס,
דזש.

טשערמאַן

פעקרעטער

א .ש .זאַקס
פיליפ קראַנץ ,רעדאָקטאָר

באַקסם

עדיוקיישיאַנאָל קאַמיטע.
ז .שערעשעווסקי ,טשערמאן

ם .יעלין ,סעקרעטער
וו .קאַהאן
ה .שעחר

ד ,ליפשיטץ
 2קאָברין
מ ,טערמאַן

ר .זאַלצמען

די געשיכטע פון ארבייטער רינג
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לאָא און קאַנסטיטושאָן קאַמיטע.
א .עפּשטיין ,משערמאַן
ס ,.סאוועצקי
ש .בולנאַטש ,ווייס משערמאַן
א .ראַפאַלאָווסקי
ב .שפּינראַד ,סעקרעטער
פ .האָראַװויץ
א .פּענזינגער
נײישאַנאַל באָאַרד אה דירעקטאָרס.

י .אַלפּערט( ,אילינאָו) פעקרעטעף

א .רײיזעראָף( ,ראור איילאַנד)

ס .קאַהען( ,מערילענד)

י .קאַטץ (אַהייאָ)

י .אַבראַמאַװויטש( ,ניו יאָרק)

ס ,מאל (קאַנעקטיקוט)

ה .שטיינברוק( ,פּענסילווייניא)
י .בערנשטיין,
מעדיקאל אַדװײזאָרי באַאַרר,
"ר .דזשוליוט האַלפּערן ,טשערמאן
דר .מאַקס ראַזענטהאַפ
דר .,ס ,אינגערמאַן ,פעקרעטער
דר .טשאַרלס ראַיעווסקי,

(מישיגען)

דר ,דזשאדזש
דר .מאַקסים

פֿרידמאַן
רֹאָם

דר,

לובין

רעזידענט פיזישען
אַסס'ט רעוידענט פוו,

װיליאַם עדלין ,דושענעראַל סעקרעטער
באָריס פינגערחור ,אַסיסטענט סעקרעטער
מייער לאַנדאַן ,אַטוירנו

די הױיפּט"פּונקטען ,װאָס האַבען ארויסגערופען הייסע בפוט,

זיינען געווען,
װי שוין אויבען אָנגעוויזען ,די פראנע איבער'ן נע-

נעראל סעקרעטער

(וו .עדלין) און דער רעפּאָרט פון דער -51ער

קאַ
מיטע ,אויסגעקליבען אויף דער ספּעשעל קאַנפּערענץ וועגען דער
וויינטרויב-אפעיר,
מען איז ג
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די אקאונטריו" איז געווען אַנגעשטױסען אויף נואָרק.
די ,א
לטע" זיינען געווען אין כעס אויף די ,יונגע" ,די עקזעקוטיווע
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דער הימע? איז געווען באַדעקט
מיט שטורעם ואָלקענם".
,אבער
די בליצען און דונערן זיינען שנעל אַװעק ,און דער סוף
איז נעווען,
א
ַ
ז
ד
י
כופט איז געווארען פרישער און אנגענעהמער)+*",,,
*) פולום קראנץ,
פ,ריינד" ,וונו .4101

באַטראכטוננען

אובער דער 4טער

קאָנװוענשאָן.
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די קאַנװענשאָן איז נעעפענט געוואָרען פון ס ,יאַנאס ,טשער-
מאַן פון דער עקזעקוטיוו קאַמיטע.
דער פעקרעטאריאט איז באַשטאַנען פון פיינערמאן ,בר;901 .
וואלאס ,בר 97 .און יעלין ,בר.0 .
דעם רעפּאַרט פון דער 91ער קאַמיטע האָט אַפּנעגעבען שטיינ-
ברוק פון פילאדעלפיא ,.ער האָט געזאַנט ,אז די 91ער קאַמיטע האָט
ערפילט איהר פליכט צו די מעמבערס פון א .ר .אנאַטירליך מוזען
זיך איינינע פיהלען אומבאַקוועם ,אָבער דערצו האָבען זיי נאָר ניט
נעקענט טאָן .,די אַרבײיט פון קריטיק ,װואָס דאָס איז איינענטליך
געווען די ארבייט פון דער 81ער קאַמיטע ,איז אַזעלכע ,װאָס איז
טיילווייז צושטערענד ,אבער דערצו האַבען זיי נאָר ניט געקענט

העלפען"*).,
נאָך שטיינברוק

האָט אָפּנעגענען א באַריכט אין נאַמען פון

דער 21ער קאַמיטע א .בלאַק.
אין זייז באַריכט האָט בלאַק אַנגעגריפען מאַנכע אַלטע טוער פון
אַ .ר .האָט זיך אָנגעהױיבען א טומעל ,א ליארעם .די פאַרשידענע
צדדים האָכען זיך געשטעלט איינער נענען אנדערען .דער באריכט

אָפּגעבער איז אלע וויילע אונטערגעבראַכען געװאָרען,
צום סוף האָט זיך אַרײיננעמישט דער לינעל אַדװײיזער מאיר
לאַנדאָן ,וועלכער האָט אַנאַליזירט די גאנצע וויינטרויב-אפעיר און
האָט פאַרגעשלאַגען אַ רעזאַלוציע ,דאָס ,די קאַנווענשאן דריקט אויס
איהר באַדױערן ,װאָס אַזא פאַל האָט נאַר געקענט פּאַסירען אין
אַ .ר ,און דריקט אויס צוטרוי צו די פאַרװאַלטער".
די פראַנע איז סוף 2כ? סוף איבערנענעבען געװאָרען צו אַ קאַָ-
מיטע פון פינף  :פ .קראנץ ,רעד .פון ,פריינד" ; ס .יאַנאס ,טשער-
מאן עקז .קאָמיטע; מאיר לאַנדאָן ,ליגעל אדװוייזער; ד .אייזענבערג,

פון לייבאָר ליעג און וו .עדלין ,פעקרעטער פון אַ .ר.
די דאַזיגע פינף האַבען אױסגעאַרבײיט א רעזאַלוציע אין דעם
גייסט ,וי לאַנדאָן האָט פאַרנעשלאַנען און די קאַנװענשאַן האָט
נאָכ'ן שטורעם די רעזאלוציע אַנגענומען איינשטימיג.
עס איז אויך ערוועהלט געװאָרען א פינפער קאַמיטע ,אויס
צואַרבייטען א רעזאָלוציע ווענען דעם סכסוך אַרום דעם נגענ .סעק.
אָט איז דער טעקסט פון דער רעזאָלוציע ,װאָס איז אָנגענומען
געװאָרען פון דער קאַנװענשאַן :
*) ,פרוינד",

יוני ,4101 ,ז.51 .
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;
די ס"-ער קאָמיטע ,ערוועחלט ביי דער -41טער קאָנװענשאָן ,וועגען
דער פ
ר
א
ג
ע
פ
ו
ן
ס
ע
ק
ר
ע
ט
ע
ר
,
אויסהערענדוג די אלע פאַראונטערעסירטע
קאַמוט
ע
ס
א
י
ן
ד
י
ז
ע
ר
פ
ר
אגע און דער אנוועזענהיוט פון אוונעם פון יעדער
קאָמיט
ע
א
ו
ן
נ
א
ָ
ך
פי
על איבערלייגונג ,זיינען מיר געקומען צו פאָלגענדען
שלום :אַזוי װי
די עקזעקוטיווע האָט זיך מאָראַליש פאַרפליכטעט צו
העכערען די געהאלט
פון סעקרעטער ,רעקאָמענדירען מיר זייער פאַר-
שפּרעכען גוט-צוהויסע
ן ,און אַווי װוי די קאָנסטיטושאָן האָט דאָס גע-
מאַכט מעגליך פאר
ד
ע
ר
ע
ק
ז
ע
ק
ו
ט
י
ו
ו
,
ק
א
ָ
נ
ט
ר
א
ָ
ל
און לאָאָ און קאָנסטו-
טושאָן קאָמיטעס
א
ו
י
ס
צ
ו
ט
ו
י
ט
ש
ע
ן
ז
י
י
ע
ר
ע
רעכטע יעדע לויט זייערע או-
בערצווגונגען,
ד
א
ר
ו
ם
ר
ע
ק
א
ָ
מ
ע
נ
ד
י
ר
ע
ן
מיר ,או די קאָנװענשאָן זאָל פאך-
לאַנגען פון
ד
ע
ר
פ
א
ר
ו
ו
א
ל
ט
ו
נ
ג
ס
קאָמיטע ,ערוועהלט ביו דיזער קאָנווענ-
שאָן ,ארוי
נ
צ
ו
ב
ר
ע
נ
ג
ע
ן
א קלאָרע רעקאָמענדיישאָן וועגען די אָנשטעלונג
פון באַצאָ
ה
ל
ט
ע
ב
א
ַ
א
ַ
מ
טע און אָפּיס פאר דער צוקונפט.
װואָס אנבאַלאַנגט
י
י
מ
די פעחיגק ען
פון סעקרעטער ,ווילען מיר ניט און קענען ניט אור-
טה
יילען ,וויול מיר זיינען מוט דער ארבויט ניט באקאנט".
אונטערשריבען  :ס .ואָנאס ,טשערמאן
עקו .קאָמ ;.מ .אַשפז,
טשערמ
אן קאָנ .קאָמ{ .ב .שפּינראד ,סעק .לאָאָ און קאָנסט .קאָט.

אויף
דער 41טער קאַנװענשאָן איז באַשלאָסען געװואָרען ניט
אויסצוהע
ר
ע
ן
ד
י
מ
י
נ
ד
ל
י
כ
ע
ב
אריכטען פון די סטענדינג קאַמיטעס,
נאָר שט
ע
ל
ע
ן
פ
ר
א
נ
ע
ן
די פאַרטרעטער פון אָט די קאָמיטעס און
אויסהער
ע
ן
ז
י
י
ע
ר
ע
ענטפערס .דערמיט האָט מען געוואונען אַ סך
ציים.
ד
י
רעפּאַרטען פון די קאמיטעס ווערען סיי וי סיי נעדדוקט
אין א
פריינד" ,צו װאָס זיי איבער'חזר'ן אויף דער קאַנװענשאָן ?
ד
י 41טע קאַנװענשאָן האָט ערוועהלט מאיר לאַנדאָן אלס פרא-
טוירנ
א
ל
ד
ע
ל
ע
ג
א
ט
צ
ו
ם
א
י
נטערנאַציאַנאַלען סאַציאליסטישען קאָנ-
גרעס אין וויען.
די
קאַנווענשאן האָט באַשלאַסען אַרויסצושיקען אויף אַ ספּע-
ציעלען
ר
ע
פ
ע
ר
ע
נ
ד
ו
ם
ד
ר
י
י
פ
ּ
ר
א
ַ
י
ע
ק
ט
ע
ן
א
י
ב
ע
ר
ד
ע
ר
פ
אַרמע פון פאַר-
וואלטוננ.
נ .פיינערמאַן ,בר ,961 .איז געווען רעפּאַרט-אַפּנעבער :
.
 . .אקאיבער דער פארוואלטוננס-פראנע אין אלגעמיין ,רעקא-

מענדירען מיר ,עס זאָל אַרױסגעשיקט

וערען א ספּעשעל רעפע-

רענדום ,אויף וועלכען עס זאָלען זיין פאַלגענדע דריי ,פאָרמס אַוו
גאַווערנמענט" ; דער ניו-דזשוירזי פּלאַן ,דער פּלאַן פון דער ,קאמי-
שאַ
ן פאָרם אוו גאַווערנמענט" און די פאָרמע פון מארוואלטוננ ,וי
גי
צ
ם
,
מ
י
ם
ד
י
א
מ
ע
נ
ד
מענטס וי רעקאַמענדירט בעמאר,
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פאר דיזע דריי פאָרמס זאָל געוואוט ווערען בלויז

רינג

ד אַ פ י ר

און ניט דאַגעגען ,אַזױ דאָס איין פאָרם זאָל אָנגענומען ווערען"*=).
די רעקאַמענדאציע ווערט אַנגענומען,
מיר וועלען איצט מאַכען אן איבערבליק איבער דער געשיכטע
פון פאַרװאַלטוננג,

די פארוואלטונג פון אַרבײטער רינג.
ווען דער א .ר .איז געװאָרען אן אַרדען אין  ,0091איז באַ-
שלאַסען געװאָרען ,אז די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיווע זאָל באַשטעהן
פוז ניין מיטגלידער פון גרייטער נויארק ,נאַמינירט ניי די קאָנ-

װענשאַנס און ערוועהלט דורך אן אוראבשטימונג

(רעפערענדום).

די עקזעקוטיווע איז נעשטאַנען אונטער דער אוימזיכט פון אַ
קאַנטראָל קאַמיטע ,צוזאַמענגעשטעלט דורך איין דעלענאַט פון יע-
דען ברענטש אין גרייטער נױאָרק.
שפּעטער ,ווען די צאָה? ברענטשעס אין גרייטער נױיאָרק האָט
זיך שטאַרק פאַרגרעסערט און עס איז געװאָרען אונמענליך צו האַָ-
בען אַזאַ גרויסע קאַנטראָל קאָמיטע ,צו א דעלענאט פון יעדען
ברענטש ,האָט מען אייננעפיהרט צוויי גלייכע סאַמיטעס; אַן עק-
זעקוטיוו און קאַנטראָל קאַמיטע ,צו ניין מיטנלידער אין יעדער
קאמיטע .אַ חוץ דעם איז אייננעפיהרט געװאָרען די נאַציאַנאַלע
מאארד אוו דירעקטאָרס,
איין צייט איז די עקזעקוטיווע באַשטאַנען פון  81מיטנלידער.
די קאַנטראָל קאַמיטע ,אזוי וי פריהער פון  9טמיטגנלידער.
ווען דער אַ .ר .האָט זיך פאַרצװײיגט אין דער ברייט און אין
דער לענג ,ווען עס איז צונעקומען א סאניטאריום ,א צענטראלע
כילדונגס סיסטעם ,א ,פריינד" ,אַ נויטווענדינסייט אויסצונלייכען
געוויסע סכסוכים צווישען מעמבערס און צווישען ברענטשעס ,זיי-
נען צונעקומען די סטענדינג קאָמיטעס ; א פשאניטאריום קאַמיטע,
אַן עדיוקיישאַנאל קאָמיטע ,אַ פּרעס קאַמיטע און א 7אָאַ און קאַנט-
טיטושאָן קאַמיטע.
האַבען זיך אָבער אַנגעפאַנגען רייבונגען צווישען די קאָמיטעס
די רייבוננען האָבען אָפּגענומען
איבער יוריסדיקשאָן פראַנעס.
א סך צייט אין פאַרלויף פון יאָהר און אויף די קאַנװענשאַנס ,װאָס
*) קאָנװענשאָן באריכט.4191 ,
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װאַ
בען געמוזט אויסהערען די פאַרשידענע טענות פון די קאַמיטעס,
די
א
ר
ב
י
יט פלעגט ווערען געשטערט און אַ חוץ דעם פלענט אוט
ס
י
ס
ט
עם אַרויסרופען הייס בלוט ביי די מיטגלידער פון די קאמיטעס,
אויף די 01טע11 ,טע21 ,טע און 81טע קאַנװענשאַנס האָט די
פאַרוואלטונגס-פראַנע פארנומען זעחר א וויכטינען ארט און א סך
צייט,
ד
ע
ר
א
ל
ט
ע
ר
ט
ו
ע
ר
,
ס
.
מ
נ
ק
ר
,
ה
אָט זיך זעהר שטאַרק פאראינ-
טער
עסירט מיט דער פאַרוואלטונגס-פראַנע און האָט שוין איך
צעה
נ
ט
ע
ן
י
א
ַ
ה
ר
א
ָ
נ
ג
ע
צ
י
יכענט א פאַרװאַלטונגס-פּלאן
אויף
דער
סטי
י
ט
ק
א
ַ
ג
פ
ע
ר
ענץ פון ניו דזשוירזי ,די ניו דזשוירזי סטייט קא-
מי
ט
ע
ה
א
ָ
ט דעם פּלאַן פאַרנעשלאָגען אויף דער 11טער קאנווענ-
שא
ַ
ן
פון אַרדען .זי האָט דאָס שפּעטער ווידער געטאָן אויף דער
2טער און 31טער קאַנװענשאָן.
דער זעלבער פארוואלטונגס-פּלאן אין אויך רעקאַמענדירט
געװאַרען צו דער 41טער קאַנװענשאָן פון דער 81ער קאמיטע.
דער פארוואלטונגס-פּלאן אין באַוואוסט אונטערן נאַמען:
אניודדזשוירזי פּלאַן".
אַ חוץ דער ני
ו
ד
ד
ז
ש
ו
י
ר
ז
י
פ
ּ
ל
א
ַ
ן
א
י
ז
א
ױ
י
ס
נ
ע
א
ַ
ר
בייט געװאָרען א
פארוואלטונגס-סיסט
ע
ם
פ
ו
ן
א
ק
א
ָ
מ
י
ט
ע
,
װ
א
ָ
ס
א
ין ספּעציעל עף-
וועהלט געװאָרען פ
א
ַ
ר
ד
ע
ם
צ
ו
ו
ע
ק
,
א
י
י
נ
מ
א
ָ
ל אויף דער 91טער קאַנ-
װענשאָן און נאָכא
מ
א
ָ
ל
א
ו
י
ף
ד
ע
ר
1
3
ט
ער קאַנװענשאָן (סאוועצקי,

שפּינראד און בולנאַטש),

דאָס סיסטעם ,װאָס די קאַמיטע האָט פאַרנגעשלאַנען אין באַ-
קאַנט אונטער'ן נאַמען  :די ,קאָמישאן פאָרם אִוו גאַווערנמענט".
אַ סד טוער האָבען זיך געהאלטען ביי דער מיינונג ,אז די
עקזיסטירענדיגע פארוואלטונג פון יענער צייט ,דהיינון :אן עקזע-
קוטיווע און א קאַנטראָל קאַמיטע און סטענדינג קאָמיטעס ,מיט
דעם סדד ,װוי די 31טע קאָנװענשאָן האָט פעסטגעשטעלט איבער
די באַציהונגען צווישען אָט די קאָמיטעס ,איז די בעסטע ,און מען
באַדאַרף ניט איינפיהרען נייע סיסטעמען.
די 41טע קאַנווענשאן ,וי פריהער געזאַנט ,האָט באַשלאַסען
צו שיקען אַלע דריי פאַרװאַלטונגס סיסטעמען צו א ספּעציעלער
אור-אַפּשטימונג .אוֹן יענער פארוואלטונגס-פּלאַז ,װאָס װועט קרינען
די גרעסטע צאָהל שטימען ,וועט דאַרקען אייננעפיהרט ווערען,
דערביי

האָם זי אויך באעש;אטען,

עס זאלען געטפענט

ווערען

אויספיחרליכע דיטקוסועם תין דעד פרעסע ,וטים קערועשטנען
אל

5

וה

= }0

=  +/מָ א

טס

5

לֹ

=

5

קְ

רוֹנג
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און אויף קאַנפערענצען ווענען אָט די פאַרשידענע פאָרמען ,כדי די
מיטנלידער זאָלען ווערען באקאנט אין דעם נאנצען ענין און זיך
אויסאַרבײיטען א קלאָרע מיינונג.
דער דזשוירזי פּלאן איז אַנגענומען געװאָרען .ער איז אַרײן
אין קראַפט נאָך דער שיקאַנאַ'ד51 ,טער קאַנווענשאן ,ווען די נייע
ערוועהלטע קאָמיטעס זיינען אינסטאַלירט געװאָרען.
ביי אָט דעם פאַרוואַלטונגס-סיסטעם ,מיט געוויסע ענדערונגען,
האַלט זיך נאָך עד היום דער אַ .ר.

די פּראָטעסטען געגען רער עקו .און ק .ק.

אין אױגוסט ,4191 ,האָט די נייע עקזעקוטיווע ,צוזאַמען מיט
דער קאַנטראָל קאָמיטע ,אַנגעשטעלט אלס גענעראל סעקרעטער פון
אָרדען דר .פ .ראָזענבלאט ,אנשטאט עדלינ'ען,
דאָס האָט אַרויסגערופען א גרויסע אומצופרידענהייט אין
און אַ ו ו ם דעם לאַנער פון די קיוננע" און פון דער ס1ער
זיי האָבען אין דעם נעזעהן א פארנוואלטיגונגס-אַקט
קאַמיטע.
מצד די ;אלד גאַרד" ,זיי האָבען גע'טענה'ט ,אז עדלינ'ס סאלארי
און זיינע פאַרלאַנגען זיינען באַוויליגט געװאָרען אויף דער 41טער

ַנװענשאָן און די דזשאַינט קאָמיטעס (עקזעקוטיווע און קאַנט"
קא

ראָל) האבען קיין רעכט ניט געהאַט איהם אֶפּצוזאַגען .עס האָט זיך

געהויבען א נייע סדרה מיט פּראָטעסטען ,רעזאָלוציעט און קאַנ"
אַנ

בר 08 .איז גענאַנגען אַזױ ווייט ,אז זי װאָט געפאַ-
פערענצען.,
דערט א רעפערענדום ווענען א ספּעציעלער קאַנװענשאָן.
די פּראַטעסטען זיינען געווען פאַרבונדען מיט אַ חשד ,װאָס
מען האָט געװאָרפען אויף דעם סעקרעטאַריאַט פון דער -41טער

קאַנװענשאָן (פיינערמאַן ,יעלין און װאַלאָס),

פעקרעטאַריאַט

די קאַנװענשאָן האָט באַאױפּטראַגט דעם
אַרויסצושיקען צום רעפערענדום איהרע באַשלוסען.
צווישען די באַשלוסען איז געוועז ,װי מיר ווייסען שוין ,אַרױס
יקען די דריי פאַרװאַלטונגס פּלענער און זעקס אַמענדמענטס צו
צוש
|
דער קאַנסטיטושאַן.
צווישען די אמענדמענטס איז געווען אזא פּונקט:
 ,אַלע אָפּים אָנגעשטעלטע
פון דער

עקועקוטיווע

און

ווערען

קאָנטראָל

אָנגעשטעלט

ביו אַ דזשאַינט

מוטונג

און

ענמזאָגט

ווערען

קאָמיטע,

דווך אַ באֲשלום פון אַ דושאַינט מיטינג

קענען

פון דיזעלבע קאָמיטעען..

די געשיכטע פון ארבויטער רינג

82

עס איז אויר באַשלאַסען געװאָרען אויף דער קאַנװענשאַן ,אַז
די אַמענדמענטס צו דער קאָנסטיטושאָן זאָלען אַריין אין קראַפט
גלייך וי זיי וועלען דורכנגעהן דעם רעפערענדום.
דער רעפערענדום האָט דעם אַמענדמענט אַנגענומען.
ווען עדלין איז ווייטער ניט אָנגעשטעלט געװאָרען ביי דעם
דזשאינט מיטינג ,האָבען זיינע פריינד ,די ,יונגע" ,גע'טענה'ט ,אַז
דער סעקרעטאַריאַט האָט ניט געהאט קיין רעכט אַרויסצושיקען די
אַמענדמענטס צו דער קאַנסטיטושאַן אויף דעם רענעלען קאַנווענ-

שׁאָן באַלאָט.

ער האָט באַדאַרפט אַרױסשיקען די אַלֶע דריי פּראַ-

יעקטען וועגען דער פאַרװאַלטונג צוזאַמען און זיך ניט אַיילען מיט
די אַמענדמענטט,
די סעקרעטערע  --האַבען די יונגע געזאַנט  --האַכען דאַ
געהאט אַ פּניה ,אַלם אֶלד גאַרדניקעס זיינען זיי אויסען געװועףן
פּטור צו ווערען פון עדלינ'ן .זיי האָבען געוואוסט ,אַז אויף אַ
דזשאינט מיטינג פון דער עקזעקוטיווע און ק .ק .וועלען ערלינ'ס
געגנער זיין אין דער מאיאָריטעט און דעריבער האָבען זיי זיך אונ"
טערגעאיילט מיט די אַמענדמענטם.
אַ שפּיצעל פון דער אלד גאַרך !*
דער הויפּט אָנקלאַנער פון די תיוננע" אין געווען שטיינברוק פון

בר ,21 ,פילאַדעלפיע ,דער אספּאַקס מען" פון דער 51ינער קאָמיטע
און דער פאַרטיידיגער פון סעקראַטאַריאַט איז געווען ס ,.יעלֵין.
כבודים האָבען זיי איינע די אַנדערע געגעבען גאַנץ נישקשה-
דינע.
די פילאדעלפיער אַרגאַניזאציאַנס קאָמיטע ,די ווירדזשיניער
און אנדערע סיטי און דיסטריקט קאָמיטעס האָבען עפענטליך
פּראַטעסטירט געגען דעם סעקרעמעריאט און נענען עדלינ'ט אוועס-
שיקען .דער ,פארבאנד פון ניודיאָרקער ברענטשעם"  --א פעס-
טונג פון די ,יונגע?  --האָט צוזאמענגערופען א ספּעשעל קאַנפע-
רענץ ,אויף אוינוסט ,דעם פֿטען און 9טען,4991 ,

אויף דעם אויפרוף צום ספּעשעל

קאַנפערענץ

זיינען

געווען

651 ,78 ,4 ,8
פאָלנענדע  21ברענטשעס:
אונטערגעשריבען
,941 ,101 4
,
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2
,
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2
,
8
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2
.
1
8
8
ר
ע
ד
טאַנעסאַרדטנג איז
געווען;  )1ערקלערונג פון דער קאַמיטע ,װאָס .האָט גערופען די
 )64די פאַר-
 )2די פראַנע ווענען סעקרעטאַריאַט.
קאַנפערענץ.,
װואַלטונגס פראַגע און  )4ריקאָל פון אַלע ערוועהלטע פארוואלטונג
קאַטיטעס,
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די קאַנפערענץ איז געהאלטען נעווארען אין  97דעלענסי סט,.
ניודיאָרק.
|
ביידע צדדים האָבען פאַרנעליינט זייערע טענות און עס זיינען
אָנגענומען געװאַרען רעזאַלוציעס ;
) אויסצודריקען אַ העפטינען פּראַטעסט גענען די האַנדײ
לונג פון דעם פעקרעטעריאַט און אויפצופאַדערען די דזשענעראַל
עקזעקוטיוו קאָמיטע צו אַנולירען די שטימען ,װאָס זיינען אַפּגעגע-
בען געװאָרען פאַר די אַמענדמענטס צו דער קאַנסטיטושאַן.
פאַר דער רעזאלוציע האָבען גערעדט ; סעמועלסאַן ,לעוויטאן
און מנקר ,נעגען  ---קורחאן ,בולגאַטש און אַשפּיז און די דריי

פון סעקרעטאַריאַט( ,פיינערמאַן ,װאָלאָס און יעלין).

האָבען געשטימט (דורך א ראָל קאֵל)
דעלענאַטען האָבען גאַרניט געשטימט.
דזשענעראל עקז .קאַמיטע ,אַנצושטע-
סעקרעטער פון אַרב .רינג,

אַ ר דער רעזאלוציע
 ,1גענען 87 .,97 --
 )2אױפצופאָדערען די
כען ערלינ'ן אַלס דזשענעראַל
פאר דער רעזאַלוציע זיינען אָפּנעגעבען געווארען 9ס שטימען,
גענען  12שטימען.
ווענען ריקאָל וװוערט רעקאַמענדירט ,אַז די ברענטשעם זאַלען
דאָס אויפנעמען צו דיסקוטירען און אַריינבריינגעז רעקאַמענדאַציעס
צו דער נעקסטער קאַנװענשאָן.
די סעקרעטארען פון דער ספּעשעל קאַנפערענץ זיינען געווען:
מאַקס דובאַװוסק; כר ,70 .און אלעקס קרעמאן ,בר ,064 .ביידע
פון באלטימאַר.
יונגץ"

און

מיר האַבען ביי פאַרשיעדענע

,אלטע".

געלענענהייטען

דערמאַנט

די

;יוננע" און די ?אַלטע? און עס איז צייט זיך אָפּצושטעלען אויס-
פירלאכער אויף די ביידע ריכטוננען אין אַר .רינג ,װאָט האַבען איז
פארלויף פון עטליכע יאַָהר נעפיהרט צווישען זיד אַ שאַרפען ,האַרט-
נעקיגען ,צוערשט פּרינציפּיעלען ,שפּעטער פּערזענליכען קאַמף.
שוין אין דער צייט ,ווען דער א .ר .האָט אַנגעפאַנגען שטאַרק
צו װאַקסען ,װוי אין פ-טען ,פ-טעז יאָהר ,האבען זיד אָנגעפאַנגען צו
באמערקען צוויי שטימוננען צווישען די טוער און די מיטגלידער.
אנדערע האַבען זיך געהאלטען ביי דער מיינונג ,אז די הױפּט
אויפנשכע פון א .ר .דארף זיין אינשורענס און בענעפיטס ,אַ צוויי-
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טעד טייל האָט געזאנט ,אז די הוױיפּט אויפנאבע פון א .ר .אין ניט
צו זיין אַן אינשורענט אַרדען ,נאר אן אידעאלע ארגאניזאציע ,וואם
האָט די אויפנאבע אויפצוקלערען אוֹן צו בילדען איחרע מיטגלידער,
די ערשטע האָבען געלייגט מעחהר געוויכט אוים'ן נוף ,בעת די
צווייטע האָבען שטענדיג אונטערנעשטראָכען די נשמה ,די גייטק-
טיגע זייט פון א ,ר,
די ערשטע ריכטונג איז נעווען פארטראטען דורך די עלטערע
טוער ,דורך די ,אַזױ צו זאָגען ,פּראַקטישע ,קאלטבלוטינע ,מיושב-
דינע פיחרער און די צווייטע  --דורך די חיצינע ,ענטחוזיאסטישע
עלעמענטען ,וועלכע האָבען געקוקט מעחר אין די צוקונפט ,וי אויף
דער געגענוושרט.

די ערשטע האָבען דעריבער געקראַגען דעם נאַמען די אאַלטע
גוואַרדיע" אדער (די אלד גאַרד) ,אדער פּשוט, ,אלטע" .די צווייטע
זיינען באַצייכענט געווארען מיט דעם נאַמען, :יוננע",
געוועהנליך זיינען די הויפּט טמנים ניט געווען אין אַלע צוו-
טען אַזױ בולט און ניט ביי אלעמען און דער זעלבער מדרנח אנטי
וויקעלט ,אָבער אין אַלנעמײן זיינען דאָס געווען די כאראקטערים-
טישע איינענשאַפטען פון די ביידרע שטרעמוננען אין אַרכייטער
רינג,
אין אָנפאַנג זיינען די ,אַלטע" אִם מייסטען געווען די ניויאר-
קער טוער ..אין ניו יאָרק איז געווען א נרעסערע סאציאליסטישע
באַוועגונג ,אַנטװיקעלטע יוניאַנס ,קולטורעלע און פּראַנרעפיווע אר-
גאַניזאַציעס ,וועלכע האָבען פאַרזאָרגט די נשמח פון די ארבייטער,
דער אַר .רינג האָט דאַ בלוין געקענט פטרנעמען דעם פּלאץ פון א

,רויטען קרייץ" ,װאָס האָט באדארפט זאַרנען טאר דאס געזונד פון
אַרבייטער און איהם קומען צוֹ הילף אין צייט פון קראנקחייט און
זאַרגען פאַר די אלמנח און יתומים אין פאַל פון טויט,
אין די ,קאַנטרי" ,פּראַווינץ שטעדט ,איז דער א .ר .ברענטש
געווען דער צענטער פון אַלע טהעטינקייטען ,ער איז געווען דער
קנויל ,פון וועלכען עס האָבען זיך געשפּונען אַלַע געזעלשאפטליכע
פעדים.
אין דער קאַנטרי איז דער אַ .ר .געווען אַלץ ,ער אין נער
ווען די סאַציאַליסטישע באַװענונג ,ער איז געווען דער טרענער פון
פרייען געדאַנק ,ער אין געווען די איינצינע קולטור-מאכט.
י
פאַר'ן קאַנטרי מעמבער איזן דער א .ר .געווען אַ נ יסטינער
צענסער ,וואו ער האָט געפונען דוה פֿאַר זיין געמיטה.
דאָס איז
געווען
נ'שמה.

זיין בית

החסדרש,

וואו ער האט

געזוכט

א תקן

סאר

זיין

די געשוכמע
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אויף די קאַנװענשאַנס האָט זיר שטענדיג נעמערקט אַ געוי-
,יו-יאָרק" .עס האָט זיך
סער אומצוטרויען פון דער ,קאַנטרי" צו נ
נעפיהלט אַ געוויסע אָנגעצוינענקייט צווישען די פּראַקטישע ,ני-
יאָרקער" און די פּראַװינציאַנעלע טרוימער ,די אַזױ גערופענע ,פאַר-
מערס".
אויף דער 01טער קאַנװענשאַן האָבען זיך ביידע שטרעמונגען
שטארק געלאָזט פיהלען ,בשעת עס האָט זיך געהאַנדעלט ווענען אַ
ַ,לטע" זיינען געווען גע-
צענטראַלער עדיוקיישאַנאל? קאַמיטע .די א
גען אזא קאַמיטע און די קיונגע" זיינען שטאָל און אַייזען געווען
דערפאַר.
די ליניע צווישען נין יאָרק און קאַנטרי אין מיט דער צייט
אָפּנעמעקט געװאָרען און עס האַבען זיך צוביסלעד אױיסקריסטאַלי
זירט די פיזיאַנאַמיעס פין צוויי פאַרשידענע ריכטונגען.
אַ שטארקער סכסוך איז צווישען די ביידע צדדים פאַרגע-
קומען אויף דער עלפטער ,ראטשעסטער קאַנווענשאן ,וואו די פראַנע
וועגען ,פריינד" איז געשטאַנען אין מיטעל-פּונקט פון די דיסקו"
סיעס און דעבאַטען .,אויף אָט דער קאַנווענשאן האָבען טאַקע די
ביידע ריכטוננען זיך אױיסקריסטאַליזירט און געקראַנען זייערע

נעמען , :אַלטע" און ,יוננע".
די ,אכטע"
האלטען פאַר אַן
מיט אַלַע זייערע
בען ,נאָר איהם
באַלערענדער,

ו'

זיינען געווען נעגען ,פריינד" ,זיי האָבען עס גע"
איבערינגע זאַך און די ,יוננע" ,פאַרקערט ,האַבען
כחות געװאַלט דעם פפריינד" ניט נאַר אַרױסנע-
מאַכען װאָס ווייטער אַלץ אינטערעסאַנטער און

די ,יונגע" האָבען נעטרוימט צו זעהן אין ,פריינד" אַן אומ-
אָפּהענגינען טאַזדגעבער אין דער באַװענונג ,אַ פרייע פּלאַטפאַרמע,
וואו יעדערער ,װאָס האָט װאָס צו זאַנען און פאַרשטײיט וי צו זאַ-
גען ,זאָל געפינען אַ פּלאַץ,

די אַריבערנגעקומענע אינטעליגענץ האָט מעחר סימפּאַטיזירט
מיט די ,יונגע".

צווישען דער אַריבערגעקומענער אינטעליגענץ און די איונגע"
האָט געהערשט א קרובה'שאפט ,א מין גייסטינער שווייגענדיגער
זיך נענענזייטיג צו אונטערשטיצען אין פאַרשידענע
אָפּמאַך,

קאַמפען ,די איונגע" זיינען תמיד געווען מיט דער אָפּאַזיציע אין
דער באַװועגונג און האַבען געבילדעט דעם רעװאַלוציאַנערען טייל

אין אַרבײיטער ריננ.

דו געשוכטע פוֹן ארבווטער
די איוננע"

זיינען

פּונקט זוי צווישען
גרויע קעפּ,

רונג
יס
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באַשטאַנען

די ,אלטע"

האָבען

דוקא

פון יונגע

נים אַלע געמווזט

מענשטן,

האָבען

צווישען
די פיהרער פון די איונגע" אין געווען דער אלטדיונגער
מנקר ,ה.
ב
ל
א
ָ
ק
,
ר
א
ַ
פ
א
ַ
ל
א
ָמסקי ,קעוויטאן ,ראַבערטס ,פעלרמאן,
אייבראמט
,
א
ש
י
נ
ס
ק
י
,
ב .וואולף ,א ,בלאק ,שטיינכרוק ,סעמועלסאן,
דובאווסק
י
(
ב
א
ל
ט
ימאר) און אַנדערע,
און די טאױגעבער פון די
גאלטע"
ז
י
י
נ
ע
ן
געווע
ן אב .עפּשטײן ,י .וויינבערג ,ש .בולנאטש,
ס .ווא
ל
א
ס
,
ב .ש
פּינראָד ,ס .סאַװועטצקי .? ,בענענסאָן פון שיקאנא,
 5ארק
י
ן
פ
ו
ן
פּיטסבור; און אנדערע.

אין דעם קאַמף פון
די סטייט קאַמיטעס פאַר זעלבסטשטענדין-
קייט זיינען די איונ
נע"  3355געווען די אַנפיהרער פון קאַמף ,הנם
מאַנכע חסידים מון די ס
טיים קאָמיטעס האָבען זיך אַריבערגעפּע-
קעלט אינ'ם לאַנער פון די אלטע.
האָס זיך געהאנדעלט וענען
אַ צענטראַליזירטער ע
דיוקיישאן ,זיינען די ,יונגע" געווען פאר א
גרעטערען בודזשעט א
ו
ן
פ
א
ַ
ר
'ן אַריינציחען וואס מעחר אינטעלו-
גענטע קרעפטען ,וועל
כ
ע
זאַלען העלפען דעם אַרבייטער רינג דער-
גרייכען זיינע העכסטע אידעאלען.
פון ,פריינד" האָבען זיי גע-
וואָלט מאַכען אַ גרו
יטע װאַכענבלאט ,ואָס זאָל זיך ניט אָפּנעבען
בלוין מיט א .ר .עני
נים ,נאַר װאָס זאָל איבערהויפּט האָבען די
אויפנאַבע צו פאַרטי
עמען דעם געדאַנק און צו פאַרפײינערען דעם
געשמאַק פון די מיטנלידער,
אין דעם סכסוך איבער עדלינ'ן ,זיינען די יונגע" געווען מיט
די ,וועלבכע זיי האַבען געמיינט ,אַז מען חאָט ערלינ'ז געקריוודעט,
אַז מען האָט איהם אומזיסט באַלײדיגט.
זֵיי זיינען געשמאנען
פאר עדלינ'ן שטאָל און אייזען.
אויף דער 41טער קאַנװענשאַן ,ווען עס האָט זיך געהאנדעלט
ווענען סעקרעטער ,זיינען די ,אַלטע" און די איוננע" געשטאנען
איינע געגען די אנדערע ,וי צוויי פיינדליכע לאַגערען.
אין זומער  ,4191ווען די נאַכװעקענישען פון דער -41טער
קאַנװע
נשאַן זיינען נאָך געווען פריש ,ווען דער קאַמף פון די איוננע"
און ,
א
ַ
ל
ט
ע
"
ה
א
ָ
ט
א
ַ
נ
ג
ע
ה
ו
י
בען אַנצונעחמען אַ מעהר שארפערען
כאַראַ
ק
ט
ע
ר
,
ה
א
ָ
ס
ב
ר
ע
נ
טש  2אַראַנזשירט עמענטליכע דיסקוסיאלט-
מיטינ
ג
ע
ן
ו
ו
ע
ג
ע
ן
דער פראגע ,ואס װילען די ינע אין א
בייט
ע
ר
ר
י
נ
?
" די סיטינגען זיונען פעהאנטען גשווארען אויף דער
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פרייער לופט ,אין דעם נרויסען גאַרטען פון דער הויז ,ואס ברענטש
 29האָט דעמאַלט געהאט אין האַרלעם.

אויך די ,יונגע" האַבען אַראַנזשירט עטליכע אַזעלכע דיסקו"
סיאַנס מיטיננען.
אין די יאָהרען  6191--14191האָט דער קאַמף צװישען די
,וננע" און פאַלטע" אַנגענומען אַ שאַרפען פאַרביטערטען

|
טער,
קאַנפערענצען און מאַסענפאַרזאַמלוננען

כאַראַק"

אַמאָל פון איין צר

אַ מאָל פון צווייטען צד ,פלענען פאָרקומען במעט אַלע װאָך.
די ,אַלטע" זענען בכלל נגעווען שטאַרקער מיט וייער חזקה
אויפ'ז א .ר .צווישען די איונגע" זיינען געווען ענערנישע מוער,
וועלכע האָבען מיט אַלֶע זייערע כחות געאַרבײט צוֹ באַזיגען די
אאֶלד גאַרד",
אויף דער נאַמיניישאן קאַנפערענץ ,װאָס איז פאַרגעקומען דעם
4טען פעברואר ,8191 ,אין ,פּאַרװערטס" האָל ,האכען די קאֲלד
גאַרד" זיך צוריק געצויגען און ניט געלאָפּען אין דער פאַרװאַלטונג.

די ,יונגע" האָבען געוואונען די פאַרװואַלטונג פאַר'ן יאַהר ,6178191

אויף דער נאַמיניישאן קאַנפערענץ האַבען זיך דאָס ערשטע
מאָל באַוויזען געדרוקטע צעטעלעך מיט די נעמען פוֹן רי קאַנד"
דאטען ,וועמען די ,יונגע" האַבען אַרױסגעשטעלט.

ַ,לטע" האָבען די פּאַסירונג אויסגענוצט.
די א
די פיהרער פון די ,אלד נאַרד" האַבען נעפאַדערט אַן ער"
קלעהרוג

פון טשערמאן

פון קאַנפערענץ,

ווער עס אין פאַראַנט"

װאַרטליך פאַר די ,צעטלעך".
דער טשערמאַן ,מנקר ,האָט זיך ענטזאַנט צוצולאָזען א דיסקוײ
סיע וועגען דער פראַנע .עס איז געװאַרען אַ טומעל .די אַלטע האַ-
בען פאַרלאָזען די קאַנפערענץ און האָבען זיך ניט באַטהײליגט אין

שטימען דעם נאַמינײישאָן באַלאָט.
דאָס איז אנב געווען די איינצינע קאַנפּערענץ ,וואו די יוננע"
האָבען נעהאט די מאַיאָריטעט.
די ,אַלטע" האָבען נלייך נאָך דער קאָנפערענץ פאַרעפענטליכט
אין ,פאַרווערטסט" פאַלנענדען אָפענעם בריעף אונטער דעם קעפּעל;

*ינקע מעטהאַדען פון די תיונגע" פאַרדאַמט פון צעזנדליגע דע-

לעגאַטען" :

|
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,אַן דער דושענעראַל עקזעקומיוו
מיר ,דו אונטערצוובענטע
טעסט
ביים

דעלעגאַטען,

זיך אַנטזאַגט צו נעהמען
נאָמונוושאָן

דעם 41טען

קאָנפערענץ

פעברואר,

קאָמיטע פון א .ר.
האָבען

וועלכע

אַנטהיול אין דעם שטימען
װאָס און

אָפּגעהאלטען

אווס

דעם באַלאָט,

געװאָרען

אין  971איסט בראָדוויי ,האָבען

פּראָ-

זונטאג,

זיך פאַרואַמעלט

מאָנטאג אבענד ,דעם -91טען פעברואַר ,אין  571איסט בראָדוויי ,און האַ-
בען אָנגענומען

דוי פאָלגענדע רעזאָלוצואָן :

אין אַנבעטראַכט ,אַז דער אַרב .רינג איז געבויט אויף סאָצואַליסטו-
שע דעמאָקראַטישע
קאַפּיטאַליסטישער

יסודות ,וועלכע זאָלען דיענען
וועלט אַז אַרבייטער

אַלס באַװייז פאַר דער

זיינען אַליין פעחיג צו פֿאַרװאַל-

טּען זייערע אָרגאַנוזאַצואָנען :
אין אַנבעטראַכט ,אַז דער אַרב .רינג נעחמט אַריון אַלע פּראָגרעסיווע
ריבטונגען ,וועמענס צוועק עס איו אָפּצושאַפען קאָפּיטאַליסטישע געװאַלד
און אנשטאַט דעם ,איינצופיהרען יושר און גערעכטיגקייט;
און אַנבעטראַכט ,דאָס די פּרינציפּען פון אַרב .רינג האָבען אַלע מאָל
געגעבען אַ געלעגענהייט יעדען מעמבער אַריינצוגעהן אין דער פאַרװאַל-
טונג ,ניט פרעגענדיג איהם וועגען זיינע פּאָליטישע איבערצייגונגען ,אויב
זיי זיינען נאָר געווען אין איינקלאַנג מיט דעם אַלגעמײינעם גיוסט פון
אַרבייטער'ס
אין

ועלבסטשטענדיגקייט
אַנבעטראַכט,

און סאָלידאַריטעט;

אַז אויף דעם

איז גערופען געװואָרען אויסצוקלייבען
װואַלטענדע
רעכטע

זיינען

קאָמיטעס,

פון די ברייטע

נאָמיניישאָן

קאָנפערענץ

וועלבכער

קאַנדידאַטען פאַר דו נעקסטע פער-

פאַרגװאַלדינט

מיטגלידערשאַפט,

געװאָרען

די

צוריקווייזענדיג

עלעמענטאַרע
ועדען

איינעם

וועלכער האָט נאָר געהאט זיין פּערוענליכבע מיינונג וועגען די פאָרמס פון
פאַרוואלטונג אָדער וועגען געוויסע אַנדערע פּרינציפיעלע פראגען ,און
דאַמיט װאָס עס אוז פאַרשפּרייט געװאָרען פאַרטיגע געדרוקטע צעטעלעך
מוט נעמען פון קאַנדידאַמען וועלכע זיינען פון געוויסע עלעמענטען שוין

פון פריהער באַשטימט געװאָרען ,אַז נאָר דיעזע זאָלען אַרויף אויף דעם
באַלאָט ,איז אַוועקגערויבט געװאָרען ביו די ברייטע מעמבערשיפּ דאָס רעכט
רעפּרעוענטאַנטען;

אַליין אויסצוקלייבען זייערע
9
אין אַנבעטראַכט ,אַז געוויסע

פּערזאָנען,

וועמעס

כלומרשט'דיגע

אויפגאבען עס זיינען איונצופיהרען דעמאַקראַטישע רעפאָרמען ,האָבען זיך
באַנוצט מיט מיטלען

פון בודעל פּאָליטיקער אויסצוקלייבען

זייערע קאַני

דידאַטען ,און אויף אַלע פּראָמעסטען האָבען ויי געענטפערט מוט אַ מע-
פיסעטפעלשען שטויכעל ,אַז זיי האָבען די סטישרוטעט און קענען דארו"

דו געשיבטע פון ארביומער רונל
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בער טהאָן װאָס זוו געפעלט ,ניט אַכטענדיג דאַרויף ,אויב עס איז און
אוונקלאַנג מים די טראַדיציעס פון ארב .רונג;
און אנבעטראבט ,אז די באלאטס פון די ועניגע דעלעגאַטען ,וועלכע
האָבען יאָ געשטימט ,האָבען זיך א גאַנצען טאָג געפונען אין די העגט פון
פרווואט פּערזאָנען און ניט אונטער דער אויפזיכט פון דושענעראל אָפים,
וי עס האָט זיך געפיהרט ביי אלע געזעצליבע קאָנפערענצען און קאָנוועג-
שאָנט,
זיי עס באַשלאָסען העפטיג צו פּראָטעסטירען געגען דיוער הפקר
טאַקטיק ,וועלבכע אונטער דעם מאַנטעל פון דעמאָקואַטיע ברענגען אַריין
באַאָם און צושטערונג אין די רייהען פון אַ .ר ,און מיר פאָדערען אויף
דאָס דוֹ ברענטשעם זאָלען פארלאנגען פון דער דושענעראל עקו .קאָמימע
אויסצואיבען

דו געזעצליכע

רעכט ,אויב אַזעלכע אוז מעגליך ,אַרויסצו-

שיקען דעם גאנצען באלאט מיט אלע נאָמינירטע קאַנדידאטען צו די ברענ"
טשעס צום אבשטומען.
זיי עס אויך באַשלאָסען דיוע רעואָלוציאָן צו דרוקעץן אין דער
פּרעסע ,וועלכע איז אנערקענט געװאָרען פון קאָנװוענשאָן ,און אויך שיקען
א קאפיע צו דער דזשענעראל עקועקוטיוו קאָמיטע.
בר --- 1 .גאָלדין ,אראנטאָן ,סמולעוויץ;

בר --- 9 .וויינבערג ,געל-

מאַן ,מאַטלין ; בר --- 8 .פריעדגערג ; בר --- 6 .סלאפּאק; בר -- 1 .בלייק,
פון וועסט האָבאָקען ; בר --- 11 .גאָלד ,ווראק; בר -- 029 .גאָלדשטערן,
סמיטה; בר -- 89 .וויידמאן; בר -- 89 .באק; בו -- 68 .וויינכלאט;

בר --- 88 .פערלעגער; בר -- 98 .פריימאן; בר -- 94 .גראבשטיין;
בר --- 84 .פאַרבער ,וואלאַװוימיץ; בר --- 94 .ו .ראטהמאן { ב" ---49 .קא"
סאף ; בר --- 86 .גוטמאן ; בר --- 07 .גלינער; בר --- 91 .קאַפּלאן ,קו"
פּערמאן ; בר --- 47 .שעהר ,דריישפּיל; בר -- 87 .וואלאס ,מיללער; בױ.
 --- 9וואַלבערג ,ראָען; בר -- 89 .יאקאבי'; בר -- 99 .דינערשטיין;
בר --- 001 .וואליצקי ,וויינשטיין ; בר -- 211 .ריוין; בר -- 881 .פער"

קאניק;

בר -- 681 .קאַופמאן;

בה -- 641 .גאלונסקי;

כר-- 081 .

קלופט; בר --- 461 .בראודי ; בו --- 171 .טשעסלער ; בר --- 881 .מאלאט ;
בר --- 491 .אוווענסקו;

בר . -- 591 .ראטחמאן;

בר -- 009 .שראַגע;

בר --- 109 .לעווין; בר -- 609 .גוסקין ,גאַרעליק; בר -- 419 .קאַטץ;
בר --- 512 .וויונשטיין ; בר --- 919 .באַקסט; בױ -- 189 .סקלאו ,פוונ"
בערג ; בר -- 889 .הערמאן ; בר -- 989 .בערגער; בר -- 442 .מאַוע;
בר --- 879 .נודעלמאן ; בר -- 889 .גוומאן ; בר -- 858 .דואבקין;

בר.

בר -- 804 .קאַטץ;

בר.

5

 --ה .לעווין;

בר-- 004 .

ליפּקאָװויטץ;

0

 --אַשפּיז; בר --- 984 .הייפערלינג;

6

 ---סלעמקאון ,נגעכאַמקין.

בר -- 884 .סילווערמאַן; בר.

די געשוכטע פֿון ארבווטער רונג
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ראָס פּראָנראם פון די ,יונגליי
די ,יוננע" האָבען געהאט די פארוואלטונג פון אַ .ר .ביי זיך
אין די הענט נאַר איין יאָהר ,דאָס יאָהר ,61752191
וויליאם עדלין איז געווען דער טשערמאן פון דער עקזעקוטיוו
אין דעם יאָהר,
ווען עס
א
י
ן
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
א
י
ן
י
א
נ
ו
א
ר
,
1
9
1
6
,
ד
י
פ
ר
א
ג
ע
פ
ו
ן
א
גע-

נעראל סעקרעטער,

האָט די איוננע" עקזעקוטיוו ניט אַנגעשטעלט

אויף ווייטער דר ,8 ,ראַזענבלאט,
דאַ איז פאַרגעקומען די זעל
ב
י
נ
ע
זאך ,וי אין אוינוסט,4191 ,

ווען די פאלטע" עקז .האָט ניט אָננעשטעלט צוריק עדלין'ען.

אִם דער אקט אין פון א סך אויסנעטייטשט געװאָרען ,אז
עדלין און זיינע חסידים האָבען זיך דאַ געװאלט נוקם זיין אָן רא-
זענבלאט'ן ,פאַרוװואָס ער האָט פריהער פארנומען ערלין'ט פּלאַץ.
מען האָט באַשולדיגט די איונגע" ,אז זיי טרייבען א ,פערזענליבע"
פּא
ַליטיק ,דאָס האָם אַרױיסגערופען געגען זיי שטאַרקע פּראטעס-
טען א
ון ביי דער נאַמיניישאָן קאָנפערענץ צו נאַמינירען קאנדידאטען
פאר דער פאַרוואלטונג ,זיינען אלע איונגע" דורכנעפאלען ,א חול
א .ש .זאַקס ,וועלכער איו געווען אין דער ,יונגער" פארוואלטונג דעךף
פאַרזיצער פון דער עדיוקיישאַנאל קאמיטע,
עס מוז דאָ באמערקט ווערען ,אז סיט דער ,פערזענליכער"
פּא
ַליטיק פון דער ,יונגער" פארוואלטונג ,זיינען אויך מאַנכע איונ-
גע" ניט געווען צופרידען,
די
איונגע" האָבען זייערע ואַפען ניט אוועקגעלענט ,ניט קו-
קענדינ,
װ
א
ָ
ס
ז
י
י
ה
א
ָ
ב
ען פאַרלױרען די פאַרוואלטונג,
זיי האָבען
פאַרגעזעצט מיט אן עקשנות'דינער ענערניע זייער קאמף.
צו דער 71טער קאַנווענשאן האָבען די ,יונגע" אַרױסגעשטעלט
זיי
ערע פאַדערונגען אין א קיפלעט ,װאָט זיי האָבען פארטיילט צווי-
שען די דעלענאטען.
די הױפּט פא
ר
ע
ר
ו
נ
ג
ע
ן
ז
י
י
נ
ע
ן
ג
ע
ו
ו
ע
ן
,
א
ז
ד
ע
ר ,פריינד" זאם
ווערען א וועכענט
ל
י
כ
ע
ר
א
ַ
ר
ג
א
ן
{
פ
א
ע
ר
ד
י
ע
ד
י
ו
ק
.
ארבייט זאָל בא-
שטימט ווערען א
ג
ר
ע
ט
ע
ר
ע
ר
ב
ו
ד
ז
ש
ע
ט
;
א
ז
ע
ס זאָל געבויט ווערען
אין נואָרק אן
א
ַ
.
ר
.
ט
ע
מ
פ
ּ
ע
ל
;
א
ַ
ז
ד
י
פ
א
ר
טרעטער ,וועלכע דער
אָ .ר .שיקם פ
ו
ן
צ
י
י
ט
צ
ו
צ
י
י
ם
ט
צ
ו
ג
ע
ועלשאַפטליכע אינסטיטוציעט,
זאָלען ערוועה
ל
ט
ו
ע
ר
ע
ן
ד
ו
ר
ך
א
ר
עעפרענדום ; אז די נאַמינירטע
פאַר דער נאַצ
.
ע
ק
ז
.
ק
א
ם
.
זאלען געהן דירעקט צו א רעטערענדום פון
די ברענטשעס
א
ו
ן
נ
י
ם
ד
ו
ר
כנעחן דורכ'ן נאַמיניישאן קאַנפערענץ,

רונה
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די פּוטע (שיקאנאָר) קאָנװענשאָן.
י 51טע קאַנווענשאן איז פאָרנעקומען אין שיקאגא דעם 2טען,
ד

פטען4 ,טען8 ,טען6 ,טעז7 ,טען און 8טען מאי.9191 ,

די נאַציאָנאלע באַאַמטע פאר'ז יאַהר ס 1-4191זיינען געווען :
קאַנטראָל קאַמיטע :
עקזעקוטיוו קאַמיטע ;
ס .ואָנאַס ,טשערמאן
ה .הינדער ,ווייס-טשערמאן
א .הילמאן ,טרעזשורעף

א .דינערשטיין

אַשפּיז ,טשערמאן
וויים-טשערמאן

 ,מעטץ,

ושורין ,סעקרעטער
 ,פרוומאן

ל .בעצאהלער

 ,מעהלמאן

מרס .א .סאקאלסקוּ
מ .מינטץ
ס .רודערמאן
מ .יוטעוסקי

 ,סעמלעס

סאניטאריום קאַמיטע:
ר .גינזבורג ,טשערמאן
נ .פוונערמאן ,פעקרעטער
ל .גינזבערג

ו .ע .פינקעלשמוון
 .8וואלבערג
פּרעס קאָמיטע :
ל .דינערשטיין ,טשערמאן
דזש.

שער
*=6691+4ש ,0242+אוווענסקו

עדיוקיישאנא? קאמיטע:

וו .קאַהן ,טשערמאן
שערעשעווסקו,

סעקרעטער

ראפאלאָווסקי

ה .זאק
ב .וואולף

באקסט,

סמוטה

סעקרעטער

מ .פּערלאָװויטץ
ו .ראָבערטס
א .בלאק
פיליפ קראנץ ,רעדאקטאָר

 .עפּשטיין
 ,וויינבערג
איויבראמס
525ש .262דראבקין
דר .ס .פילווערבערג

ר .זאלצמאן
אָפִיס

בעאמטע :

דר .פ .ראַזענבלאט ,דושענ.
וּ .באסקין,

אַסיסטענט

מאיר לאַנדאָן ,אַטוירנו.

סעק.

סעק.
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קאַנסטיטושאַן קאַמיטע :
ם .סאוועצקי,

מעדיקאל

טשערמאן

אדווייזארי באָאַרד :

דר .ס .אונערגמאן,

טשערמאן

האלפּערן ,טעק.

א .אדלער ,סעקרעטער

דר .דושוליוס

א .קאַהען
א .פענזינער

דר .דזשאָרדוש פרידמאן
דר .שֹאקסום ראָם

ם .וואלאס
ד .זאָרין

דר .מאקס ראָזעגטהאל
דר .ש .פּעסקין

א .וואליטצקו

דר .טשאַרלס ראיעווסקי,
ניישאַנאל באָארד אוו דירעקטאָרס :

ם .גאָלדין (אילונאָו) סעקרעטער
דוש .אבראמאָוווץ
ה .שטיינברוק

 .0ויניטצקי (אָהװאָ).

מ .מאל (קאָנעקטיקוט).

(נויארק)

(פענסילוויוג א)

א .ריוזעראָה

ב .גילמאן (ניו דושוירוי)
ם .קאָהען (מערילענד).
דוש .בערנשטוון (מישוגען).

(ראוד אוולאנד).

ג .גאגעל (ווירדושוניא).
 .8דעניסאָן (דיסט .אָוו קאָלאָמביא).
ה .דעי (מעין).

אויף דער ליסטע צווישען די אָפּיס-באַאַמטע ,װוי עס איז צו

זעהז ,פינורירט שוין דאַ י .באָסקין אַלס אַסיסטענט סעסרעטער,
באַסקין איז אָנגעשטעלט געװאָרען אוים'ן פּלאץ פון ב ,פינ-
גערחוד ,װאָס איז געווען זעקס יאַהר אסיסטענט סעקרעטער ,און
נאָך וויינטרויב'ס אוועקנעהן  ---עקטינג פעקרעטער,.
בשעת פיננערחוד האָט פארלאָזען דעם אִפיס ,האָבען די עקז.
און קאַנטראָל קאַָמיטעס אויף א נעמיינשאַפטליכען מיטינג אַרויס-
געטראַנען פאַלנענדע רעזאלוציע :
,די

עקוּ .און

קאָנטראָל

קאָמיטעס

דריקען

דערמיט

אווס

וייער

הערצליכען דאנק און אנערקענונג צו פר .ב .פונגערהוד פאר זוין עהרענ-
האפטע און איבערגעגעבענע אַרבייט ,וועלכע ער האָט געלייסטעם אין דוי 6

יאָהר פון זיין סעקרעטערשיפ אינ'ם אַ .ר ,.און האָפען ,אז ער וועט אויךף
ווייטער העלפען

דעם אַ .ר .אין

זיין פּראָגרעס און ווינשען

איהם

עֶר-

פאָלג און זיין וויימערדיגע קארוערע".
ווען באָסקין איז אריין אין אפיס ,איזן איהם נלייך געװאָרען
ער האָט מיט זיין
איבערגעגעבען די אַרגנאניזאַציאַנס טעטינקייט.
אַרבייט שטאַרק אויסנענומען ביי די פאַרװאַלטענדע סקאמיטעס אוז
ביים גענערא?-טעקרעטער ,דר ,פ .ראַזענבלאַט ,וועלכער האָט וועגען
דעם איכערגעגענכען אין זייז באַריכט בוח הלשון:

די געשוכטע פון ארױבייטער רינג
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,פרוינד באַסקין ,דער אַסוסטענט סעקרעטער ,פארדינט א גרויסען
קרעדיט פאר זיין פעהיגקייט און טיבטיגקייט .ער האָט אין א גאַנץ
קורצע צייט זיך גענוי באקאנט געמאכט מיט דער רוטינע ארבייט און
מיט דער אָרגאניוזאַצואָגס טעמיגקייט פון דעם אַרבייטער רינג"*).

די קאַנװעגשאַן איז געעפענט געװאָרען פון ם .יאַנאס ,טשער-
מאַן פון דער עקז ,קאָמיטע,
יאנאס האָט נענעבען אן איבערבליק איבער'ן יאֲהר ארבייט
און האָט זיך אָפּנעשטעלט אויף די סכסוכים ,װאָס זיינען פאָרנע-
קומען, ,פון וועלכע די פאַרוואלטונג האָט שטאַרק געליטען און אין

דאָך געווען ערפאַלגרייך".
אלס טעמפּאָרארי
געװאָרען נ .פיינערמאן.

סעקרעטער

פון קאַנװענשאָן

איז ערוועהלט

אויף דער צווייטער זיצוננ זיינען נאַמינירט געװאָרען  :ס .ווא-

לאס ,בר ; 87 .ס ,יעלין ,בר ;6 .און נ .פיינערמאן ,בר ,961 .אלס
סעקרעטאריאט

פון קאַנװענשאַן.

די נאָמינירטע

האַבען

ניט

געבען פאָלגענדע ערקלעהרוננ,
װענשאָן פּראַטאָקאָל ;

אָננענומען

און האָבען

דערביי

נע-

וועלכע איז אַרין אין דעם קאָנ-

,מיר זיינען געווען די פעקרעטערע פון לעצטען קאָנװענשאַן און
האַבען ערפילט אונזערע אויפגאבען

עהרליך און טריי לויט אונזער פאר-

שטאַנד און באגריף .מיר זיינען אָבער אַטאַקירט און פאַרלוימדעט גע-
װאָרען פון פארשידענע פּערואָנען ,באַשולדיגענדיג אונו און פעלשען דעם
רעפערענדום ; און אלס פּראָטעסט ,ענטואגען סיר זיך יעצט אָנצונעהמען
די נאַמיניישאַנס ,אבוואָהל מיר זיינען צו דער זעלבער צייט דאַנקבאַר די
דעלעגאַטען

פאר

זייער צוטווי

צן אונו,

וועלענדיג

אנפארטרויען

אונז

אויך ביי דיזער קאָנװענשאָן מיט דעם אמט פון סעקרעטערשים.
פר .פיינערמאן מאַכט דערביי אויפמערקואם דאָס זיין ערוועהלונג
אלס מעמפּאַרארי סעקרעטער פון קאָנװענשאָן באווייזט דאָס די קאָנװענשאָן
האָט איהר פולסטען צוטרוי צו די ,וועלכע זיינען געווען די סעקרעטערע
פון לעצטער קאַנװוענשאָן ,און דאָס אין פאר זיו א מאָראָלישע באַפרו-
דיגונג".

עס זיינען דאַן ערוועהלט נגעװאָרען אלס פעקרעטערען :מ.
װאַלבערנ ,בר ;98 .ה .שער ,בר ;47 .און מ .איווענטקי ,בר.491 .
*) פעברואר ,פריונד" ,59101 ,ז.0/ .
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אויף דער קאַנווענשאן איז באַשלאָסען געװאָרען איינצופיהרען
פראטוירנאל רייטס ,דאַ איז אויך געליינט געװאָרען א פונדאמענט
פאַר אידישע אַרבייטער רינג שוהלען.

לויט דער שטימונג פון די דעלענאטען און דער אטמאספערע,
װאָס האָט געהערשט אויף די זיצונגען ,איז די 21טע קאַנװענשאָן

געווען אַ פארטזעצונג פון דער ניו-חייווענער (41טער) קאַנװענשאָן.

עס האַבען זיך בלויז געביטען די דעקאָראציעט און די קרעפטען.
די 41טע קאַנװענשאָן איז געשטאַנען אונטער'ן צייכען פון
;רעװאָלט" געגען די ,אלטע" .,די ,יונגע" זיינען טאקע דאָרטען
אַרױס די זיעגער .,די 91טע (און שפּעטער אויך די ,זעכצעחנטע")
קאַנװענשאַן ,פארקעהרט ,איז געשטאַנען אונטערץ פלאַג מון די
;אַלטע" .די ,יונגע" זיינען דאַרטען געװאָרען באַזיעגט אויף אַלע
פראנטען.

ביי דער ניו-הייווענער קאַנװענשאָן איז די עקזעקוטיון-מאכט

אין אִפיס (דער גענעראל סעקרעטער) געווען איונג" און די אַזױ צו
זאָנען געזעצגעבענדיגע

נ ע .ק ).זאַלט".

מאַכט אין אִפיס (די מאַיאָריטעט פון דער

די עקז .האָט טאַקע אין דעם יאֲהר איכערנע-

כיטען דעם סעקרעטער.
אויף דער שיקאַנאָר קאַנװענשאָן אין די
לאַנע געווען פּונקט פ
א
ר
ק
ע
ר
ט
.
ד
ע
ר
ג
ע
נ
ע
רא?ל סעקרעטער אין נע-
ווען מיט די פ,אלטע"
א
ו
ן
ד
י
נ
.
ע
.
ק
.
,
װ
א
ָ
ס
האָט באַדאַרפט איבער-
נעמען די מאַכט גל
י
י
ך
נ
א
ָ
ך
ד
ע
ר
קאַנװענשאַן ,איז געווען א יונגע".
אױף דער 91טער קאַנװענשאן האָט זיך געשאַפען א
מאַדנע לאַנע .
די מאַיאַריטעט דעלענאַטען אין באשטאנען
פון ,אַלטע" .
א
ָ
ב
ע
ר
ד
י
נ
.
ע
.
ק
.
,
װ
א
ָ
ס
א
י
ז
ערוועהלט געװאָרען
ביים רעפערענ
ד
ו
ם
,
ו
ו
ע
מ
ע
ן
ז
י
ה
א
ָ
ט
ב
א
ַ
ד
אַרפט אָנפאַרטרױען די
פאַרוואַלטונג
פ
א
ר
'
ן
ק
ו
מ
ע
נ
ד
י
נ
ע
ן
יאָהר ,אין געווען א איוננע"".
די הערשענד
ע
פ
ּ
א
ַ
ר
ט
ײ
ה
א
ָ
ט
ג
ע
דאַרפט באַשטעטינען אַ רענירונג פון
דער אָפּאַז
י
צ
י
א
ַ
נ
ס
פּאַרטײ,די קאַנװענשאָן האָט דאָס געפיחלט און האָט געזוכט אונטער-
צושטרייכען איהר מיינונג דערמיט ,װאָס זי האָט אַרױסנעטראָגען

אַ דאַנקירעזאַלוציע ניט פאר

אַ  9ע

מיטנלידער פון דער עקן.

פונ'ם פאַרגאַנגענעם יאהר ,נאָר בלויז פאר יענע ,וועלכע האָבען
אויסגעדריקט איהר ריכטונג ,אָדער וועלכע זיינען 525 ,הפחות ,ניט
געווען אייננע'עקשנ'טע פיוננע".
דער טעקסט פון דער דאַנק-רעזאַלוציע :
,די 81מטע יעהרליבע קאַנװענשאַן

פון אַ .ר ,.אָפּגעהאלטען געװוארען

די געשיכטע
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פון ארביומטער

רונל

אין שיקאַגאָ ,מאו  ,8191אנערקענט די טהעטיגע ,איבערגעבענע און נועַ"
ליכע ארבייט

פון די אלע פאַרװאַלטענדע

קאָמיטעס

()5191-4191

און ספּעציעל די עקועקוטיו

קאָמיטע.

פון לעצטען

יאָהר

די קאָנװענשאַן דריקט אויס היערמיט איחר דאַנק צו דו פאָלגענדע
פרוינדע ,וועלכע האָבען אוועקגעגעבען זייער צייט ,מיה און ענערגיע צום
װאָהל און בעסטען

פון ,אַרבייטער

עקזעקוטווו קאָמיטע:

רינג";

ס .ואָנאס ,ה .הונדער ,א .הוללמאן ,ל .בע"

צאהלער ,א .דינערשטיין.

קאָנטראָל קאָמיטע :מ .דוזש .אַשפּיז ,י .ה .ישׂורין ,נ .פריימאן,
ג .מעמץ ,מ .איווענסקי ,ה .שער ,א .מעהלמאן ,א .סמיטה ,א .סעמלעס.
סאַניטאַריום קאָמיטע:

ר .גינזבורג ,ל .גינזבורג ,ע .פינקעלשטיין,

נ .פוונערמאן ,מ .װאָהלבערג ,ה .זאק ,ב .וואולף.

פּרעס קאָמוטע:
ראָבערטס ,א .בלאק.

 .7דינערשטיין,

מ .פּערלאָװויץ ,דוש .באקסט ,ו.
:

לאָא און קאָנסטיטושאָן קאָמיטע :ס .סאוועצקי . ,קאָהן ,ס .װאָ-
לאָס ,א .אדלער ,א .פּענזינער ,א .װאָליצקי ,ד .זאָרין.
עדיוקיישאַנאל קאָמיטע :ו .קאהאן ,א .עפּשמוין ,ו .ויינבערג,
ס .דראַבקין ,ר .שערעשעווסקו ,א .ראפאלאָווסקי ,ד .אוובראנמס ,דר .סיל-
ווערבערג,

ר .זאַלצמאַן.

נוישאָנאל באָאַרד אָװו דירעקטאָרס :ס .גאָלדין ,ב .גילמאן ,נ .דע-
ניסאן ,דוש .בערענשטוין ,ס .וויניצקי ,א .רייזעראָף ,דוש .אבראמאָוויץ,
ה .שטיינברוק ,ס .מאָלל ,ם .קאהען ,ג .נאגעל ,ה .דעי.

זאָל דיוע אנערקענונג פאר גומע ארבייט דיענען אלס אן ערמוטי-
|

גונג פאר וויערע נאָכפאַלגער".

אויף דעם געשריבענעם טעקסט פון אָט דער רעזאַלוציע ,וואס
געפינט זיר נאָך ער היום אין עקזעקוטיוו צימער פון אַרבײיטער רינג,
זיינען דאַ די אונטערשריפטען פון דער רעזאַלוציאַנס קאַמיטע;
? .אַרקין ,בד ,94 .פּיטסבודג :ה .קושנער ,בר ,0681 .דעטראיט :
מאַקס פּיין ,בר ,102 .ניודיארק;

ס .עטינגער ,בר ,27/2 .פילאַדעלי

פיא ,אוֹן ב .קאהן ,בר ,344 .לאָס אנדזשעלעם,
די קאַנװענשאָן
פּראַָטעסט-רעזאָלוציע
טשעס", ,ואס האָט
זאציאָן און דערדמיט
אונוער

אַרדען".

האָט אויך אַרױסגעטראנען אן איינשטימינע
נענען דעם פארבאַנד פון נויארקער ברענ-
פאראורזאכט אַזאַ כאַאָס אין אונזער אַרנאני-
געשאדעט דעם דעמאַקראטישען יסוד פון

עס איז

געווען

,דער

וואונש

פון דער

קאַָנווענ-
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שאן ,אז אזעלכע אונגעווינשטע און שעדליכע האנדלונגען זאַלען אין
דער צוקונפט ניט פאָרקומען אין אונזער אַרדען"=),
אין יענעם יאַהר אין געווען זעחר טעטיג ,די נאַציאָנאלע אר-

בייטער קאַמיטע" ,װאָס האָט זיך געגרינדעט מיט דעם צוועק אויס-
צוקעמפען נלייכע אידישע רעכטען אין די מלחמה לענדער .,די נ.
ע .ק ,האָט ,פארשטעהט זיך ,אין דער קאַמיטע געשפּילט א גרויסע
ראָליע .האָט די קאַנװענשאַן אויסנעדריקט מיט אט דער ארבֿײיט
איהר נרעסטע צופרידענחייט דורך פאלנענדער רעזאלוציע:
,די 51טע יעהרליכע קאַנװענשאַן פון אַ .ר .אין שיקאגאָ דריקם
אוהר

אוום

צופרידענהויט

מיםט דער ארבייט

פון דער דושענעראל

עקו

קאָמ .אין דעם קאמפּיין פאר אידישע רעכטע און די מלתמה לענדער.
די קאַנװענשאָן דריקט אויס איהר פולע ויכערחייט ,או דו פאַר"
שטענדגיסע צווישען די הויפּט-צווייגען פון אונוער באועגונג ,נעמליך:
דער אַ .ר ,.דו פאראווניגטע אודישע געוװוערקשאַפטען ,דער ,פֿאָרװוערטס",
און די אידישע סאַציאליסטישע פעדעראציאָן װעט מאכען דעם קאמטיין
פאר דו אידישע רעכטע ווירקואם און ערפאָלגרויך.
נאַצ.
שען
קאמף
נאַצ.
דישע

אויך אנערקענט דו 51טע קאַנװענשאָן ,אז דו פּלאַטפאָרם פון דעב
ארב .קאָם .דריקט אווס אם פולסטען דעם פארלאנג פון דעם אוףו-
ארבויטער אין אמעריקא און צווגט אָן דעם רוכטיגען וועג פונ'ם
פאר אידישע רעכטע ,און דריקט אויס איהר פולע האַמנונג אוז דעם
אַרב .קאָם .וועט געלינגען צו פאַראוונוגען אַלע קאמפס-פעהונע או-
ארביוטער ,אונטער דער פאָהן פון נאַציאָנאל פּאַלימטישע און בור-

גערליכע רעכטע פאר דו אידען אין די מלחמה לענרער.

דו 51טע קאַנווענשאָן רופט אויך אַלע אַ .ר .ברענטשעס פון גאַנצען
לאַנד צו שטיצען
און מאכען

איהר

יעדע אונטערנעהמונג

פון דער נאַצ .אַרבווטער קאָמיטע

ארבייט ערפאָלגרייך.

אונסטריו-

די 81טע

קאַטװוענשאָן

אורט די נעכסטע דושענעראל עֲקו .קאַמיטע צו האנדלען
און

דער

זעלבער

ריכטונג

וי

דו פאָריגע

אין דער פראגע

האָט געהאנדעלט".

די שיקאגאָר קאַנװענשאַן האָט אויך ארױיסגעטראַנען א רעזאַ-
קוציע ווענען שטיצען די קרבנות פון דער מלחמחה :
געהמענדוג און אנבאטראכט ,דאָס אין רוסלאַנד און גאַלוצוען האָ-
בען זיך געגרינדעט ארביוטער קאָמיטעען בנוגע דער פארטיולונג פון שטי-
צע פאר די מלחמה לוודענדע ,רעקאַמענדירען מיר ,דאָס דו עקז .קאָמימע
זאָל ויף שטעלען

און דירעקטע

פארבינרונגען

סיט

דיוע ארבויטער

*) בארוכט פון דער שוקטגע ר קאַנװענשאָן ,ו,18 .

קאָ-
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מיטעען און שיקען צוֹ זֹוי דירעקט שטיצע פיעל דו עקו .קאָמ .װעט גע-

פּינען פאר נויטיג ,לויט דעם פאַרלאַנג פון די קאָמיטעען..

די וויכטינסטע

פראַגען ,פאַר וועלכע די קאַנװענשאַן האָט

אָפּגעגעבען זעהר פיעל צייט ,זיינען געװען ,װי שוין געזאָגט ,די
איינפיהרונג פון פראטוירנא? רייטס און די נרינדוננ פון אירישע

קינדער-שוהלען.
די פראטוירנאל רייטס פראַנע האָט פאַרנומען ואַנצע צויי
זיצוננען.
גענען דער איינפיהרונג פון פראטוירנא? רייטס זיינען שטאַרק
אַרױסגעטראַטען י .וויינבערג און אב .עפּשטיין .זיי האָבען דורך
זייערע רעדעס און אַרגומענטען אױיסנעדריקט דעם סענטימענט פון
די עלטערע ברענטשעס ,וועלכע האַבען מורא געהאַט ,אַז דאָס נייע
סיסטעם פון צאַהלונגען װועט פאלען צו שווער אויף די עלטערע
מיטגלידער,
צווישען די ,װאָס האַבען פאַרטײידינט פראטוירנאל רייטם,
זיינען געווען דער דעמאַלדיגער גענעראל פעקרעטער דו .פ .ראַ-
זענבלאט ,וויליאם באקסט און דר .ח .זשיטלאַווסקי.

די דיסקוסיעס איבער אָט דער פראַנע זיינען געפיהרט געוואַ-
רען זאַכליך און אָהן יענער ביטערקייט ,וועלכע מען באַגעגענט גע-
וועהנליך צווישען צוויי קעמפענדע צדדים.
די אידישע פּרעסע האָט אין די נייעס איבער די קאַנװענשאַן-

פאַרהאַנדלונגען אַפּנעגעבען אַ סך פּלאַץ מכח דער דענאַטע וועגען
איינפיהרען

פראטוירנאל

רייטס.

מאַנכע

צייטונגען

האָבען

זאַ-

נאַר אָפּנעדרוקט גרויסע טיילען פון די רעדעס ,װאָס זיינען גע-
האַלטען געװאָרען סיי פון די אָנהענגער און סיי פון די געגנער פון

פראטוירנאל רייטס,
דער רעזולטאָט פון דער אפּשטימונג איז געווען אַ זיעג פאר די
אַנהעננער פון דער נייער רעפאַרמע .אַ גרויסע מאַיאַריטעט פון די

דעלענאַטען האָט געשטימט,

אַז די איינפיהרונג פון פראטוירנאל

רייטס זאָל אָנגענומען ווערען און די פראַנע זאָל געשיקט
צו אַ רעפערענדום אָפּשטימונג.

װערען

די צווייטע פראַנע ,וועגען גרינדען ,אידישע קינדער-שוהלען",
האָט שוין אױף דער קאַנװענשאַן אַרױסגערופען הייס בלוט.
דאַ זיינען שוין די דיסקוסיעס געפיהרט געװאָרען מיט א מעהר
פיידענשאפטליכען טעמפּעראמענט ,סמיט מעהר היץ .די געגנער
פוז אידישע שוחלען האכען גע'טענה'ט ,אז דטס איז א נייער מין
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שאַוויניזם ,ואס מ'וויל אַריינברייננען אין אַרבײטער רינג .עס אין
פאַרנעקומען א היצינע ווערטער-שלאַנכט ,װאָס האָט פארנומען א
גאַנצע זיצוננ.
דער רעזולטאַט איז נעווען ,וי סיר האָבען שוין נעזעהן אין
אַ פריהערינען קאפּיטעל ,אַז די רעזאַלוציע ווענען קינדער-שוהלען
איז ביי דער אָפּשטימונג דורך אַ ראָל-קאָל דורכגעמאַלען מיט א
קליינער מאַיאָריטעט,

די 91טע קאַנװענשאָן קען באַצייכענט ווערען אלס די
טערנאַ?

און

רייטס

שוהלען

פ ר א-

קאָנווענשאָן

דא ,ביי דער קאַנװענשאַן ,איז געליינט געװאָרען דער פונ-
דאַמענט ,אויף וועלכען דער ארבייטער רינג האָט דערנאָך אויפנע-
בויט און באַפעסטינט סיי זיינע מאַטעריעלע און סיי זיינע קוֹל-
טורעלע אינסטיטוציעס.
צווישען די שלוס-רעדנער האָבען זיך אויסנעצייכענט מיט
שעהנע רעדעס דר ,חיים זשיטלאָווסקי ,דר .מ .נאַלדפארב ,דר.
ראָזענבלאט ,ה .הינדער ,אב ,עפּשטײן ,י .וויינכערג ,ס .יאנאס און
אַנדערע,
אלע רעדנער האַבען גערופען צוֹ שלום,
די אָפּשטימוננ איבער'ן קאָנװענשאָן רעפערענדום באלאט ,2191
---1אַרגאניזאַציאַנס אַרבײט,.
א.

דו

אַָרגאניזאַציאָנס

אַזוי ווי לעצטען
דער אויפזוכט
ב.

יאָהר:

ארבייט

דורך סיטו

זאָל דיוען

יאָהר

און דיסטריקט

ווערען

געטאָן

קאָמיטעען ,אונטער

פון דושענעראל אָרגאַניזאַצואָנס קאָמיטע.

דיסטריקטען

פאר

שטעט וועמעס רווזע-קאָסטען

אָרגאנוזאַצואָנס

באַשטעהען

צוועקען

איינע צו די צווויטע איבערשטויגען

פון
ניט דו

סומע פון  8דאָלאר (.)00.89
ג .

דריו-מאַנאַטליכע קאָנפערענצען

פולען וואקאנטען

פיר די אָרגאנוואַציאָנס

זאָלען גערופען
קאָמיטעען

ווערען אויסצו-

און אָפּגעבען

רע-

פּאָרטס פון זייער טהעטיגקייט.
ד.

אין אָרגאַניזאַציאָנס קאָמיטעען

וועלכע זיינען אמוועניגסטען
ה.

דער בודושעט

זיין  0008דאָלאר.

פאר

קענען נאָר באַלאַנגען מעמבערס

 8יאָהר אין אַ .ר ,.וואו נאָר מעגליך.
אָרגאניזאַציאָנס

אַרבייט

דווען

יאָהר

ואָל

די געשיכטע פֿון ארבייטער רונג
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---2עדיוקיישאַן און אפריינד" פאַרוואלטונג.
די עדיוקיישאָנאל קאָמיטע זאָל אָרגאַניזירען סאָב-יעדיוקיישאָ

א.

נאל קאָמיטעען

וואו נאָר מעגליך.

ב .די עדיוקיישאָנאל קאָמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט ויך אָפּצו-
געבען מיט אַראַנזשירען לעקטשורם ,אַרויסגעבען ביכער ,אַראַנזשירען
מווו-

שפּאַצירונגען אין באַלעהרענדע פּלעצער ,אָנהאלטען אין גרינדען
קאלישע פאראיונען ,גרונדען קלובס פון דיסקוסיאָנס-איינלייטער ,א .ז .וו.

דער בודושעט פאר דער עדיוקיישאָנאל קאָמיטע זאָל זיין דיוען

ג.
ואָהר:

פאר  0008דאָלאר ,אָדער  0004דאָלאר.

דער בודזשעט איז געבליבען  000,2דאַלאר,
ד.
קיישאַנאל
ה.
טאַרישע

די נאַציאָנאלע עקועקוטיוו קאָמיטע זאָל אויסלייהען דער עדיו-
קאָמיטע טווזענד דאַלאר ארויסצוגעבען ביכער.
די נאַצ .עקז .קאָם .זאָל אַרויסגעבען דאָס ביבעל ,פּאַרלאַמענ-
רולם" ,פון דעם -81סענטיגען קאָנסטיטושאָנאל פאָנד און צו-

טיילען דיזע ביכלאך צו אלע מעמבערס
ו .דער ,פריונד" בודושעט

פון אַ .ר.

זאָל געהעכערט

ווערען

מיט

טווזענד

דאַלאר (פון  21אויף  81טויוענד).

-8קאניטאריום.
א .קאַנװענשאָן דאָניישאָנס צו קאָנסאָמפּטיװ-אינסטיטוציאַנען ואָי
לען גענומען ווערען פון קאָנװענשאָן פאָנד און ניט פון טאַניטאריום פאָנד.
ב .דריטע קלאס מעמבערס זאָלען זיין בארעכטיגט צו קאַניטאריום
טריטמענט א ואָהר ,נאָכדעם וי זיי וועלען פּעסען אן עקסטרא דאָקטאר
עקואמיניישאָן פאר דיזען צוועק און צאָהלען די נויטיגע פאניטאריום
אַטעסמענטס.
-4פיק

בענעפיט.

א .די עקז .קאַמיטע זאָל ערוועהלען א מעדיקאל אדווייזארי באָאַרד,
באַשטעהענד פון  9דאָקטוירים ,וועלכע זאָלען צוואַמען מיט דער עקוז.
האָבען אלע מעדיצינישע אנגעלעגענהייטען אין אַ .ר .אונטער זייער אוופ-
זיכט ,אונאפּהענגיג פון דער סאַניטאריום מעדיקאל אדווייזארי באָאַרד.
זיו קענען אויך צוציהען צו זיך דאָקטוירים פון אַנדערע שטעט וואו זי
די מעמכערס פון דיוער מעד .אדװייזאָרי באָאַרד
געפינען פאר נויטוג.
זאַלען זיין עהרען-מעמבערט.

מיט דער מעד .אדוו .באָאַרד זאָלען מאַכען
א דאָקטאר ,וועמעס אויפגאבע עס זאָל זיין

ב .די עקז .צוואַמען
אראנדזשמענטס אָנצושטעלען
צו פּעסען מעמבערשיפּ אַפּליקיישאָנס און סיק-סערטיפיקייטט.

די צוויי פּונקטען זיינען ביים רעפערענדום דורכגעפאַלען.
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ג= .געשטראָכענע מעמבערס וועלכע קענען זיך רעאינסטייטען אין 6
װאָכען צייט ,לוום אונזער קאָנסטיטוציאָן ,אָפּגעזעהן פון זייער געזונד-
הייט-צושטאַנד ,זאָלען ניט זיין בארעכטיגט צו סיק"בענעפיט ביז צויו
װאָכען נאָך זייער רעאונסטיוטמענט.
---2אלגעמיינע

פארוואלטונג

און אמענדמענטס

צו דער קאַנסטיטוציאָן.
א.

דו ניישאָנאל באָאַרד אָוו דירעקטאָרס

אינסטאנץ אין אַ .ר .אויפצונעחמען

זאָל ווון דאָס העכסטע

אַפּיעלס און גריווענטעס.

ב .דער סעק .פון גיישאָנאַל באָאַרד אָו דירעקטאָרס
 0דאַלאר א ואהר.

ג.

זאָל קריגען

דער דזשענ .סעק .פון אַ .ר .זאָל אָנגעשטעלט ווערען פון דעם

אלגעמיינעם מיטונג פון דער נאַצ .עקז .קאָט .דורך א געוועהנליכע מעהר-
הייט.
ד .מעהר ווו צוויי
זיין אין דער פאַרוואלמונג.
ה.

מעמבערס

פון אוין

( )1ברענטש

קענען

ניט

אין דער פארוואלטונג קענען זיין מעמבערס פון גרווטער נין-

יאָרק און אומגעגענד,

צום און פון אָפיס

פון וואנען דוֹ רוווע-קאָסטען

פון א .ר .זיינען ניט מעהר וי  08סענט.
ו .די סטאַטיסטישע ביוראָ זאָל פאַרבלייבען אין אָפּום פון אַ .ר.
אלס א שטענדיגער דעפּאַרטמענט.
ז.

אַלע באַשליסע

און אמענדמענטס

וועגען דעם

אָפּום און

דער

אלגעמיינער פאַרוואלטונג זאָלען אַריין אין קראַפּט גלייך װוי זיי וועלען
דורכגעהן דיזען רעפערענדום.

ח.

איין מאָל אין ועדע  8ואָהר זאָל ערוועהלט ווערען ביים קאָנ-

וװוענשאָן א קאָנסטיטושאָנאל-רעװיזיאָנסיקאָמיטע ,וועלכע זאָל באריכמען
דורך  1דעלעגאט צו דער נעכטטער קאָנװענשאָן ,און דאן זיך אויפלווזען.
ט .די בודזשעמען פון קאָמיטעען ,װאָס זיינען ביים קאָנװענשאָן
ניט פאַרהאַנדעלט געװאָרען ,זאָלען באַשטימט ווערען פון דער נאַצ .עקו.
|

כאַמיטע.

---.0דער פּלאַץ פון דער 61טער קאַנװענשאָן,
א.
ב.

דו געקסטע קאָנװענשאָן זאָל זיין א קליינע.
די געקסטע קאָנװענשאָן זאָל געהאלטען

ווערען

אין פּיטסבורג

אָדער אין ברוקלין .דורכגעגאַנגען ברוקלין.
די פאַרטרעטונג פון דער 01טער קאַנװענשאָן (אווב א קלוונץ)
ול זיין פוון ( )1דײַלעגאט פון וללײ  000פטמתלרם אדײַר  028ײַסמטרט
ָ
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פון ארביוטער

רו5ם

(אויב א קליוונע)

ד .די דעלעגאַמען פון דער 61מער קאָנװענשאָן
זאָלען געוועהלט ווערען דורך א רעפערענדום,

גאֲמוגוו-

נאָכדעם ווו די

שאַנס וועלען געמאַכט ווערען ביי טעריטאָרוען-קאַנטערענצע!
'
אין .)5191

(אווי הי

ה .די דעלעגאַטען פון דער 61טער קאָגװוענשאָן (אווב אַ קליוגע)
זאָלען קריגען  8דאָלאר א טאָג אויך פאר דו צווט ,װאָס עס געדווערט דו
רייזע צו און פון דער קאָנװוענשאָ.
{--+מעפבערט עט לארדזש.

א .די צאהלונג פון מעמכערס עם לאַרדוש צום אַדמוגיסטרוושען
פאַנד זאָל געהעכערט ווערען אויף  88סענט א קרארטעל.
דער

רעפערענדום

חהאט

אויך

באויליגנט

די

שסיצע

פֿאַר

פאַלנענדע אינסטיטוציעם און ארגאניושציעט :
דענווער סאניטאריום  008 ---דאָל . עקט פּטצוענטען ,דענווער סאָר
סייעטי  089 --דאָל ;.לאָס אנדושעלאס סאניטאריום  008 --דאָל;.
הילפס-פעראיין אַ .ר .מעפב .פון לאָס אגלושעלאט  009 --דאָל .עקט-
פּאַצוענמען פון ליבערטי  081 ---דאָל ; .היברו

אימיגראנט

אויד סאטוועטי

081 --

 009 --דאָל ; .די אידישע וועכענטלוכע צווטונג ,סאצואליסט"דאָל ; .די אידישע סאַציאלוסטישע פעדערוישאָן  001 --דאָל ;.די רענד
סקול פון נויארק  08 --דאָל ;.די פרווען גצט .קֹאָם .סאָצ .פּאַרטוו --
 0דאָל ; .די פאָרוער סטרויקערס פון גואָרס ,ג .דוש 00 -- .דאָל { .דעם
,ונד"  08 --דאָל ;.די פּאַליטושע מארשוקטע :
סענטראל פערבאנד פון ב
אין סיביר  08 --דאָל ;.דעט רויטען קריוץ  08 --דטל-ן די אודישע
אַרבייטער פעדעראציאָן  89 --דאָל ;.די ק אפאמין לוסטראטור געזעלט
ט  89 ---דאָל ; .דעם נאַצ .אַרבויטער קאָמיטעט פאר אודישע רעכטע --
שאַפ

0

דאָל ;.די ,נייע צויט  82 --דאָל ;.ור

0

דאָל.

אוגסמוטושאָגט ---

די 61טע קפנעגשאן.
די 61טע קאַנװענשאַן
קאַנװוענשאַן

פון דעם

איז געוושן די דרימט

און די לעלטע

דריידיעחרינען

פעריאד,

וועלכער

מיט

אלערליי

סכטוכים

אי

גערען

און מער"

אַזױ שטאַרק דורכגעפלאַכטען
זענליכע אַטאַקעם.
אויף דער דאזינער קאנווטנשאן איז דער גור? פון די איוננט"
אין גאנצען פאַרזיגעלט גשוירען,
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אויף דער 41טער קאַָנװענשאָן האָבען די פאיוננע" רענירט,
אויף דער 21טער קאַנװענשאַן זיינען זיי געווען אין דער מינארו-
טעט ,אָבער זיי האָבען געהאָפט צו געווינען איינפלוס דורך דעם
אויף דער 61טער
יאָהר פארוואלטוננ ,װאָס זיי האָט באַנענענט.
קאָנװוענשאָן זיינען זיי געװאָרען אַרונטערגענידערט צו א מאַכט-
לאָזער מינדערחיים ,װאָס האָט פאַרלוירען אי איהר איינפלום ,אי
די אַרנאַניזאציע.
די איונגע" זיינען אויף דער קאַנװענשאַן נעשטעלט געווארען
אין אַ לאנע ,וואו זיי האָבען אויף אלע פּונקטען זיך נעמוזט פאר-
טיידינען און פאר אלע זייערע מעשים זיך פארענטפערען.
די נאַציאָנאלע קאָמיטעס פאר'ן יאָהר : 61-8191
אַרגאניזאַציאַנס

אָפיט קאָמיטע :

קאָמיטע ;

דוד אשונסקי ,טשערמאן

ם .גערשאנאָוו ,טשערמאַן

ב .וואולף
ד .אויבראמס

וויליאם עדלון
ם .י .קאפּלאן

ב .לעווימאָן
ה .דאָרמאן

ל .לאנדסמאן
ס .וועבער

בענעפיט קאמיטע:
א .בלאק ,טשערמאן

ב .לאטץ

עדיוקיישאנאל קאַמיטע .
א .ש .זאקס ,טשערמאן

ם .מונוויין

ד .גאָלמאן

 .ראטשין

כ .מונטץ

א .סמוטה

ה .פעלדמאן

א .ראפאלאָווסקו

גריווענס קאַמיטע;

קאַנסטיטושאַנעל

ה .בלאק ,טשערמאן

קאמיטע :

א .לאנגער

א .עפּשטוין ,טשערמאן

ם .מאָלאָט

ם .וואלאס ,סעקרעטער

ם .װאָלקאָוו
פ .וואגנער
סאניטאריום

רעװיזיאנט

 .וויינגבערג
ו .ושורין
קאָמיטע ;

ו .א .פונקעלשמוון ,טשערמאן

ב .פוינערמאן
נייש .באָאַרד אָוו דיו גקטארםט +

א .ראבערטס

ס .אלטמאן ,פּענסילװייניא סטויט

ע .סאקאלסקו

ל .בענענטאָן ,אילונאָוז

ט .ראָזעגטאל

באלדכטרג

דוש .בערנשטיין ,מישיגען

פרענד ,מָהוואָ

די געשוכטע פון ארביימער רונג
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ט .גרונבערג ,קאָנעקטיקוט
ס .גרינשפּאן ,דיסט .אָוו קאָלאָמביא
ו .ישורין ,נויאָרק

נאַציאָנאלע באַאַמטע ;
װ .עדלין ,טשערמאן
ד .אויבראמס ,וויים טשערמאן

ג .נאגעל ,ווירדושיניא

א .גאָלדבערג ,טרעזשורער

א .רייזעראף ,ראוד אוולאנד
וּ .מארגאווניק ,מעין

ב .האָפמאן ,דושענעראל סעק.
ו .באסקין ,אסוסטענט סעק.

ח .אויערבאך,

פ .געליעבטער ,רעק .טעק.

ניו-דושוירזי

ם .לאָנדאָן ,לוגעל אדווייזער.
די 61טע יעהרליכע קאַנווענשאן איז אַפּנעהאַלטען געװאָרען
אין בראַנזוילער לייבאָר-לייסעאום ,אין ברוקלין ,פון 2מען ביז'ן
'
8טען מאַי.6191 ,
נגעעפענט די קאַנווענשאן האָט וו .עדליז ,דער דעמאַלדינער
טשערמאַן פון דער נ .עקז .קאָמיטע.
די סעקרעטארען פון קאנווענשאַן זיינען געווען נ .פיינערמאַן,
ם ,איווענסקי און ? .ראָטהמאַן.
אויף דער קאַנווענשאן זיינען געווען  401דעלענאַטען פון

ברענטשעס אין  42טעריטאָריעס.

פון דײַד נאַציאַנאַלער עקז .קאָד

מיטע זיינען געווען ,לויט א נייעם פּונקט אין דער קאַנסטיטושאן,
 7דעלענאַטען ,צו איין דעלענאָט פון יעדע דעפּאַרטמענט קאַמיטע
באזונדער און איין דעלענאט פון דער אלגעמיינער עקזעקוטיווע.
אויף די ביז איצטיגע קאַנווענשאנס פלעגט די נאַצ .עקז .קאַם ,זיין
פאַרטראָטען דורך אַ קלענערער צאָהל. ,
עטליכע טענ בעפאָר דער קאַנװעַנשאַן האַבען די נידיאָרקער
מאנופעקטשורערס פון דער קלאַוק אינדוסטרי געמאַכט אַ לאקאַוט
אויף זייערע אַרבײטער ,די קלאָוקמאַכער .די קלאָוקמאַכער יוניאַן

האָט אויף דעם לאקאוט געענטפערט מיט אַ גענעראַל-סטרייק.

יוניאַן מיט

די קאַנווענשאן האָט באַגריסט די קלאוקמאַכער
איהר בראווען אַרויסטריט נגענען די מאנופעקטשורערס,
אין דעם קאַנוװענשא-פּראַטאַקאָל פון דער פערטער זיצוננ,
ואס איז פאַרגעקומען מיטװאָך אין דער פריה ,דעם פטען מאַי,
לייענען מיר:
,דעלעגאט װאָלבערג ,נוואָרק ,מאַבט אוופמערקזאַם ,דאָס ועצט אין
דיזען מאָמענט 11 ,אוהר מאָרגענט ,ווערט ערקלעהרט דער דזשענעראל

סטרייק פון די קלאוק מאכער

יוניאָן.

ער שלאָגט פאָר ,דאָס די קאָנ-

ווענשאָן זאָל אוועקשוקען א באַגריסונגס טעלעגראמע צו דו קלאוק-מאכער
וונואָן און אויסדריקען אונזער גרעסטע סימפּאַטי און הילפע .דער פאָר-

שלאג ווערט אונטער אפּלאָריסמענטען

אָנגענומען".
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שפּעטער ,אויף דער זעקסטער זיצונג ,האָט די קאַנווענשאן אנ"

גענומען פאַלנענדע רעזאלוציע :
,אין אנבעטראכט ,אז דו גרעסטע אודישע ווניאָן אין דער וועלם,
די קלאָקמאכער יונואָן פון גויארק ,אוו יעצט פאַרוװויקעלט אין א קאמף
מֿיט דער קלאוק מאנופעקטשורערט אסאָסואוושאָן ,וועלבע ,זובענדיג פּפור
צו ווערען פון דער וונואָן ,האָט זיך נים אָפּגעשטעלט פאר קוינע מיטלען,
אָנהויבענדוג פון מאָרד-בלבולים און ענדוגענדיג מיט א לאק-אוט ,אַרויס-
וואַרפענדוג צעחנדלוגע טווזענדער ארבייטער אוופ'ן גאַס;
אין אנבעטראכט,
מיט א פולער האנט

אז דיוע וונואָן ,וועלכע האָט אלעמאָל געהאַלטען
דו פארשודענע

עקאָנאָמישע און פּאָלוטישע קעמפע

פון דער ארבווטער קלאס ,און אויף אַזאַ אַרט פאַרזיכערט זייער סוקסעס,
קעמפט יעצט גיט בלוין פאר זיך ,נאָר אויך פאר דער גאנצער אידישער
פון דווען קאַמף װועט זיכער האָבען אן

באַוועגונג ,ווייל דער אווסגאנג
ענטשוידענדע ווירקונג אויף דער צוקונפט פון דער אידישער
באַוועגונג אין אלגעמיין.
זיו עס דארום באשלאָסען ,אז דער ארבייטער

ארבייטער

רונג ,מרוו צו זיינע

פּרינצופּען אין דער פראגע פון דעם עקאָנאָמישען קאמף ,דריקט אויס זיין
פולען סאָלידארוטעטס-געפוהל צו דווען קאמף ,וועלכען מור באַטראכטען
אלס אונזער קאמף און צו דו גערעכטע פאָדערונגען פון די סטרייקערס,
וועלכע קעמפען געגען דעם בווזען וואונש פון דו מאַנופעקטשורערס ,װאָס
האָבען זיך פארמאַסטען צוצושטערען די אידישע ארבייטער באַװעגונג.
דער ארבווטער

רונג אלס גאנצער ,אזוו גום ווו יעדער ברענטש און

מעמבער באזונדער פאַרפלוכטען זיך צו העלפען מיט אלע מעגליבע מיטלען,
אז דיוער גראנדועוער היסטאָרישער קאמף זאָל קירצליך אווסגעפאַמטען
ווערען

מיט

אן

ענטשודענעם

און פאר'ן ארביוטער

ויעג

פאר

דער

קלאוק-מאַכער

וונואָן

בפרמם

קלאט בבלל.

עס לעבע דער עקאָנאָמישער קאטֿף |

עס לעבע דו קלאוק"מאכער ווניאָן |"

די הויפּט-אישו אויף דער קאַנווענשאן איז געווען ,פאַרשטעהט
זיך ,די פעקרעטער-פראַנע,
דר .ב .האַפּמאַן (צביון) איז אַננעשטעלט געװאָרען פון דער
 1ע .ק ,צוויי מאַנאָט פאר דער קאַנווענשאן אויף דר ,ראַזענבלאט'ס
פּלאַץ קענען דעם ווילען פון דער  ,ב ,ד ,,וועלכע איז געווען פאַר
דעם ,אז דר .ראַזענבלאַָט זאָל בלייבען .די נ .ב .ד ,האָט פאַר קיין
פאָל ניט געגעבען איהר הטכמה צו דר .האַפמאַנ'ס פעקרעטערשים,

דו געשונטע פון ארבווטער רונה
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רי .נ .ע .ק .האָט אָבער גע'טענח'ט ,אַז זי איז די איינציגע קערפּער"
שאַפּט ,װאָס האָט אַ רעכט אָפּצװאָגען און אנצושטעלען גענעראַל-
פעקרעטארען.
צביון האָט אויף דער קאַנװענשאָזן רעזיגנירט און עס איז אויס-

געקליבען געװאָרען אַ קאַמיטע פון זעקס (דריי פון דער נ .ע .ק .אוז
דריי

פון דער

נ .ב .ד ,).װאָס

דורך פאַלנענדער

האָט

דעם

גאַנצען

סכסור

געענדיגט

רעזאַלוציע:

,און אנבעטראכט ,אז צוליב אונקלאָהרהייט אין דער קאָנסטיטוציאָן

פון אַ .ר .אוז ארווסגעקומען א גרויסער סכסוך צווישען דער דושענעראל
עקז .קאָמיטע און די נ .ב .אָוו ד .וועגען יוריסדיקשאָן ,און או דיוער
סכסוך האָט ארויסגערופען פיעלע מיטפארשמענדניסע און פאָלגליך אַ סך
ע בלוט צווישען די פארוואלטער און די מעמבערס פון אַ .ר ,.און אין
הייס

אנבאַטראכט ,דאָס די הויפּט-פראגע װאָס האָט ארויסגערופען דעם סכסוך
איז דער סעקרעמער אמט ,וועלכער איז אויסגעפילט געװאָרען פון דער
דזשענ .עקז .קאָמיטע דורך זייער ערוועהלען דר .ב .האָפּמאן אויף אַ יאָהר
צויט 9 ,מאָנאַטען פאר דער קאָנװענשאָן ,געגען די פּראָטעסטען פון דער
נ .ב .אָוו ד .און אין אנבעטראכט ,דאָס דר .ב .האָפמאן ,איונזעהעגדיג ,דאָס
זיין פארבלייבען ווייטער אין דעם אמט ,איז א שטערונג צו דער אוום-
גלווכונג פון דעם סכסוך און פון די שטרויטענדע צױדים אין דער פאר-
ַלטונג און פון דער קאָנװענשאָן ,און אנערקענענדיג דאָס צו פארבלוו-
װא
בען ווייטער אין דעם אמט וועט ניט טהאָן קיין גוטעס דעם אַ .ר ,.וועמעס
גאנצקייט איז איהם טייער ,און דארום רעזיגנירט ער פון דעם אמטנ
זיי עס דארום

באַשלאָסען ,דאָס די 61טע

קאָנװענשאָן

פון אַ .ר.

נעמט אָן די רעזיגנאַציאָן פון דו .האָפמאן און דריקט אוים איהר צו"
פריעדענהייט פאר זיין באשלוס צו רעזיגנירען ,אום דערמיט צו העלפען
מאכען

א סוף צו דעם טומעל איבער א פראגע ,וועלכע וועט האָפענטליך,

אין דער צוקונפט מעהר ניט ארויפשווימען אין דער פארוואלטונג פון אונ-
|
זער אָרדען.
זיי עס אויך באשלאָסען ,דאָט די קאָנװענשאָן אינדאָסירט אלע פּונק-
טען ,אין וועלכע די פארטרעטער פון דער עקועקוטיוו און די פאַרטרע-
טער פון דער נ .ב .אָװו ד .האָבען זיך געאייניגט און באַדאַנקט ביידע קאָ-
מיטעס פאר זייער מיה צו קומען צו א פּאַרשטענדנים וועגען אן אָנגעוועה-
טאָגטער פראגע.
פאר דער נאַצ .עקו .קאָמיטע:
ה .פעלדמאן ,דייוויד אייבראהמס ,וויליאם עדלין.
פאר דער נאצ .ב .אָװו דירעקטאָרם :
דזש .בערנשטוין ,ל .בענענפאָן,

י .ה .ישורין.

די געשיכטע פון ארבייטער רוגג
לעזט פאָר דעם

עדלין
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וועלכער באַשטעהט

אַנרימענט,

אין

פאַלגענדעס ;
)1

דאָס דר .ב .האָפמאג'ס

רעזיגנוושאָן

טער זאָל אריין און קראפט ,ווען די
אַרויס פון אמם.

אלס דזשענעראל

סעקרע-

יעצטיגע דושענ .עקז .קאָטֿ .וועט

 )2דאָס דערפאר װאָס דר .ב .האָפּמאן וועט לוידען מאַטעריעל דורך
זיין רעזיגנירען ,איידער זיין טערמין האָט זיך געענדיגט ,זאָל ער באקו-
מען אויסגעצאָהלט סאלארו פאר  8מאָנאַטען ,און דאָס די רעכנונג פון
דיזע דריי מאָנאַטען זאָל זיך אַָנפּאנגען מיט דעם באַשלוס פון דיוער קאָנ-
ווענשאָן.
 )89דאָס עס ווערט אווך פארשטאַנען ,או דו אוצטינע עקועקומיוו
קאָמ .װועט איונאָרדענען דו אונסטאָליישאָן פון דער נייער עקו .קאָט .נים
שפּעטער װוי דעם 12טען מאי.06191 ,

אונטערשריבען :
פאר דו ניושאָנאל באָאַרד אָוו דירעקטאָרם ?
דזש .בערנשטיין ,לואיס בענענסאָן ,י .ה .ישורון.

פאר דו עקזעקוטיוו קאָמיטע :
ה .פעלדמאן ,דייוויד אייבראהמס ,וויליאם עדלין.
צוזאַמען מיט דיזע פּונקטען לעזט עדלין אויך פאַר פאַלנענדע
געשריבענע

רעזינניישאַן

פון דר .ב .האַפּמאַן:

,צו דער נאַצואָנאלער עקזעקוטיווע פון אַ .ר.
פריינדע |

עס איז מוין פעסטער גלויבען ,אז איך בין געזעצליך ערוועהלט
געװאָרען אלס סעקרעטער פון אַ .ר .און אז איך האָב געהאט דאָס פולע
רעכט דעם אמט אָנצונעהמען .איך ערקלעהר אויך דערביי ,או איך האָב
דעם אמט פון פעקרעטער אין אַ .ר .אַנגענומען מיט דו בעסטע און אויפ-
ריכטיגסטע מאָטיוװוען און אז מיין הויפּט וואונש איז געוועזען צו ווע
רען מעהר ניצליך פאר דער ארבייטער באַװעגונג.

ליידער זיינען די אומשטעגדען געװאָרען אזעלכע ,דאָס מוין שטעהן
און אַ .ר .אַלס פעקרעטער קען ניט ברוינגען דער אַרבייטער-באַוועגונג דוּ
געווינשטע גוצען ,וועלכע איך האָב באאפּווכטיגט ,אָננעהמענדיג דעם אַמט,
און ניט וועלענדיג זיין די אורואכע פון וויימערדיגע

פערזענליכע

ריו-

סערויען און קריגערויען רעזיגניר איך פון מיין אַמט אַלס סעקרעטער פון
אַ .ר .מיט דעם וואונש ,אַז מוין רעזוגנוושאָן זאָל אַריין אין קראַפט אין
דעם טאָג ,ווען דו נווע שקזעסוטוור קשמיטע

וועט אַריין און אכ

דו געשוכטע
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רינג

פון ארבייטער

מוונע אָנ"

רעויגניישאָן

מיט דער האָפּנונג ,אז אוהר װעט דיזע
נעהמען ,פארזיכער איך ,אז איך על אויך אויף וייטער
דעם אַ .ר .און דער גאנצער ארביימער באַוועגונג ,און װעל איהר אָפּגעבען

טרוי

דיענען

מוינע פעהיגקייטען װאָס איך באַזוץ.
מיט גרווס אכמונג ,דר .ב .האָפמאן

(צביון)".

עס זיינען אויף דער קאַנװענשאַן ווידער אונענומען גע"
װאַרען רעזאָלוציעס וענען דער שעדליכקייט פון ג;גיהריאַרקער
פארבאַנד פון אַ .ד ,ברענטשעס" און צו אונטערשטיצען די ינאַ-
ציאנאלע ארב .קאָמיטע פאר אידישע רעכט" .אויך צו רעקאַמענ-

דירען די ברענטשעס אונטערצושטיצען די ,חאַיאַם" ,צוֹ אונטער-

דעם

שטיצען די באַוועגונג פאר לײיבאָר לייקעאומס ,צו שטיצען

.בונד" פינאַנציעל ,אויפצופאָדערען אלע מעמבערס ,צו פאַרלאַננען
דעם יוניאן לייבע? אויף אלע פּראָדוקטען און ארטיקלען ,װאָס זיי

קויפען ,אויב אזעלכע זיינען נאָר פאַראַן".
אַמעריקא האָט זיך דעמאַלט געפונען ערב איהר אַריינטריט
ּ,ריפּערעדגיס" באַ-
אין דער וועלט-מלחמה .עס איז אַנגעגאַנגען די פ
וועגונג .האָט די קאַנװענשאָן ארױיסנעטראָגען א רעזאַלוציע געגען
מיליטאריזם ;
,די 61טע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .דרוקט זיך אווס ענט-
שיעדען פאר שלום און געגען ,פּריפּערעדנים" און מיר פּראָטעסטירען

העפטוג געגען די ,װאָס ווילען פאַרװאַנדלען דו איגסטיטושאָנס ,וועלבע
דאַרפען בילדען און ערציהען אונזער

יונגען דור ,אין מיליטערישע

קא-

זארמעס".

און א ספּעציעלע רעזאַלוציע ווענען פריעדען :
,די 61טע קאַנװענשאָן פון אַ .ר ,.וועלכע קומט פאָר אין דער צווט
ווען גאנץ אווראָפּא ווערט פארטרונקען אין טייכען בלוט ,שליכט זיך אָן
אָן דעם הויסען פארלאנג פון דער גאנצער אמעריקאנער אַרבייטערשאפט,
אַו א גערעכטער שלום זאָל װאָס
כער בלוט-באָד ,װאָס רופט זיך
אווס .איהר מיפסטען וואונש ,אז
זיין דער לעצטער אויסדרוק פון
זאָלען פארנעהמען

גיכער מאכען א סוף צו דער שרעקלו-
מלחמה .די 01טע קאַנװענשאָן
דו איצטיגע שוידערליכע מלחמה ואָל
פעלקער-האַס און אז ליעבע און שלום
דריקט

דעם פּלאץ פון האַס און מערדערייען".

זי האָט אויך אַנגענומען א רעזאַלוציע וועגען ?פאָלקט הילפס-

קאַנפערענצען :
,ו שרעקליכע בלוטוגע קאַטאַסטראָפע ,וועלכע בושעוועט
ד
האָט כמעם

דרואיניורט

גאנץ

אוורטפא,

האָט אם שטאַרקסטען

יעצט און

גצטרעפען

אובי

דו געשוכטע פון ארבייטער רונג
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זער
ע שוועסטער און ברודער ,די אידען פון וענער זויט ים ,וועלכע וואוו-
גענ
ד
ו
ג
א
י
ן
ד
ו
מ
ל
חמה דגעגענדען וואלגערען זיך יעצט הונגערוג ,נאַקעם
און
ה
י
י
מ
ל
א
ָ
ו .עס אוז אונוער פליכט אלס מענשען און אַרבייטער דיוע
או
נ
ג
ל
ו
ק
ל
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מיט
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רעפּאָרט

פון דער קאַנס
טיטושאַן קאַמיטע ,װאָס איז ערוועהלט געװאָרען אויף
דער

פאראשַיאָריגער

קאַנווענשאן.

די קאַנ
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גענאַנגען

רעפערענדום.

די לעצטע

רעמדיגע.
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פוֹן קאַנװענשאַן

איז

געווען זעהר

ביי דער זיצונג האָט מען פארהאנדעלט

איז ארייננעטראנען

געװואָרען

א שטן-

די רעזאלוציע,

פון דער ,קאַמיטע

אן אַפוסערס

רעפּאָרט" ,צו טאַדלען די גאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו קאַמיטע )1 :פאַר

זייער האנדלונג געגען דר .ראַזענבלאט;

 )2פאר אנשטעלען א

סעקר
עטער  7װאַכען פאר דער קאַנװענשאָן ;  )8פאר פאַרעפענט-
ליכען פארלוימדוננען
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אויסדריקען

עקזעקוטיוו

געגען

קאנדידאטען

אונצופרידענהייט

באַריכטען

זיינען

סיט

פאר

דעם

געשריבען

וועלכע זיינען געווען אין דער מינדערהייט,

דער

טאַן,

פארוואלטונג.

אין

געװוארען.

וועלכען

די

די ,יוננע",

האָבען ביטער

געקעמפט

געגען דער רעזאלוציע.
זיי האָבען אַפּעלירט ,אַז די קאנווענשאן
זאָל
נים געהן אויפ'ן רעקארד ,אַז אנאַַציאַנאַלע קאַמיטע אין גע-
טאדעלט

געװארען

געקומען

אויף קיין קאַנווענשאןן.
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פאַך-

די ,אַלטע" חאבען געהאָט די מעהרהייט און ביי דער אִפּ-
ש
טימונג איז יעדער פונקט פון דער רעזאַלוציע אַנגענומען געווארען
סים ט גרויסער משיאַריטעט

שטימען,

די געשיכמע
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פון ארבייטער

קאַנװענשאַז איז געשלאַסען געװאָרען אונטער דעם פאַרזיץ
די
פון י .וויינבערג.

שלוס-רעדעס

זיינען געהאַלטען געװאַרען פון י.

ַסיסטענט סעק ,).שיפּליאַקאָף (דעמאַלט סאַצ .אַטעמבלי-
באַסקין (א
ה ,בר  :;8עפּשטײן ,בר ;1 ,עדלין און װלאַדעק.
מאַן) ; סמיט

רעפערענדום איבער די באַשלוסען פון דער
דער
6טער קאַנװענשאָן.
אַרגאניזאַציאַנס

ארבייט.

נס ארבייט זאָל דיזען יאָהר געטאָן ווערען אַווי
,ו אָרגאנוזאַצואָ
ד
טו און דיסטריקט קאָמיטעען ,אונטער דער אויפ-
וי לעצטען יאָהר דורך סו
וקציאָנען פון דער דזשענעראל אָרגאנוזאצואָנס-
זיכט און לויט די אינסטר
קאָטיטע.
אניזאַצואָנס קאָמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט פון
די דזשענעראל אָרג
באנוצען טיט באַצאָהלטע מענשען צו טאָן אָרבֿא-
צייט צו צייט זיך צו
ניזאַציאָנס-ארבייט.
ריקט אָרֹג .קאָט .זאָל פאררופען פערמעל יעהר-
די סוטו און דיסט
צוגעבען באריכטען פון זייער טעטיגקייט אין די
ליבע קאָנפערענצען אָפּ

שטעדט וואו זיי געפינען זיך.
יקט אָרג .קאָט .זאָל האָבען דאָס רעכט אוים-
די סיטי און דיסטר
זייערע רעספּעקט'ווע קאַמיטעס ביז צו די פער-
צופולען וואקאנסען און
טעל יעהרליבע קאָנפערענצען,

וועלכע וועלען דאַרפען

גוטהייסען

די ער-

סגעפילטע װאַקאַנסען אָדער ערוועהלען אַנדערע.
וועהלונג פון דיזע אוי

פאר אָרגאניזאַצואָנם אַרבייט פאר דעם יאָהר זאָל זיין
דער בודזשעט

0
קראנקען

בענעפיט.

אָל נאָר געצאָהלט ווערען ,ווען די קראַנקעןיסער-
קראַנקען-בענעפיט ז
שריבען פון די דאָקטוירים ,װאָס זיינען אנער"
טיפיקייטס זיינען אונטער
אַזעלכע דאָקטוירים ,װאָס האָבען  3יאָהר גע-
קענט פון אַ .ר ,.ד .ה .פון
/
פּראקטיק אָדער  2יאָהר האָספּיטאל פּראקטיק.
וועהנליכע
מווען

ע קאָנען ניט האָבען אזעלכע דאָקטוירים
ברענטשעס ,וועלכ
ער דאָקטאר ,וועלכער האָט אונטערשריבען
באַשטעטיגען שריפטליך ,דאָס ד
ם ברענטש באַקאַנט אלס אזעלכער ,וועלכער
דעם סיק סערטיפיקייט איז דע
אָן אנערקענט ווערען אלם גוטער דאָקטאר.
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די 61טע קאָנװענשאָן האָט זיך אויסגעצייכענט מיט טאָלע-
ראנץ און געלאסענקייט ,ניט געקוקט ,װאָס די האַלטע" האָבען גע"
האַָט
חזקה.

די

גרויסע

מאַיאָריטעט,

מען האָט איבער

ליך דיסקוטירט.,

יעדען

האָבען
פּונקט

זיי

זי ניט אויסגענוצט

פון טאנעס

אָרדענונג

ביד

גרינד"

די באשלוסען און רעזאָלוציעס זיינען אַנגענו

מען נגעװואָרען מיט נרויס ישוב הדעת.

דער דעמאַלדינער רעדאקטאר פון ,פריינד" ,פיליפּ קראנץ,
האָט נאָך דער קאַנװענשאַן אין אַן עריטאָריעל (,פריינד" יונידיולי,
 )6געשריבען פאַלגענדעס :
,מיר מעגען בכלל שטאָלצירען מיט די רעדנער ,דעבאַטאַנטען און די

לויטענדע מיטגלידער אין אונזערע רייהען ,עס מאַכט ניט אוים ,צו װאָס
פאר א ,כיתה" ,ריכטונג אָדער גרופּע זוי באַלאַנגען .דאָס איז ,מעג מען
זאָגען ,דו סמעטענע פון אונזער טריוד-ווניאָניסטישער און סאָציאליס-
טישער באַװועגונג אין אמעריקא; דאָס איז דער רעוולטאַט פון אונזער
אויפקלערונגס-ארבייט מיט װאָרט און שריפט אין פאַרלויף פון א פער-
אפולן אונזערע פארביסענסטע שונאים און דער קאַי
טעל יאהרהונדערט.

פּיטאַליסטישער וועלט מווען צוגעבען ,דאָס מיר באַזיצען שוין היינט
ּ,ראָסטע ארבייטער" ,פון
אויך גיוסטיגע קרעפטע אין די רייהען פון די פ
די ,שניודערס פון צו הויזע" צו פיהרען אַ ל י ' ן דעם קאמף פאר אַ
בעסערען לעבען ,פאר א בעסערע צוקונפט ,אפילו גאָר אָהן שום הילפע
פון דו פּאַטענטירטע אינטעליגענטען ,פון דו פיעל-פארשרוענע ,גדולים"..

דער פּעריאד פון די קורץ-טערמיניגע גענעראל
סעקרעטארען.
דר ,ראַזענבלאט איז ,וי מיר ווייסען ,פון דער איונגער"
עקוטיווע ניט אַנגעשטעלט געװאָרען אויף נאָך א יאָהױ .די
ז
שאָנאל באָאַרד אוו דירעקטאָרס האָט ניט געגעבען איהר הסכמה
דעם .זי האָט געהייטען ראָזענבלאטץ בלייבען אין אַפיס און

עק-
ניי
צו
זיך

די געשוכטע פון ארבייטער רינג
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ניט רעכענען מיט דער עקזעקוטיווע .,עס איז פאָרגעקומען אַ נרוי-
סע ,א טעמפּעראמענטפולע מחלוקח צווישען די ביידע קערפערשאם-
טען ; דער עקזעקוטיווע און דער ניישאַנא? ב ,אַ .ד.
אַזױ
וי די דאָס געזעצליכע רעכט איז געווען אין די הענט פון
דער עקז
ע
ק
ו
ט
י
ו
ו
ע
,
ה
א
ָ
ם
ז
י
,
פ
א
ַ
ר
ש
טעהט זיך ,אויסנעפיהרט,
דר .ראַזענבלאט האָט פארלאָזען דעם אָפִים אָנטאַנג יאנואר,
 ,6און בין איינינע װאָכען בעפאר דער קאַנװענשאָן איזן דער
גענעראל אַפיס געפיהרט געװאָרען פון דעם דעמאַלסדיגען אסיס-
טענט פעקרעטער ,י .באסקין,

אין
מערץ ,0191 ,האָט די עקזעקוטיווע אַנגעשטעלט דר ,ף.
האַפמאן (צביון) אלס גענעראל סעקרעטער,
ראַ
זענבלאט'ס פריינד זיינען געווען זעהר אויפגעבראכט אויף
צביונ'ען.

צביונ'
ס אמט אלם געגעראל-סעקרעטער האָט ניט לאַנג אָנ-
געהאלטען,
ד
ע
אויף ר
01טער קאַנװענשאַן ,וואו די ,אלטע" האָבען געהאט

די אויב
ערחאנט דורך א גאנץ גרויסער מאַיאָריטעט ,האָט צביון
רעזינניר
ט
א
ו
ן
י
.
ב
א
ס
ק
י
ן
,
װ
א
ָ
ס
א
י
ז
ב
י
ז
ד
ע
מ
אָלט געווען אַסיסטענט
סעקרעטע
ר
,
א
י
ז
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ע
ן
ע
ק
ט
י
נ
ג
ג
ע
נ
ע
ראל סעקרעטער.
א נעמיש
טע קאַמיטע (פון די פאַלטע? און די ,יונגע") איז ער-
וועהלט געװאָר
ען אויף דער קאַנווענשאן און זי האָט די נאַנצע סעק-
רעטער-פראַנע ג
עסעטעלט אַזױ ,אז ביידע צדדים האָבען מסכים
געווען צו איהר פשרה.
מיט צביון'ס רעז
יננאַציע האָט זיך געענדיגט דער פּעריאָד פון
די קורץ-טערמיניגע גע
נעראפ סעקרעטארען ,וואו די פארוואלטונג
איז נים געווען קי
ין סטאַבילע און די ,פּאליסו" ניט קיין פעסטע,
די דעלענאטע
ן אויף דער 01טער קאַנװענשאַן האָבען געגארט
נאָך רוהע .די מ
י
ט
ג
ל
י
ד
ע
ר
פ
ו
ן
א
ַ
.
ר .זיינען שוין געווען פארמא-
טערט פון די ריי
ס
ע
ר
י
י
ע
ן
א
ו
ן
מ
ח
ל
ו
קות ,וועלכע האָבען זיך געצוי-

גען אייניגע יאָהר,
די 61טע

קאַנװוענשאַן איז געווען

די לעצטע

פון די

דרי

שיקאנא"ר

און

?שטורעמדינע"

קאַנװענשאַנס

בראנזווילער).

זי
האָט אויך געמאַכט אן ענד צו די אומרוחינע,

(נירהייווענ'ער,

היציגע ע
לעמענטען ,וועלכע פלענען זעחר אָפט רומען קאנפערענטען,

דע צו טסאדלען
58

6

:

0

5

איינע1 ,
8

יט

הל

בר קרפטעסטירשן
ח *י

דיי הא

פצ

גט } גי

גענען
ק
5ש'.

בל 8

די אנרערע,

1

בש 46

אט 5

די געשיכטע
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ער 61טער קאַנװענשאָן האָבען זיך די געמיטער אַנגע"
נאָך ד
ו באַרוהיגען ,די פּראָטעסט קאַנפערענצען מיט די פּראָר
פאננען צ
זאַלוציעס האָבען אויפנעהערט און עס אין געקומען א
טעסט רע
ינע צייט .עס איז אַװעקגענומען געווארען דער באדען
שטילע ,רוה
מחלוקות ,די אַטמאַספּערע האט זיך אויסגעלייטערט פוז פאר"
פאַר
חשדים און אָנצוהערענישען .עס אין צוגענומען געװאָרען
שידענע
דער עלעקטרישער שטראָם ,וואו א קיעדי פונק האָט גע"
פון איהר
קענט אַרויסרופען א פייער.

נאָכ'ן שטורעם איז געקומען רוהע!

אין סעפּטעמבער ,6191 ,איז דער עקטינג טעקרעטער ,יוסף
נשטימיג ערוועהלט געװאָרען אלט גענעראל פעקרעטערן
באַסקין ,איי
פון אַ .ר.

י .באסקין אַלט געגעראל פעקרעטער.

צייט פון פייגענבוים'ס און ראזענצווייג'ס אַדמיניטטראַציע
די
ַקטעריזירט אלט דער זאַמלונגט פעריאר פון א.7 .
האַבען מיר כאַרא
אט דעם א .ר .אַװעקגעשטעלט אויף א פעסטען,
וויינטרויב ה
פּרא ק ט יש ען פודאמענט.
ליז ,ראַזענכפאט און צכיון האָט מען זיך נעסר
אונטער עד
טיילווייז זיינען די סחהלוקות געוען
מעלט ,געפיהרט מחלוקות.
זיינען נעפיהרט געווארען לשם שמים ,און טייל"
פּדינציפּיעלע און
 ,ואס האָבען געהאט צו טאן מעהר מיט קלייג-
ווייז פּערזענליכע
ליכער עקשנות ,װוי מיט דעם פרינצים.
ם אויבערפלאך פון דער אֿרטעניזאַציע האַבען גע-
אויף דע
לאָזען פאַרשידענע ווינטען ,מאנכע מיט ניט ווענים
שטורעמט ,געב
שטייכ ,וועלכע האַכען פאַרטרייסעלט די אױגען.
ען אויף דעם קאויבערפלאך" ,ווייל דעם הופּט ארגא
מיר זאָג
לידעדרשאפט ,האָט דער גערודער וועניג װאָס גע"
ניזם ,דער מיטנ

קימערט.

|

איז שוין געווען גענוג מעמט ,טיף איינגעװארצעלט
דער אַ .ר.
אס די פארשירענט רייפערען און פאכ
און ברייט פארצווייגט,
התמת ,מאַנבע
טישע צו'לחכעיס'ץן זאַלען איהם קענען ששינען.
א .ר .בוים זיינען פון ווינזי מארטרשנען געוארען
בלעטער פון דעם
ר דאָס זיינען געווען געלע .טאהויש:עטע ,אָפּנעד
העט ווייט ,אָבע
ע בלעטער ,וושלכע זיינען סיי זי סיי קיין צירת ,נים
בליאקעוועט
געווען,

דו געשוכטע

פוןארבווטער
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רובה

נאך די אלע שטמורעמט און גערודערס אין דער איבערנאננס-
ייט אין דער אַ .ר .געווארען פרישער ,יונגער ,לעבענסטעהיגער און
װירערשטאַנדט-קרעפטיגער.

די פאַליטישע ווינטען האבען פון אַ .ד .אפּנעריטען זיינע פוילע
און צוגשטוילטע צווייגען ; די שטורעמס הװאַבען פון איהם אָמפּנע-

וואשען |דעם שימעל ,דער שמשם גופא איז פון זיי אַרױס געזינטער,
וי בטנייט ,אפּנעפרישט,
רייגערד-עו נשמח.

סיט

א שטארקערען

גוף אן

מיט

א

ווש  2באסקין האָט איבערנענומען די אדמיניסטראציע ,אין
דער א .ר ,.געווען װי נאָך א סראנקהייט; ער אין אקאַרשט פון
איהר ארויסגעקראכען און האָט באדארסט אין גאַנצען גענעוען
ווערען ,וי געוועהנליך ,האָט זיך דער א ,ר .נאך דער קראַנקחייט
גענויטיגט אין רוחינקייט ,אין א פארזיכטינער אהיעפאסמנג ,אן
אויפפעטונג ,ואס איז וויכטינער נָאך דער קראנקהייט ,וי אין דער
ציים פוֹן קראנקהייט.
אט די אויפפּאמונג פון א .ד .אין פּעריאָד פון זיין געזונד ווע"

אויפ'ן נור? פון דעם

דען ,פון זיין גענעזונג ,אין אויסנעפאלען
יוסף באַסקין.

איצטינען גענעראל סעקרעטער
אַן אינזשעניער פון דער פּראַפעסיע ,װאָס בויט זאכען מיט
א מאטעפאַטישער פאַרויכטיגקייט ,האָם באסקין אויך אין זיין
אדמיניסטריישען זיר ניט געיאַנט נאַך פענסאציעס און גרויסע
שיבערנאטירליכע אויפטואוננען
פון אָנפאַנג אַן ,ווען ער האט
איבערגענומען זיין אַמט ,האָט ער זיך געהאלטען אָן כלל, :בעקער
קאַננזאמער ,אבער זיכערער" .ער האָט ניט געלאָזט מאכען קיין
שרים ,איידער ער אין נים געווען איבערציינט ,אז דער שרים איז
וויכטיג און נויטיג פאר'ן ארבייטער ריננ.

זיין ממיא
קומען".
אונטער

אין געווען:

פייגענבוים

און

עלאַנגזאַמער
ראַזענצוויינ

פאָהרען

און

גיכער

איז אין אַ .ר .געווען

מעחר רוחניות ,אונטער וויינטרויב'ן  --פעחר גשמיות ,אונטעף
באַסקינ'ען האט דער  .6ר .דערנרייכט די סדררנה פון אַ נפייף-
געוויכם צווישען די ביידע עלעמענטען.
דער נוף און די נשמה
האבען זיף
 2צוזטמען ,נארמאל
דער גוף איז ניט גע-
װוארען צו
פ
י
ש
?
מנושם'דוג און די נשמח איז ניט געפלוינען צו חויך
אין די היה מלען.

מאניש.

זי עוויונג

פֿון ש .ר .איז

פֿאָרנעקומען

האר"

מיט זיים איז ניט געוואסטען אויט'ן חשבון פון דער צוויי"
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דער קערפּער האָט ניט ואַכעריג געמאַכט
מער זייט
און דער גייסט האָט ניט אָפּגעשוואכט דעם גוף.

דעם

גייסט,

איין זאַך איז אונטער באַסקינ'ס פארוואלטונג געװאָרען מעהר

בוט וי פריהער ,און דאָס איז די האַרץ פון אַ .ר.
דאָס קלאפּען פון דער גרויסער ,ברייטער און פיהלענדיגער
הארץ האָט זיך אין די לעצטע יאָהרען שטאַרקער געהערט ,וי
פריהער,
די רעליף אַרבײט פאר די מלחמה קרבנות ,וואו דער אַ .ר .איז
ען דער הױפּט טוער און דער הױפּט געבער ,די שטיצע פאר די
געוו
אירישע אימיגראַנטען דורכ'ן ,האיאס" ,פאַר דעם האַספּיטאל אין
רוסלאַנד ,די שטיצע פאַר'ז ,אַרט" ,פאַר די שולען אין די לענדער
װאָס האָבען געליטען פון דער מלחמה  ---אָט דאָס אלץ איז געטאָן
געװאָרען אין א גרויסער מאָס און אויף אן אמת שעהנעם אופן
אונטער באסקינ'ס השנחה און מיט זיין מיטווירקונג.
האַנד אין האנד מיט באַסקינ'ען אַרבײט פ ,געליעבטער,
ר עקזעקוטיוו סעקרעטער ,וועלכער באַזיצט דעם גויטיגען טאַקט,
דע
געדולד און אַדמיניסטראטיוע פעהינקייטען.
דער א .ר .האָט אין באסקץ'ען און געליבטער'ן געפונען אויסגע-
צייכענטע פאַרװואַלטער ,וועלכע פאַרשטעהען די גרויסע פאַראַנט-
װואַרטליבכקייט ,װאָס דער גענערא? אָפּיס האָט פאר זיינע מיטגלידער.

דאָס יאָהר 7191-6191
די אייניגע יאַהרען פון דער איבערנאַנגס-צייט ,די יאהרען פון
קורצטערמינינע סעקרעטארען ,האַבען איבערגעלאזען ביים גרוי"
די
סען עולם מיטנלידער א זויערען טעם אין מויל .די מחלוקות ,ריי-
סערייען ,זלזולים און אָנצוהערענישען האָבען שטאַרק דערעסען .מען
האָט געלעכצט נאָך פרידען ,נאָך שטילקייט ,נאָך רוהינקייט .און
ע צייט פאר דער ענטוויקלונג פונ'ם אָרדען איז טאַקע גע-
אַזא רוהינ
מען נאָך דער 61טער קאַנעװנשאַן .דער שטורעם האָט אויפגע"
קו
הערט ,די געמיטהער האַבען זיך באַרוהיגט ,דער כעס האָט זיך גע"
שטילט ,און עס איז געװאָרען א מין װאַפּעןךשטילשטאַנד .,די מײ"
טאַנטען פון די פאַרשידענע ,פיינדליכע" לאַגערען האַנען אַװעק-
| כי
!עלענט זייער געוועהר און האבען מיט אלגעמיינע כחות זיך גע-
נ
נומען אויסצוברייטען די רייהען פון אַ .ר .פון אויסענוועניג און

{י באַפעסטיגען און פאַרשטאַרקען פון אינעוועניג.
ז
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ענדע זומער ,6191 ,װוי סיר ווייסען ,איז י .באַסקין ,בי דע-
מאָלט עקטינג סעקרעטער ,געװאָרען דער גענעראל סעקרעטער,
די ערשטע ארבייט פון דער נייער אַדמיניסטריישאַן אין נע-
די נ .ע .ק.
ווען א אדרייוו" (אַ קאמפאניע) טאר נייע מעמבערט.
האט זיך געשטעלט אלם איהר אויפנאבע צו קומען צו דער 71טער
זי האָט אויסנעקליבען
קאַנװוענשאן טיט  00טויזענד מיטנלידער.,
דעצעמבער ,6191 ,און יאַנואַר ,7191 ,פֿאַר די ,רויטע" מאָנאַטען,
אַלע כחות זיינען דעמאַלט געווען אַנגעשטרענגט פאר אַגיטאַציע און
פּראַפּאַנאַנדע ,אום צו ערפילען די אַמביציע פון דער עקזעקוטיווע
צו פארנרעסערען אין א שטאַרקער פּראַפּאַרציע די מיטנלידערשאפט.
דער דעצעמבער נומער ,פריינד" איז אויך געווען א ארויט"
דעם
געווירמעט
געווען
ער אין אין גאנצען
מאָנאָט'דינער",
,דרייוו" פאר נייע מיטנלידער .אין איהם זיינען צווישען אנ-
דערע אויך געווען ארטיקלען פון די ערשטע צוויי גענעראל סעקרע-
טארען ב .פייגענבוים און  .7ראַזענצווייג( ,דער לעצטער איז אויךף
אין דעם יאָחהר,געווען א מיטנליד פון דער נאצ .עדיוס .קאט =) און אַן
אַרטיקעל פון הערמאן שליטער ,שעף-רעדאקטאר פון דער דיימטשער
הערמאן שליטער איז געווען איינער פון די
,פאָלקט צייטונג".,
גרינדער פון דער דייטשער ,קראנקען און שטערבע קאסע" ,פון דעם
אַזױ גערופענעם פדייטשען ארבייטער רינג" ,נאָך וועמענס מוסטער
דער
דער ,אידישער ארבייטער רינג" אין געװאָרען ארגאניזירט.
פאַרשטאַרכענער וועטעראן פון דער דייטשער ארבייטער באוועגונג
האָט נגעהאט גרויס נחת פון אארבייטער רינג" און אין שטענדיג
געווען נרייט צו דיענען זיינע אינטערעסען.

דער ,קאמפּיין" איז געווען א גרויסער ערפאָלג.

אין צויט

פון קאמפּיין זיינען אריינגעקומען אין אַ .ר .איבער  8טויזענד נייע
מיטנלידער .,דער קאמפּיין האָט זיך אויטגעצייכענט ניט נאָר מיט
פון די 8
דער קוואנטיטעט ,נאָר נאָך מעהר מיט דער קװאַליטעט.
טויזענד נייע מיטנלידער זיינען איבער  1טויזענד געווען ארבייטער.
ענדע פעברואר
דער דורכשניט עלטער אין געווען  42יאֶהר)"".
( )711איז די ,קװואָטא" פון  06טויזענט מעמבערס געווען איבער-
פילט,

*) דאָט אוז ,אגב אורחא ,געווען ראָזענצווייג'ס לעצטער אַרטיקעל,
אין זעלביגען מאָנאַט האָט דער מויט איחם אַװעקגעריסען פון אונו.
**) רעפּאָרט פון דער נאצ .אָרגאַנוזאצואָנט קאָמיטע, ,פרוונד" ,מאַו
.7
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אין איהר רעפּאָרט צו דער 71טער קאַנװענשאָן ,זאָגט רי נ .ע.

קאָמיטע :
,מיר פיהלען זיך באזונדערס גליקליך צו קאָנסטאַטירען דאָס אלַע
אונט ער שי ד האָבען זאיַךרוינגעװאָר-
ב רע נט ש עס אָהן
כען אין אונזער קאמפיין מיט אלע זייערע כחות .אלטע השנונות פון
נאַרישע קריגערייען זיינען פארגעסען געװאָרען;! מיינונגסיפארשידעג-
ען זיינען דאָ פארשוואונדען געװאָרען און אלע ברעגטשעס האָבען
הייט
זיך פאראויניגט צו פארשטאַרקען אונזער אָרדען און פאַרגרעסערען אונ"
זער ארמוו.
דער ערפאָלג פון אונזער קאמפּיין באשטעהט ניט נאָר אין דעם צו-
וואוקס פון מעמבערס ,װאָס איז אן און פיר זיך א גוטער צוועק ,נאָר
אויך אינ'ם אריינברענגען א באַזונדערע לעבעדיגקייט אין אלע ברעג-
טשעס ,אין דעם פאַראונטערעסירען די ברייטסטע מאַסען מיט'ן װואָהלויין
פון אונזער אַרדען .צו דער זעלבער צייט האָט דוי לעבעדיגקייט פון קאט-
פּיין דערנעהנטערט אלע מעמבערס איונע צו דו אנדערע און פאַרשטאַרקט
דו סאָלידארישע געפיהלען ,וועלכע זוינען לעצטענס בוו אונז ליידער אִמּי
געקיהלט געװאָרען .פון אלע שטאַנדפּונקטען אַלואָ ,איז דער קאממּיון גע-
ווען ערפאָלגרויך".

די געזעלשאַפטליכע טעטינקייט אין יאָה" 1/פן
טעג דעיי.
און דער ,
א חוץ מיט

איהר אַרנאניזאַציאַנס-אַרבייט

האָט

זיך די נייע

יסטריישאַן אויסגעצייכענט מיט איהר אַרבייט אוימ'ן געזעל-
אַדמינ
שאַפטליכען פעלד.
ינען געווען פון די ערשטע  ---רעפּאַרטעט די ע .ק -- .װאָס
;מיר זי
יך געשטעלט אין דינסט צום קלאוקמאכער סטרייק ווי אויך
האָבען זיך גלי
דוי אמאלגאָמויטעד קלאָדינג ארבייטער ,העלפענדיג זיי מיט
צום קאמף פון
אָבען געקאָנט .מיר האָבען געהאָלפען שאַפען  8באַוענונג
אַלץ ,װאָס מיר ה
ראנציסקאָ'ר ארבייטער מאַרטירער .מיר האָבען זיך באטיו-
פאר דו סאן פ
ו אין אלע אונטערנעהמונגען פון דער פּיפּעלס רעליעף
ליגט זעהר אקטיו
פגעמונטערט אונזערע ברענטשעס און מעמבערס איבער'ן
און האָבען אוי
מאָהן דאָס זעלבע .צווישען די ,װאָס האָבען גערופען
גאנצען לאנד צו
װאָס האָט געשאַפען די גרויסע יקרות באַװעגונג ,זיינען
דו קאַנפערענץ,
שטע .מיר האָבען געשיקט אונזער ברודעריגרוט צום
מיר געווען דוֹ ער
נען אויך געווען פון די ,װאָס האָּבען אַראַנושירט דעם
בונד" .מיר זיי
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גרויסען טיטינג אין מעדוסאן סקווער גארדען צו פווערען דעם וועג פון
דער רוסישער רעװאָלוצואָן און האַכען געשיקט א באַגרוסונגט טעלע-
גראמע צו געג .קערעגסקו'ן .מיר האָבען גענומען א ואריטען אנטהייל
אין דו אונטערנעחמונגען און אין דער אלגעטוונער טהעטיגקייט פון דער
נאַצ .ארב .קאַמומע ,וואו סיר זייגען פארטראַטען .מיר האָבען אויך גע"
נומען א פאסענדע שטעלונג און דער אידושער קאַנגרעס באַװעגונג .טוף
געגען די באַואוסטע ,בלוטיגע  "8בולס פון . .8

האָבען

פּראַטעסטירט

סטווט

לעדזשוסלווטשור,

וועלכע

האָבען

באַצװעקט

אוונצופויהרען

אן

אמת'ע סאָלדאטשונע דֹאֵ"

דער

טעג

רע"

אַ נרויסע ,געהויבענע אונטערנעחמונג איז געווען דער ,טעג
דעי" ,װאָס דער א .ר ,האָט אראנושירט פאר די פלחמה קרבנות דעם

2טען פעברואר (, )7191וואשינגטאָן בוירטחדעי",
דער ,טעג דעי" איז געווען אן אימפּאָזאנטע דעמאנסטראציע
דעם רוף פאר'ן ;טענ דעי",
פון אידישע ארבייטער אין אמעריקא.
װאָס די נ ,ע .ק .האָט ארױיסגעלאָזען ,האָט געמונען דעם ווארימט-
טען אַפּקלאנג אין אלע א .ר ,ברענטשעס פון לאנד .,א מחנח פון
אומנעפער טויזענד וואלאנטירס האָט זיך אַרױסגעלאָזען איבער די

גאַסען מיט פּושקעס ,אויף וועלכע עס אין געווען אן אויטשריפט ;
ריננ
רבייטעור
א
לח מ ה קרכבנות.
מ

טעג

דעי

מֿאַר

אירישע

איבער
דער ,טענ-דעי" אין געווען א וואלדינער ערפאַלג.
 2טויזענד דאַלאר זיינען געזאפעלט געװאָרען פון די א ,ר ,ווא-
לונטירען .מאַנכע ברענטשעס ,א שטיינער בר( 708 .ווילנער ואַנג

מענס) ,האַבען באשלאַסען צו שטראטירען

יעדען מעמבער מִיט א

דאַלאר ,אויב ער װועט ניט אנטייל נעהמען אין ,טעג דעי.
דער ,טענ דעי" האָט געוויזען דאָט
קלאפּט אין א .ר ,פאר די נויטבאַדערפטינע.

וארימע

הארץ,

װאָס

דער טשערמאן פון דער ,טעג דעי" קאַמיטע אין געווען אב,
עפּשטײן ; טעקרעטער,

אב .צוקער.

דער גאנצער אַפים סטעף ,אונטער דער גייטונ; פון י ,באַסקין,
דער גאנצער
האָט געארבייט פאר'ן ,טענ דעי" מוט אלע כהות.
סטעף אין געווארען א ,פליהענדער רענימענט" פונ'ם אלמענשפיכען
רויטען קרייץ פאר די מלחמה קרבנות.

דו געשוכטע
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די 71טע קאָנװענשאָן.
די 71טע קאַנענשאָן איז געווען א ,גרויסע" קאַנװענשאָן.
'איבער  007דעלעגאטען ,וועלכע האָבען פארטראָטען  049ברענטשעס
און מעהר וי  000,06מיטגלידער ,זיינען זיר צוזאמענגעקומען

אין

נויארק און האַבען ארומנערעדט די פארשידענע פּונקטען פון "טא-
נעס-אַרדענונג.
די קאַנװענשאָן איז אָפּנעהאלטען נעװאָרען אין האַנטס פּאַינט

פּאַלאס ,בראַנקס ,און האָט געדויערט פון 1טען ביז'ן 6טען מאי,
.7
די נאַציאנאלע עקזעקוטיוו קאַמיטע פאר'ן יאָהר : 6191-7191
די באאמטע פון יאָהר ;6177191
אב .עפּשטוון ,טשערמאן
ה .שער ,ווייס-טשערמאן

מאקס פּערלאָוויץ ,טרעזשורער
אַרגאניזיישאָן

סאניטאריום

קאמיטע :

 . ִ/דונערשטיין ,טשערמאן
 .קלופט
 .װאָלאָוויץ
 .זאלצמאן
רהמאן
ָטתר,א
}1
1
יט

אָפיס

ו .באַסקין ,דושענעראל סעקרעטער
פ .געליעבטער ,רעק .פעקרעטער
מאיר לאַנדאָן ,ליגעל אדווייזערי

ר.
ם.
דר.
דר.
ס,

מ .איווענסקי ,טשערמאן
א .אדלער
מ .גערשאנאָוו
אב .עפּשטיון
נ .פרוימאן

ט.
ס.
ט.
ו.
ם.

עדיוקיישאַנאל קאַמיטע ;

שכנא עפּשטיין ,משערמאן
ב .באַטװיגיק
א .ש .זאקס
א .צוקער
ז .שערעשעווסקו

גוסקין ,טשערמאן
וואלבערג
א .זעלדין
ס .פולווערבער2
סאשונסק!
בענעפיט

קאָמיטע :

קאַמיטע ;

קאַמיטע ;

גאָלדונג ,טשערמאַן
לין
מינדלין
ראטמאן
שפּוינראד
גריווענס קאַמיטע :

ם.
א.
ג.
מ.
ה.

וויינבלאט ,טשערמאן
לאנגער
מעטץ
פּערלאָוויץ
שער
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גענערא? אדווייזערי באָארד:

סאניטאריום מעדיקאל אדויי-
זארי באַאַרד :

דר .דוש .האלפּערן

דר .ה .קלומענקא

דר .דזש .האלפּערן

דר .י .א .מעריסאָן

דר .ס .אונגערמאן

ר אב .קאסלע
דר .ט .ג .לאנדא
דר .ש .פעסק'ן

דר .ם .ג .פרועדטאן
דר .מ .ראָם

דר .פענו דעמבאָ

דר .ש .פּעסקין

דר .ד .נעלטאָן

דר .מ .ראָוענטהאל

דֹר .פ .קאפּלאן

דר .ל .ראָזענבערג

ס.
ל.
נ.
י.

ניישאַנאל באָאַרד אוו דירעק; ,
ס .גרינשמאָן ,דוסט .אף קאלאמבוא
אלטמאן ,פענסולווייניא
מ .גרונבערג ,קאָנעקטיקוט
בענענסאָן ,אולונאָון
ל .פרוענד ,אָהיאָ
נאַגעל ,ווירדושוניא
ו .טארגאוונוק ,מעין
בערענשטוון ,מישיגען

ו .ישוריון ,נוו-ואָרק

ט .דובאָווסקי ,מערילענד

ה .אווערבאַך ,ניו דזשוירסו

א .רובין ,װיסקאָנסין

א .רויזעראף ,רהאוד אוילענד.

די 71טע קאַנװענשאַן איז פאַרגעקומען ,ווען אמעריקא אין
שוין געװאָרען א שותף אין דער וועלט-מלחמה ,און עס פארשטעהט
זיך ,אז דער קאַנאַנען קראַך אויף די שלאַכט-פעלדער האָט ניט
אַרוױיסגערופען קיין נאנץ אנגענעהמען אָפּקלאנג אין די הערצער פון
די דײַלענאטען .ברפט נאָך ,ווען ניט וועניג מיטגלידער פון ארב.
רינג זיינען שוין געווען קאַנדידאטען צו געהן ,אַווער דהער".
אַ צווייטע װועלט-פּאסירונג האָט געפונען א ווידער-קול אויף
דער קאַנװענשאַן.
דאָס איז די רוסישע רעװאַלוציע ,װואָס איז אין מאי,7191 ,
די רוסישע רעװאַלו-
שוין געווען א דורכנעפיהרטע נעשעהעניש.
ציע האָט ,פאַרשטעהט זיך ,ארויסגערופען אנדערע טענער און אַנ-
דערע אַקאַרדען אוֹיף דער קאַנװענשאַן ,װוי די ידיעות פון פראַנט

איבער דער צאָח? ,פאַרוואונדעטע און געטויטע".
די טרויערינע מעלאָדיע ,װאָס האָט זיך געהערט פון די מלחמה-
לענדער ,האָט זיך דורכגעמישט מיט די שטאַלצע רעװאַלוציאַנערע
טענער ,װאָס האָבען זיך געטראָגען צו אונז פון דעם גרויסען רום-
לאַנד איבער בערג און טהאָלען ,איבער טייכען און יִמִים מִיט דו
שנעלקייט פון א בליץ.

דו געשוכטע

416

פון ארבווטער

רינ

אין דעם יאָהר איז אויך פאַרגעקומען די באַװואוסטע סאַציא-
ליסטישע

קאַנװענשאַן

מוטהינע,שטעלונג

אין סט .לואים,

װאָס

האָט אַנגענומען

אַזאַ

גענען דער מלחמה.

אָט די יאלע פּאסירוננגען האָבען נגעהאט זייער אפּקלאנג שוין
די 71/טע קאַנווענשאן איז געווען אַ גרויסע
ביי דער ערעפענונג.
און א פייערליכע.
מיר ניבען דאָ איכער א פּאָר איינצעלהייטען פון דער ערעפענונג

קויט די אַפיציעלע פּראַטאַקאָלען (פ,ריינד" ,יוני : )7191
,פרוונד עפּשטוין ערעפענט די קאָנװענשאָן אָפּיציעל אין דעם נאָמען
פון דער עקז .קאָמיטע ,ער ווינשט ,אז די קאָנװענשאָן זאָל זיין אַ פרוכט"
בארע פונקט ווי די ארבייט פון דער עקז .פון לעצטען יאָהר .ער דערצעחלט,
אַז ער האָט בויגעוואוינט  81קאָנװענשאָגס ,אַמאָל וויענדיג אלם דער
טשערמאן און איוניגע מאָל אלס פאַרטרעטער פון דער עקוּ .קאָמיטע.
איהם אוז אווסגעקומען יעדען יאָהר באַגריסען די קאָנװענשאָן .ביי די
לעצטע קאָנװענשאָנס האָט ער געזעהן אויף די דעלעגאטענס פּנימ'ער 8
יאוש ,א פארצווייפלונג ,היינטיגס יאָחר אָבער איז דער יאוש פאַרשוואונ"
דען ,און עס איז א שמחה ,א פרויך אויסגעגאָסען אויף יעדען דעלעגאַטס
געזיצט ,און זיי האָבען זיך װאָס צו פרעהען ,ניט נאָר קומען מיר צו דער
קאַנװענשאָן מיט א גרעסערער מעמבערשיפּ ,רויכער ,איינפלוסרייכער ,נאָר
מיר קומען א פאַראיינינטער ארבייטער רינג .אלע שטרויטיגקייטען ווו"
נען פאַרשוואונדען ,און ער האָפּט ,אז אויב דער װאָרים פון מחלוקת גע-
פינט זיך ביו אוינוגע פּערזאַנען ,װעט די יעצטיגע קאָנווענשאן דאָס
פאַרנוכטען.
ער בעט אויך אלעמען

זיך אויפשטעלען

צו עהרען

דו געפאַלענע

קרבנות אין דער רוסישער רעװאָלוציאָן.
אַ

ער גיט איבער דו קאָגװענשאָן צו די דעלעגאַטען צו נאָמינירען
עס ווערען נאַמינירט די פריינדע אויבראמס פון
טעמפּאָרארו טשערמאן.
בר ,08 .נ .י ,.און וויינבערג פון בר ,2 .נ .ו .ער נעהמט צו אפּשטימונג.
פר .אויבראמס קריגט  961און פר .וויינבערג  948 --שטימען .דערמיט
ערקלעחרט ער פריינד וויינבערג אלס טשערמאן פון דער ערשטער זיצונג.

פר .וויינבערג נעמט דאן איבער דעם טשער ,האלט א קורצע אָבער
זעהר אוונדרוקספאָלע רעדע און צווישען אנדערעס זאָגט ער פאָלגענדעם :

,אין דער צייט ,ווען גאַנץ אייראָפּא אין איינגעטונקען אין בלוט
און א פינסטערע שווערע כמאַרע איז באַצויגען איבער דעם גאַנצען האָי
ריזאַנט ,שוונט דאָך פאר אונז אַרויס א ליכטיגער שטראַהל? און דאָס אין

--+
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דו טאַצוא
ליסטושע קאָגװעגשאָן אין סט .לואום ,וועלכע האָט ערקלעהרט
אַז מענשען
א
ו
ן
ג
א
נ
צ
ע
פ
ע
ל
ק
ע
ר ווילען ניט פֿאַרנוכטען אוונע דו אַגדערע,
און ווילע
ן
ג
י
ט
פ
ֿ
אַרגיסען קיין בלוט ,און ד' גאנצע טרייביקראַפט פון
דעם וו
ט
ל
י
על כען מאַטענמאַרד אין בלוין א רעזולטאַט פון דער יעצטינער
י
ר
עקויסט ענ
דער אָרדגונג ,און אָבואָהל מור פוחלען דעם שווערען דרוק,
וואָ
ס די צייט האָט אויף אונז אַרויפגעלעגט ,זוונען מיר אָבער זיכער ,אן
דער
ס
א
ָ
צ
י
א
ל
י
ס
ט
י
ש
ע
ר
א
י
ד
ע
א
ל
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ר
ה
א
ָ
ט
א
ו
מ
ע
ר
געשוועכט ביי אַלע
או
נ
ז
ע
ר
ע
ק
א
ָ
נ
װ
ע
נ
ש
א
ַ
נ
ט
,
װ
ו
ע
ט
א
ו
י
ך
ה
ו
ו
נ
ט
י
ג
ט
ואָהר זוין א לוכטיגער
ש
ט
ע
ר
ן
א
י
ן
ד
י
ז
ע
ר
פ
ו
ג
ס
ט
ע
ר
ע
ר
צ
ו
ו
ט
,
א
ון וועט באַליוכטען דעם וועג פון
6
1
ט
ו
י
ז
ע
נ
ד
א
ו
ד
ו
ש
ע
א
ַ
ר
ב
ו
י
ט
ע
ר
פאר וויוטערדיגען פּראָגרעס און פאָרט-
שרים".

פאר טעמפּאַרארי סעקרעטער איז ערוועהלט געווארען  .ארקין
פון בר ,94 .פּיטסבורג.

אלט

פּערמאַנענטע

סעקרעטאוען

זיינען

שפּעטער

ערוועהלט

געוואָרען ; יע
לין ,בר ; 0 ,פּערלאַװיץ ,בר 082 .,און הילמאן ,בױ.88 .

צווישען די באגריסער אויף דער קאַנװענשאָן זיינען אויד גע-
וע אייניגע וועטעראנען פוֹן א .ר ,.א שטיינער ,ב .פייגענבוים און
גאָלדרייך,

נאָלדרייך,

אלט

איינער

פון

די

סאַמע

ערשטע

גרינדער

פון

א .ר, .האָט אין ריהרענדע ווערטער ,פול מיט שמחה  --באגריסט
די 71טע קאַנווענשאַן".

דער טשערמאן דערמאנט ,אז דיזען יאָחר האָט דער אַ .ר .פאר-
לוירען
איינעם פון איהרע עלטסטע טהעטיגסטע מיטגלידער ,וועל-
כער
א
י
ז
ג
ע
ו
ו
ע
ן
פ
ו
ן
ד
י
ע
ר
שטע פּיאָנעדען און האָט גענומען דעם
גר
ע
ס
ט
ע
ן
ח
ל
ק
א
י
ן
ד
ע
ר
אויפבויאונגס אַרבײט פון אַ .ר ,גענ.5 .
רא
ַ
ז
ע
נ
צ
ו
ו
י
י
ג
,
און די דעלעגאַטען שטעלען זיך אויף צו עהרען זיין
נ
ד
א ענקען.

דעלעג
אט פישמאן ,פון בר ,1/2 .מאכט אויפמערקואם ,אז
היינט ווער
ט
א
י
א
ה
ר
,
א
ז
ד
ער טיט האָט אַװעקגענומען אונזער
באַליעבטען
פ
א
ַ
ל
ק
ט
ד
י
כ
טער שלום עֲלֵיכם .דער טשערמאן הייסט
זיך אלעמע
ן
א
ו
י
ט
ש
טעלען צו עהרען זיין אנדענקען .די קאַנװענשאַן
באשליסט
א
ו
י
ך
צ
ו לענען א קראנץ בלומען אויף זיין קבר ,און עס
ווערּט
איבערגעגעבען צוֹ א קאָמיטע ,באשטעהענד פון דעם פֿאַר-
שלעגע
ר
,
או
ן אַזױ וי שלום עליכם איז געווען א סיעווער ,אפּאינטעט
דער טשערמאן דעם דעלענאט פון קיעווער בר ,82 .ט .מינץ.
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די קאַנוענשאַן

האָט אויף איינער פון איהרע

גען באשלאַסען אויף דער רעקאַמענדאציע

ערשטע

זיצונ"

פון דער רעזאַלוציאַנט-

קאַמיטע צו שיקען א טעלענראם צום ,בונד" ,װאָס איז דעם ערש"
מען יאהר אין זיין גרויסער געשיכטע נעװאָרען אן אַפענע ,לעגאלע
אידישע ארבייטער פּארטיי.
דער טעקסט פון דער טעלענראַמע :
,צענטראל קאָמיטעט פון ,בונד" ,פּעטראָגראד ,רוסלאנד.
דו קאַנװענשאַן פון ארבייטער רינג ,ביו א געזעצלוכע זיצונג ,ענט"
פערט ענטהוזיאסטיש

אויף דער באַגריסונג פון ,בונד" און פאַרשפּרעכט

צו געבען ועדע מעגליכע אונטערשטיצונג צו דער רוסישער רעװואָלוצואָן*,

דער אבונד" האָט דעמאַלט אַנגעהױיבען ארויסצוגענען אין פּע-
טראנראד די ,אַרבײיטער שטימע".
די קאַנװענשאַן האָט באַװוילינט פאר דער צייטונג טויזענר
דאָלאר און האָט אַנגענומען דערביי פאַלגענדע רעזאַלוציע :
,די 71טע קאָנװענשאָן
איהר ברידערליכען

פון אַ .ר ,.פאַרזאַמעלט אין נויאָרק ,שיקט

גרוס צו דעם קעמפענדען

אין רופלאַנד און צו דעם צענטראלען

אידישען

ארבייטער

קלאס

קאָמיטעט פון ,בונד".

גענאָסען } מיר זיינען שטאָלץ מוט דעם זיעג פון רעװאָלוציאָנערע

ארבויטער קרעפטען
טיגקייט

אין רוסלאַנד :מיר זוינען שטאָלץ מיט דער טמהע-

פונ'ם ,בונד" אין דער היינטינער שטורמישער

צייט ,צו ויבע"-

רען א פרייע צוקונפט פאר דער ענטוויקלונג פון דו אידישע מאַסען אין
רוסלאַנד ,און מיר זיינען באזונדערס

שטאָלץ און באַגיויסטערט פון דעם

פאַקט ,װואָס דער ,בונד" אוז די גאנצע צייט געבליבען טריי דער רויטער
פאָהן פון אוינטערנאַציאָנאלער ארבייטער סאָלידאריטעט.
מיר ווינשען

דעם בעסטען

ערפאָלג דער פּעטראָגראדער

,אַרבייטער

שטימע" און באַשליסען צו געבען  000,1דאָלאר פאר'ן פאָנד פון דער
,אַרבייטער שטיטמע".

עס זיינען אַנגענומען געװאָרען נאָך א סך אנדערע רעזאָלן-
ציעס ,װוי צו אונטערשטיצען די באַווענונג פאר ;,לייבאָר לייסע-
אומס" ,צו אונטערשטיצען ,די נייע וועלט" ,דעם ענגלישען אקאֲלְלֵיי,
און א דאנק-רעזאַלוציע פאר דער נאַנצער פּרעסע ,װאָס האָט נע-

האָלפען דעם אַ ר ,.א רעזאָלוציע פאר דער קאָאָפּעראטיוער בא-
וועגונג ,פאר די קרבנות פון דער ארבייטער באוועגונג ,װאָס שמאכ-
טען אין די טורמעס ,ספּעציעל צו שאַפען א מוני פאַנד*) ,אַ רע-
 )*+מוני און נאָך אַנדערע זיינען פאראורטיילט געװואָרען אין קא-
ליפארניא,
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זאָלוציע געגען יענע ,װאָס ענראַלען זיך פאר די קאַפּיטאַליסטישע
פּאַרטײען,
א רעזאָלוציע צו אונטערשטיצען דעם קאַמף פאר פרויען
רעכטען,
װאָס עס איז דעמאָלט אַנגעגאנגען און װאָס האָט זיך
שפּעטער געענדינט מיט א פולען זיעג.
וועגען דעם פאַרשטאָרבענעם

װואַרען פאַלגענדע רעזאָלוציע :

 .5ראַזענצווייג איז אנגענומען גנע"

,נעחמענדוג אין אנבאטראכט ,דאָס דער פאַרשטאָרבענער פריינד און
איבערג
עגעבענער אגוטאַטאָר און לעהרער ל .ראָזענצווייג ,װאָס האָט די

מעהוסטע

צייט פון זיין לעבען אָפּגעגעבען

פאר דער אויפקלעהרונג פון

אונ
זערע מעמבערם פון אַ .ר .מיט דעם פרייען געדאנק ,און נעהמענדיג
און
א
נ
ב
א
ט
ר
א
כ
ט ,דאָס דער פאַרשטאָרבענער האָט איבערגעלאָוען זיין פא-
מיליע אין גר
ויס ארמוטה און אָהן וועלכע מיטעל צום לעבען ,און נעה-

מענדיג
און אנבאטראכט ,דאָס די מעמבערס פון אַ .ר .האָבען אויף זיך אַ
געוויס
ע
פ
ל
ו
כ
ט
צ
ו
ד
ע
ם
פ
א
ַ
ר
ש
ט
א
ָ
ר
ב
ע
נ
ע
ם
,
פ
א
ַ
ד
ע
ר
ט
דו 71טע קאָנװענשאָן
פון אַ
.
ר
.
א
ו
י
ף
א
ל
ע
מ
ע
מ
ב
ע
ר
ס
פ
ו
ן
א
ַ
.
ר
.
צ
ו
פאַרשפּריוטען דו שריפטען
פון געג .? .ראָזענצווייג".

עס איז אויך אַנגענומען געװאָרען א רעזאַלוציע וועגען מלחמה:
,די
71טע יעהרליכע קאַנװענשאָן פון אַרבייטער רינג אינדאָרסירט
די שטעלו
נ
ג
פ
ו
ן
ד
ע
ר
סאָציאליסטישער פּאַרטיו צו די פראגען פון מלחמה
און פריע
ד
ע
ן
,
װ
ו
י דאָס איז קלאָר און דייטליך פאָרמולירט געװאָרען אין

דעם פּראָגראם פון דער סאַציאליסטישער פּאַרטיו.

העל
פענדוג אלע מאָל דו סאָציאלוסטישע פּאַרטיוען אין אלע איהרע

טהעטיגקייטען,
פארפליכטען מיר זיך און פאָדערען אויף אלע מיטגלידער

פון
אַ .ר .באַזונדערס ענערגיש צו שטיצען די סאָציאליסטישע פאַרטיי
או
ן
ד
ע
ם
א
י
צ
ט
י
ג
ע
ן
מ
א
ָ
מ
ע
נ
ט
,
ו
ו
ע
ן
מ
ע
ן
העצט די ארבייטער צו מאָרך-
פּאַטריאָטיזם.
צוגלויך

געגען

מיט

דער

סאָציאליסטישער

פּאַרטיו,

פּראָטעסטירען

מיר

יע
דען פארזוך צו פארוואנדלען דו פרייע אמעריקאנער רעפּובליק

אין א קאַואַרמע".

דורך א ריזינען וואוט ווערט די רעזאַלוציאָן אָנגענומען מ' ט 4
שטימען דאַגענען.
אין דעם יאָ
הר זיינען פאַרנעקומען צוויי וויכטינע פּאַסירונגען,

איינע אן אלגעמיינע און די צווייטע אַ ספּעציע? אידישע,
פּרעזידענט ווילסאָן האָט געשיקט א קאָמיסיע
אין דעם
אקאַר
שט באפרייטען רוסלאנד ,אונטער'ן פאָרזיץ פון אליהו רוטה,

די געשיכטע פון ארבייטער רונג
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עס איז אויך דעמאַלט
צו באַפעסטינען דאָרטען די פרייהייטען.
געווען אין רעכטען גלאנץ די אידישע קאַנגרעס באַװעגונג.
די קאַנװוענשאָן האָט אויף ביידע פּאסירונגען רעאגירט מים
רעזאַלוציעם :
די רעזאַלוציאָן וועגען רוטה.

,די 71מע יעהרלינע קאָנװענשאָן פון אַ .ד .אינדאָרסירט דעם פּלאן
פון פּרעזידענט װילסאָן צו שיקען אין רוסלאַנד א קאָמיסיע ,וועלכע זאָל
דאָרט העלפען באַפעסטיגען די פרייהייטען ,װאָס דאָס רוסישע פאָלק האָט
אַזוי העלדיש אויסגעקעמפט.
אין דער זעלבער צייט איז אונזער וואונש אָבער געגען דעם בא-
שטימונג אין קאָמישאן פון אליהו רוטה ,וועלכער איז דער טרעגער פון
רעאקציע און פונסטערניש און װעט זיין שעדליך פאר רוסלאַנדם פרוו-
ט ,און צו באוויבען דאָס פאָלק ,איבערהויפט דעם אַרבייטער-קלאם,
היי
פון זיינע פרויהויטען .צוגלייך מיט דער סאָציאליסטישער פּאַרטיו ,פאר-
דאמען מיר יענע עלעמענטען ,וועלכע שענדען די פאָהן פון אונטערנא-
ציאָנאלער ארבויטער-סאָלידאריטעט מיט זייער מלחמה ,װאָס איז דורכ"
אויס אין דו אינטערעסען פון די הערשענדע קלאסען.
בלייבענדיג מריו צו די אידעאלען פון אינטערנאַציאָנאלען סאָציא-
ליזם ,שיקען מיר אונזער ווארימסמען גרוס צו אלע אונזערע חברים און
אַלע לענדער ,וועלכע קעמפּפען אזוי בראָוו געגען דער בלוטיגער פּאָלו-
טיק פון די הערשענדע קלאסען און פאר א באלדוגען שטענדיגען וועלט-
פריעדען'".

רעזאַלנציאָן ועגען דער אידישער

קאַנגרעס באַװועגונג.

דוי 71טע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .באַגריסט דו נאַציאָנאלע
אַרבייטער קאָמיטע.
דו קאַנװענשאָן דריקט אויס איהר פּראָטעסט געגען דעם ,װאָס די
קאָנגרעס קאָמיטע האָט אָפּגעשוואכט דעם דעמאַקראַטישען כאַראַקטער פון
די ואַהלען צום קאַנגרעס דערמיט ,װאָס זי האָט אָפּגעשוואכט די פאר"
טרעטערשאפט פון מינאָריטעטען און האָט פארוועהרט ניט סיטיוענס צו
רעפּרעזענטירען די אידישע מאסען אין קאָנגרעם.
די קאַנװענשאָן פאָדערט אויף אלע ברענטשעס צו שטעהען פעסט בוי
די פּרינציפּען פון דער נאַציאָנאלער ארבייטער קאָמיטע אין אלע אונטער-
עהמונגען.
בוי דער געלעגענהייט באַדויערט די קאַנװענשאָן

די האנדלונג פון

וענע ברענטשעס וועלכע האָבען געשטערט די אייניגקיוט פון אַ .ר .באַ-

דו געשוכטע
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טווליגעכדוג זיך אין דער נאַצואָנאלער אַרביוטער קאָנווענשאָן,
באַקעמפט דו נאַצ .אַרבווטער קאָטוטע ,פון וועלכע דער אַ .ר .איו א טוופ
און אווגער פון דו גרינדער.

וועלכע

מאיר פאַנדאָן ,דער איינצינער סאַציאליסטישער קאַננרעסמאן
איז
געקומען צו דער קאַגװענשאַן און האָט געהאלטען א מערק-
ווי
ר
ד
י
ג
ש
ע
ה
נ
ע
ר
ע
ד
ע
.
צ
ו
ו
י
ש
ע
ן
א
נ
ד
ע
ר
ע
ס האָט ער געזאנט :

,
קומענדוג פון וואשוננטאָן ,וואו די אַטמאָספערע איז א דריקענדע,
צולועב
ד
ע
ם
ו
ע
צ
ט
י
ג
ע
ן
פ
ּ
א
ַ
ל
ו
ט
י
ש
ע
ן
צ
ו
ש
ט
א
ַ
נד ,וװועט מיר שווער זיין זיף
אין א
ו
ו
ע
ר
ע
ר
ה
ו
י
ב
ע
נ
ע
ר
א
ו
ן
ב
א
ַ
ג
י
ו
ס
טערטער אַטמאָספערע ארובערצומראָגען,
וועלכ
ע
א
ו
ז
א
ַ
ו
ו
י
ג
ו
י
ט
י
ג
א
ין דיוער צויט .מיר לעבען יעצט דורך אוונע
פון
ל
ו
ש
ו
ו
ע
ר
ס
ט
ע
ע
פ
ּ
א
ָכען פון דער וועלט .איך האָב אייך פריהער דער-
מא
נ
ט
ו
ו
ע
ג
ע
ן
דו געדריקטע שטימונג אין װאשונגטאָן ; דו אַטמאָספערע
דא
ָ
ר
ט
א
וז ועצט אוגערטרעגליךף; מעגשען שעמען ויך פאר וויער איוגע-
געם
אוך; אווסער קלוונונקע באשעפענישען ,וועלכע ווילען ויך אַרויפ"
אַר
ב
ו
ו
ט
ע
ן
ד
ו
ר
ך
פ
ֿ
א
ַ
ט
ר
ו
א
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ט
י
ז
ם
,
ד
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ו
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א
רדעקען
זייער

קלוינליכקוום.

די גרווסע מענשען

אָבער זוינען אראָפּגעפאלען

פון זייער

הווכקוו
ט און געפונען ויך אין מלחמה מיט זיך אליין .די וועלט ווערט
יעצט א
ו
ב
ע
ר
ג
ע
מ
א
כ
ט
;
װ
א
ָ
ס
ע
ס
ז
א
ָ
ל
א
בער ניט פּאַסירען אין דער צוקונפט
 -זאָלא
ו
נ
ז
ע
ר
נ
ש
מ
ה
ג
י
ו
ט
זיין קיין צוברעקעלטע ..מיר דאַרפען אומער
זיין פ
א
ר
ג
ע
ר
ע
כ
ט
י
ג
קווט און אונטערנאַצואָנאלען פריעדען.

אויף דער קאַנװענשאַן פלעגט יעדען טאָג ערשיינען אַ ,ק,אנווענ-

שאן בולעטין"?) אונטער דער רעדאקציע פון פ .געליבטער און 5

ראסחמאן.
דער בולעטין האָט שטאַרק אויסגענומען ביי די דעלע-
נאסען א
ו
ן
ד
י
ק
א
ַ
ג
װ
ע
נ
ש
א
ן
ה
א
ָ
ט
ד
ו
רך א רעזאַלוציע אויסגעדריקט
א דאנק צו די רעדאקטארען.
צווישען די פשרשידענע רעקאמענדאציעם פון די פארוואלטענ-
דע קא
ַסיטעס צו דער 71טער קאַנװענשאַן איז אויך געווען א רע-
קאמענ
ד
א
צ
ו
ע
צ
ן
א
מ
ע
נ
ד
י
ר
ע
ן
די קאנסטיטוציע,
ד
י
א
ט
ע
נ
ד
ס
ע
נ
ט
ס זיינען געווען  :צו ענדערען די ערוועהלונג
פון דע
ר נאַט .עקן ,קאָמ .אנשטאט  6ספּעציעלע קאָמיטעם ,זאָל
ערוועהלט ווערען א דושענעראל עקזעקוטיוו קאַמיטע פון  02און די
שקזעקוטיוו זאל זיך איינטיילען אין  6באַזונדערע קאַמיטעס; ווע-
גען מ
רענסטערם פון העכערע צו קלענערע קלאסען אינשורענט ;
ווענען קלאנען און אפּעלאצואַנען א .ד,35 ,

 5דער איונציגער ,קאָנװ
ענשאַן בולעטין ביו דעמאָלט איז געווען

אווף דער 01טער

יוכולעאום קאַנװענשאן.

דו געשיכטע
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די קאַנװענשאָן האָט די אלע אמענרדמענטם אַנגענומען.
אין דעם נעדרוקטען

רעפּאָרט ,װואָס די דעפּאַרטמענט

קאַמי-

טעס האַבען צוגעשטעלט צו דער קאַנװענשאָן (,,פריינד" ,מאי,)7191 ,
דערצעהלט די אַפיס קאַמיטע וועגען די פאַרשידענע אויסבעסערונ-
גען ,װאָס זיינען געמאכט געװאָרען אין גענערא? אַפיט בנונע די
פארוואלטונג
בעפערען

דערע

פון

סיסטעם

רעפאַרמען,

די
אין

בודזשעטען

און

מעמבערשיפּ

װאָס האָבען

עקספּענס-פאַנדען,
דעפּאַרטמענט

צו טהאַן מים

און

דער

ווענען

א

ווענען

אנ-

עקאַנאָמיע

פון

אָפִיס.

בנונע דעם סטאַטיסטיקאל

דעפּאַרטמענט

פון

אַפיס

דער"

צעהלט די אַפיס קאַמיטע פאַלנענדען פאקט :
,דער לייבאָר דעפּאַרטמענט פון וואשינגטאָן האָט זיך פאראינטערע-
סירט מוט אונזערע סמאַמיסטישע אונטערוזוכונגען ,און די ליסטען ,וי
אַזוי זיו זיינען צוואַמענגעשטעלט געװאָרען ,זיינען געווען אַזוי געפעלען
די פארטרעטער פון דער וואַשינגטאָנער רעגירונג ,אז נאָך פילע קאַנפערענ-
צען מיט אונזער פעקרעטער האָבען זיי באַשלאָסען זיך צו ווענדען צו אונז,
אַז מיר זאָלען זיו ערלויבען זיך צו באַנוצען מיט אונזערע דעקאָרדס פאר

דער קאָמיסיע ,וועלכע איז באַשטימט געװאָרען צו אונטערווכען ארבוו-
טער פאַרזיכערונג .מיר האָבען ,נאַטירליך ,מיט פאַרגעניגען ערפילט זוו-
ער פארלאנג ,זיו האָבען אויך געדונגען אונזער סטאַטוסטיקעל קלוירק ,ג.

רובין צו פארענדיגען די רעקאָרדס ...דער סטאַטיסטיקעל דעפּארט ,וועלבער
אין אוונגעפוהרט געװאָרען פון אונזער עקס-סעק .דר .ראָזענבלאט און
געהט אָן מיט זיין ארבייט אונטער דער אויפויכט פון אונזער יעצטיגען
סעקרעטער ,ברענגט אַ חוץ זיינע פּראַקטישע נוצען אויך כבוד פאַר'ן אַ .ר*.
די הױיפּט-אישו אויף דער 71טער קאַנװענשאַן איז ווידער אַמאַל
די דאַזיגע פראַנע
געווען די פראַנע ווענען פראטוירנאל רייטס.

האט דאַרטען פאַרנומען דעם וויכטיגסטען פּלאַץ,
ומישנע

אויס די פאַרהאַנדלונגען,

מיר לאָזען דאַ

װאָס זיינען אַרום דער פראַנע

פאַרגעקומען ביי דער קאָנװענשאַן ,ווייל מיר וועלען זיך ווענען דעם
אָפּשטעלען ווייטער אין אַ באַזונדערען קאַפּיטעל,
י .באסקין איז אויף דער קאַנװענשאָן צום ערשטען מאָל אוים-
געטראַטען מיט דעם באריכט אלס גענעראל סעקרעטער,
איינענטליך איז שוין דאָס געווען באסקינ'ס צווייטער אוֹיפ-

טריט .נאָד ביי דער 61טער קאנװוענשאן אין בראַנזוויל ,זייענדיג
דעמאַלט דער אסיסטענט סעקרעטער ,האָט ער פארטראטען דעם גע-
גערא? סעקרעטער ביי די באַראטונגען פון אלע קאָמיטעס און האָט

דו געשוכטע פון ארבויטער רוג;
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אויך צוגעשטע
לט דעם יעהרליכען רעפּאָרט פון גענערא? טעקרעטער,

ווייל די קאַנװענשא
ַן האָט דעמאלט ניט געװאָלט אנערקענען דעם
גענ .סעק .צביון,
ו
ו
ע
מ
ען
די ,יונגע" פארוואלטונג האָט אַננעשטעלט
פ
עטליכע װאַכען אר דער קאַנװענשאָן.
דא ,ביי דער קא
ָנװענשאַן ,האָט שוין באַסקין פיגורירט אלס
דער גענעראל סעקרעטער.
אַנגעהויבען זייז
רעפּאַרט האָט באַסקין מיט דעם פאַרשפּרעכען,
אז ,ער וועט ניט מ
א
ָ
ה
ל
ען דעם ארבייטער רינג ,ניט צו העל און
ניט צו שווארץ ,נאַר ער
װועט איבערגעבען די פאקטען אַזױ וי זיי

עקזיסטירען")*,
און זיי
ן רעפּאַרט איז סאַקע געווען פול מיט אינטערעסאנטע

פאַקטען און ציפערען
וועגען דעם צושטאַנד פון אַ .ר .אין אלע זיינע
אָפּטײילוננען,
צום סו
ף
פ
ו
ן
ז
י
י
ז
רעפּאָרט האָט באַסקין באַדאַנקט דער נ .ע .ק.
פאר דעם כ
ב
ו
ד
,
װ
א
ָ
ס זי האָט צוגעטיילט ,ערוועהלענדיג איהם אלס
ע
ק
ר
גענעראל ס עטער,

זיין רעפּאָרט איז פון די דעלענאטען
ווארימע אפּלאַדיסמענטען.
דער טשערמאן פון ד
ער לעצטער זיצונג אויף דער קאַנװענשאָן
איז געווען י .וויינבערג,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ר
ה
א
ָ
ט
מכבד געווען מיט שלוט-רע-
דען די אלע אנגעזעהענ
ע
ט
ה
ו
ע
ר
א
ו
ן פיהרער פון א .ר ,,סיי פון די
באגלייט געװאָרען מיט

חיונגע" און סיי פון די אאלטע".

ווישט

דער שלום פון דער
71טער קאַנװענשאַן האָט כמעט וי אָפּנע-
די שאַרפע

ליניע ,וואָס האָט

צדדים פאר אַזױ פיע? ואַחרען,

זיך געצוינען

צווישען

די ביידע

וואָס פאר אן איי
נדרוק די 71טע קאַנװענשאַן האָט בכלל גע-

מאַכט ,איז
גענוג צו בריינגען א פּאַר נאַטיצען :
י,אָ ,מיר האָבען באַוװי
וען ,אז מור האָבען עפּעס געלערנט און אונ-
זער נוועם פאטערלאנד; אז
מ
י
ר
ה
א
ָ
ב
ען פּראָגרעסירט און אז מיר זיינען
אין שטאַנד צו קאָנטראָלי
ר
ע
ן
ז
י
ך
אפילן אויף די גרעסטע אסיפות און
ל
א
ַ
צו האלטען זיך אין פּאַר מ
ענטאַרישע גרענעצען .פיעלע באזוכער ,גאנץ
זייטיגע מענשען ,וועלכע האָ
בען אין זייער לעבען בווגעוואוינט א סך
;אידישע אסופות" מוט ד
וי שטענדיגע ליארעטמס און געפילדערס צולועב
אַ גאָרנישט ,א שמעק טאַבאַס,
האָבען אויסגעדריקט וויער באַוואונדערונג,
*) ,פרוונד",

יוני,)7191 ,

דו געשומטע פון ארבוומער רוג
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וי אַזוי דו וויבכטוגסטע פראגען ,דו רובטוגע ,אישוס" פון דיעוער קאָנ"
ווענשאָן ,זיינען אַזוי ערנסט און זאכליך ,מיט פּאַרלאַמענטאַרישע ווירדע,
כמעם להבדול װוי ביו אמעריקאנער ,פאַרהאַנדעלט געװאָרען".
,זי האָט אויך איינגעשטילט

די נערווען ,וועלכע האָבען ויך אַװו
יאָהר אין אונזערע רייהען ,און

מורא'דיג צושפּיעלט דוֹ לעצטע עטליכע

האָט געדיענט עפּעס װוי א באַלזאם אויף דוי וואונדען ,וועלכע זיינען פאר-
אורזאכט געװאָרען דורך דעם טרויעריגען
גענאַנטע ,אַלטע? און ,יונגע"

ברודער-קאמף

די זאַ-

צווושען

צו פאן-

און וועלכע האָבען געסטראשעט

גופטען און אומצוברענגען דעם גאַנצען קערפּער)-.
א צווייטער

נאָטיץ:

,פון דו  71קאַנװענשאָנס ,וואס דער אַ .ר .האָט אָפּנגעהאלטען ,האָב
איך בייגעוואוינט
מיר אומער

אלס רעגולער

.61

אוויסגעקומען

אָדער פראטוירנאל,

דעלעגאט

צו זיין נאַהענט פון ,האַנט

איך האָב ליעב צו זיין נאָהענט

נעבען

דעם פּלאַץ ,וואו

מיט'ן

און

חאמער".

רעזאָלוצואַנען

ווערען באַשאַפען און באַגראָבען ..איך בין מעהר א באַאָבאַכטער װו אַ
שרייער .און איך האָב א רעכט צו זאָגען ,או די לעצטע קאָנװענשאָן אוו
געווען די שעהנסטע

און בעסטע ,װאָס מיר האָבען

שעהן

ווען געהאט.

אוינדרוקספאָל איז געווען דוי ערעפנונג ,גוט און לאָגויש זיינטן געווען די
באַשלוסע ,לעבעדיג און פּראכטפאָל איז געווען
רעפערענדום

דער

איבער

דער שלוס")-*.

די באַשלוסען

פון דער 1/טער

קאַנ-

ווענשאַָן ;
אַרנאניזאַציאַנס-אַרבײט ;

)

די נאַצ .ארג .קאָמיטע זאָל אָרגאניזירען

דיסטריקט

קאָמיטעס

אין דו פלעצער ,וואו זיי געפינען עס פאר נויטיג ,וועלכע זאָלען אונטער
דער אויפויכט
נעכסטען

פון דער נאַצ .אָרג .קאָם .טהאָן די אָרג .ארבויט פאר דעם

יאָהר. .
דער אַרג .פאָנד זאָל געהעכערט ווערען פון  2אויף דריו סענט

)9

פּער קווארטאל
)8

פּער מעמבער.
ווערען ,זאָל עם גלויך

אויב דער אָרג .פאָנד וועט געהעכערט

אַריין אין קראפט ,אום צו דעקען דעם דעפיציט אין אָרג .פאַנד ,וועלכער
איז געבליבען פון דער נאַצ .אָרג .קאָם .פון יאָהר .8191--6191
)4
0

דער בודושעט

אָרג .ארבייט

פאר

פאר

דעם

יאָהר

זאָל זיין

דאַלאר.
*) עדיטאָריעל ,פריינד"
**)

וולואם

יוני.7191 ,

באקסט:

(יוני.)7191 ,

,אונוער

גרעסטע

קאַנװענשאָן",

,פרוינד",

די געשוכטע פֿון ארבייטער רונף
קראנקען

)

06

בענעפיט

און סאַניטאריום.

(ניט נאָר לונגען טובערקו"

אלע טובערקולאָזיט קראנקהיוטען

לאָזים) זאָלען זיין בארעכטיגט צו קאָנטאָמטשאָן בענעפיט.
)2
ווערען

די צייט פון סאַניטאריום

פון  0אויף  0מאָנאַטען.

פאר פּאַציענטען

זאָל פארלענגערט

(דיזער פּונקט ,אווב אָנגענומען ,געהט

גלויך אריין אין קראפט).
 )8אויב דו צווט פון סאניטאריום פאר פאַציענטען וועם פאַר-
לענגערט ווערען אויף  9מאָנאַטען ,זאָל דער סאג .אויפחאַלטונגט-פאָנד גע-

העכערט ווערען מיט  8סענט פּער קווארטאל פער מעמבער.
)4

פּאַציענטען

װוי אויך קינדער ,אין עלטער פון 02-61

פרויען

יאָהר ,פון אונזערע מעמבערם זאָלען אין סאַניטאריום ארוינגענומען ווע-
רען אויב פלאץ און סאַנ .וועט עס ערלויבען ,און אויב זיו וועלען נאָכ-
קומען די צאהלונגען וועלבע דו סאַנ .קאָט .וועט באַשטימען.
 )9דער מעדיקאל דירעקמאָר צוזאַמען מיט דעם מעדיקאל אדװוו-
זערי באָאַרד זאָלען האָבען דאָס רעכט אויסצושלוסען א פּאַציענט פון סא-
ניטאריום בעפאר דער ציוט ,אויב דערזעלבער נוומיגט ויך מעהר ניט
אין דעם.
)06

אוב

דער אדמוטונג

אין אין צווופעל אויב דער

דאָקטאר

געהאלטען

קראנקער האָט קאָנסאָמפּשאָן ,זאָל דער מעמבער

ווערען א מאָ-

נאָט אין סאניטאריום פאר אָבוערװיישאָן .אויב עס וועט באַשטימט ווע-
רען ,אז דער קראנקער האָט גיט קוין קאָנסאַמפשאָן ,זאָל דווער מאָנאַט
ניט ארונטערגערעכענט ווערען ,אויב ער וועש מיט א צווט שפעטער אויפ-
ווערען אין סאַניטאריום

גענומען

אלס פּאַצוענט.

עדיוקײישאַנאל ארבייט,
)1
זיין:

פאַר עדיוקיישאָנאל

דער בודזשעט

אַרבייט

 0004דאָל .אָדער  00,8דאָל .דורכגעגאנגען
)2

די עדיוקיישאָגאל קאָמיטע זאָל גרינדען

ראָ ,וועלכע איז באַשלאָסען

געװאָרען

לעצטען

באַגוצען די  008דאָל ,.וועלכע אוו לעצטען

דיוען

יאָהר

זאָל

 000,4דאָל).
די עמפּלאַימענט בוי-

ואָהר ,און זאָל אויף דעם

ואָהר באַשלאָסען געװאָרען.

פארוואלטונג.
 )1די צאחלונגען

צום טאַרטשוערי

פאָנד זאָלען געהעכערט

 8פענט א קווארטאל אויף יעדע  001דאַלאך.

ווערען
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 )9דער פּראַצענט פֿון מאָרטשוער' צום רעזערון פאָנד ואָל געהע"
|
כערט ווערען פון  0789אויף .074288
דער וויכטינסטער אויפטו פון דער 71טער קאַנװענשאַן אין
געווען דער באַשלוס ווענען ,פראטוירנאל רייטס" ,װאָס איז סוף-בל-
סוף ,נאָך צעהן יאהר קאמף ,אַנגענומען געװאָרען .די 71טע קאָנ-
װוענשאַן קען באצייכענט ווערען אלס ,די פראטוירנאל רייטס קאָנ-
וװוענשאַן".
צו דער געשיכטע פון פראטוירנא?
איבער.

רייטס

נעהען מיר איצט
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פראטוירנאל
,

רייטמי

ווען דער אַ ,ר ,האָט זיך אָרגאַניזירט אלס אָרדען אין ,0091
איז אָנגענומען געװאָרען א סיסטעם פון צאלוננען ,אַזױי וי עס האָט
עקזיסטירט ביי אידישע אָרדענס ,א חוץ אייניגע ענדערונגען ,װועל-
כע זיינען קאָפּירט געװאָרען פון דער דייטשער פקראנקען און
שטערבע קאסע".
דאָס סיסטעם וערט אַננערופען ;,פּאָסט מאַרטום ..דאָס
סמיסטעם נעהמט זיך פון די אלטע ,פרענדלי טאַסייטים" אין ענג-
לאַנד ,איז א מעמנער פון א ,סאַסײיטי' געשטארבען און די פא-
פיליע איז געבליבען אָהן א שפּייזער ,האָט מען נעמאכט א קאָלעק-
שאַן צווישען מעמבערס און דאָס געלט האָט מען איבערנענעבען
דער פאמיליע.
שטעטער איז אייננגעפיהרט געווארען א נעצוואוננענע ,אנשטאט
א פרייווילינע קאַלעקשאָן.,

אַ באשטימטעפסומע,
אַריינברענגען.

יעדער

סמעמבער

האָט געדארמט

געבען

אַן ערך אַזױ פיל ,וויפיל די קאַלעקשאָן דאַרף

די אידישע אָרדענס ,וי די אלע אַרדענט ,וועלכע האָבען זיך
געגרינדעט אין אַמעריקא ,האַבען אַנגענומען דאָס דאַזינע סיסטעם,
ביי יעדען טויטעךדפא? האָט יעטווידער מעמבער באדארמט נעבען
אַ געוויסע סומע.
דאָס סיסטעם פון די אלטע אידישע אַרדענס ,וועלכע האָבען
עקזיסטירט און עקזיסטירען נאָך איצט ,איו ,אַז יעדער סמעמבער
צאָלט איין סענט אָדער צוויי סענט (עס ווענדעט זיך וויפיל?ל מעמ-
בערס דער אַרדען האָט) פאר יעדען טויטען-פאַל ,די יורשים קרינען
 0דאַלאר און דאָס איבערינע געלט בלייבט אין ענדאומענט פאַנד,
אויב אין ענדאומענט פאָנד קלייבט זיך אָן ,לאמיר זאַנען,000,19 ,
ווערען די מעמבערט ניט אסעסט פאר  9טויטען פאלען ,אויסער
דעם ,צאַלט יעטווידער מעסמבער א באשטימטע פומע יעהרליך פאר
א רעזערוו פאַנד ,וועלכער דאַרף ווערען גענוצט אין אויטערגעוועהנ-
פיט פאלעו.
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יעדער מעמבער צאָלט אויך א געויִיסע פומע א יאָהר פאר דעם

עקסמפּענס פאַנד (אַדמיניסטריישאן),
די צענטראַלע מאַרוואלטונג פון מאַנכע אלטע אידישע אֶר-
דאָס
דענס צאָהלט ניט קיין קראנקען און אַנדערע בענעפיטס.

צאַהלען די לאַקאַלע לאדזשעס.
דאָס סיסטעם פון דער דייטשער ,קראַנקען -און שטערבע-
א מעמבער איז ;אינשורט" אין  082דאַלאר.
קאַסע" איז אנדערש,
יעדער מעמבער צאָלט  92סענט א מאַנאַט פאר די טויטען בענעפיט,
די קראנקען בענעפיט וװערט געצאָלט פון דער צענטראלער
קאַסע .די קאַסטען פון די קראַנקען-בענעפיט און פון פאַרװאַלטונג
ווערען אַרױפנעלײנט אויף אַלֶע מעמכערס חלק בחלק,
דאָס סיסטעם ,װאָס דער אַרבײטער רינג האָט אָנגענומען מיט
יאָהרען צוריק ,לויט די ערשטע קאַנסטיטושאָן ,אַרטיקעל  ,4פּאַ-
ראגראף  ,2איז געווען :

;די אסעסמענטס
לויט

די אויסנאבען,

ברענטשעס

פון גענעראל אָפִיס זיינען יעדען קווארטאק,
אין דעם

קווארטאל,

פון אלע

(און בעערדיגונגט

קאָסטען)

געענדיגטען

אויף קראנקען בענעפיט

און פון די עקזעקוטיווע אויף פארוואלטונגס-קאַסטען און טױיטע"
צוזאמענגערע-
ווערט
אַלעס
בענעפיטס .דאָס
אַלע
אויף
צוטיילט
די סומע
און
כבענט
וויפיל עס
אַלע ברענטשעס,
פון
מעמנערס

קומט
עפ
ראט
ב

אויפ'ן

אויס
ט

די

א סס

עס ב
ה
מ ע

אַוויפיל

עס מ ענ ט'.

אויבערפלעכליך האָט אַזא סיסטעם פון אַסעסמענט אויסנע-
וויזען צו זיין אי גוטע ,אַ פּראַקטישע און א דעמאַקראטישע .אַזױ פיל
אויסגעגעבען ,אַזופי?ל מעמבערס  --צוטיילט אויף אלע גלייך .עס
האָט זיך אין אָנפאַנג קיינעם ניט גע'חלומ'ט ,אַז דער אַ .ר .וועט
ווען עס איז בייטען דאָס דאָזינע סיסטעם,

אַזױ אין אַנגענאַנגען ביז אין מיטען יאַהר  ,.6091ביז יענער
צייט זיינען געמאַכט געװאָרען איינינע טעכנישע ענדערוננען ,אָבער
דער עיקר ,דאָס סיסטעם אלס נאנצע ,איז ניט געריהרט געװאָרען.
אין פעכרואר ,7091 ,האָט דער סופעראינטענדענט פון אינ"
שורענס ,אָטטאָ קעלסי ,אין זיין רעפּאָרט צום לעדזשיסלייטשור
פון נואָרק סטייט ,אויפמערקזאם געמאכט אויף דעם אונזיכערען
פּינאַנציעלען צושטאַנד פון די אָרדענס ,וואו עס באַלאַנגען הונ"
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דערטע טויזענדער מעמבערס ,הויפּטזעכליך אַרבייטער ,וועמען די
עסזיטטירענדיגע אינשורענס געזעצען גיבען ניט גענוג זיכערקייט.
ווען די מאַטט .ברענטשעסט האָבען אָנגעפאַננען צו פאָדערען אַ
טשארטער ,האט אין אַנפאנג קיינער ניט געוואוסט די אמת'ע אור-
זאכען ,ווארום דער א ,ר .קען אין מאַסט .סטייט קיין טשאַרטעד
ניט קריגען .,אָבער ווען מ'האָט זיך נעהנטער באקענט מיט די גע-
זעצען פון מאַסס ,סטייט ,האָט מען אויסגעפונען ,אז דאָרט אין
פאַראַן אַ געזעץ ,אַז אום א פראטוירנא? אַרדער זאָל קענען זיין נע-
זעצליך אין מאַסס ,סטייט ,מוזען די צאהלוננען פאר טויטען-בענע-
פיט זיין באַזורט אויף דעם אַזוגערופענעם סיסטעם פון ,ניישאַנאל
פראטוירנא? קאַננדעס רייטס אֶף מאַרטואליטי",
י .וויינטרויב ,דער דעמאָלדינער סעקרעטער פון ארב ,רינג,
האָט אויסגעאַרבייט א פּלאן ,װוי אַזױ די פראנע וועגען ענדערען די
צאהלוננען זאָל ווערען פֿאַרגעליינט פאר די אַ .ר .מעמבערס,
ער האָט געוואוסט ,אז דער אַ .ר .װועט ניט אָננעמען באלד די
מראטוירנא? רייטס ,אַן עס וועט דאַרפען דויערען יאַהרען ,ביז
וואנען דאָס װועט אייננעפיהרט ווערען .ער האָט אַבער גענומען
פאַרבארייטען די מעמבערס ביסלאכווייזן צום געדאנק ,אן אַזאַ
סיסטעם וועט סוף כל סוף מוזען אַנגענומען ווערען.
ענדע  7091האָט זיך אַננעפאַננען די ,מאַסס ,אַפּערע" און
ביי דער קאַנפערענץ אין ניו-בריטיין איז שוין אין דער רעזאַלוציע
געזאָגט געװאָרען ,אז דער אַ .ר .קען ניט זיין נגעזעצליך אין מאַסס,.
אַָחן דעם סיסטעם פון פראטוירנאל רייטם,
דער ערשטער אַרטיקעל ,װאָס אין געווען נגעשריבען אין אי-
דיש מכח די פראטוירנא? קאַננרעס רייטס ,איז נעווען פון וויינ-
טרויב'ן (פצוקונפט" ,מאי.)8091 ,
בעפאָר דער 6טער קאַנװענשאָן האָט וויינטרויב פאַרגעבראכט
די פראנע פאר דער עקז ,.און די עקז ,האָט באַשלאָסען דאָס אַרײנ-

צונעמען אין די ארעקאַמענדאציעם" צו דער קאָנװענשאָן,
אויף דער 8טער קאַנװענשאָן איז די רעקאַמענדאציע ווענען
די ניישאַנאל? פראטוירנא? קאַנגרעס רייטס איבערגענעבען נגעװאָרען
צו א קאַמיטע.
דער טשערמאן פון דער קאָמיטע איז געווען אדאָלף העלד.
די קאָמיטע האָט רעקאַמענדירט און די קאַנװענשאָן האָט אָנ
געניטען :
)1

אאַנצונעמען

אין פּרינציפּ די גערעכטינקייט

און וויכמיף
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קייט ,אז די צאלונגען זאָלען ווערען נגעענדערט

פון אפּאסט מאר-

טום" צו ,אדווענס אסעסמענט"( .זעה פּראָט8 .טע קאַנווענשאן).
, )2די עקזעקוטיוו קאָמיטע זאָל ווערען אינסטראַקטעט צו
פארפערטיגען א בראַשורע ,אין וועלכער עס זאָל פּאָפּולֶער ער-
קלערט ווערען די טעארעטישע און פּראַקטישע זייט פון דער פראַנע
און פאַנאַנדערשיקען צו אלע בוענטשעס און מעמבערט,
, )2וי גרויס עס זאַלען זיין די רייטס טאר טויטען בענע-
פיט ,זאָל די עקזעקוטיוו זיך באַראַטען מיט עקספּערטען,
 )4פאון ווען די פראנע וועט ווערען קלאַר באַשפּראַכען ,זאָל
זי ווערען אַרױסגעשיקט צו רעפערענדום".
וויינטרויב האָט אויפגעשריבען א בראַשורע ,אָבער די עקז.
האָט זיך ניט געאיילט אַזא בראַשורע צו דרוקען ,מחמת אט די
טעמים :
איינינע פיהרער האָבען גענלויבט ,אז דער אַ .ר .דאַרף ניט זיין
דער ערשטער אַזאַ ענדערונג צו מאכען ,כ? זמן די איבערינע אידו"
שע אָרדערס פיהרען דאָס ניט איין ,דארף דער א .ד .דאָט אויך ניט
טאָן ,וויי? די צאהלוננען וועלען זיין צו חויך ,און דאָס וועט שטערען
דעם פּראַגרעס פון אַ .ר.
אַנדערע זיינען געווען מיט
וועט העלפען דעם אינד ,א .ר,.
דאַרפען פיהרען א קאמף( .דער
ניישאַנאל פראטוירנא? קאַננרעס
און ניט דעם לעוועל-רייט פּלאן).

דער מיינונג ,אז אַזא אניטאציע
מים וועמען מען וועט פילייכט
אינר ,אַ .ר .האט אַנגענומען די
רייטס  --נאָר דעם סטעפּ-רייט

אַנדערע ווידער זיינען געווען דערפאר ,אז מיר זאָלען העלפען
באקעמפען דעם געזעץדפּראיעקט אין נירדיאָרק סטייט איננאנצען ,
ווייל אָט-אָט און עס וועט ווערען איינגעפיחרט סטיים אינשורענס,

מען דאַרף זיד ,בכן ,ניט זאָרנען וועגען די פינאנציעלע זיכערקייט
פון אַ .ר ,פאר דער צוקונפט,
א .העלד ,זייענדיג פארבונדען מיט דעם ,פאַרווערטם" ,האָט
פאַרגעליינט וויינטרויב'ז ,ער זאָל שרייבען איינינע ארטיקלען וע-
נען דער פראַנע .העלד'ס פּלאַן איז געווען ,צו מאכען דערפון אַן
אלנעמיינע פראנע פאר אלע אָרדערט און ניט ספּעציעל פאר דעם
אַרבײטער רינג.

דער ערשטער אַרטיקעל אונטער'ן קעפּעל, :פאַרװאָס צופא-
לען זיך

פילע

בענעפיט

סאַטייטיס  "4אין

געווען

געדרוקט

אין

8
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א  4אה

דעם

31טען

1

אַקטאַבער,

,8091

אָהן א נאַמען

פון

שרייבעך.

דער צווייטער ארטיקע? ,אינשורענט פאַטייטים און זייער
גרונד געדאנק"  --שוין אונטערשרינען פון וויינטרויב'ן ,אין גע-
ווען געדרוקט דעם 41טען אָקטאָבער,8091 ,
העלד האָט געהטט אינטעוא מיט די נרענד מאַסטערט
פון אייניגע אודישע ארדענט און א שלוט אינטעררויו מיט וויינ"
סרויב'.
די אינטעהויוס זיינען אכנעדרוקט געװארען אין חפארווערטם"
דעם סטען און +טען דעצעמכער,8091 ,
גניט קוקענדיג ,װאָס די עקועקוטיט מעמבערם זיינען אין אַלְ-
געמיין געווען גענען ,האָט וויינטרויב ביי זיי גע"פועל'ט צו מאכען
אַ צווייטען טריט פארווערטס ,דאָט אין די רעקאַמענדאציע צו דער
9טער קאַנוושנשא---עאדווענפד אפעסמענט טאר טויטען בענעפיט"

(פטער יעחרליכער דעפּארט צו דער 9טער קאַנװענשאָן).
די פטע קאַנווענשאן האט אנגענומען א באַשלוס אין פּרינציפּ,
די 9טע קאנווענשאן

פאננט

אֵן דעם

פרינציפ

דורכצופיהרען.

אויף
מאיר פאַנדאן האס דערצן זעהר פי? סמיטנעהאלפען.
דער 9טער קאטוענשאן (פראט .וייטע  )901שטעלט יך לאַנראן
אפ אויף דער רעקאַמענדיישאָן מוֹן דער עקזעקוטיוע בנונע שא
ווענטד אטעפטמענט" און באוייוט ,אז דער א .ר .קען נאר דא"
מאלסט הטכבען א וויסענשאטטליכען טינאנציעלזיכערען באָדען
וועו דאָס ואלאַנגענומען ווישרען,
די קסטסמיטע ,װאָס האט היים קאנוענשאן די פראנע דיסקו-
טירט פים דעם אנסי? מון י .היינטריב ,סעקרעטער ,און טֿ.
לאנדאן ,אטוירני (דער טשערמטן פון דער פאמיטע איז געווען 3
קאהן) ,חטט געראטען דער קאנטענשטן ,דרי רעקאמענדיישאָן אנ
צונעמען( .טעז האט נאר טראפגעדוננען א פֿאר סענט א קווארטאל,
אנשטאט  82טענט זאל זיין  0מענט)( ,עעח פֿראָט .פטע קאָנ-
ווענשאן ,ז ,034---905 .ודי טויך רעפערענרום ,ז 72 .פון די זעלבע
פּראטאקאלען,

דער ב3טשטס פון פשנורשנשטן אין ביי דעם רעפערענדום דורכ-
עם האָס געדטרסט טריעגעהן אין קראפט דעם 1טען
געגאננש.
יאַנואר,0191 ,
גיז געטאכט גשוארען ,די מעפכערס האַבען בא-
די ענדיער
דארפט צאלטן אטעסטענט פהר טויטשן בענעפיט האר דיעם פֿאֲַרי
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גאַנגענעם קווארטאל ,ד .ה .פאר דעם לעצטען קווארטא? פון יאָהר
( ,9091און צו דער זעלבער צייט ,דיוס" פאר טויטעןך-בענעפיט אין

פאַראויסק פאר דעם 1טען קווארטאל פון יאַהר .0191
צו דער 01טער קאַנװענשאַן איז נעקומען א נייע רעקאַמענ-
דיוס".
דאציע אין דער זעלבער ריכטונג ---אאַ ס טאנדארד

(9טער יעהרליכער רעפּאַרט צו דער 01טער קאַנװענשאַן,

ז,)84 .

צו דיזער רעקאַמענדאַציע איז שוין געקומען צו הילף דער רעפּאַרט
פון דער עקזאמיניישאַן פון אינשורענס דעפּאַרטמענט,
די רעקאַמענדאַציע איז געוועז ,אַז דער אַסעסמענט פּלאַן זאָל
אינגאנצען ווערען אַפּנעשאַפט און עס זאָל ווערען אייננעפיהרט אַ
סטאנדאַרד דיוס פאַר אַלעס ,און אָט די דיוס זאָל ווערען געצאַלט
אין פאַראויס,
אויף דער 01טער קאַנװענשאָן איז געװאָרען באַשלאָסען אֵנ-
צונעמען די רעקאַמענדאַציע און צו מאַכען א ויסענשאַפטליכע
אונטערזוכונג ווענען די בענעפיטס און די צאלונגען פון אַ .ר.
די עקזעקוטיוו קאָמיטע האָט זיך נעשטעלט אין פאַרבינדונג
מיט דעם באַקאַנטען עקטשוערי ג .ד .עלדרידזש ,וועלכער איז פאַר-
בליבען דער עקטשוערי פון אַ .ר .ביז היינטינען טאָג.
ביי דער 11טער קאַנװענשאַן איז אַנגענומען געװאָרען א בא-
שלוס צו העכערען די צאַלוננען צום טויטען-בענעפיט פאַנד ביז 06

סענט א קווארטאל? פאר  004דאַלאר אינשורענס.
עס איז אויד געווען א רעקאַמענדאַציע ,אַז די צאַלונגען זאַלען
זיין לויט עלטער-נרופען.

ביידע רעקאַמענדאַציעס ,די צאַלוננען זאָלען געהעכערט ווערען
פאַר אלעמען גלייך און אז זיי זאָלען איינגעטיילט ווערען לויט'ץ
עלטער ,זיינען גענאַנגען צום רעפערענדום,
דער רעזולטאט פון רעפערענדום איז נעװוען :פאַר נלייכע
צאַלונגען ,ד .ה 06 .סענט אַ קװאַרטאל פאַר  004דאַלאר אינשו-
רענס  9484 --שטימען; פאַר גרופּעןדצאַלוננען .4948 ---
אין ,פריינד" (סעפּטעמבער ,נאַוועמבעד און דעצעמבער,
 )4זיינען ערשינען אַרטיקלען פון דר .י .מ .רובינאָון ,וועלכער
,ראטוירנאל רייטס".
האָט באַלױכטען די פראַנע פון פ
די עקזעקוטיווע האָט אינסטרואירט דר .פ .ראָזענבלאט ,דע-
מאָלדיגען גענעראל סעקרעטער ,אנצושדייבען א בראשורע ,וואו דער
גאַנצען ענין איבער דער נויטווענדינקייט פון פראטוירנא?ל רייטס
פאר דער עקזיסטענץ פון אַ .ר .זאָל גענוי ערקלערט ווערען.
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די בראַשורע (ערשינען אין  5191אין צוויי אויפלאגעס) אונ-
טער'ן נאַמען ,דער אַרבייטער רינג און פראַטוירנא? רייטס" האָט
מיטגעהאלפען ,די מיטגלידער זאַלען זיך פאַרטראכטען גאַנץ ערנסט
אין דער פראגע.

אַ חוץ דער בראַשורע האָט דער סעקרעטער געהאַלטען לעק-

ציעס און עס אין אויך
בער ,פ,ראטוירנאל רייטס".

געװען

אַרטיקלען

אין

אפריינךד.

או-

צו דער 91טער (שיקאַגאַ'ר) קאַנװענשאָן האָט די עקזעקוטיווע
רעקאַמענדירט איינצופיהרען פראטוירנא? רייטס.
אין איהר רעפּאָרט לעזען מיר :
,די קאָנװענשאָן זאָל אָננעהמען און אַרויסשיקען אויף א רעפע-
רענדום ,אז דו אַסעסמענטט פאר דעם טויטען בענעפיט זאָלען אין דער
צוקונפט געמאַכט ווערען לויט װויסענשאַפטליכע רווטס ,װאָס זוונען בא-
גרינדעט אווף די טאַבעלען ,װאָס זיינען באַקאַנט אונטער דעם נאָמען
,פראמוירנאל קאָנגרעם רווטם" .דו אַסעסמענטס זאָלען געמאַכט ווערען
וי פאָלגט :
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אַלס מעמבער אין ארבייטער רינג.
מיר רעקאָמענדירען ,אז די רייטס פאר דעם טויטען בענעפיט פאָנד,
מיט דער אווסנאמע פון דו יעצטיגע מעמבערס װואָס וועלען דאַרפען צאָ-
לען לויט די יאָהרען װאָס זיו זוונען אלט געווען ,זאָלען זיין פאר יעדען
קווארטאל ווו פאָלגט :
עלטער פון מעמבער
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אויך די ניישאַנא? באַאַרד אַװו דירעקטאָרס האָט רעקאַמענ-
דירט צו דער 51טער קאַנווענשאן אַנצונעמען פראטויונאל רייטם,

אין זיין עדימאָריעל פון מאַנאַט מאי (,פריינדי'  )3191האָט
דער דעמאלדיגער רעדאקטאר ,פיליפ קראנץ ,אונטערנעשטראַנען,
אז די וויכטינסטע אויפנאבע פון דער קאַנװענשאָן אין שיקאנא,
איז די ב א ? ד י גע אינפיההענ פון ,פראטויונא? רייטס",
,מען טאָר עס ניט אָפּלענען אפילו אויף נאָך א יאָהר .דיוע 2ע-
ווערען
סמ וז געלייזט
בענס-פראנע פאר אונזער אַרדען
אין שיקאנא.
קאַנווענשאַן
דער
אויף
די קאַנװענשאָן אין שיקאנא האט אפּנענעבען א סך צייט דער
פואַנע ,װאָס איז געװוארען דער מיטעליפּנקט פון די פארשידענע
סכטוכים און גרופּירונגען.
די שיקאנא'ר קאַנװענשאָן האט נאָך א גרינדליכער דעבאטע
באַשלאַסען איינשטימיג (זעקט דעלענאטען האבען ניט געשטימט)
עס אין איינשטימיג אַננענו
איינצופיהרען פראטוירנאל רייטט.
מען געװאָרען א פאַרשלאג ,אז עם זאָל ארויסנעשיקט ווערען א
ספּעשעל רעפערענדום אין דריי חדשים ארום ,נאַכדעם װוי די עק-
זעקוטיווע װועט געבען די ברענטשעס צייט צוֹ דיסטוטירען דו
:
פראנע.

דו געשוכטע פון ארבייטער רינב

ביים רעפערענדום
מען

,פראטוירנאל

האכט 884,0

רויטם"

און 884,4

806

געשטימט
שטימען

פאַ

ר

אָננע-

וינע אָפּנענעבען

 1ע ג ען אש אינפיהרונג.
געווארעש.
דער רעולטאט פון רעפערענדום איז געווארען באַוואוסט .ענדע
פעפּטעמבער,

,0191

ארויסע,
ניט געסוסט ,װאָס די מאיאָרוטעט איז דאָ געווען ג
האט דער גרעסטער שייל פוןדער דעמאַלדינער איונגער" עקזעקוי
טיווע אַנגעהויבען  6טענה'ן ,דאָס אַזױ וי עס האַנדעלט זיך דאַ
װעגען א  3יי  9ר איינריכטונג אין ארבייטער רינג ,װאָס אין

פארכונדען

מיט העכערען

די צאהלוננען,

דארף פען ,פיט

דער

פון צוויו-

קאַנסטיטוציע פון א .ר ,,האַבען דערפאר א .מאיאריטעט
דריטעל שטימען ביים רעפערענדום.
די מינאריטעט אין דער עקזעקוטיווע האט ,ווידער ,געזאַנט,
אצז פראטוירטאל רייטם אין נִיט קיין  1יי ע אינריכטונ ,נֹאַר
אן אויסקעפערונג פון אן אלטער איינריכטונג ,און עם אין ניט
נויטיג צוויי-דריטעל שטימען דערפאר,
די עקזעקוטיוע ,וואו די פמעהרהייט אין געווען פאַר צויי-
דריטעל ,האט דורכנעפיהרט א באשלוט ,אז די פראנע זאָל אָפּנע-
ליינט ווערען ביז דער 61טער קאַנװענשאַן ,וועלכע זאל באשליסען,
אויב א געוועהנליכע סאיאריטעט אין גענות ,אָדער ניט.
דער סכטוך איז ,פאַרשטעהט זיך ,ניט געבליבען אין די פיער
ווענט פון אַפּים פון דער עַקו .קאַמיטע ,נאַר אין אַרױסנגעטראַגען
געווארע דרויטען ,וואו עס האָט זיך אַנגעהױינען א נגרויטער שטורם
צווישען די מיטנלירער,
די אנהעננער פוֹן ,פראטוירנא? רייטס" האַבען גע'טענה'ט,
אַז די מאַיאַריטעט אין גענוג און דאָט נייע סיסטעם מון אייננע-
פיחרט ווערען פון יאנואר ,6 ,און די געגנער האבען דוקא גע-
פאַדערט צװויידדריטעל שטימען און האָבען אויטערנעשטיצט דעם
באַשלום פון דער עקזעקומיווע,
געוועחנליך איז דאַ די פרונציפּיעלע פראַנע געווען צונעמישט
און צונשוירצט מים אנדערע פּניות .די פֿאַרואלטונג איז געווען פאר
אפּלוינען די פראטוירנא? רייטט ביז דער קאַנװענשאן ,ווייל זי האט
געמיינט ,אַן די איינפיהרונג פון די גייע צאַהלוננען װעט פֿאַרקלע-
דאס האט זי ניט נעוואלט ,עם זאל טֿא-
נערען די מעמבערשיפ.
עס דארף דא געזאַנט װערען ,אן ניט
סירען אין איהר טערמין,
אַלע היונגע" האבען געהאלטען פיט דער פעהרהייט טון דער עט-
זעקוטיווע און נים אלע אטלטע" זיינען געטש סיט דער פינדערהייט,
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גראָד די עלטסטע ברענטשעס ,די הויפּט פעסטונגען פון די
.אַלטע" ,די ברענטשעס  1און  ,2האָבען אין דעם פאַל אונטערגע-
אין אָט די ברענטשעס זיינען
שטיצט די איוננע" פאַרוואלטונג
די מיטגלידער אין דורכשניט געווען פון א העכערען עלטער און
האָבען שטאַרק פּראָטעסטירט געגען די איינפיהרונג פון פראטויר-
נאל רייטס ,ואס װאלט פאַר זיי געהייסעז באַדייטענדע גרעסערע
צאַלוננען,
עס איז געשאַפען געװאָרען א לאַנע ,דאָס אַזױנע פאַלטע" וי
י .וויינבערג און בולנאטש האָבען גערעדט פון איין פּלאַטפאַרמע
געגען .רייטס" ,זייט ביי זייט ,מיט אַזױנע מיונגע" ,װי ס .מנקר,
א .ראפאלאָווסקי ,ה ,פעלדמאן ,וכדומה ,אַרויסגעהענדיג ,געוועהנ-
ליך ,פון פאַרשידענע גאַנץ ענטגענענגעזעצטע מיינונגען.
די עקסטרעמען זיינען זיד דאַ צוזאמענגעקומען.
די ניישאַנא? באַָארד אוו דירעקטאָרס איז לחלוטין ניט צ|-
פרידען געווען טיט דעם באַשלוס פון דער עקזעקוטיווע ,אפּצולײגען
די פראגע ווענען א געוועהנליכע מאַיאָריטעט אָדער צווייידריטעל
ביז דער קאַנװענשאָן ,די דירעקטאָרען האָבען אויסנעטייטשט ,אַז
דאָס סיסטעם פון פראטוירנאל רייטס אין ניט קיין נייע איינריכ-
טונג און מען באַדאַרף דערצו ניט האָבען קיין צווייידריטעל שטימען,
דאַ האָט זיך דער קאמף שטאַרק צופלאקערט.
ווער איזן דאַ גערעכט ,די עקזעקוטיווע אָדער די ניישאנאל
באָאַרד אָוו דירעקטאָרס ?
ביי מאנכע היצינע דעבאטען און דיסקוסיעס פון די פאַר-
װאַלטענדע קאַמיטעס און ברענטשעס אין גאַנץ אָפט די הויפּט
פראנע ,דער עצם ענין איבער די פראטוױרנאל רייטס ,פאַר-
שטעלט געװאָרען פון דער פראגע ,ווער האָט דאָס רעכט צו ענט-
שיידען אַזױ זאַכען ,די עקזעקוטיווע אַדער די ניישאנאל באָארד ?
ווער האָט דאָ די יוריסדיקציע ?
לוים דעם רעפּאָרט פון דער עקזעקוטיוו צו דער 61טער קאַנ-
ווענשאַן ,האָט זי אין אַנפאַנג געװאַלט איינפיהרען די ,פראטויר-
נאל רייטס" דעם 1טען יאנואר ,6191 ,אָט טאַקע ,װוי די ניישאַ.--
נאל באָאַרד האָט גע'פּסקנ'ט .זי האָט שוין אפילו צוליב דעם צוועק
אַראַנזשירט א נרויסען יום טוב ,אַבער די פּראַטעסטען פון די ברענ"
טשעס האָבען דאָס ניט דערלאָזען.
די ניישאנא? באָארד אוו דירעקטאָרס איז זיך נאָך אַמאָל
צוזאַמענגעפאָהרען אויף דער אויפפאַדערונג פון דער עקזעקוטיווע,
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און דאָס סאל האָט זי באַשלאַסען ניט גלייך איינצופיהרען די
מראטוירנאל רייטס ,נאר אַרויסשיקען צו אַ דעפערענדום ,אויב מען
באַדאַרף האַבען דערפאַר צוויי-דריטעל שטימען אָדער עס איז גענונ
א מאַיאָריטעט,
דער
דריטעל,

רעפערענדום

האָט גפעּסקנ'ט,

אִם װאָס די עקזעקוטיוו
דער 61טער קאַנווענשאַן :

אז עס פוז זיין צוויי"

האָט געזאַנט אין איהר רעפּאָרט

צו

,אנערקענענדוג דאָס קאָנטטוטוצואַנעלע רעכט פון די דירעקטאַרען
אויסצוטייטשען

א פּונקט איבער

וועלכע עס און דאָ א צווופעל ,האָבען

מיר אָנגענומען זייער אויסטיומשונג און זיך גלייך אָנגעפאַנגען גרויטען
אוונצופיהרען פראטוירנאל רויטס .וווסענדוג ,אַז טווזענדע מעמבערס
זיינען מיט די ריוטס אונצופריעדען און דאָס זיי קוקען אויף דער איונ-
פיהרונג אלס א וואינע פאר אונזער אָרדען ,האָבען מיר באשלאָסען צו
מאַכען א יום טוב פון דעם איבערגאַנג צו דער נייער סוסטעם ,כדי טאַקע
צו אַדװערטיווען שטאַרק אונזער אַרגאניזאַציאָן און אַריונצוגעבען א
נוויעם גווסט אין אונזערע פעסומוסטיש-געשטומטע מעמבערס .מיר האַ-
בען ,אלס ערשטען שריט ,גענומען אראנזשירען א פעסט-אָװענט אין קאר-
געגיע האָל אויף א מאסשטאַב ווו דער ארבויטער רינג האָט נאָך קיינטאָל
נוט געהאט ,און אויך צו אראנזשורען פעסטען אין אנדערע שטעמ ,וואן
מיר האָבען א גרויסע מעמבערשיפ.
אָבער איודער מור זיינען ווייט געגאַנגען האָט זיך דער קלאָרער
הימעל איבער אונז פארצווגען מיט װאָלקעגס ,וועלכע האָבען פאָראויס
באַצווכענט אן אָנקומענדען שטורם.
עס האָט ניט גענומען לאַנג און דער
שטורם האָט אויסגעבראָכען מיט
ו
ו
י
ל
ד
ע
ר
ק
ר
א
פ
ט
 .צוערשט אוונצוגע,
דערנאָך צעהנדלוגע ברענטשעס,
ה
א
ָ
ב
ע
ן זיך אָרגאניוירט אין קאָנפערענ-
צען און גענומען סטראשען ,אז זיי וועלען שפּאַלטען דעם אָרדען .ביו
מאנכע פון דוזע קאַנפערענצען האָט מען אָפען גערעדט פון געהן
קאָורט נאָך אונדזשאָנקשאָנס צו פארוועהרען די איינפיהרונג פון פרא-
טוירנאל רויטס .הגם פאַרשידענערליו מעמבערס האָבען געשטורמט געגען
אוינפוהרען דוֹ גייץ סוסטעם ,זיינען דוי פיהרער פון דיוע קאָנפערענצען
אָבער געװאָרען כמעט אווסשלוסליך יענע ,וועלכע האָבען זיך באַטראכט

אין

אלס די טראַדיצואָגעלע געגנער פון דער איצטיגער עקועקוטיווע.
האָבען געהעצט דעם עולם ,האָבען אָרגאניזירט א באַועגונג פאר
רופען א ספּעציעלע קאַנװענשאָן פון אָרדען און זיונען טאַקע ארומגץ-

ווו

אוונ-

| דו געשוכטע
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אינדאָרסמענטס

פאר אַזאַ
|

ספּעציעלער קאָנװענשאָן.

אוונזעהענדיג ווי ערנסט דו לאגע איז און ווו טרויעריג עס קע-
גען זיין די פאָלגען פאר'ן אָרדען ,האָבען מיר באשלאָסען ,או עס איו דאָ
איין װועג צו רעטען די גאנצקייט פון דער אָרגאנוואַציע ,געמליך :צו
ווירקען אויף די ניישאָנאל באָארד אָוו דירעקטאָרס צו רעקאָנסידערען
וייער באשלוס

און בלויבען ביי דער ענטשוידונג פון דער עקזעקוטיוע,

דאָס היוסט צו ווארטען ביו'ן קאָנװענשאָן.

מיט דעם אויסווכט האָבען סיר צוואמענגערופען די דירעקטאָרען
אויף א סמפעציעלער זיצונג און פאר ווו פאָרגעלעגט דו גאַנצע לאַגע.
עס זיינען צו זיו אויך געקומען פארטרעטער פון דו ברענטשעס ,װאָס
זיינען געווען געגען ,װוי אויך פון אַזעלכע ,װאָס זיינען געווען פאר
פראטוירנאל רויטס .דאמאָלס איז שוין געווען אין גענעראַל-אָפים אַ פאָ-
דערונג פון  82ברענטשעס פון  8סטייטס פאר א רעפערענדום וועגען רו-
פען א ספּעצועלע קאָנװוענשאָן .די דירעקטאָרען ,איינועהענדיג או מיםט
וווער פריהעריגער געאוילטער אויסטויטשונג האָבען זיי פאראורזאכט
דעם גאַנצען מומעל ,האָבען איצט באַשלאָסען  --ניט װי די עקועקוטיווע
האָט געטהאָן ,צו פּאַרשיבען די אוונפיהרונג פון פראטוירנאל וויטס ביו'ן
קאַנווענשאָן ,זאָנדערן ארויסצושיקען א רעפערענדום צו די מעמבערס אויב
דו איינפיהרונג פון פראטוירנאל רויטס אוו אַ גייע איונריכטונג אָדער אַן
אלטע ,צו אַזאַ איינריכטונג דארף בלויז א געוועהנליכע מאַיאָויטעט אָדער
מוז האָבען א צוויי-דריטעל טאַיאָריטעט .די מעמבערשיפּ האָט דאן קלאָר
און שאַרף געגעבען דעם ענטפער  --אז צויי-דריטעל איו אונבאַדינגט
נויטיג און דאָס די עקזעקוטיווע איז געווען גערעכט מיט איהר אויס-
מויטשונג ,אַן פראמוירנאל רייטס אוו אַ נ !יע
לויט דעם
אפגענעבען
אכיסעל?

באַריכט,

װאָס

אויף דער 61טער

אַנדערש.

דער

א וי נריכ טונג.

י .בערנשטיין
קאַנווענשאן,

באַריכט-אַפּגעבער

פון דער

נ .ב .ד .האָט

איז די זֹאַד פאַרגעקומען
וושרפט

אין גאַנצען

די

שולד פאַר אָפּלײינען דאָם נייע סיפטעם אויפף דער ערועקוטיווע און.
איז איהר חושד

אין זייטינע פּניות:

,ווען דער דעפערענדום וועגען די אויגפיהרונג פון פראטוורנאל
רייטס איז דורבגעגאנגען מיט א ריזיגער מאַיאָריטעט ,האָט דוֹ עקזעקוטיוו
קאַמיטע זיך אָפּגעהאלטען דיזע רעפאַרמע דורכצופיהרען ,נאָר דערפאר,
ווייל די מעהרסטע מעמבערט פון דער עקזעקוטיווע זיינען געגען פרא-
טוירנאל רייטס ,דערפאַר ווייל דר .ראָזענבלאַט האָט פאַר דיזער רעפאַרם
אַגיטירט -- ,און אז מען זוכט געפינט מען -- ,האָט מען געפונען אַ
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די געשיוכטע פון ארבייטער רוֹנג

פּונקט אין דער קאָנסטיטושאַן ,וועלכער האָט זיך געלאָוט טייטשען ,און
דו עקועקוטיווע

האָט אַזוי אויסגעטייטשט

דוֹ קאָנסטיטושאָן,

דער איינפיהרונג פון פראטוירנאל רייטס און נויטיג
מ אַי אָר י ט עט.

ם על

ענטשוודונג
קראפט,

אומגעװאָרפען,

ענטװויקעלט

על?
שמע
ס

צ ו ו ו '  -ד ר ו-

וװען די נ .ב .האָט ביו איהר זיצונג דיזע
האָט זיך אין געהיים ,וי

א פּראָטעסט-באַװעגונג

קאָנוו

דאָס פאר

ענ

מוט

מיט

א צויבער-

א פאָדערונג

א

פון

שאָן .און נאָך דעם װוי די פאָדערונג פון

פטען סטייטס איז אַרוונגעקומען אין אָפוס ,האָט שוון דו נאַצ .עקז .קאָמ.
טעלעגראפיש צונויפגערופען די נ .ב .אָוו דירעקטאָרס זוו צו צווינגען צו
רעקאַנסידערען זייער באשלוס.

דו שטימונג פון וענער ספּעציעלער זיצונג

אוז געווען אַזעלכע ,דאָס עס איז גאָר קוין וואונדער ,װאָס דער רעוולטאַט
איז געווען אזעלכער ,װוי אייך איז שוין באקאנט.

עס און בלווז גענוג

צו באמערקען ,דאָס ביו דיזער זיצונג פון נ .ב .האָבען די מעמבערס

פון

באָאַרד זעלבסט ניט געקענט האָבען דאָס װאָרט ביו  7אוהר אבענדם .מען
האָט זיי איונפאך ניט געלאָוט רעדען.
דו בעסטע ארגומענטען

די באליידיגונגען

אויף א מוונונג אווסגעשפּראַכען

געווען

זיינען

בוו א מעמבער

פון דו נ .ב)*".

די 61טע

האָם אויסגעקליבען

קאַנװענשאַן

רייטס קאַמיטע נאַכאמאָל צו באַטראַכטען

אַ פראטירנאל

די פראַנע.

די קאַמיטע האָט ארייננעבראכט דורך דעלעגאט וואלאָס פאָל-
גענדע רעזאַלוציע ;
 ,די 61טע

יעהרלוכע

קאַנװענשאַן

פון א .ר,.

פֿאַרואַמעלט

אין

בראַנזוויל לוובאַר לייסעאום ,מאי דעם 9טען ,דריקט זיך אויס פאר דעם
באַשלוס פון דער 81טער 'יעהרלוכער קאָנװענשאָן אוינצופיהרען

פראטויר-

נאל רויטס,
,נעהמענדוג
גערופען
מען

אבער און אנבאטראכט,

אונקלאָהרהייט

אז דוזע פראנע האָט ארויס-

און מיספארשטענדניסע

אין פאַרלויף פון לעצ"

יאהר און אויך ,אז עס איז זעהר נויטיג מעחר אויפצוקלעהרען

מעמבערשימ וועגען די ווירקונגען
זער נווער סוסטעם

און

ווניוטעד

און געזעצליכע באַשטימונגען
סטויטס

די

פון דו-

און קענעדע ,באַשליסט

דוזע

קאָנװענשאָן צו ערוועהלען א קאָמיטע פון  7דעלעגאַטען ,וועלכע ואָלען אלע
אוונצעלהיוטען אווספאָרשען ,ווו אויך אויפקלעהרען שרופטליך און מינד-

ליך די ברענטשעס און זיך שטעלען אין פארבונדונג מוט עקספּערטען:
,נאַכדעם ווו דיזע קאָמֿיטע וועט פאַרטיג ווערען מיט איהר אר-
בויםט און וועט געפונען פאר גונסטוג אוונצופוהרען דו פראטוירנאל רויטס
*) באריכט פון דער 01טער פעַנװענשאָן.
זי

דו געשיכטע
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סיסטעם ,זאָל זי האָבען דאָס רעכט ארווסצושוקען עס צו א רעפערענ-
דום ,וועלכער זאָל אריינגעהן אין קראפט מים צויי-דריטעל מאַיאָריטעט
פון די אָפּגעגעבענע שטימען.
,דו נאַצואָנאלע עקזעקוטיוו קאָמיטע איז פארפליכטעט צו העלפען
די ארבייט פון דיזער קאָמיטע פינאַנציעל און מאָראַליש.
,דיזע פראטוירנאל רויטס קאָמיטע איז פאַרפליכטעט צו ברענגען אַ
רעפּאָרט פון איהר טעטיגקייט צו דער 1/טער יעהרליבער קאָנװענשאָן,
וי דער רעזולטאָט זאָל ניט זיין.
א,ין פאל דיזער רעפערענדום געהט דורך מיט דער נויטינער צוווו-
דריטעל

מאַיאָריטעט,

זאָל די נייע פיסטעם

פון צאהלונגען

פאר'ן מאָר-

טשוערי פאָנד אוינגעפיהרט ווערען ש ט ו פ ע נווי יז אַזי ,אז צו
ענדע פון די נעקסטע דריי יאָהו זאָל די נויטיגע העכערונג פון די צאה-
לונגען אויסגעגליכען ווערען.
,עהמענדיג אין אנבאטראכט ,אז די לייבאָר ליעג איז א שועם-
נ
טער-אָרגאניזאַציאָן פון ארבייטער רונג ,רעקאָמענדירען מיר ,או דו פרא-
טוירנאל רויטס קאָמיטע זאָל האָבען א רעכט צוצוציהען  2דעלעגאַטען
פון דיזער אָרגאַניזאַצואָן מיט א באַראַטונגס-רעכט".
די פארטרעטער פון די עלטערע ברענטשעס האַבען אָבער נאָך

פון פראטוירנאל

אַלץ געוואלט אָפּליינען די איינפיהרונג

רייטס.

אב .עפּשטײן האָט פאַרגעלענט אַן אמענדמענט צו דער רעזאַלוציע.
עס

האָט

זיך ענטוויקעלט

איבערצונעבען

א לעבעדינע

דעבאַטע,

װאָס

איז

ווערט

;

פר .עפּשטוון ,נוואָרק ,לעגט פאָר פאָלגענדען אמענדמענט :דאָס דו
קאַטמיטע ,וועלכע וועט ערוועהלט ווערען צו שטודירען דיוע פראגע ,זאָל

נוט האָבען קיין רעכט אַרויסצושיקען א רעפערענדום ,נאָר זאָל רעפּאָרטען
צום נעקסטען קאָנװוענשאָן.
דער טשערמאן ערקלעהרט ,דאָס אַזוי װוי דוי רעזאָלוצואָן ענט-
חאַלט אין זיך  2פּונקטען ,וועט ער פריהער אָפּשטימען דעם הויפט-פונקט,
צו זאָל מען אַזאַ קאָמיטע איבערהויפט ערוועהלען .ער שטעלט די פראַגע
צור אַמּשטומונג ,און אלע דעלעגאטען

מיטע זאָל ערוועהלט ווערען.
לעבהאפטע דעבאַטע.
פר .װואָלאָס פארטיידיגט

שטימען

דערפאר ,דאָס א 7ער קאָ-

איבער דעם אמענדטענט ענטוויקעלט זיך אַ
די רעזאָלוציאָן ,װי געשריבען.

פיעלע

זיינען פאראינטערעסירט,

דאָס דו

פון אונזערע מעמבערס און ברענטשעס
פראטוורנאל דיוטס זאַלען אנגענומען ווערען ,און דיזע רעזאָלוציאָן וועט
דיוע

פעמבערט

און

ברענטשעס

ערמוטיגען.

די געשיכטע פון ארביימער רונג
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בער דעם אַטענדמענט רעדען ש .בולגאַטש ,ו .וויינבערג ,ב .ביכאָווסקו
און ס .ווראָק .פאַר דער רעזאָלוציע טרעטען אַרויס ר .גוסקין ,ט .ו.
אשפּיו ,ל .בענענסאָן ,ס .ואַנאַס ,ב .לעווימאן ,מ .שפּיונראד און אנדערע".

דער אמענדמענט אדיוןרכגעפאלען.
די קאַנװענשאַן האָט דאַן ערוועהלט א קאָמיטע פון זיבען,
ואס אין באַקאַנט אונטער דעם נאָמען חפראטוירנאל רייט קאָמי-
טע" .פאַלנענדע זיינען ערוועהלט געװאָרען  :נ .פיינערמאן ,בר,
 89סו.ואלאס ,בר {97 .יא.שפּיז ,בר 0141 .סנ.ודעלמאן ,בר.
 85ס ר
.אפּאַפּאַרט ,בר 1 005 .דאל
.פּערין ,בר ,08 .און י .א .טיל-
ווערמאן ,בֵר.854 .
גלייך נאך דער קאַנװענשאָן האָט זיך די קאָמיטע קאַנסטי-
טואירם און האָט געלאַזט וויטען וועגען דעם ,וי איבערהויפט או-
בער די אויפגאבען פון איהר ארבייט צו רי סמיטגלידער,
אין אַקטאָבער ,6191 ,האָט די קאָמיטע
אינגעלאדען
דעם עקטשוערי און אינשורענט עקספערםט ג.
ד
.
עלדרידזש,
א
ָ
ר
וועלכער האָט געהאלטען אן אויספיהרליכען רעפּ ט אויף א מו-
טינג אין בראַדוויי סענטראק ,וואו עס זיינען נגעווען די מיטנלידער
פון דער נאצ .עקז .קאַמיטע און פוֹן ד
נייישאנאל באאַרד אוו די-
רעקטאַרם ,דער לינעפ אדווייזער מאיר לאַנדאָן און אַזױ טעטינע
מעמנערס פון אַרבייטער רינג.
ד ,עלדרירזש'ס רעדע האָט געהאט א גרויסען איינפלוס אויף
דער איינפיהרונג פון פראטוירנא? רייטט*).
אַ סאָב-קאַמיטע פון דער פראטוירנא? רייטס קאָמיטע (וא-
לאָם ,פיינערמאַן און י .באַסקין) האָט געהאט אַ קאַנטערענץ מיט
טשאַרלן ע .יוהן ,געוועזענער יונייטעד סטייטס סופּרים קאורט
דזשאָסטיס און שפּעטער טעקרעטערי אוו סטייט ,וועלכער אין בא-
קאנט אלס איינער פון די גרעסטע אױיטאָריטעטען אין אינשורענם גע-
זעץ פראַגען .מר .יוחז איז געווען אויף וואקיישאָן ,נאָך דעם שווערען
קאמפּיין ,װאָס ער האָט געמיחרט אַלס קאַנדידאָט פאר פּרעזירענט.
אויף דעם בריעף פון דער פראטוירנא? רייטס קאָמיטע האָט ער
נלי
יך באַשטימם אַ טאָג פֿאַר א קאַנפערענץ און אין געקומען אין
גיר
י
א
ַ
ר
ק
א
ו
ן
סיטגעבראַכט זיין סטענאַנדאַפער ,כדי יעדעס װאָרט
פון
ד
ע
ר
ב
אַראַטונג און פון זיין סטייטמענט זאָל ניט פאַרלוירען
געהן.

) די רעדע איז געדרוקט א
ון ,פרוונד" פון אָקטאָכעה--נאָוועמ-

בער,6191 ,

דו געשיוכטע
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מר ,יוהז האָט קלאַר געמאַכט פאר דער סאב-קאַמיטע די געזע-
פון יעדען סטייט באזונדער ,און האָט אַנגעצייגט ,אז אונטער
צען
קיינע אומשטענדען װעט דער אַ .ר .ניט זייז אימשטאַנד צו טהאַן
געזעצליד ביזנעס ,סיידען ער וועט אננעהמען די פראטוירגאל רייטס.
דעם סטייטמענט פון מר .יוהז האָט די פראטוירנא? רייטס
קאַמיטע פאַרשפּרײט צווישען די מיטגלידער פון אַרבייטער רינג.
ס'איז דאַ כדאי צו באַמערקען ,אז מר .יוהז האָט פאר זיין אַר-
בייט זיך ענטזאנט צו נעהמען באַצאַהלט.
ווען די פראטוירנא? רייטס קאַמיטע איז פאַרטיג געװאָרען
מיט איהר אַרבײט ,האָט זי צונעגרייט אַן אויספיהרליכע ער-

קלעהרונג ,װאָס זי האָט דעם 09טען דעצעמבער ,6191 ,אַרױסגע-

שיקט מיט א רעפערענדום וועגען איינפיהרען פראטוירנאל רייטס,
צווישען אַנדערעס שרייבט די פראטוירנאל רייטם קאַמיטע
אין איהר ערקלעהרונג ;
און א צושרופט צו די ברענטשעס איז ווירקליך שווער אויסצו-
רעבענען אין איונצעלהייטען פון יעדען פּונקט באַזונדער און באַקאנען די
מעמבערס מיט דעם גאַנצען שטודיום װאָס די קאָמיטע האָט געמאַכט .מיר
געבען אן אינערבליק או"

וועלען דארום מרויען אין אלגעמוינע שטרובען
בער אונזער ארביים.
די פּונקטען מיט וועלכע די קאָט .האָט זיך באַדאַרפט רעכענען אין
פאַרבינדונג מיט דיוער פראגע קאָנען איינגעמיילט ווערען װוי פאָלגט:

)

די זיכערהייט פראגע.

)9

דו געוזעצליבע פראגע.

)8

דער לאַסט פון צאָהלונגען אויף די מעמבערם.

)4

די לאַגע פון דעם אַ .ר .אָנצונעהמען די רייטס יעצט און פאר-

גלווך מיט אנדערע אָרדענט.
)8

|

די גאַנצקײט און שטאַרקייט פון אַרבייטער רוֹנת.
די זיכערהיים

פראנע.

איבער דיזער פראגע האָבען מיר זיך בעראטהען מיוט אוינעם פון
גרעסטע עקטשועריס פון לאנד און דאָס איז מר .עלדרידוש פון באָס-
דו
מאַסס ,.און עס איז פעסטגעשטעלט געװואָרען דאָס לויט דו צאָהלונ-
מאָן,
וועלכע מיר צאַהלען פאר טויטען בענעפיט און לויט דעם רעזערוו
גען
װואָס מיר פארמאָגען ,אוז דער אַ .ר .נים אימשטאַנד אויסצאָהלען
פאָנד,
י  98פּראָצענט פון זיינע אלגעמיינע פארפלוכטונגען צו די מעם-
מעהר וו
אין אַנדערע ווערטער :אויב דער אַ .ר .זאָל זיינע צאָהלונגען פאַר
בערט
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טויטען-בענעפיט אָנהאַלטען װוי יעצט ,וועט קומען א צווט ,דאָס דער א .ר.
אויסצוצאָהלען

וועט ניט זיין אימשטאַנד

ער פאַרשפּרעכט צו זיינע מעמבערס.
פארשידענהווטען

נונגס
קומען.

בענעפיט ,וועלכען

דעם טויטען

נאַטירליך ,קאָנען דערביי

ווען ,נאַטירליך,

דיוע

ווייטערע

ויין מיו-

צוקונעט

וועט

איוניגע ווילען האָבען דאָס דיוע ווייטערע צוקונפט קאָן מיינען

מיט  04--09ואָהר שפעטער ,אווניגע ווידער פאַרקערט ,ווילען האָבען דאָס
אין  01יאָהר ארום וועם שוין דער א .ר .ניט קאָנען אויסצאָהלען

זיינע

פאַרשפּרעכונגען.
דו קאָמיטע קאן ניט און יל
איונצעלהייטען.

אין אַועלכע

זיך ניט אַריינלאָוען

זיכער איז אָבער דאָס אין  8יאָהר ארום וועלען די צאה-

לונגען מוזען זיין גרעסער ווי זיי זיינען

יעצט ,און אין  01יאָהר אַרום

פיעל גרעסער װוי אין  8יאָהר ארום ,װאָס מיר ווילען דאָ אָנצייגען און
אויף

הויפּטועכליך

איין

פונקט ,וועלכער וועט װאַרפען

א ליכט איבער

דיזער פראַגע.
יעדער אוינער פון אייך ווען מען וועט איהם נאָר פרעגען אויב עס
און גום פאר'ן אַ .ר .אַריינצונעהמײַן
זיכערהויט
זאַציאָן

ענטפערען,

אז

יאָ;

אריין

און

װאָס וועניגער

נעהמט

שטרווכט,

פילע נייע מעמבערס ,וועם ער מיט

װאָס מעהר

נייע מעמבערס
מעמבערס

דעם אַ .ר.

ער האָט  08טויזענד מעמבערס,

מילואָן דאָלאַל .

דער רעזערוו

אַרב .רינג פאַרטאָגט צו פאַרויכערען
מיליאָן דאָלאר.
דאָלאר ,און
אויסמאכען

אָרגאניזאַצואָן

אלץ בעסער איז פאר דער אָרגאַניזאַציאָן.

אוו דאָס אָבער אין דער ווירקליכקייט
8

די

אַן אַרגאַנו-

אַזוי?

סיר וועלען נעמען

וועלכע זיינען אינשורט

אין

פאָנד ד .ה .ד' קעש געלט װאָס דער
די אינשורענס איז אַרום אַ האַלבען

רעכענענדוג דאָס פּער מעמבער ,וועט דאָס אויסמאכען 01

רעבענענדיג

פּער

עמטװאָס ווענינער

יעדע 001

דאָלאר אינשורענס,

וועט דאָס

װוי  4דאָלאר.

ווען דער אַר .רונג זאָל אַרויננעמען נאָך  02טויזענד מעמבערט און
קיינעם ניט שטרייכען ,וועט ,נאַטירליך ,דער פּראָצענט פאַר יעדע  001דאַ-
לער אונשורענס

אָדער פּער ועדען מעמבער פיעל קלענער ווערען און אנ-

שטאָט דעם װואָס דער אַרב .רוֹנג האָט אווסויכטען

צו בעצאָהלען

צענט פון זיינע אינשורענס ,וועלען דיעזע אויסויכטען
רען.

און אַזוי קומט

 92פּראַ-

פיעל קלענער ווע"

אווֹס ,אַז דאָס ,װאָס פאַר אַן אָרגאַניזאַציאָן

װאָלט

באַדאַרפט זיין אַ ברכה ,קומט אין דער ווייטער צוקונפט דערפון אַרוים א
קללה.

דוֹ אורזאַכען

דערפאַר

זיינען

גאַנץ

אוונפאַך:

די

צאָהלונגען

וועלכע מיר צאָהלען פאַר דעם טויטען בענעפיט פאָנד ,זוינען נים גע"
ניגענד און ניט וויסענשאַפטליך באַגרינדעט ,און ווען דער אַרב .רינג
װאָלט ניט געשטראָכען

אין פאַרלויף פון זיין עקויסטענץ אַווי פיעל טוו-
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זענדער מעמבערם ,וועלבע לאָזען איבער אין זיין קאַסע דעם  1פּראָצענט
אוינטריטם געלד ,אויך די טהייל װאָס זיי האָבען איינגעצאָהלט פאַר דעם

טוימען בענעפיט ,װאָלט די לאַגע פון אַרב .רינג היינט צו טאָג געווען אַ
טרויעריגע ,אין אַנדערע װוערטער :דעם אַרב .רונג'ם גליק און זיכער-
הייט באַשטעהט אין װאָס מעהר צו שטרייכען מעמבערס .איז אַזאַ לאַגע
די אוונפיה-
אַ נאָרמאַלעץ? איז אַזאַ צושטאַנד אַ ווינשענסווערטער?
רונג פון אַ וויסענשאַפטליבען סיסטעם פון צאָהלונגען נעהמט דעם אֵרב.
רונג פון אַזאַ לאַגע אַרוום און שטעלט איהם אַװעק אויף אַ פעסטען נאָר-

מאַלען באָדען.
די געזעצליכע פראנע.

ס און פועל גערעדט געװאָרען וועגען דעם געזעץ אין פאַרשיעדע-
ע
אונז
נע סטייטס פאַר אָרגאַניזאַציאָנען ,װאָס צאָהלען טויטען-בענעפיט.
דאָ די לאַגע פון דעם אַר .רינג אין פאַרבינדונג מיט דעם
דוכט אָבער,
נאָך ביז היינט ניט קלאָהר אַרויסגעבראַכט געװאָרען און די
געזעץ איז
ס און ברענטשעס זיינען נאָך מיט דיזער פראַגע ניט באַקאַנט.
מעמבער
יטע האָט דאַרום געשיינקט דיעזער פראַגע ספּעציעלע אויפמערק-
די קאַמ
מיר האָבען זיך באַראַטהען מיט אונזער עקטשורי ,וועלכער
זאַמקײיט.
יך גוט באַקאַנט מיט די געועצע אין פאַרשיועדענע סטייטם ,מיט
אוז או
ער ליגעל אַדװייוער ,קאָנגרעסמאַן מ .לאָנדאָן ,און אום נאָך מעהר
אונז
פעסטצושטעלען די פראַגע אַזוי ,אַז קיין צוויי מיינונגען זאָלען וועגען
דעם ניט קאָנען זיין ,האָבען מיר געהאט אַ קאַנפערענץ מיט מר .טשאַרלעס
 ,געוועזענער יונייטעד סטויטס סופּרים קאָורט דושאָדוש און געווע-
ווהז
אַנדידאַט פאַר פּרעז ידענט ,וועלכער ווערט באַטראַכט אַלס דער גרעס-
זענער ק

מער אויטאָריטעמ אין אונשורענס לאָאָ אין לאַנד ,און דעם רעוולטאַט פון
אַלע באַראַטהונגען און קאָנפערענצען וועלען מיר יעצט פאַר אייך
די
פּאַרלעגען.
צוערשט אווניגע ווערטער וועגען דעם געועץ:
די מעהרסטע סטייטס פון דיעזען לאַנד האָבען מיט אוונוגע ואָהר
אַז יעדע אָרגאַנוזאַצואָן,
צוריק אָנגענומען אַ געזעץ ,וועלבער לויטעט:
צאָהלט טויטען-בענעפיט און וויל זיין געטשאַרטערט און די
וועלכע
טס ,דאַרפען צושטעלען צום קאָמישיאָנער אָוו אונשורענס פון באַטרע-
סטוי
ען סטייט א וואליואיישאָן (אָפּשאַצונג) רעפּאָרט ,וועלכער זאָל צייגען,
פענד
י מעמבערס צאָהלען פאר דעם טויטען בענעפיט פאָנד צאָהלונגען ,וועל-
אַז ד
ען װיסענשאַפטליך באַזירט און די צאָהלונגען זיינען אזעלבע,
כע זיינ
פּראַצענט ,ד .ה .אַז די צאָהלונגען פאַר דעם
וועלכע צייגען פולע 0
נד מוזען זיין אַזוי אויסגערעכענט ,דאָס זיי זאָלען זיין גע-
טויטען פּאָ

לצי געשיכטע פון ארביימער רונג
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נוג צו דעקען דו אונשורענם אויסגאַבען פון דער אָרגאַניזאַציאָן צו יע-
דער צווט ,זאָגאַר אין דער ווייטער צוקונפט .אין קורצען ,מיינט דאָס,
זיי מוזען האָבען דעם סיסטעם פון צאָהלונגען ,וועלכער איז באַקאַנט אונ-
טער דעם נאָמען:

,דער פראַטוירנאַל רויט סיסטעם",

אַ סיסטעם,

וואן

יעדער מעמבער צאָהלט לויט זיין עלטער און יאָהרען.
און אַזוי וי יעדער געזעץ ווערט געטייטשט און פאַרטיימשט ,אַווו
איז אויך מוט דועזען געועץ .און מיר האָבען זיך דאַרום געמוזט אויך
באַקאַנען מיט די אווסטייטשונגען פון דיעוען געועץ.
און דאָס איז דער רעוולמטאַט:
דער אַרביוטער רונג טהוט ב
י
ז
נ
ע
ס
,
ד .ה .ער האָט ברענטשעס און
מעמבערס

איון  48סטווטם

פון דו פאַראוונוגטע

שטאַאַטען

און קענעדע,

אין  49פון דיזע סטיוטס איז דער אַרבייטער רונג ניט געטשאַרטערט און
קאן אונטער קיינע אומשטענדען דאָרט ניט ווערען געזעצליך ,סיידען ער
וועט אָנגעהמען דו פראַטוירנאַל רייטס .דער אַר .רינג ווען ער וועט אָנ-
נעהמען די ריוטס קען װוערען געועצליך און פאַרשפריומען זיין מהע-
טיגקויט

אין

אַלע סטיוטס

אוונשלוסענדיג

מאַסאַטשוזעטס

סמייט

און

קעגעדע.
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מאַסט .אַפּעיר און דער סוף
איז געװוען דאָס מיר האָבען ניט און קאָנען ניט האָבען דאָרט קיין
ברענטשעס ,אָבװאָס טווזענדער גוטע געטריוע גענאָסען בעטען זיך איינפאַך
מיר

זאָלען זיי אַרייננעמען

און וועלען זיך פיהלען גליקליך ,ווען דער

אַרבייטער רינג װועט נאָר אָנגעהמען די רייטס און קאָנען ווערען געזעצ-
ליך אין וענעם סטווט .דאָס אוז דו לאַגע אין די  49סטייטס ,וואו מיר
האָבען ברענטשעם און מעמבערס און פון וועמען מיר קאָלעקטען דיוס און
טעקטעס און געזעצליך זוו פּראָטעקטען קאַנען מיר נום.

די לאסט פון צאהלוננען אויף די מעמבערס,
דער הויפּט ארגומענט פון די געגנער פון פראמוירנאל רויטס אין:
דאָס די צאָהלונגען דורך דו אוינפיהרונג פון פראַטוירנאַל רייטס וועלען
זיין אַזוי גרווס דאָס פאר די מעמבערס וועט דאָס זיין שווער נאָכצוקןו-
מען און פיעלע טווזענדער מעמבערס וועלען זיך דורך דעם לאָזען שטרוו-
כען .מיר וועלען פּראָבירען זעהן אויף ווי ייט דיעזער אַרגומענט אין
אַן אויסגעהאַלטענער .לויט דעם פּלאַן װאָס דו קאָמיטע שלאָגט פאָר ,ווע-
לען די מעמבערס דאַרפען צאָהלען ניט לויט זייער יעצטיגער עלטער ,נאַר
לויט דער עלטער ווען זיו זיינען אַריין אין אַרביוטער רינג .למשל :אויב
אַ מעמבער וועלכער איז יעצט אַלט  08ואָהר באַלאַנגט צום אַרביישער רינ
 01יאָהר ,װועט ער דאַרפען צאָהלען װוי אַ  02יאָהרינער און ניש הי אַ

די געשוכטע
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פון ארבייטער

ריבג

 0יאָהריגער .די יעניגע מעמבערס ,וועלבע האָבען באַלאַגגט צו סאָי
סויעטיס פון וועלכע דער אַרבייטער רונג איז צוזאַמענגעשטעלט געװאָ-
רען ,וועלען דאַרפען צאָהלען לויט די יאָהרען ווען זיי זיינען אַריין אין
די צאָהלונגען וועלען גרעסער
דו באַטרעפענדע סאָסוועטיס.

ווערען ניט

מיט אַ מאָהל ,נאָר צוביסלעך אין פאַרלויף פון  8יאָהר צייט .למשל ,אַ
7

זאָהריגער

וועלכער באַלאַנגט צו ערשטע

מעמבער

קלאַטע אוֹן צאָהלט

יעצט  06סענט אַ קװאַרטאַל וועש דאַרפען צאַהלען דעם ערשטען

יאָהר

יט

0
0

פענט אַ קוואַרטאל;
און דעם פערטען
מיר

האָבען

דעם צוייטען
און ווייטערדיגע

אָנגעגעבען

יֹאָהר  ,00.16דעם דריטען

יאָהר

יאָהרען .04.19

פאַר אַן אילוסטרוושאָן

אַ 72

זאָהריגען

מעמבער דערפאר ,ווויל רעכענענדיג די מעמבערס וועלכע מיר האָבען ,דאָס
זיו וועלען דאַרפען צאָהלען לויט די יאָהרען װאָס זיי זיינען אַריינגעקו-
מען ,אוז דער דורכשניטליכער עלטער עטװאָס ווייניגער וי  .72און אַזוו

וי מען קאן ניט בויען די צאָהלונגען בלויז אויף די  02יאָהריגע מעמ-
בערס קאן מען נאַטירליך אויך ניט בויען

די צאָהלונגשן

אויף די 04

ואָהרוגע ,גיט רעכענענדוג זיך שוין דערמיט אַליין װאָס מעמבערם
0

זאָהר און העכער

זיינען בלווז פאַראַגען עטװאָס

ווייניגער

פון

וי 009

(לוים די יאַהרען ווען זיי זיינען אַריין) .און דאַרום מווען אילוסט-
רירט ווערען די צאָהלונגען לויט דעם דורבשניט עלטער וועלכער אוו .2/
די עלטערע מעמבערם פון אַר .רונג געדענקען נאָך װאַרשיינליך ווו
קליין די בילם אין אַר .רונג זיינען געווען מיט עטליכע יֹאָהר צוריק אין

פאַרגלייך מיט די יעצטיגע .מיר האָבען ניט געהאַט קוין סאַניטאַריום ,ניט
,ריונד" ,ניט קיין עדיוקיישאַן און ניט געצאָהלט קיין  81װאָכען
קיין פ

קראַנקען בענעפיט נאָר  21װאָכען .פיט דער צויט ויינען די אַלע אונ-
סטיטושאַנס געשאַפען געװואָרען און דו צאהלונגען פאר דוי מעמנערט גרע-
סער געװאָרען און מען האָט זיך גאָר ניט געשראָקען פאַר שטרייכען מועם-
בערס.

נאַטירליך ,ווען מען

מאַכט דעם חלום

גרעסער

פאַר דאָר נאַכט;

ווען פען שרייט אַז די דיוס וועלען מייערער ווערען מיט  01דאָלאַר אַ

ואָהר ,וועלען זיך געוויסע מעמבערס וועלכע זיינען ניט באַקאַנט מיט דו
אמת'ע פאַקטען דערשרעקען און אַנטלויפען .עס פאָדערט ויך אַביסעל
טאַקט און די פּראָבלעם ואָלט געלייזט געװאָרען אָהן גרווסע פאַרלוסטען

פון מעמבערס.

די לאַנע פון דעם ארבייטער רינג אין פארנלייך מיט
אנדערע אָרדענם.
די צאָהלונגען װאָס די אַר .רונג מעמבערס צאָהלען יעצט צום טוו-
מען בענעפיט פאָנד זיונען קלענער װאָס אירגענד אַן אָרגאַניזאַציאָן צאָהלט.

דו געשוכטע פון ארבויטער רונג
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דו דויטשע קראַנקען קאַסע למשל ,צאָהלט  98.21אַ ואָהר פאַר  0001דאָלאַר
עטװאָס מעהר

וי  8דאָלאַר

אינשורענס.

דער אונד .אָרדער ברות אברהם

אונשורענגס,

דער אר .רונג צאָהלט בלויז  6דאַלאַר פור טויזענד דאָלאַר

אונשורענס.

בוו'ם אר .רונג זוונען דיעוע קליינע צאַהלונגען פאָרלויפיג

מעחר ווו געגוג ,בוו אַנדערע אָרדערס קוים גענוג.
ווא

אוו

רום

זדווה?
אַ

דאָס

נסים

קין

מפּאַסירען

ניט און מוט דעם אַר .רונג האָט אויך קוין 3ס נים פּאַסירט ,נאַר אוונ-
פאַך דערפאר ,ווייל דער אַ .ר .איז נאָך וונג און פאָלגליך זוונען זיינע מוו-
טענט-פעלע קליון און ווען דו טויטענט-פעלע זיוגען קלוון ,איז וי קליין
דו צאהלונגען זאָלען ניט זיין איז פאָרלויפיג גענוג .און דו אַנדערע אַר-
דעגס

שוין

וועלכע עקזיסטירען

לענגער

און וועמענס

זיונען

מעמבערם

שוין עלטער ,זיינען דוֹ טווטענספעלע גרעסער און פאָלגליך די צאָחלונגען
גרעסער און א דאַנק דעם ,װאָס מיר האָבען ביז
פעלע געהאַט אוז אונז געלונגען
וועלכעס

גיט

אונו

אָפּצושפּאָרען

דו מעגליכקייט

יעצט וועגיג מטווטענס-

א גרויסען

צו רעכענען

רעזערוו

די מעמבערס

יאָהרען װאָס זיי זיינען אַריין אין אַר .רוגג ,און אַזוי וי

פאָנד

לויט די

יעדער טענש

ווערט עלטער ,ווערט אויך אַן אָרגאַניזאַציאָןעועלכע אין צוזאַמענגעשטעלט
פון

איונצעלגע

מענשען,

אויך עלטער

און

די טויטענס

מוזען מיר פאָלגליך ערװואַרטען דאָס דו צאָחלונגען

פעלע גרעסער,

וועלכע מיר צאָהלען

יעצט וועלען ניט זיין גענוג און אויב סיר וועלען אָננעחמען דו רייטס
שפּעטער קאן קוונער גיט גאַראַנטירען דאָס דער רעזערוו פאָנד וועם זיין

אזוו גרויס דאָס מען זאָל דאן קאָנען רעכענען די מעמבערס לוים דו
ואָהרען ווען זיי זיינען אַריין אין אַר .רונג .אַ לעבעדיגע אילוסטרוושאָן
איז דער ,ראָואל ארקאנום" ,אַן אָרדער וועלכער האָט  849טוווענד מעם-
בערס מיט א רעזערוו פאָנד פון  11מיליאָן דאָלאר.

דיזער אָרדער האָט

פאָרגעשלאָגען די ריוטס נאָך מיט  21ואָהר צוריק אונגעפעהר אויף דעם
ספוסטעם װוי מיר שלאָגען פאָר .דו מעמבערס האָבען דו ריוטס ניט גע-
װאָלט אָננעהמען.
אין  4191ווען דער דורכשניטליכער עלטער זייערער
אָט דער גרווכט  04און די באָאַרד אָוו דעפּיוטיס (עקו .קאָט )האָט אווג-
געועהן אַז דער אָרדער וועט אין גיכען באַנקראָטירען ,האָבען זיי אַלוין
באַשלאָסען איינצופיהרען די רייטס רעכענדיג די מעמבערס לויט זייער
יעצטיגער עלטער . אַן אָרדער וועמענס דורכשנוטס עלטער אוו  64ואָהר,
האָט גענוג טויזענדער

מעמבערס,

וועלכע זיינען

90707

און  81און אווף

דיזע מעמבערס וועלכע האָבען שוין באַלאַנגט צו  02-82און זאָגאַר 09
יאָהר ,זיינען דו צאָהלונגען געפאַלען שרעקליך גרויס און זיי האָבען
אַפּעלירט צו די קאָורשס אַזוי ייט בִיז דעם יונייטעד סטוומם סופרים
קאורט

און האָבען

פּטרלארען.

דיעזער

אָרדער ערווארטשט

כן פאַרלורען

דו געשוכטע פון אובווטער רונָ
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ביי  57מווזענד מעמבערס און עס איז ניט מעהר ווי נאַטירליך .און װאָל-

טען די רייטס געווען אָנגענומען געװאָרען דעם ערשטען מאָל ,װאָלטען
אַזעלכע פּאַסירונגען פאַרמידען ווערען ,דאָס אנערקענען שוין יעצט ווו"
ערע מעמבערס .און ווען מען פרעגט אויב דער אַרב .רינג איז יעצט אין
אַ פאָזיצואָן אָנצונעהמען דו רייטס ,מוז מען ענטפערען מיט באַשטימט-
חיוט ,אַז ועס .זוון דורבשניט-עלטער איז בלוין  .72רעכענענדוג דו יאָה-

רען לויט דער צייט ,ווען זיי זיינען אַריין אין אַרב .רונה.
און צו לעצט וועגען דו גאַנצקייט און שטאַרקייט פון דעם אַרבוו"
מער רונג.
דער א .ר .האָט פון דעם -1טען טאָג פון זיין גרונדונג און אין

פאַרלויף פון זיין אַנטװיקלונג אַלע מאָל געשטרעבט צו פאַרשפּרייטען זיין
טהעטיגקייט און זיין איונפלום אין אַלע װינקעלאַך פון לאַנד וואו נאָר

אודישע אַרבייטער געפונען זיך .זיין שטרעבונג איז ניט געוען קיין
רעזולטאַט פון זשעדניקייט און וועלען פאַרכאַפּען דו גאַנצע לאַנד אום
מעהר ,װאָס מעהר קאַפּיטאַלען צו שפּאָרען .נאָר צוליעב ויינע שעהנע
און פרויהייטס אידעאַלען צו פאַרשפּרייטען ,און דאָס אוז איהם אויך אין
אַ גרויסער מאָס געלונגען .אין יעדער שטאָדט און שטעדטעל וואו עם
איז נאָר דאָ אַ ברענטש פון דעם אַר .רינג אוז דאָ ,אין אַ קלענערער אָדער
גרעסערער פאָרמע ,אַ ראַדיקאַלע באַוועגונג.

און דו  49סטייטס ,וואו דער אַרבייטער רונג קאָן געזעצליך ניט
טהאָן קיין ביזנעס ,קאָן ער זיך נאָרמאַל ניט ענטוויקלען און זיין טהע-
טיגקייט נאָרמאַל ניט פאַרשפּרייוטען .און צו װאָס פאַרבאַהאַלטען דעם
אמת? עס מוז קומען אַ צייט דאָס יענע סטייטס וועלען געצוואונגען זיין
פון דעם אַר .רינג זיך אָפּרייסען װוי דאָס האָט געטאָן מאַסאַטשוזעטס
סטייט און אָנשטאָט איין שטאַרקען גרויסען אַר .רינג וועלען מיר האָבען
8

קליינע רינגעלעך.

אָדער אַנדערע אָרדענס

וועלען

זיך באַנוצען

מים

דעם פרוכטבאַרען פעלד װאָס מיר האָבען צואַקערט און וועלען זייערע
ניט ראַדיקאַלע און אַנטו-סאָציאַליסטישע קערענדלעך פאַרזעען און עס
וועט

מקוים

ווערען

די קללה

פון דעם

נביא,

וועלכער

האָט געואָגט:

,וויינגערטנער וועסטו פּלאַנצען און אַנדערע וועלען דוֹ פרוכט רייסען".
דער אַרבייטער רינג קאן װאַקסען און װועט װאַקסען און קאן ווערען דאָס
װאָס ער האָט געטרוימט צו זיין .גיט איהם די געלעגענהייט דאָס צו ווע"
רען ,מאַכט זיונע װואָרצלען שטאַרק און די ריכטיגע פרוכט וועלען שוין

במולא װאַקסען.
מיט פרוינדליכען

גרום,

פּראַטױירנאל רייטס קאָמיטע אַר .רינג.
נב 85 .ו ונ ע ר טמ א ן,

סעק.
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דער צושריפט וי אויך דער רעפערענדום האָבען אַרויסגערו-
מען א פּראָטעסט ביי די געגנער פון פראטוירנא? רייטס.
אין די באַריכטען פוז דטר נאציאנאלער עקזעקוטיוו קאמיטע,
פון פטען דעצעמבער ,6191 ,ווען מען האָט שוֹין ,חפּנים ,געוואוסט,
אַז די פראַטוירנאל רייטס קאמיטע קלייבט זידך אַרויסצושיקען אזא
צושריפט ,און שפּעטער א רעפערענדום ,לעזען מיר;
אַ קאָמיטע פון ברענטש  2ווענדעט זיך צו אונו ,אַז די פראַטויר-
נאַל רווטם

קאָמיטע

איז ערוועהלט

געװאָרען

אויסצוגעפינען

אַלע אוונ-

צעלהווטען וועגען דער פראַגע און שטודירען דעם צושטאַנד פון אונזער
אָרדען אין פאַרגליוך מים אַנדערע .פאַקטיש אָבער אַגיטירט נאָר די קאַ-
מיטע פאַר רווטס אַנשטאט צו באַלויכטען די פראַגע .ברענטש  2דריקט
אוום אַ פּראָטעסט געגען דער אַרט און ווייזע װוי די פראַטוירנאַל רייטס
קאָמיטע פוהרט אָן איהר אַרבייט און בעם צו װעטאָאירען זייערע אוים-
גאַבען.
דער טשערמאַן פריונד עפּשטיין ערקלערט זיי ,אַז דוֹ פראַטוירנאַל
רייטס קאָמיטע איו אַ זעלבסטשטענדיגע קאָמיטע ,וועלכע איז ערוועהלט
געװאָרען ביים קאַנװענשאָן און איז בלויז צום קאָנװענשאָן פאַראַנטװאָרט-
ליך .די נאַצואָנאַלע עקזעקוטיוע האָט איבער זוי קוין יוריסדיקציע.
פר .מנקר באקומט דאָס װאָרט אין דער זעלבער פראגע .ער זאָגט,
אַו עס איז ניט בלויז דאָס רעכט פון דער עקזעקוטיו ,נאָר עס איו אוהר
פליכט צו זעהן ,אַז דו פראמוירנאל רויטס קאָמיטע ,וועלכע מאַכט אויס-
גאַבען

אויפ'ן חשבון

פון אױבייטער

רינג ,זאָל טהאַן בלויז די ארביים,

פאר וועלכע זי איז ערוועהלט געװאָרען.

ער גלויבט ,או די עקזעקוטיווע

דאַרף נעחמען אַ שטעלונג און זעהן ,אַז די פראטוירנאל רויטס קאָמיטע זאָל

בלויז ארבייטען אין די ראהמען פון קלאָרער מאכען די פראגע צווישען
אונזערע ברענטשעס און דער גאַנצער מעמבערשימפ.
דער טשערמאן ערקלערט איהם ,אז ער קען איהם ניט געבען קיין
אַנדערען ענטפער װוי דער ,װאָס איז געגעבען געװאָרען צו בר .9 .דו
עקזעקוטיוו וועט אבער זיכער האָבען א באראטונגס מיטונג מום דער פרא-
טוירנאל רווטס קאָמיטע ,אום זיך דורכצורעדען וועגען דער אנגעלעגענ-
הייט".
דעם 11טען דעצעמבער ,6191 ,האָט די נאַצ ,עקז .קאָמ ,נע-
האָט אַ געמיינשאפטליכע זיצונג מסיט דער פראטוירנאל רייטס קאַָ-
מיטע ,אונטער דעם פֿאַרזיץ פון ה .שער ,וועלכער איז געווען ווייס-
טשערמאַן פון דער נאַצ .עקן ,קָאַמ.
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ביי דעם מיטינג זיינען קיינע באַשליסע ניט אָנגענומען גע-
מ'האָט זיך בלויז דורכנערעדט ,אום קלאַרער צוֹ מאַכען,
װאַרעז.
װאָס עס זיינעז די פונקציעס פון דער פראטוירנאל רייטט קאַמיטע,

דער פעברואר נומער ,פריינד" ( )7191איז געווען א ,פרא-
טוירנאל רייטס" נומער.

דאַרטען איז פאַראַן אַן עדיטאָריעל וועגען פראטוירנאל רייטם,
אַן ארטיקעל פון ס .וואלאָס, :אַ פריינדליכער נעשפּרעך מיט א
געגנער פון פראטוירנא? רייטס" ,אויך דער צושריפט ,װואָס מיר
האַבען

דאַ געבראַכט.
ווייטער

נאל רייטס
מיטע,

װאָס

קומט

אַן ערקלעהרוננ

רעפערענדום
מיר

גיבען

װוי צו וואוטען

און א רעזאַלוציע
דא

דעם

פראַטויר"

פון דער נאַצ .עקז ,קאַ"

איבער;

,ווערטהע פריינדע { צוזאַמען מיט דעם רעפערענדום פאַר פראטויר-
נאל רייטס שיקען מיר אויך אויך פאָלגענדע רעזאָלוצואַן ,אָנגענומען פון
דער נאַציאַנאלער עקזעקוטיוו קאָמיטע וועגען דיוער פראגע:
,דו נאַצואַנאל עקזעקוטיון

קאָמיטע פון א .ר ,.ביי איהר מאָנאַט-

ליכען טיטינג זונטאג ,דעם 7טען יאנואר ,7191 ,באַטראבמענדוג דו פראגע

און באצוג דעם יעצטיגען רעפערענדום וועגען די אוונפוהרונג פון פרא-
טוירנאל רייטס ,װאָס ווערט אַרויסגעשיקט פון דער פראטוירנאל ריוטם קאָ-
מימע ,האָט אָנגענומען פאָלגענדע רעזאָלוציאָן:

ה,אָבענדיג אין זינען ,דאָס די פראטוירנאל רייטס יזיינען פון דער
העכסטער וויכטיגקייט פאר אונוער אַרגאנוואצואָן אלס א נויטיגע רע"
פּאַרמע ,אָהן וועלכער דער אַ .ר .קען ניט וואקסען און געדויהען און און
זאַגאר ניט געזיכערט מיט זיין ווייטערע טעטוגקויט און פולע סטייטס
צוליב פאַרשידענע אינשורענס געזעצע װאָס עקויסטירען דאָרט;
{וויסענדיג גענוי ,דאָס דו לעצטע צויו קאָגװענשאָנס פון אַ .ר,.
רעפּרעזענטירענדיג די גאנצע מעמבערשיפּ ,האָבען כטעט אוינשטימוג בא-
שלאָטען ,דאָס די פראטוירנאל רויטס זאָל אָנגענומען ווערען ,און
פ,והלענדוג די גרויסע פאראנטװאָרטליכקייט ,װאָס מור טראָגען צו
אַלע מעמבערס צו טהאָן אלעס אין אונוערע קרעפטען און זעהן פאַר-
שטאַרקען דעם אָרדען דורך איינפיהרען די נויטיגע רעפאָרמען ,וויעלבע
ער מוז האָבען ,און ארביימטן פאר דו בעסטע אינטערעסען פון אונוער
אַרגאנוזאַצואָן--- ,
אינדאָרסירען מור דעריבער די האַנדלונג פון דער פראטוירנאל
רייטס קאָמיטע און אָנװענדען זייערע ענערגיע אויפצוקלעהרען אונזערע
מעמבערס צו פאַרשטעהן ,װוי וויכטיג עס איז דיזע וויסענשאַפּטליכע טיס-
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טעם פון צאָהלונג ,און מיט'ן פולען באַוואוסטווין

אונזערען

רעקאַמענ-

דורען מיר אונזערע מעמבערס צן שטומען פאַר פראטוירנאל ריוטם".
אויך זיינען אין דעם

נומער

איבער

פאראן באריכטען

די זו-

צוננען פון נ .ב ,אַ .ד .און נ .ע( .פון 7טען יאנואר ,)7191 ,וואו עס
איז פאַרהאַנדעלט

געװאָרען

אין די באריכטען
אויף דער פראַגע:

די פראטוירנאל

פון אקאַמיטעס"

רייטס פראַגע.

געפינען סיר אן ענטפער

פאַר װאָס האָט די עקועקוטיוו

קאַמיטע אַננע"

נומען די רעזאַלוציע פֿאַר פראטוירנאל? רייטס" :
פרוונד  .3פוונערמאן ווענדעם זיך צו אונו און נאָמען פון דער
פראטוירנאל רויטם קאָמיטע און ערקלעהרט ,אַז זיו האָבען באַשלאָסען
אַרויסשיקען צום רעפערענדום דו פּראָגע וועגען פראטוירנאל רויטס .ער
לעזט פאָר די רעזאָלוצואָן ,וועלכע אוז אָנגענומען געװאָרען ביים לעצמען
קאַנװוענשאָן וועגען פראטוירנאל רויטס.

ער זאָגט ,אַז לוט דעם באַשלוס

פון קאַנװענשאָן האָט די אַרבייט פון דער פראטוירגאל רויטס קאָמיטע גע-
דאַרפט באַשטעהן אין אַגיפירען צווישען די ברענטשעט מינדליך און
שרופטליך וועגען רייטס.

און לויט דעם זעלבען באַשלוס פון דער קאַנײ

ווענשאַן דאַרף דו עקועקוטיווע זיי העלפען אין דער ארבויט פינאַנציעל
און מאָראַלוש .ער ערקלערט ,אז דו קאָמיטע האָט ביז יעצט געהאט בלווז
אָרום  004דאָלאר אווסגאבען,

האָט מען גע"

אָבװאָהל אָב 'ן קאַנװענשאָן

דענקט ,אז די ארביים ווטחם קאַסטטג פועל ,פיעל מעהר .ער דייטעם אַן,
אזו די רעזולטאטען פֿון רעפערענדום זיינען פיעל אָפּהענגוג פון דער
שטעלונג ,װואָס דו נאַצואַנאַלע עקזעקופווו וועט נעהמען.

די פראמוירנאל

רייטס קאָמיטע פארלאנגט ,אז דו עקזעקוטיו זאָל געבען איהר ענדאָרס-
מענט צום רעפערענדום און זאָל ניט פֿאַרװועהרען אינדווידועלע מוט-
גלידער פון דער עקזעקוטיוו צו אַגיטירען פאר רייטס .אויך גיט האָבען
געגען אין פאַל פר .באָסקין וועם אַדרעסירען פאר זוו מאַנכע מיטונגען.
נאָך דעם װוי די פראגע װערט ברייט דעבאַטירט און עס וערען
אַרויסגעזאָגט מוונונגען פאר און געגען רייטס ווערט באַשלאָסען אֲנצו-
נעמען אַ רעזאַלוצואָן צו אונדאָרסירען

דו האַנדלונג פון דער פראמויר-

|

נאל רווטם קאָמיטע".

דער דעפערענדום האָט ווידער ניט געבראכט קיין צוויי-דריטעפ
מאַיאַריטעט .,די פראטוירנאל רייטט רעפאַרמע איז ווייטער אַפּגע-
לייגט געװואַרען.
אין דעם

רעפּאַרט

צו דער 71/טער

קאַנװענשאַן

געפינען

מיר

צוויי באריכטען איבער דער ארבייט וענען פראט .רייטס .איין בא"
ריכט פון דער נ .ע .ק .און א צווייטער פון דער פראט .רייסם קאַ-

דו געשוכטע פון ארבייטער רינק
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מיטע ,ואס איזן אויסגעקליבען געװאָדען אויף דער 01טער קאָנ-
ווענשאָן .ביידע באריכטען ווארפען א ליכט אויף דער שטימוננג,
װאָס האָט געהערשט

אין די קרייזען פון אַ .ר .ווענען איינפיהרען

פראטוירנא? רייטס,
אִם איז א טייל פון דעם נ .ע .ק .באריכט ;
,געוויס וװועט אוהר האָבען אַ פולען באַריכט פון דער פראטוורנאל
רייטס קאָמיטע וועגען אלץ ,װאָס האָט א שיוכות מיםט זייער טעטיגקיים.
מיר וועלען זיך בלויז באַנוגענען טיט זאָגען דאָס מור האָבען

באַטױיליגט אין זייער ארבייט.
געבען

זיך מיט דער

זיך נים

דו קאָנװענשאָן האָט זיי ערוועהלט אָפּצן-

פראטוירנאל-יווטם

פראַגע אומאָפּהענגיג

פון אונו

מיר האָבען זיו פּאָלגליך ניט געקענט דיקטירען אין קיין פאַל.

און

מיר זאָגען

עס דערפאר ,ווויל מאנבע ברענטשעט האָבען פּראָטעסטירט געגען אונז פאר
דער אָדער יענער האנדלונג פון דווער קאָמיטע .דאַגעגען האָבען פילע
הגעדענקט

דאָס זיו טוען

אלץ וי

ס'דאַרף

צו

זוין.

ועדענפאלם

קומט

אונז

ניט קיין קרעדיט פאר זווער ארבווט ,אָבער פּראָטעסטירען געגען אונו אין
אויך ניט אם פּלאץ .דוּ קאָמיטע האָט איהר אווגענע פאראנטװאָרטלים-
קייט.

,ווען דער פראטוורנאל רויטס רעפערענדום איז פון דער קאַמיטע
אַרויסגעשיקט געװאָרען ,טראָץ דעם װאָס מאַנכע פון אונז האָבען געהאלטען
יענע צייט פאר אומפּאַסענד ,האָבען מיר זיך דאָך גיט געקענט צורוק-
האַלטען פון אַרױיסזאָגען אונזער װאָרט אין באַצוג דער פינאַנציעלער זייט
פון דער פראגע .ווען עס האנדעלט זיֹךְ אום די וויכטיגסטע פּראַגען אין
אָרדען ,קען די פארוואלטונג ניט בלייבען ,נייטראל" .און אין פולען
ערנסט פון דער זאַך האָבען מיר געפאַסט א רעזאָלוציאָן ,וועלכע האָט אויך
אַלעמען דערגרווכט .ווארשוונליך וועם אונז נאָך אווסקומען ביים קאָנ-
ווענשאַן צו באַטראבכטען דיזע פראגע נאָך אמאָל".
דער באַריכט פון דער פראטיורנאל? רייטס קאַמיטע פאַרנעמט
אַ סד מעחר פּלאַץ ,ער באַלױכט די פאַרשידענע פונקטען ,פאַר-
װאָס מ'דאַרף איינפיהרען אַזא סיסטעם ,און ערקלעחרט אויך ,פאר"
װאָס די קאַמיטע האָט ניט נעווארט מיט'ן רעפערענדום ביז דער
קאַנװענשאַן.

אָט װאָס אין רעפּאָרט איז געשריבען )*:
,צו ערשט ווילען מיר ,דאָס די דעלעגאַטען זאַלען פאַרשטעהן ,אַז
די קאַמיטע האָט געהאט פולע רעכט אַרויסצושיקען
*) ,פרוינד" ,מאי .7191

א רעפערענדום ,ווען

די געשיכטע פון ארביומער רונג
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זי האָט
דאָם נאָר געפונען פאַר פאַסענד
און נויטוג .מיר ווילען אָבער
אויך פ
א
ַ
ר
ל
ווגען אונוערע גרונדע ,ווא
רום מיר האָבען זיך באַנוצט מים
דוזע רעכטע.
די הוופּט אורואַכע ,װאָס האָט
אונז באַוואויגען אַרויסצושיקען
דעם ר
עפערענדום ,אוו ,דאָס מיר האָבען
געגלויבט ,אַז דו ציוט אוז ווורק-
לוך פ
ּ
א
ַ
ס
ע
נ
ד און אז דוֹ גרעסטע מוול פו
ן דו מעמבערס זיונען דאַפיר .ווען
מור
ז
אָגען ,אַז דו צווט און פּאַסענד,
מיונען מיר דערמיט ,אַז די ציים
פון ווינטער איז דו בעסט
ע אַרויסצושוקען אַ רעפערענדום.
דו מעמ-
בערס ה
אָבען דאן מעהר לוסט און טאַקע
אויך מעהר געלעגענחווט צו קו-
מען צו
ד
ו
מ
י
ט
י
נ
ג
ע
ן
א
ו
ן
ז
י
ך
באַטהיילו
גען אין דער אבשטימונג .ווען
די פּר
א
ַ
ג
ע
װ
א
ָ
ל
ט
א
י
ב
ע
ר
ג
ע
ל
אָזען געװאָרע
ן צום קאָגװוענשאָן ,װאָלט דער
רעפער
ע
נ
ד
ו
ם
נ
י
ט
ג
ע
ק
א
ָ
נט אַרויסגעשיקט
ווערען בעפאָר דושוליו ,און און
די ה
י
י
ס
ע
ז
ו
מ
ע
ר
מאָנאַטען קען אונטער
קיינע אומשטענדען קיין גרויסע
אָבש
ט
י
מ
ו
נ
ג
נ
י
ט ערװואַרטעט ווערען; או
ן מיר האָבען געגלויבט דאָס און
אַזאַ
ו
ו
י
כ
ט
יגער פראַגע אין ראַטחזאַם ,אַז
מעהר מעמבערס זאָלען זיך באַ-
טחו
ו
ל
י
גען .ווידער ווען דער רעפערענד
ום װאָלט אַרויסגעשיקט געװאָרען
זומער
און װאָלט דורכגעגאַנגען ,װאָלט
ניט געווען מעגליך אוונצופוה-
רען דו ר
ייטס אָנפאַנג  ,8191און דאָס װ
אָלט געמיינט צו מאַכען ווידער
אַ נייעם
װ
א
ָ
ל
י
ו
א
ו
י
ש
א
ָ
ן
ר
ע
פ
ּ
א
ַ
רט און גייע
טאַבעלען פון צאָהלונגען ,וועל-
כע װוא
ָ
ל
ט
ע
ן
י
ט
ג
ע
ש
ט
י
מ
ט
מיט דו דאָזי
גץ ,וועגען ,וועלכע דו מעמבערס
האָבען געוואוט.

דער דרוק פון דעם לוובאָר לועג
און פון איוניגע פון דו אונגע-
זעצליכע סטייטס האָט אויך פיעל
ביוגעטראָגען צו אונזער בעשלוס .און
צולעצט
האָט דו קאָמיטע געגלויבט און
גלויבט נאָך אין יעצטיגען מאָ-
מע

נט אויך ,א
ַז װאָס וויימער די פראַגע ו
וערט פאַרשלעפט און פאַרצוו-
גען ,דעסטאָ
ע
ר
ג
ע
ר
א
ו
ז דאָס ,און ווען דער
רעפערעגדום װאָלט נאָך דעם

קאָנוװענשאַן דורכגעפאַלען,
 8101צו דער קאַנװענשא װאָלט גויטיג געווען ווידער צו ווארטען בין
ָן ,און דו ריימס

פיהרט ווערען בעפאָר ,9191

װאָלטען ניט געקענט אוונגע-

און דו קאָטיטע ה
אָט געװואָלט שפּאָרען צווט,

װאָס דאָס מוינ
ט אויגענטליף צו טעטלען די
פּראַגע אויף אוון וועג אָדער
דעם צווווטען װאָס פריהער.

מיר
געפונען פֿאַר נווטיג איבערצו
געבען אַ טאַבעלע פון אונזערע
עקספּענטע
ס
,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
מ
ור האָבען געמאכט פאַר
זיינען געווען און אָמט.

דעם יאָהר צויט װאָס מיך
די ע
קספּענסעס ווינען ווי פּאָלגט:

בעראַטהונגען

(מיט עקספּערטען)

בעראַטהונגען

(קא
ָנפערענצען ) דח דד דה חד

דוד

דד דד הז הי 9 1999 -- --
דח דח = --
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רענט פאַר האָלס א

שש א

ד .ד .צו די קאַנפערענצען א
פּרונטען

און

אַרויסשיקען

פון אױבויטער

רוגה

/עג שש שי שיש יה היה הי היה הוה

00482

ש

דת ח מד היה פיה =דיה חי הי =

/9844

דעם

=

רעפערענדום

== == =

=

704112

4/:00

רינטינג און פּאָסטוידזש == =-י חיה =י היה =
סמוישיאָנערי ,פּ
ש שי שש שהי מחשה תתיה חי היה היה היה -הה /8848
ש
אַדווערטייזמעגטס
בש ת יה חחיה יחה דייה ייה == 68492
ב
י יי
אָפּיס אַרבייט א א
שש שי שח שדה ייה יחה הי 90404 = ---
קאַמיטע עקספּענסעס
אָנס און אַנדערע) = הית החיז יי היה= 1.8
פערשיעדענעם (פּאָבליקייוש
טאָטאַל === == /71.22 --- --ש

אויף דער קאַנװענשאַן (-71טער) איז דער באַריכט אָפּגעבער
ער פראטוירנאל רייטס קאָמיטע געווען ס .װאַלאָס ,איהר
פון ד

נהאַלט פון זיין באַריכט איז געווען דער זעלבי-
אי
רעפּאָרט צו דער קאַנװענשאַן ,ד .ה ,,אַז די אוים"
ק .איז געווען צו זובען מיטלען ,װוי אַזױ צו לעגאַד
ר .אין די סטייטס ,וועלכע פאַדערען פראטוירנאל

טשערמאַן .,דער
גער ,וי אין דעם
גאַבע פון פר .ר.
ליזירען דעם אַ.
רייטס ,און אין קענעדע.

אָן האט אויסגעקליבען אַ ליגעל קאַמיטע פון 03
די קאַנװענש
ליגעל קאמיטע זיינען געווען פאַרטראַטען ביי-
דעלענאַטען .אין דער
|
דע צדדים,
זיך ניט געקענט איינינען אויף אַן איינשטי
די קאַמיטע האָט
מינער רעזאלוציע.
בער פאַר דער לינעל קאָמיטע איז געוען,
דער באַריכט אָבגע

פלאַװויז ,ברענטש ( 681דעטראִיט).
געוועז,

ער האָט מודיע

דאָס זיי האבען

ניט געקענט

אַרױס-

ַלוציע .זיי האָבען א מאַיאָריטעט,
בריינגען אַן איינשטימיגע רעזא
ער קאמיטע און אַ מינאריטעט פון פ.
וואס באַשטעהט פון  82פון ד
אַז ביידע

ער רעקאַמענדירט,
פארהאַנדעלט ווערעןז.

רעפּאַרטס

זאלען

כֿעזט פאָר די מאיאָריטעט רעזאַלוציע:
ער
קאַנװענשאָן

,די '+7טע
האַנטם פּאָונט פּאַלאַס ,בראָנקס.

פון

אַרבייטער

ביים

רונג,

קאַנװענשאַן

פאַרזאַמעלט

אין

רט פון דער פראטוירנאל רויטם קאָמיטע,
יסהערענדיג דעם רעפּאָ

או
גע ,נעהמט אָן דו פּאָלגענדע רעזאָלו"
און דיסקוטירענדיג גרונדליך די פראַ
ציאָן:

דו געשוכטע פון ארבוומער רונג
1
"0טע

און אַנבאַטראַכט,

האָּבען ביידע

כטעט

דאָס צוווו

8
קאָנוװוענשאָגט ,דו 51יטע און דו

אוונשטימוג

זיך אַרויסגעזאָגט

פֿאַר דו און-

פּיהרונג פון פראַטוירנאָל רוופט
 2און אַנבאַטראַכט ,דאָס צוויו
רעפערענדומם חטָבען מוט אַ טאַואָ-
ריט
עט פון דו אָבגעגעבענע שטומען ג
וטגעחווסען די באַשלוסע פון ביידע
קאַנווענשאַגס.
 8נעמענדוג און אַנבאַטראַכט,
דאָס דו אוונפוהרונג פון דו פרא-
טוי
רנאל רייטס אין אובויטער רונג א
ון גויטוג גיוט נאָר צו פאַרויכערען
דעם
ע
ק
ז
י
ס
ט
ע
נ
ץ
פון אַרביוטער רונג,
פאַר די אוגשורענס פון דו מעמבערט,
נאָ
ר
א
ו
י
ך
ס
פּעציעל דער אַרביומער ר
יגג זאָל קענען אוננעשטערט פאַר-
שפ
ּ
ר
ו
ו
מ
ען זיין טהעטיגקייט אין אַל
ע סטווטם ,שטעדט און שטעדטלעך,
ו
א
ו ו די אידישע אַרבויטער געפונען
זיף אין דו פאַראווגוגטע שטאַאַמען
און קאַגאַדאַ.

 .4אין אַנבאַטראַכט ,דאָס אונטע
ר די ועצטוגע סוטטעם פון צאָה-
לונגען
 ,קאן דער אַרביוטער רונג געזע
צלוף זיין טהעטוג בלוין און 01
מטווט
ס פון דו פאַראוונוגטע שמאַאַמען
און און  42סטווטס ,ואו דער
אַר
בייטער רונג האָט ברענטשעס און מ
עמבערם ,קאן ער גיט און וועט נים
קאַ
ג
ע
ן
א
ו
נ
ט
ע
ר
ק
י
י
ג
ע
א
ו
מ
ש
ט
ע
נ
ד
ען ו
וערען געועצליך ,סוודען דו פרט-

טוי
רנאל רייטס וועלען ווערען איונגעפיהרט.

= .9און אַנבאַ
טראַכט דאָס דער ליובאָר לועג ,אונזער שוועסטער אַר-
גאַניזאַציאַן,

וועלכע איז דורך טיה
ון דעם אַרבווטער רונג אוופגעבויט
גע
װאָרען אין מאַסס .סטיוט ,דורך די
אונטעגלוכקייט פּאַר דעם אַרבוומער
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דיעזע אָרגאַנוזאַציא
ָן ,וועלכע אוו אָרגאַניזירט געװאָרען

אַלט א

צו
יטווייליגע און וועמענט אווסוובטען
איז געווען  --אוב גוםט ועצט
און שפּעטער --זיך צו פאַראווניגען
מים דעם אַרבווטער רונג ,און מוף
זיי
נען מאָראַלוש פאַרפלוכטעט צו האַל
טען אונוער פאַרשפּרעכען און אורום
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אַטראַכט ,באַשליסט און במאוופט-
ראָגט
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ר
דיעזען צועס ,ואָט די
עקועקוטיווע זוין באַשויפטראַנט
צו
ענדערען די פאַרמע פון צאָהלוננט
ן
פ
מ
ר
טווטען בעגעפיט אורו ,אן
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ס
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י
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און אוונקטאג; מוט ו ט
אַדערונגען פון  31אונשורענט געזעי
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ו
באַטרעפענדע סטווטט.

דו געשיוכטע פון ארבייטער רינג
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ג אין די פאָרמען פון דו צאָהלונגען זאָלען איונגע-
דיעזע ענדערונ
פיהרט ווערען ניט שפּעטער װוי יאַנואַר.8101 ,

ָל געשיקט ווערען צום רעפערענדום ניט פריה"
דיעוע רעזאָלוציאָן זא
און נוט שפעטער פון דעם -91טען אָק"
ער וי דעם -51טען סעפּטעמבער
יטעט פון דו אָבגעגעבענע שטימען ועט זיין
און ווען א מאַיאָר
טאָבער;

דאַפּיר ,זאָל עם ווערען אַ געזעץ אין אַרבייטער רינה.
באַאן יפּטראַגט אויך די נאַצואָנאַלע עקועקוטיוו קאָ-
די קאָנװענשאָן
ל וי דיעוע רעזאָלוציאָן װעט דורכגעהן דעם רע"
מיטע ,דאָס אַװוו שנע
זעקוטיו קאָמיטע אַרױיסלאָזען אַן אויפרוף צו די
פערענדום זאָל דו עק
ספּעציעלען פּאָנד ,וועלכער זאָל דינען פאר דעם
ברענטשעס צו שאַפען א
ערונגען אין דו צאָהלונגען צו דוי מעמבערט,
צוועק צו מאַכען פּאַרלייכט
אַרבייטער רינג אין עלטער פון סט ואָהר און
וועלכע באַלאַנגען שוין צום
העכער".

ַלוציע איז געלעזען געװאָרען פון י .אנא-
די מינאָריטעט רעזא
פּאָל ,ברענטש : 2
ט גענומען ,אז די פראטוירנאל רויטט פראַגע אין
,אין אנבעטראכ

א האלב צוווי מאָל געשטימט געװאָרען און
פאר דעם לעצטען יאָהר און
געזעצלוכע צאָהל שטימען צו ווערען אַ גע-
ביידע מאָל ניט געקראָגען דו

גענומען ,אַז שיקען די זעלבע פראַגע נאָך
ועץ; :און אין אַנבאַטראַכט
װאָלט געווען ניט ריכטוג געגען דו אונוצו-
אַ מאָל צו אַ רעפערענדום
ג ,וועלכעס װאָלט געמאַכט זעהר א שלעכטען
אַטיווע פון אַובייטער רונ
אוונדרוק

פּאַר דער

אויסערער

וועלט בכלל

און

פאַר'ן

אַרבייטער

רינג

אַכט ,אַז די יונייטעד סטויטס שטעהט פאָר צו
בפרט; און אין אַנבאַטר
ע צויט דורך מלחמה ,וועלכע װועט אויך ווירקען
באַגעגענען אַ געפעהרליכ

דאַרום זיו עס באַשלאָסען ,אַז מיר לייגען
שלעכט אויפ'ן אַרבייטער רינג,

רנאל רייטם אויף אַ יאָהר צייט .אין דערזעלבער
אָפּ די פראַגע פון פראַטוי
עקזעקוטיוו קאָמיטע באַאויפטראָגט ווערען צו
צווט ,זאָל די נאַציאָנאַלע
ו מאַכען דו סטיוטס ,וועלבע זיינען ניט געועצ-
ווכען מיטלען וי אַזו צ
ליך זאָלען ווערען געזעצליך".
אב.

עפּשטיין

נעמט

דאָס

ואָרט

אין

נאַמען

פון

דער

נאַצ.

עקז ,קאַלייטע:
ט אַ רעקאַמענדאַציע אין דיזער פּראַגע.
,די עקזעקוטיוו קאָמיטע האָ
ל רייטס ,נאָר לעגאַלע פראַגע .מיר רע-
מיר רופען עס ניט אָן פראמוירנא
פון דעם אַרביוטער רונג אין די וו
קאָמענדירען דאָס דוי לעגאַליזירונג
מאַסס .אַרויגגעשלאָטען ,זאָל איובערגע-
ניימעט סטויטס און קענעדע אויך

דו געשוכטע פֿון ארבוימער פוגג
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געבען ווערען צו דער עקזעקוטיוו קאָמיפע .זו זאָל זיך שטעלען אין פֿאַר"
בינדונג מיט עקספּערטען פון דו סטויטס ,ווא מיר זיינען ניט געזעצלוך
און ווען די עקזעקוטיווע װועט קומען צום שלוס ,דאָס מען קען דעם
אַרביוטער רונג אין וענע סטיוטם ניט לעגאַליוירען ,זאָלען זיי האָבען
דאָס רעכט אַרויסצושיקען די פראטוירנאל רויטס פראַגע צו אַ רעפערענ-
דום אָדער זאָל עס צום געכסטען קאָנװענשאָן רעפּאָרטען.
אַזוי ווי פֿיר
דאַרפען זאָרגען װעגען די  9טויזענד מעמבערם פון דו גיט לעגאַלע
סטייטס ,דאַרפען מיר אויך זאָרגען וועגען די  15טויזענד מעמבערס
די לעגאַלע סטווטם און מיר מווען די זאַך גענוי באַטראַכטען איידער
מיר נעהמען אָן אַ באַשלוס".

פון

די אַנהענגער פון דער מינאַריטעט רעזאַלוציע האָבען זיך אָנ-

געשלאָסען אָן דער רעקאַמענדאַציע פון דער עקז .קאמיטע.

פאַר דער רעקאַמענדאַציע פון דער עקז .קאַמיטע האָבען גע-
רעדט ה .פעלדמאַן און י .וויינבערג ,גענען  --ג .פיינערמאַן און
ס ,וואַלאָס,
ביי דער אָבשטימונג ,דורך אַ ראָל קאָל ,האָט די מאַיאָריטעט
רעזאַלוציע געקראָגען  789שטימען און די רעקאַמענדאַציע פון דער
עקזעקוטיון

קאַמיטע,

 481שטימען.

דאָס אָפּשאַפען פון צוויי-ידריטעל מאיאַריטעט (די מאיאָריטעט
רעזאַלוציע) װאָלט געווען אַ צו גרויסע
עס װאָלט זיך אָנגעהויכען וענען דעם
די פיהרער זיך באַראַטהען צווישען זיך
פ"טער זיצונג אַ קאַמפּראַמיס רעזאַלוציע

איבערקעהרעניש אין אַ .ר.
אַ ביטערער קאַמף .האָבען
און אַרינגעבראכט צו דער
:

,אין אַנבאַטראַכט ,אַז מעהר ווי צוויי דריטעל פון דו דעלעגאמען
פון דעם קאָנװענשאַן האָבען זיך אַרויסגעזאָגט ענטשלאַסען ,אָו די איונ-
פיהרונג פון פראטוירנאל רווטס זאָל אָנגענומען ווערען .און דאָס באַ-
ווייזט ,אַז די ברייטע מעמבערשיפ האָט שוין צו די דריטע קאָנװענשאָן
דורך די דעלעגאַטען ווידער אויסגעדריקט דעם פאַרלאַנג צו האָבען איין
אַרבײיטער רונג אין אַמעריקא און צוליעב דעם מווען געענדערט ווערען
די צאָהלונגען ,וועלכע זאָלען אונו

מאַכען

איבעראַל

געזעצליך.

און אַנבאַטראַכט ,אַז אין פאַרבינדונג מיט דער פראַנע פון רייטס
אוז אויך פאַרבונדען אַ געזעץ פון דער קאָנסטיטושאָן ,נעמליך :די פראַ-
גע פון צוויי דרימעל.

און אַנבאַטראַכט ,אַז דורך דער אָפּשאַפונג פון די צוויי דרימעל ,קען
פאַראורזאַכט ווערען קריגערויען אין אונוערע רייהען ,און אום דורכצן-

דוֹ געשׂונטע פון ארבווטער רוֹנה
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פוהרען דו רעפאָרמע פון רייטס איז זעהר וווכטוג ,אַן מעהר האַרמאָנו
זאָל הערשען אין אַרבייטער רינג און זאָל אויך פאַר דיעוען צוועק צו"
ציהען אַקטיווע טהוער אין אַרבייטער רונג ,וועלכע זי וועט געפונען פאַר
פּאַסענד.

דריקט אויס די קאָנװענשאָן דורך אַ באַשלוס ,אַן:

די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו

14

ניט פריהער

קאָמיטע

זאָל אַרויסשיקען

פון 91טען

סעפּטעמבער

פראַגע צו אַ רעפערענדום
שמעטער וי דעם -81טען אָקטאָבער ,7191 ,און עס זאָל געגעבען

דיעוע
און נים
ווערען

צוויו מאָנאַטען צייט פון דעם טאָג װאָס דער רעפערענדום ווערט אַרויס"
געשיקט פאַר דוסקוסואָן און אָפּשטימונג.
פאַר דיעוער

צייט ביז דער רעפערענדום

זאָל די עקזעקוטיווע

ווערען

אָנפּיהרען

וועט אַוווסגעשיקט

אַ ברייטע אויפקלערונגס

אַרבייט

צווישען דו מעמבערס און דו ברענטשעס איבער דעם גאַנצען לאַנד אין
נאָך

פייוואָר פון די רייטס ,און אויך אָננעהמען אַלע נויטיגע מיטלען
מעהר פעסט צושטעלען און קלאָהרער מאַכען די געזעצע און מעגליבקוו-
טען פון ווערען געזעצליך אין אַלע סטייטס ,וואו מיר זיונען ניט גע-

זעצליך.
עס איז אויך דער וואונש פון דער קאָנװענשאָן ,דאָס די אַלע

8
געגנער

פון רויטס ,וועלכע קאָנען

ניט אונטער

דעם דרוק

פון קאַנװעג"

שאָן ווערען אָנהיינגער און אַגיטירען פאַר די רייטס דאָס זיי זאָלען אַמ"
ווייניגסטענס בלייבען פּאַסיון אין דער פראַגע און ניט אַגיטירען געגען
די רייטס.
 4אין אנבעטראכט דאָס די מעמבערס עט לאַרדזש אויף וועמען די
לאַסט פון די צאהלונגען וועט פאַלען צוגלייך מיט אלע אַנדערע מעמבערס,
האָבען ניט קיין געלעגענהייט צו באַטהייליגען זיך אין דער פראַגע ,באַ-
אויפטראַגט דו קאָנװענשאָן די נאַציאָנאַלע עקזעקוטיוו קאָמיטע ,אַרויסצו-
שיקען אוונצעלנע באַלאָטס פון דיעזען רעפערענדום צו אַלע מעמבערס
עט לאַרדזש וועלכע זאָלען קאָנען וואוטען ביי פּאָסט און דער וואוט זאָל
זיין באַשטעמיגט ביי אַ נאָטאָרי פּאָבליק".

די
און מיט
טוירנאל
שטימען

רעזאַלוציע איז אויך געשטימט געװאָרען דורך אַ ראָל קאָל
 803שטימען געגען  672איז באַשלאָסען געװאָרעז ,אַז פרא"
רייטס קענען נאָר איינגעפיחרט ווערען ,ווען צווייידריטעל
וועלען זיין דערפאַר ביים רעפערענדום.
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דער ספּעציעלער רעפערענדום וועגען
פראטעונאל ריימט.
די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו קאַמיטע האָט באַלד נאָך דער
7טער קאַנווענשאן ערוועהלט אַ ,לינעל קאַמיטע" ,וועמענס אויפ-
גאַבע ס'איז געווען צו לעגאַליזירען דעם אַרבייטער רינג אין אַלַע
סטייטס אין איינקלאַנג סמיט דער רעזאַלוציע ,װאָס אין אַנגענומען
געװאָרען אויף דער קאַנווענשאן.

אין די פּראָטאָקאָלען פון דער נאַצ .עקז .קאָמיטע (זיצונג פון
זטען אָקטאָבער )7191 ,געפינען מיר פאָלנענדען באַריכט :
,פרוונד גוסקין רעפּאָרטעט ,או דו ליגעל קאָמיטע האָט באַשלאָסען
איבערצוגעבען דער נאַצואָנאלער עקועקוטיווע ,דאָס אורטיילענדיג פון די
ענטפערם פון אונשורענם קאָמישאָנערס און פאַרשודענע סטייטס און בא-
צוג צו לעגאַליזירען דעם אַרבייטער רונג ,אין דו איונפיחרונג פון פרא-
טערנאל רווטס א נויטווענדיגקייט פאר אונזער אָרגאנוזאַציאָן .דו לוגעף
קאָמיטע האָט דארום באַשטימט אַרויסצושיקען אַ פאַרטרעטער אויף אַ קור-
צער צווט און א רווהע שטעט און אויפקלעהרען דאָרט די ברענטשעס ווע-
גען דער וויכטיגקיוט פון איונפיהרען פראטוירנאל רויטס.

פר .עפּשטיון גיט צו ,אז דו לוגעל קאָמיטע האָט אוונגערופען א
מיטינג פון אַרביוטער רינג טוער ,וועלכע זיינען פרוונדליך צו דער פראגע
פון פראטוירנאל רווטס .דיזער מיטינג האָט זיך אָרגאַניזירט אַלס ,פרא-
טוירנאל רויטס קאָמיטע" און ערוועהלט פאָלגעגדע באַאַמטע :ס .װאַלאָס---
טשערמאן .5 ,בעצאהלער  ---ווייס-טשערמאן ,ג .פווגערמאן און ו .חילמאן
 --פעקרעטערע".

י .באסקין ,דער גענעראל סעקרעטער ,איז באַשטימט נעווא-
רען צו מאכען א טור איבער פאַרשידענע שטעט און רעדען ווענען
דער איינפיהרונג פון פראטוירנא? דייטס,
כ
ע
די פראטוירנאל רייטס קאַמיטע ,וועל איז צוזאַמענגעשטעלט
געװאָרען פון אַ .ר .טהוער ,האָט אויך אַרויסגעשיקט קאַמיטעס צו
די מיטיננען פון די ברענטשעס ,סאַי אין ניו יארק ,סאי איבער'}
לאַנד ,בעת דער ספּעציעלער רעמערענדום איז געשטימט געװאָרען.
אין סעפּטעמבער  7191איז דער ספעציעלער רעפערענדום
וועגען פראטוירנאל רייטס ארויסנגעשיקט געװאָרען.
צוזאַמען מיט דעם כפּעציעלען רעפערענדום ,האָט די נאַציאַ-
נאַלע עקזעקוטיוו קאַמיטע אַרױסנעשיקט א צושריפט ,אין וועלכען
ס'איז געגעבען געװאָרען א קוױרצער איבערבליק ושיען דעם צו-
שטאַנד פון אַרבײיטער רינג ,קויט דעם אואליאיישאן" רעפארט
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רונג

ָס דער עקספּערט-עקטשוערי ,דר .רובינאוו ,האָט אױסגעאַרבײם.
װא
עס ווערט אויך אַנגעוויזען ,װוי אַזױ די מיטגלידער וועלען דאַרפען
הלען לויט דער סיסטעם פון פראטוירנא? רייטס אין פאַרלױיף
צאָ
די ערשטע  89יאַחר.
צאהלונגען פון יעדע  001דאֵל .פּער קווארטאל
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אין דער אָפּשטימונג האָבען זיך באַטײלינט איבער 000,81
מיטנלידער .פון זיי האָבען  191,81געשטימט פאַ ר פראטוירנאפ
רייטס און  200,8געגען.
דאָס איז געווען צום ערשטען מאָל אין דער געשיכטע פון רע-
פערענדומם אין אַ .ר ,,אַז אַזאַ גרויסע צאָח? מיטגלידער זאָל זיך
באַטײלינען.
די מיטינגען אין די ברענטשעס ,בשעת דער רעמערענדום איז
געשטימט געװאָרען ,זיינען געווען טעמפּעראַמענטפולע ,אין מאַנכע
ברענטשעס האָבען זיך כמעט נאַנצע הונדערט פּראַצענט פון זייערע
מיטגלידער באַטײלינט אין דער אֶפּשטימונג.
איינינע ברענטשעט
האָבען אַנגעהאלטען זייערע מיטינגען א גאנ
צ
ע
ן
ט
א
ָ
ג
,
כ
די צו געבען
די מעגליכקייט אַלע מעמכערס צו באַטײלינען זיר אין רעפערענדום.
דער קאַפּיטעל פ
,ראטוירנא? רייטס"  --דער קאַמף ,װאָס האט
געדויערט נגאנצע צעה
ן
י
א
הר ,אין ענדליך געקומען צו אן אפּשלוס
ביי דער זיצונג פון דער נאַצ .עקז .קאָמ .,דעם 1/טען דעצעמבער,
 ,7דורך פאַלנענדען באריכט :
,פרוינד נ .פרוומאן בארוכטעט ,אז פרוונד ל .ראָטחמאן און ער האָ-
בען
איבערגעצעהלט די רעפערענדום באלאָטס וועגען פראטוירנאל רויטסם
דער רעזולטאַט איז פאָלגענדער :
ע
ס זיונען אָפּגעגעבען געװאָרען  892,81שטומען .פון דיזע זיינען
1
ג
ע
ו
ו
ע
ן
פ
א
ַ
ר
פ
ר
א
ט
וירנאל רייטס און  200,9געגען .אין דער אָמּ-
ש
ט
י
מ
ו
נ
ג
ה
א
ָ
ב
ע
ן
ו
ֹ
י
ך
באטיילוגט  06ברענטשעס און  099מעמבערס עמ
ל
א
ר
ד
ז
ש
.
פ
ו
ן
ד
י
 092מעמבערס עם לארדוש האָבען  982געשטימט פאר
פ
ר
א
ט
ו
י
ר
נ
אל ריוטס און בלויז אוונער געגען.

דער משע
רמאן ,פר .אב .עפּשטוין ,בארוכטעט ,אַז אַזוי שנעל ווי דער
רעפערענדום א
ו
ז
א
י
ב
ע
ר
ג
ע
צ
ע
ה
ל
ט
געװאָרען ,האָט ער צוזאַמען מיט דעם
סעקרעטער און
ד
ו
צ
ע
ה
ל
ע
ר
קאָמיטע געלאָזט וויסען די רעזולטשטען דורך
דער פרעסע".

דאס סיסטעם פון פראטוירנא? רייטט איז אריין און קראפט

דעם 1טען יאנואר.8191 ,

דאָס יאָהר ,8191"7191
אין 81-7191
האָבען די מלחמה װאַלקענס ,ווֹאָס זיינען גע-
האננען אויפ'ן ה
י
מ
ט
5
,
ש
ו
י
ן
ג
ע
ר
ע
נ
ע
נ
ט
פ
יט טרעהרען און בלוט.

נאנצע טייכען האבען זיך פון זיי אַנגעזאַמעלט.

גרויסע בערג וו
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000
דעם

נען פאר
שאָטען

יאחהר אויסנעוואקסען

געװאָרען

בערג,

---

ניט פון פארטראַגענע

װאָס

זאמד

זיינען אַנגע-

קערענדלאך,

נאָר פוז

ב-טויטע און פארוואונדעטע יונגע מענשליכע קערפּערם.
טויטע ,האל
עס איז געווען א פינסטערער,
מען האָט

געפמוזט

א סך שוויינען

א שווערער יאָהר ,א יאהר ,ווען

און ווענינ רעדען,

נער טאָהן .,,דער נאַצ .עקז ,איז אויסגעקומען

די שרעקליכסטע
אָבער

ניט

געקוקט

און נאָך וועני"

צו ארבייטען

אונטער

באַדינגונגען,

סיי פּאָליטיש און סיי עקאַנאַמיש.

דעם,

און האָט

אויף

איז דער

אַ ,ר ,געוואקסען

ּרײט זיינע צווייגען און בלעטער אַלץ ברייטער און העכער.
אױסנעשפ

דעם בעסטען איבערבליק איבער'ן יאָחר גיט די נ .ע .ק .גופא

אַן אַרטיקע? ,װאָס איז געווען א מין הקדמה צו איהר רעפּאָרם
אין

צו דער 81טער (פּיטסבורגער) קאַנװענשאַן.

מיר ניבען דאָ איבער דעם אַרטיקעל מיט קליינע פארקירצונגען:
,עס אוז געווען זעהר א שווער יֹאָהר ,מען קאָן זאָגען א קריטיש
ואָהר פאר דעם אַ .ר .און פולע האָבען זיך געשראָקען ,אז דער בארוכט פון
דער נאַצ .עקז .קאָט .צו דער פּיטסבורגער קאָנװענשאָן װעט זוין זעהר
יט קיין פרעהליכער .מען האָט זיך געשראָקען ,אז נאָך דעם גרווסען.
נ
פּראָספּעריטי ואָהר אוֹן אַ .ר ,.ווען ארום צעהן טויזענד נווע מיטגלידער
זיינען צוגעקומען צום אַ .ר ,.װעט מען דאָס יאָהר קומען צו דער קאָג-
װענשאָן ניט נאָר מיט א געווינס נאָר מיט א באַדייטענדען פאַרלוסט.
און דער שרעק איז געווען א גאנץ באַגרינדעטער .דו גרעסטע צאָהל פון
די מימגלידער פון אַ .ר .זיינען יונגע מענשען ,פון מיליטער עלטער .עס
איז ,אלזאָ ,געווען ויכער ,אז מיר וועלען האָבען א באַדייטענדען

אין אונזער מימגלידערשאפט.

און די אויסויכטען

פארלוסט

ארוונצונעמען

נייע

מיטגלודער זיינען געווים געווען ווייט פון גלענצענדע ,און טאַקע צולוב
דערזעלביגער אורזאכע .דער אַ .ר .רעקרוטירט זיינע מיטגלידער הויפּט-

זעכליך צווישען דעם אונגערען ארבייטער עלעמענט ,צווישען דעם עלע-
מענט ,װאָס האָט דאָס יאָהר געהערשט אַזאַ גרויסע צורודערונג ,דאָס עס
האָט אָפּט נוט גענומען קיין מוט צו געהן צו אוינעם רעדען וועגען דעם,
אַז ער זאָל אריינטרעטען אין אַרבייטער רונג.

דערצו האָבען זיך פילע געשראָקען ,אז די ענדערונגען אין די צאה-

דורך דער איינפיהרונג פון פראטוירנאל רויטס ,וועט פיהרען צו א
לונגען,
פארלוסט פון מיטגלידער .עס איז אמת ,אז פאָרלויפיג האָבען די צאָהלונ-

גען זיך ניט באדויטענד געהעכערט ,אָבער עס איז דאָך געמאַכט געװאָי
רען אן ענדערונג .און ווער עס איז באַקאַנט מיט דעם כאַראַקטער פון אַן
אָרגאניזאַציאָן ווייס ,אז ענדערונגען אין צאָהלונגען האָבען מיוסטענם ניט
|
קיין גינסטוגע ווירקונג,

דו געשומטע פֿון ארגווטער רוג
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אונטער אועלכע אומשטעגדען איז עס געווען צו ערווארטען ,אַו הויי
יאָהר זאָל דער אַ .ר .האָבען צו פארצווכענען ניט קוין צואוואוקס פון מיט-
גלידער נאָר א פארמינדערונג.

און ,דעם אמת געזאָגט ,האָבען פילע מיט-
מים

גלודער פון דער נאַצ .עקז .און טהוער פון אַ .ר .זיך ארומגעטראָגען
גיט זעהר פרעהלוכע האָפנונגען .מען האָט מורא געהאט ,אז דאָס מאָגערע
צו אונזער פרווד אָבער

ואָהר.

יאָהר .וועט אוופעסען דאָס פאָריגע פעטע
קומט די נאַצ .עקז .צו דער קאָנװענשאָן
דעפיציט ,נאָר אויך מיט א קליינעם געווינס.

אין פיטסבורג

ניםט נאַר אָהן א

דורך די גרויסע אָנשטרענ-
גונגען ,וועלכע זיינען געמאַכט געװואָרען אָנצוהאלטען דו אלטע מיטגלוץ-
דער פון אַ .ר .און אריינצונעמען גיוע ,אוו עס געלונגען דער נאַצ .עקו.
אין דיזען שווערען ואָהר ,פון דער נון-ואָרקער קאָנווענשאן ביז דער פּיטס-
בורגער ,אָנצוהאלטען דו גרוום פון אַ .ר .און פאַרפעסטיגען די מאָזו-
צועס ,וועלכע זיינען אוונגענומען געװאָרען אין דעם  .ַ8ד .פּראָספערימו
יאָהר פון .7191
אַ שווערען
געהאט

יאָהו האָט געהאט די סאַניטארוום

א סך קראנקע

אין סאניטאריום

מיטעל זעהר הויך געשטיגען.
דער צאָהל פּאַציענטען

קאָמיטע.
ווונען

און דערצו

זי האָמ

דו לעבענס-

ביי דער באַדייטענדער פאַרגרעסערונג פון

און ביי דעם אונגעהווערען

יקרות האָט דו סא-

ניטאריום קאָמיטע ניט געקענט דורכקומען מיט אוהר בודושעט ,װאָס וו
קריגט.

דערצו

איז

די סאַניטאריום

קאָמיטע

געווען

געצוואונגען

דאָס

יאָהר צו בייטען דעם דאָקטאר פון סאניטאריום ,דאָס איז געווען ועחר אַ
שווערע אָפּעראצוע .אבער זי אוז דורכגעפוהרט געװאָרען אָהן וועלכבע
עס איז שטערונגען און גוט מאַכענדוג דערפון קיין ,אישו" צווישען דער
מיטגלודערשאפט
סאנוטאריום.

פון אַ .ר .און זאָגאר ניט צווישען דו פאַציענטען

דער גענעראל סעקרעטער
געוויס צו דער קאַנװענשאָן

און

אונוערער מיט דער אָפוס קאָמיטע קומען

מיט א גוטען בארוכט.

דער אדמיניסטריו-

שאָן פאָנד ,וועלכער האָט א צווט געליטען פון א כראָנישען דעפיציט ,האָט
זיך ענדליך דערלעבט צו האָבען א באַדייטענדען
טונג פון אָפוס אוֹז געפיהרט

געװאָרען

פון אונזער גרויסער מיטגלודערשאפט
נאָמיע.

סורפּלוס.

דו פארוואל-

צו דער העכסטער

צופרודענהיים

און דאָך מיט דער בעסטער עקאָ-

דער אָפּוס האָט און א גאנץ קורצער צייט געדארפט

דורכפיהרען

ווו עס זיינען נאָר באקאנט געװאָרען די

אַ גרויסע און שווערע ארבווט.
רעזולטאַטען פון רעפערענדום וועגען דער אוונפוהרונג פון פראטוירנאף
רייטס ,האָט די נאַצואָנאלע עקז .באַשלאַסען ,או פון ואנואר ,8101 ,זאָלען
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די נייע צאָהלונגען ארוין און קראפט .עס האָט ויך געפאָדערט א סך
אַרבייט און אָנשטרענגונג דורכצופוהרען דיזע גרויסע רעפאָרמע אין לע-
בען אין אַזאַ קורצער צייט .זוֹ איז אבער דורבגעפיהרט געװאָרען .דאָס
איז געווען א שווערער עקזאמען ,וועלכען דער אָפיס האָט גלענצענד אוים-

געהאלטען.
די בענעפיט קאָמוטע האָט פאָרטגעזעצט איהר אלטען קאמף וי צו
פאַרמיידען אויסצוצאָהלען ניט בארעכטיגטע קראנקען-בענעפימס און זי
האָט דאָס ואהר געהאט צו פארצוובנען א באַדייטענדען ערפאָלג אין אוהר
קאמף .זי האָט אויך געמאכט א רעפאָרם אין עקזאַמינירען די נייע פאָר-
געשלאָגענע קאַנדידאטען ,וועלכע דאַרפען ארוונגענומען ווערען אלס מימ"
גלידער פון אַ .ר .װוי אויך אנדערע אויסבעסערונגען

אין דעם קראַנקען

בענעפיט דעפּאַרטמענט ,וועלכע וועלען ברענגען נוצען דעם אַ .ר.
אויך די גריווענס קאָמיטע האָט געהאט גענוג ארבייט .דער
איז געוואקסען ,עס זוונען פאַראַן מעהר מימגלידער און מעהר
טשעס .און ווען עס ווערט גרעסער די אָרגאַניזאַציאָן קומען פאָר
פראגען צו ענטשיידען און מעהר שמרויטיגקייטען צו שליכמען .די
אַנטװאָרטליכקייט

פון דער גרוװענס

א .8ר.
ברענ"
מעהר
פאר"

קאָמיטע אוו דאָס יאָהר אויך גע"

װאָרען א גרעסערע.
די עדיוקיישאָנאל קאָמיטע קומט אויך
ביסעל מעהר שטאָלץ פאר דער ארבייט ,װאָס
אויסער דו געוועהנלוכע רוטינע ארביוט ,װאָס
האָט דורכצופיהרען אין פאַרלויף פון יאָהר,

צו דער קאַנװענשאַן מיט אַ
זו האָט דאָס יאָהר געמאָן.
די עדיוקיישאָנאל קאַמוטע
און אָפט גאַנץ שווערע אר-

בייט ,האָט זו דאָס יאָהר אויך אַרווסגעגעבען

 7נייע פּאָפּולער וויסענ-

שאַפטליכע ביכער און פאר אַן אונגלויבליכען

זי האָט

בארייכערט

ביליגען

דו אַ .ר .ביבליאָטהעק מיט אַ ווירקליכען

פּרייז.

אוצר פון וויסענ-

שאַפטליבע ביכער ,פון וועלכע די מיטגלידער פון אַ .ר .קענען פיעל לער-
נען .זי האָט ארווסגעגעבען געשריבענע װויסענשאַפטליכע קורסען ,אויף
וועלכע דו מיטגלידער פון א .ר .האָבען זיך געקענט אַבאָנירען פאר אַ גאַנץ
קליינעם פּרווו; זו האָט דורכגעפיהרט אן ערפאָלגרווכען לעקטשור טור
א .ז .נו.
דוי ארבייט פון דער עקו .צו העלפען די אידישע מלחמה קרבנות
האָט זיך דאָס ואָהר געקרוינט מיט נאָך א גרעסערען ערפאָלג ווי פאךר
יאָהרען .דער סאניטאריום טאָג האָט אריינגעבראכט פאר אונוערע מלחמה
קרבנות במעט דוי גאנצע סומע ,װאָס מיר האָבען געהאָפּט צו זאמלען .דאָס
איז מעהר ווי פילע האָבען ערװואַרטעט .עס האָט אבער געקאָטט א סך אר"
בייט ,א סך אָנשטרענגונג צו עררייכען דעם דאָזיגען גרויסען ערפאָלג.
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האָט אין דעם שוערען

ואָהר געטהאָן שווערע אַרבייט און זי קומט צו דער קאָנװענשאָן מיט דעם
געפיהל ,או זי האָט איהר פליכט געטהאָן לויט איהרע כחות און זי האָט
אין איחר ארבויט און אין איהרע באַמיהונגען געהאט און זונען דוי אף-
טערעסען
געװאָרען".

פון דער גרויסער

ארגאנוזאַציאָן ,וועלכע אוז אוהר

פאַרטרוים

די נ .ע .ק ,שטעלט זיך אִפּ אויף איינינע איינצעלהייטען,.
קודם כל האָט זי דורכגעפיהרט די אויפגאבע צו מאכען דעם
אַ .ר ,געזעצליך אין יענע סטייטס ,וואו ער אין נאָך ניט געווען
פאר דעם צוועק האָט זי זיך גלייך נאָך דער אינס"
נעטשאַרטערט.,
טאַלײישאַן גענומען ,פעסטצושטעלען דעם זיכערהייטס צושטאַנד
פון אַרדען און אויסצונעפינען אויב די איצטינע און צוקונפטינע
פאָנדס פון אַ .ר ,וועלען זיין גענונ צו דעקען אונזערע שולדען און
די אינשורענס פארפליכטונגען ,וועלכע דער אַ .ר .טראַנט צו זיינע
מיטנלידער".

די נ ,ע .ק .האָט פאר דעם צוועק איינגעלאדען דעם באוואום"
טען אינשורענס עקספּערט דר .רובינאוו און איהם באאויפטראנט
אױיסצואַרבייטען א נייע וואליואיישאַן.

אין יאנואר ,8191 ,זיינען אין אָפיס שוין געווען פאַרטי; אלץ
פאַרבאַרייטונגען פאר דער נייער סיסטעם פון צאהלוננען (פראט,
רייטם) ,װאָס די לעצטע קאַנװענשאַן האָט באַשלאָסען און דער רע-
פערענדום האָט באַשטעטינט.

די נ .ע .ק .דערצעהלט ,אז זי האָט זיך גערעכענט מיט דעם
פאַקט ,אז ,די מעמבערס פון די ברענטשעס  89 ,2 ,1און  ,4וועלכע
האָבען געבויט אונזער אַרגאניזאַציאָן ,זיינען ביז א געוויסען גראד
בארעכטינט צו איינינע פארלייכטערונגען  . . .דאָס אין אויך גע-
ווען דער וואונש פון דער קאַנווענשאן" .האָט זי דעריבער געזוכט
אַ וועג וי דאָס דורכצופיהרען.
זי האָט באַשלאַסען ,אן אדי אוי-
בענדערמאנטע ברענטשעס זאָלען האָבען דאָס רעכט צו צאַהלען
פאַר זייערע מיטגלידער לוים די יאַהרען ,ווען זיי זיינען אריינגע-
קומען אין די סאַפייטיס ,וועלכע האַנען זיך שפּעטער פארמירט
און געגרינדעט דעם אַ .ר ",אויך האָט זי געמאכט הנחות צו די גע-
'שטראַכענע מעמבערס ,וועלכע זיינטן א געוויסע צייט געשטאַנען
אויסערהאלב דעם א .ר .תדי געשטראַכענע מעמנערס  ---װאט זי

באַשלאַסען  ---זאָלען צאַהלען לויט די יאַהרען ,וויפיעל זיי זיינען
געווען ,ווען זיי זיינען צום ערשטען סאל אריין אין א" .
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די נ ,ע ,ק ,דערצעהלט ווייטער אין איהר רעמפּאַרט ;
,װאָס אנבאלאנגט די לעגאַלוזירונג און טשאַרטערען דעם אַ .ר .אין
אלע אומגעזעצלובע סטווטס קענען מיר זאָגען פאָלגענדעס :
אַווי שנעל ווי דער פראטוירנאל רייטס רעפערענדום איז דורכגע"
גאַנגען האָבען מיר דורך אונזער לוגעל אדווייוער גענאָסע לאָנדאָן ,ארויס-
געשיקט אפּליקיישאָנס פאר משארטערס און אלע אונגעזעצליוכע סטויטם,
און אין דעם מאָמענט ווען דיזער רעפּאָרט ווערט געשריבען ,האָבען מיר
שוין ערהאלטען פון פילע סטייטס אנטװאָרטען אין וועלכע זיו פארלאנגען
פון אונז מיר זאָלען זיו געבען געוויסע אינפאָרמאַצואָנען וועגען אונזער
קאָנסטיטושאָן און אלגעמיינע פיהרונגען .אוונוגע פון דיזע סטייטס
פאַרלאנגען דורכאויס ,אז דער אונשורענס דעפּאַרטמענט פון נויארק ,אוג-
טער וועמעס געזעצע מוֹר זוונען געטשאַרטערט ,זאָל אונז רעקאַמענדירען.
דאָס קען נאָר געטאָן ווערען ווען דער קאָמישאָנער אָף אונשורענט פון נון-
ואָרק װועט מאכען אן אווספיהרליבע אונטערווכונג און אונזערע ביכער
און פינאַנסען .אַזאַ אונטערזוכונג וועט קירצליך געמאכט ווערען און
העכסט וואהרשוונליך וועלען מיֹר אין די גרעסטע צאָהל פון דווע סטיימט

אָהן אירגענד וועלכע שוועריגקייטען ווערען געזעצליך.
באלד בוו אונוער ערשטען מוטונג וואו מיר האָבען זיך קאָנסטו-
טואירט אלס אן עקזעקוטיווע ,האָבען מיר גוט געהייסען דעם בארוכט פון
דער

אָרגאניזאַצואָנס

קאָמיטע

אויפצונעהמען

א קאמפּיין

פאר

נייע 01

טויזענד מיטגלידער אין אַ .ר.
אום צו קענען אָנהאלטען אונזערע רויהען גאנץ ,און פאַרפעסטוגען
זיי אַזוי שטאַרק ,אז דער דרוק פון דער יעצטיגער שווערער צווט זאָל זיך
נוט אַזוי שטאַרק פיהלען ,איז נווטיג געווען צו ערמוטהיגען אונזערע
ברענטשעס און מעמבערס און וועקען זיי צו מעהר עגערגישער מהעמוג"
קויט .און דאָס איז געטאָן געוװואָרען

דורך דעם קאמפּיין

פאר נייע 01

טויזענד מעמבערם ,װאָס מיר האָבען אָנגעפוהרט.
אָבװואָהל ,ווו געזאָגט ,קיין גאנץ גרויסע רעזולטאַטען פון דיזען
קאמפוון האָט מען אונטער די איצטיגע אומשטענדען נים געקענט ער"
ווארטען .דער אימיגראציאָנס שטראָם ,פון וואנען מיר ציהען אונזער
וניקה ,האָט זיך פאר דו לעצטע עטליכע

ואָהר אין גאנצען אָפּגעשטעלט.

די יוגענד צו וועלכע דער אַ .ר .אַפּעלירט אם מיוסטען ,געפינט זיך איצט
אין אַזאַ געמיטהס-צושטאַנד ,אַו עס ליגט איהר איבערהוימט ניט אין
זינען זיך צו פאַרבינדען מיט אירגענד וועלכע אָרגאניזאַציאָן .דאָך קע"
נען מיר מיט פארגענוגען זאָגען ,דאָס ניש קוקענדיג אויף די אויבענ-
דערמאנטע איבלען ,אוז דיזער מעמבערשיפ קאמפּוין געוועזען דער גרעס"
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טער ערפאָלג אונטער דו אומשטענדען.
אפילן

און אויב דוזער קאמפּיון האָט

ניט פאַרגרעסערט דו
צאָהל מעמבערס ,האָט ער אבער פיעל בויגץ-

טראָגען צו דעם ,װאָס
אונזער פעסטונג און געבלובען גאנץ און זוכער
און אוז ניט באריהרט
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ע
ן
ה
ו
ן
ד
ער איצטיגער שווערער און בימע-
רער צייט .מיר שטע
ה
ע
ן
ה
ו
י
נ
ט
צ
ו טאָג ביונאַהע מיט דער זעלבער צאָהט

מיטגלידער

וי

לעצטען

יאָהר
 ,און דאָס איז אווגענטליך געוועזען דער

הויפ
ט צוועק פון דעם מעמבערשופּ קאמפיין דיוען יאָהר,
צווישען די פ
ולע גרויטע און שווערע פּראַכלעמען ,װאָס דו אוצטוגץ
צווט האָט פאר אונ
ז
א
ַ
ר
ו
ו
ס
ג
ע
ר
ו
פ
ע
ן
א
ון וועלכע קענען אין דיעזען רע-
פּאָרט ניט באַריהרט
ו
ו
ע
ר
ע
ן
,
ה
א
ָ
בען מיר אויך געהאט צוויי וווכטיגע פרא-
גען צו לעוען ,או
ן
ד
א
ָ
ס
אוז ,ערשטענס ,אונטער װאָסערע קאָנדיצואָנען
מיר זאָלען ארויגנ
ע
ה
מ
ע
ן גיוע מעמבערס אין דרעפט-עלטער ,און צוויוטענס,
װאָס מיר קענ
ען טהאָן פאר אונזערע מעמבערס וועלבע זיונען געדרעפטעט
געװאָרען.
נאָך דעם ווו
מור האָבען אָפּגעהאלטען אוונוגע קאָנפערענצען מים
פאַרטרעטער פון א
נ
ד
ע
ר
ע
א
ָ
רדענס אין באצוג דו אויבענדערמאנטע צוויי
פּראַגען ,און זעהענ
ד
ו
ג
אַז מיר קענען מיט זיו צו קוין פאַרשטענדנום ניט
קומען ,האָבען מיר
זיך צורוקגעצווגען ,און נאָך לאַנגע באַראַטונגען מיט

אונזער ליגעל אדווייזער
 ,זיונען מיר געקומען צום באַשלוס  :צו ווענדען

זיך צו  59ברענ
טשעס פון פארשידענע סטיוטס ,לויט קאָנסטיטושאַן ,אַרוים-
צושיקען צום רע
פערענדום פאָלגענדע צוווי פראגען  :ערשטענם ,וועגען
אַריוננעהמען נווע
מעמבערס און דרעפט אוודוש ,וועלכע האָט זיך געלע-

זען װי פאָלגט;
1

קאַנדידאטען

פאר מעמבערם

אין אַ .ר .אין דעם

עלמער

פון

קאָנסקרופּשאַן ,זאָ
לען אַריונגענומען ווערען פאר דער צווט ,װאָס דו מלחמה

וועם אָנהאלטען ,אלס
מעמבערם נאָר פון קלאס  ,4מיט דער פאַרשטענדניט,

אז נאָך דער מלח
מה ,אָדער אווב זיי ווערען באַפּרייט פון מיליטער דיענסט,
זאָלען זיי האָב
ע
ן
א
ר
ע
כ
ט
צ
ו
ט
ר
ע
נ
ס
פ
ע
ר
י
ר
ע
ן
זיך צו א העכערען קלאם,

ווען זיי וועלען דורבגעהן א מעדיקאל עקזאַמינוושאַן.

 2קאַנדיד
אטען פון קאָנסקריפּשאָן עלטער זאָלען קעגען ארוונגע-
נומען ווערען א
ין וועלכען קלאס זיו ווילען ,נאָר זוו זאָלען דאַרפען אונ-

טערשרייבען א ,ווייווער
" ,אז אין פאל זיי וועלען פאַלען אין דער מלחמח,
זאָלען זייערע יורשום
זוין בארעכוטגט נוט מעהר ,ווו צו  001דאַלאר מוו-

מען פאָנד.

און צווויטענס,
צן שאַפען א פאָנד פון וועלכען עס זאָל געצאַהלם

ווערען די
דיוס פון דו געדרעסטעטע מעמבערס ,און עס זאָלען אויך הע-
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עס פון די שטעט וואו עס געפינען ויך קעמפּס,
שטיצט ווערען די ברענטש
פארלייכבטערען דעם לעבען פון אונזערע געדרעפ-
וועלכע גיבען זיך אפ צו
ַרשידענע פארוויילונגען און אנדערע אונטערנעה-
טעמע מעמבערפ דורך פא
דיזער רעפערענדום האָט זיך געלעזען וי פאָלגט:
מונגען.
אפען ווערען א ספעציעלער פאָנד פון וועלבען דער
 4עס זאָל געש

ר ביז איצט געדרעפטעטע מעמבערס ,וי אויך
אַ .ר .זאָל צאָהלען דו דיוס פא
געדרעפטעט און זיינען מעמבערס פון אַ .ר.
פאר די ,וועלכע וועלען זיין

ניט וועניגער װוי  6מאָנאַטען.

דיזער פאָנד זאָל אויך באנוצט ווערען פאר

נדען מיט העלפען די געדרעפטעטע מעטבערס.
אַנדערע צוועקען ,פארבו
זאָל זיין פּער קווארטאל פּער מעמבער  51ס.
 .9דער ספּעשעל טעקס
זאָל זיין פּער קווארטאל פּער מעמבער  01ס.
 8דער ספּעשעל טעקס

די אויבענדערמאנטע צוויי באשליסע װאָבען מיר
די מאָטיווען פאר
צושריפטען וועלכע זיינען אַרויסגעשיקט געװאָרען
אָנגעגעבען אין די
ערענדומס און עס איז ניט נויטיג נאָך אמאָל זיי
צוזאמען מיט די רעפ
צו װידערהאָלען.
קאָנסטאַטירען דעם פאַקט ,או אויך אין דיעוע
מיר ווילען בלויז
גרויסע צאָהל פון אונזערע מעמבערס זיך באטוו"
צוויו פראגען האָבען א
ער מאַיאָריטעט איז דורכגעגאַנגען אַז גייע מעם-
לוגט ,און מיט א גרויס
אָלען אריינגענומען ווערען בלויז אין פערטען
בערס אין דרעפט איידוש ז
עשאַפען ווערען א פאָנד ,דוורך א  01סענטיגען
קלאס -- ,און עס זאָל ג
די דיוס פון אונזערע געדרעפטעטע מעמבערם.
טעקס ,צו צאָהלען

י אויבענדערמאנטע רעפערענדומס האָבען מיר אין
אויסער די צווי
אַרויסגעשיקט פאָלגענדע פראגען צור אָפּשטומונג .די
פאַרלויף פון יאָהר
אונז ערקלעהרט ,אזוי ווי דער באַשלוס אז מעט-
טאַניטאריום קאָמיטע האָט

עכטיגט צו  9מאָנאַטען סאניטאריום טריטמענט אנ-
בערס זאָלען זיין באר
ַטען ,איז ארוין אין קראפט אַזוי שנעל ווו דער קאָנ"
שטאט זעקס מאָנא
ם איז געשלאָסען געװאָרען ,אונגעפעהר ענדע דזשו-
וװוענשאָן רעפערענדו
קסטרא  9סענטיגער טעקס פאר דעם אויפהאלטונגס-
ליו ,וועהרענד דער ע
נזערע פיהרונגען ערשט אַריין אין קראפט אין מאָנאַט
פאָנד דארף לויט או
עט דער אונטערשיד פון די  8מאָנאַטען מאכען אַ גרוו-
ואנואר ,פאָלגליך וו
עם פאָנד ,און זיו האָבען פאַרלאַנגט מיר זאָלען דורך
סען דעפיציט אין ד
עגען די מעמבערס ,אויב דער באַשלוס פון דעם  5סענ-
אַ רעפערענדום אָנפר

אנגען צוזאַמען מיט דעם באַשלום פון די  9טאַ-
מוגען מעקס זאָל זיך אָנפ
זייער פאַרלאַנג איז באַװיליגט געװאָרען
נאַטען סאניטאריום טרוטמענט.

אָבען מיט א גרויסער מאַיאָריטעט באַשטעטיגט ,או
און די מעמבערס ה
לוס פון  8סענטיגען טעקס דארף געצאָהלט ווערען
דער קאָנװענשאָן באַש
באַלד נאָך דער רעפערענדום אפּשטומונה.
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אַ חוץ די רעפערענדומס פאר וואחלען צו דער נאַצ .באָאַרד אָף דו-
רעקטאָרס האָבען סיר אויף דעם פאַרלאַנג פון דער עדיוק .קאָמיטע אינ-
דאָרסירט א לאָקאלען רעפערענדום פון גרייטער נויארק ברענטשעס ,פאר
א טעקט פון  8אדער  8טענט פאר אידישע סאַציאליסטישע שוהלען".

איבער דער געזעלשאַפטליכער טעטינקייט אין יאהר 81-7191
די עקזעקוטיווע :

דערצעהלט

,ווי איהר ווייסט ,האָט דער אַ .ר .יעדען יאהר אין מאָנאַט פעברואר
א וום-טוב ,און וועלכען אלע ברענטשעס איבער'ן גאנצען לאנד פייערען
די ערעפענונג פון סאַניטארוום .דיוער יום מוב ווערט שוין געפייערט
פאר דו לעצטע אכט ואהר .די פּראָפּיטען װאָס דיוע אונטערנעהמונגען
פלעגען אריונברענגען זיינען אלע מאָל אובערגעגעבען געװאָרען צום סא-
ניטאריום אויפהאלטונגס-פאָנד.
און װוי איהר ווייסט אויך האָט דער אַ .ר .יעדען יאהר זיום די
מלחמה האָט זיך אָנגעפאנגען

נאַצואָנאַלע
ים .אוין
ואָחר דורך
מיר

געזוכט וועגען און מיטלען צו שאַפען פו-

הולפע פאר אונזערע שוועסטער און ברידער אויף יענער זיים
ואהר איז דאָס געווען דורך א סמעציעלען טעקס ,דעם צוויימען
א טעג-דעו איבער'ן גאַנצען לאנד.
האָבען געפיהלט ,אויך דיוען יאחר סוז עטװאָס געטאָן ווערען

פאר דו סמלחמה קרבנות ,ספּעציעל ווען ס'איז דאַ אין לאַנד אָנגעפיהרט

געװואָרען אַזאַ שטאַרקער קאמפּיין פאר א צעהן מילואָן דאַלאר פאָנד ,און
מיר האָבען באַשלאָסען צו שאַפען דוֹ סומע פון פונף און צװאַנציג טוו-
זענד דאָלאר.

דו פראגע איז בלויז געווען דורך וועלכע מיטלען קען אַזאַ

סומע געשאַפען ווערען .סיר זיינען געווען מיט דער מוונונג ,אז אום
די אונטערנעהמונג זאָל זיין אן ערפאָלג ,מוזען מיר אָנװענדען גאַנץ נייע
מיטלען ,און דערפאר האָבען מיר באַשלאָסען צו פארװאַנדלען
ניטאריום

דעם סאַ-

יום טוב אין א רהמנות מאָג פאר אונזערע מלחהמה קרבנות.

עס איז ווירקליך זעהר ערפרעהענד וי ווארים און איבערגעגעבען
אונזערע ברענטשעם און מעמבערס האָבען דועוען געדאנק אויפגענומען,
במעט און אלע שטעט און שטעטלעך וואן מיר האָבען ברענטשעט ,זיינען
אראנזשורט געװאָרען אונטערנעחמונגען און קאָלעקשאָנס צווישען די מיט-
גלידער און האָבען בייגעשטייערט פון זייערע טרעזשורוס .נויארק האָט
דיזען יום טוב געפייערט דורך צוויי גרויסע טעאטער אונטערנעהמונגען,
וועלכע זיינען ערפאָלגרייך דורכגעפיהרט

געװאָרען.

ווען דיזער רעפּאָרט ווערט געשריבען האָבען מיר שוון אין אָפים
אַרום אכצעהן טויוענד דאָלאר .עס איז קוין צוייפעל גים ,אז אונזער
קאמפּיין פאר פונף און צוואנצוג טויזענד דאָלאר וועם פארווירקליכט
ווערען".

פון ארבויטער

דו געשיכטע
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רונג

דער סאַציאליסטישער קאפפּײן.
דער אַ .ר .אין דעם זיעג ,װאָס די סאָי
,א גאנץ גרויסען חלק האָט

עהאט אין די לעצטע װאַהלען און גרייטער
צואלוסטישע פּאַרטיי האָט ג
ט אלע מיטגלידער פון דער פאַרוואלטונג זוו'
נויארק .אַ חוץ װאָס במע
דעם סאָציאליסטישען וואהל-קאמף ,איז פון
נען געווען זעהר אקטיוו אין
ער נטצ .עקו .קאָב .און דו נאַציאָנאלע באָאַרד
אַ דזשאַינט מיטינג פון ד
שיקט געװאָרען א צושריפט צו אלע ברענטשעס
אָוו דורעקטאָרס ,ארווסגע
ע .אלע ברענטשעס איבער'ן גאנצען לאַנד האָבען
פאר פונאַנציעלע שטיצ
עהר ווארים אָפּגערופען און ס'איז ארוינגעקומען
זיך אויף דיזען אַפּיעל ז
גרויסע

סומען

פולע שטעט

געלד.

ציעלע אונטערנעהמונגען
טאַצואליסטישען

קאממיין.

און שטעטלעך

האָבען

געמאַכט ספּע-

און הויז-צו-הויז קאַלעקשאָנס צו העלפען דעם
דער לעצטער קאמפּיין האָט נאָכאַמאָל באַװוי-

עמבערשים פון אַ .ר .איז דורכגעדרונגען מיט דעם
וען או די ברייטע מ
סאַציאלוסטישען גייסט".
סאן

פראנציסקא

מאַרטירער.

גונג צן באַפרייען די פינף סאן-פראנציטקאָ'ר מאר-
א,ין דער באַווע
פון דער קאָפּיטאַליסטישער מאכט ,האָט דער אַ .ר.
טיורער פון די נעגעל
גענומען .אויסער דעם װאָס דו נאַצ .עקו .קאָט.
אַן אקטיווען אנטהויל
יוליגט אין א קאָנפערענץ ,װאָס איו צוזאַמענגע-
האָט זיך דירעקט באַטה
ארבייטער און סאָציאלוסטישע אָרגאַנוואַציאָנען
שטעלט געװאָרען פון
וועקען די עפענטליבע מיינונג פאר די אויבענדער"
פאר דעם צוועק צו
בען מיר אויך אַרויסגעשיקט אן אַפּיעל צו אונזערע
מאנטע מאַרטירער ,האָ
ַנציעלע מיטלען און אויך דיוען אַפּיעל האָבען אוג"
ברענטשעס פאר פונא
זערע ברענטשעס זעהר ווארים געשטיצט.
אויך גענומען א גרויסען אנטהייל אין דער באַוע-
דער אַ .ר .האָט

יסליפערונג פון אַלעקסאנדער בערקמאן פון ניו"
גונג ניט צוצולאָזען דוּ או

אנצוסקא און פאַרבינדען איהם מיט דער פאַרשווערוגף
ואָרק נאָך סאן פר
געװאָרען אין טאן פראנציסקא אויף דער ארבייטער
װאָס איו געמאַכט
טעסט טעלעגראמען זיינען פון אונז געשיקט געװאָרען
באַוועגונג .פּראָ
נויארק און קאַליפאָרניא .מיר זוינען אויך גע"
צו דוּ גאָװערנאָרס פון
ו א הירינג אין אֶלבאני ,ואָס דער גאָװערנאָר פון
ווען פארטראָטען בי
ָט אוונגערופען אין פאַרבונדונג מוט גענאַסע בערק"
נויאָרק סטייט הא
מאנ'ס אויסליפערונג.

יך אינדאָסירט מעהרערע אַפּיעלט ,וועלכע האָבען גע-
מיר האָבען או
טער פון שאַפען פאָנדס צו העלפען סטרייקס און בא"
טראָגען דעם כאַראַק
פיהרער .מיר קענען מיט רעכט זאָגען ,או אלע אוג-
פּרווען ארבווטער

די געשוכטע פון ארבויטער רונג
זערע אַפּיעלט האָבען געוואוגען
פון אונזערע מעמבערס".

|
א ווארימען

900

אָפּקלאנג און די הערצער

קאַר? מארקס יובילעאום,
;די נאצ .עקז .קאָם .פון אַ .ר .איז אויך
א
ו
י
נ
ע
פון די אוניצוא-
טאָרט און דער באַװעגונג צו פויערען דעם הונדערט יעהרוגען געבורטט-
טאָג פון
אונזער גרויסען לעהרער און פארקעמפּפער  ---קאַרל מאַרקס .אין

דער ציוט ווען דיזער רעפּאָרט ווערט געשריבען ,אַראַנזשירען אונזערע
ברענטשעט איבער'ן גאנצען לאנד פּאַסענדע אונטערנעהמונגען צו פווערען
דיזען יובילעאום .צו דיזער געלעגענהיים גיבען מיר אַרויס צוזאַמען
מיט
דער אידישער סאָציאלוסטושער פעדעראצואָן א פּאַסענדען בוך ,װאָס

וועט ענ
טהאַלטען די בואָגראַפוע ,טעאָריע און פילאָזאָפיע ,לעבען און טהע-
טוגקיוט פון אונזר אונשטערבליכען קאַרל מאַרסט".

די 81טע קאַנװענשאָן.
די 8טע קאַנװענשאַן איז געעפענט געװאָרען אין פּיטסבורג,

אין לייסעאו
ם טעאטער ,דעם סטען מאי ( .)8191אין דעם טאָג
איז אויסנע
פאלען קאר מארקס' חונדערט יעחריגער געבורטס-טאג.
אין די
ערעפענונגס-רעדעס איז דער פאקט געװאָרען אונטעך-
געשטראָכען,
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א
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ריגער ווי
ד
ע
ר
ק
ו
?
פ
ו
ן
ד
ע
ם
מ
ל
ח
מ
ה
פ
ראַנט ,וואו עס זיינען געווען
ניט וועניג
מ
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ר
ב
י
י
ט
ע
ר
רינג,
א מ
א
ָ
ד
נ
ע
ש
ט
י
מ
ו
נ
ג
ה
א
ָ
ט
אַרױסגערופען די באַנריסונג צו דער
קאַנװענשא
ַ
ן
פ
ו
נ
'ם ,פּרייוואט" י .קלופט ,װאָס אין מיט א יאָהר
צוריק גע
ו
ו
ע
ן
א
מ
י
טנליך אין דער נאַציאַנאַלער עקזעקוטיווע,
,הא
ר
צ
ל
י
כ
ע
ג
רוסען אייך פון אן עקס-בעאמטען  --איצט א
סאַלדאָט  --אייער ,קלוסט.

די נאַציאַנ
אלע עקזעקוטיון קאמיטע :
אַרגאניזײישאָן קאָמיטע ;

סאניטאריום קאַמיטע ;

א .דינערשטוין ,טשערמאן

ר .גוסקין ,טשערמאן

אב .עפּשטיין
ב .וואלאוווץ
ס .סילווערמאן

 6וװואָלבערג
א .אדלער

מ .גערשאנאָון

ט .סילווערבערג
} -פּערלאַוווץ
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עדיוקיישאָן קאמיטע :

אָפיס קאָמיטע +
איווענסקי,

ט.
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ב .האָפמאן

טשערמאן

מ .דייװוידאָ

ר .זאלצטאן

נ .פרוימאן

ה .באזעל

ו .ראטמאן
ו .סוגעל.

ס .יעלין
א .צוקער

(צביון) ,טשעומאן

| = גריווענס קאָמיטע:

בענעפיט קאָמיטע
ט .גאָלדינג ,טשערמאן

מ .וויינבלאט ,טשערמאן

ט .מינדלין

ל .ראטהמאן

ס .יאקאָבי
ט .ס .מאָלאָט

ג .מעטץ
ל .פלאשבערג

ו .וויינשטיין.

מ .מאלאט.

סאַניטאַריום מעדיקאל אדווייזערי באָארד :
דר .א .היימאָװויץ

דר .דזש .האַלפּערן

דר .י .בארסקו
דר .פעני דעמבאָ
דר .ב .נעלסאָן

דר .ה .קלימענקא
דר .י .א .מעריסאָן
דר .אב .קאספּע
סאַניטאַריום

מעדיקא?

אדווייזערי

באָארד :

דר .מ .ראָם
דר .ש .פּעסקין

דר .דזש .האַלפּערן
דר .ס .אינגערמאן

דר .ט .ראָזענטהאל.

דר .ט .ג .פריעדמאן

נייש .,באָאַרד אוו דירעקטאָרס :

שֹ ו .אִשפּוז ,ניו וארק

וו .ראָזען ,ווירדושיניא

ב .סלאווין ,ניו דזשוירזי

מ .שקלאַװוין ,מישיגען

יי

 .חלק ,ראָוד איילאנד

ה .יאנאָווסקי ,קאָנעקטיקוט

ה .טייטעלמאן ,פּענסילוויינוא
ו .מאטענקא ,פּענסילוויינוא

ל .ט .דזשאַספּער ,אַהוואָ
ע .סאָקאַלאָוו ,מערילענד

ל .בענענסאָן ,אילינאָיז

א .ראסקין ,װיסקאָנסין

ד .שויער ,מיננעסאָטא
בעאסמטע

אב .עפּשטיין ,טשערמאן
ו .ראטמאן ,װייס-טשערמאַן
פאקס

פּערלאָװויץ ,טרעזשורער

פון

יאָהר

:)7

ו .באסקין ,דושענ .סעקרעטער
מ .געליעבטער רעקאָרדינג סעק.
מאיר

לאָנדאָן ,ליגעל אדווייזער.
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אָפיציעל האָט געעפענט די קאַנװענשאָן אין נאַמען פון דער
נ .ע .ק .אב.

,יעדען

עפּשטיין,

דער סשערמאן

יאָהר ,ערקלעהרט

פון אַ .ר.

מיר די קאַנוװענ-

פר .עפּשטיין ,עפענען

שאן דעם 1טען מאי ,דעם טאָג וועלכער איז פּראָקלאַמירט געװאָרען אלס
אינטערנאַצואָנאלער זום טוב פאר די אַרבייטער פון דער וועלט ,און דיוען
יאָהר האָבען מיר באשלאָסען צו עפענען די קאָנװענשאָן אין דעם טאָג
ווען עס פאלט אווס דער געבורטסטאָג פון דעם גרויסען סאַציאלען דענקער
קאַרל מארקס ,וועלכער האָט פּראָקלאַמירט דעם לאָזונג, :אַרבייטער פון
אַלע לענדער פאראווניגט אווף |"

י .וויינבערג איז ערוועהלט געװאָדרען טעמפּאַרארי טשערמאן :
,פר .וויינבערג פאָדערט אויף אלע אנוועזענדע זיך אויפצושטעלען
אין עהרע צו די קרבנות פון אונזערע רייהען ,וועלכע זיינען שוין גע-
פאַלען אין דיוער מלחמה .און ביי דיזער געלעגענהויט זאָגט ער ,דאָס דו
סאָציאליסטען האָבען אומער געפּרעדוגט, ,אַז וויסען איז מאַכט? און
,מאַכט אוז וויסען" .דער שווערד ,דו געוואלט קען ניט ענטשוודען דעם
שיקזאל

פון דער וװועלט.

זיעגען

מוזען

די

יעניגע,

וועמעס

זיינען באַזירט אויף ברידערליכקייט ,געמיינשאַפטליכעס

אידעאלען

אייגענטום .און

אין דעם אווסגאנג פון דער מלחמה וועט אויך ניט די מאַכט פון געוואלט
זיעגען ,נאָר די מאַכט פון דו העכערע אידעאלען ,און דער העכסטער אי-
דעאל  ---דער סאַציאליוזם  --וועט לסוף רעגירען די וועלט".

אב ,קאהאן האָט באגריסט די קאַנװענשאַן אין נאַמען

פון

,פאַרווערטט" .ער האָט געזאַגט ;
,הוונט ,און דעם טאָג ,ווען איהר עפענט אוער קאָנװענשאַן ,ווערט
געפויערט דער געבורטם טאָג פון קאַרל מארקס ,דעם מאן ,וועלכער האָט
געגעבען א נווע רעליגואָן און א נייע תורה פּראָקלאַמירט פאר דער וועלט,
און דאָס אוו די תורה פון סאָציאליום .דער אַ .ר .איוז צו מיר ,אלס
אויטסיידער ,טייער דערפאר ,ווייל ער פאַרשפּרעכט דיוע תורה .דער או-
דעאַליזם פון אַ .ר .איז זיין נשמה ,וועלכע געפונט זיך אין א גאנץ שטאַר-
קען און פעסט געבויטען

גוף".

י ,באַסקין האָט באַטאַנט אין זיין רעדע ,דאָס פּיטסבורג אין
זעהר אַ פּאַסיגער פּלאַץ פֿאַר אַן אַרבייטער רינג קאַנווענשאן ,ווייפֿ
פּיטסבורג איז אַן אינטערנאַציאַנאַלע שטאָדט און די אידעאַלען פון
אַרבײטער רינג זיינען אינטערנאַציאַנאַלע.

עס האַבען כיי דער עפענונג אויך גערעדט מאַקס פּיין (פוז
די פאַראיינינטע אידישע געווערקשאפטען),

לייבאר"ליענ) ,אַלעקס.

יאַנאָס (סעקרעטאר פון

קאהן (פון דער פּיפּעלס רעליעף) ,נערמער,
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באקסט ,גלאַבערמאן ,צביון ,די ,פּיטסבורגער" ;  ,2אַרקין ,דזשוליוס
ווייסבערג און נ .מאַלִין.
האַבען

אַלע רעדנער

באַדױערט,

שטאַרק

װאָס די מלחמה-

קלאַנגען האַבען פאַרטױיבט די שעהנע טענער פון מאַרקסיסטישען
אידעא? און פונ'ם אינטערנאַציאַנאַלען
די סעקרעטערע
מ .י .אַשפּיז

פון קאָנװענשאַן

סאַציאליזם.
זיינען

געווען ,נ .פיינערמאן,

און ? .גינזבערג.

צו דעד זיבעטער זיצונג איז געקומען מאיר לאַנדאַן .אין
זיין רעדע האָט זיך אָפּנעשפּיגעלט די שטימונג ,װאָס האָט גע-
הערשט ביי מאַנכע סאַציאַליסטישע טאַױרנעבער/ :
,מען טאָר נים קיין טוטה פארלירען ,מען הויבט זיך אַן צו ביס-
לעך צו אונזערע רייד צוהערען ,אונוערע געדאנקען פאנגען אָן אריינצן-
דרינגען אין דוֹ מחות און הערצער פון אַמעריקאנער פאָלק .ווו פאנגען
| אונז אָן צו באגרוופען און פאַרשטעהן .מיר האָבען אָבער יעצם דורכצו-
מאכען זעהר א שווערע צייט ,א מוליטערישע קראפט סטראשעט יעצט די
1

גאַנצע וועלט מיט פאַרניכטונג.

פראנקרייך ,װאָס איז דוֹ וויגעלע פון פרייהייט ,פראנקייוכס הוו-
ליגע ערד ווערט געטראָטען פון דער זעלבער מיליטערישער מאַכט.
אין אונזער לאנד ,דאָס לאנד וועלכעס איך אנערקען אלס דאָס בעס-
טע ,פרויעסטע לאנד אין דער וועלט ,דאָס לאנד ,װאָס האָט אונו און אוג-

זערע קינדער א פרייע היים געגעבען ,איז יעצט אין מלחמה מיט דיעוער
שרעקליבער מאכט און מיר קאָנען ניט אפאָרדען ,דאָס אַואַ לאנד זאָל פון
דיעזער מלחמה ניט ארווסנעהן דער זיעגער .און ווען איך רעד פון זיע-
גער ,מיין איך ניט א זיעג פון געוואלד ,נאָר אַ זיעג פון יושר און גע-
רעכטיגקייט.

די גאנצע וועלט ,דו פּראָגרעסיווע וועלט ,האָט יעצט אנער-

קענט פּרעז .ווילסאַנ'ס פולאָואָפּיע און דער פּרעזידענט האָט אנערקענט
אונזער פילאָזאָפיע פון סאַציאליזם ,וועמענס גרונד געדאַנק איז אן אונ-

טערנאַצואָנאלע קאָאָפּעראצואַן פון פעלקער איבער דער וועלט* . .
אויף

קיין

דער

צדדים.

אין דעם

גאַנצען

פּיטסבורגער

עס

האָט

קאַנווענשאן

דאַרטען

פאַרגאננענעם

געהערשט

זיינען

שוין

ניט

נעווען

רוה און אױדנונג,

װי

יאָהר,

עס איז אויך דאַ אין פּלאַץ צו דערמאַנען ,אַז דער סדר צו
נאַמינירען אַ נאַציאַנאַלע עקזעקוטיווע איז אין יאהר  8191נעװאָרען
אן אַנדערע ,װוי פריהער,

|

איבער דער פֿאַרװאַלטונגס-פראנע האָט מען אויף דער פּיטס-
בורנער קאַנווענשאן דיסקוטירט,

אַבער אַהז היץ און אַח} בכיטערניש.

די קאנדידאטען זיינען ניט ארויסגעשטעלט געווארען אין ספּע-
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ציעלע סאַמיטעס ,אַ שטייגער ,אין פאניטאריום קאָמיטע ,אין עדיו-
קיישאַנאל קאַמיטע ,א .אַז .װ ,,נאַר אלם מיטנלידער אין דער
עם זיינען אַרױיף אױיט'ן באלאט  00קאַנדי-
עקזעקוטיווע בכלל,
 02זיינען געװארען ערוועהלט ,און די  02ערוועהלטע
דאַטען.,
האָבען זיך ביי דער אינסטאלירונג איינגעטיילט אין קאַמיטעס.
דאָס איז געווען אן אפּניינונג פון דעם ,ניו-דזשוירזי פּלאן'.
דער ניודדזשוירזי פּלאַן איזן אין פּרינצים געווען פאַר א דעצענטרא"
יעדע קאמיטע גופא אין ערוועהלט גע-
ליזירטער פארװאַלטונג.
לויט דעם נייעם נוטז
װאָרען פון דער נאַנצער מיטגלידערשאפט.
איז די פאַרװאַלטונג געװאָרען מעחר צענטראליזירט .די קאָמיטעם
זיינען שוֹין נים געווען דירעקט ערוועחלט פון די מיטנלידער ,נאָר
פון דער עקזעקוטיווע ,װאָס אין געװוארען די צענטראַליירטע
פאַרװואַלטונג,
װווי סיר ווייסען ,איז אין דעם יאָהר אנגענומען געווארען פראַ-
טוירנאל רייטס און עס איז איצט געװען די אויפנאבע צו לענאַלי-
זירען דעם אַרבייטער רינג דאַרטען ,וואו ער איז ביז איצט נאַך ניט
געווען געזעצליך ,די קאַנווענשאן האָט אינסטרואירט דער נ .ע .ס,,
זי זאָל צוטרעטען צו דער לענאליזירוננס-ארבייט,
מ .דייװוידאָף ,דער טשערמאן פון דער עלפער ליגעל קאָמיטע,
וואָס די קאַנװענשאָן האָט אויסגעקליבען האָט אריינגעבראכט מאל-
גענדע רעקאַמענדאַציעם :
 )4די קאַנװענשאָן זאָל אונסטרואירען די גאַצואָנאלע עקזעקוטיוו
קאָמוטע צו ערוועהלען פון אוחר סיטע א ליגעל קאָמֿיטע ,וועמעס אויפ-
גאבע זאָל זוון אָנצונעהמען אלע נויטיגע מיטלען צו מאכען דעם אַ .ר.

געזעצלוך אין אלע סטייטם.
 )2דו קאָמיטע לעגט פאָר פאָלגענדע רעזאַלוצואָן:
געהמענדוג אין אנבאטראכט ,אז דער אַ .ר .װאָט אָנגענומען דו פרא"
טערנאל רויטס ,וועלכעס קען איהם מאכען מעגליך געזעצלוך צו ווערען
און מאַסאַטשוועטס; און
נעהמענדוג

און אנבאַטראכט,

או און מאַטאַטשוועטס

אָרגאנוזאַציאָנען ,וועלכע זייגען טוולוויוז אָרגאַגיזירט

געפונען

זיך

געװאָרען צוליעב

די שוועריגקויט פון פראטערנאל רווטט ,און דיוע אָרגאַניזאַצואָגען זיינען
פון זעלבען כאַראַקטער וי דער אַ .ר
זיו עס באַשלאָסען ,אז די עסו .קאָט .פון אַ .ר .זאָל אָנווענדען אלע
איהרע מעגליבקייטען,

װאָס שנעלער

לעגאַליזירט צו ווערען אין טאַטאַ-

טשוזעטס אום אויך מעגלוך צו מאכען א געועצלוכע פאַרבונדונג פון אַ .ר.
טיט דו אויבענדערמאנטע אָרגאנוזאַצואַנען.
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אויף א שפּעטערער

זיצונג האָט דייווידאף

פון ארבייטער רונף
באַריכטעט,

דאָס

די קאַנווענשאן ליגע? קאַמיטע האָט ערהאַלטען פאַלגענדע רעזאָלר
ציע פון די קענעדער ברענטשעס;
,ביו א דוזשאָינט מיטינג פון דו מאַנטרעאָלער ברענטשעס,
בארופען פון אונזער סוטי דיסטריקט קאָמיטע ,איז אַנגענומען געװאָרען

איינ-

פאָלגענדע רעזאָלוציע ,וועלכע איהר זייט געבעטען ערנסט צו באַטראב-
מען און גומצוהויסען און פאָרצובריונגען בעפאר דער קאָנװענשאַן :
נעהמענדיג אין אנבאַטראַכט ,דאָס דו פראטוירנאל רויטס זיונען שוין
נאָך פועל מיה ,אוונגעפוהרט געװאָרען אין אונזער באַליבטען אָרדען,
און נעהמענדיג אין אנבאטראכט ,דאָס דו רויטס זוינען די איוג-
אין

ציגע לייזונג צו דער פראגע פון לעגאַליזירען די אַ .ר .ברענטשעס
די סטייטס און פּראַווינצען ,וואו אועלכע זיינען נאָך נישט לעגאל; און
נעהמענדיג אין אנבאטראכט ,דאָס דו געזעצע אין אונזער פּראָוװינץ
און אין קוויבעק ,קענעדע ,באַשרענקען זעהר פיעל די מעגליכקייט צו אָר-
גאַניזירען און לעגאַליזירען פראמוירנאל אָרדענס ,און ספּעציעל אַזעלבע
וי דער אַ .ר ,.און
נעהמענדיג און אנבאַטראכט ,דאָס אָט דוזע באַשרענקונגט
וועלכע זיינען לעצטענס אָנגענומען געװאָרען אין אונזער פּראָווינשעל לע-
דזשוסלויטשור ,זיינען נאָך נישט בינדענד ביז דעם 1מען יאנואר,9191 ,
דארום פאָדערען מיר אויף די 81טע יעהרליכע קאָנװוענשאָן פון אוג-
געועצעי

זער אָרדען ,װאָס ווערט אָפּגעהאלטען

אין פּיטסבורג,

פּאַ ,.צו אינסטרו"

אורען דוי נאַצ .עקז ,.דאָס דיזעלבע זאָל זיך שטעלען אין פאַרבינדונג מיט
אַן אינשורענס עקספּערט פון דיזער פּראָװוינץ און זעהן מיט אלע מעג-
ליכקייטען אויסווירקען און דורכצופיהרען דאָס אונזערע ברענטשעס
לען ווערען לעגאל און נייע זאָלען אויך קענען געגרינדעט ווערען ,און
דאָס ביז דעם 1טען ואנואר ,9191 ,זאָלען מיר אָפוציעל קענען געטשאַר-

ואָ-

טערט ווערען.

מיט ארבייטער רינג גרוס,

א .ר .ברענטשעס  ,544 ,409 ,131מאַנטרעאָל ,קענ.
ו .פרועדמאן ,רעזאָלוצ .קאָטוטע.

די ליגעל קאַמיטע האָט רעקאַמענדירט דאָס דיזע רעזאַלוציאַן
זאָל איבערגענגעבען ווערען צו דער ליגעל קאַמיטע פון דער עקזי
קאַמיטע)*.

*) דו נ .ע .ק .האָט ,שמעטער ,דעם 8טען יוני ,8191 ,ערוועהלט

,ול פּאוער"
פון איהרע מימגלידער א פונפער קאָמיטע, ,װאָס זאָל האָבען פ
אויף אַווי פיעל ,אויף וויפיעל איהרע באַשליסע וועלען ניט אָנריהרען
אין דער קאָמיטע זיינען ערוועהלט גע-
די גרונד פּרינציפּען פון אַ .ר
װאָרען  :וויינבערג ,עפּשטיון ,צביון ,דינערשטיין און פרויכאן.
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אויף דער פּיטסבורנער קאַנווענשאן האַבען פארנומען אַ באַ-
דייטענדען פּלאַץ די באַריכטען פון סאַניטאָדיום קאַמיטע (באריכט-
אָפּגעבער ר .גוסקין און דר .האַלפּערן) און פון בענעפיט קאָמיטע
(באַריכט-אַפּנעבער ס ,גאָלדיגנ) .,פאר'ן פמעדיקאל
אדוייזארי
באַארד האָם אָפּגענעבען אַן אויספיהרליכער בארוכט דר .סלימענקא.
אויף דער קאַנװענשאַן אין רעקאַמענדירט געווארען צו הע-
כערען אינשורענס בִין טויוענד דאַלאר ,דאָס אין פון דער קאַָנ-
ווענשאן איבערגענעבען געווארען צו דער ג .1ע2 .ק ,זי זאָל אוים-
ארבייטען ווענען דעם אלע איינצעלהייטען און אריינבדעננען איהר
רעפּאָרט צו דער נעקסטער קאנווענשאן.
עס זיינען אויך רעקאַמענדירט געװאָרען איינינע אַמענדמענטס
צו דער קאַנסטיטושאן.
אין דעם יאַחר האָט פּרעזידענט װילסאַן באשטימט א קאַמיסיע
צו אונטערזוכען די ,מוני קייס" .,אויך האָט די דענירונג אין דעם

יאָהר געמאַכט אַ פאַרזוך צו קאַנטראַלירען די פּרייזען פון די לע-
בענסמיטלען,
די פּיטסבורנער
אט די רעזאלוציעס :

קאַנווענשאן

האָט אויף דעם רעאַנירט מיט

וועגען דער מוני קייס.
,אין אנבאַטראַכט ,אז פּרעוידענט װולטאָן האָט אַפּאָונטעט א קאָמו-
סוע ,װאָס האָט אונטערזוכט די מונו קוים:
און אנבאַטראכט ,דאָס באַזירט אויף דעם בארוכט פון דיוער קאָמו-
סוע האָט דער פּרעזידענט גענומען א שטעלונג ,װאָס ווערט פאַרשטאַנען
צו זיין צו גונסטען א נייעם און מעהר גערעכטען טרייעל פאר מאָמאַס
מוני.
זיו עס באַשלאָסען ,או דו 81טע יעהרלונכע קאַנװענשאָן שלוסט זיך
אָן אין דער פאָדערונג פאר א נויעם טרייעל פאר מאָמאַס מונו און דער

האָפנונג ,אז ער װועםט קריגען געזעצליכע גערעכטוגסיים".
וועגען שטאטס
,דו 81טע קאַנװענשאָן

קאַנטראָל אין אינדוסטרי.
פון אַ .ר .אונדאָרסורט דו ניוע מענדענצען

װאָס די רעגירונג פון דו פאַראווגנוגטע שטאַטען
אַרויס צו קאָנטראָלירען

פּריווען

ציוגט דו לעצטע צייט

פון לעבענסימיטלען

און איבערצונעת-

מען די פאַרוואלטונג פון גויטיגע אונדוסטריען און דריקט אויס די האָפ-
נונג ,אז דוזע טענדענץ װעט אֶנהאלטען נוט נאָר און מלהמה צווטען ,נאָף
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אויך אויף וויימער ,ביז אלע אינדוסטריען
טום פון גאנצען פאָלק".

פון ארבויטער

רונה

וועלען ווערען דאָס איוגענ-

די קאָנװענשאָן האָט אויך אָנגענומען א רעזאָלוציע אז די ביי-
שטייערונגען פון די ברענטשעס פאר פארשידענע צװועקען זאלען

טראַנען א איינהייטליכען כאַראַקטער :
,אין אנבאַטראכט אז די נאַצ .עקו .קאָט .האָט פאר די לעצטע צוויי
זאָהר אָנגעפיהרט א טהעטיגע אגיטאַצואָן דאָס אלע געלדער ,װאָס ווערען
באַװויליגט פון דו פארשידענע אַ .ר .ברענטשעס זאָל דורכגעהן דורך דעם
הוופּט אָפים פון ארבייטער רונג;
אין אנבאַטראכט ,אז דאָס שיקען דורך דעם הויפט אָפום וואָלט
אויפגעמאָן צוויי גוטע זאכען  :ערשטענס ,װאָלט דאָס שטאַרק צוגוץ גע"
קומען פאר סטאַטיסטישע צוועקען ,און ,צווייטענס ,װאָלט די שטיצע
װאָס דער אַ .ר .שטיוערט בוו צו אלע ווובטוגע געזעלשאַפטלונע אונטער-
נעהמונגען ניט געװאָרען צוברעקעלט און צופּיצעלט און װאָלט בעסער מיט

זיך אָפּגעשפּיגעלט דו גרויסקייט פון אונזער אָרדען ,דאַרום,
זיו עם באשלאָסען ,אז דו 81טע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר.
ערזובט אלע ברענטשעם ,אז אלע שטיצעס ,װאָס טראָגען ניט קיין לאַקאלען
באַראַקטער זאָלען דורכגעהן דורך דעם דושענעראל אָפום".

די קאַנעוונשאָן האָט אויך אַנגענומען רעזאַלוציעס ,װאָס האָ-
בען געהאט צו טהאַן מים דער צייט און מיט די ספּעציעלע מלחמה-

יי

באַדינגונגען.

צו שליסען

די קאַנווענשאן

,אע

איז איבערנענעבען

געװוארען

צו

י ,וויינבערג.

וויינבערג האָט אין זיין רעדע געזאַנט :
אוז דו ערשטע קאַנװענשאָן ,װאָס ווערט געשלאָסען אֶהן
,עס
ים .דו היינטיגע קאָנװענשאָן האָט ניט געהאט קוין ספּעציעלע
נדול
אושוס .נאָר צו שלובטען דו נויטיגע פראגען פון אַ .ר.

עס אוו די ערש-

ע קאָנװענשאַן וואו יעדער דעלעגאט האָט געהאט דו פולע געלעגענהויט
ט

צו פרעגען

און צו רעדען

וי

און װאָס ער האָט געװאָלט?.

קורצע רעדעס האַבען געהאַלטען יוליוס ווייסבערג און סעם

אשרי

פון פּיטסבורג,

ב .מיימאן

פון וואשיננטאָן און ד .אייזענבערג

פון לייבאָר-ליעג.
קורצע איבערבליקען איבער דער קאַנװענשאָן האָבען אין זיי"
זיי האָ-
ערע שפוס-רעדען געמאכט י .באַסקין און אַב .עפּשטײן.
בען גערופען די דעלענאַטען צו דער אַרבײיט פאר א נייע און בע"

סערע געזעלשאַפט.
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דער רעפערענדום איבער די באשלוסען אויף דער
פיטסבורגער קאַנװעגשאַן.
קאַנסאַמפּשאָן בענעפיט און סאניטאריום,
בענעפיט

ק,אָנסאמפּשאָן

ווערען

זאָל געצאָהלט
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אויב די העכערונג פון קאַנטאָמפּשאָן בענעפיט זאָל דורכפאלען ,זאָל
סאניטאריום

דער

פאָנד געהעכערט

אויפהאלטונגם

מיט

ווערען

 8סענט

אַ קווארטאל ?
מעמבערס,

נאָך  6מאָנאַט

וועלכע ווערען קראנק אויף קאָנסאַמפּשאָן

און בעפאר א ואהר ,זאָלען זיין בארעכטיגט צו טאַניטאריום נאָכדעם ,װוי
זיי וועלען זיין מעמבערס א יאהר ,אומקעהרענדיג צום סאַניטארוום דעם

קאָנטאָמפּשאָן בענעפיט ,װאָס זי האָבען באקומען.
ארבייט.

עדיוקיישאָנא?

דער בודזשעט פאר עדיוקיישאָנאל ארבייט זאָל זיין  000,8דאָלאר.
אַ טעקס פאר אַ .ר .שוחלען זאָל אַרויפגעלעגט ווערען אויף ועדער מעמ"
בער ,פּער קווארטאל  1טענט אדער  2סענט -- .דורכגעגאַנגען  9סענט.
ארבייט.

אַרנאניזאַציאַנס

דער בודזשעט פאר אָרגאנוזאַצואָנס ארבווט זאָל אָפּגעשאַפט ווערען
און דוי אָרגאנוזאצואָנט קאָסיטע זאָל זיך קענען באַנוצען מיט דעם גאַנ-
פאָנד ,וועלכער באַשטעהט

צען אָרגאַניזאַצואָנס

פון  8טענט א קווארמאל

פּער מעמבער.
דו סיטו און דוסטרוקט קאָמיטעס זאָלען אָפהאלטען קאָנפערענצען
צו רעפּאָרטען פון זויער טעטיגקייט וועגיגסטענס אוון מאָל און  6מאָנאַט.
נעשטראַכענע מעמבערס.
געשטראַכענע מעמבערס ,וועלכע זיונען אויסער דעם אַ .ר .איבער 8
ואהר ,זאַלען קאַנען ארוינגענומען
דאַרפען

די

באצאָהלען

אלטע

ווערען אלס נייע מעמבערס

שולדען

צום

ברענטש,

הוץ

און נים

שולדען

פאר

לאָאַנס אָדער פאר טיקעטם.
אלע געשטראכענע
ווערען

מעמבערס

אלס נייע מעמבערס

פון א .ר .זאָלען קאָנען ארוינגענומען

אין די מאָנאַטען אָקטאָבער ,נאָוועמבער און

עצעמבער ,8191 ,און ואנואר ,9191 ,און ניט דאַרפען צפָּחלען די אלםן
=ײן
שולד
284

864ף 

אט אין בײ
בהר בײאטנטש,
שיק

פיל מפם

הויץ

 = 858הס קפס ף

שולדלן

4158/ט

פֿאר

;
'(/קםמכט טי

78ט2ט
י

250:668ט 
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נייע מעמבערם.

נייע מעמבערס זאָלען קאָנען אריונגענומען ווערען אין עלטער ביו
5

ואָהר ,און זאָלען דאַרפען האָבען ספּעשעל עקזאטינוישאָן

און זאָלען

לען די פולע ,רייטס" גלייך פון זייער אויפנאהמע אלס מעמבערם.
צאָה
דו עָקו .קאָט .זאָל האָבען דאָס רעכט ,אויב זי װעט דאָס געפינען
פאר נויטוג ,זיך אָנצושליסען

אלס מעמבער אין פאַרשידענע האָספּיטאלם

און אויף דעם ספּענדען ניט מעהר וי  000,8דאָל.
ט ,.צוזאַמען מיט דעם לוגאל אדווייזאר ,זאָל האָבען דאָס
דו עקז .קאָ
ן א ספּעשעל ליגעל קאָנװענשאָן און באַשטימען די פאר"-
רעכט צו רופע
אַזאַ קאַנװענשאָן פאר דעם צוועק צו מאַכען אטענד-
טרעטערשאפט צו

צו דער קאָנסטיטושאָן ,אויב אזעלכע וועלען נויטיג זיין צוליעב
מענטס
פון די סטייטס .אזעלכע קאָנװענשאָנס קאָנען ויך באשעפי
דו געזעצע
טוגען בלויז מיט אמענדמענטם ווו אויבען אָנגעדייטעם.
פּאָלגענדע שטיצע רעקאָמענדירט פון קאָנװענשאַָן איו פון רעפע-
:
וּ
רענדום גוטגעהייסען געװאָרען :
,נויארק קאָלל*  057 ---דאָל, { .די וועלט" (שיקאַגאָ)  004 ---דאָל;.
וועלט"  089 --דאָל ;.דו אידישע סאַצואלוסטישע פעדערא-
עדי נייע
 082דאָל ; .היברו אומיגראנט אייד סאָסייעטי  082 ---דאָל;.
צויע --
ליסטישע פּאַרטוו מילואָן דאַלאר פאָנד  008 ---דאָל . לאָס אנדושע-
טאָציא
יעף קאָמיטע  004 ---דאָל ; .דענווער אַ .ר .רעליעף 000 --
לאס אַ .ר .רעל
אניטאריום  008 ---דאָל ; .קראַפּאָטקין ליטעראטור גע-
דאָל; .דענווער ס

ט  89 - -דאָל { ,פּיטסבורג לייבאָר לייסעאום  005 --דאָל { .פאר-
זעלשאַפ
ענע פּיטסבורגער אינסטיטוציעס  008 --דאָל ;.פאר'ן פאַרטווך!-
שיד
גונגם פאָנד פון מאָם מוני  001 --דאָל.
קאַנווענשאן האבען די אַרבײטער רינג ברענטשעס
נאָך דער
שטאַרקע באַוועגונג איבער'ז לאַנד צו ראַטעװען טאם
אַנגעהויבען א
דעם מאַדערנעם אַרבייטער דרייפוס ,פון די בלוטינע הענד.
מוני,
ער רינג ברענטשעס האבען גערופען פּראַטעסט-מי
אַ סד אַרבײט
געזאַמעלט נעלד פאַר דער פאַרטיידיגונג און האַבען פאַר"
טינגען,
וואשיננטאַן מיט טעלענראַמען צום פּרעזידענט ,ער זאָל
פלייצט
ך איינשטעלען פאַר דעם אומשולדינען אַרבייטער-פיהרער.
זי
דעם 8טען יוי ( )8191איז ווענען דעם מוני פאַל פאַרנע-
קומען אַ נאַציאָנאַלע דעמאַנסטראַציע אין דער פאַרם פון אַ קאַנ-
פערענץ פון אַרבייטער-פיהרער .צווישען די  008דעלעגאַטען ,ואס
האַכען דאָרטען פאַרטראַטען די גרעסטע און שטאַרקסטע אַרבייטער-
רפּערשאַפטען פון פֿאַנד ,זיינען געווען א סד פון אַרבײטער רינג.
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די קאַנפערענץ האָט אויסגעקליבען א דעלענאַציע פון  ,81צו געחן
צום פּרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאַטען .אין דער דאָזיגעף
דעלענאציע

איז אויך געװען

אב .עפּשטין.

דער טשערמאן

פון ארבייטער

רינג,

דאָס יָאָהר ,91-8191
אויב מען וויל וויסען ,װי שטאַרק דער ארבייטער רינג איז,
וי געזונד ער איז מיט זייז גוף און מיט זיין נשמה ,וי גרויס עס
איז זיין װיד
ערשטאַנדס-קראַפט ,איזן די בעסטע זאַך צו װאַרפען
י
1
א
9
ַ
חר
אַ בליק אויפ'ן
,91-81
דאָס יאָהר  8191איז געווען דער פרונירשטיין פאַר אַ סך
אַרדענס און אַנדערע אונטערשטיצונגס געזעלשאַפטען .די שוואכע,
די ניט-איינגעפונדעוועטע זיינען אונטערנעגאַננען.
אפילן די גרוו-
סע ,די לאַנגדיעהריגע ,די שטאַרקע האבען זיד אויפנעטרייסעלט אוז
אַנגעפאַנגען צו װאַקלען,
א חוץ די מלחמה ,האָט דאָס יאֲהר ( 8191אין די ערשטע
װוינטער-מאַנאַטען) איבערנעלעבט א שרעקליכע עפּידעמיע ,די
תגריפּ" ,װאָס האָט יעדען טאָג געקאָסט טויזענדע ,צעהנדליגע טוי-
זענדע קרבנות.
דער מלאך המות אין געקומען פון די שלאכט-
פעלדער אין
י
ד
ע
כ
י
ל
ד
י
ר
פ
היימען און האָט געשניטען לעבענס
רעכטס און לינקס .דערביי האָט ער ניט געמאַכט קיין אונטערשיד
צווישען יונג און אַלט ,צווישען פרוי און מאַן .,מענשען פון יעדען

עלטער און פון יעדען געשלעכט זיינען פאַר איהם געווען גוטע
שפּיז.
וועמען האָט אין אַזאַ צייט ,ווען מען האָט ניט געוואוסט ,װאָס
ס'וועט זיין מיט אַ פּאַר שעה

שפּעטער,

צי מען וועט זיין צווישען

די לעבעדינע אָדער די טויטע ,געקענט לינען אין זינען אָרדענס,
סאַסייעטיס ? די אונטערשטיצוננסיקאסעס זיינען אויסנעליידיגט
די זיכערסטע אַרדענט האָבען געמוזט אָנקומען צו זיי-
געװאָרען.
פעדיצינ"שע הילף אין געווען כמעט אתנ-
ערע רעזערוו פאַנדס.
מענליך צו קרינען .ניט ווענינ געזעלשאַפטען זיינען דעמאָלט אונ-
מטערגענאננען אינ'ם קאמף פאר'ן לעבען.
דער ארבייטער ריננ האָט אבער ניט נור איבערנעלעבט דעם

שרעקליכען קריזיס ,נאַר אין ארויס נאָך שטאַרקער אַלס אַ מעהר
צונעפּאַסטער ארדען צו די פאסטריעלע אוז נייסטינע באדערפענישען
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ן .אין דעם קאמף פאר'ן עקויסטענץ איז דער
פון די אידישע מאטע

ארבייטער רינג אַרױס דער זיעגער.
ר אויסוואַה? פוז די פעהיגסטע און מעהר
אָט דער נאַטירליכע
ויזען ,װאָס פאַר אַן אינערליכע קהאַפט עס
צוגעפּאַסטע ,האָט געו
לינט פאַרבאַרנען אין אַ .ר.
ף אויד ניט פאַרגעסען ,אַז אין אָנהױיב יאַהר .8191
מען באַדאַר
געװאָרען די ,פראטוירנאל רייטס" .אַ גע"
זיינען איינגעפיהרט
אָלט דערפון גומא אַ סך געליטען און װאָלט
וועהנליכער אַרדען װ
דער אַ .ר ,איז אַבער געבליבען
פאַרלוירען א סך מיטגלידער.
 ,די פראטוירנאל רייטס סיסטעם האַם
פעסט ,וי דער ניבראלטאר
אין
פאַרקעהרט:
פון איהם קיין מיטנלידער ניט אָפּנענומען.
די צאָה? געשטראכענע פון יעדען קװאַרטאל
פאַרלויף פון  8191איז
ע מיטגלידער ווייניגער ,וי אין די פריהערדיגע
געווען מיט הונדערט
איז דער אַ .ר .געווען וייבער מים.
יאַהרען .,ענדע יאָהר 8191
מפיטנלידער ,וי אין אַנהױיב יאַהר.
0
האָט ניט נאָר מקבל באהבה געווען די גרע-
די מיטגלידערשאפט
די פראטוירנאל רייטס האָבען מים זיך גע"
סערע אפּצאַלונגען ,װאָס
יף זיך אַרויפגענומען דעם יאך צו צאַלען די
בראכט ,נאָר האָט נאַך או
טע מעמבערס ,וועלכע זיינען געווען אין דער
דיוס פאר די געדרעפטע
ד אַן ערך  .008,2די נ .ע .ק .האָט גענוי
צייט פון װאַפּענשטילשטאַנ
זי האט אויסגעפונען ,אַז יעדער מיטנליד
געשטודירט די פראַגע און
ראָגען אַ טעקס פון  04סענט א יאַהר ,כדי
וועט דאַרפען אויף זיך ט
יינען געוועז איז מיליטער און אין דער נייווי,
די מיטנלידער ,װאָס ז

זאָלען זיין זיכער מיט אַלע זייערע בענעפיטס.

דער פאַרשלאַג פוז

אָרים אויפגענומען געװאַרען פון דער מיט"
דער נ .ע .איז זעהר װ
האָט במעם איינשטימיג באַשלאַסען צו צאַהלען
גלירערשאַפט און זי
דעם נויטינען טעקס.
לשטאַנד (נאוועמבער  ,)8191 ,11ווען די
נאָכ'ן װאַפענשטי
שעוועט ,האָט זיך דאָס װאַרעמע האַרץ פוז
עפּירעמיע האַט געבו
עקט אין איהר גאַנצער מאַראַלישער שעהנקייט.
א .ר ,ווידער ענטפּל
אַט דער אַ .ר ,אין אָט דער שרעקליכע מגפה-
אין אַ סד שטעדט ה
קאַמיטעס צו העלפען די קראַנקע מיטגלידער ,אין
צייט ,געגרינדעט
נ .ע .גופא אַרגאַניזירט אַ ספעציעלע ערשטע הילף
ניו-יאַרק האָט די
ניזירט אַ ספּעציעלען סטעף פון נוירסעם
זי האָט אַרגאַ
קאָמיטע.,
ע שוועסטער) ,דאַקטױירים און אַז .װו.
(אַ שטאַב פון בארעמהערציג
אַלץ ,װאָס עס איז געלעגעז אין מענש-
עס איז נעטהאַן געװאָרען

פֿיכע קרעפטען.
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די נייע עקזעקוטיווע איז אַרין אין אַמט אין יוני און איינע
פון א
יהרע ערשטע אױפגאַבען איז געווען צו העלפען די מלחמת-
קרבנו
ת
מ
י
ט
א
ַ
ב
ר
י
י
ט
ע
ר
ה
א
ַ
נ
ד
.
ז
י
ה
א
ָ
ט
געמאַכט אַ נייעם קעמפּײן
פאַר
9
8
ט
ו
י
ז
ע
נ
ד
ד
א
ַ
ל
א
ר
א
י
ן
די נוצען פון אונזערע ברידער און
שוו
ע
ס
ט
ע
ר
א
ו
י
ף
י
ע
נ
ע
ר
זייט ים .אין דעם קעמפּײן האָבען זיך
אוי
ס
ג
ע
צ
י
י
כ
ע
נ
ט
ד
ו
י
ד
ר
י
י
ברענטשעס פון וויררזשיניע סטייט,519 ,
8
א
ו
ן
0
1
8
,
וועלכע האבען געהאַט אינגאַנצען  812מיטנלידער,
א
ו
ן
ה
א
ָ
ב
ע
ן געשאַפען גענויע  4טויזענד דאלאר,
אין דער צייט,
װען
עס איז געשריבען געװאַרען דער רעפּאָרט צו דער 01טער
קא
ַ
נ
ו
ע
נ
ש
א
ן
,
ה
א
ָ
ט
ד
ע
ר
א
ַ
ר
ב
ײ
י
ט
ע
ר
ר
י
נ
ג
שוין געהאט אַריבערגעשיקט

פאר די מלחמה קרבנות אן ערך  08טויזענד דאלאר.

ד
י סאַציאַליסטישע פּאַרטײ האָט דעמאַלט נעקליבען א מו-
ליאָ
ן דאַלאר פאָנד ,האָט דער אַ ,ר ,,פאַרשטייט זיך ,אויך צום פאַנד
ע
ט
צוג ראַגען אַ
היבשע פּאַר טויזענד (אומגעפעהר  7טויזענד) דאַ-
לאר ,די עפּידעמיע איז געקומען אין רעכטען מיטען פון די זאַמ-
לונגען פאר'ן פאַנד און דאָס האָט שטאַרק אָפּגעשוואכט די אַרבײיט
פאר דעם,

האַבענדיג אַרום זיך אַזױ פיעל פליכטען ,האָט די נ ,ע ,ק ,אין

דעם י
אָהר ניט פאַרנאכלעסינט איהרע אייגענע ,אינערליכע אַרנא-
ניזאַצ
י
א
ַ
נ
ס
א
ו
י
פ
נ
א
ב
ע
ן
,
.
א
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ע
ם
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דער ארבייטער
רינג
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1
2
נ
י
יע סטייטס און אין א פרא-
ווינץ אין קענעדע.
אין אַפּריל ,9191 ,זיינען שוין געווען נייע טשאַרטערס אין
 4סטייטס פון אַמעריקע און אין צוויי פּראַװוינצען פון קענעדע,
צוזאַמען מים די  01סטייטס ,וואו דער אַ .ר .אין שוין פריהער
געווען געזעצליך ,איז ער ערב דער 91טער קאַנװענשאָן געוען
אינקאַרפּאַרירט אין  49וויכטיגע סטייטס אָון אין צוויי קענעדער
פּראַונינצען.
די נ .ע .ק ,האָט אַנגעפיהרט אַ נייעם קעמפּיין פאר  07טויזענד
מיטנלידער און עס האָט ניט לאנג געדויערט ביז דער ציעל אין
עררייכט געװאָרען,

אין אַפּרי?ל,9191 ,

איז די מיטגלידערשאַפט

שוין געוען

אַריבערגעגאַנגען דעם גרענעץ פון זיבעציג טויזענד,
ווייטער דערצעחלט די נ .ע .ק .אין איחר רעפּאָרט צו דער
9טער קאַנווענשאן איבער דער געזעלשאַפטליכער טעטינקייט פוז
אַרבייטער רינג :
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רינגָ

,אויף דער ערקלעהרונג פון דו אַרויסגעבער פון דער ,קאָלל ,,אז
זיי ווילען שאַפען חונדערט טויוענד דאָלאר פאר אַן אויגענעם פּרונטינג
פּלענט ,כדי צו שטעלען די צייטונג אויף א זיכערען באָדען און אַרויס-
נעהמען איהר פון דער געפאהר ,וועלכע דראָהעט איהר ,או קיינע פון דו
קאַפּיטאַליסטישע פּרינטינג שעפּער ,צו וועלכע זי דאַרף אָנקומען ,זאָל זיך

ענטזאגען גענצליך זי צו דרוקען ,האָבען מיר באַשלאָסען באַהילפיג צו
זיין דיזע אונטערנעהטונג מים אלע אונזערע מעגליכקייטען.

בריעף זיו-

נען ארויסגעשיקט געװאָרען צו אלע אונזערע סיטי און דיסטריקט קאַ-
מיטעס און אויך צו אלע ברענטשעס ,אוופפאָדערענדיג זיי צו העלפען דער

,קאָלל?" אין איהר קריטישער לאגע .לויט די רעזולטאַטען ,װאָס מיר האָ-
בען שוין געקראָגען ,שיינט עס ,אז דער אַ .ר .וועט אויך אין דיזער אונ-
טערנעהמונג האָבען א גאנץ גרויסען חלק.

די פראגען וועגען דער נאַציאָנאלער ארבייטער קאָמיטע אין ביידע
קאָנגרעסען ,איבערהויפּט דער אלגעמיינער אידישער קאָנגרעס ,וועלכע האָ-
בען ביי אויניגע פון אונזערע מיטינגען פארנומען זעהר פיעל צייט און
אַרויסגערופען גאנץ ווארימע דיסקוסאָנען און מוונונגס-פארשידענהוו-
טען ,האָבען זיכער פאַרדיענט א מעהר אויספוהרליכען באריכט .ליידער
איז דער פּלאץ צו באשרענקט און מיר וועלען זיך מוזען באַגנוגענען מיט
איבערגעבען בלויז טרוקענע פאקטען.
אויף אונזער אוניציאטוווע צוזאַמען מיט אנדערע קערפּערשאַפטען
פון דער אידישער אַרביימער-באַװעגונג איז צוואַמענגערופען געװאָרען
דער קאָנפערענץ פון 71טען נאָװעמבער ,ביי וועלכען א גרויסע מאַיאָרי-
מעט דעלעגאטען זוינען געווען פארטרעמער פון אַ .ר .ברענטשעס.
ביי דיזען קאָנפערענץ איז באַשלאָסען געװאָרען צוריק אויפצו"
לעבען די נאַציאָנאַלע ארבווטער קאָמיטע ,זיך באַטייליגען אין דעם אַל-
געמיינעם אידושען קאָנגרעס און פילאדעלפיא.

מיר זיינען אויך געווען פון די איניציאטאָרס,
מענגערופען דעם אידושען ארבייטער קאָנגרעס אין
דיזען קאָנגרעס האָט זיֹךְ די פאַרטרעטערשאפט פון
אַרויסגעועהן .כמעט די גרעסטע צאָהל דעלעגאַטען
טירט ברענטשעס פון אַ .ר.

װואָס האָבען צוואַ-
נויארק .אויך בוו
אַ .ר .זעהר שטאַרק
האָבען רעפרעוזעג-

ווען עס זיינען ערהאלטען געװאָרען די נאַכריכטען פון אייראָפא
וועגען ד' שרעקליכע פּאָגראָמען אויף אידען אין פּוילען און אין גאלו-

ציען ,איז אויף אונוער איניצואטיווע ,צוזאַמען סמיט די פאַראווניגטץ
אוד ,געווערקשאפטען ,איד .סאָצ .פעדעראציאָן ,אמאלגאַָמייטעד און אונט.
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לוידיס גאַרמענט ואָירקערס און אנדערע ,איינגערופען געװאָרען א פּראָ-
מעסט-דעמאָנסטראַציע אין מעדיסאָן סקווער גארדען.
מיר האָבען געמאָן אלעס װאָס עס אוז מעגליך געווען מיטצוהעלפען

אין דער באַוועגונג צו באַפרווען דעם מאַרטירער טאָם מוני פון דער
קאַפּיטאַליסטישער פארשווערונג .מיר האָבען אויך אינדאָרסירט דעם בא-
שלום פון דער קאָנװענשאָן ,איינבאַרופען פון אמעריקאנער ארבייטער"
אָרגאניזאַצואָנען ,אַרויסצורופען א דוזשענעואל סטרויק פאר דער באפרוו-
אונג פון מוני ,און מיר האָבען דורך א צושריפט צו דו ברענטשעס אוופ-
געפאָדערט אונזערע מעמבערס ,אז זוו זאָלען אַגוטירען און שטימען אין
זייערע רעספעקטיווע יונואַנס פאר א דושענעראל סטרווק.
אויף דעם פאַרלאַנג פון לאָקאַל פילאדעלפוא סאַצואלוסטישע פּאר-
מוו צו רופען א דושענעראל סטרייק אין דעם טאָג ,וואָס אונזער באַליעב-
טער גענאָסע יודזשין וו .דעבס וועט אַריינגעװאָרפען ווערען אין פּריואן,
האָבען מיר באַשלאָטסען ,אז אויב אַזאַ באַוועגונג וועט אין דער אידושער
גאַס געשאַפען ווערען ,זאָלען מיר אויפפאָדערען אונוערע מעמבערס צו
באַטוולוגען זיך אין דושענעראל סמרייק.
מיר האָבען אויך דורך א טעלעגראמע צו דער ,קאָמיטע אן אומוג-
ריישאָן? אין אמעריקאנער

קאַנגרעס

געלאָזט הערען

אונוער שטימע ,אַז

מיר פּראָטעסטירען געגען אירגענד וועלכע אימוגראצואַנס-באַשרענקונגען.
פאָלגענדע טעלעגראמען זיינען געשיקט געװאָרען צו די באָאַרד אָף
אָלדערמען ,צו באַזאָרגען די קינדער אין די פּאָבליק סקוהלס מיט פרויע

לאָנטש;
רויטע

 )2צו פּראָטעסטירען
פלאג אויף עפענטלוכע

געגען דעם געזעץ ,װאָס פאַרוועהרט די
אַרויסטרעטונגען;

 )8צו פּראָטעסטירען

געגען דער באַשרענקונג פון סאָציאלוסטישע פאַרואמלונגען;!  )4אַ פּראָ-
טעסט געגען דעם בריעף פון נווארקער סיטי מעיאָר צו דו באָאַרד אה
אָלדערמען ,וועלכער פאָדערט דו באַשרענקונג פון פרייע רעדע און פאַר-
זאמלונגען פון פרעמדע שפראכען און ניט בירגער .מיר האָבען אויך
געשיקט א פּראָטעסטידעזאָלוצואָן

אין װאַשינגטאָן ,פּראָטעסטירענדוג גע"

גען דער אַרויטשוקונג פון ארביימער פיהרער".

די ניינצעהנטע (רעטראָיט) קאָנװענשאָן
אין דער צייט ,ווען די ניינצעהנטע קאַנװענשאַן איז פארנע-
קומען ,איז שוין קיין מלחמה ניט געווען ,אַבער די מלחמה געזע-
די נאכוועהע-
צען זיינען נאַך געווען אין זייער פולער קראפט.

נישען פון דעם מענשען-מאַרד האָבען נאָך אַלץ ניט געלאָוען עפענען .
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די מויל ...דער װעטעראַן פון דער סאַציאַליסטישער באַװענונג ,דער

פארקעמפּפער פאר מענשליכע רעכטען ,יודזשין װו .דעבס ,איז גע-
זעסען הינטער גראטעס אין אטלאנטא'ס טורמע.
אין פּוילען ,פאר וועמענס פרייהייט אידישע יונגע לייט און
מיידלאך האבען אָפּנעגעבען זייערע לעבענס ,האָט זיך אַנגעהויבען
פון דער אַנדערער
אַ סדרהח פון בלוטיגע פּאַנראמען אויף אידען.
האָט אָנגעהויבען צו װאַרעמען די אויפגעהענדיגע זון פון דער
זייט
ר און אונגארישער רעװאָלוציעס .זי האָט באַלױכטען מיט
רוסישע

די פינסטערע ווינקעלעך ,וועלכע דער וועלט-

איהרע שטראַהלען

חורבן האָט איבערגעלאָזען נירושה.
שטימונג אויף דער קאַנװענשאַן איז געווען אַ געמישטע.
די
זיך דורכנעפלאָכטען מיט פעדים פון האָפנונג,
דער יאוש האָט
ינסטערער מעריב און דער ליכטיגער מזרח האַבע! זיר באַגע-
דער פ
אט דער צוזאַמענשטױס פון די ביידע ערד-טיילעו האָט
גענט ,און
אזש אין דעטראַיט אויף דער קאַנװענשאָן פון אַ .ר,.
אָפּנעקלונגען
נעהאלטען געװאָרען פון דעם 4טען ביז'ז 01טעז מאי,
װאָס איז אָפּ
,9

באאַמטע פון יאהר : 81-9191
ו .באַסקין ,דושענעראל סעקרעטער

א .עפּשטוין ,טשערטאַן

פ .געליעבטער ,רעק .סעקרעטער

ס .װאָלאָס ,ווייס-טשערמאַן

מאיר לאַנדאָן ,ליגעל אדווייזער

מ .פּערלאָוויץ ,טרזעשורער

ו .ב .ביילין ,רעדאַקטאָר

די נאַציאָנאלע עקזעקוטיוו קאַמיטע:
אַרגאניזיישאָן

קאָמיטע

:

סאניטאריום

קאַמיטע ;

ו .דינערשטיין ,טשערמאַן

ר .גוסקין ,טשערמאַן

אב .עפּשטוין

א .אַדלער
דזש .ראָטמאַן

ס .װאָלאָס
א .סילווערמאן

מ .פערלאוויץ

ם .גערשאָנאָוו

א .צוקער

אָפִיס

קאַמיטע;

ם .דייװוידאָף ,טשערמאַן
מ .איווענסקו
ט .װאָלבערג
ו .וויינבערג

נ .פרוימאַן

גריווענס

קאָמיטע;

מ .וויינבלאַט ,טשערמאַן
ב .וואלאוויץ
ו .וואולף
ם .מאָלאָט

מ .פּערעלשמוין

 1געשונטע פֿון ארבווטער ונא
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בענעפיט קאַמיטע ;
.
.
ש.ׂ+.
=ש.+

*ר

ראָטהמאַן ,טשערמאַן
גאָלדונג
וויונשטוון
שפּינראַד
שפּווער

עדיוקיישאַנא? קאַמיטע :
(צביון) טשערמאַן

האָפּמאַן

 .בורגון
ר .זאַלצמאַן
פ .וודיטש
ט .יעלין

נײישאַנאַל באָאַרד אוו דירעקטאָרס :
מ .י .אַשפּיז ,ניו-ואָרק

 .ראָזען ,ווירדושיניע

ב .סלאווין ,נוודדושוירןו

שקלאַווין ,מישוגען
ואנאָווסקו ,קאָנעטיקוט
 .דזשאספער ,אַהוואָ

ה .טייטעלמאַן ,פּענסולוויוניא

 -פאָקאָלאָוו ,מערילענד

ל .בענענסאָן ,אילונאָו

 .ראסקון ,װויסקאָנסון

ד .שייער ,מיננעסאָטא

 .דעי ,מעין

ס.

ו .הלק ,רהאָוד אוולאנד
י .טמאטענקאָ ,קענעדע

פאניטאריום

מעדיקאפ אדווייזערי באָאַרך :

דר  .ט .ראָם
דר  .ש .פּעסקין

דר .דוש .האַלפּערן
דר .ס .אונגערמאַן

דר .8 .ראָזענטהאַל

אלגעמיינע מעדיקא?ל אדווייזערי

דר .דז .האַלפּערן

באָארך :

דר  .בנ.עלסאָן

דר .ח .קלימענקאַ

דר.

דר .ו .א .מעריסאַן

דר .ו .באַרסטו

דר .אב .קאַסמפּע

יומאָװויץ
ה.
דר .א

עני דעכבאָ

געעפענט די קאַנווענשאן האָט אב .עפּשטין ,דער טשערמאן
פוֹן דער ג ,ע .ק .אין זיין ערעפענונגס רעדע האָט ער אין נאַמען

פון א .ר ,געפאדערט
פון אלע

אנדערע

די באפרייאונג

פּאַליטישע

פון יורזשין

ארעסטירטע,

ו .דעבס

אוו

דער א .ר ,האָט

ניט

געבעטען ,נאַר געפאַדערט ,וויי? דעבס און אלע אנדערע ארעס-
טירטע ק
,עמפען פאר א וועלט ,וואו די מענשהייט זאָל זיין איין
גרויסער פארזיכערונגס ארדען",

יו געשוכטע פון ארבוומער הונג
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די פאסירוננען אין רוסלאנד און אין אונגאָרן זיינען בא"
ריהרט געװאָרען אין וולאדעק'ס באגריסונג, :יעצט קענען מיר שוין
אָנפאַנגען צו פייערען די גרינדונג פון א נייעם אַ .ר .ברענטש 1
אין רוסלאנד און ברענטש  2אין אוננארן"--האָט װלאַדעק געענ-
דינט זיין רעדע.

ביי דער ערעפענונג איז אויך אויסנעדריקט געווארען א מעכב-
טיגער פּראָטעסט גענען די שוידערליכע פּאַנראַמען ,װאָס די פּולי-

שע שווארצע באנדעס האָבען געמאכט אויף אידישע לעבענם אוז
אידישע היימען.
אַלס טעמפּאָרארי טשערמאן איז ערוועהלט נעװאָרען וויליאם
באַקסט און אַלס פעקרעטאַרען מ .איווענסקי ,פ .יודיטש און כ

פּערלאַוויץ,

די קאַנװענשאַן האָט געהאט צו פארהאנדלען די פראַגע ,צי
עס זאַלען צונעלאַָזען ווערען  4דעלעגאַטען ,װאָס האַבען געבראכט
קרעדענשעלס פון ברוקלינער טעריטאָריען קאַנפערענץ,
איינינע ברוקלינער ברענטשעס האָבען געפאַדערט פאר זיך
אַן איינענע קאַנפערענץ צו נאַמינירען דעלענאַטען צו דער קאַנ-
די עקזעקוטיוו האָט זיי אין דעם פארלאַנג אָפּגעזאַנט.
װוענשאַן.
,די ברוקלינער ברענטשעס  ---האָט די נ .ע ,ק ,גע'פּסקנ'ט ---
זיינען אַ טייל פון גרייטער נידיאָרק און קענען ניט מאַכען יום-
טוב פאר זיך ,זיי מוזען אנטיי? נעהמען אין דער אלגעמיינער ניו-

|

יאַרקער קאַנפערענץ".

די ברוקלינער ברענטשעס האָבען אָבער פארט גערופען אַ באַ-
די דעלענאַטען
זונדערע קאַנפערענץ און ערוועהלט דעלעגאַטען.
זיינען געקומען אין דעטראִיט.
די קרעדענשעל קאַמיטע האָט רעקאמענדירט ניט צוצולאזעו
די דעלעגאַטען ,אָבער זי האָט גענעבען אַן עצה ,אַז מען זאָל נעבען צו
 0מינוטען צייט אַ פאַרטרעטער פון די פיער דעלעגאַטען און אַ
פאַרטרעטער פון דער נ .ע .ק ,.די קאָנװענשאַן זאָל קלאַר ווערען
וועגען דעם סכפוך.
די קאַנװענשאָן האָט די עצה אַנגענומען .אָט װאָס דער בא"
ריכט דערצעהלט :
פ,ריונד סמיטה פון ברוקלין קריגט דאָס װאָרט :
מיר

גאַטען.

זיינען

איך יל

ניט

געקומען

אייך באַקאַנט

אַלס קאָמיטע

מאַכען

מיט

אַהער,

דעם

מיר

זיינען

דעלע-

פאַקט ,אַז איך האָב

אל

1

פא

א

דריטע ירע

אל 5

*
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געהאָלפען פיעלע באַוועגונגען אין אַ .ר .צו שאַפען ,אָבער אין דיזער
באַוועגונג האָב אוך ניט גענומען קיין שום אנטייל .נאָר דאָס איז געווען
דער אויסדרוק פון דער מעמבערשיפּ פון ברוקלין ,ווייל זיי קריגען נים
קיין פאַרטרעטערשאַפט אין דער נאַציאָנאַלער עקזעקוטיווע און ניט צו
דער קאָנװוענשאַן.
די קאַנװענשאָן אין בראָנקס ,נין-ואָרק ,האָט גוטגעהייסען אַ מע-
ריטאָריע פאַר ברוקלין און דאָס אוז איבערגעגעבען געװאָרען פון דעם
טשערמאַן פון יענער זיצונג ,פריינד וויינבערג ,צו דעם פעקראַטאַריאַם.
אָבער דאָס איז נוט אַריון אין דו פּראָטאָקאָלען פון קאָנװענשאָן ,און אויף
דיזען גרונד פאַרלאַנגען מיר אַ טעריטאָריע פאַר ברוקלין .דאָס איז דער
וואונש פון  9ברענטשעס מיט אַ מעמבערשיפּ פון  89הונדערט.

געקאַנט קרויגען מעהר ברענטשעס
אונזער פאַרלאַנג.

מיר האָבען

פון ברוקלין ,וועלכע זאָלען שטיצען

מיר האָבען דאָס פאַרנאַכלעסיגט ,ווייל מיר האָבען גע-

האָפט ,אַז די עקזעקוטיוו וועםט באַוויליגען אונוער פאַרלאַנג פאַר אַ טערו-
טאָריע .לעצטען יאָהר האָט אונז די עקז .געזאָגט ,אַז מיר זיינען געקומען
צו שפּעט ,זיינען מיר דיזען יאָהר געקומען אין צויט .דו עקו .האָט אונז
געענטפערט ,אַז מיט'ן באַוויליגען אַ טעריטאָריע פאַר ברוקלין וועם דורך
דעם פיעל פאַרגרעסערט ווערען די צאָהל דעלעגאַטען צו דער קאָנװענשאָן,

און אונזער פאַרלאַנג אוז צוריקגעוויזען געװאָרען .און דעריבער האָבען
מיר געשאַפּען דיזע באַוועגונג און געשיקט אויגענע דעלעגאַטען .עס און
ריכטיג ,אַז מיר האָבען ניט קיין באַװיוזע ,אַז די בראָנקסער קאָנװענשאָן
האָט דאָס באַשלאָסען ,אָבער ס'וועט זיין פיעל געזונטער פאַר דעם אַ .ר,.
אַז ניו-יאָרק זאָל האָבען דריי טערימאָריעס.
די ברוקלינער ברענטשעס האָבען אויסגעגעבען פיער הונדעדט דאָלאף
אויף אונזער קומען אַהער ,און דיזע פיער הונדערט דאָלאר דאַרפען אויס-

געצאָהלט װוערען פון דעם קאַנװענשאָן-פאָנד . און אויב איהר וועם אונז
ניט אנערקענען ,וועלען מיר אונזער קאָנװענשאָן-פאָנד טעקס ניט צאָהלען,
ווייל מיר זיינען באַרעכטיגט צו אַ טערימאָריע ,און אויב מען האָט אונז
דיזע טעריטאָריע ניט געגעבען ,האָבען מיר די טעריטאָריע זיך אַליין
גענומען.
מיר האָבען אויך אַ געשריבענעם אַפּידוווויט פון דעם טשערמאן פון
דער קאַנװענשאָן קאָמיטע אין די בראָנקט ,אַז אַזאַ באַשלום איז אָנגענומען
געװװאָרען ביי דער קאַנווענשאָן".

,פרוונד אב .עפּשטוין ענטפערט פאַר דער נאַצ .עקז .קאָט: .
,איהר האָט געהערט ווו סמיטה האָט געזאָגט ,אַז אויב זייער פאַרלאַנג
וועט ניט באַוויליגט ווערען ,װוועט ווערען געשאַפען דער אַלטער טומעל אין

,
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מיר האָבען געדענקט ,אַז די אַלע אַלטע מחלוקות אין אַ .ר .זיינען

באַגואָבען געװאָרען ,אָבער עס צווגט זיך אַרויס ,אַז עם שטעהען נאָך
שוין
עטליבע מענשען ,װאָס װאַרטען אויף אגַעלעגענהייט אַריונצוברוינגען אַ

נייעם ברודער-קריג.

איך וויל באַשטעטיגען ,אַז אַלע זייערע באַהויפּטונ"

גען זיינען ניט אמת .עס איז נים רוכטיג ,אַז די בראָנקסער קאָנװוענשאָן
װווי קומם דאָס ,װאָס זיי האָבען
האָט זיו באַװיליגט אַ טעריטאָריע.

לעצמען יאָהר ניט אָנגעדייטעט אויף דיזען באַשלוס ,ווען זייער פאַרלאַנג
איז ניט באַװויליגט געװאָרען ?"

די קאַנװענשאָן האָט די פיער ברוקלינער דעלעגאַטען ניט צו"
געלאָזען.
אַס פראַטוירנאל דעלענאט פון לײיבאָר-ליעג איז געקומען צו
ער האָט געמאַכט א ריהרענדען
דער קאַנװענשאַן ס ,יאַנאס,
אַפּיעפ ,די קאַנװענשאַן זאָל זעהן א וועַג ,װוי צו פאַרװאַנדלען דעם
לייבאָר ליעג אין א טיי? פון אַרבײיטער רינג.
יאָנאַס האָט פאַרגעלייגט ,אז די קאָנװענשאָן זאָל ערוועהלען
ספּעצועלע קאָמיטע ,וועלכע זאָל זיך אָפּנעבען מיט מאַסאַטשד
א

זעטס.

ער גלויבט ,אז אַזאַ קאָמיטע קען באַזייטיגען אלע שוועריג-

אוז עררייכען דעם ציעל .דאָס אין זיין מיסיע צו דער
גקייטען
ן ,מיט וועלכער ער איז נעשיקט געװאָרען און דיעזער
וקאַנװענשאָ
יפאַרלאַנג ,האָפט ער ,װעט אויך באַװיליגט ווערען.
די רעאקציע ,װאָס האָט געבושעוועט ,אלס די יורש'טע פון

דער מלחמה ,האט פארבאָטען די ,רויטע פאָהן".
אונטערגעשטראַכען

אין י .באסקיג'ס

דער פאַרבאט

באַגריסונגם-

איז געװאָרען
רעדע :
 - .קוקענדוג אווף דעם מאַרטש און זעהענדיג אַלע שיכמען
. ,

יקאַלער באַװעגונג פאַראייניגט אין אוין געדאַנק ,אוין
פון אונזער ראַד
ציעל ,און אָבװאָהל אין דעם פּאַראַד האָט זיך נים באַ-
שטרעבונג ,אוין
פאָהן  ---די פאָהן ,וועלכע דער אַ .ר .האָט אָנגענומען
מערקט די רויטע
 ,און האָט געפלאַטערט פאַר  01ואָהר אוֹן שטעדט און
אַלס זיין סימבאָל
ו נאַר אַן אַ .ר .ברענטש האָט עקזיסטירט  ---אָבואָהל דיוע
שמעדטלאַך ,ווא
ביים פּאַראַד ניט געווען ,דאָך ,אין גייסט ,איז יעדער געווען
פאָהן אין

'
דורכגעדרונגען מיט איהר".
נווענשאן האָט באשלאַסען אוועקצושיקען א טעלעג-
דער קאַ
וואט זאָל אויסדריקען סימפּאַטיע צו גענ .יודזשין װו .דעבס,
ראמע,
לכער שמאכט אין טורמע פאר זיינע איבערצייגונגען.
ווע
די פאלנענדע טעלעגראמע איז אַװעקגעשיקט געװאָרען:
די 91טע יעהרליכע קאַנווענשאן

פון אַ .ר ,.וועלכע ווערט אוצט אָמּי
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געהאַלטען אין דעטראָיט ,מישיגען ,שיקט צו אויך איהר חבר'שע באַ-
גריסונג ,אויסדריקענדיג אויך די ליעבע ,דעם רעספּעקט און די אַכטונג
וועלכע קוקען אוֹיף אייך ,װוי אוֹיף דעם פונ-

פון  000,97מיטגלידער,

סטען און נאָבעלסטען פאָרשטעהער פון דער אַמעריקאַגער סאָציאַליסטישער
באַוועגונג ,און וועמעס ענדגולטוגען

ניט אַפולן אַ

זיעג סור צווופלען

מינוט.
מיר פאַרפליכטען זיך צו שטיצען דעם אידעאַל פון פרווהייםט און
אמת'ער דעמאָקראַטיע ,צו װאָס אוהר האָט געווידמעט אייער גאַנצען
לעעבן ,און מיר וועלען ניט רוהען ביז דאָס פאָלק פון דו פאַראוונוגנטע

שטאַטען װועט ניט זיין פריו און ביז אַלע מאַרטירער אין קאַמף פאַר דע-
מאָקראַטיע וועלען נים באַפרייט ווערען פון הינטער די גראטעס".
דעם באריכט פון נ .ב .ד .האָט אָפּנעגעבען מ .י .אַשמּיז .ער
האָט

געואַנט;

,די נאַצואָנאַלע באָארד אוו דירעקטאָרט האָט אוחר אויפגאַבע גלענ-
צענד דורכגעפיהרט .עס פרעהט אונז צו באַריכטען ,אַז דעם יְאָהר האָט
געהערשט פאָלשטענדיגע האַרמאָניע .ביו דוי דירעקטאָרען היינטוגס יאָהר
איז נגיט געווען אַפילו קיין מינאָריטעט ,וועלכע און געװאָרען טראַרו-
צואָנעל און באָארך אוו דירעקטאָרס".
דער
טינקייט

אָפּנעבער

באריכט

פון באַצאַהלטע

האָט

אונטערנעשטראַכען

אַרנאַנייזערס

טאר'ן

א .ר.

די הוויב-

עס

אין

וויכ-

טיג ,דאס דער פּונקט אין דער קאָנסטטיטושאָן ווענען אָנשטעלען אֶר-
גאנייזערס

צייט

פון

צייט

צו

זאָל געענדערט

ווערען

און

די

עקו.

זאָל האַבען א פרייע האַנד אָנצושטעלען אַרנאנייזערס ,ווען זיי נעי
פינען עס פאר נויטיג".
צווישען די רעקאַמענדאציעם פון דער נ ,ב .ד .איז אוֹיך געווען,
אַז ,דער

פאַנד פאר

נעדרעפטעטע

זאָל אַנגעהאלטען

מעמבערם

ווע

רען פאר אנדערע עמוירדזשענסי צוועקען",
מ ,גאַלדינג ,טשערמאן
אין

זיין באריכט

באטאַנט

טוירים ;

פון דער נאַצ .בענעפיט קאַמיטע האָט
די וויכטינקייט

פון די דיסטריסט

דאק-

:

,אַזאַ אוונפוהרונג

װאָלט שוין לאַנג באַדאַרפט זוון אין אר .רונג,

האָבען אָבער דו קאָנטרו ברענטשעס ביו אוצט וועגען דעם ניט געװאַלט
וויסען .די קאָמיטע האָט אָבער געגלויבט ,אַז פאַר די גיו-יאָרקער ברענ-
מטשעס

אוז דאָס באַזונדערס

פאַר דעם

צוועק

אין

נווטיג,

און מיר

האָבען

ניו-יאָרק .דו קאַנפערענץ ה =א+ט

דער קאַטיטע צוריקגעוויזען.

גערופען

א קאַנפערענץן

דו רעקאמענדאצוע

פון

ערסט שפּעטער האָבען אוונוכע ברעכטשלט
בה
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דו

געשיכטע

פון

ארבווטער

רונג

זיך פאַראווניגט און אָנגעפאַנגען אַרבייטען פאַר דעם צוועק ,און פריהער
אָדער שמעטער ,װוי עס שיינט ,וועט די רעפאָרמע פון דיסטריקט דאָטוירים

/אוונגעפיהרט ווערען".
וי מיר וועלען זעהן ווייטער האָט די בענעפיט קאַמיטע רעכט
די רעפארמע

נעהאט.,

אייננעפיהרט

פון דיסטריקט

דאַקטוירים איז סוף-כל-סוף

געװאָרען*).

נ :פריימאן

האָט אין נאָמען פון דער אַפיס קאַמיטע רעפּאַָרטעט

געוויסע

דעפֿאַרט-

ווענען

איינפיהרוננען

אין

אין

אַפיס

אַדיטינג

מענט.
ער האָט אויך אין זיין רעפּאָרט אַנגעוויזען ,אז די צאַהל גע-
דרעפטעטע סמיטנלידער האָט דערגרייכט  1142און אַז ,װוי ווייט

עס איז דערוויי? באוואוסט ,וועלען  08מיטגלידער שוין ניט קומעז
צוריק.
מיט
טשערמאַן

אַן ערפאָלנרייכען

רעפּאָרט

אַרנאַניזאַציאַנס

קאמיטע ;

איז

געקומען

א .דינערשטיין,

,מיר האָבען זיך געשטעלט אין פאַרבינדונג מים אַלע סוטי
דיסטרוקט

קאַמיטעס איבער'ן לאַנד און אַװעקגעשטעלט

און

דו גאַנצע מאַשו-

נעריע פאַר אַ נייעם קאמפּיין ביז  07טויזענד מעמבערס .אונזער קאמפּיין
האָט זיך אָנגעפאַנגען אין דו מאָנאַטען אָקטאָבער ,נאָוועמבער .דיוע ער-
שטע צוווו מאָנאַטען האָבען מיר פאַרװואַנדעלט אין אַ ספּעציעלען קאמפּיין

פאַר פרויען-מעמבערס ,און אין די מאָנאַטען יאַנואַר און דעצעמבער איז
אָנגעפיהרט געװואָרען דער אַלגעמיינער קאממפּיין .און אין דער זעלבער
צייט איז אויך אָנגעפיהרט געװאָרען אַ קאמפּיין אַריינצונעהמען צוריק
דו געשטראָבענע

מעמבערס.

'

מיר האָבען אין אָנפאַנג נים געגלויבט ,אַז אונזער קאמפּיין װועט
געקרוינט ווערען מיט ערפאָלג .אורואַכען האָבען מיר געהאַט ,ערשטענס,
ווייל אין דער צייט פון דער עפּידעמיע האָט מען קיין קאמפּיין-פאַרזאַמ-
לונגען ניט געקענט אַראַנזשירען .און צווייטענס  --דער דרעפט ,וועלכער
האָט געהאַלטען און אוועקנעמען דו אונגערע קרעפטען ,וועלכע זיינען פאַר
אונז געווען נויטיג .אָבער אין צייט פון אונזער קאמפּיין האָבען מיר
דערזעהן

אונזער טעות ,און אנשטאט

 ,01איז אונזער רוף געװאָהען

81

מויזענד ניויע מיטגלידער ביו דער קאָנווענשאן".

דינערשטיין האָט ווייטער דערצעהלט ,אז די נ .ע .ק .האָט
כעצטען יאָהר זיד אָפּנענעבען מיט גרינדען טרייד יוניאָן ברענטשעס.
דער אִנפאַננ איז געמאכט געווארען מיט דעם מילינערי בר .ואָס
*) זעה ווייטער:

קאַפּיטעל  ---ניו-יאָרקער מעד .דעפ.

די געשיכטע פון ארבייטער רינג

ר
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האָט געקראַגען דעם נומער  .006ביי דער קאָנװענשאָן זיינען שוין
געווען פאַלגענדע טרייד יוניאָניסטישע ארבייטער רינג ברענטשעס:
קלאָדינג
אַמאַלנאַמײטעד
דיימאַנד װואַירקערס יוניאָן ,נויאָרק;
וואַירקערס ,נוֹיאָרק און פּיינטערס יוניאָן ,קליװלאַנד.
דאָס איז געווען אן אַנהױיב פון א נייער פ
ּ,אליסי",
וי מיר
ווייסען ,האָט מען אין די ערשטע יאַהרען פון אַרדען ניט געוואלט
ליידען קיין טרייד ברענטשעס,
פיט
קומען

|

איחר

דעם

רעפּאָרט

טשערמאן

פון

דער

ר .גוסקין.

סאַניטאריום
ער האָט

קאַמיטע

אין

גע-

געזאַנט :

,די סאַנוטאַרינם קאָמיטע האָט זעהר אַ שווערע אויפגאַבע פאַר זיך:
דער סאַניטאַריום
גרויסע אווסגאַבען.

איז אַן אינסטיטושאָן,

אין דעם פאַרגאַנגענעם

װאָס איז פאַרבונדען

מים גאר

וֹאָהר האָבען די אויסגאַבען פאַר דער אויפ-

האַלטונג פון דו פּאַציענטען באַטראָפען גענויע .89.45/7,989

די קאָמיטע

האָט געזוכט אַלע וועגען פאַר עקאַנאַמיע אין די אויסגאַבען ,אָבער טראָץ
אַלע באַמיהונגען

מווען

אַ דעפיציט

פון

פאָנד ,אין וועלכען די אווננאָהמען

פאַר

זֹיי דעם

יאָהר פאַרצייבענען

 240,06אין אויפהאַלטונגס
דעם יֹאָהר זיינען געווען בלויו  .04.941,279דער דעפיציט האָט געמוזט
געדעקט ווערען פון די געלדער פון סאַניטאַריום בילדונג פאַנד". . . .
 . . . ,טראָץ דעם ,װאָס דוֹ אינפלוענציע איז געווען פאַר די פּאַ-
ציענטען מעהר געפעהרליך ,וו פאַר געזונטע מענשען ,זיינען אָבער --
אַ דאַנק דעם דר .ראָזענבערג  ---אָנגענומען געװאָרען אַועלבע מוטלען ,אַז
די קראַנקהויט האָט פון אונז קיינע קרבנות ניט גערויבט.
יום"טוב איז היינטיגס

ואָהר באַנוצט

דער יעהרליכער סאַניטאַריום
געװאָרען ,אום צו שאַפען א פאָנד פאַר די אומגליקליכע
אויף יענער זייט ים .די ברענטשעס האָבען זיך זעהר וואָרים אָפּגערופען
און באַדוימטענדע סומען וויגען געשאַפען געװאָרען.
מלחמה-קרבנות

הוונטוגם ואָהר האָבען מיר זיך אויך געקענט פאַרגינען צו שטיצען
אַן עהנלוכע אונסטיטושאָן  :דאָס איז געווען דער לאָס אנדזשעלעס סאַנו-
טאַריום .מיר האָבען ערלויבט ,אַז אונזערע גראַונדס זאָלען באַנוצט ווערען
פאַר אַן אונטערנעמונג פאַר דעם בענעפיט פון יענעם סאַניטאַריום ,וועלכער
האָט צוזאַמענגעבראַכט מעהר װוי  000,4מענשען .לויט דער אַראַנזשירונג
פון דער אונטערנעהמונג ,האָט זיך אַפּילו אַרויסגעװויזען ,אַז די אראנדזש-
מענט קאָמיטע איז באַגאַנגען אווניגע
,
ך
י
ל
ק
י
ל
איז די עקועקוטיוו פון אַ .ר .זעהר ג
ס
ָ
א
װ
דורך אונזער הילף אין
געשאַפּען געװאָרען שטיצע פאַר אַזאַ אינסטיטושאָן..
פעהלערען.

אָבער אין אַלגעמיין

דו געשיכטע פון ארבייטער

806

ווענען איינינע אונאנגענעהמע
פאַרנאַנגענעם

יאַהר פאַרגעקומען

סכסוכים,

רינה

וועלכע זיינען אין

אין סאניטאריום,

באַמערקט

גוס-

קין פאַלנענדעס :
,די האַרמאַניע און אונזער סאַניטאַריום איז נויטיג ,סוו צוליעב
דעם כבוד פון אַ .ר .און סיי פאַר דעם געזונד פון אַונזערע פּאַציענטען.
די

אַלע קאָמיטעס

האָבען

מיט אַלע מעגליבקייטען

שטענדיג

געזוכט

צו

פאַרמיידען די קלענסטע אונצופרידענהייטען צווישען דו אָנגעשטעלטע און
הויפּטועכליך צווישען דו פּאַציענטען.
אונזער סאַניטאַריום אוז אַ קאָאָפּעראַטיוװוע און דעמאַקראַטישע אונ-

סטימושאָן.

ניט נאָר אונזערע אָנגעשטעלטע ,נאָר הויפּטזעכליך מאַנכע פון

אונזערע פּאַציענטען ,װאָס קומען אַהין  --ווייל זיי פיהלען זיך דאָרטען

וי אין זייער אייגענער היים  ---פאַרגעסען אָפט ,אַז זיו זיונען פּאַציענטען
און ניש קיין פאַרװאַלטער.

און דערצו-- ,

אַ דאַנק די נאַטירליבע גע"

פיהלען פון קראַנקע מענשען -- ,ווערען אַמאָל אַרוויסגערופען

פון זיי

אַזעלכע האַנדלונגען ,צו וועלכע די פאַרװאַלטענדע קאָמוטע איז געצוואונ-
גען צו נעמען שטרענגערע שטעלונגען".

מכח דעם וואוקס פון אַ .ר ,פאר'ן יאַחר האָט י .באַסקין ,נענע-
ראל ספעקרעטער ,געזאנט:
,דער וואוקס פון אַ .ר .אוז אוונע פון די מערקווורדיגסטע ער"
שוונונגען.
דער סטווט אוודיטאָר ,וועלכער האָט ניט לאַנג צוריק אונטערווכט
דו ביכער פון א .ר ,.האָט געפונען דעם צושטאַנד גלענצענד ,און דער
אוידיטאָר מאַכט אויך אין זיין קאַלטען אָפּיציעלען באַריכט די באָמער-
קונג ,דאָס דער וואוקס פון אַ .ר .איז עטװאָס אויסערגעוועהנליבעס.
מיט אויניגע ואָהר צוריק איו מען געווען ענטציקט ,דאָס דער אַ .ר.
האָט געהאַט א נעט פאַרמעגען פון אַ האַלב מולואָן דאַלאר און יעצט
האָבען מיר און אונזערע סוופס אמת'ע ערשט-קלאַסיגע ווערטה-פאפּירען
מעהר ווו פאַר  ,00.000,0089און צוואַמען

מיט קעש און ריעל-עסטייט

פּאַרמאָגען מיר מעהר וי אַ מיליאָן דאַלאר ,האָבענדיג בלויז אַ קליינע
אונבאדוומענדע סומע אויסצוצאָהלען

פאר בענעפיטס".

באַסקין שטעלט זיך לענגער אַפּ ווענען אלע פאַנדס אוז ווייזט
אָט דעם

סך הכל:

פאָנד ,דער עקרן קימת" ,אוז פאַרגרעסערט

,ער רעזעױוו
ד
אויף כמעט  08טווזענד דאָלאר.

געװאָרען

דעם יאָהר ,ווען צוליעב דער מגפה און מלחמה האָבען מיר געהאַט
פיעל טויטען-פאַרלוסטען ,האָבען מיר דאָך פאַרגרעסערט אויך דעם טויטען-
פּאַנד און אַריינגעגעבען אַ סורפּלוס פון איבער  000,08דאָלאר,

800
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דער קראַנקען-בענעפיט פֿאָנד האָט הוונטוגס ואָהר באַזונדערס גע"
ליטען צולועב דער מנפח ,און מיר האָבען ניט גענוג קאָלעקטירט פאַר דו
אויסגאַבען .אָבער טראָץ דעם דעפוציט פון היינטיגען יאָחר ,שטעלט זיך
נאָך אַלץ אַפּ אַ סורפלום און קראַנקען-פאָנד אווף ווייטער.
דער קאָנפאָמפשאַן פאַנד האָט דערווייל א סורפּלוס פון *.00.000,449
די אויפטואוננען אויפ'ן געזעלשאפטליכען געביט זיינען אויס-
נגערעכענט

געווארען

אין

באריכט,

ואָס

דער

טשערמאן

פון דער

נ -עי ק .אב .עפּשטיין האָט אָפּנעגעבען:
,מיר האָבען אווסגענוצט אַלע מאָמענטען פאַר געעזלשאַפטליכער טע-
מוגקווט און אנטוול גענומען אין אַלע ראַדיקאַלע געזעלשאַפטליכע באַוװוע-

גונגען .א סך פון דעם ,װאָס דער אַ .ר .האָט געמאָן ,האָט אַפולן נוט גע-
קענט פאַרעפענטליכט ווערען ,אָבער די גרעסטע טייל פון אונוער טעטיגקייט
איז באַקאַנט געװאָרען צום ברייטען עולם דורך דער פּרעסע ,און ביו דער

געלעגענהייט ווולען מיר אוודריקען אונזער דאַנק צום ,פאָרװוערטם",
וועלכער האָט פאַר אונז שטענדוג געדרוקט אַלץ ,װאָס ס'איז נאָר געווען
מעגלוך צו דרוקען.
אין דעם לעצטען ואָהר זיונען אָפּגעהאַלטען געװאָרען צוויו אודישע
קאַנגרעסען און ביי ביידע זיינען מיר געווען פאַרטראָטען ") אין דעם ער"
שטען האָבען מיר קיין באַדייטענדע ראָלע ניט געשמיעלט ,ווייל אונוער
געהן אַהין אוז געווען בלויז כדו נוט צו שטערען די איוניגקייט אין דעם
קאַמף פאַר איודשע רעכט .אווף דעם צווויטען קאָנגרעס האָבען אונוערע
ברענטשעט פאַרנומען איונע פון דו הויפּטראָלען.
מיר האָבען

אויך

לעצטען

ואָחר געהאַלפען

אין אַלע באַװעגונגען

פאַר קאָאַמּעראַציאָן ,ליובאָרילווסעאומס און עהנלוכעס .די מיטנלידער
פון דער עקזעקוטיווע אוז אווסגעקומען צו באַזוכען זעהר פיעל פאַרואַמ-
לונגען פאַר דעם צוועק .אונוערע אווגענע ברענטשעס און אַנדערע אַר-
גאַניזאַציאָנען האָבען זיך אַזוי פיעל מאָל צו אונז געווענדעם פאַר רעדנער
אָדער באַגריסער ,אַז ניט אַלעמענס אוונלאַדונגען זיינען מיר געווען אים-
שטאַנד אווסצופיהרען.
און און יעדער ערשיונונג אויף דער אידישער גאָס שפּועלט דער אַ .ר.
אַן אָנגעזעהענע ראָלע .פון דער קאמפּיין-ואַמלונג פאַר דו אודושע מלחמה-
קרבנות ,האָבען מיר שוין ביו היינט אין אונזער אָפום אַריונגעקראָגען
די סומע פון אַרום  99טויזענד דאַלאר פְאָר אונוער  89מוווענד דאָלאף

*) דער דעלעגאַט פון א .ר .צום אודושען קאָנגרעס אין פילאדעלפיע
אוז געווען י .וויינבערג.

דו געשובמע פון אובֿיומער רינבֿ
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פאָנד ,וואָס מיר האָבען פאַרשפּראַכען.

מיר האָבען שוין ביז אוצט איבער"

געשיקט אין דו מלחמה"געגענדען אַן ערך פון איבער  001טויזענד דאָלאר,
ניט רעכענעדיג דו גרווסע סומען ,װאָס פיעלע פון אונזערע ברענטשעס
שוקען דירעקט אין דו פאַרשידענע געגענדען פון איוראָמא",

וועגען דעם פארלאנג פון לייבאָר-ליעג ,אז דער ארבייטער ריננ
אין מאסאטשוזעטס

זאָל זיך לעגאַליזירען

סטייט,

דערצעהלט

דער

קאַנוענשאַן באַריכט :
,דו לוגעל קאָמיטע ,דורך איהר טשערמאַן דווװוידאָוו און פעקרעשעף
לעוויטאן ,באַריכטען פאָלגענדע רעקאָמענדיישאָן :
די 91טע יעהרליבע קאָנװענשאָן זאָל ערוועהלען אַ סמעציעלע קאָמו-

מע פון  ,8וועלכע זאָל באַלד צוואַמען מיט דער עקזעקוטיווע טאָן אַלץ,
װאָס ס'איז נויטיג און מעגליך אויף צון לעגאַלוזירען מאַסאַטשוזעמס
/
סטיים.
דר .סולווערבערג פון ניו-ואָרק אַמענדורט דו רעקאַמענדיישאָן ,אַז
די ספּעציעלע קאָמיטע זאָל ערוועהלט ווערען פון דער נעקסטער עקוע-
קומיווע".
מיט
גענומען

א פמעהוהייט

שטימען

ווערט

די רעקאמענדיישאן

אֵנ-

וי אמענדירט.

די דעטראַיטער קאַנװענשאַן האַט ,וי די פריהערריגע קאַנ-
װוענשאַנס ,ברייט געעפענט די האנד און געשטיצט די פאָלגענדע
אינסטיטוציעס ;

,ניו-יאַרק קאָל" 0001 ,דאָל, ; .נייע וועלט" 004 ,דאָל ; .אודישע

סאָצואַלוסטישע פעדעראַציע 004 ,דאָל ;.היברו אומיגראַנט סאָסייעטי,
 0דאָל ; .לאָס אנדזשעלעס סאַניטאַריום 008 ,דאָל ; .דענווער סאַניטאַ-
ריום 008 ,דאָל, ; .מעסענדזשער" (סאָציאַליסטישער זשורנאַל פאַר ניגער-
אַרבייטער) 082 ,דאָל ; .קראפּאָטקין ליטעראַטור געזעלשאַפט 08 ,דאָל; .
דעניעל דע-ליאָן שריפטען 05 ,דאָל; נאטוראל .אייד ליעג 001 ,דאָל;
שיקאַגאָר סיגאַר סטרייק 08 ,דאָל ; .אַ .ר .רעליעף אין דענווער 008 ,דאָל;.
אַ .ר .רעלועף אין לאָס אנדזשעלעס 008 ,דאָל ;.פאַר דער הויז פון דער
סאַצואַלוסטישער ,ניו-ואָרק קאָל" 0001 ,דאָל, { .נייע וועלט" 004 ,דאָל; .
סאָציאַליסטישער פּאַרטיי 008 ,דאָל ; .ווניימעד שוה וואָירקערס סטרייק,
0

דאָל ;.לאָרענסער סטרייקער 082 ,דאָל, ; .פרייע אַרבייטער שטימע",

0

וי

דאָל;.

פאָלגט:

5

און פאַר דעטראָיטער

אָרגאַניזאַציעס און אַנשטאַלטען

בית יתומים 081 ,דאָל ;.מושב זקנים 08 ,דאָל ;.הכנסת אורחים,

דאָל;.

לייבאָר"לייסעאום 0001 ,דאָל;.

דאָל ;{ .וואדסװואָירטה

סטרויקערס,

 001דאָל;.

אָוקלענדער לייפעאום051 ,
דו אידושע

ס .פּ .ברענ-

די געשיכטע פון ארביימער רינג

00

טשעס 08 ,דאָל { .דו
ואָנג פּימעלס סאָשעליסט לועג 82 ,דאָל { .אַ .ר .כאָר,
 0דאָל .8 ; .ר.
אָרקעסטער 81 ,דאָל ; .קאָנװוענשאָן אראנדזשמענט קאָ-
מיטע 08 ,דאַלאר.
אַ חוץ א ריי
הע רעזאָלוציעס ,װאָס זיינען שוין אַנגענומען גנע
וואָרען אויף די פאָר
יגע קאַנװענשאַנס ,ווי ,א שטייגער ,צו העלפען
באַפרייען טאַם
מוני און אנדערע ,װאָס זיינען אומשולדיג פאר-
משפּט געװואָרען,
אונטערשטיצען די יוניאַנס ,די קאַאָפּעראטיוע
באווענונג, ,
האַיאַס" ,א .ז .וו ,.האָט די דעטראַיטער קאַנװענשאָן
אַנגענומען אַ סך
אנדערע רעזאַלוציעס ,וואו עס וערט אויסנע-
דריקט דער גייס
ט
פ
ו
ן
ד
י
א
.
ר
,
מ
י
ט
נלידער אמילו אין די שווערע
טעג פון דער פי
נ
ס
ט
ע
ר
ע
ר
ר
ע
א
ַ
ק
צ
י
ע
,
.
מיר ניבען דאַ איבער די וויכטינסטע רעזאלוציעס :
וועגען דעבס און אלע פּאַליטישע ארעסטירטע.
,דו 91טע יעהרלוכע קאָנװוענשאָן פון אַ .ר .אונטערשטרווכם נאָך
אַ
מאָל ביוו דיזער געלעגענהייום דעם פאַקט ,אַז כל זמן די קאָנטשימוצואָנעלע
ג
א
ַ
ר
א
ַ
נ
ט
י
ע
ס
,
װ
א
ָ
ס
ז
י
י
נ
ע
ן
אונקאָרפּאָרירט געװאָרען אין דער אַמעריקאַנער
ק
א
ָ
נ
ס
ט
י
ט
ו
ש
א
ָ
ן
,
וועלען נוט אונטערשטיצם ווערען פון אַ שטאַרקער פאַר-
אוונוגטער מאַכט פון דו אַרבייטער ,אויפ'ן פּאָליטישען ,עקאָנאָמישען און
קולטורעלען
געביעם ,קען שטענדיג ערװואַרטעט ווערען ,אַז יעדער מומיגער

קעמפער
פאַר אמת'ער דעמאָקראַטיע זאָל אַריונגעװאָרפען ווערען ,װי אַ
געמיינ
ע
ר
פ
ּ
א
ַ
ר
ב
ר
ע
כ
ע
ר
,
א
י
ן
ת
פ
ו
ס
ה
,
ס
פ
ּ
ע
צ
י
ע
ל
אין דווען פאַל ,װווי מוים
אונזער
ב
א
ַ
ל
י
ע
ב
ט
ע
ן
א
ו
ן
ט
ו
ו
ע
ר
ע
ן
י
ו
ד
ו
ש
י
ן
וו .דעבס ,װאָס איו פאַר'משפט
געװאָר
ע
ן
א
ו
י
ף
1
0
י
א
ָ
ה
ר
א
ו
ן
א
ַ
ק
א
ַטאָרזשנער טורמע --- ,װאָס דאָס מוונט

פאַר אַזאַ עלט
ערען מעגשען לעבענסלענגלובע געפענגנוט --- ,פּראָטעסטירען

מיר אַזוי
העפטיג ,ווי נור מעגליך ,און מיר פאַרפלוכטען זיך צו מאָן אַלץ,
װאָס
י
ז
ס'א אין אונזערע כחות ,אַז עס זאָלען אויפגעמאַכט ווערען די איו-
זער
נ
ע
ט
י
ר
ע
ן
,
ניט נור פון אונזער דעבס'עס תפיסה ,נאָר אויך פון אַלע

די ,וועלכע גע
פונען זיך אונטער איוזערנע גראַטעס צוליעב זייערע עהר-

לובע איבערצווגונגען
בייטער-קלאַס,

און פאַר זויער איבערגעבענער דוענסט צום אַף-

ווענעז דער אַרויסשיקונג פון ארבייטעריפיחרעף,
די 91טע יעהרליכע קאָנווענשאן פון אַ .ר .באַטראַכט די אַרויטשַו-
קונג פון אַרבווטער-אַגיטאַטאָרען ,װאָס ווערט לעצטענס אַזוי אָפט פּראַקטו-

הירט פון דער ועפטוגער ,דעפאקראַטישער"

רעגורונת ,אלם אוונע פון =

דו געשוכטע פון ארביימטער רוֹנג
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רייהע פאַרראַטען ,װאָס אוז באַגאַנגען געװאָרען אין דער לעצטער ציים
געגען דער אַטעריקאַנער קאָנסטוטוצוע און דו בעסטע טראַדיציעם פון
,
דיזער רעפּובליק.
אָנהאַלטענדוג אונזער פּראָטעסט געגען אַלע גװאַלדטאַטען ,װאָס
ווערען איצט באַגאַנגען געגען פאָלק ,פאַרפלוכטען מיר זיך מיטצוהעלפען
אַלע ראַריקאַלע עלעמענטען אין דווען לאַנד ,װאָס אַרבויטען ניט נור צוריק
צו געבען דעם אַמעריקאַנעם פאָלק זיונע אַוועקגערויבטע פרייהויטען ,נאָר
אויך פאַר אַ ווידערגעבורט פון דער נאַצואָן און פאַר דער איבערבוואונג
פון איהרע קאָנסטיטוציאָנעלע יסדות ,וי עס פּאַסט פאַר אַן אמת'ער דע-
מאַקראַטיע.

ווענען דער נזרה געגען פרעמד-שפּראַביגע מיטינגען.

דו 91טע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .באַטראַכט די גזרה געגען
,רעמדע" שפּראַכען פון דו מילואָנען מאַסען איינגעװאַנדערטע אַרבוו-
ו פ
פאַר אַ געמיינעם פאַרזוך פון קאַפּיטאַל צו פאַרדעקען מיט דעם מאַנטעַל
טער
פון די אייגעננוצוגע עקספּלואַטאַטאָרישע אַפּעטיטען ,צו האַלטען דעם אַר-
בויטער-קלאָס פאַריאָכט ,צוטיילט און אונאָרגאַניזירם.
מיר פאָדערען אויף אַלע אונזערע ברענטשעס אָנצושליסען זיך אָן
יעדער באַוועגונג ,װאָס וועט אויפנעמען דעם קאַמף געגען די רדיפות אויף
פאַרשודענע שפּראַבען ,געגען אַלע פאַרווכען אָפּצונעמען דאָס רעכט אווף
די
פאַרזאַמלונג און די פרייהייט צו רעדען אויף יעדער שפּראַך.
וועגען דער נזרה נענען דער רויטער פאֵהן.
דוּ 91טע

יעהרליכע

קאַנװענשאָן

פון אַ .ר .פּראָטעסטירט
=

העפטוג

געגען דעם באַרבאַרישען פּאַרבאָט צו נוצען אין עפענטליכע אַרויסטרע-
טונגען די רויטע פאָהן  ---דעם סימבאָל פון פרייהייט אין אַלע ציימען.
טראָץ דיזע פאַרפּאָלגונגען און ערנידערונגען ,דריקען מיר אוים אונוער
אונבאַגרענצטע טרייהייט צו דער רויטער פאָהן  --צו די פּרונציפּען פון
פרייהייט און גערעכטיגקייט ,וועלכע זי דריקט אוום.
וזענען די קלאוקמייקערס

יוניאַן.

וג דו גערעכטיגקייט פון די פאָדערונגען ,װאָס די
אגערקעגענד
וניאָן פון נוו-ואָרק האָט אַרווסגעשטעלט צו די בעלו-
קלאָוקטייקערס ו
זיך די 91טע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .אין
בתים ,ערקלערט
טיג מיטצוהעלפען מיט אַלץ ,װאָס ס'איז נאָר מעגליך ,אַז
דעטראָיט פֿאַר
ראל "סטרווק ,איבער וועלכען די קלאָוקמאַכער פון נוו-
דער קומענדער געגע

דוי געשיכטע פון ארביימער רונג

700

ואָרק האַלטען ועצט אין אָפּשטימען ,זאָל זיך שנעל ענדיגען זיעגרייך פאַר

דער יונואָן.

די קאָנװענשאָן פאָדערט אויף אַלע ברענטשעס פון דו נאָהענטע און
ווייטערע שטעדט ,זיי זאָלען ענערגיש מיטהעלפען דער יונואָן צו באַ-
קעמ
פען דו סקעב-נעסטען ,וועלכע די בעלו-בתום וועלען פּרובירען אויפ-
עפענען און דו אַרומיגע שטעדט.

וועגען די פּאַנראַמען אין פּולען.
און אנבאַטראַכט ,דאָס די לעצטע נאַכריכטען פון פּוילען ,גאַליצוען,
רומעניען ,פּאַלעסטונא און טערקיו האָבען אויפגעדעקט דו אונמענשליכע
אומ
שטענדען ,אונטער וועלכע אונזערע ברידער זייגען געצוואונגען צו
לעב
ע
ן
,
א
ו
ן
ד
ו
א
ו
נ
מ
ע
נ
שלוכע גרוילטאַטען ,וועלכע ווערען געגען זיי באַ-
גאַ
נ
ג
ע
ן
ס
פ
ע
צ
י
ע
ל אין פּוולען ,וואג די פּאָגראָמען ווערען אויפגעהעצט
או
ן
ד
ו
ר
כגעפוהרט פון דער פֿוילישער רעגורונג ;
א
ין אנבאַטראַכט ,דאָס דער ואַפען-שטילשטאַנד האָט ניט נאָר פאַר-

פעהלט
צו פאַרבעסערען וייער לאַגע ,נאָר האָט נאָך צוגעגעבען
גרויל
ק
י
י
ט
ע
ן
פ
ו
ן
ה
ונגער ,קראַנקהייט און טויט ,די געמייגע אונמענשליכע,

צו די

ווילדע און קרימינעלע מגפה פון שחיטות און פּאָגראָמען ;
אין אנבאַטראַבט ,דאָס געוויסע באַהאַלטענע ,פונסטערע עלעמענטען
זוכען
צו פאַרשטיקען און פאַרבאָרגען דוי וועה-געשרווען פון די קרבנות
פון
ד
י
ז
ע
ב
ר
ו
ט
א
ַ
ל
ע
טאַטען צוליעב געמוונע אומפּערואַלוסטישע צוועקען?--
זוו עס באַשלאָסען ,דאָס דער אַ .ד ,.דורך זיינע פאַרזאַמעלטע ביי דער

9טער

'יעהרלוכער קאָנװוענשאָן ,,פּראָטעסטירט

געגען דיזע אונמענשליכע

טאַטען.
מ
י
ר
א
ַ
פ
ּ
ע
ל
י
ר
ע
ן
צ
ו
א
ַ
ל
ע רעכטדענקענדע מענשען אוופצונעמען דיזען
פּראָטעסט
און טאָהן אַלעס מעגלובעס אָפּצושטעלען דיזע שוידערלובקיימען.
ווענען

אימיגראצואָן.

די 91טע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .באַטראַכט די אונטער-
נאַצואָנאַלע
אַרבייטער-לאַגע ,װאָס איו געשאַפען געװאָרען צוליעב דער

וועלט-מלחמה ,פֿאַר אווסערגעוועהנלוף

וויכטיג ,אַז אַ פאָלשטענדיג פרויע

באַוועגונג
פון אַרבייטער פון איין לאַנד אין דער צווייטער זאָל נום נאָר
אָנגעהאַלטען
ווערען ,נאָר פאַרברווטערט ווערען צו אַזאַ שטופע ,וואו יעדער

מענש זאָל קענען פאַרלאָזען און אַריונקומען

אין יעדען לאַנד צו יעדער

צווט .מיר
פּראָטעסטירען ענערגיש געגען אַלע געזעצען ,װאָס באַצוועקען
די פּאַרשפּ
א
ַ
ר
ו
נ
ג
פ
ו
ן
ד
י
ט
ו
י
ע
ר
ע
ן
פ
ו
ן
אַמעריקא פאַר אוונװאַנדערער.

א

806

דו געשוכטע פון ארבווטער רינג
וועגעז רעליעף.

די 91טע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .פאַרפליכטעט זיך אויך
אויף ווייטער צו געהן האַנד אין האַנד מיט דער פּיפּעלס רעליעף קאָמיטע
און דער הייליגער אַרבייט פון שפּייזען די הונגעריגע טויזענדער אין די
חרוב-געװואָרענע לענדער ,װוי אויך אויפצובויען די צושטערטע היימען
פון די צופּאָגראָמירטע און פאַרטריבענע אידען.
מיר פאָדערען אויף אַלע ברענטשעס נאָך מיט מעהר ליעבע און
טרייהויט אָנצוהאַלטען די רעליעף-אַרבייט און נעמען זיך פאַר אַ מוסטער
דעם גלענצענדען רעקאָרד ,װאָס דו ווירדזשיניער ברענטשעס פון אַ .ר.
האָבען געמאַכט אין דיזער הייליגער אַרביים.
דער טשערמאַן פון דער לעצטער זיצונג .? ,בענענסאַן ,האָט
איבערגענעבען דעם כבוד צו שליסען די קאַנװענשאַן צו י .וויינבערג.

ביים געזעגענען זיך מיט די דעלענאטען ,האָט וויינבערג בא-

מערקט ;
,מיך פאַרדריסט ,װואָס צום שלוס פון היינטיגער קאָנװוענשאָן קען

מען ניט באַנוצען דעם צודעק פון די טישען.

דער רויטער קאָליר --- ,דער

סימבאָל פון פרויהייט --- ,אוז פאַר אונז פאַרבאָטען ,און היי-יאָהר האָט
מען די טישען ניט ערלויבט צו באַדעקען מיט קיין רויטען קאָליר ".ער
דריקט אויך אויס זיין צופרידענהייט מיט דעם אויפטהו פון דער קאָג"

ווענשאַן ,וועלבע האָט געהאַנדעלט מוט אונטעליגענץ און טאַקט".

אַלע אַנדערע שלוס-רעדנער האַבען אויך אָנגעוויזען אויף דער
פינסטערער רעאַקציע ,אין וועלכער דאָס לאַנד איז איינגעהילט.

זיי

האָבען אױסגעדריקט די האָפענונג ,אז די שווערע כמארעס וועלען
פארשווינדען נענען דער אויפגעהענדינער זון ,ואס הויבט זיר שויז
אָן צו ווייזען ,א דאַנק אזוינע אַרבײטער אַרגאַניזאַציעס ,וי דער
אַרבייטער רינג.

דער רעפערענדום איבער די באַשלוסען פון דער
פוטער קאַנװענשאַן
 1בענעפיט --צו העכערען די אינשורענס פּאַליסיס ביז 0001
דאָלאר .די געהעכערטע סומע פון דער פּאַליסי זאָל געצהלט ווערען דורך
פולע רייטס ,לויט דער עלטער פון באַטרעפּענדען מיטגליד אין דער ציים,
ווען ער העכערט זיין פַּאַליסו .דוֹ איונטרימיגעלד פון נייע מיטגלידער
זאָל זיין ניט מעחר ווי  4דאָלאר ,אויב אַפילו די פּאַליסי איז אויף 0001
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ועדער מיטגליד ,װאָס העכערט זיין פּאַליסו ,מוז האָבען אַ נייע

פעדיקאל און וורין עקזאַמיניישאָן.
פונף פּראָצענט פון קראַנקען-
ב
ע
נ
ע
פ
י
ט
פאָנד זאָל אַװעקגעלייגט ווערען
אֵלם אַ ספּעציעלער קראַנקען-בענעפיט פאָנד.

פרווען-מעמבערס זאָלען ניט זוין באַרעכטיגט צו קוון קראַנקען-
בענעפיט ,אויב דו קראַנקהייט איז אַ דירעקטער רעזולטאַט פון שװאַנגער-
שאַפּט ,ענטבונדונג ,מענסטרואַציע און וויגען אַ קינד.
אַלע מיטגלידער פון קלאַס  ,1וועלכע זיינען אַריין אין אַ .ר .ביז
די פראט
וירנאל רויטס איז אַריין אין קראַפט ,אין דעם עלטער פון 49

ואָהר און העכער ,זאָל זייער מאַקסימום

רייט פאַר'ן טויטען-בענעמיט

פאָגד
זיין ניט מעהר װוי  8719פאַר  004דאַלאר ,און דער באַלאַנס פון
4
ז
א
ָ
ל
ג
ו
ט
ג
ע
מ
א
ַ
כ
ט
װ
ו
ע
ר
ע
ן
פון דעם  1פּראָצענט ,װאָס די נייע

מימגלידער צאָהלען איין ביי זייער אַריונקומען אין אַ .ר)* .
 9אָרגאַניזאַצואָן  --די אויסגאַבען פאַר אָרגאַניזאַציאָנס-
אַרבייט זאָלען געצאָהלט ווערען פּער קװואַרטאל פון יעדען מימגלוד.
 8עדיוקיוושאָנאל אַרביים--.די אויסגאַבען פאַר
עדיוקיישאַנאל אַרביוט זאָלען געדעקט ווערען דורך  8סענט אַ קװאַרטאל
פון יעדען מיטגליד.
די אווסגאַבע
ן
פ
ו
ן
ד
י
א
ַ
.
ר
.
ש
ו
ל
ע
ן
ז
א
ָ
ל
ען געצאָהלט ווערען פּער
קװואַרטאל פון יעדע
ן
מ
י
ט
ג
ל
ו
ד
8
סענט.

4

פֿאַרוואַלטוגג

(אַמענדמענט צו דער קאָנסטיטושאָן) --

אַרטיקעל  ,81פונקט  ,2זאָל זיך לעוען:

עקזעקוטיוו מוטגלידער

זאָלען

ניט קענען זוין אין דער פאַרװאַלטונג לענגער ווו  8יאָהר נאַכאַנאַנד.
נאָ
כדעם ווו דער מיטגלוך אוז געווען א יֹאָהֶר אויסער דער פאַרואַלטונג,
קען
ע
ר
ו
ו
י
י
ט
ע
ר
נ
א
ָ
מ
י
נ
י
ר
ט
ו
ו
ע
ר
ען אַלס מיטגליד פון דער עקז .קאָט.
אַרטיקעל  ,02פּונקט  ,1זאָל זיך לעוען:

יעדער ברענטש קען גאַ-

מינירען נאָר  1דעלעגאַט צו דער קאַנװענשאָן ,אַ מעמבער פון אייגענעם
ברענטש אָדער פון אַן אַנדער ברענטש ,און די דעלעגאַטען צו טערימאָריען
קאַנפערענץ זאַלען באַשטימען ,ווער פון דו נאָמינירענדע זאָלען זיין דע-
לעגאַטען 5ו דער קאָנװענשאָן .די גענ .עקז .קאָם .זאָל דו פון קאָנפערענץ
נא
ַמינירטע קאַנדידאַטען אַרויסשיקען פּאַר אַ אָפּשטימונג צו דו ברענטשעס.
ר
עפערענדומס פאַר וועהלען נאַצואָנאַלע באַאַמטע אָדער דעלעגאַטען
צו דער
ק
א
ָ
נ
װ
ע
נ
ש
א
ָ
ן
ז
א
ָ
ל
ע
ן
ג
ע
ש
ט
י
מ
ט
ו
ו
ע
ר
ע
ן
ביו אַ ספעצועלען מוטינג

 (5די סומע פון העכער  0004דאָלאר ,װאָס ווערט דאָ

אָנגעגעבען,
אוז ניט געגוי ,די גנ ע .ק .האָט שפּעטער אויסגערעכענט די גענויע סומע,
וװואָס דער באַלאַנס האָט באַטראָפען.
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בלויז דורך אינדיווידועלע באַלאָטס און אין אַ באַשטימטער צייט .אין
צויט פון שטומען זאָלען קיינע אַנדערע פראַגען ניט פּאַרחאַנדעלט ווערען.
גלויך נאָכדעם וי די באַלאָטס ווערען אָפּגעשטימט פון די מיטגלידער זאָל
אַ ספעציעלע

צעהלער-קאַמומטע

צונעמען

די

באַלאָטס ,איבערצעהלען

די

שטימען און באַריכטען דעם רעזולטאַט צום זעלבען מיטונג ,און דאָם
זעלבע זאָל פאַרשריבען ווערען אין פּראָטאָקאָל .נאָכדעם װוו די אָפּשטו-
מונג איז פאָראיבער און דו צעהלער-קאָמיטע האָט צוגענומען די באַלאָטט,
איז דער וואוט געשלאָסען און קיונע צוגעקומענע מיטגלידער קענען
מעהר ניט שטומען.
אַרמיקעל  ,8פּונקט  ,21זאָל זיך לעזען :אַלס יורשים ,אַדער בענע-
פוצואַנטען ,קען מען אָנגעבען :פאָטער אָדער מוטער ,ברודער אָדער
שוועסטער ,קינדער (אויך געזעצליך אַדאָפּטירטע קינדער) ,מאַן אָדער
פרוו ,אָדער פּערזאָנען ,װאָס זיינען מאַטעריעל אָפהענגיג פון מיטגלוד.
צו אַרטיקעל  4זאָל צוגעזעצט ווערען פּונקט  4און זאָל זיך לעזען :
קיין ברענטש ,אָדער וועלכער עס איז פון זיינע באַאַמטע ,זאָל נוט האָבען
רעכט און אוימאָריטעט פון פאַרליוכבטערען וועלכע עס איו פּונקטען פון
דער קאָנסטיטוציע און ,ביו-לאָום? פון דעם אַ .ר .דאָס זאָל זיין בינדענד

אויף דעם אָרדען און אויף יעדערען פון זיינע מיטגלידער ,וי אויך אויף

אַלע יורשים פון דו מעמבערס".
עס זאָל צוגעזעצט ווערען אַן אַרטיקעל  72צו דער קאָנסטיטושאָן,
וועלכער זאָל זיך לעוען :די אוטיקלען אין דער קאָנסטיטושאָן וועגען
קאַרפּאָרוושאָן קענען אַמענדירט ווערען דורך אַ רעזאָלוציאָן ,פון אַ רע-
געלער אָדער סמעשעל קאָנװענשאָן פון אַ .ר.
פ ארשטיד ענעס --.די עקזעקוטיווע זאָל האָבען דאָס רעכט
זיך אָנצושליטען אָן פאַרשידענע האָסטיטאלס און אויף דעם קענען אויס-
געבען ניט מעחר װוי  000,8דאָלאר.

די אוױיבענדערמאַנטע שטיצע ,װאָס דער קאַנװוענשאָן האָט רע"
קאַמענדירט

פאר

די

פארשידענע

אַרנאַניזאַציעס

און

אינסטיטר

ציעס האָט דער רעטערענדום באַװויליגט,

צווישען דער 91טער און 02טער קאָנװענשאָן
דאָס יאַהר  02-9191איז טיילווייז געווען א יובילעאום יאַהר.
 0יאַהר זינט דער א .ר .איז געװאָרען אַן אַרדען .די אַ .ר .מיט"
גלידער און איבערהויפּט די טוער האָבען זיךד מיט רעכט געפיהלט
זיי זיינען געווען שטאַלץ מיט זייערע אויפטואונגען
יים טוב'דיג
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און האָבען
נעקליבען נחת פון זייער קינד ,װאָס איז אויסנעוואקסען
אַזױ שעהן
,
א
ַ
ז
ו
ֹ
י
ר
י
י
ן
,
א
ז
ג
אָט און לייטען מענען זיך מיט איהם

בענשען.

נלייך וי די נ .ע .ק .פון יאחר  02-9191איז אַריין אין אמט,
א
יז איהר ערשטע זאַך געווען ,צו פאַרשטאַרקען די פּראטעסט-בא-
ו
ו
ע
נ
ו
נ
ג
גע
גען פּאַנראַמען ,זי האָט פאַרעפענטליכט קאָפּיעס פון אַ
פּעטיצי
ע ,װאָס זאלען אויסנעפילט און איבערגעשיקט ווערען צו די
קאַנגר
ע
ס
ל
י
י
ט
פ
ו
ן
ל
א
נ
ד
,
,
צ
ו
פ
א
ָ
ד
ע
ר
ע
ן
פון זיי א' שטימע פון פרא-
טעסט
א
י
ן
ד
ע
ם
ק
א
ַ
נ
ג
ר
ע
ס
ג
ע
ג
ע
ן
ד
י
פ
ּוילישע פּאַגראַמען".
;
ד
י
ג
.
ע
.
ק
.
ה
א
ָ
ט
א
ו
י
ך
אנטייל גענומען אין די נרויסע פּרא-
טעסט דעמאַנסטראציעס און מאַסעגמיטינגען ,וועלכע זיינען פרי-
הער נעווען אַרגאַניזירט געגען די פּוילישע און שפּעמער געגען די
אוקראַינער פּאָגראַמען",
א
ין די מעהרסטע שטעט זיינען די אַ .ר ,ברענטשעס געווען
די אי
נ
י
צ
י
א
ט
א
ר
ס
א
ו
ן
ד
י
ו
ו
ע
ק
ע
ר
צ
ו
ד
ע
ר
פ
ּ
ר
א
ַ
ט
ע
סט באַװענונג גע-
גען די פּאַנראַמען,
אָבער נים נאַר מיט פּראָטעסטען און וועקען צו פּראַטעסטע!
האָט זיך דער א ,ר .באַנונענט.
ער האָט געגעכען צו די מלחמה
און פּאָגראָם קרבנות ממשות'דיגע הילף,
די מעהרסטע ברענטשעס

האַבען זיך בוכשטעבליך פאַרוואן-

דעלט אין הילפס-אַרגאניזאַציעס ,אין פליהענדינע הילפס-רענימען-
טען צו העלפען די שטעט און שטעטלאך פוֹן יענער זייט ים .מוו-
זענדע און צעהנדליגע טויזענדע דאַלארס זיינען אין דעם יאהר

צו
זאמעננעקליבען געװאַרען פון די ברענטשעס פאר די אומנלוס-
לי
ב
ע
.
ד
י
ברענטשעס האַבען גענעבען באזונדער און צוזאמען,
א
פ ר זיך און פאַר'ן גאנצען ארבייטער רינג.
נאָך דעם ,וי די נ .ע .ק .דערצעהלט אין איהר רעפֿאַרט צו
דער 02טער קאַנװענשאַן ,ואָס די ברענטשעס
האַבען געמאחז

פאַר'ן רעליעף ,לייגט זי צוֹ ;

.

,אונזער עקזעקוטיוו קאָמיטע האָט זוך פונדעסמוועגען דווען

יאָחהר

אונטערנומען צו זאַמלען אַ באַזונדער סומע פון  08טויזענד דאָלאר פאַר
אונזערע אומגליקלובע אויף וענער זויט ום ,פּונקט צוויי מאָל אַזוו פיעל,

ווי די סומע ,וועלכע אוז פון דער עקזעקוטיווע פאָרוגען
נומען

און

געזאמעלט

געװאָרען.

סיר

האָבען

דאָס

ואָהר אונטער-

געטאָהן,

ווייל היך

האָבען אָפּגעשאַצט די דאָפּעלמע וועהען פון אונוערע שוועסטער און ברו"
דער דאָרמײן און מיר זייגען גערען זובכער אין דער רספעלמער אומערי

'
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רינם

געבענחויט פון אונזערע מיטגלודער ,אַז זיו וועלען אונז העלפען שאַפען
די דאָפּעלטע סוטע.
און מיט פרייד קענען מיר מעלדען ,אַז מוֹר האָבען אין אונוער
השבון קיין טעות ניט געהאַט:
אַלע טעגליבע
פיטע.

אָנשטרענגונגען

פיר האָבען מעהוערע

מיר האָבען אין משך פון ואָהר געמאַכט
פאַר דער

זאַמלונג פון דער דערמאַנטער

מאָל אַפּעלירט און געוועקט דורך בריעף

אונזערע סומו און דוסשויקט קאָמיטעס און אויך אַלע אונזערע ברענטשעס.
מיר האָבען באַזוכט פיעלע שטעדט און שטעדטלאַך ,וואו ספּעציעלע אונ-
טערנעחמונגען זיונען געווען אַראַנזשורט פאַר דעם צוועק.

אונזערע ברענ-

טשעס האַבען זיך כמעט אומעטום אויף אַ האַרצליכען און װאַרימען אופן
אָפּגעוופען

אויף אונזערע אַפּיעלס ,און שוין ביז היינט צו מאָג ,ווען

דיזער באַריכט

ווערט געשרובען,

איז אַריינגעקומען

אין אונזער

אָפוס

אונגעפעחר די פולע סומע ,וועלכע מיר האָבען זיך אונטערגענומען צו
זאַמלען .סיר זיינען זיכער ,אַז ביז דעם טאָג פון אונזער קאָנװוענשאָן
וועלען נאַך חהיבשע עמליכע טויוענדער איבערשטייגען ,ווייםט ,ווייט די
 0טויזענד דאָלאר ,וועלכע זיינען שוין געואַמעלט".
די נ .ע .ק .איז אויך אין דעם דאָזינען יאַהר געווען פאר-
טראָמען אין דער עקזעקוטיווע פון דער פפּיפּעלס רעליעף" ,אין
איהר עננערער פאַרװאַלטונג ,און האָט בכל? אנטייל גענומען אין

אַלע רעליעף-אונטערנעהמוננען.
די נ .ע .ק .האָט אויך גענומען אן אנטייל אין פארלויף פון יאָהר
אין פאַלנענדע קאַנװענשאַנס און קאָנפערענצען:
,פרענדס אוו ראַשיען פרידאָם" ,אידישע קאָאָפּעראטיוע פע-
דעראציע ,אַמנעסטיע קאַנװענשאָן ,קאָנפערענץ פון פאַנטי ראַשיען
בלאקייר ליענ" ,קאָנפערענץ צו זאמלען שטיצע פאר די שטאָהל-
סטרייקערס, ,נאַטוראליזיישאָן אייד ליענ" ,קאַנװענשאָן געגען דער
אויסשליסוננ פון די סאַציאליסטישע אסעמבלילייט אין אֶלבאני,

פּיפּעלס רעליעף קאַנװענשאָן.
אַפּיעלס פאַר שטיצע ,וועלכע די נ .ע .ק ,האָט אינדאָרסירט ;
פאַר דעם קאַמף פאַר אידען-רעכט אין פּוילען ,אַ .ר .קאַאָפּע-
ראַטיווע בעקערי ,װױיניפּעג סטרייק דעפענס פאָנד ,סיגאָר מייקערס
סטרייק ,שענדעליער סטרייקערם, ,פרייע אַרבײטער שטימע" ,בונ-
דיסטישעאלעבענס"פראַנען".
אאַרטרעטער אין דער
די  ,2ע ,ק .האָט אויך געהאָט איהרען פ
קאַמיטע פון אַרבײטער אַרנאַניזאַציעס ,צו העלפען דער רענד סקול
די רענד סקול אין אין
אין איהר קאַמף פאַר איהר עקזיסטענץ.
יענער רעאקציע-צייט געשטאַנען אין נעפאַהר פאַרמאַכט צו ווערען.

די געשוכטע פון ארבייטער רינג

00

זי האָס אפיאןַרלויף פון יאָהר אָנגענומען רעזאַלוציעס:
געגען דעם פאַרבאָט פון פרעמדע שפּראַכען אויף עפענטליכע פאר-
זאַמלונגען ; געגען דעם ארויסשיקען א צאָה? הינדוסען קיין עננ-
לאַנד פאַר דעם שטרעבען צו באַפרייען זייער פאלק פון ענגלישען

יאָךר; גענען דעם פאַדאורטיילען צום טויט פון שװאַרצע אין אר"

קאנזעס סטייס אֶהן אַ משפּט פון געשװארענע ; ארונטערצונעמען
די בלאַקאַדע פון רוסלאנר,

די ג ,ע .ק .האָם אויך מאָראַליש אונטערשטיצט מיט איהרע
באַנריסונגען די צוויי גרויפע גענעראל-סטרייקס ,װאָס זיינען אינ'ם

יאָהר פאַרנעקומען -- ,דעם סטרייק פון די שטאָח?-אַרבײטער און

דעם סטרייק פון די קויהלען-אַרבייטער,
ריידענדיג וועגען שטאָהל?-סטרייק ,אין דאַ כדאי צו באַמערקען
פאַלנענדע פּאַסירוננ :
דער אַפיס האָט אין צייט פונ'ם שטאָה?-סטרייק געקראַנען
אַן התראה פון אַטױרני דזשענערא? פון אַ געוויסען סטייט ,אַז
אין דער קאַנסטיטושאָן פון אַ .ר .זאָל ניט זיין דער פּונקט ,דאָס
אַ סקעב קען ניט זיין קיין מיטנליד אין א .ר .די רעאַקציע אין
גענאַנגען אַזױ וויים ,דאָס זי האָט געװאָלט באפלעקען די נשמה
פון אַרבײטער-אָרדען,
דער גענעראל-סעקרעטער י .באַסקין האָט אָפּנעהאַלטען א רייהע
מיטינגען מיט מאיר לאַנדאָן ,ליגעל אדווייזער ,די מיטינגען האָבען
אויך בייגעוואוינט אַנדערע נאַהענטע טוער פוֹן אַ .ר .,מען האָט
זיך מישב געווען ,װאָס מען זאָל טאָהן קענען דער גזרה .עס איז
באַשלאָסען נעװאָרען ,אַז װאָס עס זאָל ניט זיין ,דער פּונקט קען פוז
דער קאַנסטיטושאָן ניט ווערען אויסנעמעקט.
א
דער אַרבײטער רינג מוז בלייבען טריי זיינע פּרינציפּען ,אַפילן
ווען עס שטעחט פאַר איהם די געפאַחר אויפצוהערען איננאנצען
צו עקזיסטירען.
|
:
אין איהר רעפּאָרט צו דער 09טער קאַנװענשאָן דערצעהלט אויך
די נ .ע .ק .פון איחר ארבייט אין דער צייט פון דער עפּידעמיע,
װאָס האָט זיך אינ'ם ווינטער פון  0979191איבערגע'חזר'ט :
6
מעדיו-

,מיר האָבען אויך דעם וֹאָהר געהאַט אָרגאַניזירט עקסטרא
צונישע הולף פאַר אונזערע קראַנקע פרוינד און זייערע פאַמיליעם ,אין
דער צויט פון דער צווייטער אונפלוענציע עפּידעמיע.
די מגפה דעם
יאָהר ,וועלכע איז אין אַלגעמוין באַטראַכט געווען פיעל לווכטער וי און
ענדע  ,8191האָט דאָך אויף אַ שוודערלוכען

אופן אָנגעהאַלטען

אוונוגע
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רינה

װאָכען צייט ,ספּעציעל אין ניו-ואָרק און און אוונוגע אַנדערע גרעסערע

און אַזאַ שטאָדט װוי ניו-ואָרק איז דער מאַנגעל אין.

שטעדט פון לאַנד.

טוירים ,װוי און נוירסעס ,צוליעב דער גרויסער צאָהל קראַנקע ,גע-
דאָק
ווען זעהר גרויס .מור האָבען דארום געהאַלטען פאַר וויכטיג צו העלפען,
אויף וויפיעל עס איז נאָר מעגליך ,דו יעניגע פון אונזערע קראַנקע פרוינד,
האָבען זיך אין דעם גענויטיגט .מיר האָבען געקראָגען פאַר דוזען
וועלכע
ק אַן ערך פון עקסטרא  7דאָקטוירים און  21נוירסעס און פון דעם
צווע
ען יאַנואַר ביז דעם 81טען פעברואַר האָבען מיר דורך זיי געלייסטעט
8פט

הילף צו  8901מימגלידער פון אַ .ר .און זייערע פאַמיליעס .ביו אַ גרוו-
סער צאָהל פון זיי  ---דאָרט וואו נאָר עס האָט זיך געפאָדערט ,האָבען
אונזערע נוירסעס געװאַרט פון  8בוז  8טעג און נעכט כסדר.
אָל דאָ אויך פאַרצווכענט ווערען ,אַז צום דיענסט פון אונזער
ז

יך געווען דער מעדיקאל דעפּאַרטמענט פאַר דיסטריקט דאָק-
אַרבייט איז או
ועלכער איז אוונגעאָרדענט געװאָרען אין אונוער אָפום ערשט
טוירים ,ו

זומער.

לעצטען

און ביי דער געלעגענהייט דריקען מיר אויס אונזער

ו דער קאָמיטע און צו דו אָנגעשטעלטע פון דעם דעפּאַרטמענט,
דאַנק צ
וועמענס אויפזיכט די דערמאַנטע הולפס-אַרבווט אוז געטאָן גע-
אונטער
װאָרען".

און איצט איבער די אנגעלענענהייטען פון דער אַרגאַניזאַציע

אַליין ,איבער דער אַרבײיט אינעווייניג ,אין אַרדען נופא.

אין פארלויף פון יאַהר איז דער אַרבײטער רינג שטאַרק גע"
וואקסען אין אַלֶע זיינע צוויינען .ערב דער 02טער קאַנװענשאָן
האָט דער אַ .ר .שוין פאַרמאַנט  08טויזענד מיטנלידער ,זעקס
הונדערט און צװאַנציג ברענטשעס און אַ מיליאָן מיט דריי הונדערט
טויזענד דאַלאר.
די אַמביציע פוז דער עקזעקוטיווע ,ווען זי האָט איבערגענומען

דעם אַמט ,איז געווען אַריינצוקריגען דעם יאַהר נייע צװאַנציג
טויזענד מיטנלידער.,

גלייך אויף איהר ערשטער

זיצונג האָט זי

אַנגענומען די רעקאַמענדאַציע פון דער אַרנאַניזאַציאַנס קאַמיטע,

זי
אָנצופיהרען אַ קאמפּיין פאַר צװאַנציג טויזענד מיטגלידער.
װאַט אויך געוויס איחר צוועק דערגרייכט .אָבער די עפּירעמיע
און די רעאַקציע ,הויפּטזעכליד די צווייטע ,האָט געשטערט.
לֿאָמִיר הערען די עקזעקוטיווע נופא :
,וו
ב

אונזער

ערשטען

מיטינג,

האָבען טיר מיט פרייד אַנגענומען

ווען

מיר

זיינען

דו רעקאַמענדיישאַן

אַריין אין

אַמט,

פון דער אָרגאַנו-

קאָמוטע ,אָנצופּאַנגען אַ קאמפּיין פאַר  09טויזענד נייע מיטגלו-
זשַציאָנס
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דער ביז דער 09טער קאָנװענשאָן.

מיר האָבען געגלויבט ,אַז נאָך גענו-

גענדע אָנשטרענגונגען ,וועלכע מיר זוינען געווען גרייט צו מאַכען ,וועם
דער רעזולטאַט זיין אַן ערפאָלגרויכער.
גלייך געשטעלט געגען אונז.

די אומשטענדען

אַמשטאַרקסטען איז אונזער אָרגאַנוזאַציאָנט-

קאמפּוון געשטערט געװאָרען דורך דער רעאַקציע.
צו ווייט פאַרגאַנגען.

האָבען זיך אָבער

אין אווניגע שטעדט

דער געיעג אוהרער און

זיינען אָהן אירגענד געזעצ-

ליכע מאָטיווען אויך אונזערע ברענטשעס גע'רודפ'ט געװואָרען און באַאַנ-
טע זיינען אַרעסטירט געװאָרען.

מיט דער אויסנאַהמע פון דו גאָר גרויסע

שטעדט ,איז דער לעבען און דו אָרגאַניזאַציאָנס-טעטיגקײיט פון די ברענ-
טשעס כמעם פּאַראַליזירט געװאָרען.

די פאַרואַמלונגען  --אויב אַזעלכע

זיינען געהאַלטען געװאָרען  --זיינען זעהר שװואַך באַזוכט געװאָרען ,אוּן
דאָס האָט נאַטירליך פועל געשטערט

אונזער אָרגאַניזאַציאָנס-קאמפּין.

אונזער עקזעקוטיווע האָט דאָך אָנגענומען אַלע מעגלוכע מיטלען,
אַז דער

רעזולטאַט

פון

קאמפּיין

זאָל בריינגען

געוויסע

רעזולטאַטען.

מיר האָבען פריהער פאַר אַלץ געווכט אָנצוהאַלטען דעם לעבען אין אונ-
זערע ברענטשעס; אין דוי ערטער ,וואו ברענטשעס זוונען געשטערט גע-
װאָרען אין זייער טעטיגקייט דורך אָנפאַלען אָדער אַרעסטען ,האַבען מיר
פּראָטעסטירט צו דו דאָרטיגע רעגורונגס-באַאַמטע און געמאַנט פון זיי צו
פאַרשטעהן ,אַז דער אַ .ר .אוז אַ לעגאַלע אַרבייטער אינשורענס אָרגאַנ
זאַציע ,װאָס קען ,לווט געזעץ ,ניט געשטערט ווערען אין זוין מטעטיגקייט.
דאַרט ,וואו עס אוז געווען נויטיג ,האָבען מיר אויך געצאַהלט די טרוועל"

עקספּענט ,און אַזוו זוינען דוֹ קלאַגען צוינושט געװאָרען .צו די ברעני
טשעס איבער'ן לאַנד האָבען מיר אויך אַרויסגעשוקט אווגיגע ספעציעלע
צושריפטען ,דורך וועלכע מיר האָבען געזוכט זיו צו ערמוטיגען און צו
פאַרטרייבען דעם אומזוסטען שרעק פון דו מיטגלידער .און אומעטום,
וואו נאָר עס איז געווען מעגליך ,האָבען מוֹר טמעציעל געשיקט רעדנער
פאַר דעם זעלבען צוועק און אויך צו וועקען און צו אַגימירען פאַר א
פאַרגרעסערטער מיטגלידערשאַפט און אונזער אַרביימער רונג.
מיר האָבען גיט דו מעגלוכקווט ,און עס אוז אפשר אויך ניט נוי-
טיג ,אין דיזען באַריכט ,זיך אָפּצושטעלען אויף איינצעלהייטען וועגען
דעם ,װוי אַזוי דער לעבען אוֹן דו ברענטשעס

איז דאָך אָנגעהאַלטען גע-

װאָרען ,און אונזער אָרגאַניזאַצואָנס-קאמפּוין אין אָנגעפיהרט געװאָרען
אונטער דו דערמאַנטע אומשטענדען .מיר קענען בלויו אין אַלגעמיינע
ווערטער זאָגען ,אַז ווען מיר קוקען זיך איצט איין אין דעם סך-הכל פון
די אוופטואונגען אין דעם פאַרגאַנגענעם ואָהר ,ווערט זאָגאַר פאַר אונן
נאָך מעהר פעסטגעשטעלט ,אַז דער א .ר .אוו פאָרט דער לעבעדינסטער
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נערוו אין דער היגער באַוועגונג ,וועלכער קען ניט אָפּגעשװאַכט

וערען

אָפילו אין די ערגסטע צייטען..
אין יאַהר  0279191האָט דער אַ .ר ,געקראַנען טשאַרטערס אין
באַזונדערס וויכטיג אין
טעקסאס ,קאַליפאַרניא און מינעסאטא.
דאָס אין געווען אַ
געווען דער טשאַרטער פאַר גאַנץ קענעדע.
גרויסער זיעג פון דער לינע? קאָמיטע און דעם לינעל אַדװײזער.
אין דעם יאַהר איז פאַרגעקומען אַן אונאננגענעהמער סכסוך
אין סאַניטאַריום  --איינער פון יענע כראַנישע סכסוכים ,ואָס
קומען אָפּט פאַר אין די דעמאַקראַטישע אינסטיטוציעס ,וואו די,
װאָס קומען דארטען זוכען רוה און היילונג ,האַלטען זיך פֿאַר די
באַלעבאַטים און מיינען ,אַז עס מוז זיד פיהרען אט וי זיי פאר
לאַנגען.

דער סכסוד איז נעווען פאַרפלאַכטען מיט א ,הוננער-סטרייק"
און מחלוקות צווישען די פּאַציענטען גופא.
די סאַניטאַריום קאמיטע האָט דעם סכסוך ניט געוואלט אַפֿיין
אויסנלייכען און האָט עס איבערגעגעבען צו דער נאַנצער נ .ע .ק ,די
עקזעקוטיווע האָט אויסנעקליבען אַ ספּעציעלע קאַמיטע ,צו אונ-
די קאַמיטע האָט נאַך אַ
טערזוכען די נאנצע אננעלענענהייט.
גרינדליכער חקירה ודרישה אַרױסגעטראַגען אַ רעזאָלוציע קענען די
פּלאָטקע-מאַכער און האָט געװואָרענט ,אַז עס זאָל נאָך אַמאָל אַזעל-
כעס ניט פאַרקומען ,אַז דער סאניטאריום קעז און וועט פאַרװואַלטעט
ווערען נאַר פון סאניטאַריום קאַמיטע און פון די באַאַמטע ,וועלכע
זי שטעלט אָן ,די פּאַציענטען נופא דארפען זיך אין די נוצען פון
זייערע איינענע אינטערעסען אין דער פאַרװאַלטונג ניט מישען.
אָבער ניט נאַר צרות האָט מען דאָס יאַהר געהאָט אין סאַני
טאַריום ,נאַר אויד נחמה,
אין דעם יאָהר האָט מען נגעפּראַװעט דעם צעהז-יעהריגען וובו-

לעאום פון סאַניטאַריום,

דער סאַניטאַריום (יובילעאום) יום-טוב איז געפייערט

גע-

װאָרען מיט אגַרויסען קאַנצערט ,אין מאנהעטען אָפּערא הויז ,נין"
יאָרק ,דעם 8טען פעברואר .,0991 ,דער פּראַפיט פון דער אונטער"
נעהמונג (איבער זעקס חונדערט דאַלאר) איז איבערנעגעבען גע-
װאַרען צום פופצינ טויזענד דאַלאר פאַנד ,װאָס די נ .ע .ק .האָט
נעזאַמעלט פאַר די מלחמה-קרבנות.
דער סאַניטאַריום יובילעאום וואלט נגעווען אַ סד אימפּאַזאַנ"
טער ,ווען ניט די כװאַליע פון רעאַקציע ,וועלכע האָט געדראַהט
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אי
ינצושלינגען אַלץ ,װאָס האָט ניט האַרמאַנירט מיט איהר שאר
צער מוזיק,
דער יאַג
ואַר-פּעברואַר נומער ,פריינד" איז געווען אַן אופוט-
טרירטער פאַ
נ
י
ט
א
ַ
ר
י
ו
ם-נומער,
אַלע אַרטיקלען און בילדער זיינען
געווען געווידמ
עט דער געשיכטע און דער באַדייטונג פון דעם גרויסען
אַרבײיטער רינג הייל-אַנשטאַלט.
צווישען די
פאַרשידענע רעקאַמענדאַציעס פון דער נ .ע .ק.
צו דער 09טער
ק
א
ַ
נ
ו
ע
נ
ש
א
ן
ז
י
י
נ
ע
ן
ו
ו
ע
ר
ט
א
י
בערצונעבען :
 4אַ הי
י
ם
פ
א
ַ
ר
א
ו
נ
ז
ע
ר
ע
א
ַ
ל
ט
ע
מיטנלידער (אַן אידעאל ,צו
וועלכען ,וי מ
י
ר
ו
ו
י
י
ס
ע
ן
,
ד
י
ע
ר
ש
ט
ע
מ
י
ט
ג
ל
י
דער האָבען געשטרעבט).
 )2אַן
,
א
ַ
ר
ב
י
י
ט
ע
ר
ר
י
נ
ג
ה
י
ים אין ניודיאָרק" (אויך אַ זאַך ,פאַר

וועלכער מען האט שו
ֹין געאַרבײיט אין די פריהערדיגע יאָהרען) ,און
 3צו טעקסען
י
ע
ד
ען מיטגליד מיט  51סענט ,און העלפען די

חיברו אימיגראַנט אייד סאַסײיעטי,
נייע הויז,

כדי זי זאָל קענען קויפען א

דו געשוכטע
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די 02טע (נואַרק) קאָנװענשאָן
רי 09טע קאַנווענשאן האָט זיך געעפענט,
פטען מאי ,0991 ,אין קרוגער'ס אוידיטאריום,

אין נואַרק ,דעט

דער האל איז דער גרעסטער אין נוארק און נעמט אין זיך
אריין איבער דריטהאַלבען טויזענד מענשען .ער איז געווען איבער-
געפּאַקט .,איינינע טויזענד מענשען ,וועלכע האָבען געװאַלט קומעו
צום 09טען געבורטסטאַנ פון אַרדעז ,האבען נעמוזט געהן צוריק
ענטוישט .עס איז פאַר זיי שוין קיין פּלאַץ ניט געווען.

נאַציאַנאַלע באאַמטע פאַר 0291-9191
ו .באַסקין ,דזשענעראל סעקרעטער

אַב .עפּשטוין ,טשערמאַן

 5יודיטש ,ווייס-טשערמאַן
נ .פרוומאן ,טרעזשורער

פ .געליעבטער ,רעק .סעקרעטער
מאור לאָנדאָן ,ליגעל אדווייזער

י ,ב ,בייללן ,רעדאקטאר

די ,נאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו קאַמיטע
נדיווענס

קאַמיטע :

ארנאניזאציאַנס

ס .װאָלאָס

ו .דינערשטיין

מ .פּערלשמיין

ע .עבעריל

ל .אלטמאַן
מ .האַסקעל

פ .יודיטש
אב .עפּשטיין

ב .קראפּקא

ב .קרינסקו

סאניטאריום

קאַמיטע

בענעפיט קאָם .טע :

ר .גוסקין

ם .יאַקאָבו

ל .ראָטהטמאַן

ס .הויפערלונג

וּ .אַלפּערט

קאַמיטע;

ד .אלפּערין

דזש .אָשעראָוויץ

? .ביילין

דזש .קלופט

ז .שפּייער

דו געשוכטע פון ארבייטער רונג
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עדיוקיישאַנאל קאַמיטע ;

אָפִיס קאַמיטע ;
ו .ח .יושוריון
דזש .8 .ראָזענבלאַט
מ .איובראמס

ב .האָפמאַן
ל .גאַלינסקו
ה .בורגין

נ .פרוומאַן

מ .הערשקאָוווץ

ו .ב .טאַלוצק!
נאַצ .באַאַרד אוו דירעקטאָוען ;
ל .אַרקין ,פּיטסבורג ,פֹּא.
ל .בענענסאָן ,שוקאַגאָ ,אול.

א .רובין ,מילװואָקי ,וויסק.
א .פּעלאָוויץ ,באַלטימאָר ,מר.

מּ .דייוויס ,נאָרפּאָלק ,ווא.

ל .בעצאהלער ,ברוקלין ג .ו.

ה .לין ,נואַרק ,נ .דוש.
מאָריס רוום ,ניו-היוווען ,קֹאָנ.

ה שערט.אַן ,פּראווידענס ,ר .א.
ד .שווער ,מוגעאפּאלוס ,מינ.

אַ .ריבאָ ,טאָראָנטאָ ,קענעדע

סאול שוולמאַן ,פּאָרטלאנד ,מעין

ו .וויניצקי ,קלווולאנד ,אָהװאָ

פאַניטאָריום

מעדיקאל אדװייזאָרי באָאַרך :
דר .מ .ראָם

דר .דזש .האלפּערן

שׁ .פּעסקין

דר .ם .אונגערטאַן

דר.

דר .ט .נ .פרועדמאן

דר .מ .ראָזענטהאל

אלגעמיינע מעדיקאל אדװייזאָרי באארר :
דר .דזש .האלפּערן

דר .ח .קלומענקאָ
דר .ו .א .מעריסאָן
דר .אב .קאַספּע

דר .ס .פולווערבערג

|

דר .א .הוומאָוויץ
דר .ב .געלטאָן
דר .פעני דעמבאָ

דר .' .בארסקו

דער טשערמאן פון דער נ .ע .ק ,,אב .עפּשטיין ,האָט געעפענט
די קאַנװענשאַן.
ער האָט אַננגעוויזען אויף די אַלע שטרויכלוננען ,װאָס זיינען
געלעגען אוים'ן װועג פון אַ .ר ,,וויפיעל קינדער-קראַנקהייטען עה
האָט געהאט דורכצומאַכען ,אָבער ניט געקוקט אויף דעם איז ער
אויסגעוואקסען .אויף צו להכעיס זיינע שונאים,

,צו דער חיינטיגער קאַנווענשאן קומט דער אַ .ר .אַלם געזונט-
ענקוויקעלטער ,שטאבק-געבויטער בחור ,פול מיט ענערניע פאָר
גרויכע אונטערנעמונגען",

די געשיכטע
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 . . . ,די רעזולטאַטען פון אונזער 02ד-יעהרינער אַרבײיט
שטייגען אַריבער אַלֶע ערװוארטוננען . . , ,אַלע אונזערע אונטער-
נעמוננען זיינען געקרוינט נעװאָרען מיט ערפאלנ".

,מיר האַנען זיר פאַרפליכטעט דיזען יאַהר צו שאַפען אַ -08
טויזענד דאַלאר פאַנד פאַר די פאַראומנליקטע אויף יענער זייט ים.
מיר זיינען גליקליך צו מעלדען ,אַז דיזע סומע אין שון לאַנג
אין קורצען וועלען מיר איבערנעבעז צו דער
אַויבערגעשטינען

פּיפּעלס רעליעף  97טויזענד דאלאר".
דער אַ .ר .איז געעוון דער ערשטער אנצוצייגען ,אַז עס איז
דא אַן אויסווענ אונטער די יעצטינע באַדינגונגען אויסצומיידען
:
צדקה און פילאַנטראַפּיע" , , . .
י .וויינבערג ווערט נאַמינירט און איינשטימיג ערוועהלט
אָלס טעמפּראַרארי טשערמאַן.
נאַכדעם ,וי וויינבערג האָט נעמאַכט אַ קורצען איבערבליק
איבער די וויכטינע רעפאָרמען ,ואס זיינען געמאַכט געװאָרען אין
דער לעצטער צייט ,װוי דאָס סיסטעם פון פראַטוירנא? רייטס און
אַנדערע ,איז ער איבערגענאַננען צו דער אַלנעמײנער פּאַליטישער
5/

לאַנע ;

"דער שוקזאל האָט אַזוו געװאָלט ,אז אונזער 0פטע יובילעאום קאָנ-
ווענשאָן זאָל גראדע אויספאלען אין אַזאַ פונסטערע צייט ,ווען אונוערע
הערליכסטע פּערזענליכקייטען זיינען פארשפּארט אונטער אייזערנע גרא-
טעס בלויז פאר דער זינד ,װואָס זיי האָבען דעם מוט ארווסצוטרעטען
פריו און אָפען פאר דער אידעע ,װאָס איז ביי אונז אַלעמען הייליג און
טייער .עס פארקלעמט דאָס הארץ צו דערמאָנען זיך ,אז אין דעם יעצטי-
גען מאָמענט זאָל דער אַלטער וװועטעראַן פון דער אַרבייטער-באַװעגונג,
וודזשין וו .דעבס ,זיין צווישען די פאַרשיקטע און פאַרשפּאַרטע.
לאָמיר האָפען ,אז דו נעקסטע

קאָנװוענשאָן

וועט אָפּגעהאַלטען

ווע-

רען אונטער א סך גונסטיגערע באַדינגונגען און די פרייהייטס-קעמפער
יאון אונזערע טרווע און איבערגעבענע גענאָסען וועלען צוריק זיין צװוו-
שען אונן".

אַ טעלענראמע איז נעשיקט געװאָרען צו יודזשין וו .דעבס.
די קאַנװענשאַן האָט דורך איהר אויסנעדריקט דעם וואונש ,אַז
ער צוזאמען מיט די איברינע פּאַליטישע אַרעסטירטע זאָלען אין
:
ניכען באַפרייט ווערען.
עס איז אויך באַשלאַסען געװאָרען צו שיקען אַ טעלענראַמע

צו בר ,702 .אַטלאַנטא ,דושאַרדזשיא ,אוֹן איהם באַדאַנקען אין

די געשיכטע פון ארבוימער רונג
נאָמען

פון דער

קאַנװענשאָן

פאַר דעבס'ן.
דער טשערמאַן

שטעלט
אַ .ר.

112
פאַר דער

האָט אַלס דעם

ב .פייגענבוים,

דעם

אַרבײט,

ערשטען

ערשטען

װאָס

ער טהוט

באַגריסער פאַרגע-

גענעראל-סעקרעטער

פון

פייגענ
בוים ,וועלכער איז באַגעגענט געװאָרען מיט שטורעמ-

דיגע אַפ
ּלאָדיסמענטען ,האָט באַריהרט די צייט ,ווען דער א .ר,

איז גענרינדעט

געװאָרען +

,מיר האָבען
דערלעבט צויטען ,וועגען וועלכע מיר האָבען זאָגאר
נוט גע'חלום'ט.
א
ו
ן
ו
ו
ע
ן
מ
י
ר
ה
אָבען זיך אַזעלכע צויטען פאָרגעשטעלט
פלעגען מיר זא
ָ
ג
ע
ן
,
א
ז
מ
י
ר
וועלען זיי שוין ניט דערלעבען ,אפשר וועלען

אונזערע

קינדער

זיי דערלעבען.

אָבער מיר

אלוון האָבען

דערלעבט

משוח'ס צווטען --
דעם אָנפאנג פון דער סאָציאַלער רעװואָלוציע איבער
דער גאנצער וועלט.
ווען מיר פלעגען ביו אונזערע מאַסען-פארזאמלונגען
מיט באַגיוסטערונג
אויסרופען, :עס לעבע דו סאָצואַלע רעװואָלוציע" ,האָ-
בען מיר זיך ב
לויז פאָרגעשטעלט דו גאָלדענע שטראלען פון וענער גליק-
ליכער צוקונפט,
מ
י
ר
ה
א
ָ
ב
ע
ן
ז
י
ך
א
ָ
ב
ע
ר
נ
י
ם
אַריונגעטראַכט ,אז ביו יעדער
געבורט" מוז
ע
ן
א
ו
י
ך
ז
י
י
ן
,
װ
ע
ה
ע
ן
'
.
מיר לעבען איצט דורך שווערע
צווטען פון צ
ו
ש
פ
ּ
ל
ו
ט
ע
ר
ו
נ
ג
א
ו
ן
ש
פּאַלטונגען אין אונוערע רייהען .דער
א .ר .האָט ביו
ז
י
י
ן
ג
ר
י
ו
נ
ד
ו
נג דורכגעלעבט אַ צייט פון אונאווניגקיוט און
צורוסענקייט
א
ו
ן
דער סאָציאַליסטושער באַוועגונג .אָבער דו גאַנצע ציים
ק
ו
פון זיין ע יסט
ענץ האָט דער א .ר .אין זיינע אווגענע רויהען אָנגע-
פיהרט א שטאַרק
ע טעטוגקיוט אויף דעם געביט פון אחדות און האר-
מאָניע ,און דערפאר
איז ער ועצט אזוו שטאַרק און מעכטוג .ווען פון א
פוס רייסט זיך אָפּ א
ַ שטוק פלויש און דער ביין בלייבט געזונד און אום-
באַרירט ,נעמט בלוי
ז
א
ַ
ק
ו
ר
צ
ע
צ
ו
י
ט
ב
ו
ו
ד
אָס פארוואונדעטע שטוק פלווש
ווערט צוריק פאַרה
י
י
ל
ט
.
ד
ע
ר
א
.
ר .און איצט דער איונצוגער געוונדער
ביין אין דער אַר
ב
י
י
מ
ע
ר
ב
א
ַ
ו
ע
גונג.
אז דיוער ביין איז גאנץ ,וועלען
אַלע וואונדען אוי
ף
ד
י
א
ובעריגע טיילען פון דער ארבייטער באַװועגונג
שנעל פאַרהיילט ווערען".

מאיר
לאַנדאַן ,דער ליגעל אדווייזער פון אַ .ר ,.האָט אין א

קורצער ,איינדרוקספולער רעדע צווישען
;דער א .ר.
מעג זוך אמת גראַטולירען מיט זיין וואוקס ,ווייל בוו
דער יעצטיגער
צווט אוז אַ וואונדער ,ווען אַן אַרבייטער אָרגאניזאַציע
עקזיסטירט או
ן וואקסט .הויפטועכליך מעג זיך דער א .ר .גראַטולירען
מיט זיין אָפּט
ימיום און מוט זיין שטרעבונג צו די אידעאַלען פאר וועל-
כע ער אוז געגרונדעט געװאָרען.
אַנדערעס

געזאַנט

:
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עאַקציע האָט ניט נאָר אווסגע'הרג'עט מילואַנען
די ר
שען אויף די שלאַכטפעלדער,

רונה

יונגע טענ"

נאָר האָט אויך אָפּגעטויט דעם פרייהויטם-

טוג סאָלידאַריטעט און אייניגקייט צווישען די אַר-
קאַמף .עס איז נוי
בייטער אַלוין כדו צו באַקעמפען די רעאַקציע".

גע-

האָט אין נאַמען פון די פאראיינינטע אידישע
ר .גוסקין

ווערקשאפטען
סטרייקס

געזאַגט:

אין זיין באַגריסונגסירעדע

פון די אידישע

יניאַנס

,במעט

געוואונען

זיינען

אַלע

געװאָרען

אַ

רליכער אוז פריינדליכער אונטערשטיצונג  ---סיי
ראַנק דער ברידע

י פינאַנציע? ,װאָס די אַ .ר .מיטגלידער האַבען זי
מאָראַליש ,סי
געגעבען".
עס

אין

אויך

געקומען

באַגריסען

די

קאַנװענשאַן

א פאַר-

פון .עמאנסיפּײיטאָר"  ---אַ צייטונג ,װאָס ווערט אַרױס-
שטעהער
געגעבען פון די נעגער-סאַציאַליסטען.
ער זאַגט :
גאַבע אונזערע איז צו אָרגאַניזירען אַלע ניגערס אונטער
,די אויפ
ען זיי פאַרשטענדליך אַז זיי דארפען זיין אַ טייל פון
אוין וונואָן ,מאַכ
אַרביוטערשאַפט אין אַמעריקאַ .מיר טוען דיוע אַר-
דער אָרגאַניזירטער
,ער עמאַנסיפּייטאָר? .מור האָפען און ער"
בייט דורך אונזער צויטונג ד
שטעהער פון די  08טויזענד אָרגאַניזירטע א .ר .מעם-
װואַרטען אַז די פאָר
וועלען אונז העלפען פונאַנציעל און מאָראַליש".
בערס

צו דער קאַנװענשאַן איז אויך געקומען מר .רענדאלף ,רע-
ָר פונ'ם ראַדיקאַלען נעגער-אַרגאַן מ,עסענדזשער" .ער האָט
דאַקטא
זיר געווענדעט

|

צו דער קאַנווענשאַן:

ו אויך דעם גרוס פון ערװואַכטען נעגער .די געגער
איך ברענג צ
איצט באַנוצט ווערען אַלס סקעבס צו ברעכען סטרויקם.
פלעגען בין
ניט ,אַז זיי ווערען באַנוצט פון זייערע בעלי-בתיום
יו פאַרשטעהען
אונזער אויפגאַבע איז ,אויפצוקלערען די
געגען זייערע אינטערעסען.
ערע אונעמערעסען זיינען דיועלבע ,װוי די פון די ווייסע
נעגערס ,אז ווו
עסענדזשער" האָט זיך דאָס געשטעלט פאַר אַן אויפגאַבע.
,
אַרבייטער .דער מ
װאָס מען זאָגט ,אַז די נעגער זיינען ניט קאָמפּעטענט
עס און נוט אמת,
אויפצונעהמען

פרויהייטס

געדאַנקען

און

ראַדיקאַלע

אידעען.

געגער,

ן ,זיינען אַלע מאָל אונטערדריקטע ראסען .אוהר קענט
פּונקט וי אידע
ר פאַרשטעהן ווי אַנדערע .ער ענדיגט זיין רעדע מים
מיך דערפאר בעסע
וועט שטיצען דעם ,מעסענדזשער",
דער האָפנונג ,אַז די קאָנװענשאָן
וועלכער

זוכט

אויפצוקלעהרען

און

צויצוגרייטען

דעם

נעגער

פאַר די

דאַנקען ,און פאר דער ענטגילטוגער באַפרוואונג פון
גרויסע פרויהייט גע
דעם אַרבייטער קלאַט*.

512

דו געשוכטע פון ארבויטער רונג

אַלם פעקרעטאַרען
נעבאמקין ,בר;008 ,

פון דער קאַנװענשאָן וערען ערוועהלט :
טאַליסמאַן ,בר ,194 ,און שפּייער ,בר.81 .

געכאמקין האָט שפּעטער רעזיגנירט .אויף זיין פּלאַץ אין ער-
וועהלט געווארען י .ה .גאַלדגערג ,בר,000 .
ביז דער ערוועחלונג פון פעקראַטאָריאַט

האָט אַלס טעמפּאַ-

רארי סעקרעטער פונקציאנירט ם .נודעלמאַן ,בר,8/2 .
אויף דער נואַרקער (02טער) קאַנװענשאַן איז פאַרגעקומען
א הייסער וכוח וועגען ענדערען די קאַנסטיטושאַן .,דער אינשורענס
דעפּאַרטמענט האָט נעפאַדערט ,מען זאָל ענדערען דעם פּונקט ,אַז
יעדער מעמנער ,אויב ער שטימט בבלל ,איז מחויב צו שטימען
נאָר פאַר די פּאַרטײען ,װאָס האַבען אַרויסנעשטעלט אלס זייער
ענד-ציעל? די אָפּשאַפונג פון פריוואט-אייגענטום.

מאיר לאַנדאָן ,דער לינע? אַדװײזער ,האָט פאַרנעשלאַנען ,אַז
אין די אינטערעסען

פון דעם

אַרבײיטער

רינג'ס זיכערקייט,

זאָל

מען ענדערען דעם פּונקט אין דער פּרינציפּעןדערקלעהרוננ.
עס האָט זיך ענטוויקעלט אן אינטערעסאנטע
געעפענט

די

טיווע ,אב עפּשטײן.

דעבאַטע
כמעט

האָט

דער

טשערמאן

אַלע באדייטענדע

דער דעבאַטע באַטײלינט,
מיר גיבען איכער די דעבאטע יט

דעבאַטע.
פון דער

טוער

האַכען

עקועקו"
זיר אין

דעם באַריכט פון דער

קאַנװענשאַן ;

,און אונזערע פּרונציפּען-ערקלערונג --- ,האָט עפּשטוון געואָגט--- ,
וועלכע סיר לווענען פאָר פאר יעדען נייעם מעמבער ,ווערט געזאָגט ,אַז ער
מוז זיך פארפליכטען

צו שטימען

בלויז

פאַר אַזאַ פּאַרטוו וועלכע האָט

אַלס אוהר ענדציעל דו אָפשאַפונג פון פּריװאַט-איינענטום .דוזער פּונקט
איז נאָך מוון מוונונג דער וויכטיגסטער פּונקט ,דו נשמח פון א .ר .מיט
אוונונע יאָהר צורוק ,ווען דער אינשורענס קאָמישאַנער האָט אָנגעפרעגט
וועגען דיזען פּונקט ,האָט געג .לאָנדאָן ,אין דעם נאָמען פון דער עקועק.
פון יענער צווט ,געענטפערט ,אז דיזער פּונקט ווערט גיט דורכגעפיהרט
און לעבען און אוו אין דער ענגליושער אויסגאבע פון דער קאָנטטיטושאָן

ניטאָ .דער אינשורעגס דעפּאַרטמענט פאָדערט אָבער ,אַז סיר זאָלען איהם
צושטעלען אונוער רוטואָל .דו עקו .האָט װוענען דעם געהאַנדעלט און
האָט ערוועהלט אַ קאָטיטע ,וועלכע האָט געדאַרפט דעם פּונקט פון אונוער
קאַנסטיטושאן ענדערען אַזוי ,או סיר זאָלען קענען צופרידענשטעלען די
אונשורענט דעפּאַרטמענטס ,און אין דערזעלבער צויט גאָרנישט פאַרלירען
פוֹזְ אונזערע פּרינציפּען .לוידער האָבען מיר נאָכדעם ווי אונזער קאָט.
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האָט אויסגעאַרביוט אַ רעקאַמענדאַציאָן ,זיך ניט געקענט איוניגען מיט
גענ .לאַנדאַן.

גענ .לאָנדאָן האָט ערקלערט ,אַז צוליב דעם געזעץ דאַרף דער פּונקט
צו אונזער קאָנסטיטושאָן געמאַכט ווערען מעהר עלאַסטיש ווו אין דער

און דערפאר גיבען מיר עס איבער צו אויך.

רעקאַמענדאַציאָן.

גענ .מאור לאָנדאָן באַקומט דאָס װואָרט ,און זאָגט;
דער אינשורענס דעפּאַרטמענט פאָדערט ניט פון אונז קיין פּרונצו-
פּעןזערקלערונג.

מיר האָבען אַ פּונקט אין אונזער קאָנסטיטושאָן ,וואו מיר פאר-
אַ מעמבער

פליכטען

צו

שטימען

פאר

פּאַרטייען,

געוויסע

מיר

האַבען

אויך אַ פּונקט אַז פאר ניט אויספיהרען ווי פאַרגעשריבען זאָל ער אויס-
געשלאָסען

ווערען.

יעדעס מאָל ,װאָס מיר דאַרפען מאַכען ערקלערונגען

צום אונשורענס דעפּאַרטמענט ,ענטפערען מיר אז דיזער פּונקט פון אונ-
צן װאָס אַלזאָ
זער קאָגסטיטושאן ווערט קיינמאָל ניט דורכגעפיהרט.
האָבען אַזאַ פּונקט?
אָט האָב איך דאָ אַ פּרינציפּען-ערקלערונג פון דער ערשטער א .ר.
קאַָנסטיטושאן ,וועלכע אונזער אַלטער און באַליבטער גענ .פייגענבוים
האָט געשריבען.

(ער ציטירט

פּרינציפּען-ערקלערונג).

דאַן פיוגענבוים'ס

ווי איהר זעהט װאָלט מען מיט אַ פּאַר קליונע אויסנאַמען דיזע פּרינצו-

פאַרגעסט ניט ,אַז מיר קענען

פּען-ערקלערונג פאָלקאָם געקענט אָננעמען.

זיך ניט פארגלווכען צו קיין יוניאָן אָדער צו דער סאָציאַליסטישער פּאַר-

מיו .אווב דאָס געזעץ זאָל זיו ניט לאָזען מעהר עקויסטירען ,קאָנען זיי
גלויך אויף מאָרגען צוריק באַשאַפען ווערען אונטער אַן אַנדער נאָמען.
דער אַרבייטער רינג קען עס ניט .מיר טראָגען אויף זיך די פאַראַנטװאָרט-
ליכקייט פון  08טויזענד מעמבערס און קאָנען זיך ניט ערלויבען צו
שטעלען דעם אַ .ר .אין געפאַהר צוליב אַ װאָרט אָדער אַ פראַזע ,װואָס קען
אַמאָל נוט געפעלען

אונזערע

געזעץ-געבער --

די אונשורענס

דעפּאַרט-

מענטס.
פר .באַסקין מאַכט פאָלגענדע ערקלערונג:
זייענדוג און אָפוס ,פיהרענדיג דו גאַנצע קאַרעספּאַנדענץ מיט די
פאַרשועדענע אונשורענס דעפּאַרטמענטס ,פיהל איך דו גאַנץ גרויסע פאר-
אַנטװואַרטליכקייט ,וואָס ליגט אויף אונז דאָ .איך שטום איין מיט אונזער
ליגעל אַדװייזער ,אַז פונ'ם שטאַנדפּונקט פון געזעץ האָט מען געדאַרפט
אונזער

פּרינציפּען-ערקלערונג

בויטען.

מיר

קענען

ניט,

לויט

געזעץ,

שטרייבען אַ מעמבער פאר שטומען אַנדעדש ווי אונזער אלגעמיינע טוונונג
איז ,און אזוו

האנדלען

מיר אליין.

מיר

קאָנען

אָבער מאַכען

אונזער

די געשוכטע פּון ארבייטער ריטג
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פּרינציפּען-ערקל
ערונג אַלם אונזער ריטואַל ,אַפס דעקלאַראַציאָן ,וועלכע
געהט ניט אריין
אין די ראַהמען פון אונזער קאָנסטיטוצוטן ,און אלס
אַזעלכע האָט דא
ָ
ס
מ
י
ט
ד
ע
ם
א
י
נ
ש
ו
ר
ע
נס דעפּאַרטמענט גאָר ניט צו מאָן,

די פראַגע פון געועץ קע
ן דאָ מעהר קיין ראָלע ניט שפּילען ,און פאָלגליף

איז ניטאָ קיין נו
יטװוענדיגקוים אויסצומעקען דעם פּאַראַגראַף ,וועגען
שטימען פאַר דער פ
ּ
א
ַ
ר
טיו ,וועלכע האַלט פאַר איהר ענדציעל דו אוונפוה-
רונג פון אַ פאָלשטענד
יגער פּאָליטישער און אינדוסטריעלער דעסאַקראַטי.
מיר מוזען זיך רע
כענען ,זעהר פיעל רעכענען מיט דעם גייסט פון א .ר.
מיט די טראַדיציעס
פון אונזער אָרדען און מום זוין שטעלונג צו דיזע
פּראָבלעמען.
פר .וויינ
בערג זאָגט :דו פּרינציפּעןדערקלערונג ,וועלכע פר .לאָנדאָן
צומטירט און
ו
ו
ע
ל
כ
ע
א
ו
ז
ג
ע
ש
ר
י
בען געװאָרען פון אונזער געוועזענעם
סעקר .פווגע
נ
ב
ו
י
ם
,
א
ו
ז
נ
י
ט
ק
לאָר .מען האָט עס פילויכט געדאַרפט און
יענער צוום,
ו
ו
ו
ו
ף
ע
ס
זיינען געווען צוויו פּאַרטיוען און מען האָט ניט גע-

קענט אָנצייגען דיר
עקט פאַר וועלכער פון דו פּאַרטייען צו שטימען .װאָלט

לאָנדאָן געווא
וסט דעם גווסט פון די מעמבערס ,װאָלט ער פאַרשטאַנען ,אַז
די פּרינציפּ
ען-ערקלערונג װאָס מיר האָבען ,האָט אָפּנעהיט די ריינקייט
פון אונזער אָר
דען .װאָלמען מיר זו ניט געהאַט ,בין איך זיכער ,אַז

מיר װאָלטען שוין
היינט געהאַט אַ נגעסט פון פּאָליטישענס אין אונזערע
רייהען.
איך װאָ
ל
ט
ב
ע
ס
ע
ר
ג
ע
װ
א
ָ
ל
ט
א
ָ
פּפערען מים וועלכע ניט און באַ-

שלוסען פון אונזע
ר קאָנסטיטושאַן ,אֵבו ניט אָפּפּערען מים װאָס נים און

פון אונזער

פּרינציפּען-ערקלערונג;

װאָלאָס:

זאָל דאָ קלאָר ווערע;

אַז מור וועלען מיט גוטען אונזער

פּרינצומען-ע
רקלערונג ניט אָפּגעבען .מיר װעלען וייגיגסטענס קעמטען
אַזוי לאַנג,
ו
י
מ
י
ר
ו
ו
ע
ל
ע
ן
א
ַ
ב
ס
א
ָ
ל
ו
ט
ז
י
י
ן
געצוואונגען דאָס צן מאָהן.
אונז
ע
ר
ע
פריונד אַטאַקירען דאָ זעחר שטאַרק לאָנראָנען און זי זיו-

נען ניט גערעכט.

לאָנ
דאָן שמועלט דאָ אייגענטליך דו ראָלע ,װאָס אַן אונ-

טריגאַנט שפּיעל
ט אויף דער ביהגע; דאָרט איז דער אונטריגאַנט אַלוון
גאַנץ אָפט אַ
גנוטער מענש ,נאָר ער אוז געצוואונגען צו שפּיעלען די ראָלע
פון אַ שלעכט
ע
ן
.
א
ו
ן
ד
א
ָ
ך
,
ו
ו
ע
ן
ע
ר
ג
ע
ה
ט
א
ר
וום פאר'ן פּובליקום ווערמ

ער פאַרשרוען.

דאָ
ס זעלבע איז מוט לאַנדאָנען :ער אליין איז אַ גומער

סאָציאַליסט ,און
דערפאַר ,װאָס ער זאָגט ,אַז מען מוז אָפּהוטען די גע-
זעצליכע זייט פ
ו
ן
א
ו
נ
ז
ע
ר
ק
א
ָ
נ
ס
ט
י
ט
ו
שאן ,ווערט עס פון איוניגע באַטראַכט,
אַו ער וויל אָ
פ
ּ
ש
ו
ו
א
ַ
כ
ע
ן
ד
ע
ם
ס
א
ָצואַלויסטישען גויסט אין א .ר.
באק
סט :עס און איוגענטליך שווער צו רעדען אין אַזאַ פראַגע פאר
מענשען,
ו
ו
ע
ל
ב
ע
ו
ו
י
י
ס
ע
ן
נ
ו
ט
פ
ו
ן
ק
י
י
ן
ל
א
ָ
א
.
א
י
ך
ו
ו
י
י
ס אָבער ,אַז .דער אַ .ר.
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אינטערעסירט מיך בלויז פאַר זיונע פּרינציפּען ,נעמט זיי אַראָםּ און איך
װואָלט מיך מעהר מיט דעם א .ר .ניט געהאַט צו אינטערעסירען .דאָ איז
גערעדט געװאָרען ,אַז מען זאָל פּרואווען אַריונשטעלען אַ פּונקט ,אַז יעדער

דאָס
מעמבער מוו שטענדיג פאַרטיודיגען די אַרבייטער אינטערעסען.
אין אַ היבש ביסעל צוצויגען .עס װעט זיך וענדען ,װוער עס װועט
שטעהן ביים רודער ,ווער עס וועלען זיין דו פיהרער .עס קען פּאָרקוטען,
אַז אַן דער שפּיצע זאָלען זיין אזעלכע מענשען ,ואס וועלען אויסטייטשען

די ווערטער ,פאַרטרעטען דו א .ר .אינטערעסען" אזוי ,אַז מיר װאָלטען
זיך געמוזט שעהמען .איך בין דארום דערפאַר ,אַז קיין זאַך אין דער פּרוג"
ציפּען-ערקלערונג זאָל נוט געענדערט ווערען.
די דעבאטע

האָט פאַרנומען צוויי זיצונגען.

עס האַבען זיך

פעלדמאַן פון האַדסאַן קאונטי,

אויך באטיילינט  :ר .זאלצמאַן,

שייפער פון טעקסאס ,פ .יודיש ,נ .פיינערמאַן .7 ,ראָטהמאַן
טער און קאַבלענץ פון שיקאַגאַ ,מ .לעווענסאַן ,ב .לעװויטאַן און ה.
ין .דער לעצטער האָט פאַרגעשלאַגען ,אַז די קאַנװענשאַן זאָל
נאָלד

ערוועהלען א קאמיטע פון  ,8וועלכע זאָל צוזאַמען מיט'ן ליגעל

װײזער און טשערמאַן פון דער נ .ע .ק .אױסאַרבײטען אַ פּריג-
אַד
ציפּעןדערקלערונג און עס פאָרליינען פאר דער קאַנװענשאָן ,אין
דער קאָמיטע זיינען ערוועהלט געווארען :וויינבערג ,באַקסט און
גרינשפּאן פון ברוקלין און דזשענקינס פון פּיטסבורג.
פיינערמאן,
שפּעטער לעזען מיר אין באַריכט ;
,ר.
פ

וויינבערג

וועהלט געװאָרען

פאר

באַריכטעט

אויסצואַרבייטען

,איך וויל דאָ ערשטענס

דער

פטער

קאָמיטע,

װאָס

איו

ער"

אונזער פּרונציפּעןדערקלערונג.

ערקלערען ,אַז געזעצלוך זוינען

אַלטע פּרינציפּען-זערקלערונגען שוין ניט אין

אונזערע

קראַפט זייט .2191

דאַן

ר זיך פארקלאָגט פאר'ן אונשורענס קאָמושאָנער ,ווען זיין
האָט א מעמבע
אין גלאָװוערסװויל האָט איהם באַשטראָפט פאַר שטומען פאַר אַ קאַ-
בר.
אַנדידאַט .דער קאָמישאָנער האָט אונז דאַן אָנגעפרעגט
מוטאַליסטישען ק
ער ליגעל אַדװייזער ,גענ .מאיר לאָנדאָן ,האָט איהם
וועגען דעם .אונו
אַז אַואַ געזעץ איז ביי אונז נימאַ ,װאָס זאָל קענען אַ
דאַן געענטפערט,
ן אָדער אויסשליסען פאַר שטימען פאַר וועלכע ניט
מיטגליד באַשטראַָפע

איז פּאַרטוו.

מיר האָבען עס דאַן געטאָן פשוט דערפאר ,ווייל געזעצליך

קענען מיר דאָס נוט דורבפיהרען.
װאָס

טען יאָהר האָט דער קאָמישאָנער אונז אָנגעפרעגט,
אויך לעצ
פאַרװאָס
רינציפּעןדערקלערונג זאָגט וועגען אַזעלכע פראַגען.
אונזער פּ
אונז יעצט געשטעלט אין אַזאַ לאַגע ,וויוסען מיר
דער קאָטישאָנער האָט
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נאָר אוהר װיוסט דאָך אין װאָס פאַר אַ צויט מיר לעבען ,מיר גע-

פונען זיך פּשוט יעצט אין אַזאַ צושטאַנד ,אז מיר מוזען צוליב די אונ-

טערעסען און וואוילווון פון אונזער אַ .ר .מאַכען דו ענדערונגען ,װאָס
מיר שלאָגען פאָר ,אין דער פּרונצופּען-ערקלערונג.
איחר װייסט אַלע ,ווו ווייט מיר זיינען געגען וועלכע ניט און
ענדערונג = .אוחר װעט אונז דערפאַר נוט באַשולדיגען ,אַז מיר ווילען
שאַדען דעם אודעאַלען און פּרונציפּיעלען גייסט פון אונזער אָרדען .מיר
קענען זיך אָבער גיוט העלפען .מיר טוען עס צוליב דעם דרוק פון דער
צויט .עס ווערט פאַרשטאַנען ,אַז אזוי שנעל ווו די צייט וועט אונז ער-
לויבען ,וועלען מיר די פּרינציפען-ערקלערונג וויומער ענדערען .מיר
וועלען אויך שטעהן אויף דער װאַך צו זעהן ,אַז דער גיוסט פון אונוע-
רע פּרינצופּען זאָל ניט געמינדערט ווערען אויף א האָר.
מיר לייגען אויך דאָ דערפאר פאָר די פאָלגענדע פּרינציפּען'ער-
קלערונג;
,די געדריקטע מאַטעריעלע לאַגע פון די אַרביוטער ,און אֵלם אַ
רעזולטאַט דערפון די אָפטע קראַנקהיוטען ,האָבען געבראַכט צו דער גרינ-
דונג פון דעם ,אַרבייטער רינג" ,וועלכער זאָל דורך איונוגקייט ,געגענ-
זייטיגע

הילף

און

אויפקלערונג

מאַרליוכטערען

און

פאַרמוודען

דיוע

איבלען.
דער אַ .ר אוז איבערצווגט ,אַז דוֹ נויט און אָפטע קראַנקהוימען
זיינען געוועהנלוכע

ערשוינונגען

אין דעם לעבען פונ'ם אַרביוטער ,און

דאריבער באַנוגענט זיך ניט דער ,אַרביוטער רינג" מוט דער געגענזייטי-
גער הילף ,נאָר ער שטרעבט

צו פאַרווירקליכען

די אַרבייטער פון זויער שטענדיגער
ליך נאָר דאַן ,ווען דער אַרבייטער
אַלס אַרביוטער און בירגער אין דו
פאַר דיזען צוועק באַטואַכט

דו אידעע פון באַפרווען

אונטערדריקונג; און דאָס אוו מעג-
װועט שמענדיג אווסנוצען זיינע רעכט
אונטערעסען פון די אַרביוטער מאַסען.
זיך דער ,אַרביוטער רונג" אַלס א

טחייל פון דער אַלגעמײינער אַרבייטער באַוועגונג .ער שטרעבט צו העל-
פען די אַרבייטער ,פאַרקירצען זייערע אַרבייטס-שטונדען און פאַרגרע-

סערען זייערע אוונקינפטע ,און דאַרום פאַרפליכטעם ער זיינע מעמבערס
צו באַלאַנגען צו זווערע פאַך-אָרגאַנוזאַצואָנען .ער שטרעבט אויך צו
העלפען די אַרבייטער צו פאַרשטאַרקען זייער געזעלשאַפטליכען
דורך די אנערקענטע אַרביומטער"אָרגאַניואַציעםס?".

איינפלוס

וועגען דער ,פּרינציפּעןדערקלערונג" אין געשטימט געװארען
דורך אַ ראַל-קאָל .דער רעזולטאָט פון דער אָפּשטימונג איז געווען :
 1דערפאַר און  4/דאגענען.
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די דאַזיגע פּרינציפּעזדערקלעהרונג,

וי מיר וועלען שפּעטער

זעהז ,איז ביים רעפערענדום דורכגעפאַלען.

די צווייטע וויכטיגע פראַנע ,װאָס האָט אויף דער קאַנװענשאַן
פארנומען אַ סד צייט ,איז געווען וועגען די סכסוכים ,ואס זיינעו
פאַרגעקומען צווישען אַרבײטער רינג מיטגלידער ,וועלכע זיינען
באַשעפטינט אין די סילק-וועבערייעז פון פּעטערסאַן.
אַזױ וי די פּעטערסאַנער

טראַבעלס זיינען געװואָרען כראַניש

און דער אַרבייטער רינג ליידעט פון זיי גאַנץ אָפט ,איז דא כדאי

איבערצוגעבען
צונעשטעלט

עטליכע שטעלען
געווארען

פון דער

פון די באַריכטען,
נ .ע .ק .מיט

ואס

אַ יאָהר

זיינען

פריהער,

צו דער 91טער קאַנװענשאַָן ,און פון די באַריכטען ,װאָט די נאַצ.
אָרג .קאַמיטע און די גריווענס קאַמיטע האַבען איבערגעגעבעז צו
דער 02טער קאנווענשאַן.

אין איהר רעפּאָרט צו דער 91טער

קאַנװענשאָן")

האָט די נ,

ע .ק .איבערגענעבען :

,אין פּעטערסאָן ,נ .דוש .זיונען פאַר די לעצטע עטליכע יאָהרען
אווסגעוואקסען קאָרפּאָריישאן שעפּער ,געגרינדעט פון אַרבייטער רונג
מעמבערס .און דוזע שעפּער אַרביוטען די באָסעס אויף  8וועב-שטולען ,אין
דער צייט ווען אין אַלע אַנדערע שעפּער אַרבייט מען בלויז אויף  2וועב-
שטולען ,װוי דאָס איז דוּ פאַדערונג פון אַלע דאָרטיגע יונואָנס .צוליעב
דעם זיינען פאָרגעקומען רייסערייען צווישען די אַרבייטער רינג מעם-
בערס ,וועלבע זיינען אַרבייטער ,און דו יעניגע ,וועלכע זיינען באָסעס
|
,
פון די קאַרפּאָריושאַן שעפּער.
מיר זיינען געווען אין פּעטערסאָן און אויסגעהערט די טענות פון
די מעמבערס אויף אַ מיטינג ,וואו עס זיינען אויך אנועוענד געוען
רטרעטער פון די יוניאָנס .עס צייגט זיך אַװים ,אַז די וונואָנס פון
פּאַ
אַמעריקאַן פעדעריישאָן אָוו לייבאָר ,און די א .זו .וו( .איי דאָבעליו
די
) האָבען אַ פּונקט אין זייער קאָנסטיטושאָן ,אַז קיינער קען נים
דאָבעליו
ען מעהר װי אויף  2װעב שטולען .דער דאָרטיגער אידישער
אַרבייט
נטש ס .פּ .האָט אַ באַשלוס ,אַז ווער עס אַרבייט מעהר װוי אויף 2
ברע
לען ,זאָל אווסגעשלאָסען ווערען פון ברענטש .די מיטגלידער
וועב שטו
ַרבייטער רינג ,וועלכע זיינען אַרבייטער ,זיינען זעהר ערביטערט
פון א
די קאַרפּאָרוישאָן באָסעס ,ווייל צוליב דיוער סיסטעם פון דער
געגען
אַרבייט ,ווערט אַוועקגענומען
*) ,פריונד",

מאַי .9191

אַ דריטעל באַשעפטיגונג פון די אַרבייטער.
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דו געשוכטע פון ארבוומער רימ

טאַנכע מעטערסאַנער א .ר .ברענטשעם האָבען א באַשלום ,אז ועדער ארביוטער
רינ מעמכער ,וועלצער און א קאַרפּאָרוושאן באָס ,ואָל באַשטראָפט ווערען
מאָל מיט  82דאָלאַר ,אויב ער ארבייט ווידער אויף  8װעב

דאָס ערשטע

שטולען ,דאָס צווויטע מאָל מיט  02דאָלאר ,דאָס דריטע מאָל מיט 90
דו

דאַלאר.
פעטערסאַן

פראַגנע

אַרבייטען

וועגען

 8ועכ-שטולען

אויף

אַ פּראַבלעם פאַר די לעצטע עטליכע וֹאָהר.

איז

פאַר

נור יעצט אוו די

פראגע מעהר פאַרשאַרפט געװאָרען ,די אַרבייטער רינג טיטגלודער זיינען
מים דער מוונונג ,אַז דוֹ סיסטעם פון  8וועב שטולען איז פשוט שעדליך
פאַר דו אַרבויטם באַדינגונגען פון אַלע אובעריגע שעפער.
א קאָמימע
צום מוטונג

איז אויך אַרויסגערופען

פון ביידע צדדים

קאָמוטע.

פון דער גאַציאַנאַלער אָרגאגיזאַציאָנס

געװאָרען
דו פאַר-

טרעטער פֿון דו קאַרפּאָריישאַן באָסעס האָבען גע'טענה'ט ,אז און פעטער-
סאַן זיונען

פאַראַן פיעלע שעפּער,

 8און  4וועב שטולען;

אַרבייטער

וואו

אױבייטען

נאָך אויף

אַז דוי אָרטיגע יוניאָנס האַבען נאָך דערוייל ניט

אָנגענומען קיין שטרענגע מיטלען וי אָבצושאַפען די  8וועב שטול טים-
טעם און אַלע שעפּער .זווער טענה איז געווש ,אַז קיין יוניאָן און קיין
אַרביוטער-אָרגאַניזאַצואָן קאָן גיט מאַכען קיין רולם פֿאַר באָסעם אַליין,
װוי זיי זאָלען אַרבייטען .אז די רולס פון די ונּואָגט ווינען גילטיג
בלויז פאַר דו ארבייטער,
אָנגעדווטעט,

אַז די

טהעטינסטע

מעמבערס

פּאַרטיו ,און צוליעב
באַוועגונג,

זיינען

אָבער ניט פאַר די באָסעס אַליין.

מעהרסטע

קאַרפּאָרוושאָן

איֹן די

יוניאָנס און

זייער

אַקטיוער

זיי אימער

זיונען דאַרום געווען

באָסעס
אין

זיינען

זיי האָבען
געווען

די

דער סאַצואַליסטישער

פטהעטיגקייט

אין דער

אַרבייטער

פון דו באָסעס גע'רודף'ט געװאָרען ,און

געצוואונגען

קאַרפּאָרוושאָן

צו עפענען

שעפּער.

די פאַרטרעמער פון די קאַרפּאָריישאָן באָסעס האַבען אויך איבער-
געגעבען ,אַז און דו יעניגע קאַרפּאָריישאן שעפער ,וואו עס ווערען באַ-
שעפטיגט ארבווטער ,אַרבויטען די אַרביוטער בלויז אווף  9װעב שמולען.
דער באַשלוס
אַלע אַרבויטער

פון דער עקזעקוטיון

רינג מעמבערט

אין

איז געווען ,אויפצופאַדערען

פּעטערטאָן,

וועלכע אַרבֿיוטען

ביים

וועבער טרייד ,אָהן אונטערשועד ,צו זיי ארב' צען פאר זיך אָדער פאר
יענעם  --נאָכצוקומען אַלע באַשלוטע און רעג!  /שאַנס פון דער מעמער-
4
סאָנער וועבער יונואָנט".
די פכסוכים אין די ארבייטער רינג ברענטשעס פון פּעטערסאַן

האַבען זיךד אין יאהר 9191-0291
שארפט,

עם

האָט

זיך פשוט

בייטער און בעלי-בתים,

ואס

ווייטער אַלץ מעהר פאַר-

ענטוויקעלט

שא סאמף

צוישען

אַר"

יו געשונטע פֿון ארבווטער רוֹמו

007

די נאַצ .אֵוֹג .קאָמיטע דערצעהלט ווענען דעם ענין אין איהר
יעהרליכען רעפּאַרט ;
,אין פּעמערסאַן זיונען מיר געווען געצוואונגען אויפצולעזען בר.
און אָט װאָס ס'האָט פּאַסירט;

.9

האָט זיך צו

אין מאָנאַט דושון

אונז געווענדעט א קאַמיטע פון א געוויסע צאָחל פּעטערסאָנער וועבער-
מיטגלידער

בעלי-בתים,

אַז זיי פיהלען

פון א .ר ,.מיט אַן ערקלערונג,

זיך ניט גאָר באַקוװועם אין די ברענטשעס צוזאַמען מיט דוֹ וועבער-אַר-
און

בייטער,

אָדער מיר

פאַרלאַנגען

דאַרום

זאָלען זיי

אַ באַזונדער

זיי

ערלויבען

ווייניגסטענס

לאַרדוש ,און אַזוי װוי זיי האָבען דערצו

בר.

פון בעלי-בתים,

צו ווערען

מעמבערס

עט

יעדענפאַלס אַ קלאָב פון וועבער-

באַסעס און פּעטערסאָן ,װעט דאָס פאַר זיי זיין צופרידענשטעלענד .מיר
האָבען זיי געענטפערט ,אַז כאָטש אין אַ .ר .ווערט ניט געמאַכט קיין
אויסזעצונג געגען אַ מימגלוד בלויז דערפאַר ,ווייל ער איז אַליין אַ מאַ-
נופעקטשורער אין זיין פאַך ,קענען מיר אָבער קיין באַזונדערע באָסעס
ברענטשעס ניט ערלויבען.
שפעטער ,ביי דעם עקז .מיטינג און נאָוועמבער ,האָבען זיך ווידער
געווענדעט
קלערט,

 2קאָמיטעס

אַז דוֹ

פון פּעטערסאָן;:

סכסוכים

אין

איינע פון בר ,001 .האָט ער-

זייער בר.

אַרבייטער

צווישען

און

בע?-

בתים זיינען שוין אַװועק אַזוֹ ווייט ,אַז עס איז אונמעגליך אָפּצוהאַלטען
פּאַסענדער

אַ פאַרזאַמלונג אין

אָרדנונג.

אַז דו נאַצ .עקז .זאָל אַהין שיקען

זיוּ האָבען

דאַרום

פאַרלאַנגט,

אַ ספּעציעלע קאָמיטע צו זעהן ,װאָס

דאָרט קומט פאָר און צו האַנדלען אין דער אַנגעלעגענהייט .אַ צווייטע
 --פון דער פּעטערסאָנער דיסט .קאָמ -- .האָט דערביי ערקלערט ,אַז דיזעלבע לאַגע ,נאָר אפשר אַביסעל אין אַ קלענערער מאָס ,איו איצט אין
פועלע פּעטערסאָנעך ברענטשעס ,און אז דו עקו .דאַרף דיזע לאַגע ערנסט
באַטראַכטען.

צו בר 291 .קען געווים אויך

דו האַנדלונג אין שויכות

האַבען א היבשע ווירקונג אויף דו סכסוכום און דו אַנדערע ברענטשעס.
לויט דעם באַשלוס פון דער עקז .און דו פראַגע איבערגעגעבען גע-
װאָרען

צו אונזער

קאָמיטע.

סיר האָבען

גערופען

אַ ספּעשעל

מיטינג

פון בר 901 .און אַהין געשיקט אונזערע פאַרטרעטער ,ביי וועלכען זיי
האָבען אווסגעפונען פאָלגענדען באַדויערענסװוערטען סך הכל:
אַ באַדייטענדע צאָהל וועבער-באָסעס ,וועלכע זיינען אין דו לעצ-
טע פּאַר יאָהר אווסגעװואַקסען און וועלכע פיהלען זיך שוין נים אַװי
,באַקוועם? צווישען די אַרבייטער מיטגלידער ,,האָבען זיך באַשאַפען
זייער אייגענע אָרגאַניזאַציץע אין דעם א .ר .בר .גופא ,מיט דעם צוועק
צו

פאַרטרייבען

דעם

פונדאַמענטאַלען

הערליכען

א.

ר .גיוסט

פון בר.

די געשוכטע פון ארבייטער רונג
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און אָנשטאט דעם צו לאָוען דאָרט הערשען די דיקטאַטור עון
אינערליכער אָרגאַניזאַציע לויט דעם גייסט פון זווער אויסערליכען
מעט"קלאָב ,אָדער מאַנופעקטשורערס אַסט'ן.

זויער
באָ-

מען פלעגט קומען צו די מיטינגען מיט ערוועהלטע משערלויטע
און מיט פאַרטיגע באַשליסע ,און אַ דאַנק זייער שטענדיגען טעראָר פלע-
גען פיעלע פון די אַרבייטער גאָר פאַרלאָזען די פאַרזאַמלונגען און די
אָרגאַניזירטע מאַיאָרוטעט פון די באָסעס פלעגט ווערען נאָך שטאַרקער
און

זייערע

טשערלייטע

פלעגען

פּשוט

,רולען'

אויסער

אָרדער

יעדע

פראַגע ,װאָס איז זיו ניט געווען צום האַרצען ,אָדער יעדע קלאַגע ,װעל-
כע האָט ניט געשטומט מום זייערע אינטערעסען.
אונזער קאָמיטע האָט אָפּגעשאַצט די ערנסטקייט פון דער לאַנע
און געזוכט אַ וועג ווו פון איהר פּטור צו ווערען .מיר האָבען צוערשט
באַשלאָסען ,אַו  7מיטגלידער ,די הוופּט אָפיסערס פון דער בעליהבית"-
שער פּראַקציע ,זאָלען טראנספערירט ווערען אַלס מעמבערס עט לארדוש.
מיר האָבען געגלויבט אז דורך דעם וועט זייער אָרגאַניזאַציץ אין בר.

טוילונייז געבראָכען ווערען .ביו אַ צווייטען מיטינג פון זייער בר .האָט
אונזערער אַ פאַרטרעטער פאַר זוו קלאָר געמאַכט דעם צוועק פון אונוער
באַשלוס.

מיר האָבען זיי פאַרזיכערט ,אַז אויב די עקזיסטענץ פון זייער

אינערליכער אָרגאַניזאַציע וועם אויפגעגעבען ווערען ,וועלען סיר די
זעלבע ערלויבען אריינצונעהמען צוריק אין בר ,,אויב אָבער דער זעל-
בער אָרגאַניזירטער טעראָר וועט אָנהאַלטען אויף וייטער ,וועלען מיר
אויך דו אַנדערע שטערער פון בר .אַרויסנעהמען.
דער קאַמף

פון דער באָטעס

אָרגאַניואַציע

איז

אָבער

נאָך דעם

אַוועק נאָך ווייטער ,זייער טענה אוז געווען אַז קיינע באַשליסע פון אונ-

זער קאָמיטע וועלען זיו ניםט אַנערקענען ,און צוזאַמען מיט די  7מים-
גלידער,

וועלכע

זיינען

אַרויסגענומען

געװאָרען

פון בר,.

פלעגט

מען

אַלץ קומען צו דו מיטינגען און אויף אַ סקאַנדאַליעזען אופן ניט דער"
לאַזען ,אַז די מיטינגען זאָלען זאָגאַר געהאַלטען ווערען.
מיר האָבען שפּעטער דאָרום קיין אַנער אויסועג גיט געקענט
געפונען און מיר האָבען דעם בר 991 .אינגאַנצען אויפגעלוווט און דער
גרעסטער טייל פון זייערע מיטגלידער איז צולעצט פון אונז אָרגאַנו-
זירט געװאָרען אין אַ גאַנץ נוועם ברענטש ,אונטער דעם נומער )*.194
פאַרשטעהט

זיך,

אַז די

נריווענס

קאַמיטע

קאַמף אויך געהאַט אַ חיבש ביסעל אַרבייט,
*) ,פרוונד" ,מאַי,0991 ,

האָט

אַרום

דעם

דו געשיכטע
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זי גיט איבער אין איהר באַריכט;

פּעטערטאָן,

,האָלסייל".

רים,

נ.דזש.

אַ גאַנצען

זיינען

פאָרגעקומען

יֹאָהֶר זיינען

דיוע

קלאַגען און אַפּיעלס
ניט אַראָם פון

אַפּיעלס

טאַגעס אָרדנונג ,װוי איהר וועט זעהן אין די טאָנאַטליכע באַריכטען אין
,פריונד".

אין

עס האָט זיך געהאַנדעלט

קורצען

אום

פאָלגענדעס:

צו

האָט אַ מעמבער פון א .ר .דאָס רעכט צו אַרביוטען וויפיעל שטונדען ער
װויל  --און אויף װי

פיעל מאַשינען

פא ר

ער וויל ,ווען ער אובייט

זיך אַלין און באַשעפטיגט נים קיין פרעמדע אַרבייטער?
און פּעטערסאַן זיינען אונוערע מעמבערס באַשעפטיגט אין אַ גרוו-
סע צאָהל ביו די וועבעריי טריידט ,וואו לויט די ווניאָן רולס מאָר אַ ווע"
בער אַרבייטער נים אַרבייטען מעהרער וי אויף צוויי וועב-שטולען .די
קאַנסטיטושאָן פון דו  8אינטערניישאָנאַלס אין דיוען פאַך ,האָבען ניט
קיינע רולס פאַר בעלו בתים ,וועלכע זאַכען זיי מעגען אָדער טאָרען ניט

מאָן ,אַזוי װוי למשל דו פיונטערס יוניאָן פאַרבאָט אַ באָס אין גאַנצען
צו אַרביימען.
לעצטען יאָהר האַבען פיעלע מעמבערס און פּעטערסאָן אָנגעפאַנגען
צו אַרבייטען פאַר זיך ,אַליון  ---אָדער מיט פּאַרטנערס .ווו זיי ערקלעה-
רען ,האָבען

דו

די פאַרלאָרענע סטרויקס

פאַבריקאַנטען

זוי

געטריבען

און דער בלעק-לוסט

דערצו.

זייענדיג

סוסטעם

אָנפאַנגער,

פון

האָבען

זיי גענומען אַרבייטען אויף  82וועב שטולען און זיו האָבען ניט געועהן

קיין פאַרברעכען אין דעם ,ווייל זיי אַרבייטען דאָך פאַר זיך אַליון .די
ברענטשעס אין פּעטערסאָן ,וואו עס ויינען דאָ טרייע יוניאָןילייט ,האָ-
בען דו פראַגע אויפגענומען ,און האָבען באַשלאָסען צו ווארנען די נייע
בעלי-בתים,

זיי

זאָלען

אויפהערען

אַרבייטען

אויף

 8לומס,

װייל עס

נעמט אַועק זייער אַרבייט אין די שעפער .דוֹ בעלייבתום האָבען ער"
קלערט ,אַז דוּ ברענטשעס האָבען ניט קיין רעכט זיך אַריונצומישען אין
זייערע פרווואטע ביונעס און דוֹ ברענטשעס האָבען געענטפערט מיט
באַשטראָפען דיזע מעמבערס ,אַנדערע מיט  99דאָל ,.אַנדערע מיט  08דאָל,.

און אַפּועלס געגען דער שטראָף איו געבראַכט געװאָרען צו אונזער קאָ-
מיטע .מיר האָבען געשיקט קאָמיטעס אין פּעטערסאָן ,אַזוי גום ,װי די
אַרגאַניזאַצואָנס קאָמיטע ,װאָס איז געווען פאַראינטערעסירט אין דער
פראַגע פון אָרגאַניזאַצואָנס-שטאַנדפּונקט .אונוער באַשלוס ,מאָדיפיצירט
ביי דער אַלגעמיינער עקו ,.האָט געלויטעט :אין פרינציפ זיינען מיר
פאַר אַ  9לום סוסטעם און די ,וועלכע אַרבייטען יעצט אויף  8לומס ,ווען
זיי וועלען שריפּטליך ערקלעהרען ,אַז זיי וועלען ווייטער ניט אַרביוטען.
מעחר װי אויף  9לומט ,זאָלען די ברענטשעס אַרונטערנעמען דו שטרלָף
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די געשיכטע פון ארבייטער רונג
און זיי מאַכען פאַר גוטשטעהענדע מעמבערס.
אונז אַרום  09אַועלכע ערקלעהרונגען

עס זיינען אָנגעקומען

צו

פון די באַשטראָפטע און שוין גע-

שטראַכענע מעמבערס ,אַז זיו װואַרפען זיך אונטער דעם באַשלוס פון דער
עקזו.

ליידער ,האַבען אָבער דוֹ ברענטשעס

באַשלוס

זיך ענטואַָגט נאָכצוקומען דעם

פון דער עקז .און ויך ענטואַגט

דעם באַריכט

פון דער עקז .װועט איהר

זיי צן רעאינסטיימטען.

ווארשיינליך

געפינען

אין

די גאַנצע

האַנדלונג פון דווע קייסעס ,דערוויילע זיינען דיזע מעמבערס פאררעכענט
אין אָפִים אַלס מעמבערס עט לאַרדוש".

די שטעלנג
די קאַנװענשאָן האָט גענעבען איהר אורטייל,
פון דער נאַצ .אָרֹג ,קאַמיטע און די באשלוסען פוֹן דער גריווענס
קאַמיטע בנוגע די סכסוכים
ווארען.

דערמיט

פוֹן פּעטערסאָן

זיינען נוטנעהייסען

האָט די קאַנװוענשאַן פעפטגעשטעלט

גע-

דעם פּרינציםּ,

אַז אין אַרבײיטער רינג ווערען בעלי-בתים נעדולדעט נאָר אזוי לאננ,
ביז זיי קומען ניט אין קאַנפליקט מיט די אַרבייטער,
די ,וועלכע

צווישען

זיינען

נעקומען

באַנריסען

די קאַנװענשאַן

אויף איהרע שפּעטערדינע זיצוננען ,זיינען געװען דער אידישער
שוישפּיעלער י ,פ .אַדלער ,אין נאַמען פון אוקראַינער פאַרבאַנד ,און
אַב ,קאַהאַן,

רעדאַקטאַר

ביידע ווערען

,אַרווערטס".
פון פ

אויפנענומען

מיט שטארקע,

דויערנדע

אפּלא-

דיסמענטען,
אַב .קאַהאַן זאָגט אין זיין באַנריסונג:
,איך װועל בלויז װוידערהאָלען

דאָס ,װאָס איך האָב אויך אַלע מאָל

געזאָגט; איהר זייט שעהן ,איהר זייט גרווס ,אוהר זוים קלוג ,א .ז .ו.
דאָס איבעריגע דערמאָנט אייך אַלוון ,אויב איהר געדענקט װאָס איך האָב
אַלע מאָל

געזאָגם.

פאָלגענ-
אווער
אַ ריין
דאַריבער

איך וויל אָבער ציהען אייער אויפמערקזאַמקייט אויף דאָס
דע :אווער גאַנצע װויכטיגקייט ליגט אין אייער פראקטישקייט.
רוחניות'דיגע זייט איז אַ בווזאַך .אווער פונדאַמענט אוז
פּראַקטיש-עקאַנאָמישער ,און דאַריבער זיים אוהר גרווס ,און
װואַקסט איהר.
איהר זייט דאָך אויך אַלע סאָציאַליסטען ,און דאָ על איך אווך
זאָגען

אַ פּאַר ווערטער.

מיר ,אידישע

סאָצואַליסטען

טאָרען זיך ניט איינרעדען ,אַז דער גרויסער
שטעהט אונז.

און

ראַדיקאַלען,

אַמעריקאַנער עולם פאַר-

דוֹ גרויסע אַמעריקאַנער מאַסען ווערען ניט גענומען טיט

אונזערע פראוען.

עס איוו אמת ,אַז זיי זיינען בכח און האָבען אין זיײ

דו געשיכטע
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און מאַבען אַ
ליידער זיינען
צו אַלעס ,װאָס
זיין רעװאָלוצ-

דוּ אייגענשאַפטען אַמאָל זיך צו געבען אַ רוק פאָראויס
גאַנצע איבערקערעניש אין אַ גאַנץ קורצער ציוֹט .אָבער
איצט די גרויסע מאַסען אין אַמעריקא טעמפּ און טויב
מיר זאָגען .זיי פאַרשטעהן אונז גיט .זיי ווילען גיט
ניט דער שוף".

וי

יאָנער ,ווייל עס קוועטשט

ריט

דאַ פיהרט אב .קאַהאַן דורך א פּאַראַלעל צווישען רוסלאַנד און
דעם

צו באווייוען

אפמעריקא,

גרויסען

אונטערשיעד

אין די באַדינ"

גונגען פון די כיידע לענדער און זאָגט צווישען אַנדערעס :
,און רוסלאַנד זיינען די רעװאָלוציאָנערע פיהרער געווען ויעג-
רייך :ערשטענס ,ווייל זיי האָבען געטאָהן דאָס ,װאָס דער מאָמענט האָט
און דורכדעם ,װאָס זיי האָבען צו-

געפאָדערט ,שליסענדיג באַלד שלום.

מיילט ערד צו די פּווערים .דאָס איז אָבער נאָך ניט געווען אַלפּ .דער
װויכטיגסטער פּונקט ,װאָס האָט געהאָלפען דער רעװואָלוציע ,איז דאָס ,װאָס
שיסען -- .קאָזאַקען האָבען אויפגעהערט

די מיליטער האָט אויפגעהערט

וי פאַרשידען אין אָבער דו לאַגע דאָ ,וואו די רעאַקציע

צו שיסען.

עוועט אַזוי שרעקליך ,און וואו סאָלדאַטען צורייסען אויף שטיקלאַך
בוש
מיר
פאַרואַמלונגען.
ראַדיקאַלע צויוטונגען און צושטערען ראַדיקאַלע
מווען זיך דאָ צופּאַסען צוֹ דו באַדינגונגען און האַנדלען פּראַקטיש און
פאַרניונפטוג".

צום שלוס זאַנט אב ,קאַהאַן ,אַז דער אַ .ר .האָט אַ גוף מיט
גוף

דער

אַ נשמה.

אונזער

איז

באַוים,

פּראַקטיש-עקאַנאַמישער

און די נשמה איז אונזער אַלעמענס שטרעבען צו דער פאַרווירק-
ליכונג פון דעם סאַציאַליסטישען געדאַנק -- .איך באַנריט ביידע
טיילען אייערע ,דעם גוף מיט דער נשמח".

צווישען די באַריכטען פון די נאַציאַנאַלע קאָמיטעס איז געווען

זעהר

ריהרענד

דער באַריכט

פון ר ,גוסקין,

פון דער סאַ-

טשערמאַן

ניטאָריום קאַמיטע.
די

אין

שטימונג
אין

נגעדריקטע.

דעם

דיזע

מאַנאטען

יאַהר

די

האָט

איז

איבערהויפּט

סאַניטאַָריום

געווען

קאַמיטע

אַ

פאַר-

לוירען מאקס פּערלאַװויץ ,אַן אַקטיווער טוער פון אַ .ר .ער איז אין
אלע דעלעגאַטען האָבען גע-
דעם יאַהר געווען דער טרעזשורער.
עהרט זיין אנדענקען.

נוסקין האָט דערצעהלט ,וי אַזױ זיי זיינען געווען געצוואונגען
אויסצושליסען

 8פּאַציענטען

נעטאָהן מיט א װעהטאָג
לרירה

ניט

נגעהאַט.

זיי

דאָס האַבען זיי

פון סאַניטאַריום.

אין הארצען.
האַבען

דאָס

זיי האָבען אָבער קיין אַנדער
נעמוזט

טאָהן,

האָלטען דיסציפּלין און אַרדנונג אין סאניטאַריום.

כדי

אויפצן-

יי

דו געשוכטע פון ארבווטער רונג

אין דער סאַציאַליסטישער פאַרטײי זיינען שוין דעמאלט פאר-
געקומען גרויסע
,לינקען פליגעפ",
די מחלוקות האַבען געהאָט ,װי עס פאַרשטעהט זיך ,אַן אִפּ-
קלאַנג אין די ברענטשעס פון אַ .ד .,דער געגעראל-סעקרעטער ,י.
באַסקין ,האָט אין זיין רעפּאַרט אויף דער נוארקער קאַטווענשאן
אַנגעוויזען ,וי ווייט אָט די מחלוקות שעדינען דעם ארבייטער רינג.
ווען ער האָט גערעדט ווענען די מיטגלידער ,װאָס לאַזען זיך
שטרייכען ,האָט ער געזאגט :
רייבונגען

צווישען

דעם

,ועכטען

פליגעל.

און

;עס אוז אָבער אונטערעסאַנט פאַר דוֹ ברענטשעס
מ
דעם פאַקט ,אַז פיעלע פון דו געשטראַבענע זיינען אַלטע יטגלידער פון
א .ר .און בוי אַ דרימטעל פאַרהויראַטע .אוהר דאַופט זיך אַריונטראכטען
צו

און

דעם.

איך

האָב

אוונוגע

געשטראָכעגע

אָנגעפרעגט

און האָב אויסגעפונען,

וועגען

דעם

זיינען
בוום

אַו דוֹ סעהרסטע

שוין
סעקר.

8101
פון

ואָהר

בר.

אָדער

פון דו שטרווכונגען

שטודירען

אין

א.

ר.

ברענטשעס,
פלעגען

פאָרײ

קוקען צוליב מחלוקות אין ברענטש.
די שטרווטונגען צווישען
פּאַרטיו האָבען אונז אַרויסגעהאָלפען אין דער הינויכט.
די לונקע

און

רעכטע

אין

דער

סאָצ.

אין קענעדע ,אין

אַ קליין שטעדטעל ,האָט אַ בר .געװאָלט אָנשליסען ויך אַלס בר .פון דו
לינקע ס .פּ .מיר האָבען זיו ,פאַרשטעהט זיך ,ערקלערט אַז אַזאַ זאַך קען
ניט געטאָן ווערען ,פּשוט דערפאַר ,ווייל מיר האָבען קיין רעכט ניט צן.
מישען ויך אין פּאַרטיו אַנגעלעגענהויטען.
 81האָבען דאַן רעזיגנירט
פון בר .און אוהם רואונירט.
אויך אין דעטואָיט האָבען מיר צוליעב
דעם פאַרלאָרען מעמבערס.
איך האָף אַז מעהר וועלען אזעלכע פעלע נים
פאָרקומען".

די נואַרקער קאַנװענשאַן האָט אַנגענומען אַ דייהע רעזאלן-
ציעס.
אַ סך פון די רעזאַלוציעס זיינען געווען אַ ווידערהאלונג
פון
ד
י
,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ז
י
י
נ
ע
ן
ש
ו
י
ן
א
ָ
נגענומען געװאָרען אויף די פאַרינע
ַ
נ
קא װוענשאַנס,
צווישען די רעזאָלוציעס ,וועלכע האָבען קלאָר געמאַכט די
שטעלונג פוֹן אַרבײטער רינג צו די אַלנעמיינע פּאַסירונגען ,װאָס
זיינען פאַרגעקומען דעם יאָהר ,סיי פּאַליטישע ,סיי עקאנאמישע,
ברענגען מיר פאַלנענדע:
וועגען די אויסנגעשלאַסענע פאציאליסטישע אַטעמבלילייט
די 02טע קאַכװענשאָן
געגען

דער גװאַלדטהאַט

פון א .ר.

דריקט

פון דער נוואָרקער

אויט
אַסעמבלו,

אוהר

ענטריסטונג

מיוט דער אוים-

דו געשובטע פֿון ארבוומער רונה
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ַליסטישע פאַרטרעטער ,וועלבע זיוגען לויט אַלע
שלוטונג פון דו  8סאָציא
װואַהלגעועצען

ערוועהלט

געװאָרען

דורך דעם פרייען

ווילען

פון די

אָלקסמאַסען אין זייערע דיפטריקטען.
פ
אַלס אַן אַטאַקע אויף די עלעמענטאַ
מיר באַטראַכטען דוזען אַקט

בירגער ,וועלכע זיינען דורך דעם באַ-
רע פרייהייט און רעכט פון די
ַרטרעטערשאַפט און פון זייער װאָרט אין
רויבט געװאָרען פון זייער פא
דער נויאָרקער געזעצגעבונה.
טירט אויך גלייבצייטיג געגען דעם וי
דו קאַנװענשאָן פּראָטעס
קער געזעצגעבענדע הייזער ,וועלכער ציעלט
טערען פאַרזוך פון דוי נויאָר
ר
סאַציאַליסטישע

אָר די פּאָליטישע רעכטע פון דער
אַוועקצונעהמען ג
ייטער נאָך אַ גרעסערע צאָהל בירגער
פּאַרטיי ,און צו בארויבען אויף וו

וועלבע איז צו זיי גאַראַנטירט דורך דעה
פון שטאַט פון דער פרייהייט,

אַמעריקאַנער קאָנסטיטושאָן.

גענען די ?אָסקיגעזעצען

די 0פטע

קאָנװענשאָן

פון די אַרבייטער

רונג ,געהאַלטען

אין

מאַי  ,0991דריקט אויס איהר ענער"
נוארק ,ניו דזשוירזי ,אין מאָנאַט
געזעצען ,וועלכע ציעלען צו אונטער"
גישען פּראַטעסט געגען די לאָסק-
ט אין בילדונג אין שטאַט נויאָרק,
ריקען די פוייהייט פון אונטערריכ
ד
אַרבייטער אינסטיטוציעס ,װאָס פאַר-
און װאָס שטעלט אין סכנה די אַלע
י נויטיגע בילדונג צווישען די באַ-
שפּרייטען דעם באַוואוסטזיין און ד
סען.
ויך געגען דער אונטערדריקונג פון
דו קאָנװענשאָן פּראָטעסטירט א
און נויאָרק װוי אין אנדערע שטאַ-
דו אַזוי-גערופענע פרעמדע שפּראַכען
ערלויבט ניט צו באַנוצען זי פּובליק
טען פון לאַנד ,מיט דעם ,װאָס מען
דעס פאַר פאַרזאַמלונגען ,לעקציעס
ס און אַנדערע עפענטליבע געביי
סקוהל
אַנדערע שפּראַבען אויסער ענגליש.
און דאָס גלויכען אויף אידיש און

אַ קאָפּיע פון דיזער רעזאָלוציע זאָל
זיו עם אויך באַשלאָסען ,אַז
נויאָרק.

גלייך איבערגעשיקט

ווערען צום גאַװערנאָר סמיטה

וועגעז אַ דעלענאציע

פון שטאַט

ר הירינג פאַר נאַװערנאָר סמיטה
צו דע

װעט

ויט דו מעלדונגען אין די צייטונגען,
אין אַנבעטראַבט ,אַז ,ל
גיבען אָפּגעהאַלטען ווערען אַ ,הירינג"
פּאַר דעם נויאָרקער גאַװערנאָר אונ
ייכות צו פרייער ב'לדונג און וועגען
וועגען די לאָסק-געועצען ,אין ש
ו פּאָליטישע רעכטע פון דער סאָצוֹ-
דו געזעצען אין פאַרבינדונג מיט ד
דו קאַנװענשאָן איהר וואונש ,אַז די
אלוסטישער פּאַרטיי ,דריקט אויס
ָל צו דער דערמאָנטער ,הירינג" אויך
נאַצואָנאַלע עקועקוטיוו קאָמיטע זא

רטרעטער ,אין דעם נאָמען פון אַרבייטער רינג".
שיקען פאַ

דו געשוכטע פון ארבייטער
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רונג

וועגעז אַמנעסטיע
די 02טע קאָנװענשאָן פון ארב .רינג דריקט אויס איהר
טע סימפּאַטיע מיט דער אַמנעסטיע באַועגונג ,צו באַפרווען די פּאָליטי-
שע און אינדוסטריעלע געפאַנגענע און פאָדערט אויף אַלע מיטגלידער
פון אַרב .רינג צו געבען דער דאָזיגער באַוועגונג יעדע מעגליכע שמיצע
און הילף.
די קאָנװענשאָן דריקט דאַריבער אויס איהר גרעסטע סום-
טועפס-

פּאַטיע און איבערגעבענהויט צו דעם גרויסען סאָצואַליסטישען
מער-פיהרער און קעמפער יודזשין וװויקטאָר דעבס און צו אַלע אַנדערע
פרייהייוטס קעמפּפער ,וועלכע שמאַכטען אין דוֹ געפענגניסען פון אַמע-
ריקאַ.
אַרבוו-

ווענען רעליעף
דו 0פטע קאָנװענשאָן פון א .ר .אונטערשטריוכט אויך דווען טאָל
אַז די הילפס-אַרבייט

פאַר די מלחמה

אין דיוען

און פּאָגראָםס קרבנות

מאָמענט מוז באַטראַכט ווערען אַלס איינע פון די וויכטיגסטע אויפגאַבען
דאַוום
פון יעדער אידישער אָרגאַניזאַציע .די קאָנװענשאָן פאָדערט
פון דעם אַ .ר ,,אַז זיי זאָלען אויף

אויף אַלע מוטגלידער און ברענטשעס

ווייטער נאָך מיט מעהר ענערגיע װווי ביז איצט העלפען שאַפען די נוו-
טיגע פאָנדס פאַר דוֹ אידישע פאַלקס-מאַסען פון יענער זייט ים ,אַווו
לאַנג ,ביז זווער חרוב-געװואָרענער לעבען װועט צוריק אויפגעבויט ווערען.
ווענען דער הילפס-פארוואלטוננ
די 02טע קאָנװענשאָן
די

פּיפּעלס רעליעף קאָמיטע

אויף יענער זייט ים

פון א .ר .דריקט
מיט

אויס

וועלכער דער

זאָל ווירקען ביי דער דזשאָינט דיסטריביושאָן

דעם

פאַרלאַנג ,אַז

א .ר .איז

פאַרבונדען,

קאָמיטע ,אַז אַ געוויכער

פּראָצענט פון דו געזאַמעלטע רעליעף-געלדער ,זאָל שטענדיג געשיקט

ווע-

רען דירעקט צו דו אידישע אַרבייטער אַרגאַניזאַציעס אין אווראַטאַ ,כדו
די

אַרבייטער-אָרגאַניואַציעס

דעם אופן

גופא

װוי זיי וועלען געפינען

די פאָלקס-מאַסען.
פאַל דו דזשאָינט

ער איז

זאָלען

דאָס

פאַונוצען

פאַר נויטיג  --פֿאַר דער הילף פון

דער וואונש

דיסטריביושאָן

קענען

קאָמיטע

פון דער קאָנװענשאָן,

אַזו אין

זיך ענטזאַגען

צו ער-

וועט

פולען דעם פאַרלאַנג ,זאָל די פּיפּעלס רעליעף זיך צוריקציהען
דזשאָינט דיסטריביושאָן
ליעף-אַרבייט,

אויםף

פון דער

קאָמיטע און אָנפיהרען אַ זעלבסטשטענדיגע

מוט דער הילף פון דוֹ פאָלקס-מאַסען

דער הילף פון דו פאָלקסימאַסען

אויף

יענער

זוים

רע-

דאָ אין לאַנד פֿאַר
ים,
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דו געשיכטע פון ארביוטער
וועגען
די 0פטע

גרעסערע

קאאַפּעראַטיווע

קאָנװענשאָן

אונטערנעהמוננען

פון אַ .ר .באַגריסט

צאָהל קאַאָפּעראַטיווע

די ערשוונונג

אונטערנעהמונגען

גאַס ,וועלכע ויינע במעט אומעטום

רונג

געשאַפען

פון אַ

אויף דער אידישער

געװאָרען  --דורך דער או-

ניציאַטיווע און מיט דער הילף פון די ברענטשעס פון דעם אַ .ר.

די

קאָאָפּעראַטיווע באַוועגונג און אוינע פון דו מיטלען ,וועלכע קענען העל-
פען באַפרייען
און די

די אַרבייטער-מאַסען
דריקט

קאָנװענשאָן

פון קאַפּיטאַליסטישער עקספּלוטאַציע

דאַריבער

דעם

אויך אויס

וואונש,

אַו די

ברענטשעס פון דעם אַ .ר .צוזאַמען מיט זויערע צענטראַלע אָפּטיילונגען
זאָלען אויף וויימער אָנװענדען נאָך מעהר פון זייער ענערגיע ,צו שטוצען
און בויען די קאָאָפּעראַטיווע באַװועגונג.

דער טשערמאַן
פ .יודיטש.

דרעזאַלוציאַנס

פון דער

קאַמיטע

איז געווען

דער טשערמאַן פון דער לעצטער זיצוננ איז געווען י .ויינ-
בערג ,וועלכער האָט נעשלאַסען די קאַנװענשאַן ,נאכדעם וי ער
האָט גענעבען די אַקטיוע טוער שלוסווערטער.

רעפערענדום
14

פון דער 02טער

בענעפיט.

יעהרליכער קאַנווענשאַן

מעמבערס ,וועלכע ווערען קראַנק אויף קאָנסאָמם-

שאָן ,איידער זיי זיינען  6מאַנאַטען אין אַ .ר ,.זאָלען זיין באַרעכמיגט צו
קאָנסאָמפּשאָן

בענעפיט

נאָכדעם

וי

זיי וועלען

זיין פולע  6מאָנאַטען

אין א .ר.
.9

סאַניטאַריום.

אויפהאַלטונגס

א) צו העכערען

פאָנד אויף  8ס .פון מעמבער

אויסגעשלאָסענער

די צאָהלונגען
פּער קװואַרטאל;

פאַר דעם
ב) יעדער

פּאַציענט האָט דאָס רעכט צו אַפּעלירען צו דער סאַני-

טאַריום קאָט .און צו דער נאַצ .עקוק .קאָם ,פאַר זיין רעאינסטויטמענט
אין סאַניטאַריום ,און די ענטשיידונג פון דער עקו .קאָם .זאָל זוון
בינדענד.
8
דיפטריקט

אַָרגאַניזאַציאָןן.
און סיטי

זאָלען דו ברענטשעס

קאָמיטעס

בי די נאָמוניושאָן

קאָנפערענצען

פאַר

און נאַציאָנאַלע באָאַרד אָוו דירעקטאָרס,

האָבען די זעלבע פאַרטרעטערשאַפט

װוי ביי די קאָנ-

פערענצען צו נאָמינירען דעלעגאַטען צום קאָנװענשאָן
4

עדיוקיישאַנאַל

אַרבייט.

א) דער בודושעט

פאַר'ן

 ,פְּרו ונד" זאָל געהעכערט ווערען מיט  8פענט פון מעמבער פּער קװאַרטאַל.

דו געשוכטע פון ארבייטער רינג

ב) שולען:
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די צאָהלונגען פאַר דו שולען זאָלען געהעכערט ווערען

מוט  8סענט פּער מעמבער פון קװאַרמאל.

פעווואַלטונג.

(אַמענדעמענט

א) צו אַרטיקעל  4זאָל צוגעזעצט

צו דער קאָנסטיטושאָן).

ווערען

וע-

פאָלגענדער פונקט:

דער ברענטש מוז מיטען ניט וייגיגער װוי איין מאָל א מאָנאָט.
ב)

פאָרגעשלאָגענער

עדער

קאַנדידאַט,

טויוענד דאָלאַר פּאַליסו ,מוז אוונצאָהלען
מאַרטשואַרו

וועלכער

דעם ערשטען

נעחמט

אַוווס

א

קװאַרטאַל פאַר'ן

פאָנד.

ג) מעמבערס,

וועלכע טראַנספערירען

זענד דאָלאַר ,סוזען צוצאָהלען
צום מאַרטשאַרו

דעם ערשטען

זייער

אינשורענס

צו

מוו-

קװאַרטאָל דעם אונטערשיעד

פאָנד ,פון דער סומע װאָס זוו ווינען אינשורט ביז מוו-

זענד דאָלאַר.

ד)

אָפּשאַפען דעם פּונקט פון דעם לעצטען קאָנװענשאָן רעפערענ-
אַז פאַר נאַציאָנאַלע בעאַמטע אָדער דעלעגאַטען

דעם ,וואו עס לעזט זיך:

צום קאָנװענשאַן מוז געשטימט ווערען דורך אינדיווידועלע באַלאַטס ,און
עס זאָל בלוובען װוי פאָרגעשריבען
זער קאָנסטוטושאָן.
ה)

אין אַרטיקעל  ,09פּונקט  7פון אונ-

צו אַרטיקעל  ,11פּונקט  ,4זאָל צוגעשטעלט ווערען:

אויב די

אויסטויטשונג פון דער נאַציאָנאלער באָאַרד אָוו דירעקטאָרען געגען דו
ענטשוידונג פון אַ פאַרװאַלטענדער קאָם .פאַראורזאַכט ,אַז אַ טענבער זאָל
אויסגעשלאָסען ווערען פון אַ .ר ,.בלייבט דאָס רעכט פון דער נאַצ .עקו
צו בריינגען די פראגע צו דער קומענדער קאָנװענשאָן ,און דער מעמבער
זאָל ביו דער ענטשיידונג פון דער קאָנװענשאַן גיט קאָנען אווסגעשלאָסען
ווערען פון ארבייטער רונג.
ו)

ווען א נויער ברענטש גרינדעט זיך ,קאן  1קאַנדידאט פון יעדע

 5אריינגענומען
ז)

ווערען פון  54ביו  08יאהר אלט.

נייע מעמבערס אין עלטער פון  84ביו  08ואָהר זאָלען צאָהלען

פאר'ן קראנקען

פאָנד לויט א ספּעציעל באשטימטע טאַבעלע ,אויסגעאר-

בייט פון אונזער עקטשוערו.
(פארוואלטונגס
ח) צו העכערען די צאהלונגען
אויף  4סענט פּער מעמבער א קווארטאל.

פאַנד).
פאר דעם אַדמיניסטריישאַן

פאָנד

ט) מיטגלידער פון 8טען קלאס ,זאָלען צאַהלען צום אַדמיניסטרוו-
שאָן פאָנד  8סענט פּער קווארטאל ,אנשטאט  0װי ביז ועצט.

דוי געשיכטע

0

6

קאַנווע

פון ארבייטער

רינג

נ ש א ן .די 1פטע קאָנװענשאָן זאָל געהאלטען

ווערען אין פּראָווידענס אָדער קענעדע).
די עקז זאָל אויך דיזען יאָהר האָבען
 7פ אר ש יד ענעס.
אַרשידענע האָספּיטאַלס און אויף דעם קאָנען אויס"
דאָס רעכט צו שטיצען פ
געבען ביז  000,8דאָלאר.

8

ש טי צע-

(צו פאַרשידענע אֶהגאַניזאַצואָנען).
אימיגראנט

אווד

צו שטיצען דעם בילדונגם פאָנד פון דער היברו
דאָלאר .דאָס געלד דארויף ואָל קאָלעקטעט ווערען
סאָסייעטו מיט 000,01
ן די מעמבערס; די ,לעבענס פראגען" ,אָרגאן
דורך א ביישטייערונג פו
 000,1 -דאָל ; .אמנעסטיע באַוועגוגג 000,2 --פון ,בונד" אין פּוילען
 000,1דאָל ;.רענד סקול  008 --דאל ;.או-
דאל **); נויאָרק ,קאָלל" ---
פעדעראציע  008 --דאָל, ;.נייע וועלט" 009 --
דישע סאַציאלוסטישע
אניטאריום  000,1 --דאָל { .דענווער סאַניטאריום
דאָל ; .לאָס אנדזשעלעס ס

אָרגאַן פון די געגער-אַרבייטער 092 --
 008 --דאל, ; .מעסענדושער",

ליעג  009 --דאָל ; .לאָס אנדושעלאס אַ .ר.
דאָל ; .נאַטוראליזיישאָן אווד

ָל ; .דענווער אַ .ר .רעליעף  008 --דאָל, { .פרויע
רעליעף  000,1 --דא

ארביימער שטימע" 008 --
 001 --דאָל ; .פּאָליטיקאל

דאָל ; .בית יתומים איזראעל אָרפאן אסוילום
דעפענס (געוועזענער רויטער קרייץ) 009 --
אידיש-סאָצ .צויטונגען, ,ד,ער וועקער", ,דאָס
 8בילדינגס פאַנד  008 ---דאָל; .אידישע
; ס

דאָל ; .פאר די גאַליצישע
נייע לעבען"  001 --דאָלאר
אטיווע פעדעראציע  05 --דאָל ;.די סטרייקער
קאָאָפּער

אין סאן פראנ-

ציסקא דורך בר 411 .אַ .ר 08 -- .דאָל.

נואַרקער שטאָטישע אָרגאַניזאַציאָנען :
דאָל ; .ליידיעס רעליעף האָספּיטאל  081 ---דאָל;.
גטלת חטדום 89 --
דעי נוירסערי  08 --דאָל { .הכנסת אורחום --
מושב זקנים  08 ---דאָל; .
 08 -דאָל ; .עסעקס קאונטי סאָצ .פּאַרטוו -- 8דאַל ; .מלביש ערומים
ליעדער"  ---סאָצ .צווטונג  08 ---דאָל { .אַ .ר.
 0דאָל ; ,ניו דזשוירוי
ל ; .יו  8ס .לייברערי  89 --דאָל ;.פּעטערסאן
דראמאטיק קלאָב  08 ---דאָ
ליוסעאום ,נואַרק  008 --דאָל { .קאָנװעגשאָן
כאָר  001 ---דאָל ; .א ר.
יי פארשמאַנען ,אז דו נאַצ .עקו .זאָל האָבען דאָס
*) עס ווערט דערב
וועלכער שטאָט אין קענעדע די קאָנװענשאָן זאָל
רעכט צו באַשטימען אין
דער אַ .ר .װעט דיזען יאָהר ווערען געזעצליך
געהאלטען ווערען ,און אויב
קאָנװענשאָן געהאלטען ווערען אין באָסטאָן.
אין מאַסאַטשוזעטס ,זאָל די
דיזע געלדער צוטוילטן צו די דעפענס אָר-
 )*5די עקזעקוטיווע זאָל
אַנען וי זי וועט געפינען פאר נויטות.
גאַניזאַצו

דו געשוכטע פון ארביוטער
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רומג

אראנדושמענט קאָמוטע  001 --דאָל;{ .פּרעזענטירען דעם קאָנװענשאָן סעק-

רעטאַריאט מיט 8ד0אָל.

אַלע פּונקטען פון רעפערענדום

זיינען דורכגענאַנגען

מִיט א

גרויסער מאַיאַריטעט ,אויסער דער פּונקט צו העכערען די צאה"
לונגען פֿאַר'ן פ,ריינד" פאַנד .דיזער פּונקט האט נגעקראַנען 809,1
שטימען פאר און  940,8שטימען נענען.
עס איז דורכגעגאַננען ,אַז די קומענדע קאַנװענשאָן זאָל אִמֹּ-
געהאַלטען ווערען אין קענעדע.
די נייע פּרינציפּען-עדקלעהרונג איז דורכנעפאַלען ביים רע"
פֿאַר דער פּרינציפּען-ערקלעהרוננ זיינען אָפּנעגעבען
פערענדום .
געװאָרען  648,1שטימען ,נענען ,938,8 --

דאָס יאָהר 12-0291
אין  0291האָט נאָך די רעאקציע געװעלטינט מיט איהר
פולער מאַכט .דער באָדען פאַר געזעלשאַפטליכער טעטינקייט איז
ווענען נייע באַװענונגס-שפּראַ-
געווען פאַרטריקענט ,פאַרדאַרט.
צונגען האָט קיין רייד ניט נעקענט זיין .אפילן די אַלטע ,איינ-
געפונדעוועטע אינסטיטוציעס ,איבער וועלכע עס האָט מעהר אַדער
ווייניגער געשװועבט דער נייסט פון אַ פרייהייטס-אידעע ,האָבען
נים געהאַט קיין אַטמאַקפערע ,וואו צו אַטעמען.
די זיילען מון
ך
דער גאַנצעד ראַדיקאַלער באווענונג האבען זי
ן
ע
ב
י
ו
ה
ע
ג
נ
ָ
א
צו
,
ע
ט
ר
ע
ה
טרייסלען פון די גרויסע ,ביז דעמאַלט ניט גע
שאַוויניס-
טישע הורא-נעשרייען.
צו די שווערע,
ד
ר
י
ק
ע
נ
ד
ע
פ
ּ
אַליטישע באַדינגוננען זיינען נאָך
צוגעקומען די עקאַ
נ
א
ַ
מ
י
ש
ע
:
א
יקרות און א קריזיט.
דער יקרות ה
א
ָ
ט
דערגרייכט אַ נװאַלדינ-הויכע מדרנה.
פאר
די נויטווענדיגסטע לעבענסמיטלען האָט מען געריסען בלוטינע
מלחמח-פּרייזען.
װאָלְט דאָס נאָך געווען א האַלבע צרח ,ווען עס
װאָלם געװװוען פון וואַנען.
זיינען אָבער גראד אין דעם
יאַהר אַרומגענאַנגע! צעהנדלינע טויזענדע מענשען אָהן ארבייט.
פון איין זייס האָט געדריקט דער יקרות ,פון דער צווייטער
זייט האָט נגעלויערט דער קריזיס.
די ביידע מלאכי חבלת פון
דעם היינטיגען סיסטעם האַכען אין יענער צייט נעשאפען א פין
יאוש-שטימונג ,אַ מין אָפּהענדינקייט.
אַלע זיינען אַרומעגעגאנגען

כאַרצוייפעלט ,מוטהלאָז.

ווער ,וואן

האָט מען

געקענט

טראַכטען וועגען זאַכען ,ואס הטקען ט ראדיקאַלען אונטמרשלטן ?

דוּ געשוכטע פון ארבויטער רינה
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דער אַ .ר .איז אָבער טראַץ אַלעם דעם געװואַקסען ,געוואקסען
אין דער טיף און אין דער ברייט .אַ גרויסע צאָה? אויסבעסערונגעז
זיינען געמאכט געװאָרען אין אַלע צווייגען פון אַרדען .,פון אַ סך
ווימען ,ואס זיינען געװואָרפען געװואַרען אינ'ם אַ .ר .באַדען מיט
מען האָט שױן
יאהרען צוריק ,האָט זיך שוין באַװיזען פרוכט.
אנגעהויבען צו שניידען פון דעם ,װאָס מען האָט פאַרזייעם.
,דער טרוים פון דער גרויסער מיטנלידערשאַפּט אין די לעצטע

8

די שווערע אַרבײיט

יאַהר איז ענדליד פארווירקליכט געװאָרען.

פון א נרויסער

טאָחל פון אונזערע טוער אין די לעצטע

עטליכע

יאָהרען איז ענדליר געקרוינט געװאַרען מיט ערפאַלג")=.
אין אַנפאַנג יאַהר  1991איז דער אַרבײיטער רינג לענאַליזירט
געװאָרען אין מאַסאַטשוזעטס סטייט.
יאַנואַר,
דעם 18טען
בייטאָג,
מאנטאנ
פון מאסאַ-
קאַמישיאַנער
האָט דער
,1
דעם טשאַרטע.
אונטערגעשריבען
טשוזעטס

וי א בליץ האָט זיך די נייעס פאַרשפּרײיט איבער גאַנץ באס-
טאַן ,אלע פריינד פון אַרבײטער רינג האבען זיך צוזאַמענגעקליבעז
ום דער ,סטייט האוז" און האבען מיט גרויס אומגעדולד געװװאַרט
אַר
אויף באַסקין און ישורין ,וועלכע זיינען נאָך דאָרטען געוועז ,אום
ווען באַסקין האט זיך באַ-
צו ענדינען א פּאַר פאַרמאַליטעטען.
ען אויף די טרעפּ פון סמייט האוז מיט דעם טשאַ ,עער אין האַנד,
וויז
מען האָט זיך געפיהלט וי
איז געווארען אַן אמת'ער יום-טוב.
א זיגרייכע אַרמעע נאָך אַ געענדיגטער שלאַכט.
עס זיינען
דער טשארטער איז ניט אַזױ לייכט אַנגעקומען,
גענוג שמערוננען ,דערצעהלט די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיו
געווען
קאמיטע :
אָבער און דו

דער גרויסער

אינטערעסען

אידישער

פון דעם

אַ .ר .אין דו אינטערעסען

פון

פון מאַסאַטשוזעטס,

און

ארבייטער-באַפעלקערונג

לויט דעם מאַנדאט ,װאָס מיר האָבען

ווידער באַקומען

פון אונוער

לעצטער

ָבען מיר אָנגעװענדעט אַן עקשנות'דיגע אָנשטרענגונג ,כדו
קאָנװענשאָן הא
מאָל ,אַזוי אָדער אַנדערש ,צו שלוסען דוֹ ענדע אין דעם
איינמאָל פאר אלע
וועגען אונזער קאַמף פאר געזעצליכער עקויסטענץ אין
בלעטעל געשיבטע
יט ,און עס איז ווירקליך א שטאָלץ צו פיהלען ,אז װוי מים
וענעם סטי

*) באריכט פון דער נ .ע .ק .צו דער 19טער קאָנװענשאָן.

882

דו געשיכטע פון ארבויטער רובג

ועם כה פון א מעכטיגען לייב ,אַזוו האָבען מיר מיםט דעם פעסטען כח
כון אונזער

אָפּנעראמט

ארבייטער-אָרדען

פון וועג,

אלע לעצטע שטיינער

און דאָך דורכגעבראַכען דוי פעסטונג ,וועלכע איז דאָרט מוילוויז ספע"
ציעל פאר אונז אוועקגעשטעלט געװאָרען.
מען האָט א לענגערע צווט געהאלטען
האָט אונטערזוכט

מאַטעריעלען

אונוער

אין זוכען און זובען;

צושטאַנד

אָבער

--

נומא

מען
קיין

מּגיסות  --מיט דער אויסנאם ,אז דאָ אָדער דאָרט ,אין דעם אוודיטאָרט
פעהלט א פּינטעלע ,אָדער אן אנדער צויכען.

טטייטמענט

האָט מען אונטערווכט

דאָס ,געפיקסט".

נו ,האָבען מיר
און מען

אונוער קאַנסטיטוציע

האָט אויסגעפונען ,אז דער אָדער יענער פּונקט דאַרף שטעהן פריהער און
אַן אַנדערער  ---שפּעמער ,אָדער אַז אַזאַ און אַזאַ וואָרט דאַרף ערגעץ צו-
געשטעלט ווערען און אַן אַנדער וװואָרט דאַרף אויסגעמעקט ווערען א .אַז .וו.
 --מעהר אָדער וועניגער ,אלץ טעכנישע אָדער פאָרמעלע ענדערונגען .אוןַ,רבייטער-פריינך"
האָבען א פּאָר א

אין דער ציוט פון דו אונטערווכונגען

זיי האָבען ויך געמאַכט זוו-

דאָרטען ווארשיונליך אויך ניט געשוויגען.

ערע אונטערזוכונגען ,און ביים קאָמישאָנער האָט מען געפאָדערט און גע"
האַט א ,הירונג".

זיו האָבען דאָרט געגען

ווער ווייסט װאָס פאר חטאים

אונז געזוכט צו באַװייזען ? אָבער עס האָט קיין זאך ניט געהאָלפען .מאָנ-
טאג בווטאָג ,דעם 15טען

יאנואר ,האָט דער קאַטישאָנער

טשאַרטער

אונטערגעשריבען.

כדו

צו קענען מאכען

די נייטיגע ענדערונגען

פאר אונו דעם

אין אונוער קאָנט-

מיטוציע ,און לויט דעם באַשלוס פון די לעצטע קאָנװענשאָנס און רעפע-
רענדומס ,האָבען

מיר אויף ענדע דעצעמבער

און אָנפאַנג ואנואר צוואַ-

טמענגערופען א ספּעציעלע קאָנװענשאָן אין ניודיארק ,פאר וועלכער מיר
האָבען פאָרגעבראבט אָט דו אלע פּונקטען אָדער פּאַראַגראפען ,וועלכע האָ-
בען לויט דעם געזעץ געדאַרפט געענדערם ווערען.
אויף דער קאַנװענשאָן אָנגענומען

געװאָרען.

די ענדערונגען

זיינען

עס אוו געווען די איבער-

צווגונג פון אלעמען ,אז די געענדערטע פּונקטען וועלען אויף קיין אופן
ניט ענדערען

ג ' ' ס ט

דעם

פון אונוער קאָנטטוטוציע,

און געווים

ניט דעם גויסט פון דעם אַ .ר"

די שמחח

צווישען די אַרבײיטער רינג מיטנלידער אין נין-

יאַרק און אין

זיך דער-

וואוסט,

אז

דער

מאַפאַטשוזעטם,
גאַניזירט

אַנדערע

שטעדט,

ארבייטער
איז געווען

געווארען

ריננ
זעחר

א נרייסער

פון גידיאָרק און אוטנעגעגר

וען

האָט

מען

אין

געװאָרען

געזעצליףר

אן

נרוים ,

איו

דעם

אױ"

באַנקעט,

האבען

עס

לכבוד

ואוו כמעם

זיר פעט

אלע ברענמ שטעט

קתם.
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קאַמיטע

פון ארבויטער

האָט געװוידמעט

דעם

ריש

זיעג אין

מאַסאַטשוזעטס אַ ספּעציעלען נומער ,פריינד" ,וואו אַ סך אַלטע,
פֿאַנגדיעהריגע טוער (י .ה .ישורין ,אב .עפּשטיין ,י .ויינבערג,
איזידאָר קאַהען ,נפתלי ,ש .בולגאַטש ,ס .װאַלאָס) האַבען געשריבען
אַרטיקלען ,עראינערונגען און פעליטאַנען ,װאָס האבען אַ שייכות
מיט דער געשיכטע פון קאַמף און זיעג אין מאַסאַטשוזעטם.
אַ חוץ מאַסאַטשוזעטס האָט דער אַ .ר .אין דעם יאָהר איינ-
ער האָט געקראָגען אַ דאַ-
גענומען אַ סך אַנדערע טעריטאָריעס,
ער איז ערב דער 12טער קאַנ"
מיניאַזדטשאַרטער אין אַמעריקא.

װוענשאַן שוין געווען לענאַליזירט אין  45שטאַטען

פון יונייטעד

סטייטס.
א חוץ דער ,חירינג" ביים קאַמישיאַנער אוו אינשורענס איז
ד געווען א ,הירינג" אין מאַסאַטשוזעטס סטייט סענאט .אלס
אוי
פאַרטרעטער פון א .ר .זיינען געווען :באַסקין ,עקטשוערי עלד-
רידזש ,יאנאס און דער לאִיער ביראַק פון דער פירמע ראַוער און
ביראַק.
די הױיפּט מניעה אין קרינען דעם טשאַרטער איז מאסאטשר-
זעטס איז געווען ,װאָס מען האָט דאָרטען געפאַדערט ,אַז די צאֵה-
פונגען פאַר קראַנקעזדבענעפיט זאַלען זיין לויט אַ ספּעציעלער ,עקס-
די ,הירינג"
פּיריענס טייבע?" ,אום צו באַזאָרגען די צוקונפט.
אין מאסאטשוזעטס סענאָט איז פאַרגעקומען אין אַנפאַנג .0291
מען האָט שפּעטער גע'פּועל'ט ,אַז אנשטאט די צאהלונגען לויט אַז
,עקספּיריענס טייבעל" זאָל זיין גענוג אַ רעזערוו פון אַ קװאַרטאל
ריום .קוים איז דאָס דורכגעפיהרט געװאָרען ,איז דער װעג צום
און מען האָט איהם ,וי
טשאַרטער געווען ריין פון שטערוננען.
מיר זעהן ,געקראַגען.

קרעדיט פאַר'ן מאסאטשוזעטס טשאַרטער קומט דער לא"
פירמא ראָוער און ביראַק.

אין איין סטייט האט מען דעם פאַרלאַנג פון אַ טשאַרטער

צוריקנעוויזעז .די אורזאַך איז געוועז ,װאָס מען האָט פאַרלאַנגט
פון אַרדען אַן אונטערגעשריבענעם סטייטמענט ,אַז די מיטגלידער
פון א .ר .באַשטעהען בפֿױיז פון דער ווייסער ראַסע .עס פאַר-
שטעהט זיך ,אַז אַזא אונטערשריפט האָט דער אַ .ר .ניט גענעבען,
ניט געקוקט ,װאָס פאַקטיש זיינען אלע א .ר .מיטנלידער פון דער וויי"
סער ראַסע .אין דעם איז געווען פאַרמישט א פּרינציפּ ,און די פיהרער
פּון אַרדען זיינען אין פּרינציפיעלע פראנען געווען זעהר גרויטע
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רוג;

מקפּידים ; זיי האַבען זיך געחיט עוכר צו זיין א פּרינציפּ כחוט
השערה.
;אונז פאַרדריסט זעחר ווייניג  ---זאַנט די נ .ע .ס -- ,,וואס
מיר האָבען דאָרט קיין סשטרטער ניט געקראנען . . . .דערפאר פֿאַר-
דריסט אונז אַבער די או ור זאַ ך ,פאַרװאָס אין יאָהר  1291האט
אונז אַן אמעריקאנער סטייט קיין טשאַרטער ניט באַווילינט".
דאָס יאָחר  1470291איז אין ארבייטער רינג געווען זעהר א
רוהיגעס :נים געווען קיין מחלוקות און דייסערייען.
אין דעם יאַהר האָט דער א .ר ,אָנגענומען א געוויסע שמעלוננ
בנונע אַלגעמיינע פראַנען ,וועלכע זיינען געשטאַנען אויפ'ן טאַנעס-
אַרדנונג פון דער אידישער נאַס.
,און מאַוי --- 0901 ,דערצעהלט די  .3ע .ק -- .האָבען מיר פאַר זיך
געהאָט אַן איינלאַדונג פון דער פאַר-אַדיאָהריגער אידישער

קאַנגרעס קאַ-

מיטע צו דער צווייטער זיצונג פון קאָנגרעס ,וועלכע איז געהאַלטען גע-
װאָרען דעם 08טען מאַי און פילאַדעלפיא.
וועגען דעם האָט אונזער עקועקוטיווע

נאָך אן ערנסטער פאַרהאַנדלונג

דאַן איונשטימיג

באַשלאָסען

אין

דעם קאָנגרעס זיך ניט צו באַטיוליגען ,און אונזער דעלעגאַט ,וועלכער אוז
געווען ערוועהלט
צויגען געװאָרען..

פאַר דער ערשטער

וזיצונג פון קאַנגרעס ,איז צורוקגע-

נע-

די מאַטיווען פון דעם באַשלוס זיינען פארעפענטליכט
װאָרען אין דער פּרעסע אין דער פאָרם פון אַ רעזאַלוציע.
מען האָט אויך דעמאַלט שטארק דיסקוטירט איבער די באַ-
ציהונגען פון פּיפּעלס רעליעף צו דער דושאינט דיסטריביושאַן קאַ-
מיטע ,די עקזעקוטיווע האט באַשלאַסען ,אַז אויב דער ,דזשאַינט"
וועט ניט מסכים זיין ,דאָס אַ געוויסער פּראַצענט פון די געזאַ-
מעלטע רעליעף-געלדער זאָל איבערגעשיקט וװערען דירעקט צו די
אַרבײיטער רעליעף אַרנאַניזאַציעס פון אייראָפּא ,טאָ זאָל די פּיפּעלס
רעליעף זיך אָפּטײלען פון ,דושאַינט? און פיהרען א זעלבסטשטענ-
דיגע רעליעף -אַרבייט.

דער אַ .ר .האָט געשיקט  81דעלענאַטען (פינף פון דער נ .ע .ק.
און צעהן פון אַלע אַנדערע טיילען פון א .ר ).צו דער פילאדעלפיער
קגגווענשאן פון פּיפּעלס רעליעף ,און אָט אונטער דעם איינפלוס
פוֹן דער א .ר .דעלעגאציע האָט דער ,דושאָינט" שפּעטער באשלאַָ-
סען ,אז א דריטעל פון די געזאמעלטע נעלדער פון יעדער רעליעף-
אָפּטיילונג זאָל דירעקט ווערען באנוצט פאר קולטורעלע צוועקען איז
די מלחמה-לענדער, ,פאַר יענע טיילען פון דער באטעלקערונג ,אי
וועלכע די אדער יענע רעליעף טפטיילוג מין פטראינטערעסירט".

די געשיבטע פון ארבויטער רונג
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דער אַ .ר ,איז געווען די שטאַרקסטע אַרבײיטער-אַרגאַניזאַציע,
דער
מיט וועלכער דער דזשאינט האָט זיך תמיד גערעכענט.
,דזשאינט" האָט זיך שטענדיג צונעהערט צו דער עצה און צוֹ דער
דעה פון די אַרבייטער רינג פאַרטרעטער.

ניט געקומט אויפ'ן באַדייטענדען עקאַנאַמישען קריזיס ,האַבעז
די ברענטשעס אין דעם יאַהר פאַרטגעזעצט זייער רעליעף-טעטיגקייט
אין דעמזעלבינען מאַסשטאַב ,וי אין די פעטע ,פּראַספּעריטי יאַהרען.

דער אַ .ר ,איז געווען דער רוקען-ביין פון אַלע רעליעף-אַרנאַניזאַ-
ציעס אין לאַנד ,אין יעדען ,רעליעף-קאמפּיין" זיינען די אַ .ר.
זיי האַבען געזאַמעלט
מיטנלידער געווען די אַקטיװוסטע טוער.
און געשיקט גרויסע סומען ; צו לאַנדסמאַנשאַפטען ,דורכ'ן פּיפּעלס
רעליעף און ניט זעלטען ,צוליעב געוויסע פאַרבינדונגען ,דורכ'ן

,סענטראל" אַדער ;אַמעריקאן רעליעף".

אַ חוץ די רעליעף-אַרבײיט פון די ברענטשעס אין אַלע שטעדט
און שטעדטלאַך ,אונטער וועלכער מען קען פאַר קיין פאַל ניט אונ-
טערציהען א פך-חכ? צוליב איהר פיעלפאַבקייט ,האָט די נאַצ .עק.

עם
קאָמיטע נופא אויך אין ד
ליעף-טעטינקייט,

נאַצ  .עקז.

יאֲהר אָנגעפיהרט אַ ברייטע רע-

טראַץ דער שלעכטער

קאמיטע

האָט

זיך

געזאַנט:

עקאַנאָמישער

אָט

דוקא,

לאַנע.

די

װייל

עס

איז אַ קריזיס אין לאַנד ,וועט מען מעהר מיטפיהלען די ליידענדע
אויף יענער זייט ים ,און זי האָט באַשלאַסען אַנצושטריינגען די
גרעסטע כחות און שאַפען אַ ספּעציעלע סומע פון  87טױיזענד
דאלאר דורכ'ן צענטראלען אַפיס ,ניט אַריינרעכענענדיג די סומעס,

! װאָס זיינען נעשאַפען געװאָרען פון די ברענטשעס און וואָכו זיינעז
געשיקט געװאַרען דירעקט פון זיי צו די נויטבאַדירפטיגע.
אין דעם יאַהר האָט דער פּיפּעלס רעליעף אַנגעפיהרט אַ קליי-
דורך וועמען? פאַרשטייט זיך ,דורך די אַ .ר.
דער-קאמפּײן,

מוער.,

זיי זיינען אין די מעהרסטע פאלען געווען די אַרגאַניזאַ-

די נ .ע .ק.
טאָרען און די דורכפיהרער פונ'ם קליידער-קאמפּײן.
האָט פאַרעמענטפיכט איינינע אַפּיעלס צו די מיטנלידער און דער

קאמפּיין איז צוליעב דעם געווען אַ גרויסער ערפאַלג.
אין די לעצטע װאַכען בעפאַר דער 12טער קאַנװענשאן האָט
זיך ,אויף דער איניציאַטיוע פון עטליכע אַרבײיטער רינ טוער,
אַרגאַניזירט אַ ספּעציעלע אַ .ר .מעדיצינישע רעליעף קאַמיטע ,צו
שאַטען א פאַנד פֿאַר אַ האַספּיטאל אין רוסלאַנד אויפ'ן נאַמען
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זעהר טעטיג איז אין דער אַרבייט געווען ט ,געליעבטער,
אין דעם ברען פון דער רעליעף-אַרבייט ר די מלחמח-קרבנות
האם זיך ארויסגעזעהן אז דער א .ר .אין א חשוכב'ער ,אטשר דער
חשוב'סטער ,טיי? פון דער אלנעמיינער ארבייטער באווענונג אין
אַמעריקא.

עס פאַרשטעהט זיך אַליין ,אַז די נ ,ע .ק .איז געווען פֿאַר
טראַטען

מיטע

אין דער

פון פּיטעלס

עקזעקוטיווע

און אין

רעליעף,

אט װאָס די נ .ע .ק .דערצעהלט
אַרביים

דער

אַדמיניסטריישאן

קא"

ועגען איהר אַלנעמיינער

פאַר דער באיוענונג:

 )1,אין צייט פון ס .פּ, .טעג"-טאָג פאַר דעם פּאָליטישען קאמפּיין
האָבען מיר אַרויסגעלאָזט אַן אַפּיעל פאַר װאָלוגטירען ,וועלכע האָבען ויך
אָפּגערופען און באַטיוליגט אין די זאַמלונגען.

 )2רי טומע פון צוויי טויוענד דאָלאר ,וועלכע אוז באַשטימט גע-
װאָרען פון דער לעצטער קאָנװענשאָן פאַר דער אַמנעסטיע באַװעגונג,
האָבען מיר פאַרטיילט צווישען איוניגע דעפענט אָרגאַנוואַציעס.

 )8כדו צו העלפען וועקען דעם מוטה און די געפיהלען פאַר שטוצע
אין צייטען פון קאַמף צווישען אַרבייטער און בעלי-בתים ,האַבען מיר
געשיקט ספּעציעלע באַגריסונגען צו
א .דו פאָריער סטרווקערס.

ב .אַמאַלגאַמייטעד סטרייקערס.
ג .לוודיס ווייסט סטרווקערס.
 )4מיר האָבען אונדאָרסוהט אַן אַפּיעל פאַר אַ טעגליכער ענגלישער
= טאַצואַליסטישער צויטונג און שיקאַנאָ.
 )5אין משך
גענדע קאָנװוענשאָנס
א .קאַנװענשאָן

ב .קאָנװוענשאָן

פון ואָחר זיינען
און קאָנפערענצען :
פון דער אידישער סאָציאַליסטישער
פון אודישע קאָאָפּעראַטיווען.
מיר געווען

ג .קאָנװענשאָן פון פּיפּעלס רעלועף.
ד .קאָנפּערענץ פון נעטשוראלוווושאן

פֿאַרטראָטען ביו פאָף-

פּעָד (ראַצוע.

עיד לוע

ה: .יי די הירונגען פאַר אַמנעסטיע אין װאַשינגטאָן (צוויי מאָל).
ו .קאַנפערענץ געגען דער בלאַקאַדע אויף רוטלאַנר.
ז .ביי דער רעגעלער און שפּעמער בוו דער ספעצועלער קאָנװענשאָן
פון אונזער לוובאָר-לועג.

ח .ביו דער ס .פּ .קאָנווענשאן אין נִיו-יאָרק".
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מיר האַבען דאַ דערצעחלט ווענען דעם ספּעציעלען ,פריינד"
עס מוז דאַ אויך דערמאַנט
לכבוד דעם זיענ אין מאַסאַטשוזעטס.
ווערען ,אַז אין דעם יאָהר איז געװאָרען  01יאֲהַר זינט דער אַ .ר.
אַרגאַן איז גענרינדעט געװאָרען .האָט די עדיוקיישאַנאל קאָמיטע
אַרױיסגענעבען אַ ספּעציעלען יובילעאום-נומער (נאַוועמבער-דעצעמ-

בער )0991 ,מיט אַרטיקלען פון אַלע געוועזענע רעדאַקטאַרען און
טוער.

עדיוקיישאַנאל

די 12טע קאַנװענשאָן האָט געזאָלט פאַרקומען אין טאַראַנטא,
קענעדע ,אָבער גלייך וי מען האָט געקראַנען דעם מאַסאַטשוזעטס
טשארטער ,איז באַשלאַסען געװאָרען צו האָבען די קאַנװענשאַן אין
באַסטאַן..
צו דער 12טער קאַנװענשאַן איז אויך צונעשטעלט געװאָרען
,אָום אַפיס" קאַמיטע  --אַ קאַמיטע ,װאָס
א באַריכט פון דער ח

,ו שטודירען און אַריינבריינגען צו דער
איהר צוועק איז נגעווען; צ
קומענדער קאַנװענשאַן אַ פּלאַן ,ווענען בויען א ה,אָום אַטיס" ,אוז
אַ צווייטען פּלאַן ווענען דער מענליכקייט צו שאַפען אַ חיים פֿאַר

די אַלטע מימנלידער פון אַ .ר.".
פון די פּלענער ,וועלכע די האָום אַפיס קאַמיטע האט אויס-
געארבייט ,איז דערווייל װוייניג-וואָס ארויסנעקומען .עס לוינט זיך
דעריבער ניט אָפּצושטעלען אויספיהרליך אויף איהר רעפּאָרט,.

די איין און צװאַנצינסטע (באָסטאָן) קאַנװענשאָן
די קאַנװענשאַן האָט זיך געעפענט זונטאָג ,דעם 12טען מאַי,
אין באָסטאַן אָפּערא הויז ,װאָס איז געווען געפּאַקט מיט אַ גרויסען
עולם.
די ערשטע זיצונג האָט געעפענט דר . ,פּאַלמער פון לײיבאָר-

ליעג ,און נאָך זייז קורצער רעדע האָט ער פאַרגעשטעלט דעם טשער

מאַן פון נאַצ .עקז .קאָמיטע ,יעפים ישורין ,וועלכער האט געגעבעו
אַן אויספיהרליכען איבערבליק איבער דעם אַרבײטער רינג'ס אוים-
טואוננען אין דעם פאַרנאַנגענעם יאַהר,
צווישען אנדערס האָט ישורין געזאָגט :
 19,ואָהר עקזיסטירט
קאַנװענשאָנס
שודענע

זיינען

שמעדט

פון

שוין

דער ארבייטער

שוין געהאַלמען
דוי

פעראוונונטע

געװואָרען
שטאַמען

רינג.

 09יעחרליבער

דורך דער צייט
פון

אמערוקא.

אין פאר"
קווב

די געשיכטע פון ארבייטער רינג
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אָבער פון דו קאָנװענשאָנס ,וועלכע זוינען געהאַלטען געװאָרען אין דער
פארגאנגענהווט ,אווסער דו -81טע קאָנװענשאָן אין שוקאגא ,וועלכע און
געווען שעהן און פּרעכטיג און האָט געליוגט דעם פונדאַמענט פון הוונ-
טיגער קאָנװענשאַן ,אננעהמענדיג די פראמוירנאל רויטס ,זיונען נים
געווען פון אַואַ חוסטאָרישער בעדייטונג װוו די היונטיגע יעהרליכער
קאָנװענשאָן ,געהאַלטען אין באָסמאָן.
ואָהרען לאַנג ,פלעגט מען ביי דו שליסונגען פון די ארבייטער רונג
קאָנװענשאָנס מיט התפעלות אויסשרווען :לשנה הבאה בבאָסטאָן '
דער דאָזיגער טרוים און פארווורקליכט געווארען.
די פאָהן פון ארבויטער רונג ,האָט אָנגעהויבען
סאטשוזעטס סטויט ,דעם -19טען יאנואר.1991 ,

פלאטערען און מאַ-

מאַסאַטשוועטסט

סמייט

צן

דער ארבייטער רונג אוו געקומען אין
ן
ע
נ
,טהאָן ביזנעס" און װועט ניט רוען ,ביז װאַ
ר
ע
ד
ע
י
ראדיקאַלער אידו-
ן
ע
ו
שער ארבייטער ,וועלכע געפונט זיך און דו
,
ם
ו
י
ט
ס
ט
ע
ו
ו
ניט רעקרו-
טירט ווערען צום דונסט פון ארביימטער רונג.

און ועצט ווען דער ארביומער רינג אוז שוין געקומען אין מאַטאַ-
טשוזעטס סטייט ,ווען דער לייבאָר ליעג ,געהש װערען א טהייל פון אר-
ביוטער רונג ,און ניטאָ קיין
ארבייטער אין אמעריקא".

אורזאַכע,

ווארום עס זאָל ניט זיין איין

נאָך זיין יעהרליכען איבערזיכט האָט י .ישורין ערקלעהרט,
אַז הגם לויט די געזעצען פון סטייט מאַסאטשוועטס ,איז ער דער
פאַרמאַלער טשערמאַן די נאנצע צייט פון דער קאַנװענשאַן ,דאָך
וועט ער זיך טיילען מיט דעם כבוד און ער בעט די דעלעגאטען צו
ערוועהלען אַ טשערמאַן פאַר דער זיצונג,
אַב .עפּישטיין ווערט איינשטימיג ערוועהלט,
אב .קאהאן האָט באגריסט די קאַנװענשאָן און אין זיין רעדע
האָט ער באַריהרם די דעמאָלדינע פּאַליטישע לאַנע אין אמעריקג.
,אָבװאָהל עס הערשט

יעצט אַ פינסטערע רעאַקציע איבער'ן גאַנצען

לאַנד ,וועט אָבער אין אַ יאָהר אָדער צוויי

אַרום דאָס לעבלן

זיך אַוי

אווסרעגולירען ,אַז דו ראַדיקאַלען וועלען זיך לאָזען פיהלען וי פאַר דער
מלחמה ,ווו פאַר דער רעאַקציע.

דו פון אונז ,וועלכע זיינען פאַרטיעפט

מיט האַרץ און קאָפּ און דער באַוועגונג ,מווען אימער שטעהן
וואַך .

אויף דער

עס איו פאַראַן אַ לאַנד ,וואו דער סאָציאַליזם ווערט שוין אווסגע-
אוחר,

פּרופט .פון דאָרט דערטראָגט זיך צו אונו אַ ליכטוגער שטראַהל.
אַרבייטער רינג מיטגלודער ,דעפרעזענטירט די סאַצואַליסטישע באַװעגונג
אויף אַ גאָלדענעם

שטווגער,

ווייף אוהר

זווט גום אַרגאניזירט,

ווייל דער

די געשיכטע פון ארביוטער רינג
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גרונד-פּרינציפּ פון יעדער באַוועגונג באַשטעהט אויף דעם עקאָנאָמישען
פונדאַמענט ,און אייער אַרביוטער רונג אוז שטאַרק ,וויול ער האָט אַן עקאָ-
נאָמישען פונדאַמענט .אָהן אַ פונדאַמענט קען מען קיין הויז ניט בויען,
אָבער אויף אַ געזונטען פונדאַמענט קען מען בויען א מעכטיגע געבוודע.
זאָל אויף אויער רועזיג-שטאַרקען פונדאַמענט געבויט ווערען אַ מעבטיגע
סאָציאַליסטישע געביידע ,װאָס זאָל זיין ריין פון שאָװויניזם און בטלנות".
באַוואוספטער

דער

בונדיסטישער

װלאַדימיר

טוער

מעדעם

איז

געווען אַקאָרשט געקומען פון פּױילען .ער אין פאַרגעשטעלט גע-
דער אַרקעסטער האָט געשפּיעלט די
װואַרען פונ'ם טשערמאַן,
בונדיסטישע ,שבועה" לכבוד דעם נאַסט.
מעדעם

געזאַנט;

האָם

,דו טענער ,װאָס איהר האָט נאָר-װאָס געהערט ,דאָס אוז אונוער
אַלטע בונדוסטושע לועד ,אונזער אַלטע בונדיסטישע ,שבועה'; און מוט
די טענער פון דער דאָזינער שבועה האָב איך אייך געבראַכט פון וענער
זיים

ים אַ האַרציגען

פּראָלעטאַרישער
עלטערען
,ונד?
ב

בונדיסטישען

גרוס.

דאָס איוז אַ גרוס

אָרגאַניזאַציע צו דער צווייטער.

קרוב צום

וונגערען.

פון איין

דאָס איז אַ גרוס פון

דער אַרבייטער רונג און דער אַרבייטער

 ---צוויו אָרגאַניזאַצועס ,אין פאַרשודענע

לענדער ,מיט

פאַרשו-

דענע אוופגאַבען ,און דאָך  ---אַ טיעפער אינערליכער צוואַמענבונד.
ווייניג פון אווערע מענשען
דער היים ,זיינען געקומען
זיינען געװאָרען
אויפגעבויט

האָבען

זיך אויסגעהאַדעװעט

ביי אונז און

אַהער און געװאָרען ביי אייך וויכטיגע טוער,

יענער וויכטיגער מאַטעריאַל ,מוט וועמעס הולף עס אוו
אייער

געװאָרען

אָרגאַניזאַציע.

אווער

אָרגאַניזאַציע

אונזער אָרגאַניזאַצוע האָבען אויגענטליך פאַרשידענע ציעלען.
אַ פּאָלוטישע פּאַרטיו ,איהר זייט אַ ברידערליכער אָרדען.
קוקט

זיך צו צו דער אויסערליכער

שאַפטליכעס.

נימ

טעטיגקייט,

און

מיר זיינען

אָבער אַז איהר

איוו דאָ אַ סך געמוונ"

מיר זיינען מעהר ווו אַ פּאָלימישע פּאַרטיי ,און איהר זייט

מעהר וי אַן אינשורענס אָרדען.

סוו מיר ,סוו איהר ,האָבען ביידע דעם

כאַראַקטער פון אַזאַ מין זאַך ,װאָס גים דעם אַרבייטער אַ שטיקעל היים.
מיר

זיינען

אַ גרויסע

אַרבייטער-משפּחה,

און איהר

זוים אויך אַ גרויסע

אַרבייטער-משפּחה ,ביי וועלכער מען פיהלט זיך גוט ,היימיש ,ביי זיך אין
דער היים ,מיט אווגענע.

מיר פיהרען אַן אַן אויפקלעהרונגט-אַרבייט ,אַן

ערציהונגס-אַרבייט ,איהר טהוט דאָס זעלבע.
צוגעקומען
דור.

אין דער לעצטער צייט און

נאָך אַ געמיינזאַמע זאַך  ---די ערציהונג פון דעם קינדערשען

מיר טהוען דאָס ,איהר טהוט דאָס.

צוחונג איז באַשטאַנען

אונוער אַלטע בונדוסטישע ער-

און דעם ,אַז העכער פון אַלץ איז די אויניגקייט

דוֹ געשוכטע פון ארבייטער

רונג
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פון דער ב
אַוועגונג .עם אוז בעסער צו ראַטעװען זיך צוזאַמען ,איידער
זינקען אינדווידועל.
די אוינוגקוים מוו זיין און מוו עקויסטירען,
ווייל און דעם באַ
שטעהט דער קוװואַל און דוֹ שפּראָצוגג און דו ענטוויקלונג
פוֹן דער צוקונפם".
מאַקס פּיין האָט ביי דער ערעפענונג

גערעדט

די געווערקשאַפטען :

אין נאַמען

פֿון

;דער אַרב .רינג אוז שטענדוג געווען וי א שוונענדער לוכטיטחורם,
און אין דו ואָהרען ,ווען די אידישע אַרבויטער-באַװעגונג ,דו טרויך.
יונואָן באַוועגונג ,אוז געווען צוטראָטען װוי שטויב ,האָבען מיר אימער
אָנ
געציוגט אויף דער אווניגקייט ,אויף דעם וואוקס פון אַרבייטער רונג.
מיר
,
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.
ר
.
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ד
י
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ַ
פ
ּ
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ע
ם
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ר
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י
ה
י
י
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ק
אַמף פון דער גאַנצער מענשחווט".

צווישען דער גרויסער צאַח? באַנריסער פון כמעט אַלַע ראַדי-
קאַלע אינסטיטוציעס איבער'ן לאַנד האָט אויך  ,8געליעבטער בא-
גריסט די קאַנװענשאַן אין נאַמען פון אַ .ר ,מעדיצינישען הילפט-
קאַמיטעט פאַר רוסלאנד ,ער זאַָנט :

,דער אַ .ר .איז אַלעמאָל געווען דער ערשמער צו שטוצען אַלע אונ-

טערנעחמונגען ,װאָס זוינען פאַרבונדען מיט רעליעף-אַרביוט .איך דענק
אָבער ,אַז קיינמאָל איז אונז נאָך נים פאָרגעשטאַנען אַזאַ וויכטיגע און
נויטיגע הילפס-אַרביים ,וי דו קאָמיטע ,וועלכע איך פאַרטרעט ,און
וועלכע האָט זיך אונטערנומען צו שאַפען די נויטיגע סומע צו בויען א
האָספּיטאל פאַר סאָװיעט רוסלאַנד .ס'אין אמת ,אַז פאַר אַזאַ לאַנל ווו
ר
וטלאַנד ,מיט אַ חונדערט און פערצוג מילואָן מענשען ,אין דאָס אַ גאַנץ
ק
ל
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ע
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ָ
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ר
אויסדרוק פון ברידערליכקייט אין

אויך אַ פּראָטעסט געגען דער בלאָקאַדע ,וועלכע נעמט אַרום סאָװויעט רוס-
לאַנד .

איך אַפּעליר פאַר פונאַנציעלע שטיצע און האָף ,אַז די דעלעגאַטען

וועלען באַגרייפען דו וווכטיגקייט פון אָט דער דאָזיגער נאָבעלער אַרביים,
און געבען דו נויטיגע שטיצע".

די נאַציאַנאַלע באַאַמטע

פאַר'ן

יאָהר

1991:0991

זיינען

געווען ;

די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו קאַמיטע
ו .ה .ישורוּן ,משערמאַן
ו .אַלפּערט ,װוייס-טשערמאַן

ו .באַסקין ,דזשענעראַל-סעקרעטער
פ .געלועבטער ,רעק .סעקרעטער

ר .זאַלצמאַן ,טרזעשורער

מאיר

לאָנדאָן ,לוגעל אַדװויווער

ו .ב .בּוולין ,רערקמאָר
2
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גריווענס קאַמיטע

אַפיס קאָמיטע:

.+

מ .אויבראמס
וּ .ה .ישורין
דוש .ט .ראָזענבלאַט
א .מאַנדעל
נ .ליטאַוער

 .האַסקעל
 .הערמאַן
 .אַלטמאַן

ב .קראפּקא
ב .בורגין
אַרגאַניזאַציאַנס

בענעפיט

קאַמיטע :

 .דינערשטיין
 .עבעריל

 ,ואקאָבו
 .הויפערלונג
 .ס .מאָלאָט

 .זאַלצמאַן
 .קרונסקו

 .ביולון

וודיטש

שפּויער

==סי
ש
א
ח

עדיוקיישאַנאל קאָמיטע :

סאַניטאַריום קאַמיטע :

נ.

װואַלבערג

.
.
.
.

פרישװואַסער
 .אַלפּערט

שפּינראַד
נעכאמקין

קאָמיטע :

פיונערמאַן
ליעסין
ש .זאַקס
גורעוויטש
בערנשטיין

נאַציאַנאַלע באָארד אוו דירעקאָטרען.

 .אַרקין ,פּענסילווייניא
 .בענענסאָן ,אילינאָו
 ,דויוויס ,ווירדזשיניא
 .דאקסער ,מישיגען
+י+י2צנ=,אןי לון ,ניודדזשוירזו

מאָרוס רוים ,קאָנעטיקוט
א .רובאָו ,קענעדע

אלנעמיינע

דר.
דר.
דר.
דר,

דזש .האַלפּערן
ו .א .מעריסאָן
אב .קאַספּע
פ ,סילווערבערג

א .רובין ,וויסקאנטין
א .פּעלאָװויץ ,מערילאנד

 .בעצאהלער ,ניו-ואָרק
ה .שערמאַן ,רהאוד איילאַנד
ד .שווער ,מינעסאָטא
ו .וויניצקי ,אָהוואָ

ס .שולמאַן ,מעין

בעדיקאל אדווייזערי

דר.
דר.
דר.
דר.

באַארד.

א .הוומאַוויץ
ב .נעלטאָן
פעני דעמבאָ
י .באַרסקו
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דוֹ געשוכטע פון ארבווטער רוט

טאַניטאַריוט מעדיקא? אדווייזערי באארך :
דר .דזש .האַלפּערן
דר .ס .אינגערמאַן

דו .3 .ואָם
דר .ש .פּעסקין

דר .מעק'סווינו

דר .מ .ראָזענטהאַל

קאַנסטיטושאָן

רעװויזאַנט

חאָום

אַפִיס

קאַמיטע ;

קאַמיטע :
.

עפּשטוון ,טשערמאַ

ב .לעוויטאן ,טשערמאַן

אב .עפשטיין
ערמאן
ל .ראָטהמאַן ,סעקרעטער

דוש .פּאַדנוק ,סעקרעטער

א .דינערשמיין

ר .גוסקין

ה .גאָלדון

ו .קלופט

א .לאַנגער

סמ 'י אַשבון

די רע
געלע קאַנװענשאַן"זיצונגען האַבען זיך אָנגעהויבען מאָנ-
טאג דעם פ
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א
ַ
י איז טרימאַנט טעמפּעל און האָבען אָנגעהאַלטען
ַ
ביז שבת א וענד ,דעם ?טען מאַי,
דער פעקראַטאַריאַט פון קאַנװענשאַן
ראַבערטס ,מ ,איווענסקי און מ .י .אַשמּיז,

איז באשטאנען

פון י.

צ
וליעב דער לעגאַליזירונג אין מאַסאַטשוזעטס און אין אַנ-
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דער פריחרינער קאַנװענשאַן אין נוארק,
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א
ַ
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ע
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א
י
י
נ
י
נ
ע
ענדערונגען אין דער קאנסטיטושאן.
 7ראָטהמא
ַן ,פאַרטרעטער פון דער קאַנסטיטושאן קאַמיטע,
האָט אין זיין ר
ע
פ
ּ
א
ַ
ר
ט
ג
ע
ז
א
ַ
נט :
,אייגענטלוך או
ז אונוער אוביוט באַשטאַנען בלויו אין דעם ,צו
בריינגען דוֹ קאָנסטיט
ו
צ
י
ע
א
ו
ן
א
י
י
נ
ק
ל
א
ַנג מיט די נייע געועצען און
אַמענדמענטס ,וועלכע
ז
י
י
ג
ע
ן
א
ָ
נ
ג
ע
נ
ו
מ
ע
ן געװאָרען ביו די פריהעריגע קאָנ-
װוענשאָגס .עס זוינ
ע
ן
א
ָ
ב
ע
ר
א
ו
י
ך אָנגענומען געװאָרען פיעל אווסבעסע-
רונגען צו דער קאָנ
ס
ט
י
ט
ו
צ
י
ע
,
וועלכע האָבען געמוזט געמאַכט ווערען אויס
ַ
כ
ריין לעגאַלע אורזא ע
ן .מיט דער באַראַטונג פון די ליגעל אַדוייזערס
פון אַ .ר ,.אין אין דער
קאָנסטיטוציע אויך אַריינגעשטעלט געװאָרען אַ
נווער פּונקט וועגען
סאַנוטאַריום ,װאָס גיט דעם סאַניטאַריום בענעפיט
 8געעזצלובען כאַראַקטער
 ,װאָס עס איז ביז אוצט ניט געווען דער פאַל.
דער פּונקט פון סאַניטאַר
יום איז אובערהויפּט ניט געווען גענוג קלאָר ,און
אין דער יעצטיגער או
וסגעבעפערטער קאָנסטיטוציע איו עס דויטליכער.

447

דו געשוכטע פון ארביומער רונו

דו קאָנסטוטושאן רעװויוואָנס קאָמיטע האָט ניט געפֿונען פֿאַר נויטיג
אַריונצושטעלען דעם פונקט ,װאָס און אָנגענומען געװאָרען ביו דער קאָנ-
װוענשאָן פון  9101אין דעטראָיט ,װאָס פאַרװועהרט אַ מיטגלוד פון דער
עקזעקוטיווע צו זיין אין דער פאַרװאַלטונג מעהר ווו דרוי ואָהר נאָכ-
אַנאַנד .דער דאָזיגער פונקט איז דעמאָלט ארווסגערופען געװאָרען מעהר
פון פּערזענלובע גרונדען ,וי פון פּרינציפיעלע .די קאָנסטיטושאָן קאָי
מיטע האָט אָבער ניט דאַגעגען ,אז דאָס אָגנעמען פון דעם מונקט זאָל פון
דער קאָנװענשאָן ווידער רעקאָמענדירט ווערען".
די קאַנװענשאַן האָט אויסגעקליבען א קאַמיטע צו באַטראַכטען
די ענדערוננען ,װאָס זיינען אין דער קאַנסטיטושאָן געמאַכט נע-
װואָרען .די קאַמיטע האָט די געענדערטע פּונקטען מאַדיפיצירט אוז
די קאַנסטיטושאַן איז פון קאַנװענשאָן ראַטיפיצירט געװאָרען.

די קאָנסטיטושאָן איז באַלד אַריין אין קראַפט)*,
די קאַנװענשאַן האָט אַנגענומען אַ רייהע רעזאָלוציעס ,דהיינו :
פאַרטצוזעצען די רעליעף-ארבייט ,אונטערצושטיצען די קאַאַפּעראַ-
טיווע אונטערנעהמוננען ,וועגען לייבאָר-לייסעאומס ,ווענען נאטורא-
ליזאַציע ,צו שטיצען די אַרבייט פון האיאס ,אַ שאַרפע פּראטעסט-רע-
זאָלוציע גענען די אימינראציאַנס גזרות ,א רעזאָלוציע געגען די
מאַנופעקטשורערס אִסאָסיאײישאַנס ,סיוויק פּעדעריישאַנס און אַנ-
דערע רעאַקציאַנאַרע קערפּערשאַפטען ,וועלכע האָבען זיד געשטעלט
אַלס אויפנאבע צו שעדינען די יוניאַנס דורד אַלערליי מיטלען ,וי
עס זיינען אויך
שפּאַינאַזש ,,פּראַװאָקאציעס און אַזױ ווייטער.,
אַרױסגעטראַנען געװאָרען איינשטימינע רעזאַלוציעס ווענען רענד-
סקו? ,אויף וועלכער די רעאקציע האָט זיך אַנענליינט און האָט
איהר געװאָלט שליסען ,און ווענגען סאַװיעט-רוסלאַנד,

די לעצטע צוויי רעזאָלוציעס ניבען מיר דאַ איבער ווערטערליך:
וועגען רענד סקול

נעמענדיג אין אנבאַטראַכט ,אַז די רענד סקול לעבט איצט דורך אַ
קרוטישע צויט  --אַלע פונסטערע עלעמענטען זיינען פאַראייניגט צו פֿאַר-
ניכטען איהר; און נעמענדיג אין אנבאַטראַכט ,אַז די רעאַקציע האָט
אויסגעקליבען די רענד סקול אַלס דו ערשטע צו רואינירען ,און ווען דאָס
*) די קאָנסטיטושאָן איז געדרוקט געװאָרען אין  ,8991נאָכ-
דעם װוי דו פפטע קאָנװענשאָן אין טאַראָנטאָ האָט אָנגענומען א ,פּרונצו-
פּען ערקלערונג".
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זאָל איהר

געלונגען ,וועלען אַלע עקזיסטירענדע

אין געפאַהר;
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ראַדיקאַלע שולען

דארום באַשליסט די אַ .ר .קאָנווענשאן

זיין

אוופצופאָדערען

אַלע אוהרע ברענטשעס איבער'ן לאַנד צו שטיצען די רענד סקול מאָראַליש
און פונאַנצועל.

פאַוויעט רוסלאַנד
א
ין אנבאַטראַכט ,אַז דאָס רוסישע פאָלק זוכט צו לעבען אין פרודען
מיט
אַלע פעלקער ,און אַז דאָס רוסישע פאָלק ליידט דערפון ,װאָס עס
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רוטלאַנד.

ווייטער איז אַנגענומען געווארען אַ רעזאלוציע צו רופען דעם
אינדעפּענדענט

אַרבייטער

רינג צו אַ פאראיינינונג:

אין אנבאַטראַכט ,אַז ועצט זוונען אַלע שוועריגקייטען באַזייטיגט
געװאָרען דורך דעם אַרבייטער רונג'ס געזעצלוכקייט אין מאַסאַטשוזעטס
סטייט ,און עס זיינען ניטאָ קיון אורזאַכען צו האָבען צוויו אַרבויטער
רינגס אין אַמעריקא ,וועלכע אונטערשיידען זיך נים אין וייערע גרונך-
פּרי
נציפּען ,נאָר צושפּליטערען בלויז די קרעפטען און פאַרשאַפען אַ ברן-
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אוונוגט גע
גען אונזער אַלגעמוונעם שונא --- ,באַשליסט דו 12טע קאַנװוענ-

שאן
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ן אַלע פלענער פאַר אַ פאראווניגונג

די קאָנװענשאָן דרוקט
גאַצואָנאַלע עקזעקוטיון וועט
אייניגונג לויט דעם גווסט
ברייטער מיטגלידערשאפם ---

אווס דעם וואונש ,אַז אונזער ניודערוועהלטע
האַנדלען אין דער דאָזיגער פראַגע פון פאַר-
און וואונש פון דער קאַנװענשאָן און דער
פֿאַר אוון אַרביוטער רונג און אַמעריקא.
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יע פון דער דאָזיגער רעזאָלוציע זאָל געשיקט ווערען צו דער
אַ קאָפּ
עקזעקוטיוו פון אינדעפּענדענט אַרבייטער רונג.
עזאַלוציע צו דעם אינשורענס קאָמישאָנער פון
אַ דאַנק-ר
מאסאטשוזעטס
באַטראַכט ,אַז דער אַ .ר .איו איצט געטשאַרטערט און טהוט
און אנ
און דרייסיג סטייטס פון די פאַראיוניגטע שטאַאטען און
ביזנעס אין אַכט
ן אין אנבאַטראַכט ,אַז די סטייט-רעגירונג פון מאַסאַטשו-
קענעדע; או
יט אַ קורצער צייט צוריק באַװויליגט דעם אַ .ר .אַ טשאַרטער
זעטס האָט מ
נעס און דעם דאָזיגען סטייט; און אין אנבאַטראַכט ,אַז אונ"
צו טהאַן ביז
ציע האָט אַרויפגעלײיגט אויף דעם אינשורענם קאָמישאָנער
זער אַפּליקאַ
ף אַ גרויסע צאָהל אַרבייט אין פאַרבינדונג מיט דער דורכ-
און זיין סטע
פאַרשידענע פראַגען פון געזעץ און דאָס באַקענען זיך מיט
קוקונג פון

 איז עס דעריבער באַשלאָסען ,אַז די 19טע קאַנווענ-נויטיגע פאַקטען- ,
זאַמעלט אין באָסטאָן פון דעם 1טען ביו'ן ס0טען מאַו,
שאן פון אַ .ר ,.פאַר
יהר אינערליכען געפיהל פון צופרידענהייט ,אנער-
 ,1דריקט אויס א
דער געדולדיגער און העפליכער באַהאַנדלונג ,װאָס
קענונג און דאַנק פאַר

ָט געקראָגען פון דעם געעהרטען קלאַרענס ב .האָבס און זיין
דער אַ .ר .הא
וו א .ריטשאַרדסאָן ,און מיר דריקען אויס אונוער האָפנונג
אַסיסטענט,
ונג ,אַז דורך אונזער טויטען -און קראַנקען-בענעפיט פאָנד
און פאַרזיכער
ויסגעצייבענטען ,באַקוועהמליכען סאַניטאַריום ,װאָס דער אַ .ר.
און דעם א
די

טי ,נ .ו ,וועלען מיר זיין אימשטאַנד צו לייסטען
האָט אין ליבער
בירגער פון מאַסאַטשוזעטס ,וועלכע זיינען געװאָרען
בעסטע הילף צו די

פאַרבונדען מיט אונזער אָרגאַניזאַציע;

און עס איז ווייטער באַשלאָסען,

אַז די דאָזיגע רעזאָלוציע זאָל פאַרשריבען

ווערען אין די פּראָטאָקאָלען

אָזיגער קאָנווענשאן ,און דאָס אַ קאָפּיע פון אָט דער רעזאָלוציע
פון דער ד
ערען צו דעם געעהרטען קלאַרענס ב .האָבס און זיין ער"
זאָל געשיקט וו
שטען געהילף ,הערר וו .א .ריטשאַרדסאָן.
ומען געווארען א רעזאָלוציע צו נאַדאַנקען .2
ס'איז אויך אָנגענ
דיטש ,רעדאַקטאָרען פון ,ק,אָנװענשאָן-בולעטין",
ראָטהמאַן און פ .יו

אר די גוטע קיבעצען ,װאָס זיי האָבען געגעבען די דע-
ספּעציעל פ
לעגאַטען.

זיד ,וי שוין אויבען דערמאַנט ,אַנגעהויבען = באַװע-
עס האָט

נלידער ; צו שאַפען אויף איינענער אחריות אַ האס-
גונג צווישען מיט
פיטאל

אין

סאַװיעט

רוסלאנד.

די קאַנווענשאן

האָט

אויסגעדריקט

די דעלענאַטען זאַכען זעחז ,אַז דער דאָזיגער פּלאַן זאָל
איהר וואונש,
ושישמיצט

ווערען

אויף

א נגעהעריגען

אופן

פון די ברענטשעס.

די געשוכטע פון ארביימער רובג

44

אַ רעזאַלוציע אויסצודריקען אונזער באַנייסטערונג און סיט-
פּא
ַטיע צו די אַמאַלגאַמײטעד קלאָדינג װאַרקערס אף אַמעריקא
פא
ַ
ר
'
ן
ש
ו
ו
ע
ר
ע
ן
ק
א
ַ
מ
ה
ף
,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ן
ז
י
י פיחרען דורך ,ווערט אויך איינ-
שטימיג אַנגענומען,
אין יענעם

יאהר

זיינען ערשינען

אױסנאַבען

פון דער לינקער

ריכטוננ אין דער באַװעגונג;
,וואַרקערט טשאלענדוש",
אַ סד
דעלענאטען האבען פאַרלאַנגט ,אז די דעזאַלוציע ווענען
דער פּרעס
ע
ז
א
ָ
ל
א
ו
י
ך
א
ַרייננעהמען אט די אוױיסואַבען .אין פֿאַר-
נעקומען א
ַ
ה
י
י
ס
ע דיסקוסיע,
,דער קאַמף, ,פּראַלעמאָריער"

און

מיר גיבען דאַ
איבער דעם קאַנווענשאך-באריכט :

וועגען דער פּרעסע
און אנבאַטראַכט ,אַ
ז דער ,פאָרווערטס" ,ניו-יאָרק ,קאָלל", ,פרייע
אַרביוטער שטימע", ,צוקו
נ
פ
ט
"
,
,
ג
ע
ר
ע
כ
ט
ו
ג
ק
ו
יט", ,פאָרטשרום" ,ק
,אָאַמּע-
ראַטיווע וועלט" ,און ,ק
ע
פ
ּ
י
מ
ו
ו
ק
ע
ר
ס
ז
שורנאָל? ,האָבען פריו פאַרטיידיגט
די פּרונציפּען פון אינטע
ר
נ
א
ַ
צ
ו
א
ָ
נ
אַלער אַרבייטער-סאָלידאַריטעט ,ווי אויך
די פּרינצופּען און געדא
ַ
נ
ק
ע
ן פון אַרביוטער רונג -- ,באַשליסט די 19טע
קאָנװענשאָן פון אַ .ר.
אויסצודריקען אַ דאַנק צו דו אויבען-דערמאַנטע
צווטונגען און אויסגא
ַבען ,און זיי ווערען אויך אנערקענט אַלס דו אַױ-
גאַנען ,װ
אָס דריקען אווס דעם גיוסט פון אַרבייטער רונג.
די דאָזיגע
רעזאָלוצוע רופט אַרויס אַ הוציגע דיסקוסיע

די דעלעגאַטען.

עס ווערט

פאָרגעשלאָגען

צווישען

אַן אַמענדמענט ,אַז די אויסגאַבען
קאַמֹף" ,פ
ּ,ראָל
עטאָריער" ,און ,װאָרקערס טשאלענדזש" ,זאָלען צוגעגעבען
ווערען צו דער צאָחל אוו
סגאַבען ,װאָס דער אַ .ר .אונדאָרסירם ,וווול זיו
ז
יינען אויך און די אונטערעסען פון די אַרבייטער.

,דער

פרוונד וויינבערג
פון גיודיאָרק דריקט אויס די מוונונג ,אַז דער

אַ .ר .קען צו זיך גיט איבערט
ראָגען אַלץ רייטערויען ,וועלכע קומען אוצט

פאָר אין דער אַרביי
טער-באַוועגונג ,און דעריבער אַטּעלירט ער צו דעם
פאַרשלאַג-שטעלער זי
י
ן
פ
א
ָ
ר
ש
ל
א
ַ
ג
צ
ו
ר
י
ק
צוציהען.
פריונד ב .וואו
לף פון ברוקלין דעגקט ,אז דו רוכטונג פון די אויבענ-

דערמאָנטע צווטונגען איז ניט
אין אוונקלאַנג מום ניין און נוינצוג פּראָ-
צענט פון
די אַ .ר .מיטגלידער ,און שלאָגט דעריבער פאָר דעם פאָרשלאָג
צוריקצוצוהען.
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רוֹנג

פרוינד קאָהען פון שוקאַגאָ זאָגט ,אַז טראָץ דעם ,װאָס מיר זיינען
טימיג מיט דו רוכטונגען פון יענע צייטונגען ,דענקט ער אָבער,
ניט אוונש
א ד .זאָל ניט זיין אַזוו ענגהערציג ,וי די אויבען-דערמאַנטע
אַז דער
צווטונגען ,און זאָל אינדאָרסירען די דריו אויסגאַבען.

לעװוינסאָן פון דעטראָיט דענקט ,אז די ריכטונג פון די
פרייונד ס.
טע צווטונגען איז גענצליך אַ צושטערענדע .זיו קעמפען
אויבען-דערמאַנ
קאַפּיטאַליסטען ,נאָר געגען דער גאַנצער אַרבייט ,װאָס מיר
ניט געגען

אַר דו לעצטע דרייסיג יאָהר אַלס פּראָלעטאַריער ,און
האָבען אויפגעטהאָן פּ

יט אָננעמען אַזעלכע רעזאָלוציעס ,וועלכע זיינען געגען
דער אַ .ר .קען נ
דער אַרבייטער-באַוועגונג.

ָטסקו פון מאַנטרעאל דענקט ,אַז די צווטונגען זיינען
פרוינד סלאבא
ווען דו פּאָריערס יווניאָן האָם פאַרלאָרען
ניט קיין פאַראַנטװאָרטליבע.
מיטגלידער האָבען זיך געפיהלט זעהר שלעכט פון
דעם סטרייק און די
צויטונגען ,אנשטאט אויפצומונטערען די אַרבווי
דעם ,האָבען דוי דאָזיגע
שוועבעל אויף די ארבייטער-פיהרער .ער דענקט,
טער ,געשאָטען פּעך און
א שאַנדע ,אַז דער אַ .ר .זאָל אַזעלכע אונפאַראַנטװאָרט-
אַז עס װאָלט געווען
ליכע צייטונגען אינדאָרסירען.

עפשטיין פון בר 1 .דענקט ,דאָס אַווי װוי אין אַ .ר .זיינען
פרוינד א.

מיט וועלכע גיט אַלע מיטגלידער זיינען
פאַרטראָטען אַלערליו ריכטונגען,

ן ,דאַרפען די צייטונגען אויך אינדאָרסירט ווערען.
אוינפאַרשטאַנע

איז אויך מיט דער מיינונג ,אַז אַלע רוב"
ו .לעווין פון ניו-יאָרק

טונגען דאַרפען זיין פאַרטראָטען אין אַ .ר.
אַג צו שלוסען די דיסקוסיע ווערט דאַן אָנגענומען.
אַ פאָרשל
טרעםט צו צו דער אָפּשטומונה.
די

מען

נט ווערט צורוקגעוויזען מיט  65שטימען געגען 9ס.
דער אַמענדמע
ציע ווערט אָנגענומען װו' זי איז פאָרגעלעוען
אַריגינעלע רעזאָלו

|
געװאָרען. .
עראפ-טעקרעטער ,האט אויף דער קאַנווענשאן
י .באַסקין; גענ
מאַך צווישען דעם אַרבײיטער רינג און דעם
פארגעלייגט דעם אָפּ
לייבאר-ליעג.
דער טעקסט פונ'ם אָפּמאַך:
ם אַרבוימער רונג ,אַ פראַטוירנאל בענעפיט
דער אָפּמאַך צווישען דע

די געועצען פון דעם סטיוט ניו-יאָרק,
סאַסייעטי ,אָרגאַניזירט אונטער
ַץ די שטאָדט פון נוו-יאָרק ,קאונטי נון-
און האָט אַלס הויפּט ביזגעס-פּלא
און דעם לייבאָר-ליעג אינקאָרפּאָרייטעד,
יאָרק ,און שטאַט פון ניו-יאָרק,

דו געשוכטע פון ארבווטער רונג
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אַ פֿואַטוורגאל בעגעפוט סאָסוועטו ,אָרגאַניזירט אונטער דו געעוצען

פון

דעם שטאַט מאַסאַטשוזעטס ,און וועמעס הוופּטיפּלאַץ און ביונעם איו און
באָסטאָן ,סאָפאָלק קאונטי ,מאַסאַטשוזעטס.
נעמענדיג און אנבאַטראַכט ,אַז דו דאָזיגע ביידע סאָסוועמיס ווילען
זיך ,און קאָנסאלודירען

זיך פאַראווניגען ,צוזאַמענשמעלצען

זיך אין אַ

פראַטוורנאל בענעפיט סאָסיועטי אונטער דו לאָדוש סוסמעם.
זיי עס דעריבער

אָפּגעמאַכט :

 )1אַז דער לייבאָר-לועג אינקאַרפּאָרייטעד גיט איבער און באַשטימט
פאַר דעם אַרבייטער רונג זיין מעמבערשים ,פאָנדס און אַלע אַנדערע פאַר-
מעגענס,
מאָגען

וועלכע ער באַזיצט
צווישען

דעם טאָג און דו צייט ,ווען די דאָוינע

וועט גוטגעהייסען
טשוזעטס,
נוודואָרק.
און

צו דעם טאָג ,אָדער וועלכע ער װועםט פאַר-

און דעם

ווערען

פון דעם אינשורעגם

סופעראונטענדענט

קאָמישאַנער

פון אינשורענס

פאַראיוניגונג
פון מאַסאַ-

און דעם סמייט

 )2דאָס דער אַרבייטער רונג נעמט אובער די מעמבערשיפּ ,דו פאָנדס
אַלע אַנדערע פאַרמעגענס ,וועלכע דער אויבען -דערמאַנטער לוובאָר-

ליעג אינקאָרפּאָרווטעד פאַרמאָגט צו דעם מאָג ,אָדער ועט פאַרמאַגען
צווישען דעם טאָג און די צייט ,ווען די דאָויגע פאַראווניגונג וועם גום-
געהווסען ווערען פון דעם אינשורענס קאָמישאָנער פון מאסאטשוועטס,
און דעם סופּעראינטענדענט

פון אינשורעגט
פון

דעם

פון ניוואָרק.

ליבאָריליעג

אונקאַרפּאָרייטעד,

 )8דאָס די מיטגלידער
ן
וועלכע וועלען אויף אַזאַ אופ
ן
ע
מ
ו
נ
ע
ג
נ
ו
י
ר
ַ
א
ווערען אין דעם אַרבויטער
ן
ע
ט
רינג ,זאָלען האָבען אַלע רעכ
און פּריווילעגיעס ,און זיין באַרעכטוגט
צו אַלע בענעפיטען און אונטערװאָרפען אונטער אַלע רולס און רעגולוו-
שאָגם ,ווי פאַרגעשריבען און ענטװאַלטען אין דער קאָנסטיטוציע פון אַ.
ר { .און אַז זיו זאָלען צאָהלען אין דעם אַ .ר .זייערע צאָהלונגען צו דעם
טויטען-פאָנד לויט דער עלטער ,ווען זיי זיינען אַרוינגעקומען אין דעם
לייבאָר-לועג אונק.

 )4דאָס די מיטגלידערשאַפט פון דעם לויבאָריליעג אינקאָרפּאָריומעד,
וועלכע ווערט אויף אַזאַ אופן אַריונגענומען אין דעם אַרבייטער רונג,
זאָל קריגען פון דעם אַרבייטער רונג מעמבערשיפּ סערטופומיוטס ,אנשטאט
די סערטיופוקייטס ,וועלכע זיו האָבען היינט ,װאָס איז צו זיוי אַרויסגע-
געבען געװואָרען פון לייבאָר-ליעג אונקאַרפּאָרויטעד.

 )9אַז אַלע מיטגלידער פון לוובאָרילועג אונקאַרפּאָרויטעד ,וועלכבע
זיינען אין דער זעלבער צווט אויך טיטגלודער פון דעם אַובייטער רונג,
זאָלען קריגען און דעם אַרביוטער רונג אַן מוגשורענט ,וועלכע זאָל באַ-

די געשוכטע פון ארבוימער רונה
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טרעפען די גאַנצע סומע ,פֿאַר וועלבע זיו זייונען פאַרוובערט און דו בוידע

ייעטיס ,סיידען די אונדיווידועלע פּערואַנען זיינען וויליג אָפּצוואָגען
טאָט
איינע פון די מויטען-בענעפיטס ,צו וועלכע זייערע בעגעפישיארים
זיך פון
געווען באַרעכטיגט אַ דאַנק דער דאָזיגער קאָמבינורונג פון די
וואָלטען
ביידע אָרגאַנוזאַציעס.
 )6דאָס ווען די פאַראייניגונג וועט גוטגעהייסען
רעגירענדע קערפּערשאַפטען פון יעדער פון די ביידע סאָסויעט'ס,
העכסטע
די דאָזיגע פאַראיוניגונג און טראַנספער וועט אויך גוטגעהייסען
און ווען
פון דעם אונשורענס קאָמישאָנער פון מאַסאַטשוזעטס און דעם סו"
ווערען
אונטענדענט פון דעם סטויט ניו-אָרק ,אין איינקלאַנג טיט דו גע-
פּער
פון די ביידע סטויטם ,זאָלען אַלע רעכטען ,טייטעלט ,און אינ-
זעצען
עסט פון און צו אַלע פאַנדס ,פון וועלכען ניט איז כאַראַקטער ,און
טער
ווערען

פון אַלע אַנדערע פאַרמעגענס

פון די

פון דעם לייבאָר-ליעג אינקאָרפּאָריוטעד,

פאַרװאַנדלען זיך אין אַ טייל און אייגענטום פון דעם אַר"
ווערען און
און דער אַרבויטער רינג איז אוונפאַרשטאַנען דערמיט
בייטער רינג.
ען און אויסצוצאַהלען אַלע שולדען און חובות פון וועלכען
איבערצונעמ
באַראַקטער עס זאָל נים זיין פון דעם אויבען-דערמאָנטען לייבאָר-
נוט אוז

לועג אונקאָרפּאָרייטעד.

באַסקין האָט ערקלערט ,אז דער דאַזיגער אַגרימעגט איז נום"

ען געווארען פון די אינשורענס קאַמישיאָנערס פון מאַסאַ
געהייס
טס און נידיאָרק .די וואליואיישאַן פון ביידע ארדענס זי
טשוזע

נען אריבער די געפאָדערטע סומען.

דעם ארבייטער רינג'ס וואלי"

 501פּראַצענט ,און דעם לייבאָר-ליעג'ס וואליואיישאַן
איישאן איז
איז  901פּראַצענט.
דעם אַגרימענט און דעבאַטירענדיג יעדען פּונקט
דורכקוקענדיג
ן ,רעקאַמענדירט די קאָמיטע ,אז דער דאַזיגער
דאַפיר און דאַגעגע
טגעהייסען ווערען פון דער קאָנװענשאַן ,און די
אַנרימענט זאָל גו
 .קאמיטע זאָל אינסטרואירט ווערען דורכצופיהרען דעם
נאַצ .עקז
אַנרימענט אזוי שנעל וי די אויטאָריטיס פון ביידע סטייטס וועלען
דעם זעלבען אונטערשרייבען.
ַָן פון דער קאַמיטע איז איינשטימיג אַנגע-
די רעקאַמענדיישא
געװאַרען מיט שטורמדינע אַפּלאָדיסמענטען.
נומען
ר באָסטאַנער קאַנװענשאַן זיינען צום ערשטען מאֵל
אויף דע
ַלע באַאַמטע (טשערמאַן ,װוייס-טשערמאַן ,סעקרעטער
די נאַציאַנא
זשורער) ערוועהלט געװאָרען פון די דעלענאטען גופא.
און טרע
דעמאַלט פלעגען זיי ערוועהלט ווערען אויף דער ערשטער ז-
ביז
צונג פון דער נייער נ .ע .ק ,פון די עקזעקוטיוו מיטגלידער.

.

אל

דו געשומטע פון ארביימער רוֹנ.

ערוועהלט געװאַרען זיינען ; ר ,גוסקין ,טשערמאַן; . :ראַ-
בערטס ,ווייס-טשערמאַן :מ ,י .אַשפּיז ,עקזעקוטיוו סעקרעטער:
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טרעזשורעך.

ראַטחמאן,

אויף דער באַסטאַנער קאַנװענשאַן איז באַשלאַסען געװאָרען

( )1צו העכערען דעם קראַנקעו-בענעפיט פאַנד פון זעקס ביז אויף
אַכט דאלאר ; ( )2אויסצוארבייטען א פּלאַן ,װוי צו העלפען די עקס-
פּאַציענטען פון א .ר .סאַניטאַריום ,זיי זאַלען זיך ניט דארפען
צוריק

אומקעהרען

די שעפּער,

אין

און

נעהמען אַלע געשטראַכענע מעמבערס
זיי באַפרייען

אריינצו-

( )8א מאַניפעסט

פון די לעצטע דריי יאַהר און

פון די ברענסש-חובות.

נאָך די פאַרהאַנדלונגען האט י ,וויינבערנ געשלאַסען די קאָנ-
ווענשאן.

דערביי האָט ער געהאַלטען פאַלנענדע רעדע:
,פּרוינדע דעלעגאַטען:
עס זוינען

די ארבייט

דאָ פיעל דעלעגאטען,

פון קאַנװענשאָן

וועלכע וועלען

צו ענדע.

איז

זיין אַביסעל ענטוישט

די ערשטע עטליכע טעג ,ווען זיי וועלען צוריקקומען

אַהיים ,אָבער ווען

זיי וועלען לעזען די פּראַטאָקאָלען און זעהן װאָס דו קאָנװענשאָן
אויפגעטהאָן,
רינג.

וועלען

זיי' שטאַרק

אוין זאַך מוזען

פון די אינטערעסען

מיר

באַגיויסטערט

געדענקען:

פון  48טויזענד

ווערען

זאָל כבוד
מיטגלידער,

פאַר'ן

האָט

אַרבייטער

ניט שטעהן

העכער

וועלכע ,מיט

זייערע

פאַמיליען ,קענען צוזאַמענשטעלען אַ שטאָדט פון אַ פערטעל מיליאָן מענ-
שען.

מיר מוזען פאַרגעסען אָן פּערזענליכע קריוודעס.

גאַטען ,קומענדיג

אַהוום ,בריונגען

זאָלען די דעלע-

אַ גרוס צו דוֹ ברענטשעם,

איבערגע-

בענדיג די אידעאלען,

פאַר וועלכע דער א .ר .אוו גערינדעט

געװאָרען,

און זאַלען פאַרטזעצען

די זעלבע גוטע אַרבייט סיט דער זעלבער איבער"

געבענהייט ,װוי זיי האָבען דאָס געטאָן ביו איצט.
איהר װוייסט גאַנץ גוט ,אַז די צייט איז אַ שווערע.

פון דער איסט

ביז וועסט ,פון נאָרד ביז סאוטה ,האָט מען געמאַכט א פארשווערונג געגען
דער אַרבייטער-באַװעגונג.

הוינט צן טאָג ,ווען אַנדערע עקאַנאָמישע

אָר-

גאַנוזאַציעס און טרייד-יונואַנס ווערען טאָגיטעגליך צובראַכען ,איו דער
אַ .ר .די אוונצוגע אָרגאַניואַציע ,וועלכע קען אויפהאַלטען

איהר

סאָלו-

דאַרימטעט און גאַנצקיים.
די קומענדע עקזעקוטיוו קאָמיטע האָט אַ זעהר שווערע פלוכט דורכ-
צופיהרען

דאָ אין מאַסאַטשוועטס

מאָל זאָל דער אַ .ר .האָבען
געבענע סאָצואַלוסטען".

און איבעראַל ,אַז איין מאָל פאַר אַלע

אין זיינע רייהען

נאָר טרייע און איבערגע-

אב .עפּשטיין,

עס האָבען אויך געהאַלטען שלוסירעדעס:

מאיר לאַנדאַן ,י ,באַסקין ,מ .לעװינסאָן ,י .ב .ביילין ,דער אַװעק-

נ .ע .ק ,.י .ה .ישורין ,און דער

געהענדער טשערמאן פון דער
אַריינקומענדער ,ר ,גוסקין.

דער רעפערענדום איבער די באַשלוסען אויף דער
1מער קאָנװענשאָן
,1

אַראַניזאַציאַנס

א---.דער אַסעסמענט

פאַנד

פאַר'ן אָרגאַניזאַציאָנסיאַרבייט פאָנד זאָל גע"

העכערט ווערען פון  4סענט אויף  6סענט אַ קװאַרטאל.
ב---.אַ .מאַנופעסט

זאָל ערקלעהרט

האָבען ויך געשטראָכען
,1

דאָס ווען

צו דוי מיטגלידער,

ווערען

װאָס

פון אַרבייטער רינג פון די יאָהוען  8191בין

זיי וועלען אריינקומען

אין אַרבייטער

רינג פון דעם

טאָג ,װאָס דער נייער קאמפּוין פאַר מיטגלידער וועט זיך אָנפאַנגען ,ביו
מאַו9991 ,

זאָלען

(אַריינגערעכענט),

זיין פריו

זיי

פון זיוערע אַלטע

שולדען צו דו ברענטשעס (מיט דער אווסנאַהמע פון שטראַפען און לאָאן-
פאָנד געלדער).
בענעפיט

,2

אַסעסמענט

א---.דער קראַנקען-בענעפיט זאָל געהעכערט ווערען פון זעקס דאָלאר
אַ װאָך אויף  8דאָלאר אַ ואָך .דער טעקס פאַר דעם דאָזיגען פאָנד זאָל
געהעכערט ווערען פון  09סענט אויף אוין דאָלאר פינף סענט אַ קװאַרטאל
אויב דער עקטשוער! וועט אויסגעפונען ,אַז דער דאָלאר מיט  8טענש וועט
זיין געניגענד.
,3

א---.דער

אַדמיניסטריישאַן

צום

אַסעסמענט

אַסעסמענט

אַדמיניסטרוישאָן

פאָנד זאָל געהעכערט

ווערען פון  09סענט אויף  49סענט אַ קװאַרטאל.

4

בילדונגס

פאַנד
קומענדען

א---.דער בילדונגס-טעקס זאָל פאַר'ן
ווערען פון  8סענט אויף  8סענט אַ קװואַרטאל.
דער שוליטעקס

ב--שול-פאַנד--
 8סענט אויף  9סענט אַ קװואַרטאל.

יאָהר

זאָל געהעכערט

געהעכערט

ווערען

פון

די געשוכטע

פון ארבייטער
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רונג

אַמענדמענטס צו דער קאנסטיטושאן
א---.אַרטיקעל  ,2פּאַראַגראַף  ,8זאָל זיך לעזען וי פאָלגט:

,נייע

פאָרגעשלאָגענע קאַנדידאַטען ,וועלכע ווילען זיך אינשורען אויף מעהר ווו
פיער הונדערט דאָלאר ,ביז טויזענדע דאָלאר ,א .ז .וי"
ב---.אַרטיקעל  ,81פּאַראַגראַף  1און פּאַראַגראַף  ,11זאָל זיך לעזען:

,ווען א מיטגליד פון אַ .ר .געפינט וזיך אין אַ שטאָדט ,וואו עס איו דאָ
אַ ברענטש פון אַרבייטער רינג ,זאָל ער זיך מוזען טראנספערירען צו דעם
פון שטאָדט אין פאַרלויף פון זעקס טאָנאַטען.

ברענטש

(אַן אויסנאֵהם

זיינען די ,װאָס ווערען פון דער נאַצ .עקז .קאָמ .טראנספערירט*).

פּאַראַ-

גראַף  11פון זעלבען אַרטיקעל זאָל געענדערט ווערען און זאָל זיך לעוען :

ו,וען אַ מעמבער עט לאַרדזש באַזעצט זיך אין אַ שטאָדט ,וואו עס איו דאָ
אַ ברענטש ,מוז ער זיֹך טראנספערירען צום ברענטש אין פאַרלויף פון
 6מאָנאַטען".

ג---.אַרטיקעל  ,81פּאַראַגראַף  ,91זאָל זיך לעזען, :דער ברענטש-
סעקרעטער מוז ,בעפאָר שטרייך-אווענד ,אַרויסשיקען רעדזשיסטרירטע
בריעף צו מיטגלידער ,וועלכע האָבען נאָך ניט איונגעצאָהלט זייערע בילס".
(ביז איצט האָט דער פּונקט געלויטעט ,אַז דער ברענטש-סעקרעטער האָט די
רעדזשיסטרירטע בריעף געדאַרפט שיקען  01טעג בעפאַר שטרייך-אווענד).

ד---.אַרטיקעל  ,81פאַראַגראַףה  7זאָל זיך לעזען, :סמעשעל מו-
טינגען פון דער ג .ב .אוו ד .קענען גערופען ווערען פון סעק .פון דער
נ .ב .אוו ד .מיט דער שריפטליכער גוטהייסונג פון א מאיאָריטעט מים"
גלידער פון דער נ .ב .אוו ד ,.ווו פאָרגעשריבען

אין טעקשאָן ".0

ה---.אַרטוקעל  ,81פּאַראַגראַף  : 11צו ענדע פון סעקשאָן ,וואו עס
שטעהט אַז די נ .ב .אוו ד .דאַרף מאַכען רעקאַמענדאַציעס צו דער קאַנ-
ווענשאָן ,זאָלען צוגעזעצט

ווערען די פאָלגענדע ווערטער:

,צו וועלכער

זיי זאָלען זיין באַרעכטיגט צו שיקען איין ( )1פאַרטרעטער..
ן---אַרטיקעל  ,12פּאַראַגראַףה  ,81זאָל אַטענדירט ווערען װוי פאָלגט:

,עדער דעלעגאָט צו די געוועהנליכע קאָנװענשאַנס איז באַרעכטוגט צו
י
פינף דאָלאר אַ טאָג פאַר צויט-פאַרלוסט און צו עקספּענטעס פאַר ועדען
טאָג ,װואָס די קאָנװענשאָן סיטעט ,לויט דעם באַשלוס פון קאָנװענשאַן,
און אויך פאַר דער צייט פון דער רייזע הין און צוריק פון דעם דעלעגאַטט
וואוינונג ביז דעם קאַנװענשאָן-פּלאַץ*.

ז---אַרטיקעל  ,22פּאַראַגראַף  ,8זאָל אַמענדירט װוערען:
דעלעגאָט

צו אַן אויסערגעוועחנליכער

צו פינף דאָלאר אַ טאָג"

קאָנװענשאָן

;אַו א

זאָל זיין באַרעכטיגט

(דער אוצטיגער פונקט לויטעט ,אַו א דעלענאם
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קאָנװענשאָן איו באַרעכטיגט נאָר צו דריי

דאָלאר אַ מאָג).

ח---אַרטיקעל  ,02פּאַראַגראַף ( 9צושטעלען אַ נייעם פּאַראַגראָף) :
,דו נאַצואָנאַלע עקזעקוטיוו קאָמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט צו רופען
ספּעציעלע קאַנװענשאָנס צו אַמענדירען די קאָנסטיטושאן ,אום נאָכצן"
קומען די געועצען פון דוֹ פאַרשידענע סטייטס ,וואן דער אַ .ר .טהוט
אָדער ערװואַרטעט צו טהאָן ביונעס .דו נאַצ .עקו .קאָמיטע זאָל האָבען
דאָס רעכם צו באַשטימען

זאָל באַשטעהן

ווענשאן

קאָנווענשאן

זאָל זיין.

פון וויפיעל דעלעגאַטען

אַזאַ ספּעציעלע קאָנ"

און אויך װווי די ערוועהלונג צן אַזאַ ספּעשעל
דוֹ דעלעגאַטען זאָלען קענען האַנדלען נאָר וועגען

אַזעלכע אַמענדמענטס ,צוליעב וועלכע דו ספּעשעל קאַנװענשאָן
געװאָרען".

באַרופען

(אונטער דעם װאָרט ,סטויטם"

איז אוונ"

ווערט אויך פאַר"

שטאַנען קענעדע און דיסטריקט אוו קאָלאָמבוא).
ט---.אַרטיקעל  ,82פּאַראַגראַף ( 41צושטעלען אַ נייעם פּאַראַגראָף) :
,קיין מעמבער פון דער נאַצ .עקו .קאָם .זאָל ניט קענען זיין אין אַמֹט
| מעהר ווי .דרוו יאָהר נאָכאַנאַנד".

ו---.אַרטוקעל  ,82פּאַראַגראַף  ,5זאָל פון אָנפאַנג צוגעשטעלט ווערען:
,די נאָמוניישאָן קאָנפערענץ זאָל ערוועהלען צוויי צעהלערם פון קאָנ"
פערענץ וועלכע זאָלען צוזאַמען מיט דו אָנגעשטעלטע פון אָפיט צעהלען די
באַלאָטס ,און נאָך דער קאָנפערענץ זאָלען פּובליצירט ווערען די נעמען --
א .ז .וי"
ביישטייערוננען

0

צו די אינסטיטוציעס

פון באַסטאַן

לייבאָר לויטעאום אַסאַסיאיישאן פון באָסטאָן  008 --דאָל ;.בית
ישראל האָספּיטאל פון באָסטאָן  089 --דאָל ;.אינטערנעשאָנאל האָום --
דאל ; .טשעלסו לויבאָר לווסעאום  009 ---דאל } ,נוו-ענגלאנד ביוראָ

0

 009 --דאל; , סענטער לויבאָר ליעג  009 --דאל ; .מושב זקנים 001 --דאל ; ,סטרייקענדע אייזען-אַרבייטער  001 --דאל ; .פאַראווניגטע אודו"
שע געװוערקשאַפטען

דאל;.

0
?

 001 ---דאל ; .באָסטאָן

בית יתומים  08 --דאל;.

אראנדושמענט

קאָמיטע --

הכנסת אורחים  08 --דאל.

אַלגעמינע ביישטייערוננען צו אַרבײיטער און ראַדיקאַלע
אַרגאַניזאַציעס
אַרבייטער בונד פון פּוילען  000,9 --דאל;.

טישע פעדעראַציע  087 --דאל;.

אידישע סאָצואַליס-

רענד סקול  000,1 --דאל;.

שיקאַגאָ

נאַציאָנאַלע פּאַרטיו-הויו  000,1 --דאל ;.ניו-יאָרק ,קאָל" 000,1 --
דאל, ;.נייע וועלט?  087 --דאל.ן ,מעסענדושער" (אַ צויטונג צו

דו געשיכטע פון ארבייטער

60

רונג

אַגיטירען דעם סאָציאַליזם צווישען דו שװואַרצע)  008 --דאל ; .שיקאַ

גאָר ענגלושע סאַָצואַליסטישע ציוטונג  000,8 ---דאל( .דו סומע זאָל גע"
געבען ווערען ,ווען דו צייטונג וועט אָנפאַנגען צו ערשיינען ).מפרייע
אַרבייטער שטימע"  008 ---דאל ; ,לאָס אנדושעלעם טאַניטאַריום 000,1 --
דאל ;

לאָס אנדושעלעס

פאַר קאָנטאָמפּטיװוס

רעליעף

---

000,9

דאל;.

דענווער סאַניטאַריום  008 ---דאל ; .דענווער קאָנסאָמפּטיוו רעליעף --
 0דאל ; .צו פאַרשידענע האָסיפּטאלט  000,8 ---דאל( .דו צוטיילונג
זאָל איבערגעגעבען ווערען צו דער נאַצ .עקו .קאָמ ;).דעפעגס און אַמ-
געסטיע באַוועגונג  005,9 --דאל( .דו נאַצ .עקז .זאָל צוטיולען דו געלדער

וי זי װעט געפונען פאַר נויטיג);

היברו אומיגראַנט אווך סאָסייעט! --

איוך ליעג  008 --דאל ;{ .קאָאָפּעראַטו-

דאל ; ,נאטשוראליזיישאן
0
ווע פעדעראַכיע  001 ---דאל { .קראפּאָטקין ליטעראַטור געועלשאַפט --
 0דאל ; .פערער סקול  08 --דאל ) .סעקרעטאַריאָט פון קאָנװוענשאַן --

 0דאל, ; .וועטעראן דעפענם לועג"  08 --דאל { ,פאָלקס-ביבלואָטעק ---
 0דאל.
דער רעזולטאַט פון דער אָפּשטומונג:
פּונקט (1א) פון באַלאָט:

 1401פאַר 1912 ,געגען.

פונקט (1ב)  8024 :פאַר 518 ,געגען.
פונקט (9א)  6098 :פאַר 8841 ,געגען.

פּונקט  --- 8צו העכערען דעם אַסעסמענט פון אַדמיניסטרוישאָן פאָנד
פון  02אויף  42סענט אַ קװואַרטאל  9091 ---פאַר 4808 ,געגען.
פּונקט (4א)  ---צו העכערען דעם עדיוקיישאָנאל פאָנד פון  8אווף
 8סענט אַ קװואַרטאל  1609 ---פאַר 7042 ,געגען.

(ב)  ---צו העכערען דעם שול-פאָנד פון  8אויף  9סענט אַ קװואַרטאל
 4508 --פאַר 1971 ,געגען.פּונקט .9

אַמענדמענט צו דער קאָנסטיטוציע:

(א)  0098 --פאַר 4571 ,געגען;

(ב)  7904 --פאַר 877 ,געגען ;

(ג)  5024 ---פאַר 788 ,געגען ; (ד)  1592 --פאַר 698 ,געגען ( 1ה) --
9
7

פאַר 977 ,געגען;
געגען;

(ח) --

(ו)  9682 --פאַר 9671 ,געגען;
9001

פאַר 1188 ,געגען;

(ו)  8902פאַר,

(ט)  8992 --פאַר,

געגען.
אַלֶע פּונקטען ווענען די נעלדער פאַר באַסטאַנער אינסטיטו"

ציעס און די אַרבײטעראַרגאַניזאַציעס ,װאָס די באָסטאַנער קאָנ-
װוענשאָן האט רעקאמענדירט מנדב צו זיין ,זיינען ביים רעפערענ-
רום דורכגעגאַננען פיט אַ גרויסער פמעחרחייט שטימען,

די געשיכטע
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.921-2
די ערשטע אַרבייט נאָך דער באַסטאַנער קאַנווענשאן ,װאָס
האָט אַָנגענומען דעם אָפּמאַך פון פאַראייניגונג צווישען דעם אַר-
בייטער ריננג און לייבאָר-ליענ ,איז געווען ,דורכצופיהרען די גע"
זעצליכע זייט פון דער פאַראייניגונג.
גלייך נאָר ,וי די נייע נאַצ .,עקז .קאַמיטע איז אַריין אין
אמט ,האָט זי דעם פּונקט נעשטעלט אויפ'ן טאַנעס-אַרדנונג .און
תיכף ,ווען די אַלע מניעות מצד דעם געעזץ זיינען געװאָרען באַ-
זייטיגט ,אין די פאראייניגונג געװאָרען א פאַקט,
אָנפאַנג סעפּטעמבער ( )1291זיינען אַלע ברענטשעט פונ'ם
לייבאָר-ליעג אַפיציעל? אינסטאַלירט געװאָרען אַלס ברענטשעס פון
אַרבײטער ריננ .די נאַצ ,עקו .קאָמיטע האָט ביי דער אינסטא-
זי האָט דערביי פאַר-
ליישאן זיך נעפיהלט זעהר יום-טוב'דינ.
חתמ'עט דעם לעצטען בלאט פון דער נעשיכטע ,װאָס האט זיד
געצוינען אזוי פיעל יאַהרען ,און װאָס האָט זיך געענדיגט דערמיט,
דאָס דער אַרבײטער דינג איז סוף כ? סוף געװאָרען געזעצליד
אין מאאסטשוזעטס סטייט.
אין דעם זומער פון  1291האַָנען זיך די סכסוכים צווישען

די ,לינקע" און די ,רעכטע" אין דער אידישער באַועגונג פאַר-
שאַרפט.

די קאַנווענשאן פון דער אידישער סאַציאַליסטישער פעדעראַ-
ציע ,װאָס איז פאַרגעקומען אָנמאַנג סעפּטעמבער ,1291 ,האט זיד
געענדינט מיט אַ שפאלטונג .די מאַיאַריטעט דעלענאַטען פון דער

קאַנװענשאַן האָט באַשלאַסען זיך אָפּצוטײלען פון דער ס .פ,
די מינאָריטעט ,ואָס איז נעבליבען לאַיאַל צו דער פּאַרטײ,
האָט פאַרלאָזען די קאַנװענשאַן און האָט גערינדעט דעם ,סאַציאַ-
ליסטישען פאַרבאַנד" ,גענעראל-סעקרעטער י .באַסקין האָט מעהר
סימפּאַטיזירט מיט די ,וועלכע זיינען געבליבען אין דער פּאַרטי,
און האָט אַלס פּריוואט-מאַן באַגריסט די גרינדונג פון ,פ,אַרבאַנד",
די מיטנלידער פון דער פעדעראַציע ,צווישען וועלכע עס
זיינען געווען אַקטיװוע א .ר ,טוער ,האָבען זיך שפּעטער אָננע-
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דו געשונטע פון ארבווטער רוג;

שלאַסען אֵן דער װאַָרקערם
דער ס,8 .
דער קאַמף אין די פּאַרטיײ-רייהען איז אַריבערנעטראנען גע"
װואָרען אין די אַרבייטער רינג ברענטשעט.
שוין פריהער ,בעפאָר דער שפּאַלטונג אין דער פּאַרטײי ,האָט
זיך אוים'ן סמך פון אַ צושריפט פון בר 89 ,אַרנאַניזירט א קננער
קאַמיטע ,װאָס האָט באקעמפט די נאציאנאלע עקזעקומיווע און די
נעשאַנאל באַרד אוו דירעקטאָרס,
פאַרטיי,

װאָס פיהרט

א קֹאַמף מיט

וי מיר ווייסען ,אין די פּרינציפּען-ערקלערונג ,װאָס אין
געװאָרען אָנגענומען אויף דער נוארקער קאַנװוענשאַן ,דורכגעפאַלען.
איז דער ארבייטער רינג אַ געוויסע צייט געבליבען אֶהן א פּרינ-
ציפּעןדערקלערונג ,די נאַצ ,עקז .קאָמיטע האָט געװואַלט אָפּװאַרטען
מיט דעם ביז די כװאַליע פון דער רעאַקציע װועט אַריבער ,מעשה
שטן ,איז גראָד נויטיג געווען צוצופּאַסען איינינע פּונקטען אין דער
קאַנסטיטושאן צו די פאַדערונגען פֿון מאסאטשווזעטער נגעזעצען,
אַניט װאַלט דער ארבייטער רינג דארטען ניט געקענט ווערען גע-
זעצליך,
די 91נער קאַמיטע האָט נע'טענה'ט ,אז די נ .ע .ק .אוו
נ .ב .ד ,האָבען אָפּנעשאַפט די דעמאַקראטישע איינריכטוננען אין
אַרדען און אַז מען האָט פאַרראַטען די פּרינציפּען פון אַ .ר .צוליב
דעם טשארטער פוז מאסאטשוזעטס,
דער חויפט-קאַמף צווישען די ,לינקע" און די ,רעכטע" האָט
זיד אַנגעהויבען ,װי געזאָגט ,נאָך דעם ,וי די אידישע פעדעראַציע
האָט פאַרלאַזען די פּארטיי,
אַזאַ ברודער-קאמף האט זיך געמוזט אָפּשפּינלען אוים'ן געזונד
פון אַרבייטער ריננ און שעדיגען זיין ענטוויקלונג.
אָבער ניט געקוקט אויף דעם ,האָט דער אַרדען אַנגעהאלטען
זיינע פּאַזיציעס און האָט דורכגעפיהרט אַ גאַנצע רייהע אונטער-
נעחמוננען פאַר אינעווייניג און אויסענווייניג ,סיי בנונע דעם אַר-
בייטער רינג גופא און סיי בנוגע דער געזעלשאפטליכקייט ,ואו
דער אָרדען האָט שוין נעשפּיעלט די ערשטע פידעל,

דער גרויסער פאַרקעמפער

יודזשין װווֹ .דעבס ,וועלכער האָט

גע'חושכ'ט אין אַטלאַנטאר טורמע ,באַרובט פון זיין פרייהייט צו-
ליב זיין קאַ מ ף פֿאַר דער פרייהייט פון אנדערע ,איז געװארען
אין דער באוענונג פֿאַר
באגנאדיגט פון פּרעזידענט האַרדינג,

דעבס'עס באַטרייאונג זיינען די ארביימער רינג ברענטשעס ,אונטער

דוי געשובטע אֿון ארבוומער רונה
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דער פיהרונג פון דער נאַצ .עקז .קאַמיטע ,געשטאַנען אין פראַנט,
אין די סאַמע פאַדערשטע רייהען.
אין דעם יאָהר איזן סאַװויעט רוסלאַנד געװאָרען געפּלאַנט מיט
זיינען די א .ר .ברענטשעס ווידער געווען
דעם גרויסען הונגער.,
די ערשטע זיך אָפּצורופען מיט שטיצע.
די נאַצ .עקז .קאַמיטע האָט זיך באַטײליגט אין אַ קאַנפערענץ,
װאָס די פּיפּעלס רעליעף האָט גערופען וועגען אלגעמיינער רעליעף
פאַר רוסלאַנד ,מיט דער קאַנפערענץ זיינען די אַ .ר ,דעלענאַטעו
אָבער ניט געבליבען שטאַרק צופרידען .דער רעפּאַרט פון נ .ע .ק.
|
צו דער 22טער קאַנווענשאן דערצעהלט :
,יר מוזען דאָ דערמאנען ,אז אין מאַנכע פראגען זיינען מיר מיט
מ
דעם פּיפּעלס רעליף ניט געווען איינפאַרשטאַנען .ווען זיי האָבען גערו-
פען אן אלגעמיונע קאָנפערענץ וועגען רוסישע רעליף און צווישען די
אונוצואַטאָרען פון קאָנפערענץ איז אויך געווען דער אַ .ר ,.האָבען מיר
פאַרשטאַנען ,אז די הילפס-אַקציע וועט אָנגעפיהרט ווערען סיו פאר אלגע-

מיינע רוסישע רעליף ,סיי פאר אידישע רעליף אין רוסלאַנד.

ביי דער

קאָנפערענץ גופא האָבען די פארטרעטער פון דער פּיפּעלס רעליף קאָמיטע
דורבגעפיהרט א באשלום ,אז די זאמלונגען זאָלען געהן בלויז צו העלפען
דו אידישע באַפּעלקערונג אין רוסלאַנד .װוי מיר האָבען שוין אויבען
אָנגעדייטעט ,האָבען מיר געהאט א קלאָרע און גאַנץ אנדערע שטעלונג אין
דער פראגע .מיר האָבען דארום אויף דעם געביט ניט געקענט געהן האַנד
און האַנד מוט דער פּיפּעלס רעליף .מיר האָבען נאָכדעם גערופען זעלבסט-
שטענדיגע

אַ .ר .קאָנפערענצען

וועגען

דער אויבענדערמאנטער

רוסישער

און אידישער רעליף".
אויף דער ניודיאָרקער קאַנפערענץ ,װאָס די נאַצ ,עקז .קאַמיטע
האָט איינגערופען פאַר די הונגערינע אין רוסלאַנד ,האָט זי פאַר-

געשלאַנען פאַלגענדע רעזאלוציעס ;
 )1דער אַרבײטער רינג פיהרט אַן זיין הילפס-אַרבייט פאַר
רוסלאַנד אָהן וועלכער עס איז פאַרבינדונג מיט אַנדערע רעליעף-
קערפּערשאַפטען.
 )0די רעליעף-נעלדער פוז אַרבײטער רינג זאַלען זיין פאַר די
הונגעריגע אין רוסלאנד אין אלנעמיין און פאר די אידען אין

רוסלאנד.
|
) ווען דאָס נעלד װעט זיין קאַלעקטירט ,זאָל די נאַצ .עקז.
קאַמיטע באַשליסען וי צו צוטיילען די רעליעף-געלדער לויט די אום"
שטענדען ,װאָס וועלען דאַן זיין אין רוסלאַנד,

דו געשונטע
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 )4אוב אַ ברענטש פון אַ .ר .װעט וועלען געבען זיין ביי-
שטייערונג בלויז פאַר אַלגעמײינע רוסישע ,אָדער בלויז פאַר אידי-

שע רעליעף ,זאל דער דאָזיגער פאַרלאַנג פון ברענטש דורכגעפיהרט
ווערען.
די קאַנפערענץ איז פאַרגעקומען דעם 99טען אױגוסט,1991 ,

אין ,פאַרװוערטס האֵל"( .נ .לאַנדאָן ,טשערמאַן; :י .דינערשטיין,
װייסיטשערמאַן ; י .דריישפּיעל און מ .איווענסקי ,פעקרעטאַרען).
עס זיינען
דעלעגאַטען.

געווען

פאַרטראַטען

671

ברענטשעס

מיט

885

עס זיינען פאַרנעקומען טעמפּעראַמענטפולע דעבאטען וועגען
דעם כאַראַקטער פון רעליעף .,מאַנכע האַבען געװאָלט ,אַן די קאנ-

פּערענץ זאָל באַשליסען בלויז פאַר אידישע חילף.

אַ סך זיינעי

געווען פאַר דער רעקאַמענדאַציע פון דער עקזעקוטיווע ,אַז די
זאָל זיין פאַר רוסלאַנד אין אַלגעמײן און פאַר די אידען אין
לאַנד , די מאַיאָריטעט איז געווען פאַר אַן אַמענדמענט צו
רעזאָלוציע פון דער נאַצ .עקז .קאַמיטע ,אַז די געלדער זאלען
צום אַלגעמײינעם רעליעף פאר רוסלאַנד.
עס איז אויסנעקליבען געװאָרען אַ 8פער קאַמיטע ,וועמענס
אַרבײט עס איז געווען צו שאַפען שטיצע פאַר די הוננגערינע אין
רוסלאַנד,

הילף
רום-
דער
געחן

ר .גוסקין ,טשערמאַן

פון דער נ .ע .ק ,,האָט צום סוף פון דער

קאַנפערענע נעמאַכט פאַלגענדע ערקלעהרוננ :
;די קאָנפערענץ ,באַרופען

פון ניו-יאָרקער ברענטשעס ,קענען

זיין

בלויז בינדענד פאר נון-ואָרק .עס איוז ניט קיון קאָנװענשאָן ,וועמעס
באַשלוטען זיוגען בינדענד פאר דאָס גאנצע לאנד .מיר וועלען דורכפוה-
רען  001פּראָצענט אלע באַשלוסען פון ניו-יאָרקער קאָנפערענץ ,אָבער דאָס

זעלבע וועלען מיר טאָן מיט אנדערע קאָנפערענצען ,װוי זייערע באַשלוסען
וועלען ניט זיין".

די ,חאַיאַס" האָט אין דעם יאָחר אָנגעפיהרט א קאמפּיין פא

אַ מיליאָן דאַלאר

די עקזעקוטיווע האָט זיך געווענדעט מיט אַ

צירקולאַר-בריעף  ---אויד דורדך דער פּרעסע  ---צו אַלע ברענטשעס,
זי זאַלען שאַפען  000,52דאלאר,
וי
אַקטיװוע

עס
טוער

איז

שוין

בעפֿאַר

פריהער
דער

געזאָגט

באַָסטאַנער

געװאָרען,
קאַנווענשאן

האָבען

איינינע

גענרינדעט

א

קאָמיטע צוֹ שאַפען אַ פאַנד פֿאַר אַ האַספיטא? אין סאַוויעט רוט-
לאַנד ,אין פאַרלױף פון יאָהר האָט די קאַמיטע צונויפגעקליבען

דו געשיבטע
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דורך נדבות פון מיטגלידער און ברענטשעס ,אויך פון אונטערנעה-
מונגען ,אַ קיימא לן פון צעהן טויזענד דאַלאר,
די נאַצ .עקז ,קאָמיטע האָט שפּעטער אַליין איבערנענומען די

איניציאטיווע צו ענדינען די וויכטיגע אַרבײט ,װאָס די פּריװאַט
קאַמיטע האָט זיר אונטערגענומען.
אינ'ם רעפּאַרט צו דער 22טער קאָנווענשאן מעלדעט די נאַצ.

עקז ,קאָמיטע, :די קאַָמיטע שטעהט איצט אין פאַרבינדונג מיט
דעם צענטראַל-קאַמיטעט פון רויטעז-קרייץ אין רוסלאַנד וועגען
גרינדען אַזא האסמיטאל" , , .
 . , , ,עס איז צו האָפען ,אַז גאָר אין קורצען וועלען מיר זייז
אימשטאַנד פּראַקטיש דורכצופיהרען דעם וואונש ,װאָס דִי גרינדער
פון אָט דער אונטערנעחמונג האָבען אָנגעפאַנגען".
די פאַרבינדוננען מיט דער פּיפּעלס רעליעף זיינען אין דעם
פון דעם
יאָהר געווען די זעלבינע ,וי אין די פאַרינע יאָהרען.
פאַנד ,װאָס האָט זיך אָנגעקליבען אין אַפיס פאַר די אידישע מלחמה-

קרבנות ,האָט די נאַצ .עקז .קאָמיטע איבערגעשוקט אין מאַנאַט יוני
( )1991פערציג טויזענד דאַלאר .,אויסער דעם האָט זי געזאַמעלט
דריי טויזענט דאלאר ,ספּעציע? פאר די קינדער-שולען אין אייראפא.
די אַרבײיטער רינג ברענטשעס איבער'ן לאַנד האָבען גענומעז
אַ גרויסען אנטיי? אין דעם ,דראַיוו" פאַר  41מיליאַן דאַלאר,
װאָס עס אין אין דעם יאָהר געװאָרען אנגעפיהרט דורך דער
|
דזשאינט דיסטריביושאן קאַמיטע.
וי אַלע יאָהר ,האָט די נאַצ .עקז .קאָמיטע אויך אין 2271291
אונטערנעשטיצט די טרייד-יוניאָן באַװעגונג מיט אַלע מעגליכע
מיטלען ,זי האָט געשיקט ספּעציעלע באַגריסונגען :

) צו די סטרייקענדע קלאָוקמאַכער;

 )2צו די ליירים

ווייסט-מייקערס ,וועלכע האָבען זיד געפונען אין אַ סטרייק ,אין
פילאַדעלפיא;  )4צו די סטרייקענדע קוילען-מיינערס.

זי האָט אויך אַרױסגעשיקט א צושריפט צו די ברענטשעם,

וואו זי האָט אויפנעפאָדערט ,אַז אַלע זייערע מיטגלידער ,די צי-
גאַרעזדמאַכער ,זאָלען זיך אָנשליסען אָן דער ציגאַרען-מאַכעוס יוניאַן,
וועלכע האָט אַנגעפיהרט א קאמפּיין צו אַרגאַניזירען דעם גאַנצען

טרייד,

וץ דעם ,האָט די נאַצ .עקז .קאַמיטע אינדארסירט אַפּיעלס
אַ ח

צו שטיצען דעם לאָס אנדזשעלעס סאַניטאַריום ,דעם דענווער סאַ-
אַריום און די חיים פון עקס-פּאַציענטען אין דענווער .זי האָם
ניט

דו געשיכטע פון ארבייטער רונג
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אנטייל
גענומען אין דער קאַנווענשאן פון דער אידישער סאַציאַ-
ליסטי
ש
ע
ר
פ
ע
ד
ע
ר
א
ַציע ,אין דער קאנפערענץ פון דער נאטשוראפו-
ן
זיישא אייד ליעג ,אין דער קאַנפערענץ און אין דעם קאמיטעט צו
שאַפען ביכער פאַר רוסלאַנד; איז געווען פאַרטראַטען ביי פאַך-
שידענע היריננס אין ואַשינגטאָן גענען דער באַשריינקונג פון
אימיגראַציע ,ביי די הירינגס אין אַלבאַני ווענען פאַרשידענע שער-
ליכע בילס געגען דער אָרגאַניזירטער ארבייטערשאפט ,א .אז .וו
אויף דעם 0פ-יעהרינען יובילעאום פון מאיר לאַנדאָן ,וועלכער
איז די נגאנצע ציים פארבונדען מיט'ן ארבייטער רינג און איז זייט

יאָהרען דער ליגעל? אדווייזער פון אַרדען ,איז דער ארבייטער רינג

געווען דער הױיפּט מחותן .באזונדערס האָט זיך די נאצ .עקז .קאַ-
מיטע נעפיחלט יום-טוב'דינ אוים'ן -82יעחרינען יובילעאום פון
,פאַרווערטס" ,װאָס איז געפייערט געווארען אין אמפּריל  .2901דוי

נאצ .עקז .קאַמיטע האָט געשיקט א ספּעציעלען שליח ,דעם גענעראפ
סעקרעטער ,י .באסקין ,צו באַגריסען דעם ,פאָרװוערטס" אין היפּא-
דראַם ,וואז עס איז פאַרגעקומען א גרויסע פייערונג.

אין מאַײנומער

,פריינר"

( )9291געפינען מיר פאַלנענדען

עדיטאָריעל לכבוד דעם ,פאַרווערטט"-יובילעאום :
,דו אודישע אַרבווטער-באַװעגונג אין אמעריקא פויערט דעם 8סטען

אפּרול דעם -82ועחריגען יובילעאום פון ,פאָרווערטס" .אויגענטליך אין
דאָס טאקע אויך איר אייגענער וובילעאום .זי איז אלוין אויך פאר דער
צווט אווסגעוואקסען רוזוג גרויס .אין פיל פּרטים אין דאָס א ביין פון
איהר ביין און פלווש פון איהר פלויש .עס אוו זיי שווער פאַנאַנדער-
צוטיילען .ביידענס געשיכטע אוז דורכגעוועבט מיט די פעדים פון דער

אַמעריקאנער ווירקלובקייט.
דער ריזיגער ערפאָלג פון ,פּאָרווערטס" אויף דעם געביט פון פאך-
שפּריוטונג ,האָט צו זיך קיין גלווכען ניט אין דער געשיכטע פון דער או-
דישער פּרעסע אין אלגעמיון און פון דער אידישער אַרבייפער-פּרעסע או-
בערהויפּט .אונז דוכט ,אז עס אוז אובערהויפט ניטאָ אויף דער גאַנצער
וועלט אן ארבוושער"צווטונג ,װאָס זאָל געקויפט ווערען יעדען טאָג אין

נאָהענט צו  000,009עקזעמפלאוען.

דאָס איז דאָך כמעט אַװוי פול ,וי

אלע אודישע טעגלוכע צויטונגען אין דער וועלט צוזאמענגענומען.
אין אוונער פון די זעלטענע צופאַלען ,אז אן ארבייטער-צויטונג זאָל בוט
דאַרפען פאלען פינאַנצועל צו לאסט אויף די אַרבייטער ,נאָר פארקערט--- ,
זאָל נאָך קענען צוהעלפען פונאַנציעל פּאַרשודענע אונסטוטוצועס פון דער
אַרביויטער"באַװעגונג,

דאָס

דוֹ געשוכטע
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דער ארביימער רינג האָט זיך קוינטאָל ניט גענויטיגט אין דער פו-
נאַנציעלער

שטוצע

פון ,פאָרווערטס'".

מאָראַלע הילף ,אָבער ,װאָט דער

אַ .ר .באקומען פון ,פאָרווערטם" ביו פאַרשידענע געלעגענהייטען .דער
,פאַרווערטס? האָם אוצט א סמעציעלע אָפּטיילונג פון אַ .ר .נייעס ,וואו עס
שפּיגעלט זיך אָפּ די טעטיגקייטען פון אַ .ר .אויף פאַרשידענע געבימען.
מיר ווינשען די אַרויסגעבער פון ,פאָרווערטס" ,אז דוֹ אידעע פון
סאָציאליזם ,װאָס זוו האָבען געפּרעדיגט פאר די לעצטע  829יאחר ,זאָל אין

גיכען ווערען פאַרווירקליכט אזוו ברייט און אַזוי פיל ,אז אוהר פאָהן זאָל
פלאַטערען אין אַלע ווינקעלאך פון דער וועלט".
בשעת

דאָס יאַהר  2291איז געבוירען געװאָרען ,זיינעז שוין

די צדדים ,די ,לינקע" און די ,רעכטע" ,געווען בולט אויסקריס-
טאַליזירט ,דער ים פון מחלוקות האָט שטארק נעברויזט .עס איז
געווען קלאָר ,אז דאָס ברויזען װעט איבערגעהן אין אַ שטורם,
די ,לינקע" קאָבען זיד נרופּירט אַרום דער ,פרייהייט" ,ואס

האָט ערב דער 22טער קאַנווענשאן אָנגעהויבען אַרױסצוגעהן ,אוו
די ,רעכטע"  --אַרום דעם ,פאַרווערטס" .,די ערשטע מאַכט-פּראַבע
איז געווען אויף דער נאַמינײישאַןדקאַנפערענץ

צו ערוועהלען קאַנ-

דידאַטען פאַר דער נאַצ .עקז .קאַמיטע אויפ'ן יאָהר  ..82-2291צו
| דער נאַמיניישאן-קאַנפערענץ איזן מען שוין געקומען מיט אַרנ-
מענמען און מיט אַבדזשעקשאַנס קעגען די קאַנדידאַטען .עס אין
פארגעקומעז אַ היצינער ווערטער-שלאַכט.
די רעכטע האָבען געוואונען די קאַנפערענץ .די פאַרהעלטניס

צווישען די ,רעכטע" און די ,לינקע" איז געוועז וי דריי צו איינס.
די ,לינקע" האָבען פאַרלאַזען דעם האָל און זיך נים באַטײ-
אַלס מאַטיו איז אַנגעגעבען געװאָרען ,דאָס
ליגט אין שטימען.
די צעהלער-קאַמיטע ,װאָס די נאַצ .עקז .קאַמיטע ,האָט נאַשטימט,
איז ניט געווען פּינקטליך אין צעהלען די שטימען ,און אַז זי האָט
אנגעפּאקט די קאַנפּערענץ מיט ניטידעלענאטען .מיט דער באשול-
דינונג איז ביים קאָנפערענץ ארויסגעטראטען דער ג,לינקער" .-
זאלצמאן ,װאָס איז אליין געווען א מיטגליד פון נ .ע .ק .זאַלצמאַן
אין פאַר דעם אָננעקלאַגט געװאָרען און די נ .ע .ק ,האָט איהם

אַפיציע? געטאַדעלט פאר מאַכען א בלבו? אויף איהר.

עס איז אויך פֿאַרנעקומען אַ סכסוך פיט דער באַסטאַנער
(ל,ינקער") דיסטריקט קאַמיטע .,די באַסטאַנער דיסט .קאמ .האָט
נִיט דורלנעפיהרט די באשלוסען פון דער נאַצ ,עקז .קאַמיטע בנונע די

די געשוכטע פון ארבויטער רונג
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רעליעף-געלדער פא
ַר רוסלאַנד ,אנשטאט צו שיקען דורכ'ן גענע-
ראַל-אַפיס ,וי
אַלֶע דיסטריקט קאַמיטעס האָבען געטאָהן ,האט זי
דאָס געלד ג
ע
ש
י
ק
ט
ד
ו
ר
כ
'
ן
,
אידגעזקאם'.
די נאַצ .עקז .קאמיטע
האָט די דיס
ט
ר
י
ק
ם
ק
א
ַמיטע אויפגעלייזט און באַשטימט אַן אַנדערע
אויף איהר פּלאַץ,

די
אַלֶע רייבונגען האָבען געפונען אַן אָפּקלאַנג אויף דער טא-

ראַנטער קאַנװוענשאָן.

די 22טע (טאָראָנטא) קאַנװענשאַן
די 22טע
קאַנװענשאַן האָט זיך געעפענט זונטאג דעם 05טען
אַפּריל,2 ,
א
י
ג
.
מ
ע
ס
י
ה
א
ָ
ל
,
ט
א
ַראַנטא ,קענערע.
די קאַנװענשאַן"זיצונגען האָבען זיך אָנגעהויבען מאָנטאג דעם
1טען מאַי
 ,אין ,קינג עדווארד האַטע?? און האָבען געדויערט ביז
שבת אווענד דעם סטען מאַי.
נאַציאַנאַלע באַאַמטע פאר 9991-1991
גוסקין ,טשערמאן

ראָבערטס ,ווייס-טשערמאן
 .ראָטהמאן ,טרעזשורער
באַסקון ,דזשענעראל סעקרעטער

ן
='
י
'
ק
י

פ .געליבטער ,רעקאָרדונג טעקרעטער
מֹאור לאָנדאָן ,ליגעל אדוויוזער

ו .ב .ביילין ,רעדאקחטאר.

די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו קאמיטע
סאניטאריום

קאַמיטע :

בענעפיט

ר .גוסקין

ס .ואקאָבו

? .ראָטהמאן

? .ביילון

מ .ו .אשפון
מ .ספּינראך
ר .געכאמקין

מ .ס .מאָלאָמ
מ .פרודמאן

אַרגאניזאַציאַנס קאַמיטע ;
ל .דיגערשטיין

קאָמיטע ;

נ .סאפּורמאן

עדיוקיישאַנא? קאַמיטע :
א .ליעסון

ב .קרינטקו
ר .זאלצמאן
ב .לעווימאַן

ה .לאַנג

ו  .ראָבערטפּ

מ .גורעוויטש

 3כאנון
ח .בורגין

דו געשוכטע
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גריווענס קאַמיטע ;

אָפיס קאַמיטע ;

ט .העסקעל

ו .מ .ראַזענבלאט
נ .פריימאן

ר .בלאק

ו .ראָטהמאן

א .וויינבערג

מ .מאנדעל

ב .גילמאן

מ .אויבראמט

ב .קראפּקאָ
נאַצ ,באָאַרד אָוו דירעקטאָרען ;

ל .סוימאָנס ,קאליפּאָרניע
וו .סאק ,קאַנעקטיקוט

מ .אוווענסקי ,ניו-ואָרק
ם .מינדלין ,ניו-דדזשוירזו

ש.
ל.
ס.
ס.

ס.
מ.
ל.
ו.

עטינגער ,פּענסיליווונוא
בענענסאָן ,אילינאָין
רובין ,װויסקאָנסין
שטראוס ,טאָראָנטאָ ,קענ.

יאָנאס ,מאסאטשוזעטס
ליקמאן ,מערולאנד
מילער ,ווירדזשיניא
בערנשטוין ,מישיגען

ב .גראדינסקי ,מעין

וּ .פּאַוולאָוו ,ראוד אוילענד

ד .פייבעסאָוויץ ,אָהוואָ

ו .אנדרעס ,טעקסאס

וּ .מאַרגאָלום ,מאָנטרעאל ,קענ.

ה .בעלמאן ,מונעסטאָטא

סאַניטאריום
דר .דזש .האלפּערן
דר .ס .אונגערמאן

מעדיקאל

אדווייזערי

באָארך :

דר .מעק-סווינו
דר .ש .פּעטקין

דר .מ .ראָזענטהאל

אלנעמיינע פעדיקא? אדווייזערי באָארד:
דר .דזש .האלפּערן
דר .י .מעריסאָן

דר .אב .קאספּע
דר .ס .סילווערבערג

דר .חיימאָװויץ
דר .ב .נעלסאָן

דר .פעני דעמבא
דר .י .באַרסקו

צו דער קאַנװענשאָן זיינען געקומען  461ערוועהלטע דעלע-
7פארטרעטער פון די פארשידענע קאָמיטעס פון נ .ע .ק,.
גאטען און
 1דעלעגאַט פון נ .ב .ד 2 ,.פון מעדיקאל אדװייזאָרי באָארד 2 ,פון
ערי דעפּאַרטמענט און  1דעלעגאַט פון דעם א .ר .שולעזדצוד
סעמעט
|
זאמענפּאָהר.
טער רעדנער ביי דער ערעפענונג איז געווען פ .פרום"
דער ערש
פון דער טאָראָנטער אראנדזשמענט קאַמיטע .ער
האַרץ ,טשערמאן
די האַפנונג ,אז ,די ארבייט פון קאַנװענשאָן װעט
האָט אויסגעדריקט

דוֹ געשוכטע פון ארבוימער רונג
געפיהרט

ווערען

אין הארמאָנישען

וועםט נאָך דער קאַנװענשאָן
אין די אינערליכע

נאָך

רייהען,

פרומהאַרץ

עקז ,קאַמיטע,
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האָט

נייסט

און דער

זיין פּונקט אזוי שטאַרק
וי אין די פריהערדינע

גערעדט

דער

טשערמאן

ארבייטער

ריננ

און פאראיינינט
יאַָהרען".

פוֹן דער

נאצ,

ר .נוסקין :

,איהר ,דעלעגאטען ,פריינד פון אַ .ר .און געסט ביו דער היינטיגער
פארזאמלונג ,ווייסט גאנץ גוט די צילען און אוופגאבען ,צוליב וועלכע
דער אַ .ר .אוז געגרונדעט געװאָרען.
איחר זעהט דאָס בילד ,װואָס הענגט איבער דער ביהנע (ער צווגט אָן
אויף דעם גרויסען דעקאָראַציע-בילד ,װאָס מנשה קיילער ,דער טאָלער,
האָט צוגעגרויט אויף דעם אוופטראג פון דער קאָנװענשאָן אראנדושמענט
קאָמיטע ,וואו עס ווערט אויף א קינסטלערישען אופן אווסגעדריקט ,אן
דער אַ .ר .פארקערפּערט אין זיֹך ,בילדונג ,סאָצואלוום און ועלבסט-
הילף") ,דאָס ענטשפּרעכט ווירקליך די אידעען און די צילען פון אַ .ר.
דער אַ .ר ,.אָבװאָל ניט קיין פּאָליטישע אָרגאַניזאַציע ,אָבװאָל נים

קיין טרווד-וונואָניסטישע אָרגאנוזאַציע ,איז ער אָבער דאָך געווען און
איז דער פונדאמענט פון דו אנדערע צווויגען פון אונזער באַװעגונג .און
אַלע שטעט און שטעטלאך ,וואו עס האָט ניט עקזיסטירט קיין סאַציאליסטו-

שער ברענטש אָדער וונואָן ,זיינען אועלכע געגרינדעט געװאָרען נאַכדעם
ווי דער אַ .ר .האָט דאָרט זוונע ברענטשעט געשאַפען.
און  ,0191ווען עס אוז פאָרגעקומען

דער גרויסער סמרווק פון דו

קלאָוקמאכער ,ווען עס איז פאַקטוש אויפגעבויט געװאָרען די גרווסע און
מעכטיגע קלאָוקמאכער וונואָן ,איז דער אַ .ר .געווען די איונצוגע או-
דישע אָרגאַניזאַציע ,וועלכע האָט גערופען איהרע מימגלידער צו באפעס-
טיגען זיך אין דער יוניאָן.

דער אַ .ר .האָט אלע מאָל צוגעשטעלט אמו-

ניציע פאר דוֹ מלחמות ,װואָס זיינען געפיהרט געװאָרען פון דער אידו-
שער טרייד-ווניאָן באַװועגונג.
אין דער צייט פון דעם שמאָל-אַרבווטער ספרווק האָבען דו שמאָל-

מאַגנאַטען ,וועלכע זיינען דו אייגענטימער און דו גאַנצע בעלו-בתום פון
די שטעט און שטעטלאך ,וואו עס געפונט זיך דו שמאַליאונדוסטרוע ,אוונ-
געשװאָרען אלס דעפּיוטי שערופס אלע געשעפטטלווט פון געגענד .דו א .ר.
מיטגלידער  ---אָבװאָל זיו איז אויסגעקומען

דערפון מאַטעריעל צו לוו-

דען  --זיינען געווען די איינצוגע ,וועלכע האָבען זיך ענטואגט צו ווע
רען אוונגעשוואוירען

אלס דעפּיוטי

נען ,אז זיי וועט אויסקומען
קוילעזימאַגנאַטען

שעריפס ,יול

צו ארבוומען

און גענען די סטרווקענדץ

זיי האָבען

אין די אינטערטסען
שמאַל-ארבויטער".

פאַרשמאַ-
פון די

די געשוכטע פון ארבוומער ווגג

אֵשׂץ

דער רעדנער מאַכט א סר"הכ?,
האָט געטאָהן פאַר די מלחמה-קרבנות :

װאָס

דער אַרבייטער

רינג

,אונזער אָרגאניזאַציע האָט אין פאַרלויף פון דו מלחמה-יאָהרען
איבערגעשיקט פאר אונזערע מלחמהליידענדע ברידער און שוועסטער
אַרום א פערטעל מיליאָן דאָלאר .אין פאֲרלויף פון יאָהר ,װאָס די הוינ-
טיגע עקז .איז אין אָמט ,איז איבערגעשיקט געװאָרען  058טויזענט דאָלאר

פאר דו אידישע מלחמה קרבנות:

 4טויזענט דאָלאר פאר די קינדער"-היו-

מען אין פּוילען ; פאר  99טויזענט דאָלאר זוינען מעדיצינושע אַרטיקלען

איבערגעשיקט געװאָרען דורך דעם אָפּוס פון אַ .ר .דירעקט צום רוסישען
רויטען-קרויץ אין מאָסקװע ; דוי נאַצואָנאלע עקז .האָט לעצטענס באוווי
לוגט  01מויזענט דאָלאר פאר אידישע רעליף אין רוסלאַנד און די געלדער
וועלען געברויכט ווערען פאר שפּיוז און קליידער פאר אידישע קינדער-
היימען אין רוסלאַנד .דו געלדער זיינען געקליבען געװאַרען דירעקט

דורך דער נאַציאָנאלער עקז ,.אָבער די סומע ,װאָס אונזערע מיטגלידער
האָבען בייגעשטייערט פאר רעליף צו פאַרשודענע סאָסוועטיס און אַנדערע
אָרגאניזאַציעס אויסער דעם אַ .ר ,.איז זיבער א גאַנץ באַדיוטענדע.
אויסער די אלגעמיינע רעליף ,האָט דו נאַצ .עקו .קאָם .גענומען אויף

זיך די אויפגאבע צו שאַפען א האָספּיטאל אויסשטאַטונג פאר רוסלאַנד און
זעהן ,אז דער האָספּיטאל זאָל טראָגען דעם נאָמען פון אַ .ר.

דער אַ .ר .האָט געשטיצט און װועט שטיצען די ,האיאס" ,דו אווג-
ציגע וויבטיגע אידישע אינסטיטוציע ,וועלכע העלפט פאראוונוגען אונז
און אונזערע פריינד מיט אונזערע קרובים און נאָענטע ,וועלכץ אומוגרו-
רען פון אייראָפּא קיין אמעריקא אָדער קיין קענעדע.
אויף

עדיוקיישאָנאל

ארבייט

האָבען

מיר

לעצטען

יאהר

אווסגע-

געבען איבער  08טויזענט דאָלאר .אוז דאָ נאָך אַ אידישע אָרגאַנוזאַציעי
וועלכע קען אָנצווגען ,אז זו האָט אווסגעגעבען אזא באַדיימענדע סומע
אויף קולטורעלע טעטיגקויט?*

אס פאַרזיצענדער ווערט איינשטימיג ערוועהלט י .וויינבערג.
אט צייטווייליגער סעקרעטער  .7 ---ראָטהמאַן .אין פּערמאַנענטען
סעקראַטאַריאַט
ווענסקי

זיינען

ערוועהלט

נעװאָרען  :י .ראבערטם,

מ .אי"

און י .פישמאַן.

י .וויינבערג זאָגט ;
,אין דער זעלבער צייט ,ווען מיר האלטען אָפּ אונזער קאָנווענשאן,
ווערען אויך איצט געהאלטען

צוויי אנדערע ארבייטער קאָנװענשאַנס:

דו

קאַנװענשאָן פון דער אינטערניישאָנאל לוידים גארמענט װאָירקערס
ווניאָן און די קאָנװענשאָן פון די אַמאַלגאַמויטעד קלאָדונג װואָיר"

דו געשונכטע פון ארביומער רינג
קערס.
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דוי אלע דריו גרויסע און מענטוגע ארבווטער-אָרגאַנוזאַציעס װאָל-

טען קוונמאָל נוט געהאט אזא ערפאָלג ,ווען זיי װאָלטען ניט געווען דורב-
געדרונגען

מיט דו אידעאלען

פֿון סאַציאלוסטישען

געדאנק.

יעדע אָפּטיולונג פון דער ארבייטער-באוועגונג האָט דורכצומאכען
איחרע קאמפען .דו וונואָנס פיהרען אָן זייער קאמף אויף דעם עקאָנאָ-
מישען געביט .דער אַ .ר .פאַרשמּוויט זוין טעטיגקייט אויף דעם געביט
פון זעלבסט-הילף ,אויפקלערונג און קאָאָפּעראציע און העלפט די קאמפען
פון די אנדערע ארבייטער-אָרגאַניזאַציעס.

דער אַ .ר .איז געװאָרען שטאַרק און איז אַרויס גאנץ פון אלע זוינע
קאמפען בלויז א דאנק דעם געפיהל פון אווניגקייט ,װאָס האָט געהערשט
אין אונזערע רויהען ,און מיר קענען ויך גיט ערלויבען ,אז אָט דו אוו"
ניגקייט ,וועלכע אוז געווען דער צעמענט פון אונזער בנון ,זאָל צו-גרונד
געהן בלויז צוליב מוונונגס-פאַרשידענהייטען.

אין אַ .ר .מוזען מיונונגס-פאַרשידענהייטען רעספּעקטירט ווערען,
געדולדעט ווערען ,מען קען אבער ביו אונז מיט געוואלד נים אַרויפצווונ-
גען קיין מיינונג ,וועלכע איו געגען דער מאַיאָריטעם.
לאָמיר האָפען ,אז אלע פראגען ,װאָס וועלען אַרויפשווימען ,וועלען
פאַרהאַנדעלט ווערען מיט טאַקט ,אונטעליגענץ און אין אוונקלאנג מיט דו

צילען און שטרעבונגען פון אונזער אָרגאַנוואַציע".

דער טשערמאן האָט פאַרנעשטעלט א רייהע רעדנער,
וי די טאַראַנטער קאָנווענשאן

איזן די לעצטע,

אַזױ

מיט וועלכער מיר

קענען זיד באַשעפטינען אין דער ,נעשיכטע פון אַרבײיטער ריננ",
ערלויבען

מיר

זיך צו ברייננען

לענגערע

װואָס זיינען געהאַלטען געװאָרען ביי
מיר גיבען איבער די רעדעס
קּאַלען פון דער 22טער קאַנװענשאַן
טשאַרלס אוירווין ,רעדאַקטאָר

אויסצוגען

טוֹן די רעדעס,

דער ערעפענונג,
לויט די אַפיציעלע ,פּראַטאַ-
פון אַ .ר ,אין טאראנטא",
פון ,קאל" ,זאגט טיילווייז:

,עס אוז פאר מור א באַזונדער פאַרגעניגען צו באגריסען דו קאָנ-
ווענשאַן פון אַ .ר אווגענטליך באַגדיס איך אייך ניט אין נאָמען פון דער
,קאָל* ,ווייל דו ,קאָל? זיינט איהר אלוין .איך באַגריס אויך אָבער און
נאַמען פון דוי צעהנדליגע טויזענטער לעזער פון אונזער צייטונג ,וועלכע

זיינען פריינד און קעמפער פאר דעם ארבוומער-אודעאל ,וועלכער איז אויך
אויער אידעאל.

דער אַ .ר .איז דער רויטער-קרייץ פון אונזער באַוועגונג.

ניין! ער איו מעהר װי דאָס.

ער איו אלע מאָל געווען גרייט אין זיין

הילף ניט בלויז צו שטיצען ,נאָר אויך צו פארשטאַרקען די אנדערע צווו-

גען פון דער ארבוומּער"באַװעגונג.

ווען דער מאָמענט וועט קומען און דו

די געשיכטע

8667

פון ארבייטער

רינג

אַרבייטער וועלען זיך באפרייען פון זייער פּאָליטישער און עקאָנאָמישער
שקלאַפּעריו ,ווען זיי וועלען געבען

דוי איצטיגע

אָרדענונג דעם לעצטען

טויט-קלאפּ ,ווען אלע וועלען מאַרשירען פאָרווערטס צו פרייהויט  ---וועם
איהר ,אַ .ר .מיטגלידער ,זוין אין דו פאָדערשטע רייהען..
מאַקס

פּיין;

,מען מאַכט פאָרוואורפען דעם אַ .ר ,.אז דער ,פאָרווערטס" ,דו גע-
ווערקשאַפטען און דער אַ .ר .זיינען איין משפּחה .די ,וועלכע מאַבען אַמ
די פּאָרוואורפען ,מיינען ,אז דאָס איז א באַליידיגונג ,אבער איך ואָג,
אַז דאָס איז פאר אונז דער גרעסטער כבוד .די יוניאָנס ,דורך זייער
קאמף צו פארקירצערען די ארבייטס-שטונדען און פאַרגרעסערען די
שכירות ,העלפען דאדורך פאַרמינדערען קראנקהייטען און אומגליקס-פאַ-
לען צווישען די ארבייטער .די יוניאָנס העלפען אויף אַזאַ אופן אינ-
דירעקט ,אז דער אַ .ר .זאָל אווסצאָהלען ווייניגער קראנקען-בענעפיט צו
זייערע מיטגלידער.

ס'איז

דערום

נאַטירליך ,אז דער אַ .ר .זאָל אויך

העלפען די געווערקשאפטען און שטעהן מיט זיו אין ענגער פארבינדונג".
י .באַסקין :

,ווען איך בין דאָס ערשטע מאָל געפאָהרען אין קענעדע ,האָט מען
מוך געװאָרענט ,אז עס איז ביי אייך זעהר קאַלט .ווען איך בין אָבער
געקומען אין טאָראָנטאָ ,האָב איך געפונען ווארימע הערצער ,באַגיוסטערמע,
איבערגעגעבענע

טוער ,ביי וועמען די אידעאלען פון אַ .ר .זיינען פּונקט

אַזוי מייער ,װוי ביי אונזערע מיטגלידער פון ניו-ואָרק ,סאַן-פראנציסקאַ
און אנדערע

טיילען פון די פאַראייניגטע שטאַטען.

אין דעם ליגט דער

מאַגנעטיזם און דער וואונדער פון אַ .ר.
אין דו  92יאָהר פון זיין עקויסטענץ

האָט דער אַ .ר .געלערנט

זיינע מימגלודער ,אז ער איז ניט נאָר אן אָרגאניזאַציע ,װואָס גיט שטיצע
אין צייט פון נויט ,נאָר אז ער פארקערפּערט אין זיך אויך די אידעאלען
פון קאמף און סאָציאליזם ,אז ער פאראייניגט אין זיך אלע שטרעבונגען,
אויף אלע געביטען פון דער ארבייטער-טעטיגקייט .דערמיט האָט דער
אַ .ר .ארויסגעצווגט ,אז ער האָט פאַרווירקליכט מעהר וויפיל זיינע גרונ-
דער האָבען זיך אליין פאָרגעשטעלט.
ווען מיר קומען היינטינען יאָהר צו דער קאָנװענשאָן ,האָבען מיר
זיך ניט װאָס צו שעמען אָפּצוגעבען דין וחשבון פון אונזער טעטיגקיים,
וועלכע איז שטרענג דורכגעדרונגען

מיט דעם גרויסען

גייסט ,צו העלפען

דער גאנצער ארבייטער-באוועגונג .סיר זיינען גרייט אויף די גרעסטע
אָכּפער צו בויען א שענערע און ליכטיגערע וועלט ,ווייל די אָרדענונג ,אין

פֿון ארבייטער

דו געשוכטע
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וועלכע מיר לעבען היינט ,איז צעפוילט און דורכגעלעכערט און האָט זיך
ניט אויף װאָס צו האלטען.
לאָמיר האָפען ,אז דו דאָזיגע קאָנװענשאַן

װועט העלפען אויסשמו-

דען אָט די גרויסע קייט ,וועלכע זאָל קענען באמת פאראווניגען אלע שוב-

טען ,אלע ריכטונגען ,אלע שטרעבונגען פון דער ארבייטער-באַוועגונג ,כדו
צו קענען קעמפען געגען דעם אלגעמיינעם שונא.
צו דעבאַטירען,

שטעהט

ווען דער שונא

עס אין גיטאַ קיין צייט

ביים טויער.

פאַראווניגט קומען מור צו דער קאַנװענשאַן און פאַראוונוגט ווע-
לען מיר צוריק קומען

ברענטשעס

אין אונוערע

פאר וווטערדיגער

אר-

בייט".

אַב .קאַהאַן ,רעדאַקטאַר פון ,פאַרווערטס" ;
אייך זאָגען דעם אמת ,אז איך וועל איוך דאָ האלטען

,איך על

נישט די רעדע װאָס איך האָב צוגעגרייט.
װוענשאַן

איז מור אוינגעפאלען

דעם נאָמען ארבויטער
און איז געװאָרען

זיצענדיג דאָ ביי דער קאָנ-

א געדאנק ,ווארום אווער אָרדען טראָגט

רינג ,און ווארום ער איז אַזווֹ שנעל געוואקסען
צוערשט,

אַזאַ ריויגע מאכט.

ווען דער א .ר .װאָלט

זיך בלויז אָפּגעגעבען מיט דעם אידעאל ,װאָלט ער אַזוי שטאַרק נוט אוים-
ריין גאָלד קען זיך נים האלטען צואַמען

געוואקסען.

אידעאל האָט מען געדארפט

האָבען א מאמעריעלען

פאַראוונוגונג פון דער נשמה
זיין װאָס ער איז.
באַוועגונג איבער

אָן פּסולת.

באָדען.

צום

און אָט דו

מוט דעם גוף ,האָט געמאכט דעם אַ .ר .צו

דער זעלבער פרונציפּ מערקט ויך אין דער ארבייטער-
דער גאנצער

אין רוסלאַנד האָט דו סאָוויעם"

וועלט.

רעגירונג אָנגעהויבען איונפיהרען דעם סאַציאלוום בלויז מיט אידעאלען,
ניט רעכענענדיג זיך מיט די ווירקליכקייטען ,און זי האָט זיך אָנגע-
שלאָגען

אויף

שועריגקייטען.

פארשידענע

עס

פרעהט

מיך

אבער

צו

זעהן ,אז זיי ווערען נאָך פּראקטישער ,אַז זיו בויגען ויך צו דער ווירק-
ליכקייט.

און איך בין זיכער ,אז סוף כל סוף וועם זיי געלינגען איונ-

צופיהרען דעם סאַציאלוום און ווירקליכען
איז דער פאקט ,ואָס אפילו

דוי פיהרער

לעבען.

ספּעצועל ערפרעהענד

פון דריטען

אינטערנאציאָנאל,

וועלכע האָבען געשימפט און פאַרלויסדעט די גאנצע סאַצואליסטישע בא-
וועגונג ,האָבען

זיך איצט געווענדט

מים אַן אַפּיל צו די ארבייטער

דער וועלט ,אז זוו זאָלען זיך פאראווניגען.
פון אלע ארבייטער פון דער וועלט".

פון

איך באגריס די פאַראוונוגונג

(שטורמיושע אַפּלאָדיסמענטען )

דר .א .סינגאלאַפטקי ,פארטרעטער פון דער געועלשאפט גאָרט",
באַנריסט

די

האָט צווישען

קאַנװענשאן
אנדערעס

אין

נאַמען

געזאגט:

פון דער

קערמערשאפט.

ער
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0זד

,אין דו יאָהרען פון גרויסען אומגלוק זיינען אייערע ברידער-גע-
פיהלען אָנגעקומען צו אונז .עדער סענט ,װאָס אוהר האָט געשיקט צו
די נויטבאַדערפטיגע קרובים ,האָבען מיר געזעהן צו פאַרטיילען מיט אַ
ברידערליכען אחדות-געפוהל.

אין יעדער פּעני האָבען מיר געועהן מיט-

געפוהל ,װאָס איז מגולגל געװאָרען אין מאַטעריע .און מיר זיינען צו-
פרידען געווען נים נאָר דערמיט ,װאָס עס איז פאַראַן א פּלויצע זיך אָנ-
צושמארען איֹן אן עת צרה ,נאַר מיר האָבען געקוקט אויף אווך מיט
שטאָלץ פאר יענער מעשליכקייט ,װאָס אוהר האָט אַרויסגעװויזען אין אַואַ
גרויסער מאָס צו אונז .איהר זענט פאר אונז געװאָרען א צענטראלער
לאַגער פון פיזישער און מאָראַלישער קראַפט .איך שפּיר אין אייך יענע
זיכערע רוה ,װאָס שטעקט אין דער קראפט פון ארבייט .איך ווינש אייך,
פרוינד דעלעגאטען ,אן ערפאָלגרויבכע קאָנװוענשאָן".
װלאַדיסמיר מעדעם

באַנריסט

די קאַנווענשאן

אין נאַמען פון

;בונד" ;
,איך באגריס אויך אין נאָמען פון דער אָרגאַניזאַציע ,וועלכע האָט
געהאט אויפ'ן לעבען פון אַ .ר ,.אַזוי גוט ווו אויף אנדערע אי'דישע אר-
בויטער-אַרגאנוזאַציעס

אין אמעריקא,

א שטאַרקע

ווירקונג 

דער ענגער

צוזאַמענבונד צווישען דעם ,בונד" אויף יענער זייט ים מיט דו אידישע

אַרבייטער-אָרגאניואַציעס דאָ ,איז נויטווענדיג .דאָס אוו ניט נאָר א
פראַגע פון סענטימענט ,עס איז ניט בלויו א פראגע פון עראינערונגען.
אַזאַ צוזאַמענבונד איז ניוטיג פאר ביידע צדדים .ער רופט דעם אַ .ר.
צו חעלפען אריינברענגען אויניגקייט אין די רייהען פון דער אַרבייטער-
באַוועגונג .ער זאָגט ,אז די מאַסען בענקען נאָך איוניגקייט און די פיה-
רער דאַרפען פארשטעהן אָט דעם וואונש און דעם ווילען פון די מאסען".

י .ב ,ביילין ,רעדאַקטאַר פון ,פריינד" ;
,איך קען ליידער ניט אינגאנצען מסכים זיין מיט אלץ ,װאָס דאָ
איז געזאָגט געװואַרען ,איבערהויפּט אין באַצוג צו בילדונג .איך האַלט,
אַז אונזער בילדונגס-אַרבייט אוז וי אַ טראָפּען אין אַטלאַנטיק לגבי דעם

גרויסען הונגער אין וויסען און אויפקלערונג צווישען אונוערע צעהנד-
י
ליגע טויזענדע מיטגלידער .. .
 - . ,מור לעבען אין א צווט ,ווען די וועלט מאכט גרווסע שפּרוו-

זען אויף פאַרשידענע וועגען .די אַרבייטער האָבען נאָך קיינמאָל אַווי
יל ניט געלוטען פון אונוויסענהייט ,ווי אין דער איצטיגער צייט ,און
ווען זיי זעהען ,אז עס איז פאר זיו א לעבענס-נויטווענדיגקייט ,ווילען זיי
מאכען

גרעסערע שפּריווען אויף דעם געכיט ,ווו ביז אוצט",

דו געשיכטע פון ארבייטער
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פ .געליעבטער ;
,עס אי

אמת ,אז פאַהרענדוה און קענעדע ,א פרעמד

לאנד ,האָב

איך זיך געמוזט צוגרייטען מיט אָפיציעלע פּאַספּאָרטען און דאָקומענטען,
דאָס איז אבער בלויז געווען פאר די גרענעץ-באַאַמטע .דאָ בין איך צווו"
שען אווגענע און דאַרף קיין דאָקומענטען .מען זאָגט ,אז איך בין א
,לינקער" ..פאר'ן אַ .ר .זיינען גיטאָ קיין ,ליונקע" און ,רעכטע" .אין
אַזאַ גרויסער אָרגאניזאַציע מוזען און דאַרפען זיין מיוגונגס-פאַרשודעג-
הייטען" ....
די קאַנווענשאן ווערט אויך באַנויסט פון מר ,ניבבינס ,פוז
דעם טאָראַנטא סיטי קאַנטראלער ; דזשיימס סימפּסאַן ,פאַרטרעטער
פון טרייד און לייבאָר קאונסיל אין טאַראַנטא; וי אויך פון דער
פון ריבא ,פאַר-
אינדעפּענדענט לייבאָר פּאַרטי אוו קענעדע;:
טרעטער פון דער דזשאינט באָארד פון דער קלאוקמאַכערס יוניאַן ;
פון ראַזענבלום ,פאַרטרעטער פון דער אַמאַלנאמײטעד קלאַדינג
פון דער
פון זאַלצבערג ,פאַרטרעטער
װאַרקעדס ,טאָראַנטאָ;
פאָריערס
פון מ .קאופטאן,
קעפּ-מייקערס יוניאָן .,טאַרנטאָ;
יוניאָן; פון ה .בלאק (האיאס) ; פון מ .י .אַשפּיז (נאַטוראַליזיי-
שאן אייד ליענ) ,און פון אנדערע פארטרעטער אין דער באַװעגונג.
עס איז אויך אָנגעקומען א באַנריסונג פון מ .ראשקעס ,פאַרטרעטער
פון דעם ,אידנעזקאָם" און דעם רוסישען קארט..
גלייך נאָך די באַגריסונגען איז פון דער קאַנווענשאן געשיקט
געװאַָרען אַ טעלעגראַמע צו יודזשין וו .דעבס ,װאָס אין געלעגעו
קראַנק און האָט דעריבער ניט געקענט אַליין קומען קיין טאַראַנטא.
אויף א שפּעטערדינער זיצונג האָט באַגריסט די קאַנווענשאן
מד .וואודסוואירטה ,וועלכער איז געווען דער איינצינער לייבאַר-
ספּעקטאַר פון טאַראַנטער
פּאַרטײ מיטנליד אין פּאַרלאַמענט;
ברענטש ואַרקערס פּאַרטי; אַלעקטאַנדער קאַהן און מ .גיליס פון
דער פּיפּעלט רעליעף; אלרזשערנאָן ליע פון דער רענד סקול;
װאַלבערג פון דער ,פרייע ארבייטער שטימע".

דער קאַמף צווישען די ,לינקע" און ,רעכטע" ,ואס האָט זיך

געטליהעט איינינע יאָהרען און וואָס האָט שוין געהאָט אַ ווידער-קול
אויף דער נואַרקער קאַנווענשאן ,איז אין טאַראַנטא געווארען דער

צענטער פון ביטערע און פאַרביסענע דיסקוסיעם.

כמעט אין אַלע באַריכטען פון די פאַרװאַלטענדע קאמיטעס
אין אונטערגעשטראכען געווארען ,אַז די רייבונגען ,װאָס קומען
מאָר אין זי אייגענע דייהען ,רופען זיד זעהר שלעכט אִפּ אויפץן

דו געשיכטע פון ארבייטער
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ארבייטער רינג.
צדדים.

רונג

דאָס איז פאַקטיש געווען די מיינוננ פון ביידע

מען איז בלויז ניט משוה געװאָרען ,ווער עס איז שולדיג

אין דעם ברודער-קאַמף.
יעדער צד האָט געװאַרפען די שולד אויפ'ן צווייטען צד ,וי
די מאַדע איז ביי אַלע סכסוכים.
דער קאַמף נעהט נאַך אַן.

ער האָט זיך נאָך מעהר צופלאַ-

קערט און איז אין רעכטען מיטען.,

דאָס איז אַ פראַנע פון דער

גענענווארט אן באלאַנגט נאָך ניט צו דער ג ע שי בכ ט ע.
אָפּשאַצונג װועט ערשט זיין מענלידך ,וועו
א געשיכטליכע

דער קאַמף װעט אַריבער און װועט ווערען א פאַרגעננענהייט,
אום צו זיין גערעכט צוֹ אונזער אויפגאבע .צוֹ שרייבען די
געשיכטע
,

פן{ן

אַרבייטער

מוען מיר זיךד

ריננ",

אין אונזער אַרבײט באשרענקען בלויז מיט אויסצונען פון די אִפו-
ציעלע פּראַטאַקאַלען ,אַהן קאַמענטאַרען און פּרושים.
קודם כל די באַגריסונגען אויף דער טאַראַנטער קאַנװענשאַז
דורך די פאַרטרעטער פון די פאַרשידענע פּאַרטיי-ריכטונגען .די
אױיסנאַנגס-פּונקטען פון די גרויסע מיינונגס-פאַרשידענהייטען קו-
מען פון די פּאַרטײי-איבערצײגוננען און זיי קומען צוערשט.
,דער טשערמאַן שטעלט פאָר גענאָסע ראָוער ,מיטגליד פון
דער עקזעקוטיוו פון דער סאַציאַליסטישער פּאַרטײי;
,דעם אפּלאוז ,װאָס איך האָב אוצט געקראָגען  --זאָגט גענ .ראָוער---
נעהם איך ניט אווף מוין רעכענונג ,נאָר אויף דעם רעבענונג פון דער
סאַצואלוסטישער

פּאַרטיי ,וועלכע איז א גרויסער

פאַקטאָר אין דער אר-

בייטער-באוועגונג

פון דו פאַראוונוגטע שטאַטען.

גע"

איך בִין געשיקט

װאָרען פון דער סאַָציאליסטישער פּאַרטיי ,ערשטענס,

אייך צו באַגריסען,

און צווייטענס ,אייך צו דערצעהלען ,אַז טראַץ אלע שוועריגקייטען ,וועל-
כע מיר האָבען פון אונזערע שונאים ,דו קאַפּיטאַליסטען ,און די אינע-
וועניגסטע

רויסערווען,

איז אונוער

קאָנװענשאָן,

וועלכע איז אָפּגעהאל-

מען געװואָרען אין קליוולאנד ,געווען איינע פון די וויכטיגסטע היסטאָ-
רישע פּאַסורונגען אין לאַנד.
זיינען געקומען

מיר זיינען אן הרבייטער-פּאַרטײי ,און מיר

צום שלוס ,אז אונוער אויפגאבע

דו אַרבייטערימאסען

איצט אוז צוצוציהען

פון לאנד צו אונוער פּראָגראם".

גענאַסע ראָוער דערצעהלט ,וי שעהן אַ סאַציאַליסטישע דע-
לענאַציע איז אויפגענומען געװאָרען פון די רעילוויי קאַנדוקטארט,
װאָס האַכען אָפּנעהאַלטען זייער קאַנווענשאן אין קליוולאנד :
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דוֹ געשוכטע פון ארבייטער וינג

,אַלע דרוו פאָרשטעהער פון דער סאַציאלוסטישער

פּאַרטיי זיונען

אוו

דו

אוופגענומען

געװואָרען

סיםט

גרויס

ענטווואום.

עס

קענטיג,

אן

אַרבייטער-מאסען הויבען אָן צו באגרייפען ,ווער זייערע פרוונד ויינען".
גענאָסע ראוער ענדינט זיין באַנריסוננ מיט א באמערקונג ,אז
די צייט איז ניט וויים ,ווען אַלע אַרבייטער-מאַסען וועלען זיך פאַר"
איינינען

אונטער

דער

פאָהן פון דער סאַצואַליסטישער

פּאַרטײ

אוז

מיט פאראייניגטע כחות וועט אָפּנעשאַפט ווערען די איצטינע צו-

פוילטע קאַפּיטאַליסטישע אַרדנונג.
,רייחייט"
אַלנין באַנריסט די קאַנווענשאן אין נאַמען פוז דער פ
און פון דער אידישער פעדעראַציע פון דער װאָרקערס פּאַרטי .ער
זאגט ;
,איך בוֹן באַאויפטראנט פון דער אידישער
דער ,פרויחיום" צו באַגריסען

די קאַנװענשאַן.

פעדעראציע און פון
דוֹ טוער פון דער פע-

דעראציע זיינען ניט קיין נייע אין דער אידישער ארבייטער-באַװעגונג.
איחהר קענט ווו גוט נאָר פון אמעריקע ,נאָר אווך פון דער אלטער היים,
פּוילען ,ליטע און רוסלאַנד .דו אלטע טוער ,װאָס זיינען געווען טעפיג
און דער אלטער היים ,זיונען אויך דו טוער דאָ אין אלע אידישע יו-
ניאָנס און הוימטועכליך אין אַ .ר .עס אוז מערקווירדיג ,או מען בא-
שולדוגט אוצט די ,לינקע" ,אַז זיי ווילען ברעכען די ארבייטער-בא-
וועגונג .עס אוז ניט ריכטיג .מיר ווילען בלויז אריינטראָגען א נייע
נשמה ,א רעװאַלוציאַנערען גיוסט אין דוֹ מוחות פון די ארבייטער-מא-
סען .אנשטאָט דו איצמיגע ווניאָנס ,ווילען מיר שאַפען איון גרויסע
אונדוסטרועלע יוניאָן ,וועלכע זאָל פאראווניגען אלע אַרבייטער פון לאנד.

די סאָצואלוסטושע פּאַרמיי איז מויט.
בייטער אונטער אן אנדער פּארטוו.

מיר ווילען פאראוונוגען די אר-

און אַ .ר ,.דענקען מיר ,אז יעדער מוטגליד האָט דאָס רעכט צו פרע-

דיגען דו אודעאלען ,וועלכע זיינען איהם טייער .אין אַ .ר .דאַרף זיין
פלאץ פאר אלע רוֹכטונגען .מיר דענקען ,או טראָץ דעם ,װאָס די פיה-
רער פון אַ .ר .זיונען ניט מיט אונז ,וועט אבער קומען א צייט ,ווען די
|
מיטגלידער וועלען יא זיין מיםט אונו".

אָלנין אפּעלירט ,אַז די קאַנווענשאן זאָל שטיצען די ,פרייהייט".
דער טשערמאַן שטעלט מאַר נ .כאַנין ,פון דעם אידישען סאַ-
ציאַליסטישען פאַרבאנד.
,איך באגרום אייך אין נאָמען פון דער עקועקוטין קאָמיטע פון
דעם אידישען

סאַציאליסטושען

פארבאנד.

דעם הרווסען אפּלאָוו ,וועלכען

די דעלעגאטען האָבען מיר געגעכען ,געתם איך ,נאטורלרן ,גיט אויף שוון
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רעכענונג ,נאָר אויף דעם רעבענונג פון דער טאָציאליסטישער פּארטוו ,צו
וועלכער אויך דער פאָריגער רעדנער האָט ביז ניט לאנג צוריק באַלאַנגט
און וועלכע ער באַטראכט אוצט אלס טויט ,ווייל ער איז פון איהר אַרויס-
געגאַנגען.

לוים דוי אונטערווכונגען,

זיך אַרויס ,אז  601דעלעגאַטען
גען צו דער ס .פּ.

וועלכע איך האָב געמאַכט,

פון דער איצטיגער

קאָנװענשאָן

ציוגט
באַלאַנ-

דוֹ אַ .ר .מיטגלידער האָבען אָט דו דעלעגאַטען ער-

וועהלט ,און דאָס צויגט ,אז דוֹ מוטגלידער פון אַ .ר .זיינען נאָך מיט דער

סאָצואליסטישער פּאַרטיו.
עס מוט מור לייד ,װאָס איך דאַרף רעדען נאָך דעם פאָריגען רעד"
נער ,וועלכער האָט באליידיגט

אונוערע

געפיהלען

אויסגעהערט געװאָרען מיט דער גרעסטער טאָלעראנץ.

און איז

טראָץ

דעם

איך װאָלט ניט ווע-

לען רעדען אין גאנצען וועגען די פאַרבאַהאַלטענע אַטאַקעס ,װאָס דער רעד-
נער האָט געמאַכט .אֶלגין וויל אריינבריינגען א ניועם רעװאָלוציאָ-
נערען גייסט אין אַ .ר .אָט דוֹ צעקראַכענע

אונטעליגענטע

נשמות,

װאָס

ווערען באגויסטערט יעדען טאָג פון א נייעם אידעאל ,וועלכע פ'איז אוים'ן
מאַרקעט ,רעדען פון א רעװואָלוציאָנערען גייסט.
ראַן אין אָט דו ווערטער}

מיט צויי

וויפיל איראָניע איז פאַ-

יאָהר צוריק האָבען די זעלביגע

פּערזאָנען דורך ביליגע פּאַטריאָטישע פראזען גערופען די אידישע ארבוו-
מער צו מאָרד געגען אַנדערע ארבייטער.

היינט רעדען זיי פון רעװאָלו-

צוע .מיר זיינען ארבייטער ,אין וועמעס נאָמען כלומר'שט דער פאָריגער
רעדנער האָט גערעדט  ---פּראָסטע אַרבייטער ,ניט קוין אינטעליגענטען,
און מיט אונזער געזונטען אינסטינקט פיהלען מיר ,װוער עס זיינען אונ-

זערע ריכטיגע פריינד און ווער עס וויל זיך מאכען אַ קאַריערע אויף דעם
חשבון פון דער ארבייטער-באַװועגונג.
דער אַ .ר .האלט היינט די פפטע יעהרליכע קאָנװוענשאָן .ער שטעהט
אויף זיינע איוגענע פיס .און מיר דאַרפען ניט װאַרטען ביז אונזערע
אינטעליגענטען זאָלען אונז קומען אריינבלאָוען א נייע נשמה .מיר האָ-
בען א געוונטע נשמה .און מיט אונזער ארבייט מאכען מיר מעגליך
אויך ,אַז קראַנקע ,װאַקלענדיגע נשמות זאָלען ניט פאַרלאָרען געהן אין
דער קאַפּיטאַליסטישער וועלט ,נאָר זיי זאָלען זיך צוטוליען צו אונזער
קערפּער.

וי איך האָב געואָגט ,האָט דער סאָציאַליסטישער פאַרבאַנד צווישען
די דעלעגאטען זעהר פיעל פריונד .איהר האָט עס אַוויסגעציוגט מיט
אווערע אָװאַציעס .איך בין זיכער ,אַז ווען דער פאַרבאַנד זאָל וועלען
קריגען שטיצע פון דער קאָנווענשאן ,װאָלט ער דאָס געקראָגען אין אַ
גרויפּער מאָס .אָבער מור ווילען ניט אַריינבריונגען קוין צוויסמוג"

זו געשובטע פֿון ארבויטער רונל
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קייטען ,און עס װ
אָלט געווען זעהר ראַטוֹאַם פאַר אונזערע ,לינקע" פאַר-

זאָרגער ,זיו זאָלען נאָכטאָהן אונזער ביישפּיעל.

מען רעדט
אוצט וועגען אַ פאַראיוניגטען פראָנט .נאַטירליך ווילען
מיר אַ פאַראיוניגט
ען פראָנט .אָבער אַ פאַראיוגיגטער פראָנט קען נאָר זיין,
ווען די דאָזיגע
געגנער ,וועלכע זוכען אונו ביי יעדער געלעגענהייט צו

פאַרשוואַרצען ,וועלען געשלאָגען

ווערען".

די קולמינאַציא
ַנס-פּונקטען פון די מיינונגס-פארשידענהיימען
זיינען געקומ
ען אויף דער קאַנווענשאן ,ווען עס האָט זיך געהאַנדעלט,
פריהער ,א
י
ב
ע
ר
ד
י
ר
ע
ז
א
ַ
ל
ו
צ
י
ע
ס
ו
ו
ענען ,סאַװיעט רוסלאנד" און
שפּעטער א
י
ב
ע
ר
ד
ע
ר
ר
ע
ז
א
ָ
ל
ו
צ
יע ווענען דער ,פרייהייט" און דער
אידישער
ס
ע
ק
צ
י
ע
,
װ
א
ַ
ר
ק
ערס פּאַרטי",
די ערשטע
רעזאלוציע איז אַריינגעבראַכט געװאָרען אויף דער
צעהנטער זיצונ
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,
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ַי ,וואוֹ פיינערמאַן אין גע-
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א
ו
ן
מ
ע
ל
צ
ע
ר
,
מ
א
ַנטרעאל ,ווייס טשערמאַן.
רעזאָלוציע וועגען סאַװויעט רוסלאַנד
;
די גפטע קאָנװוענשאָן פון אַ .ר .שלוסט זיך אָן אָן דער פאָדערונג פון
דעם אַ
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ן
 ,װאָס זייגען דאָרט גיט פאַרטראָטען.
גלייכ
צווטיג שלוסט זיך די קאַנװענשאָן אָן אין דעם פאַרלאַנג פון
דער סאָציא
ַ
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זאָל געבען
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וועלכע ז
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ד
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צ
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ר
צ
י
י
ט
פ
ו
ן
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י
י
ער פּרינציפיעלער געגנער-
שאַפט גע
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ד
ע
ם
א
ַ
ױ
ב
י
י
ט
ע
ר
ק
ל
א
ַ
ס
און ניט צוגעשטאַנען צו דעם
קאָנטר-רע
װ
ו
א
ָ
ל
ו
צ
י
א
ָ
נ
ע
ר
ע
ן
ע
ל
ע
מ
ע
נ
ט
געגען דער פאָוויעט-רעגירונג".

די דאָזיגע רעזאָלוציע רופט ארויס אן אומצופרידענחייט פון א

גרויסער צאַהל דעלענאטען און עס ווערט באַשלאָסען ,אז די רעזאלן-

ציע זאָל צוטיילט
וועלכע

האנדעלט

איינשטימיג

ווערען אין צוויי טיילען.
זיך וועגען

אַנגענומען.

דער

די ערשטע

אנערקענוננ

די צווייטע

העלפט

העלפט,

פון רוסלאנד,
רופט

ארויס

ווערט

א דיסקו"

סיע .י .ב .ביילין רעדט גענען דער רעזאַלוציע.
ביילין זאָגט צווישען אַנדערעס :
,ד
י דאָזיגע רעזאָלוצוע ,אווב אָנגענומען ביו דיזער קאָנװענשאָן,
וועט א
ָ
פ
ּ
ש
װ
א
ַ
כ
ע
ן
א
ו
ן
א
ָ
פ
ּ
ט
ו
ו
ט
ע
ן
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ן
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ר
נאָר-װאָס אָנגענו-
מענער
ר
ע
ז
א
ָ
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ו
צ
י
ע
.
ו
ו
ע
ן
ד
ו
ו
ו
ע
ל
ף
פ
ו
ן
ד
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ר
װ
ע
ל
ט
װ
י
לען צורייסען

דוּ געשונטע פון ארניומער רוגה
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רוסלאַנד ,מוזען מיר זיון פֿאָרזוכטוג אין אָננעמען רעואָלוציעס.

ווען

דער צוייטער

האַנד

מיר

אנערקענען

רוסלאַנד,

טאָרען

סיר

ניט

מיט

געבען דעם שונא א װאַפען און דער האַנף" .
מאַקס פּיין רעדט פאר דער רעזאָלוציע.

ער זאַנט:

,זייענדיג פאר סאָװויעט-רוסלאַנד הייסט נאָך ניט ,אז מיר זיינען פאר
אלע שרעקליכע ערשיונונגען ,וועלכע דו צוטרייסלונג פון רוטישען לעבען

האָט ארווסגערופען .מיר זיינען נים פאר דער ,טשרעזװװויטשאַיקי" ,מיר
זיינען אווך ניט פאר דער אונטערדריקונג פון דער פּרעסע און פון פארזאַמ-
לונגען ,וועלכע די הערשענדע פּארטיו ווענדט אָן געגען אנדערע פּארטויען.
אמת ,דוּ פיחרער פון די סאָוויעטען זאָגען ,אז דו אלע ערשיינונגען זיינען
צווטוויוליג .מיר גלויבען זיי אין דעם און מיר דענקען ,אַז עס אין
שוין

איצט

געקומען

דו

צייט,

ווען אַלטע קריוודעס

זאָלען

פאַרגעסען

ווערען .די סאָציאַליסטען-רעװאַלוצואַנערען און די מענשעוויקעס האָבען
איצט אַװעקגעלױיגט זייערע ואַפען און דעריבער דאַרפען זיי איצט באַ-
פרויט ווערען ,װוי עס זיינען באַפרייט געװאָרען דוֹ אַלע קאַנטר-רעװאָלו"

צואַנערען ,וועלכע האָבען זיך באַטייליגט אין די אויפשטאַנדען פון דע"

נוקינ'ען און קאָלטשאַק'ן".
די דעזאַלוציע ווערט גענומען צו א ראָלדקאָל און מיט  001שטי-
מען געגען  04ווערט זי אַנגענומען.

שפּעטער ווערט פאַרגעלעזען פאַלגענדע רעזאָלוציע וועגעז דעם
,פרייהייט" און דער הװואָרקערס פּאַרטי" ;
,די פאראוונוגטע שטאַטען פון אמעריקא און אויך קענעדע לעבען
איצט דורך אַ שרעקליבען עקאַנאָמישען קריזיס .דו קאַפּיטאַליסטען ,פאַר-
איוניגט אונטער דער לויטונג פון דעם טשעמבער און קאמוירס ,פיהרען
אָן אַ קאמטיין צו צוברעכען די עקאָנאָמישע פעסטונגען פון אַרבייטער-
קלאָס  ---דו ווניאָנס .אין דעם מאָמענט ,ווען איינינקייט און דער אַר-
בויטער-באַוועגונג אוז אַזווֹ נווטיג ,צו קענען צייגען א וידערשטאַנד
דעם אָרגאַניזירטען קאַפּיטאַל ,קומען פאָר שפּאַלטונגען אין די רייהען פון

דער ארביוטער-באַוועגונג ,וועלכע שװואַכען אָפּ דו װוידערשטאַנדס-פעהיג-
קייטען פון אונזערע אַרבייטער-אָרגאַניזאַציעס  --דו יוניאָנס ,װאָס זייגען
מיט אַזוו פיעל מיה און אָפּפערװויליגקויט אויפגעבויט

געװאָרען.

דער

אַ .ר ,.וועלכער איז אַ מייל פון דער אַלגעמוינער אַרבווטער-באַוװועגונג ,און
וועלכער האָט אויף פאַרשידענע

אופנים

געהאָלפען

דער באַװעגונג ,באַ-

דויערט שטאַרק אָט דעם טרויעריגען צושטאַנד און רופט צו אווניגקייט
אין די רייהען פון דער אַלגעמיינער אַרבייטער-באַװעגוגג און ספעציעל
אין די יוניאָנס .די װאָרקערס פּאַרטו מיט אוהר אידישער אָפּטיילונג

די געשוכטע פון ארביימער רונג
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האָט דורך א
יהר אָפיצועלען אָרגאַן ,דוֹ ,פרווחיוט" ,זיך גענומען
זייען מיסטרויען א
ון מערזענלוכען האַט אין אונוערע אויגענע ריוהען--- ,
אין דעם ארביוטער
ר
ו
נ
ג
.
א
ו
ח
ר
א
ָ
פ
ּ
י
צ
י
ע
ל
ע
ר
אָרגאן האָט זיך ערלויבט צו
באַטיטלען די מוע
ר
א
ו
ן
פ
י
ה
ר
ע
ר
פ
ו
ן
א
ַ
 .ר .אַלס סקעבט און פאַרקויפטע
נשמות .אָט דו א
ָ
ר
ג
א
ַ
נ
ו
ז
א
ַ
צ
ו
ע
ה
א
ָט זיך ערלויבט אַרויסצוגעבען  8באַפעהל
צו זייערע מימגל
י
ד
ע
ר
פ
ּ
א
ַ
ר
דער גרוגרונג פון סומו און דיסטריקט קאָ-
מיטעס פון אַ .ר.
פ
ּ
א
ַ
ר
אַלעל צו דו אָפיצועלע סיטו און דוסטרוקט קאָמיטעס,
מיט'ן צוועק צו פאַרכאַפּען דעם אַ .ר.

פאַר-

דו סטע קאָנווענ
שאן ערקלערט ,אַו דער אַ .ר .אוז ניט קוון אָרגאַ-
ניזאַציע ,װאָס לאָזט זי
ך
פ
א
ַ
ר
כ
א
ַ
פ
ּ
ע
ן
פון דער אָדער יענער פראַקציע .אין
דעם אַ .ר .אוז דאָ פלאַץ
פ
א
ַ
ר
א
ַ
קטיװויטעט ,פאַר אַלע שאַמירונגען און רום-
טונגען פון דער אַר
בייטער-באַװעגונג און פּאַר געמוונשאַפטליכע גוטע
אַרבויט פאַר'ן אַרבייטער רונג.
די קאָנװענשאָן פּר
אָטעסטירט שטאַרק געגען דו מעטאָדען פון דער
אידושער
אָפּטיולונג פון דער װאָרקערס פּאַרטי און פאָדערט אויף דו
מיטגלידער
און ברענטשעס אָפּצוהיטען דו גאַנצקיוט פון אַ .ה".

פאר דער
רעזאָלוציע האַבען גערעדט  :וויינבערג ,פיינערמאן
און כאַנין.
ג
ע
ג
ע
ן
ד
ע
ר
ר
ע
ז
א
ָ
ל
ו
צ
י
ע
:
ק
א
נ
א
ו
ויץ ,אשינסקי און גאָלך-
בערג.

דער ערשטער

רעדט קאנאַוויץ פון באָסטאָן :
,עס זוונען לעצטענס פאַרשפּריוט געװאָרען קלאַנגען ,אַז סיר זייגען
די ברעכער
און שטערער פון אַ .ר -- .דאָס אין ניט אמת .מיר ווילען
ניט ברעכע
ן
ד
ע
ם
א
ַ
.
ר
.
װ
א
ָ
ס
מ
י
ר
ו
ו
י
ל
ע
ן
י
ֹ
א
ָ
ב
ר
עכען ,איו די אַלטע פאַר-

שימעלטע טראַדיציעס ,און מיר ווילען אַרויסרייסען דעם אַ .ר .פון דעם

אוונפלום פון ,פאָרוװוערטם?.
װואָס אנבאַלאַנגט די ,פרווחויט" ,אוו דאָס
דאָס ע
רשטע מאָל אין דער געשיכטע ,אַו א ציוטונג זאָל ווערען אוופגע-
האַלטע
ן
א
ו
ן
ג
ע
ש
ט
י
צ
ט בלוין פון אַרבויטער .איך וויל באַטראַכטען דו
מענשע
ן
,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
וועלען הויבען אַ האַנד פאַר אָט דער רעזאָלוצוע ,אַלם דו

בר
עכער און שטערער פון אַ .ר .דאָס וועט באמת זיון דער ערשטער מוגנאַל
פאַר ברעכען דעם אַרבויטער רינג".

כאַגין רעדט פאר דער רעזאָלוציע:
;עס אוז אַ באַוואוסטער פאַקט ,אַז ניט נאָר האָט דער אַ .ר .אַלע מאָס
אַריינגענומען אַלע שאַטירונגען און ריכטונגען און אַ .ר,.
מיונונגען זיינען צו יעדער ציוט רעספּעקטירט געװאָרען.
דער אַ .ר .האָט אלע מאָל באַגריסט נייע אידעען און נייע
אונגען .װאָס אנבאַלאַנגט אָבער דו ,ניועדוועלט-עמעס" און

נאָר אַלעמענס
פאַרקעהרט,
וועלט-אנשוו-
די אוצטיגע

דו געשיכטע
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ריבג

פון ארביוטער

,פרויהייט" ,האָבען זיי זיכער מיט זייערע אַגיטאַציעס געגען די פיהרער
פון יונואָנס און אויך פון אַ .ר .געטאָן מעהר שאָדען ווי אירגענד וועלכער
שונא . אין דעם איצטיגען עקאַנאָמישען קריזיס איז דוֹ ,פרייהייט"
אַרווסגעקומען מיט אַן ערקלעהרונג ,אַז די קלאָוקמאַכער ווניאָן ווערט
געפיהרט פון מעסער-העלדען .דוי קאָנפערענץ צו נאָמינירען די פאַרװאַל-
טונג פון אַ .ר ,.וואו עס זיינען געווען פאַרטראָטען איבער  004דעלעגאַטען,
ערוועהלטע פון ברענטשעס ,האָט זיוער אָרגאַן באַציובענט אַלט טקעבס ,פאַר-

קויפטע נשמות און אויסוואורפען.
ווילט איהר ,אז נאָכדעם ווו איהר האָט געצויגט אזעלכע פאַראַכטונג
צו יעדען אקטיווען מוער אין דער באַועגונג ,און נאָכדעם װוי די פיה"
רערשאפט פון דעם אַ .ר .איז אויף א מיאוס'ען אופן באַשמוצט און פֿאַר-
לוימדעט געװאָרען ,זאָל דוֹ קאָנװענשאָן אייך אנערקענען און נאָך געבען
אייך א קניפּ אין בעקעל דערפאר ל*

אשינסקי פון ברוקלין רעדט געגען:
,די ברענטשעס

און טעריטאָריעס,

וועלכע האָבען אונז ערוועהלט

אלס דעלעגאטען צו דער קאַנװענשאָן ,האָבען אונו ניט געגעבען קיין אונס-

טרוקציעס צו משפּט'ען פּאַרטיוען און ריכטונגען און מיר האָבען ניט
קיין רעכט איבער דער פראגע דאָ צו האנדלען .ביי דער ערעפענונג פון
דער קאַנװענשאָן

האָט מען אַזוי פיעל גערעדט

וועגען

איוניגקיים

און

שלום ,און וואו איז אייער גוטער ווילען פאר אווניגקייט ? ויוזט מיר
אָן ,וואו האָבען די לינקע צעבראָכען איין לאָקאל פון א וונואָן אָדער אַ
ברענטש פון אַ .ר ?.װאָס מיר האָבען ואָ געטאָן ,איז פאַראונטערעסירט
צו טעטיגקווט מענשען ,וועלכע זיינען אװעקגעשטאַנען פון דער ארבייט.
איך װאָרען אייך ,אז די רעזאָלוציע װועט פּראָקלאַמירען א ניטיאייניגקייט

אין אונזערע רייהען".
פיינערמאן רעדט פאר דער דעזאָלוציע :
,די ,וועלכע האָבען גערעדט געגען דער רעזאָלוציע ,ווילען מאכען
אַן אוונדרוק ,אז מיר זאָגען אונזער מיינונג וועגען פּאַרטייען און ריב"
טונגען .אנדערע ווילען זאָגאר מאכען דעם אוונדרוק ,אז מיר משפּט'ען
דאָ די װאָירקערס

פּאַרטי.

דעלעגאטען,

פריינד

און

פארזאַמעלטע!

איך

וויל ,אז אלע זאָלען וויסען ,אז די קאָנװענשאָן זאָגט גאָרנים וועגען דער
פּאַרטיו .מיר האָבען זיך קיינמטאָל ניט געמישט אין פּאַרטיו-סכסוכים און
מיר טוען דאָס אויך ניט ביי היינטיגער קאָנװענשאָן .מיינונגס-פאַרשי-
דענהייטען זיינען ביו אונז ווילקאָמען .נאָך מעהר ,פון דעם ערשטען
טייל פון דער רעזאָלוציע

קענט איהר

זעהן ,אַז מיר באַדויערען

בלויז

װאָס עס געהען אָן אזעלכע שאַרפע צוויסטיגקייטען אין אונוער ארבוו-
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טער-וועלט און איך גלויב ,אַז דער אַ .ר .וועם זיין די אָרגאַנװאַציע,
וועלכע וועט צוואמענברענגען אלע צדדים אונטער אוין פאָן .ואָס מיר
דריקען אויס אונזער אומצופרידענהויט און טאַדלען די אָרגאַנען פון דער
וואָרקערס פּאַרטי ,איז בלויז פאר זייער טאַקטיק ,פאר רופען אונזערע פיה-
רער ,פארקויפטע

נשמות"

און אַזעלכע שעהנע

אויסדרוקען.

ווען מען

רעדט וועגען ,פאָרווערטם" ,וויל איך דאָ מאכען קלאָר ,אז ווען עס און
אָנגעגאנגען דעם קאמף צווישען יונגע און אלטע אין אַ .ר ,.איז דער
פּ,אָרוװוערטם? ווייט גייט געווען אין סימפאַטיעץע מיט דו יונגע .דער
פ,אָרווערטט"

טראל.

אבער אלס א צווטונג האָט ויך דאן געהאלטען

מיר וועלען אויפנעמען

גאנץ נוו-

טיט אַפענע אַרעמם וענע אָרגאַניזאַציע,

וועלכע וועלען העלפען בויען די ארבייטער-באַװועגונג בכלל און דעם אַ .ר.

בפרט .ביז איצט איז אָבער דאָס ניט דער פאַל מיט דער אידישער אָפֹּטוו-
'
לונג פון דער װאָרקערס פּאַרטו".

גאַלדבערג ,פון טשעלסי ,רעדט נענען דער רעזאלוציע:
,איהר קומט צו דער דאָזיגער קאָנװענשאָן מוט א רעזאָלוצוע אוונ-
געוויקעלט אין דער פאָרם פון אייניגקויט .איך וועל פאר אווך אוום-
דעקען דעם אמת ,װאָס אָט די רעואָלוציע באַװייוט .אז די פיהרער פון
דעם אַ .ר .האָבען זיך ניט אויפגעהויבען צו דער שטופע צו זעהן װאָס עס
,אָרקערס
קומט פאָר אויף דער וועלט .זיי זעהען ניט ,אַז אָט דו פּאַרמיו ,װ
פּאַרט!" ,איז אַרויסגערופען
בלייבען לעבען.

געװואָרען פון דעם לעבען און מוו פאָלגליך

די זעלבע פיהרער פון דעם אַ .ר .האָבען אין א צווויטען

אָפיס באשלאָסען אַרויסצואװואַרפען  2שרייבער ,ווייל זיי האָבען געוואגט
געהן מיט דער צויט .און אוהר וויט מוט ואָהרען ריקשעהענדר .איך
אַטאַקיר דו רעזאָלוציע ,וועלכע נעמט ארוון קליוניגקייטען
אונטערדריקען

און צילט צו

די פּאַרטיי ,וועלכע פארטרעט דעם אַרבייטעריקלאס".

וויינבערג פון נירדיאָרק ,רעדט פאר דער רעזאָלוציע :
,שוין אן ערך פון  4מאָנאַטען ווו אָט דו גרופע ,לונקע" ואַרפען
מּשוט א פּחד אויף יעדען אקטיווען מימגלוד ,סאַי אין אַ .ר .און סאַי אין
דו ווניאַנס ,רעדענדיג אין דעם נאָמען פון דער גרויסער אַרבייטערשאַפט.
איך וויל פרעגען  :פאַרטרעטען מיר דען גיט די אידושע גרויסע מאסען?
דער פאקט אלוון ,אז די גרעסטע צענטרען פון אידישע ארבייטער האָבען
געשיקט צו דער קאַנװענשאָן אלס דעלעגאַטען דוקא רעבטע ,דאָס אלוין
אוז דאַך א באווייז ,אז טור קענען רעדען אין נאָמען פון די אידישע מא-
סען .סיר האָבען שוין געהאט פארשידענע מחלוקות אין אַ .ר .עס און
געווען א ביטערער קאמף צווישען יוננע און אלטע אין אַ .ר .עס און
אָבער קוולמאָל בוט אָנגעװענדעט געװאָרען די פעטאָדען ,וועלכע װערען
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איצט געברויכט .יעדער איינער דעלעגאט ווייניגסטענס פון זוון טערו-
טאָריע אוז ערוועהלט געװאָרען אויף א קלאָרער פּלאטפאָרם צו היטען די
אוונוגקייט און גאנצקייט פון דער ארבייטער-באַוועגונג בכלל און פון אַ.

ר .בפרט .איך האָב ביו דער ערעפענונג פון קאַנװענשאָן גערעדט וועגען
איוניגקויט און טאָלעראנץ ,איך האָב אָבער אויך געזאָגט ,אז די דאָויגע
קאַנװענשאָן וועט דאַרפען זאָגען איהר װאָרט ,און איך האָף ,אז מים אָם
דער רעזאָלוציע וועט דאָס װאָרט געזאָגט ווערען".

די רעזאַלוציע

ווערט

אַנגענומען מיט  111שטימען

געשטימט

ביי א ראָל-קאָל און װערט

פאר ,געגען .02

דעלעגאַטען האָבען זיך ניט באַטײליגט ,ווייל? זיי זיינען

2

געווען אבוועזענר.
אויף דער קאַנווענשאן

זיינען אָפּנענגעבען נגעװאָרען אויספיהר"

ליכע באַריכטען איבער אַלֶע צוויינען און דעפּאַרטמענטס פון אַ .ר.
אַלע באַריכט-אָפּגעבער האַבען אונטערגעשטראַכען דעם פאַקט,
אַז ניט
אין

נגעקוקט

דאָך

דער

אויף

די גרויסע

אַרבײיטער

רינג

רייבוננען

אין די אייגענע

געװאַקסען,

אמת,

ניט

רייהעו,
אין

אַזאַ

גרויקער פּראָפּאָרציע ,וי אין די פריהערדינע יאַהרען ,אַנער אַ סך
מעהרער ,וי אין די אַלע אַנדערע אַרדענס.
י .באָסקין ,גענעראַל-סעקרעטער ,האָט אין פאַרלויף פון זיין
באַריכט פאָרגעלעזען אַן אויסצוג פון דעם ,,פראטוירנאל מאַניטאָר",
וואו עס איז באוויזען געװאָרען ,אַז די מעהרסטע אַרדענם איבער"ז
לֿאַנד האבען געהאַט אפַארלוסט אין מיטגלידער.
;אָבער מיר קענען שטאָלץ זיין צו באַריכטען אויך היינטיגס
געווינסאין מיטגלידערשאַפט פון גענויע צוויי פּראַצענם.
יאָהר א
אונזער מיטגלידערשאַפט אין ענדע פון  0291איז געווען ,618,18
אין ענדע פון  1991אין די מיטנלידערשאַסט געװאַקסען אויף
 --+אַ ריינער געווינט פון ."058,1
8
,מיר מוזען מודה זייז ,אַז דעם געווינס פון מיטגלידער האַבען
ר צו פאַרדאַנקען ,װאָס מיר האָבען אַריינגענומען די מיטגלידער
מי
מאַסאַטשזעטס; מיר דאַרפען אָבער ניט פאַרגעסעז ,אַז מיר
פון
געהאַט היינטיגס יאהר זעהר א שווערען .מיטגלידער ,וועלכע
האָבען
באַלאַנגט  0יאָהר אין אַרבייטער רינג ,האַבעז זיד געלאַזעז
האבעז
צוליב דעם ,װאָס זיי האבען ניט געקענט באַצאַהלען
שטרייכען,
זייערע בילס".
חוץ די באַריכטען פון די פּאַרװאַלטענדע קאַמיטעס האַבע!
א
יך אָפּנענעבען אויף דער קאַנווענשאן באַריכטען :דר.' .אי
או

הו געשוכטע פון ארבווטער רוג
פעריסאַן

פון מעדיקא?

נאווסקי,

דעמאַלדינער

|

אדוייוארי
מעדיקאל
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באַארר און דר ,0 .3 ,אַנטאײ
און דירעקטאָר

פוטעראינטענדענט

פון טאניטאריום.

דר .אַנטאַנאַָווסקי האָט אין זיין באַריכט אַנגעוויזען ,אַז עס
אין נויטיג צו שאַפען א מענליכקייט ,דאָט די עקטפּאַציענטען
זאלען קענען מאַכען אַ לעבען אונטער סאַניטאריום-באַרינגוננען.
ער האט

נעענדינט זיין איבכערבליק מיט אט דער ווענדוננ:

,טיינע פרוונד } וי גום און וי נוצליך דער פאניטאריום
זיין ,איז ער דאָך ניט פולשטענדיג און ער קאן ניט דערפילען

וֹאֶל ניט
זיין היי-

ליגע מיטוע ,ביז אוהר וועם גיט באַשאַמען דו טעגליבקייט פאר דעם עקט-
פּאַצוענט

צו סאכען

אַ .ר .באַשטעהט
אידעאל

א לעבען אונטער

סאניטארוום

דער

באַדונגונגען.

פֿון דעם פאָרט מאַטעריאל ,װאָס קען און מוו אָט דעם

פאַרווירקליכען.

װעםט דינען דוֹ מענשהייט

איהר

אויף א גאַ-

בעלען שטויגער און אין דער זעלבער צייט וװועט איהר זיך פאַרדינען װויו-
מער אָנצוהאלטען אווער פּלאַץ אין דו פאַדערשטע רווהען פון אידישע
אָרגאנוזאַצועס".
ביים סוף פון זיין רעדע האָט דר .,אנטאנאווסקי
פאַלנענדען

באַגריסוננס-בריעף

פון די פּאַציענטען

פאַרגעלעזעו

אין פאַניטאַריום ;

,רוונד דעלעגאַטען -- :
פ
מיר ,דו פּאציענטען

פון אונזער סאַניטארוום ,באַגרוטען אויך ,דע-

לעגאטען צו דער 2פטער קאַנװוענשאָן און וויגשען אויך ערפאָלג און אווער
אַרבויט.

פיר ווייסען ,פריינד ,או איוער ארביוט און בוט סיין לייכטע

און פאָלקאַָמענהויט און אין אלגעמוון אוממעגליך ,דאָך פאַרלאַנגען טֿיר,
אַז איהר זאָלט אָגנעמען אלע מעגלוכע סימלען צו פארלווכטערען

אונוער

לעבען און סאַניטארוום ,און אויך אין זינען האָבען אונטער וועלכע אוט-
שטענדען

דוי מעהרסטע

פּאַציענטען פֿארלאָוזען דעם סאַניטארוום.

מיר ווייטען ניט ,צו אוהר װעט פארהאנדלען
די

פ אַ ר ל ע3ג

ערונג

ביו דער קאַנװוענשאַן

פון דער צוום אין טאַניטאריום און וועגען

בויען א באַזונדער ביבליאַמעק און רעקרואוישאָן

האָל.

אונוער

וואונש

אוז ,אז ניט גאר זאָל עס פארהאַנדעלט און באַשלאַטען װערען ,נאָר אוחר
זאָלט טאקע זעהן ,אז עס זאָל אויך פארוירקליכט

ווערען אין לעבען.

אונזער געאכטעטער און באַלוכטער דאָקטאר אַנטאַנאָווסקי ווענדט אָן
אלעס מעגליכעס צו פאולווכטערען דאַ אונוער לעבען.

איהר ,דעלעגאמען,

מוזם אוהם ,דעם דאָקטאר ,צויהולף קוטען ,אום אונו ,מאַציענטען,
לעבען צו פארלוובטערען.

דאָס

דו געשוכשע פון ארבווטער רונה
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האָפּענדיג ,אז איהר וועט אונזער פארלאנג זיכער ערפילען ,וינ"
שען מיר אייך ערפאָלג אין אויער ארבייט.
לאַנג לעבען זאָל דער ארבייטער רינג|
די פּאַציענטען פון דעם אַ .ר .סאַניטאריום".

וי אויף אַלע פריהערדיגע קאַנווענשאנס ,האָט זיך אויד אויף
דער טאַראַנטער קאַנווענשאן אויסגעדריקט די מיינונג פון די דע-

כענאַטען איבער פאַרשידענע פראַנען דורך אַ רייהע רעזאַלוציעס.
די ערשטע רעזאלוציע איז געווען ,צו זעהן ,אַז מען זאָל זיר

האלטען אַן דעם פּרינציפּ פון עקאַנאַמיע ;

,מיר אנערקענען ,אז די אלגעמיונע געדריקטע עקאָנאָמישע לאגע
און

אמעריקע

האָט פאראורזאכט

א מעהרצאָל

געשטראָבענע

מיטגלידער

לעצטען יאהר ,אין פאַרגלייך מיט אנדערע יאַהרען.
און מיר אנערקענען דערום די נויטווענדיגקייט פון אָננעמען די
ניוטיגע

מיטלען

צו רעדוצירען

אונזערע

צאהלונגען

צו דעם מעגליבען

מינימום.
מור רעקאַמענדירען דערום ,אז די קאָנװענשאָן זאָל באַאויפטראַגען
שידענע קאַנװענשאָן קאָמיטעס ,וועלכע דארפען באַטראכטען די בו"
די פאר
עטען פאר'ן קומענדען ואָהר ,אויסצואַרבייטען אזעלכע רעקאָמענדאַ-
דוש
ָלען מעגליך מאכען דו פאַרקלענערונג פון אונזערע בילס".
צועס ,װאָס זא

װאַלאָס ,טשערמאַן פון רעזאָלוציאַנס קאַמיטע ,לייענט פאַר
אנדערע רעזאַלוציעס ,װאָס זיינען אַנגענומעז געװאָרען.
וועגען דעם מיינערס סטרייק

נװענשאָן פון א .ר .דריקט אויס איהר פולע סימפאטיע
דוּ פפטע קאַ
ונדערונג צו די העלדישע סטרייקענדע מוינערס ,וועלכע
און גרויס באַווא
טערען קאמף מיט זייערע אונטערדריקער ,װאָס טרייבען
פיהרען אָן א בי
זיי צו הונגער און נויט.
שליסט די קאָנװענשאָן ,אז אלע איהרע ברענטשעס איבער'ן
אויך באַ
לאנד זאָלען העלפען

די בראַװע קעמפער

מאָראַליש און פינאַנציעל און

ּט ווערען דו אָרטיגע ברענטשעס ,וואו די סטרייקס קומען פאָר,
איבערהויפ
אויפגעפאָדערט צו העלפען די קעמפער.

וועגעז רענד סקופ
יג אין אנבאטראכט ,אז די רענד סקול איוּ אוינע פון די
נעמענד
טער-אינסטיטוציעס אין די פאַראיוניגטע שטאַטען ,און
וויכטיגסטין ארביי
יג אין אנבאַטראכט ,אז זי נייטיגט זיך זעהר פיל אין שטיצע,
אויך נעמענד

וי
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דו געשוכמע פון ארבוומער רונג

דארום באשליסט די אַ .ר .קאָנװענשאָן אוופצופאָדערען אלע איהרע
ברענטשעס איבער'ן לאנד צו שטיצען די רענד סקול מאָראַליש און פו-
נאַנציעל.
וועעגן לייבאָר-לייסעאום
דו 2פטע קאָנװוענשאָן פון

אַ .ר .באגרוסט דו באַוװעגונג פאר ארבוו-

מער-לויסעאומס ,וועלכע פאַרשפּרויט זוך איבער'ן לאנד.
דו אונטערנעהמונגען
מאַמענט.

מיר באַטראכטען

אלס אוינע פון די וויכטיגסטע אין דעם איצטוגען

די קאַנװענשאָן אַפּעלירט דארום צו אלע ברענטשעס פון לאנד צו

שטיצען מיוט אלע מיטלען ,װאָס זיינען נאָר נייטיג פאר דער אוופבוואונג
פון אזעלכע ארבייטער-אינסטוטוצועס.
ווענען דער אימיגראנט

אייד סאַסייעטי

אין אנבאטראכט ,או עס און ניוטיג צו האָבען א שטאַרקע קערפער"
שאַפּט ,וועלכע זאָל פארטוידיגען איינװואַנדערונג ,ווייל די דאָויגע טעטיג-
שטרענגע

קייט ,צוליב די איצטיגע

אימיגראציאַנס

געזעצען ,איו

זעהר

נייטיג צו העלפען אונזערע אומגלוקליכע ברידער אויף יענער זיים ום;
און אין אנבאַטראכט ,אז די דאָויגע אַובייט ווערט אָנגעפיהוט
היברו

אימיגראנט

סאָסויעטי,

אווד

וועלכע טוט

שטעלענד --- ,באַשליסט דו פפטע קאַנװענשאָן
די ארבייט פון דער דערמאנטער

די ארבייט

פון דער
צופרודענ-

פון אַ .ר .צו אינדאָרסירען

קערפערשאפט ,און דריקט אווס א פאך-

לאַנג ,אז אלע ברענטשעס ואָלען מאָראַליש און פונאַנצועל שטיצען די היב-
רו אומוגראנט אווך סאָסוועטו.
וועגען יוניאַןדארבייט
דו פפטע קאַנװוענשאָן פון אַ .ר .באַשליסט אויך דעם ואָהר אוופצן-
פאָדערען אלע מיטגלידער פון אַ .ר ,.אז זיי זאָלען קויפען פּראָדוקטען און
אַרטיקלען ,וועלכע זיינען געמאכט
אונטער יונואָן-באַדינגונגען.

געװאָרען

פון

יונואָן-אַרבייטער

און

וועגען קאַאַפּעראַטיוע אונטערנעהמונגען
דו קפטע קאַנװוענשאָן

אָפּעראטיווע אונטערנעמונגען

פון א .ר .באַגריסט די ערשוונונג פון דו קאַ-

אויף דער אידישער

גאָס דורך דער אונו-

ציאטיווע און דורך דער הילף פון די ברענטשעס פון דעם אַ .ר.

דו קאַ-

אָפּעראטיווע אונטערנעמונג אוז אוונע פון דו מיטלען ,וועלכע קענען העל-
פען באפרווען

די

ארבווטעריטאטען

פון קאַפּיטאַליסטישער

עקסמלואטא-

דוֹ געשונטע פוֹן ארבֿווטער רונל
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ציע .די קאָנװענשאָן דרוקט אויס איהר וואונש ,או די ברענטשעס פון
אַ .ר .זאָלען אויף ווייטער ,מיט נאָך מעהר ענערגיע ,העלפען בויען דו
קאָאָפּעראטיווע באַוועגונג.
וועגען געצייג-קאמפּיין
איון אנבאַטראכט ,אז די פּיפעלס רעליף קאָמיטע האָט אָנגעפיהרט
די רעליף-אַרבייט זינט דו מלחמה האָט ויך אָנגעפאנגען ,און און אנבא-
טראכט ,או דו מיפּעלס רעליף קאָמיטע ,וועלבכע באַשטעהט פון דער אָרגאַ-

ניזירטער ארבייטערשאַפט ,פיהרט איצט אָן א קאמפּיין צו שאַפען געצווג
פאר די אידישע ארבייטער אין רוסלאַנד -- ,באַשליסט דו קאַנװענשאַן
צו אונדאָרפירען אָט דעם קאמפּיין .מיר פאָדערען אויף אלע ברענטשעם
צו נעהמען אן אקטיווען אנטייל אין דער ארבייט און מיר פאָדערען אויף
די נאַציאָנאלע עקזעקוטיוו

קאָמיטע ,או זיו זאָלען טאַן אלעס טעגליבעס

צו מאַכען דעם קאַמפּיין פאר אן ערפאָלג.
דעלענאט
די דאָזינע רעזאָלוציע רופט ארויס א דיסקוסיע.
קאַהאַנאָוויטש דענקט ,אז די פּיפּעלס רעליף אין א קליין-בירנער"
ליכע אַרגאַניזאציע ,און דאַרף ניט געשטיצט ווערען.
פיינערמאן באמערקט ; ,דאָס איז א ביישפּיל פון צושטערען
די ארבייט ,וועלכע די ,לינקע" ווילען אָנפאננען אין א .ר ,,מען
קלייבט נעציינ פאר אידישע ארבייטער און די ,לינקע" ווילען אָט
די ארבייט ניט דערלאָזען".

נאָכדעם וי די רעזאָלוציע ווערט נאָך אמאָל דורכגעלעזען,
ווערט זי אַנגענומען מיט בלוין

א יי ן

שטימע געגען.

וועגען סאַניטאַריום פייערטאָג
דו 99טע ועהרליכע קאָנװענשאָן
ניטארוום-טאָג,

ד .ה .דער

יום"טוב

פון אַ .ר .באַשליסט ,או דער סא-
פון ערעפענונג

פון אונוער

סאַנו"

מאריום זאָל אויף ווייטער דורכגעפיהרט ווערען נאָך מיט מעהר ענערגיע
וי

ביז

אוצט

און איבער'ן

גאַנצען

לאנד

זאָלען דורכגעפיחרט

ווערען

דער גאַנצער פּראָ-
לכבוד דעם יום-טוב פאַרשידענע אונטערנעהמונגען.
סיט פון אִם דוֹ אונטערנעהמונגען זאָל געהן פאר'ן לאָסיאנדושעלאס סא-
ניטאריום ,פאר'ן דענווער סאַניטאריום און פאַרשודענע האומס פאר עקט-
מּאַציענטען.
די צעטיולונג פון דו געלדער זאָל זיין אונטער דער אויפוזיכט פון
דער גאַצואַנאלער עקזעקוטווו

קאָמיטע.

דו געשוכטע פון ארבייטער
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וועגען פּיפּעלס רעליעף
אטראכט ,אז די פּימּעלס רעליף קאָמיטע האָט אָנגעפיהרט די
אין אנב

יט פאר דו לעצטע  7יאהר און האָט פיעל געהאָלפען צו פּאר"
רעליף-ארבי

ליידען פון אונוערע שוועסטער און ברידער אין די מלחמה-
לייבטערען די

לענדער ;
און אנבאַטראכט אָבער ,אז עס האָבען זיך באַװיזען
יטען וועגען דער פראגע פון צעטיילונג פון קרעפטען ,אום אָבער
שודענהי
אָלגרייך אין דער ארבייט מוזען אלע זיין פאַראווגיגט-- ,
צו זיין ערפ
יסט די קאָנװוענשאָן אויפצופאָדערען דער נאַציאָנאלער עקוע-
באַשל
מיטע צו געפינען וועגען און מיטלען צו פאראייניגען אלעמען
קוטיוו קאָ
העכסט וויכטיגער ארבייט און צוזאַמען אַרבייטען האַרמאָניש
אין דער
פימעלס רעליף קאָמיטע אין דער אָנפיהרונג פון רעליף טע-
מיט דער
מיינונגס-פאַר"

מיגקייט.
ווענען

אונטערשטיצען

די אַרבײט

פון ,אָרט

0

ענדיג די וויכטיגקייט פון דער טעטיגקייט פון דעם פאר-
אנערקענ
ויף דעם געביט פון פאַרשפּרייטען פּראָדוקטיוע אַרבייט און
באַנד ,אָרם" א
לדונג צווישען דו אידען אין מורח-אייראָפּא ,און וועלענדיג
פאַכלוכע בי
א געהעריגען אופן די ארבייטער קאָאָפּעראטיווע אנשטאַל-
שטיצען אויף
ון דו פאַרזאָרגונגס-אַנשטאַלטען פאר לערן-אינגלאך ,רע-
מען פון קאָרט" א
קאָנװענשאָן ,אז דו נאַציאָנאַלע עקזעקוטיוו זאָל אָפּגעבען
קאָמענדירט די
א באַדייטענדע סומע ,וועלכע זאָל אין משך פון ואָהר גע-
פאַר'ן ,אָרט"
זאַמעלט ווערען פון אַ .ר .פאר רעליף-צוועקען.
נדיג אבער אין באַטראכט דו שווערע לאגע פון די דערמאנטע
נעמע
פון ,אָרט" אין דעם יעצטיגען מאָמענט ,רעקאָמענדירט די
אנשטאַלטען
ס קאָמיטע ארויסצוגעבען דעם פאַרבאַנד ,אָרט"  5טווזענט
רעזאָלוציאָנ
דו געזאַמעלטע הילפס-געלדער ,וועלכע געפיונען זיך אין רשות
דאָלאר פון
ַצואָנאלער עקזעקומיוו און זאָל ארונטערגענומען ווערען פון
פון דער נא
געלדער פון רעליף פון קומענדען יאָהר .עס זאָל אויך
דו געזאַמעלטע
רט ווערען צו אלע מיטגלידער פון אלע ברענטשעס מיטצוהעל-
רעקאַָמענדי
מעגליך צום ערפאָלג פון דער דעלעגאַציע פון ;אָרט" אין
פען װוי ווייט
אמעריקא.

דו רעזאָלוציע װוערט אוונשטימיג אָנגענומען.

רעזאַלוציע ווענען אַמנעסטיע
אין אנבאַטראכט ,אז אין די פעדעראל פּרוזאָגס פון דו פאַראווניגטע
שטאַטען געפינען ויך פיל מענער און פרווען אלס פּאָליטישע פּרוזאָנערם,
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ניט דערפאר ,ווייל זיו זיינען באַגאַנגען פאַרברעכענס ,נאָר דערפאר ווייל
זיו האָבען אויסגעדריקט מיינונגען דורך רעדען אָדער שרייבען;
אין אנבאַטראַכט ,אז דוֹ קאָנסטיטוציע פון די פאַראיוניגטע שטאַ-

טען ערלויבט פרויע רעדע און פרייע פּרעסע;
וועלכען זיי

אין אנבאַטראַכט ,אַז דער עספּיאָנעדזש געזעץ ,אונטער
זיינען גע'משפּט געװאָרען ,איז שוין אָפּגעשאַפט געװואָרען ,און עס איז
שוין ניטאָ קיין אָפּיציעלע אורזאַך זיי ווידער צו האַלטען פאַרשפּאַרם ;
אין אנבאַטראַכט ,אַז קענעדע און אַלע דעמאָקראַטישע לענדער פון
אייראָפּא האָבען שוין לאַנג ערקלעהרט אַן אַלגעמוינע אַמנעסטיע פאַר פּאָ
לוטישע אַרעסטירטע-- ,
באַשליסט דו 92טע יעהרליכע קאַנווענשאן פון אַ .ר ,.באַשטעהענד
פון  461דעלעגאַטען ,פאַרטרעטענדיג  48טויזענד מיטגלידער ,אַז עס אוז
געגען די דעמאָקראטישע טראַדיציעס פון די פאַראווניגטע שמאַטען זיי
ווייטער צו האַלטען פאַרשפּאַרט און צו פאָדערען זייער באַלדיגע באַ-

פרוואונג.
אַ קאָפּיע פון דער דאָזיגער
ווארען ג .האַרדינג ,פּרעזידענט פון דו פאַראייניגטע שטאַטען ,און צו ה.
רעואָלוציע

זאָל געשיקט

ווערען

צו

דאָהערטי ,אַטוירני דזשענעראל.
אוונשטימיג אָנגענומען.
עס ווערט אויך אָנגענומען אַ קאָרעקשאָן צו דער רעזאָלוציע וועגען
סאַניטאַריום-טאָג .עס זאָל זיך לעוען :אַז דער גרעסטער מיול פּראָפיט
פון סאַניטאַריום-טאָג זאָל געהן צו דעם לאָס אנדזשעלעס סאַניטאָריום/ .

לאָס-אנדזשעלעס

סאַניטאַריום

אין אנבאַטראַכט ,אַז די גרעסטע צאָהל ליידענדע פון קאָנסאָמפּשאָן
לווגען זייערע גרעסטע האָפּנונגען צו ווערען געהיילט אין קאַליפאָרניע;:
אין אנבאַטראַכט ,אַז די צאָהל קראַנקע ,וועלכע ווענדען זיך צו
ווערען אַריינגענומען און לאס אנדזשלעס סאַניטאַריום װאַקסט ליידער פון
יאָהר צו יאָהר ,גאָרניט אין פאַרגלייך צו דו מיטלען ,וועלכע דער סאַנו-
אין אנבאַ-

מאַריום באַזיצט הּיינט צו קענען די קראַנקע אַרייננעמען;
טראַכט פון דעם ,װאָס דער סאַניטאַריום פון לאָס אנדזשעלעס האָט אימער
געוויזען די גרעסטע אויפמערקזאַמקייט צו די נויטען פון אונוערע מים-
באַזיצט,

--

גלידער לויט די מעגליבקייטען ,וועלכע די אינסטיטוציע
באַשלוסט דו פפטע קאָנווענשאן פון אַ .ר .צו רעקאָמענדירען
ברענטשעס אנטיול צו נעמען אין אַלע אָרטיגע קאָנפערענצען און אונטער-
נעהטונגען ,וועלכע באַצוועקען צו שאַפען הילף פאַר דעם לאָס אנדזשעלעס
צו אונזערע

קאָנסאָמפּטיוו סאַניטאַריום,

דו געשיכטע פון ארבייטער
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די רעזאָלוציע איז אריינגעבראכט געווארען פון דער קאליפאָר-
ניער דעלענאציע :שאול עלשטיין ,בר ;824 .ר .ראַזענשטיין ,בר.
 ,9אוֹן א .שניידער ,בר.411 .
ווענע! נאטשוראליזיישאן
פון א .ר .דריקט אוום

דו קפטע קאַנווענשאן

איהר וואונש ,אַו די

מיטגלידער פון אַ .ר .זאָלען ווערען בירגער פון דוֹ פאַראייניגטע שטאַמען
און קענעדע.

די קאַנווענשאן פאָדערט אויך אויף די ברענטשעס פון אַ .ר.

צו וועקען דעם אינטערעס

פון דער מיטגלידערשאַפט

און דאָס זיו זאָלען שטיצען

די עקויסטירענדע

צו ווערען בירגער,

נאטשוראלווזוישאן

אויך

ליעגם איבער'ן גאנצען לאַנד פינאַנציעל און מאָראַליש.
ווענען דער אידישער שול-אַרנאַניזאַציע אין פּוילען
די פפטע קאָנווענשאן פון אַ .ר .אנערקענט די וויכטיגע אַרבייט פון
דער אודישער

שול-אָרגאַניזאַציע אין פּוילען און באַשליסט צן באַאוים-

טראַגען די קומענדע עדיוקיישאָנאל קאָמיטע פון אַ .ר .דורכצופיהרען

אַ

ספעציעלע שול-װואָך ,וואו געלד-זאַמלונגען זאָלען געמאַכט ווערען פאַר דער
אויבענדערמאַנטער אָרגאַנוזאַציע.

ווענען נעלט שטיצען צו פאַרשידענע קערפּערשאַפטען
צו שטיצען דעם ,בונד" מיט  000,1דאָלאר.

עס קומען אַריין  9אמענדמענטס :פאר  000,9דאָלאר און פאר 005
דאָלאר.

.2

עס ווערט אַנגענומען דער אמענדמענט

פאר  000,9דאָלאר.

צו שטוצען די רענד פקול מיט  000,1דאל.

 4צו שטוצען דו נאַצואָנאַלע הוים פאַר דער סאָציאַליסטישער פּאַר-
טיוי אין שוקאַגאַ מיט  027דאל .עס ווערט אַמענדירט פאַר  000,1דאל.
דער אַמענדמענט ווערט אָנגענומען.
5

צו שטיצען

6

צו שטיצען

דוֹ ,פרייע אַרבייטער

שטימע"

מיט

 008דאָלאר.

דעם לאָס אנדזשעלעס סאַניטאָריום מיט  000,1דאל.

אַמענדירט פאַר  000,9דאל --- .אַמענדמענט פאַלט דורך.

צו שטיצען דו לאס אנדזשעלעס רעליעף מיט  008,1דאל-- .
8

0
1

צו שטיצען

דעם דענווער סאַניטאַריום מיט  002דאָלאר.

צו שטיצען

די דענווער רעליעף מיט  008דאָלאר.

צו שטיצען די עקס-פּוישענט האָום פון דענווער מיט  008דאל.
צו שטיצען

די אמנעסמיע באוועגונג מיט  000,1דאל.

דו געשיכטע
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עס ווערט פאַרשטאַנען ,אַז דוי נעקסטע עקזעקוטיוו
האָבען דאָס רעכט וי אַזוי צו פאַרטיולען דו געלד.
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קאָמיטע זאָל

צו שטיצען פֿאַרשודענע האָספּיטעלער אין דוֹ גרעטערע שטעדט

מיט  0004דאל ,.לויט דעם איינזעהן פון דער עקזעקוטיטע.
.8
.4

.8
 0דאַלאר.

צו שטיצען דעם ,האיאס" מיט  000,8דאָלאר.
צו שטיצען דעם ,מעסענדזשער" מיט  082דאָלאר.

צו פרעוענטירען די טעקרעטארען

פון דער קאָנװענשאָן מיט

צו שטיצען די נאטשוראליזוישאָן איוד לוג פון נוואָרק מיט

0

.6
דאָלאר.
 7צו שטוצען
דאָלאר.

דעם סאקא-וואנזעטו

פאַרטייריגונגס-פאָנד

מים

0
 8צו באוויליגען פאר די קינדער-שולען אין פּוילען פון דוֹ געל-
דער פון רעליף ,וועלבע דער גענעראל-אָפיס קלייבט 000,1 ,דאָלאר.
9

צו שטיצען

די מאָראָנטאָ אנשטאַלטען

רעזאַלוציע

וועגען

טאם

מיט  008,1דאָלאר.

מוני און בילינגס

און אנבאַטראכט ,אז טאָם מוני און בילינגס זיצען אין סויטט פּרוֹ-

זאן אין קאַליפאָרניע ,וואו זיי זיינען געפונען געװאָרען שולדיג בוי א
טרייעל ,וועלכער איז שוין אלעמען באוואוסט ,אז ער אוז ניט געווען קיין

אומפארטייאישער ,און אין אנבאטראכט ,אַז דיסטריקט אַטוורנו ברוידי
פון קאַליפאָרניע האָט זיך געווענדט צום גאָווערנאר פון סטייש ,ער זאָל זוו

ביידע באַפרווען ,און ער איז זיכער אין א לאגע צו וויסען ,אז זיי זיינען
אומשולדוג ,באשליסט דו 9פטע יעהרליכע קאָנװענשאָן פון אַ .ר ,.צו פאָ-
דערען דו באַלדיגע באַפריואונג פון מונו און בילונגס .מיר באַשליסען
אויך ,אַ קאָפּיע פון אָט דער רעזאָלוציע זאָל געשיקט ווערען צו גאָווערנאר

סטיווענס פון קאַליפאָרניע.

רעזאַלוציע וועגען אידישע ביכער פאַר סאַוויעט-רוסאַלנד
אין אנבאַטראבט ,אז עס האָט זיך אין אַמעריקע געגרונדעט א קאָמו-
מע אַזעלכע ביכער צו שאַפען ,באַשליסט דו קאָנװענשאָן הארציוג צו אונ-
דאָרסירען אָט די ארבייט און אינסטרואירט די נאַצ .עקז .קאָמיטע זיך צו
שטעלען מיט דער דאָזיגער קאָמיטע אין פאַרבינדונגען און איהר אַרויס-
העלפען מיט ביכער און פּלייטס ,וועלכע געפינען זיך איצט אין אָפוס און

אין אלגעמיין צו טאָן אלעס מעגליכעס וי אַזווּ צו העלפען אין דער
ארביים,

די געשוכטע פֿון ארבייטער רונג
ר .גוסקין,
פארט דערמאַנט,
דער נאַצ .עקז,
אַרױסנעטראַטען
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טשערמאַן נאַצ .עקז ,קאמיטע ,האָט אין זיין רע-
אַז ר ,זאַלצמאַן ,װאָס איז געווען א מיטנליד פוז
קאַמיטע ,אין אָנגעקלאַגט געװאָרען ,װאָס ער איו
עפענטליך קענען דער פאַרװאַלטוננ,

זאַלצמאַן איז געקומען צוֹ דער קאַנווענשאן און האָט פאַר-
לאַננט פון דער קאַמיטע .אאן אָפיטערט
געבען אַ װאָרט אין זיין פאַרטיירינונג.

רעפּאַרט ,מען זאָל איהם

אָט ואס די דאַזיגע קאָמיטע דערצעהלט;
,פר .זאַלצמאן איז ערשינען פאר דער קאָמיטע און פאַרלאַנגט ,אן
דוֹ קאָמיטע

אן אָפוסערס

רעפּאָרטס

צו

זאָל רעקאַמענדווען

דער

קאַנװעג"

שאָן ,או דו קאָנװענשאָן זאָל אוהם געבען א געלעגענחויט פֿאַרצולייגען זיין
צד אלם אָנגעקלאָגטער און דער פראגע ,װאָס דער טשערמאן
זעקוטיווע

האָט

באַרירט

און

זיין

דעפּאָרט.

מור

האַבען

פון דער עק"
פר.

זאלצמאנ'ם

פּאַרלאַנג צוריקגעוויזען ,ווייל מור גלויבען ,אז אַזוו לאַנג ווו פר .זאלצ-
מאן האָט ערקלערט ,או ער אַפּעלירט צו דער ג .ב .אָ .ד ,.קען די קאַנווענ"
שאָן וועגען דער דאָויגער פראגע ביוט האנדלען .

אַלס נאַציאַנאַלע באַאַמטע פאַר'ן נעקטטען יאַהר זיינען ער"
 .ראַבערטס ,ווייס-
וועהלט געװאַרען :ר .גוסקין ,טשערמאַן;:
טשערמאן ; ? .ראָטהמאַן ,טרעזשורער; ב .לעװויטאַן ,פעקרעטער,.
דער טשערמאַן פון דער לעצטער זיצונג איז געװען נ .פיי-
נערמאַן.

שלוס-רעדעס האָבען געהאַלטען ,8 :פרומהאַרץ ,וו .מערעם,
ס ,לעװענסאַן ,פאַרטרעטער פון די אידישע א .ר .שולען :ר,
גוסקין ,טשערמאַן פון דער נאַצ ,עקז ,קאַמיטע :דך ,א .סינגאלאָפ-

סקי ,פאַרטרעטער פון ,אָרט";

ר ,נעכאמקין,

ט .שפּינראַד2 ,

ראָטהמאַן ,י .ב ,.ביילין ,י ,0 .ראַזענבלאַָט ,טשערמאַן מון דער
אַפיס קאַמיטע; י .באסקין ,גענגעראַליסעקרעטער ,און י .וויינבערג,
וועלכער האָט געהאַלטען די לעצטע שלוס-רעדע.

רעפערענדום איבער די באַשלוסען פון רער
2טער (טאָראַנטא) קאַנװענגשאָן
די פּרינציפּעז-ערקלערונג ,אַנגענומען אויף דער קאַנווענשאַן
,די מאָדערנע אינדוסטריעלע אומשטענדען זוינען מעהרסטענטייל
דו אורואכען פוֹן קראנקחויט און אומגלוקס-צופאלען צווישען דעם אַרבוו=
טער-קלאס .די ארבווטער נוומיגען זיך ,דעריגער ,גיוט נאָר און מאַטערוע-

607

דו געשוכטע פון ארביישטער רינג

לער שטיצע אין אַזאַ צווט ,נאָר אויך אין טאָראַלער הילף און פרוונד"
שאַפט פון זייערע פריינד .אָט די נויטװענדיגקייט האָט געבראַכט צו דער
גריונדונג פון דעם אַרבייטער רינג.
דו ואַקסענדע צאָהל ארבייטער ,סאַו די וועלכע אַרבייטען פיויש,
סאַי די וועלכע ארביימען מיט'ן מאַרך ,הייבען אָן צו פאַרשטעהן ,אז דורך
פאַראווניגטע כחות ,דורך אָרגאַניזאַציע און קאָאָפּעראציע ,איז מעגליך צו
פאַרליוכטערען און פאַרמיידען א סך פון דו ליידען ,װאָס פאלען אויס
אויפ'ן גורל פון די ארבייטער און זווערע פאַטיליעס אין דער צייט פון
קראנקהייט.
דער ארבייטער רינג איז איבערציוגט ,אַז אָרימקײיט ,קראנקהייט און
נוים צווישען די ארביימער זיינען דער רעזולטאַט פון די איבלען פון אונ-
זער עקאָנאָמישער סוסטעם .געגענזייטיגע הילף אליין װעט ניט אָפּשאַ-
פען די אורואכען פון דו נויטען פון ד' אַרבייטער .אַלס סיטגלידער
פון ארבוימער רינג שטרעבען מיר דארום צו דער פאָלשטענדיגער באַ-
פרייאונג פון דעם אַרבייטער-קלאם,

פאר דעם צוועק באַטראכט זיך דער אַ .ר .אלס א טויל פון דער אל-
געמוונער ארבייטער-באַוועגונג ,ער שטרעבט צו העלפען די ארבייטער אין
זייער פאַרזוך אויפצוהייבען זייער סטאַנדאַרד פון לעבען דורך פאַרגרע"
סערען זייער פאַרדינסט ,דורך פארקירצען די ארבייטס-שטונדען און פאר"
שטאַרקען זייער אוינפלוס אוופ'ן אונדוסטריעלען און פּאָליטישען געבים.
פון דעם שמאַנדפּונקט ,דאַרף יעדער מיטגליד פון ארבייטערירינג
באַלאַנגען צו דער יוניאָן פון זיין פאַך ,און ווען ער וויל אויסנוצען זיין
בירגער-רעכט אין צויט פון אירגענד וועלכע וואהלען ,איז ער פאַרפליב-
טעט צו שטיצען די פּאַרטויען ,װאָס שטעלען אַרוים אין זייער פּראָגראם
די איונפיהרונג פון פּאַָליטישער און עקאָנאָמישער פרייהייט.
(דורבגענאַנגען מיט  0888געגען .)9102
אַרגאַניזאַציאַנס-פאַנד
 )4אָל דער אָרגאניזאַצואָנס פאָנד געהעכערט ווערען.
 )9דער אַסעסמענט פאר'ן אָרגאַנוואַציאָנס-פאָנד זאָל געהעכערט
ווערען פון  4אויף  6סענט א קווארטאל.
דער אסעסמענט פאר'ן אָרגאַניזאַציאָנס-פאָנד זאָל געהעכערט ווערען
פון  4אויף  8סענט א קווארטאל.
 )8דער נאַצ .אָרגאַניזאַציאַנס קאָמיטע זאָל געגעבען ווערען דאָס
רעכט ארוונצונעמען אין אַ .ר .מיטגלידער ,וועלכע געהען אריין מיט זווּ'
ערע סאָסויעטיס ,וועמעס צאָהל אוז  008מיטגלידער און העכער ,אין גרעפ'

די געשיפּטע פון ארבייטער רונג

פּערע שטעט,

און  008מיטגלידער

|

און קלענערע שטעט,

1902

זאָלען צאָהלען

זייערע אסעסמענטס צום מאָרטשוערי פאָנד ,לויט די יאָהרען אין וועלכע
זיי זיינען אריין אלס מיטגלידער אין זיוערע סאָסייעטיס .דער אונטער-
שיד פון דוֹ צאחלונגען זאָל געדעקט ווערען פון דו פאָנדם פון דער סאָ-
סויעטו.
וועגען עדיוקיישאַנאל

ארבייט

ש ו ה 7 5ט ע ק פ -- .דער ארבווטער רונג שוחל-טעקט זאָל געהע-
כּערט ווערען מיט אוון סענט פּער קווארטאל.
ר ונ ד" -- .זאָל דער ,פרוינד" ערשוונען יעדען מאָנאַט.

זאָל דער ,פריונד" ערשוינען אוין מאָל אין  8מאָנאַטען( --- .דורם-

געגאַנגען  ---יעדען מאָנאַט).
ווענען פאַרװאלטונג
4

די עקזעקוטיוו קאָמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט צו פאָדערען פון

די ברענטשעס זיוערע ביכער צום אונטערזוכען און אויך קענען אָנגעה-
מען געזעצלוכע מיטלען ,ווען דער ברענטש ענטואגט זיך נאָכצוקומען די

פאָדערונג פון דער עקזעקוטיוו קאַמיטע.
)2

אַ מימגליך

פון דער פאַרוואלטונג אין דו נאַצואָנאלע קאָמו-

טעען פון אַ .ר .זאָל ניט טאָרען זיין אין דער זעלבער צויט קיין פינאַנט-
פעקרעטער אָדער טרעזשורער אין אַן אַ .ר .ברענטש.
 (8די רייזע-קאָסטען פון די מיטגלידער פון דער נאַצ .באָאַרד אָװו
דורעקטאָרט זאָלען אין גאַנצען געדעקט וװוערען פון דזשענעראל אָפיס.
)4

אַ סומע פון  008דאָלאר יעהרליך זאָל אסיגנירט

ווערען

פאר

רייזע-קאָסטען פון די דירעקטאָרען ,אָפּצוגעבען באריכטען אין ווייטערע
שטעט פון זייערע סטויטס און אויך מאָן אָרגאַניזאַציאַנס-אַרבים.
 )8דער  1פּראַצענט אוונטרוטס-געלט פון נייע מיטגלידער ,װואָס
וועט ארוונקומען פון דעם 1טען אָקטאָבער ,9991 ,ביז דעם 1מען אַקמא-
בער ,5991 ,זאָל געהן אויף צו דעקען דעם דעפוציט אין אֿדמוניסמרוישאָן
פאָנד ,און אין פאַל עס וועט בלויבען אן איבערפלוס ,זאָל דערמיט געדעקט

ווערען די דעפיצוטען

פון די אַנדערע פאַנדס.
ווענען

סאַניטאריום

דו פאַנוטארוום קאָמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט אריונצונעמען
באַצאָהלמע פּאַציענטען עלטערן פון מיטגלידער ,אויך שוועסטער און ברו-
דער ,און קונדער פון מיטגלידער אין עלטער פון  61פון  99ואָהף.

אֵלס

די געשיכטע פון ארבייטער רינ
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אלד איידזש האום

)1
ווערען.
)0

אַ ספּעציעלער פאָנד פאר אַן אֶלד איידוש האָום זאָל עטאַבלירט
אַ פינף-סענטיגער טעקס זאָל געצאָהלט ווערען פּער קווארטאל

פון אלע קלאסען מיטגלידער.

86

דו צאהלונגען זאָלען זיך אָנהייבען גלייך ווי דער רעפערענ-

דום וועט געשלאָסען

ווערען.

קאַנווענשאן
 )1די נעקסטע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .זאָל אָפּגעהאלטען ווערען אין

מיט א פאַרטרעטערשאפט פון  1דעלעגאַט פון יעדע  009מים-
וּאָהר ,4991
(דורבגעפאלען).
גלידער.

 )9דו נעקסטע קאָנװענשאָן פון אַ .ר .זאָל אָפּגעהאלטען -ווערען אין
ק ,אין ואָהר  ,5טניט א פאַרטרעטערשאפט פון  1דעלעגאַט פון
נוודואָר

ברענטש ,און צו  1דעלעגאַט פון יעדע ( .001אָנגענומען).
יעדען
דער צווט ,ווען עס װועט ניט אָפּגעהאלטען ווערען קיין רע"
 )86אין
אָן ,זאָל א קאָנװענשאָן געהאלטען ווערען פון פאַרטרעטער
געלע קאָנװענש
צו ראַטיפיציוען די ערוועהלטע עקזעקוטיוו (לויט דער אָפּי
פון סטייטס,
שטומונג פון רעפערענדום).

מיטגלידער פון דער נאַציאָנאַלער באָאַרד אָוו דירעקטאָרם קענען זיין

דעלעגאַטען

צו אָט דער קאַנװענשאָן.

(דורבגעגאַנגען).

ענדערונגען אין דער קאנסטיטוציע
4

אַרטיקעל  ,8פּאַראַגראף  ,1ואָל געענדערט

ווערען.

דער זאַץ,

לעוט זיך, :קאַנדידאמען פון  89ביז  04יאהר אלמ מווען צו-
וועלכער
גענויע באַװוייזען א .אַז .וו" זאָל זיך לעזען , :קאַנדידאטען פון
שטעלען
ָהר אלט מוזען צושטעלען גענויע באווייזען ,אַז זיי זיינען
 8ביו  84יא
ניט עלטער ווו אָנגעגעבען ,א .אַז .וי"

)9

אויסשטרויכען

פון דער קאָנסטיטוציע דעם 2פטען פּאַראַגראף

פון אַרטיקעל  ,8וועלכער לעזט זיך, :די אפּליקיישאָן

פון אַ קאַנדידאם,

לכער איז צוריקגעוויזען געװאָרען פון דאָקטאר ,מוז פון ברענטש גע"
ווע
שוקט ווערען און דזשענעראל אָפּים ,ניט שפּעטער ווו  01טעג נאָך דער
:
עקזאמיניישאָן*.

פֿאַראַגראף :

 )8צו אַרט 1 .זאָל צוגעשטעלט ווערען פאָלגענדער
מגליד אָדער א ברענטש האָט אַן אַפּיל אָדער קלאַגע צו אַ מעם-
,ווען א מי

עט לארדזש ,דאַרף דער אַפּיל אָדער דוֹ קלאגע אַריינגעבראכט ווערען
בער
ו דער נאַצואָנאלער עקו .קאָמיטע ,וועמעס ענטשיודונג איוז בינדענד".
צ
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 )4אַרטיקעל  ,81פּאַראַגראַף  ,01זאָל זיך לעוען, :נאַך דיוע 6
װאָכען ביז אַ ואָהֹר קען א מיטגליד ווערען ריאונסטויטעט ,א .אַז"( .
)9

אַרטיקעל  ,81פּאַראַגראף  ,11זאָל אויך געענדערט

ווערען אין

די
זען וין און זאָל זיך לעוען, :נאָך דעם יאָהר קען א געשטראָבענער
מיטגלוד ארוונגענומען ווערען אין אַרבייטער רונג א .אַז"' .

נאָך דער טאָראָנטער קאַנװענשאן
נאָ
ך דער טאַראַנטער קאַנוועגשאן האָט זיך דער קאַמף צווישען
,לינקע"
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ט
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"
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ים זיינען
געװאָרען מעחר פארביטערט איינער געגען אַנדערען.
איי
נינע פּאַסירונגען  --אויד א רעזולטאָט פון די פאַרשידענע
אױסגאַנג
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נ
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ו
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נ
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ענהייטען  ---האַבען צו"
געגאַסען
א
ו
י
ל
א
ו
י
פ
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חלוקות.
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י
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ע
ווען שטאַרק אומצופרידען מיט די רע-
זאַלוצ
י
ע
ס
ו
ו
ע
ג
ע
ן
,
ס
א
ַ
װויעט-רוסלאַנד" און דער ,פרייהייט ,,וואס
זיינען
א
ָ
נ
ג
ע
נ
ו
מ
ען געװאָרען דורך אַ מאַיאָריטעט שטימען אויף דער
ַ
נ
טאַרא טער קאַנווענשאן.,
האָבען זיי איינבאַרופען א פּראָטעסט-
קאַנווענשאן ,ואוו עס איז אויסגעקליבען געװאָרען אַן ,אַקציאנס-
קאַמיטע" .די נאַצ ,עקז ,קאָמיטע איז געווען שטאַרק אויפגעבראכט
קעגען דעם און האט אַרױסגעלאָזען אַן ערקלעהרוננ ,וואו זי האט
געװאָרנם געגען אזעלכע ,רעגירוננען א י | רענירוננען".
מיר לאַזען אָבער איבער דעם ,מלחמח-טראַנט" מיט דער
בא
ַשרײבונג פון די העלדען אין דער מלחמח און פון די וואפען,
וו
ע
ל
כ
ע
ו
ו
ע
ר
ע
ן באַנוצט ,פאַר דעם צוקונפטינען היסטאריקער,
מיר וועלען דאַ בלויז דערצעהלען איבער די פּאַזיטיווע אר-
ביים ,װאָס דער אַרלײיטער רינג האָט נעטאָהן אין די לעצטע פּאַר
יאָהר נאַך דער טאָראַנטער קאַנווענשאן,
מיר נעמען אַרױס בלוין אייניגע
8
,אַרבייטער רינג כראניס" ; *)
דער

קאָנצערם,

װואָס דו

סאַנומאָרוום

פּאַראַנראַפען

קאָמיטע

פֿון אַ .ר .האָם

פון

דער

געגעבען

אין ליבערטו ,לטובת דעם לאָס-אנדזשעלעסער סאַניטארוום ,אוז געווען אן
ערפאָלג איבער אלע ערפאָלגען .עס איז ארוונגעקומען א פּראָפיט אַרום
0

און

איבער

 5טויזעגט

אלע זומער-פּלעצער צו הערען
,פרוינד" ,אווגוסט,

,9991

מענשען

ויינען

דעם גראנדועזען

זיך

צוזאַמענגעקומען

קאָנצערט.

פון

דו געשיכטע
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פון ארביימער

רונג

עס ווערען געמאַכט אלע הכנות צו דער ווידער-ערעפענונג פון די
אַ .ר .בילדונגס-קורסען

(פאר לעהרער און קולטור-טוער אין

אין נויארק

דער ארביימער-באַוועגונג) .די קורסען וועלען זיך עפענען דעם 1מען
סעפט .עס ועלען דעם 01טען סעפּט .פאָרקומען די איינטריט,עקאַ -צ
2
מענס .עס ווערען ערװאַרטעט דעם יאָהר אַ גרויסע צאָהל סטודענטען.
שי

א

65

אַ קליינער ברענטשעלע און א קלוין שטעטעלע האָט געוויזען ,אז ער
קען מאָן גרויסע

0

זאכען.

בר 809 .אין

פאר'ן געצייג-קאמפּיין.

סאוטפאָלסבורג

האָט געשאַפען

וואָס זאָגט איהר דערצו ,איהר גרויסע בע-

רען אין נוואָרק ,שיקאַגאַ ,פילאדעלפיע ,דעטראָיט און באלטימאר ?ָ
1

5

*

דו פאָן פון אַ .ר .אין דער סאָוויעט-רעגירונג אין רוסלאַנד אוו
חויך אַרויפגעצויגען געװאָרען אין דער װאָלגא געגענט .א גרויסער
האָספּיטאל איז דאָרט אויפגעבויט געװאָרען אויפ'ן נאָמען פון אַ .ר .דער
אָפּיס האָט וועגען דעם באַקומען

אַ סמעציעלע טעלעגראמע פון דעם פאָר-

זיצענדען פון דעם רוימען-קרייץ אין רוטלאַנד ,סאָלאָװיאָו.
+

5

די סאָװויעם רעגירונג אין רוסלאנד וועט אויסבויען א האָספּיטאל
אין האַמעל און דער אַ .ר .װעט אויסשטאַטען דעם האָספּיטאל מיט אלע
מכשירים .מ'דאַרף דערצו האָבען א היבשע סומע ,אָבער מיר ווייסען ,אז
אונזער ריזיגע מיטגלידערשאפט ווייס ניט פון וואקלונגען .ז' וויים ,אַז
זי קען שאַפען די נויטיגע סומע.
6

63

6

פאר דוּ  01טויזענט לאַבענס ברויט ,װאָס דו גענ .עקו .פון אַ .ר.
האָט צוגעשיקט צו דו סטרייקענדע וועבער אין ניו-ענגלאנד ,איז דער-
האַלטען געװואָרען פון די סטרייק-פיהרער א הערצליכער דאַנק פאר אַלע
מיטגלידער

פון אונזער אָרדען.
5

שי

שי

אונזערע ברענטשעס האָבען זיך אַזוי גיך און פיין אָפּגערופען אויף
דעם אַפּיל פון דער גענ .עקז .פאר דו סטרויקענדע מיינערס ,או מיר קענען
האָפען אויף א פאָנד פון טויוענטער .פאר דו ערשטע עטליבע טעג זיינען
אַריינגעקומען

פון דו ברענטשעס ארום .008,19

אין אַ רעפּאָרט פון דער עדיוקיישאַנא? קאַמיטע:
,נעמענדיג אין אנבאַטראכט דעם באַשלוס פון דער קאָנװענשאָן צו
שטיצען

דעם ,קאַטימעט צו שאַפען ביכער פאר רוסלאַנד" ,האָט די עדיו-

קוושאָנאל קאַמיטע באַװויליגט  0089ביכער פון אונזערע אווסגאבען".

די געשוכטע

פון ארבוימער רינג
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אי אַן עריטאריעל, ,פריינד" ,סעפּט.9991 ,,
און מי
ר טאָרען אייך נוט אויפחערען צו דערמאנען ,או דער קאמ-
פּיון פון דער
ג
ע
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.
ע
ק
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.
ו
ו
ע
ר
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א
ַ
ד
י
י
ט
ע
נ
ד
פ
ּ
אַרשטאַרקט פאר'ן  :האָסמַו-
טאל און סאָו
ו
י
ע
ט
ר
ו
ס
ל
א
ַ
נ
ד
,
א
י
ד
י
ש
ע
ר
ר
ע
ליף; ,חאַואַס? ,רוסישער הונגער-

רעליף ,ביכער קאממיון פאר רוסלאַנף "

פון א באריכט ,װאָס ר .גוסקין האָט אָפּנענעבען
צונג פון ג .ב .ד .אָנפאנג יולו: 9991 ,

אויף דער זי-

,פאר
דער קורצער ציוט ,װאָס מיר זוונען אין אַמט ,האָבען מיר קיין
בערג ניט
ג
ע
ק
ע
ג
ט
א
י
בערקערען.
מיר האָבען אָנגעפאנגען א געצווג-
קאמפּיון
פ
א
ר
ר
ו
ס
לאַנד ,א קאַמפּייון פאר אן אַ .ר .האָספיטאל פאר רוס-
לאַנד.
לוידער איז א טעקס פאר דעם צוועק אויף דער קאַנװענשאַן דורב-
געפאלען,
און דעריבער דאַרפען דוי וייטערדיגע געלדער פאר דעם
פּאָנד געשאַ
פען ווערען דורך פרייוויליגע דאָגוושאַנט .פון דו געלדער,
װאָס זיינע
ן
ג
ע
ז
א
מ
ע
ל
ט
ג
ע
װ
ו
א
ָ
ר
ע
ן
פ
א
ר
ד
ע
ם רעליף אין רוסלאַנד ,און
 000,689אובערגעגעבען

געװאָרען

באַשלוס פון קאַגװענשאָן.
אידושען

קאָמוסאריאט:

צו די פאָרשטעהער

פון ,אָרט" ,לויט דעם

 000,09אוז אובערגעגעבען
000,89

צו דעם קאָמוסאַרואט

געװאָרען

צו דעם

און מאָסקװע

און

0
צו
דעם קאָמיסארואט אין קיעוו .איך וויל ,אז מען זאָל וויסען,
אַז
ד
י
ד
א
ָ
ז
י
גע שטוצע אוז געשיקט געװאָרען דורך הואװערס קאָמיטע,
ב
ע
אָ ר מיר
האָבען דאָס געטאָן מיט דעם אויסדריקליכען פאַרלאַנג פון פר.
ר
אשקעס ,וועלכער אוז דער פאָרשטעחער פון דעם ,אידגעוקאָט".

דו קאַנ
ווענשאן האָט באַשלאָסען איבערצוגעבען  01טויוענט לאַבען
ברויט פאך די
ס
ט
ר
י
ו
ק
ע
ר
א
י
ן
נ
י
ו
ע
נ
ג
ל
א
נ
ד
.
מ
יר האָבען די  01טויזענט
לאבען ברויט
ב
א
ַ
ש
ט
ע
ל
ט
ב
י
ו
ד
י
ק
א
ָ
א
ָ
פ
ּ
ע
ר
א
טיווע בעקערייען אין יענער גע-
גענט און ד
א
ָ
ס
ב
ר
ו
י
ט
א
י
ז
א
ו
ו
נ
געטיילט געװאָרען לויט דעם ראַט פון די
אָרטיגע טוער.

טראַץ דעם
עקאָנאָמישען קריזים ,וועלכען מיר לעבען איצט דורך און
לאַנד ,האָבען מ
י
ר
ד
ע
ם
ק
א
מ
פ
ּ
י
ו
ן
פ
א
ר
נ
י
ו
ע
מ
ו
מ
ג
ל
י
ד
ער ניט אוופגעגעבען.

דער קאמפוון

און אוצט צו שאַפּען  001מויזענט

מוטגלידער פאר'ן

א .ר.

וועגען דעם טעקס פאר דעם ,האיאָט? האָט דער רעפערענרום

געבראכט פאַלגענדען רעזולטאט :

,פּאַר  92סענט א קװאַרטא? זיינען אָפּגעגעבען
4
שטימען ; פאַר  81סענט  508,1 ---שטימעו".

געװארעז

בלו
יז אידישע אַרבײיטער אונטער'ן פאהן פון א .ר .קענען געבען

איבער  08טויזענד דשלאר א יאָחר פאר'ן װאַיאָס;

נשר זי ,,װטט

דו געשוכטע פון ארבייטער
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רונה

ט און ערצוינען געװארען אין אַן אַטמאָספערע,
זיינען געהאַדעװע
ערשט דער געפיהל ,אַז מען מוז געבען ,העל-
וואו עס האָט געה
מיט דער פולער האַנד ,האַבען ראָס געקענם
פען ,שטיצען
אַרגאַניזאַציע קען ניט אַנווייזען אַזאַ בריים-
טאָהז .קיין אַנדער
מען באַדאַרף דערביי נאָך
האַרציגע און אַפענהענטינע שטיצע.
אן דאָס יאחר  9991איז געװען אַ יאַהר פון
האָבען אין זינען,
אַן אַרבײיטער רינג מעמבער איו
סלעק ,פון אַרבײטסלאַזינקײט.
אַבער געוואוינט אַפּצושפּאַרען פון זיך און געבען.
שוין פון רעפערענדום ,זיינען אין דעמזעלבעז
וי מיר ווייסען
געווארעז אייניגע ענדערונגען איגעװייניב
יאָהר ( )2291נעמאַכט
דחיינו :די קראַנקעןדבענפיט איז געהע-
אין דער אַרנאַניזאציע.
 6אויף  8דאלאר פאר געוועהנליכע קראַנקהייטען
כערט געװאָרען פון
ד ,און פון  3אויף  4דאַלאר פאַר כראַנישע
פאַר דעם ערשטעו יאָה
פאַר דעם צוויימען און דריטען יאַהר.
קראַנקהייטען
ָט די ,אמאלנאמייטעד" געגרינדעם די
אין דעם יאָהר הא
עריקאַנער אונדאסטריא? קאַרפּאַריישאן.
רוסיש-אמ
יטע האָט זיר ענטזאגט צו נעהמען אַן
די נאַצ ,עֵקו .קאַמ
ידענע פּשטים זיינען געגעבען געװאָרען
פארש
אנטיי?ל אין דעם.
איבער איהרע מאַטיוען.

עקז .קאמיטע אַליין זאַגט אין איהר באַ-
אָט ואס די נאַצ.

 )89איבער איחר שטעלונג צו דער
דיכט (מאיינומער ,פריינד",
קאַנער אינדאָסטדיא? קאַרפּאַריישאן.
רוסיש-אַמערי
און
,

מאָנאַט

ווני ,בַיו דעם ערשטען

מיטינג,

וען

מיר

זייגען

אונס-

אַרטרעטער פון דער אמאלגאָמוומעך
לירט געװאָרען ,אוז געקומען א פ
טאָ
אז דו נאַצואָנאלע עקזעקוטיוו זאָל
לאָטהינג װואָרקערם מיט א פאַר אַנג,
ק
האָבען

א ספּעצועלען

מיטינג,

בוו

וועלכען

סידכו

הילמאן,

טרעזידענט

פֿון

און געבען א גענווע ערקלעהרונג
אמאלגאָמייטעד וועט זיון אנוועוענד
דער
ריקאגער אונדאָסטריעל קאַרפּאָרוו"
ן דעם פּלאן פון דער רוסיש-אַמע
וועגע
יהרונג אין לעבען .טיר האָבען
ון וועגען זיין מעגלוכער דורבפ
שאָן ,א
ן א בריף צום פּרעוידענט פון דער
ן באַשטימט אַזאַ דייט און געשריבע
גער
אונזער געגעראל אָפּום ,מוט ע"-
אויף דעם בויף האָט
אטאלגאַמייטעד.
לוכע טעג פאר

דעם

באַשטימטען

מיטינג,

ערהאלטען

אן ענטפער

פון

פר.

ינג נים קומען ,ווייל ער וועט ניט
י הילמאן ,אַז ער קען צו דעם מיט
סודנ
ארום האָם אונזער גענעראל אָפום
אין שטאָט .אין א קורצער צייט
זיין
טע ליפלעטס וועגען דיוען פּלאַן.
ערהאלטען געדרוק

אן אוו צו דעם מיטינג ניט געקוםען,
אַזיי ווו פרוונד סודני חילמ

דוֹ געשיכטע פון ארבווטער רונג

יי= -+י

און אַזוי וי מיר האָבען אָפּיציעל נאָך אלץ גיט געהאט דו גווטוגע אוונ-

צעלהיוטען וועגען דעם ,און דו פראַגע פאר אונו געבלובען אָפען און מיף
האָבען ניט אָנגענומען

קיון שטעלונג וועגען דעם.

דו הוופּט-אורזאַכע ,אָבער ,ווארום טֿיר זוינען געבלובען פאַסיןו צו
דער באַװעגונג ,איז דערפאר ,וויול מיר האָגען זיך גערעכענט מוט פאַל-
גענדען פאקט :אין דו פריהערדוגע יאָהרען ,ווען די אמעריקאנער או-
דישע אָרגאַנוזירטע ארבויטערשאפט האָט געהאט אין זינען א בלאן פון
געז
עלשאַפטליכער טעטוגקיוט ,אין וועלכער אלע מיולען פון דער באַװע-
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א
ָ
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ז
י
י
ן
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א
ַ
ר
א
ו
נ
ט
ע
ר
עסורט ,פלעגט מען פריהער זיך צוואַמענקו-

מען אויף א געמוונשאַפּטליכער קאַנפערענץ ,וואו דער פּלאַן זאָל אַרוים-
געטראָגען

ווערען

געמיינשאַפטליכער

אין דער עפענטלוכקייט

פאַרשטענדנוש

אלס דער רעזולטאַט פון דער

פון אלע ארבייטעראָרגאַגיזאַצועס.

אין דעם פאל אוז ,לוודער ,געמאַכט געװאָרען אן אווסנאם.
אמאלגאָמייטעד קלאָטהינג װאָרקערס האָט דיזען פלאן אליון אויסגעאַף"
ביוט
 ,ניט באַראַטענדיג זיך פרוהער מוט דוי אנדערע טיילען פון דער באַ-
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זאַציע .מים אנדערע ווערטער הווסט עס ,אז סוי בוום אָרגאַניזירען
קער
פערשאפט ,סיו בוום אויסאַרבייטען דעם אַריגיגעלען פּלאַן פון דער
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ן אונזערע ברענטשעם און מיטגלידער צו אינ-
וועסטען געלט אין דער פאַרפּאָרוושטן "
ענדע ימחר 9991
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4

5ל א

=

גערטרען
א הי

דער אנסאנג

יס  5יל יט

פון או

ר געשיכטע

897

שוין

האָט

פון ארבייטער

געשטרעבט

רינג

אַ פּאַר

אינסטיטוציע ,צו וועלכער מען
צעהנדליג יאָהר נאַכאַנאַנד,.
עס איז געלייגט געװאָרען דער פונדאמענט (דורך אַ נייעם
פאַנד) פון אַ חיים פאַר אַלטע מיטגלידער,
אין ?עצטען קװואַרטאל פונ'ם יאָהר  2291האַבען די מיט-
נלידער אַנגעפאַננען צו צאַהלען פינף סענט אַ קװאַרטאל פאַר'ן
,אלד איידזש פאַנד".
דאָס יאָהר  2291װועט אין דעם פּרט זיין אַ דאטא אין אַר"
בייטער

רינג ,אַזױ וי ,7091

ווען עס איז געליינט

נגעװאַהען

דער

ערשטער פונדאַמענט פאַר'ן סאַניטאַריום.
די מיטנלידערשאַפט איז אין יאָחר  2291נעגאַנגען צוריק מיט
א חוץ די אינערליכע צאַנקערײען אין די סבה
אַ פּאַר טויזענד.

געווען די שלעכטע עקאַנאָמישע לאַנע .די צאָהל נייע מיטגלידער
איז פּראָפּאַרציאַנעל געווען קלענער וי געוועהנליד און די צאַהל גע-
שטראַכענע  ---מעהרער .דער רעזולטאַט איז געוועז אַ דעפיציט אין
,
מיטנלידער.
י .באַסקיז ,גענעראַל-יספעקועטער ,אין זיין באַריכט אוֹיף דעם
צווייטען האלב-יעהרליכען צוזאַמענפאַהר פון דער נ .ב .ד ,.דע-
צעמבער ,2291 ,האָט געזאַנט;
ליידער מוז איך באריכטען ,אז די צאָהל פון מיטגלידער פאר דעם
יאָהר  9איז געװאָרען קלענער .אִם ענדע דעצעמבער ,1291 ,האָבען
מיר געהאט  601,88מיטגלידער און אם ענדע דעצעמבער ,2201 ,איו גע-
ווען די צאָהל פון מיטגלידער  ,607,08א פאַרלוסט פון  018,9מיטגלידער.
דוי צאָהל פון נייע מעמבערס און ריאינסטייטעטע איז געווען  510,91און
געשטראַכענע

מעמבערם

,638,71

צוזאַמען

מיט די  ,02וועלכע

זיינען

צו-

ריקגעוויזען געװאָרען און די  ,411וועלכע האָבען רעזיגנירט און ,545

וועלכע זיינען געשטאָרבען ,מאַכט עס דעם פאַרלוסט פון ;,0

אין דעם

פּאַקט ,װאָס אונזער מעמבערשיפּ האָט זיך פאַרקלענערט ,זיינען שולדיג די
אומשטענדען

אונטער

וועלכע

מיר

געפינען

ויך.

אלעס האָט זיך פאַו-

אייניגט צו שטערען אונזער ארבייט ,דו אינערליבע רייסערייען ,די עקאָ-
נאָמישע לאַגע א .אַז .װו.

מיר האָבען

געמאַכט אַן אַנקעטע פון די גע-

שטראַכענע מעמבערס און פון די ענטפערס האָט זיך אַרויסגעװיזען אוּ
פילע מיטגלידער זוינען מיעד פון די רייסערייען ,זיי האָבען אַ מאַך גע-

טאָן מיט'ן האַנט אויפ'ן גאַנצען אַ .ר .און זיך געלאָוט שטרווכען".

די פינאנציעלע לאַנע ,אָבער ,איז ענדע יאהר  2291געווען אן
אױיפּגעצייכענטע.

די געשוכטע פון ארבייטער רונג
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דער אינצידענט מיט דער אַ .ר .דעלענאַציע ,װאָס
איז ניט אַרינגעלאָזען געװאָרען אין רוסלאַנ".
וי מיר ווייטען ,האט דער אַרבייטער רינג זיך אונטערגענומען
איינצואַרדנען אַ פהאספּיטאל אין רוסלאַנד" .דער ארבייטער ריננ
איז געווארען איינגעלאדען פון דעם רוסישען פרויטען-קרייץ" ,צו

זייז פאַרטראַטען ביים לייגען דעם גרונדשטיין פון דעם האָספּיטאל,
וואס האָט געזאָלט געעפענט ווערען אין האָמעפ.
אַלס דעלענאַטען צו פּאַהדען קיין רוסלאנד ,איבערצוגעבען אַ
גרוס פון ארבייטער רינג און איינצוקויפען פאר-איינוועגס פארשי-
דענע האַספּיטאל-מכשירים,

זיינען ערוועחלט געווארען י .וויינבערג

און ר ,נוסקין .האָבען זיי אָבער ניט געקראַנען אין בערלין קיין
ערלויבניש אַריינצוקומען איז רוסלאנד ,הגם דער גענעראל-אפיס
האָט נאַך בעפאַר

אין אָפּנעפאַהרען

די דעלענאציע

געקראַנען

אַן

אַפיציעלע מעלדונג פון רוסישען רויטש-קרייץ ,אַז די וויזיעס זיינעז
פארטינ אין בערלין.

די פּאַסירוגנ האָט נאָך געמאַכט טיפער און ברייטער דעם
תהום צווישען דעם ,רעכטען" און דעם ,לינקען" פראַנט.
אויף דער רענעלער מאָנאַטליכער זיצונג פון דער נאַצ .עקו.
קאַמיטע ,מערץ ,3291 ,איז פאַרנעלעזען נגעװאָרען אַ צושריפט פוז

דער בריעף לייענט זיך:

דער רוסישער עמבאַסי אין בערלין.,

בערלין ,דעם 09טען
,גוסקין

פעברואר,

.8991

און וויינבערה,

פאַרטרעטער פון אַ .ר ,.און ג-יואָרק,

צוויי מעג נאָך אווער אָפּפאָהרען פון בערלין אוז ערהאַלטען גע-
װאַרען א מעלעגראמע
ריקציהען

פון מאָסקװע ,לאָזענדיג אונז וויסען ,אז דאָס צו-

די ערלויבניס ,װאָס איז אווך פריהער געגעבען געװאָרען אויף

אַריונצופאַהורען

אין רוסלאַנד ,אוז אַרויסגעקופען

צולוב א טרויעריגער

באַאויפטראגט

זוך צו ענטשולדוגען

מיספארשטענדנוס.

מען האָט אונז

פאר אווך פאר די אונאנגענעמלוכקיימען,
געקומען צוליב דיוע אומשטענדען.

װאָס זיינען פאר אווך אַרוום"

איך האָב געדענקט ,אַז אוהר געפונט

זיך נאָך אין אייראָפּא און איך האָב געפרובירט

מיט

אלע מיטלען

צו

קריגען אייער אַדרעס ,נאָר מור און דאָסם נוט געלונגען .היינט בלייבט
מיר נאַר איבער קיין אנדער זאַך צו טאָן ,וי אייך לאָזען וויסען וועגען
דעם אויבענדערמאנטען
דויעדען

און פון סיר

פערועגליך אווסדרוקען

וועגען דעם ,װאָס עם האָט פֹאֲסורם.

טיין בא-

די געשיכטע פון ארבייטער רונה
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יפיל מיר איז באַקאַנט ,וועט דער צענטראל קאָמיטעט פון
אויף וו
ויטען קרייץ מאכען יעדען פארזוך אויסצובעסערען די פעה-
רוסישען ר
לכע זיינען ארויסגעקומען צוליב דער טרויעריגער מוספאר-
לערען ,ווע
שטענדנים,
בראָדאָווסקו",

מיט הבו'שען גרום,

אָווסקי ,דער פארטרעטער פון רוסישען רויטען קרייץ
דר .דוכר

ם מיטיננ פון דער נאצ .עקז .טאָמיטע צו
איז נערופען געווארען צו דע

עהרונג פארוואס מ'האָט די א .ר .דעלענאציע ניט
געבען אן ערקל
אריינגעלאזען אין סאַװעט רוסלאנד.

ּראַטאַקאָלען פון דער נאצ .עקז .קאָט?( .פריינד"
אָט װאָס די פ

 )8גיבען איבער וועגען דעם אינצערענט:
מאַי5 ,
מיט אונזער דעלעגאציע ,װעלבע אוז געשיקט
,אין פארבינדונג
דעם פּלאַן וועגען דער אויסשטאטונג פון א האָס-
געװאָרען דורכצופירען
אין

פּיטאל

רוסישען

האָמעל,

ערקלעהרט

דער

דובראָווסקי,

דר.

פארמרעטער

פון

רויטען קרייץ און אמעריקא ,פאָלגענדעס:
ם'איז באַקאַנט געװאָרען ,אז מען האָט גוסקין
ווי

,אָכדעם
נ

וויינבערג'ן ,די דעלעגאטען

און

פון אַ .ר .ניט אַרינגעלאָוען אין רוסלאַנד,

ך ,במעט הויפּטועכליך צוליב דעם ,געפאָהרען
בין או

אין בערלין אוום-

ע פון דעם גאַנצען אינצידענט .איך בון העכסט
צוגעפונען די אורזאכ
ירען דעם גאַנצען אַ .ר .דורך אייך ,אז די טרויעריגע
צופרידען צו אינפאָרמ

טוספאַרשטענדניס

וועט ענדליך געשלוכטעפּ

ווערען".

פאָלגענדען בריף ,װאָס בראָדאווסקי ,דער סעק"
ער גיט אויך איבער
ישער געזעלשאַפט ,האָט צו אוהם אדרעסירט אין
רעטער פון דער רוס

פארבונדונג מוט דער אַנגעלעגענהויט:

,אַרשטעהער
פ

פון רופישען

רויטען

בערלין ,מערץ .8291 ,0

קרויץי

חבר דובראָווסקי.
טייערער הבר :
אויף אווער אָנפראגע ,לאָז איך אייך וויסען,
אַ -ר ,.גוסקין און וויינבערג ,וועלען ,פאַרשטעהט
יעדער צייט א וווועי ווייל ,וי איך האָב אויך
צו
ערלויבנים פאר זיו אריינצופאָהרען אין רוסלאַנד,
רען דורך א טרוועריגער מוספארשטענדניס .דער

אז די דעלעגאַטען פון
זיך ,קריגען ביו אונז
שוין ערקלערט ,איז דו
צוריקגעצויגען געװאָר
גאנצער אונצידענט איו

לאָר געמאַכט געװאָרען .נאָר צוליב די שוועריג"
צו דער זעלבער צייט ק
יך אין פארבינדונג מיט מאָסקװע ,האָבען מיר די
קייטען צו שטעלען ז

דו געשוכטע

פון ארבייטער

רוג
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באַטרעפענדע מעלדונג געקראָגען שוון נאַכדעם ,ווו גוסקין און וויינבערג
זיינען אװעקגעפאָהרען קיין אמערוקא,
מיר פאַרפּלוכטען זיך אויך ,אז און פאַל דו דעלעגאטען פון א. .
וועלען קומען

צופּאָהרען

אהער,

ווו מוט

אלץ צו העלפען

אווספוהרען

זייער מיסיאָן ,העלפען זי און אלגעמוון און דעם אוונקויפען פון טע-
דיקאמענטען און פון דער אווסשטאַטונג פאר דעם האַטפּוטאל.
פראַדאַװסק"

מיט הבו'שען גרום,

דר .דובראָווסק! זאָנמ;
,וען דו צווטונגען האַבען געמאָלדען ,אז גוסטין
ווערען גיט ארוונגעלאָוט און רוסלאַנד ,האָב איך אָנגעלר
ע
ג
ט
א
י
ן
ב
ערלין
ווארום מען האָט פאַרטרעטער פון הואווער אדמוגוסמראציע וא ארונ"
געלאָזט און פארטרעטער פון אן אַרבייטער אָרגאַנוואַצוץ ניט .אוך האָם
געפוהלט ,או ס'אוז מוון פלוכם צן ועהן ,או דער מץות ,װאָס ס
אוו גע"
מאַכט געװאָרען בנוגע דער  .8ר .דעלעגאַצוע מוז אווסגעבעסערט ווערען.
איך בון געפאָהרען און אווראָכא צן זעהן ,או דו ערלויבנים אֲריונצן-
און ויינבערג

פאָהרען אין רוטלאַנד זאָל פאר אווער דעלעגאַצוע געגעבען
באַדויערען ,האָט מען און מאנכע קרוווען ארווטגעלאָוט קלאנגען ,נאָף
אוודער דו דעלעגאטען זיוגען אַרווסנעפּאָהרען פון אַפערוקא ,אז מען וועם
זיי אין רוסלאַנד נוט אַרוונלאָזען .אָט טאקע צולוב דעם און צולום דער
װערען.

צום

גוטער רעפּוטאַצוע פֿון אַ .ר .אין אלגעמיין ,דארפען די זעלבע דעלעגא-
זען גאָכאַמאָל פאָהרען אין רוטלאַגף "
פר .וואולף פרעגט צו דר .דובראָװסק? וליוס ,או דו וויזע פאר אוב"
זערע דעלעגאַטען איז געוען און בערלון ,נאָר מען האָט זיו נים ארוים-
געגעבען.
דר .דובראָװוסקי ענטפערטן

,די וויזע אוז לוודער אנולורט געװאָרען צולום א פרווערינער טוט"
פאַרשטענדנום.

ס'אוז זוכער צו באדווערען,

װאָס דאָס האָט פאַטיױף "

פר .וואולף פרעגט ווידער ,צו דר .דובראָוסקי אוז באַקאנט ,או דו
וויזע איז אנולורםט געװאָרען א דאַנק דעם אווגפלום פון געוויטע קרויוען
און אמעריקא.
דר .דובראָווסקי

ענטפערט:

,איהר פּאַרשטעהט דאָך ,אז איך קען בוי דעם מאָטענט כים ענמפשי
,
רען אויף דער פראגע.

:
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וועלכער

דאַרף אונטערשרייבען

אלע וויזעס ,איז

אויך

א מיטגליד

פון

דעם רוסישען רויטען קרייץ ,און ער איז זיכבערּ פעווען פאַראינטערעסירט
צו זעהן ,אן די מיסואָן פון דער אַ .ר .דעלעגאַציע צו פאַרווירקליכען
דעם פּלאַן וועגען האָספּיטאל ,זאָל אויסגעפיהרט ווערען .וען אָבער די
וויזע איז אנולירט געװאָרען ,איז דאָס ווארשוונליך געווען דורך א געווו-

סען איינפלוס*.
פר .ראָבערטס פרעגט דר .דובראָווסקי'ן ,צו ער באגרוופט דעם פאר"-
לוסט פון כחות און ענערגיע ,װאָס ס'איז פארווענדעט געװאָרען אויף
דעם ענין ,צי ער ווייס ,אז ביי אונז האָט מען ויך גאַנץ ערנסט באַצווגען
צו דו אויסגאַבען ,װואָס זיינען געמאַכט געװאָרען פאר דער אונטער-
:
נעהמונג ,און װאָס ער דענקט וועגען דעם.

פר .וויינבערג זאָגט ,אז דר .דובראָווסקי מעג וויסען ,אז ווען גוסקין
און ער זיינען געווען אין בערלין ,האָבען זיי דעם 9טען יאנואַר געקראָר
גען פון דוזשענעראל אָפיס אין נואָרק א קייבעל ,אז די וויוע או פאר 
זיי פאַראן אין בערלין .דעם זעלבען שאָג האָבען זיי אויך געקראָגען
א מעלעגראַם פון קראַסנאָשטאָקאָוו'ן פון רוסלאַנד ,אז די וויזע איז פאר
זי באַנייט געװאָרען .זיי האָבען גלייך אָנגעפרעגט אין דער רוסישער
געזאַנדשאַפט ,צי ס'איז פאראן פאר זיוי א וויזע ,און מען האָט זיי גע"
ענטפערט,

אז

ואָ.

זיו

זיינען

באַלד

פּערזענליך

געגאַנגען

אין

דער

רוסישער עמבאסו און מען האָט זיי דאָרט געזאָגט ,או זיו האָבען נאָך
די וויוע ניט ערהאַלטען .פר .וויינבערג דערמאַנט נאָכאַמאָל ,אז ווען
אונזער דעלעגאַציע האָט א געוויסען טאָג אריינגעשיקט זייער וויויט-
קאַרד צו בראָדאָווסקי'ן ,דעם סעקרעטער פון דער רוסישער עמבאַסי אין
בערלין ,און געבעמען ,או מען זאָל זיו אריינלאָזען אויף איין מונוט,
האָט בראָדאָווסקי זיי אפילו אזוו פיל אוופמערקזאַמקייט נוט געשאָנקען.
ער זאָגט ,אז ווען מען זאָל זיי געווען ארויסצייגען עטװאָס פריונדליכ-
קייט ,ווען מען װאָלט זיי געוויזען אביסעל אינטערעס צו דער גאַנצער
אונטערנעהמונג ,װאָלטען זיי פארבליבען נאָך עטליכע טעג צו װאַרטען ביו

די וויזע וועט באַנייט ווערען .אונטער די אומשטענדען אָבער ,ווען זיי
האָבען געקראָגען די קייבעל פון דער נאצ .עקז ,אז אויב דו וויוע װעט
ניט באנייט ווערען אין פארלויף פון  01טעג ,זאָלען זיי זיך אומקערען,

האָבען זיו געפיהלט ,אז ס'איז פאר זוו איונפאך א פארלויכטערונג ,ווען
זיי האָבען געקענט אװעקפאָהרען פון בערלין.
פר .באסקין

פרעגט ביי דובראָווסקי'ן:

,ווי קומט עס ,װאָס דעם 9טען

יאנואר זיינען ערהאלטען

געװאָרען

די געשיכטע פון ארבייטער רונג
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קייבעלס פוֹן רוסלאַנד אין דובראָווסקו'ס אָפוס ,און דעם אָפּיסם פון ,אוך-
געוקאָם" ,אווך און דעם אַפּים פון דער רוסישער

אַמעריקאנער אונדאָטס-

טריעל קאַרפּאַריוישאַן ,אז דו וויזע איז פאר אונזער

דעלעגאַציע באַניוט

אין בערלין

ואָל די ידיעה נים

געװואָרען ,און דו רוסישע געואנדשאַפט

אויב מען האָט פון רוסלאַנד געלאָוט וויסען די אוו-

האָבען געקראָגען.

האָבען זיי דאָך זיכער געלאָוט וויסען דער

בענדערמאנטע קערפערשאפטען,

בערלינער עמבאָסו ,וואו דו דעלעגאַצוע האָט באַדאַרפט קריגען דו ווווץ?
דו נאַצ .עקו .דאַרף האָבען א דעפיניטיווען ענטפער ,כדו צו קענען
געבען אן ערקלערונג צו דער ברייטער מיטגלידערשאפט פון אַ .ר"
ענטפערט:

דר .דובראָװוסקי

,מיר ,אלס איונצעלנע פּערזאַנען ,קענען האָבען אונוערע מיינונגען
איך דענק אָבער ,או דער אַ .ר .דאַרף איצט ,דורך

וועגען דעם אינצידענט.

דער פּאָליט:שער סיטואַציע ,װאָס אוו צוליב דעם גאַנצען אונצודענט גע-
שאַפען

געװואָרען ,אָננעהמען

דעם אָפּיצועלען ענטפער

פון דער רוסישער

עמבאַסי אין בערלין".
פר .ראָבערטס ,וועלכער אוז געווען פאַרזיצענדער פון יענעם מיטינג,
האָט באַדאנקט דר .דובראָווסקי'ן פאר קומען פערוענליך צו געבען די
אונפאָרמאַציע

און

ערקלערונג.

די נאצ .עקז .קאָם .האָט שפּעטער ארױיטנעלאָזט אן ערקלעהרונג,
וואו ס'איז איבערנעגעבען געװאָרען אלע איינצעלהייטען ,פאַק-
טען און אויך קאָפּיעס פון בריעף און דאַקומענטען ,װאָס האבען
געהאט א שייכות מיט דעם דאָזינען אינצידענט.

די ערקלעחרונג איז פארעפענטליכט געווארען אין פ,אָרווערטס"
אוז אין ,פריינד"

(אפּרי? .)')8

די נאצ .עקז .קאָמ .האָט געשלאַסען איהר ערקלעהרונג מיט
פאַלגענדע ווערטער :
ניט קיין שוינע מהאט אין באגאַנגען געװאָרען גענען דעם א .ר}
אָבער מיר וועלען זיך פון דיזען אַקט ניט לאָוען פּראַװאָצירען .אונזער
באציהונג צו דו לוידענדע רוסושע
פריונדליכסטע.

סור

וועלען אימער

מאַסען וועט בלויבען די בעסטע און
אויסשטרעקען

צו די ארבייטער און פּויערים פון רוסלאַנד.

א ברידערליכע הטַגר

און מור האָפען ,או פריהער

אָדער שפּעטער וועלען די רוסישע טאַסען איונזעהן ,ווער עס זייגען זייערע
אמת'ע פריונד און ווער עס זוינען זייערע סלוטר'שטרונע כאַשוצער און
זייערע פאַלשע נבאים.

דו געשיכטע פון ארבויטער רונג
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די ספעציעלע קאַנווענשאן זיצונג פון .3291
ווייסען ,האָט דער רעפערענדום באַשלאַסען ,אַז עס
וי מיר
קיין קאַנווענשאנס ביז  ;8991אַז עס זאָל בלויז
זאלען ניט זיין
צונג פון די פאַרטרעטער פון די סטייטס ,צו  1דעלעגאַט
זיין א זי
זאָל האַכען די אויפגאַבע צו באַשטעטיגען
הוז יעדען סטייט ,װאָס
פון רעפערענדום איבער דער קומענדער פאַרװאַלטונג.
דעם רעזולטאַט
איז אָפּגעהאַלטען געװאָרען דעם 71טען מאַי,8291 ,
אַזאַ זיצונג

נאַציאַנאַלע באַאַמטע פאַר 229170291
די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו קאמיטע
ו .באסקין ,דושענעראל סעקרעטער

 , -+גוסקין ,טשערמאן
ראָבערטס ,ווייס-טשערמאן
מאיר לאַנדאָן ,ליגעל אזווייזער
ל .ראָמהמאן ,טרעזשורער
ו .ב .ביילין ,רעדאקטאר
פ .געליבטער ,רעקאָרדינג סעק.

{.

סאניטאריום קאַמיטע:

עדיוקיישאַנאל קאמיטע :
פּיין

 .' 38אשטוו

מאקס

? .ראָטהמאן

נ .באנון

ר .גוסקין
א .זעלדין
ו .פּאַדנוק

ה .בורגין
ו .פישמאן
א .הערשקאָוויץ
אָפיס קאַמיטע :

אַרגאניזאַציאַנס קאַמיטע :

ל? .דינערשטיין
ו .וויינבערג
ב .וואולף

ו .ראָטהמאַן
נ .פרוימאן
מ .דיװוידאָף

ב .לעוויטאן

נ .גאָלדשטיון

ו .ראָבערטס

וּ .,סקלאַר

בענעפּיט קאָמיטע +

גריווענס קאמיטע :

ל .בערמאן

ר .בלאק

ט .ם .מאַלאָט
א .לאנגער
א .קאַהען

ב .גילמאן
מ .ווייך
? .זינדערמאן

ם .װאָלפערט

ו .דאראשקין

דוֹ געשוכטע פֿון ארבווטער
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נאַצ .באָאַרד אוו דירעקטאָרען :
 .אוווענסקו ,גוו-ואָרק

 .מונדלון ,נין דזשוורזו

ל .סוומאָנט ,קאַליפאָרניע

נו .טאק ,קאַנעקטיקוט

 .עטינגער ,פּענסולןװיונוא

 .בענענסאָן ,אילונאָון

ואָנאַס ,מאַסאַטשוזעטט

 .ליקמאן ,מערולאנד

 .רובון ,וווסקאָנסון

 .שטראוס ,מאָראַנטאָ ,קעג.
=+שז=שש+}.שי +פּאַוולאָוו ,,ראוד איולענד

מילער ,ווירדזשוניא

ע45ש.ו בערנשמוין ,מושוגען
 .גראדינטקי ,מעין
=.
 }+אַנדרעס ,טעקטאס

 .פויבעסאָוויץ ,אִהוואָ
+
} .44מאַרגאָליס ,מאָנטרעא
ָ
ל
,
ק
ע
נ
.
ה
.
ב
ע
ל
מאן ,מונעסאָטא
ס .ראפאלאק ,מוזורו

סאַניטאַריום מעדיקאל? אדווייזערי באארך +
דר .דוש, .זאלפערן
דר .מעק-סווובוּ
דר .ס ,אונגערמאן
דר .ש .פּעסקין

דר .ט .ראָזענטהאל
אלגעמיינע מעדיקאל אדווייזערי באארף?
דר .9 .סולווערבערג
דר .אב .קאַספּע

דר .י .מעריסאן
דר .דוש .האַלפּערן

דר .היימאָװויץ
דר .ב .געלסאַן

דר .פענו דעמבאַ
דר .י .באַרסקוּ

אַלס די פאַרטרעט
ער פון די סטייטס האַבען פונקציאנירט רי
נעשאנאל באָארד אוו
ד
י
ר
ע
ק
ט
א
ר
ע
ן.
,אויף דער זיצונג
 ,אָדער בעסער ,ספּעציעלער קאַנווענשאן ,זיו-
נען געווען  :פון דער
נ
א
צ
.
ע
ק
ז
.
ק
א
ָ
מ
י
ט
ע
:
י
.
ר
א
ָ
ב
ע
רטם און י .סקלאַד.
פאַלגענדע דירעקטאָרען
זיינען אנוועזענד :מ .איווענסקי ,ניו יאָרק ;
מ .מינדלין ,ניר
דזשוירזיג ס .עטינגער ,,פּענסילווייניא;  .9בענענ-
סאַן ,אלינאין ס.
ה .רובין ,װיסקאַנסין; ס .סטראוס ,קענעדע:
דזש .פּאולאָון ,דא
ָ
ו
ד
א
י
י
ל
א
נ
ד
{
ד
.
פ
י
י
ב
ע
ס
א
ַ
װויץ ,אָהײאָ; דזש .מאר-
גאָליס ,מאַנטרעאָל
,
ק
ע
נ
ע
ד
ע
{
ח
.
ג
ע
ל
מ
א
ן
,
מינעסאטא {  .9סיימאנס,
קאליפאָרניא ; ו
ו
ס
א
ַ
ק
,
ק
א
ַ
נ
ע
ט
י
ק
ו
ט
ן
מ
.
ל
יקמאן ,מערילאנד; .9

מילער ,ווירדזשיניא ; מ .ראפאלאק ,מיזורי".
די ס
פּעציעלע קאַנווענשאן אט געעמענט י .דאבערטס ,ווייס-
:

טשערמאַן פון
אַרבייסער רינג .ער חאט אין נאַמען מון דער אצ
עקז .קאַמיטע ג
עגעכען א בריימען כרה" חכע צו זי פארערעסעף

די געשיכטע פון ארבייטער רינג
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פון די סטייטם און האָט ערקלעהרט די אויסערנעוועהנליכע קאָנ"
ווענשאן

פאַר נגעזעצליך געעפענט.

אַלס סעקרעטער פון דער ספּעציעלער קאַנווענשאן איז ער"
וועהלט געװאָרען מ .איווענסקי.
גי באַסקין,

גענעראַל

פעקרעטער

פון אַ .ר ,באַנריסט

די

קאַנווענשאן און דייטעט אַן אויף די שווערע באַדינגוננעז ,אונטער
ונעלכע די עקזעקוטיוו קאַמיטע האָט נעאַרבײיט דיזען יאָהר .,ער
זאָגט ,אַז דער אַרבײיטער רינג האָט קיינמאָל ניט מורא פֿאַר מיי-

גונגס-פאַרשידענהייטען ,ווען נאַר די מיינונגס-פארשידענחייטען
נאַציהען זיך אויף אַ .ר .פראַנען .טראַץ דעם ,װאָס היינטינעם
יאַחר איז ניטאַ קיין רענגעלע קאַנווענשאן ,געהט אָבער די אַרבייט
פון אוננער אַרנאַנִיזאַציע אָן וי נעוועהנליר און מיר קענען מיט

שטאַלץ זאָגען ,אַ ;1אין פאַרגלייך מיט אַלע אַנדערע אַרדעגס האַבען
מיר געהאָט גרויס ערפאָלנ.
י .סקלאַר ,פון דער צעהלער קאָמיטע ,גיט איבער א באַ-
ריכט

פון דעם

דעזולטאַָט

פון זייער

צעהלונג:

פאַר די קאַנ-

דידאַטען ,וועלכע זיינען געלאַפּען אויף דעם רעפערענדום,

זיינען

אַריינגעקומען  642באַלאָמם ..איינער איז געווען אִהן אַ זיגעל אוו
באַלאַטס זיינען אינגאנצען געווען בלענק .פאַלגליך האָבען זיי

אַרױסגענומען די שטימען פון  322באַלאָטס ,עס זיינען פאַרנע-
לעזען געװאָרען די צאָה? שטימען ,װאָס יעדער קאַנדידאַט האָט נע-
קראַגען און עס איז באַשלאַסען געװאָרען ,אַז די ערשטע פינף פון

יעדער קאָמיטע ,װאָס האָבען געקראַנען די גרעסערע צאַהל שטימען,
זאַלען ווערען ערקלעהרט פאַר ערוועהלט,
אַלס די נאַציאַנאַלע באַאַמטע ווערען אויסגעקליבען :י .וויינ-

בערג ,טשערמאַן ,עקז .קאָמיטע; י .ראבערטס ,ווייפיטשערמאַן; .0
ראטהמאן ,טרעזשורער; ב .לעוויטאן ,פעקרעטער.
נאָך דעם וי ס .וואלאס האָט אָפּגעגעבען א באַריכט פונ'ם
פיונערא? דעפּאַרטמענט ,האָט זיך נעשלאַסען די זיצונ; פון דער
ספּעציעלער קאַנווענשאן.

דאָס קאַנװענשאַנלאָוע יאָהר.
 4-3991איז דאָס ערשטע יאַהר אין דער נעשיכטע פון
א .ר ,וועז עס איז ניט געווען קיין קאנווענשאָן אין דעם זיז ,וי
פען פּאַרשטעהט אונטער'ן נאָמען ,קאַנװענשאן".
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אַז עס אין ניטאַ קיין קאַנװענשאן,
קענען אויך ניט
זיין קיין
דיסקוסיעס,
דעבאַטען
איבער
געוויסע
פראַנען
דאָס פא
לק קען ניט אויסדריקען זיין ווילען ,קען ניט אַרױס-
ווייזען זיין
טעמפּעראמענט .עס קענען אויך ניט אַרױסגעטראַגען

ווע
רען קיינע רעזאַנוציעס ,וועלכע זאָלען אונז זאָגען ,װאָס די בריי-

טע ארבייטער
רינג מיטגלידערשאַפט דענקט ווענען דער אָדער יע-
נער פּאַסירונ
ג
,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
א
י
ז
פאַרגעקומען אין פאַרלויף פון ואָהר.
אהן אַ
ע
נ
ש
קאַנו אן איז ניטא קיין רעפערענדום  ---אָט דער פאַלקט-
געריכט
,
װ
א
ָ
ס איז די העכסטע אינסטאַנץ צוֹ פּסק'ענען ,װאָס עס

איז ג
ום און װאָס שלעכט ,װאָס עס דאַרף איינגעפיהרט ווערען און

װאָס עס דאַרפט באַזייטיגט ווערען.

אַ יאָהר אֶהן אַ קאַנווענשאן איז אַ שטילער יאָהר .די כוואַ-
ליעס
פונ'ם פאָלקס-ווילען ,פון זיינע פאַרלאַנגען און ניינונגען ,זיינען
אומב
א
ַ
װ
ו
ע
נ
ל
י
ד
.
ד
ע
ר
א
ו
יבערפלאד פון דעם מענשעןדים ,װאָס ווערט
אַנג
ע
ר
ו
פ
ען ,די מימגלידערשאַפט" ,איז שטי? ,רוחיג,
יאָ ,רוהיג ,אָבער ניט אָפּגעשטאַרבען.
דער אַפּאַראַט ,װאָס בריינגט אלץ אין באוועגונג ,זעצט פאָרט
זיין ארבייט .די רעדער דרעהען זיך ,הגם אֶָהן רעש ,אֶהן טומעל,
אבער זיי באַװעגען זיך און האלטען אויף מיט זייער ארבייט די
גרויסע קערפּערשאפט ,די גאנצע אַרנאניזאציע.

טיילווייז איז אַזאַ שטילע אַרבײט אינטענסיווער ,פרוכטבאַ-

רער ,װי די אַרבײט ,װאָס װוערט באַנלייט מיט א געפּילדער ,מיט'ן
הודהאַ.

אין דעם ,שטילען" יאהר האַבען די אַלע קאָמיטעס אין אַר-
בייטער רינג געאַרבײט מיםט ניט ויינינער ענערניע ,װוי אין די
קאַנווענשאן-יאהרען..
זיי האָבען ,פֿאַרשטעהט זיך ,ניט געקענט
פיעל נייעס אויפטא
ה
ן
,
פ
ּ
ש
ו
ט
ד
ע
ר
פ
א
ַ
ר
,
װ
א
ָ
ס
ד
ע
ר
ה
ױ
י
פ
ּ
ט
בעל-דעה,
די מיטגלידערשאפט ,קען אֶהן א קאַנװענשאָן ניט ארויסזאָגען א
מיינונג און אָהן א רעפערענדום ניט ארויסטראַנען אַן אורטייפ,
אָבער טאַקע דערפאר ,וואס מען קען זִיך ניט האלטען אַן עצה
מיט'ן הוױיפּט בעל-דבר ,מיהלען די צענטראַל-קאַמיטעס נאך אַ גרע-
פערע פאַראַנטװאַרטליכקײט.
'
דאָס יאָהר  42-2291איז געווען א יאַהר פון א ינערפי-
בער טעטיגקייט ,פון קאַנסטרוקטיווער אַרבייט .אלע אלטע אינ-
סמיטוציעס זיינען קאַנפערווירט און באַפעסטינט געװאָרען,
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דעם
אין
מים
דעם
און
קאַ-

פיבערישע אַרגאַניזאַציאַנס-אַרבײט איז אין
אַ נרויסע,
װאָס שפּעטער אין יאָהר ,אַלץ
יאַהר דורכגעפיהרט געװאָרען.
ײט געגאנגען מיט מעהר איממּעט,
די אַרנאַניזאַציאַנס-אַרב
אִם לעבעדיגסטעז האָט די אַרבײט געקאַכט
גרעסערע שריט.
אַלֶע דיסטריקט קאַמיטעס
לעצטען פערטעל פון יאָהר 8291
גטשעס זיינען געשטאַנען לעבען דער נאַצ .עקז.
איינצעלנע ברענ
|
מיטע אין איחר מיטגלידערשאַפט-קאמפּײן.
אכענע איז אין  8291געווען מיט קנאַפּע צוויי
די צאָה? נעשטר

ין פאריגען יאָהר ,און די צאָהל נייע אריינל
טויזענד קלענער ,וי א

בינו לבינו איז דער
נעקומענע איז געווען באַדייטענד גרעסער.,
ַנץ גוטער .אַן ערך  000,2מיטגלידער זיינען
רעזולטאט געווען א גא
אַז מען נעמט אין אַכט ,דאָט אין דעם
פאַר'ן יאָהר צוגעקומען.
אין דער קלאָוק-אינדוסטרי ,פון וועלכער
יאָהר איז געוועז אַ קריזיס
רעקרוטירט ניט ווייניג מיטגלידער ,קען מען
דער אַרבײיטער רינג
מיט אַזא צואוואוקס זיין גאַנץ צופרידען.
נציעלען צושטאַנד איז דאס יאַהר געוויס ניט
בנונע דעם פינאַ
ָפּגעשטאַנען פון די פריהערדיגע יאַהרען.
א

ַניזאַציאַנס-אַרבײט האָט געהאַלפע! דער טור
אין דער אַרנא
עטער י .באַסקיז ,ער האָט דורכגעשניטען גאַנץ
פון גענעראַל-סעקר
ן דער לענג און אין דער ברייט .אַזאַ שור
יונייטעד סטייטס ,אי
געהאַס א גרויסע ווירקונג אויפ'ן ,דראַיון"
האָט ,פאַרשטעהט זיך,
|
פאַר נייע מיטנלידער,

און ניט נאַר אויפ'ן אַרגאַניזאַציאַנס-פעלד,

אַנװוייזען אַ גרויסען

קען דאָס יאַהר 49-8291

אַנדערע געביטען
שריט פאַרווערטס.
די עדיוקיישאַנאל טעטיגקייט

אויך אויף אַלע

האָט זידך פאַרצווייגט און איז

יבערהויפּט בנוגע אַ .ר ,שולען .די אַלטע
שטאַרק געװאַקסען ,א
ען בעמער באַפּעסטינגט און אַ סד נייע שולען
שולען זיינען געװאָר
עװאָרען ..אויך די פאַרלאַנ-טעטיגקײיט האם
זיינען געגרינדעט ג

זיר אױסגעשפּרײט.

|

:

ע טעטיגקייט האט אַנגעפיהרט די סאַ-
אַ נגרויסע און לעבעדיג
מימע האָט אױסנעאַרבײיט נייע פּלענער,
ניטאריום קאמיטע .די קאַ
צו שטעלען דעם סאַניטאַױיום אויף אַ
וועלכע האָבען די אויפנאַבע
מאַכען שעהנער און גרעסער ,אַזױ.
מעהר מאַדערנעם אופן ,איהם
אַלַּע פאַדערונגען פון דעם אַזױ
אַז ער זאָל קענען באפרידיגען
טארק פאַנאַנדערגעװאַקסענעם אָרדען.
ש
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דאָס יאַחהר  42-2291איז איינס פון די רעקאַרדזיאָהדען

זיין געזעלשאַפטליכער

בנונע

און הילפסאַרבייט.

דאָס יאַחר וועט פאַרבלייבען צווישען די שענסטע מיט דער
וואונדערבאַרער שטיצע ,וועלכע די ברייטע מיטנלידערשאפט פון
אַרבײיטער רינג האָט גענעבען דער פאָלקס-אינסטיטוציע ,האיאס"---
א שטיצע פון איבער זיבעצינג טויזענד דאלאר.
אויך אין אין דעם יאָהר געזאַמעלט

געװאָרען גרויסע

סומעס

ּ,יפּעלס" רעליעף-אָרט" און מאר די שולען אין פּוילען.
פאר'ן פ
די באַקאַנטע כלל-טוער דר .7 .בראמסאן און דר .סיננאלאָפסקי
ָ,רט? און דעד באוואופטער בונדיסטישער טוער
אלס שליחים פונ'ם א
ב .מיכאַילעװיטש ,אַלס שליח פון דער פּוילישער שולעךאַרנאני-
זאַציע ,האַבען אין אַרבייטער רינג געקראַנען א װארימען ברוךד
הבא ,װאָס איז באַגלײיט געװאָרען מיט שעחנע טויזענדער דאַלאר
פאַר די אינסטיטוציעס ,אין וועמענס נאַמען זיי זיינען געקומעןו,
דער הויזיפאַנד פאר אַלטע מיטנלידער האָט ענדע יאַהר 8991
שוֹין באַטראָפען איבער  02טויזענד דאַלאר.
מיר האַבען אין די ערשטע קאַפּיטלעך פון אונזער ווערק נעי
געבען אַן איבערבליק איבער דעם פינאנציעלען צושטאַנד פון דעם
ערשטען יאָחר ,ווען דער אַרבייטער רינג איז געװאָרען אַן אַרדען.
איצט וועלען מיר געבען דעם באַריכט פונ'ם גענעראל-סעקרעטער
איבער דשּ אַלגעמײינעם פינאנציעלען צושטאנד פאר'ן יאַהר ,3991
דאָס איז דער כעצטער פארעפענטליכער
פאַר אונז,

רעפּאָרט ,ואס לינט

די ביידע רעפּאָרטס (דער ערשטער און דער לעצטער) דער"
צעהלען די געשיכטע פון אַרבייטער רינג אין ציפערען,
1

רעזערון פאַנדט

דער רעזערוו פאַנד האָט דעם 1טען יאנואר,5991 ,
באַטראַפען דיה זשיט קיד זיזין לה דיי ייד ילקה ייד יי יי =

14 ,44:/ ,0:49 ,560

דעם 182טען דעצעמבער 8991 ,דח חחחט חיח חדתח דחט חחיה הי 094441,886,1 ---
צואוואוקס

פאר דעם יאָהר -= -= == -=- -- --י ==ה 040,008,680 ---

דו אווננאמען

פאר אָט דעם פאָנד זיינען געקומען

 8און א האלב פּראָצענט פון מאָרטשוערו
פּראָצענט פון סווווונגס

פון:

פאָנד 80.965,911 --- -- ---

בענק דח השק חחד ייט חחיט .חידט =

פּראָצענט פון באָגדם -= ---ז חחח זייך ייד ייד ייד דייה דיי =

=

889.646,9

== 900,88 440

דוֹ געשיכטע פון ארבייטער רונג

012

= שי היה ייח --ה 614889,02 --- ---
פּראָצענט פון מאָרטגיידזשעס
רענט פון הענרי סטריט הויז און פייער אונשורענס819448 -- ---

/

סך הכל 46.819,442 ---

,9
דו

טויטעך-בענעפיט

אַסעסטמענטס

פאַר דעם

פאַנד)

(מאַרטשוארי

טויטען-בענעפיט

9

פאָנד אין

יאָהר 8291

זיינען געווען װוי פאַלגט:
דו אייננאַָהמען פאַר דעם דאָזיגען פאָנד זיינען געקומען פון:
דיוס א שי שי יע נם הש קה שליה ייט שש חיחה חי --ה 99.140,988 --- ---
מּראַצענט פאַר גאַרדיענשיפּ אַקאַונט -ח די חיד היה 99.942 --- ---

9

סך הכל 89.178,859 --

8

קראַנקען און קאנסאַמפּשאן

.2

די איוננאַהמע פון קראַנקען-בענעפיט

פאַנד

בענעפיט

פאָנד ,צו וועלכען
און פערטער

קלאַס

מיטגלידער פון ערשטער ,צווייטער
האָבען געצאָהלט צו  08.19אַ קװואַרטאל ,האָט באַטראָפען,

אַרונטעררעבענענדיג

דעם

פאַרלוסט

פון

געשטראָכענע

שש עי שי אהי קח חי חחיח היה חי =-ז 882890,108 --- ---
י עה תדה היה שיש שש היה דיה דיה == /,884244 ---

מיטגלידער
אינטערעסט

סך הכל 19,851,908 ---

4

9

דו אווסגאַבען פאַר קראַנקען-בענעפיט האָבען באַטראָפען 00.807,808 ---

דער סוירפּלוס אין אָט דעם פּאָנד פאַר דעם יאָהר  3991איז

194084,8 --

שיש אשת שי שחיה שדח החישה יה =
אַלזאָ געווען
באַלאַנס פון יאָהר  2201יש שיש דיה יחה חחיה ייה היה היה יה 164082,091 ---

דער סוירפּלום ענדע  8991איז 98.606,002 --

9

דו אייננאַהמע פאַר דעם קאָנסאַמפּשאָן בענעפיט פאָנד ,צו
וועלכען די מיטגלידער פון ערשטער ,צווייטער און פער-
טער קלאַס האָבען געצאָהלט צו  01סענט אַ קװאַרטאל,
האָט באַטראַפען ,אַרונטעררעכענענדיג דעם פאַרלוסט פון
געשטראָבענע מיטגלידער יש עה שי חחיה חיח היה = = 87:800,82 ----
אינטערעסט

=

שיש שקעה שי עה אחיה אשי החישה חחיה יייז דייה =-ה =

1849017//2

סך הכל 69890,18 --
דו אויסגאַבען זיינען געווען = == --ט הש די יז === 81.281,12 --

9

דו געשוכטע פון ארבויטער

118

רונג

פאַר דעם יאָחר  8901בלויבט אַ סוירפּלוס פון 8014401 -- -- --
צוזאַמען מיט'ן באַלאַנס פון פריהערדיגע

יאָהרען

שָ

80.094,10 -- --

האָבען מיר דעם 15טען דעצעמבער ,8991 ,געהאָט אַ סוור"

פּלוס און דעם קאַנסאַמפּשאָן-בענעפיט פאַנד אַ סומע פון 18.708,11
.4
א.

די סאַניטאָריום

שֶ

פאַנדס

דער אויפהאַלטונגס פאָנך

איווננאַהמע:
דיוס פון מיטגלידער ,אַרונטעררעכענענדיג דעם פאַרלוסט
פון געשטאָרבענע מימגלידער חיש דייה מחה חייה היה היה --ה = 19,41/,08

4

פון דזשענעראל אָפיס פאַר פּאַציענטען יח ייז === =י-ט668,88 ,46 == == .
פאַר שפּווז-פּראָדוקטען און אנדערעס

יד יה הייה =ההה ייה =

041,999

סך הכל איוננאַהמע 906.802,819 ---
עו
אע טא ר ר א יי

אויסגאַבען אט א אט אט א

דעפיצים פאַר'ן יאָהר 87.988,71 --- 8991

ר
9

צורעכענענדיג דעם סוירפלוס פון לעצטען יאָהר 80,991,9 --- -- --
ייייוואשיהמיצכט.

בלייבט א דעפיציט פאף 87772,81 -- 8901
ב.
די איוננאַהטע

8

דער בילדונג פאָנך

פון דעם סאַניטאַריום

בילדינג

פאָנד און

געווען צו  5סענט אַ קװאַרטאל פון די מיטגלידער

פון

ערשטען ,צווויטען און פערטען קלאַס:
די דיוס

האָט באַטואָפען ,אַרונטעררעכענענדיג

דעם פאַר-

לוסט פון געשטראָכענע מיטגלידער == יה =יי === == =
פון דאָניישאָנס
0

חדדט שי ידי היזד .זיייף.זחן זי ידי ייט דיי יי =

דיפּרישיאוישאָן

פון פוירניטשור

פאַר לויף סטאַק ,פאַרקוופט =

און

67,9/4,41
060,01

פיקסטשורט 80.989,9

=יי =ית יהי יי דיה ה-י == 083908 ---
סך הכל איוננאַהטע 16407,71 --

9

באַלאַנט פון לעצמען יאַהר יי זי ייה דיי יייז ייה יייז == == 97604,6
סך הכל --
אויסגאַבען ייד שידיי ייט ייט יי זט ייט יייז דייה ייד יייז יי =

88.145,97

9

861,60 101

אַרונטעררעכענענדוג דו אווסגאַבען פון דו אווננאַהמען
האָבען מיר דעם יאָהר אַ באַלאַנט אין דעם בילדונג פאָנד
אויף דער סומע פוֹן  -- --דח חסט יחה זדט -ח =98848,41 -- --- --

9

דו געשיכטע פון אױבייטער רוֹנה

912

אדמיניסטריישאן

2

פאַנד

דער נעט איונקונפט פאַר אָט דעם פאָנד ,אַרונטעררעכעגענדיג
דעם פּאַרלוסט פון געשטאָרבענע מוטגלודער איז באַשטאַ-
נען פון פאָלגענדעס:
דיוס פון מיטגלידער פון ערשטער ,צװוייטער און פערטער
קלאַס ,צו  09ס .אַ קוואַרטאל ,און דריטע קלאַס ,צו  8ס80:085,16 .
טראַנספערס פון מיטגלידער צו  92סענט יז יייז יייז == = 87:094
קחיה אי דיה חדה =-ח == 484019 ---
פּראָפּיט פון ברענטש סופּלייס
שש שי אק שי משתיה איחח ידי היה ייד היה --ה 0048
נאַטאָרי פּאָבליק
ייה יי ייה הי === 00:0008,1 ---
רענט פון סעמעטערי דעפּאַרטמענט
איונטריט-געלד פאַר ניויע מיטגלודער == דיך יי ייח == 00:.8/8,81 ---
נעט אווגנאַהטע 47.079,98 ---

אויסגאַבען

א

{

שָ

194188,18

ש צקע שיט עקקיה שקה שה ייח חי ייה = =
סוירפּלוס פאַר דעם יאָהו 88888,1 -- 8901
דעפיציט פון ענדע יאַהר 88.824,23 -- 9991

שָ

טאָטאל דעפיציט ענדע יאָהר 05.998,08 -- 8991

9

6

הפריינד"

פאָנד

דו איונקונפט פון אונזער מאָנאַטליכען זשורנאַל ,דער פרוונד" ,באַ-
שטעהט פון די דיוס פון מימגלידער פון ערשטער ,צוויוטער און פערטער
קלאָס ,וועלבע צאָהלען צו  8סענט א קװאַרטאַל.
דו אווננאַהמע ,אַרונטערעכענענדיג דעם פאַרלוסט פון געשטראָ-
ענע מיטגלודער ,האָט פאר דעם יאָהר  5991באַטראָפען :28.800,52 --ף
ב

אווסגאַבען

שי שי שיש שש שלה שדחה ייח שחיה= .חיה ייה ייה =

8/:409,044

דעפוציט ; 60.848,8 --
צורעכענענדוג דעם דעפיציט פון לעצטען ואָהר ,וועלכען האָט
באַטראָפֿען  = =--דיי גי =יך דיי דייה דייה דיי דח דייה דיה דיה = 41.689,1
בלויבט אַ דעפיציט אם ענדע יאָהר יאָהר  01.282,5 --- 8991שָ

7

אַרנאניזאציאַנס-פאַנד

די איינקונפט פון אָט דעם פאָנד אין בטשטאַנען פון די אַסעסמענטס,

די געשוכטע פֿון ארבויטער רונה

81

װאָס ועדער טומגלוד פון ערשטער ,צוויטער און פערטער קלאַס האָבען
געצאָהלט ,צן  4טענט אַ קווארטאל.

די געט אווננאַהטמע פון דו דווס האָט באַטראָפֿען 89,404,119 --- --- --- --
אויסגאַבען  :אַלגעמוונע און דיסטריקט

קאָמוטעס 898,61 -- -- --

דעפיצוט פאַר דעם

ואָהר 9 08.849,2 --- 8901

דער טוירפּלוס פון לעצטען ואָחר אוו געווען 009,840 --- -- -- -- --
בלווכט אַ דעפוצוט אִם ענדע ואָהױ
.8

עדיוקיישאנא?

9 04.002,4 -- 8991

פֿאַנד

די אוונקונפט פון עדיוקוושאָנאל פאַנד און באַשמאַנען עון די דיוס
צו  9סעגט אַ קװואַרטאל ,װאָס די טיטגלודער
פערטער קלאָס האָבען וגעצאָהלט.

פון ערשטער ,צווייטער און

די אייגנאַהמע איז אין ואָהר  8901געוען חחיח ייזיט דידי =-יה =
אויסגאַבען

 2605190,8ש

זיינען געווען  --= === --היה הזש היח זיייט חחחי === == 6040644,8
א טוירפלוט פון 00:.971 --

דעפיציט פון לעצטען וֹאָה

9

=- --- -דײ יח =-ד -חט -י46,0869 --- === .

בלוובט אַ דעפיציט אִם ענדע יאָהר 9 40410,9 -- 8901
9
פייער

קאנסטיטושאן

פֿאַנר

פון

אלע

פוטגלידער

קלאַָסען

צאַָהלען

אוין ביום אַרוונטרעטען

אין אַ .ר .צו  01סענט פטר דעם קאַָנסטומושאן

דאָס באַרעכטוגט

שערטוטיקייט

פאַנד .

ועדען מוטגלוד צן אסעסכערשום

און א קאַפוע פֿון אונוער קאַנסטים ישא בּיים אֲרוונטרוט און אויך יעדען
מאָל ,ווען דו קאַנסטיטושאַן
דו אווננאַהמע פאר'ן

ווערט עמענדירם

ואָהר 89

און װערט איבערגעדרוקט.

האָט באַטראָפֿען 9 01.789,1 -- -- --

באַלאַנט פון לעצטען ואָר == == -יט דשח חדח השש שדוח זחחן === =

04:601,8

טך הכל 9 28.884,0 ---

די אווסגאַבען האָב
ען באַטראָפֿען --ד די
ד
ײ
ז
ז
ך
ד
י
י
ח
י
ד
י
דיה 87:102,5

באַלאַנט אִם ענדע פון ואָהױ 9 08.549,6 -- 8901

דרוי געשיכטע פון ארבייטער רינ
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קקאַנווענשאן פאַנד

0

פון אָט דעם פאָנד איז באַשטאַנען פון די אַסעסמענטס,
די איינקונפט

מיטגליד פון ערשטער ,צווייטער און פערטער קלאַס האָבען
אָס יעדער
געצאָהלט ,צו  91סענט אַ קװואַרטאל.
== =88,974,484 --- --- == === -

דו איינאהמע פון דיוס איז געוען =
שי לת תע שי היה ייה הש יח חי זי הית -ה 174190,01 --
אויפגאַבען אש
סוירפּלוס 98.788,429 ---
דעפיציט פון לעצטען יֹאָהר בש בי א

אט חי דיי יי =ייה == =

בלייבט אַ סוירפּלוס אַם ענדע יאָהר --- 8991

822,81 ,75

82.401,9

אַרבייטער רינג שולעז
אַ .ר .שולען איז באַשטאַנען פון די דיום ,צו
די איינקונפט פאַר די
מיטגלידער פון ערשטער ,צווייטער און
 0סענט א קװאַרטאַל ,װאָס די
פערטער קלאַס האָבען געצאָהלט.
=== == 89.708,189 --- --
די איוננאַהמע איז אין יאָהר  8291געווען
)+15ט)6002

סוירפּלוס 9 44.810,1 ---

יש הש טיש צחיח חי חשה חי === 67:809,1 --

באַלאַנס פון לעצטען יאָהר

יבט אַ באַלאַנס אִם ענדע יאָהר  09.919,9 --- 8991פ
בלו

הױזדפאַנד פאַר אלטע מיטנלידער
דווען פאָנד פון אָקטאָבער( 9991 ,ווען די
דוּ אייננאַהמע פאַר
 8סענט אַ קװאַרטאל פּער מיטגליד אוו
צאָהלונגען פון

אַריין

אין קראַפט) ,בין דעם 15טען

באַטרעפט

דעצעמבער,

,8291

שש שי אש שיש דיה הי דיה =-ה 18:8806,094 -- ---

אש

די נאַציאַנאַלע באַאמטע פאר יאַהר  8991-4991זיינען געווען :
ו .וויינבערג ,טשערמאן
וּ .ראָבערטס ,ווייס-טשערמאן

 .ראָטהמאן ,טרעזשורער

ו .באַסקין ,דושענעראל סעקרעטער
פ .געליבטער ,רעקאָרדינג סעקרעטער

טאיר לאָנדאָן ,ליגעל אדווייזער

ו .ב .ביילין ,עדיוק .דירעקטאָר

2
 2א

2

די געשוכטע פון ארבייטער רונג
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די נאַציאַנאַלע עקזעקוטיוו
סאניטאריום

קאַמיטע:

עדיוקיישאַנא? קאַמיטע :

קאַמיטע :

א .זעלדין

מאקס פּיין

ל -ראָטהמאן

נ .באנון

ם .גאָלדונג

ו .פישמאן

ו .פּאדניק
ס .טילווערבערג

|

א .װאָלינסקו

 .ו .שומלאקאָף

אַרגאניזאַציאַנס

אָפיס קאָמיטע ;

קאַמיטע :

ל .דיגערשטוין

ו .ראָטהמאן

י .וויונבערג
ב .וואולף

 .פרוומאן
 .דאווידאָף

ב .לעווימאן

}4צ=9ף +.אלפּערן

' .ראָבערטס

 .ראבקין

בענעפיט

קאַָמיטע;

ב.ערמאן
ל

 .בלאק

ם .טעלנוק

מ .ווייך

א .קאָהען

ל .וינדערמאן

מ .װאָלפּערט

ס .באסקין

לו .ראָזענבערג
מ .איוועגסקו,
ס .ב .דובראָוו,
ב .בוכאָווסקי,
 9בעגענסאָהן,

א .הולמאן
נאַצ .באַאַרד
און דירעקטאָרען :
ניו-ואָרק
י .מאַרגאָליס ,מאָנטרעאל ,קענ.
ניו דזשוירזו
ה .שער ,קאַלופאָרנוא
פענסילויונוא
דזש .גלייבער ,קאָנעקטיקוט
אילונאַין
ס
.
ג
.
גוישטאַט ,מערולאנך

ס .ואָגאס ,מאַסאַטשוזעטט
ס .שערמאן ,װויסקאָנסין
דזש .דעסער ,מאָראַנטאָ

דזש .בערנשטוון ,ראוד אוולענד
ה.

גריווענס קאַמיטע ;

הענפאָרד ,אַהווא

מ .גאָטהעלף ,מישוגען
א .גאָלדפוון ,ווירדושוניא
דזש .שוופער ,טעקסאט
ס .מאַגילעווסקי ,מינעסאַטא

א .פילער ,מיוורו

סאַניטאַריום
דר .דזש .האלפּערן
דר .ם .אונגערמאן

מעדיקאפ

אדווייזערי

באָארך;

דר .מעק-סווונו
דר .ש .פּעסקון

דר .8 .ראָוענטהאל

די געשיכמע פון ארבייטער רינג
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אלנעמיינע
דר .ס .סילווערבערג

מעדיקא?

אדווייזערי באָארד:
דר .היימאָװויץ

דר .אב .קאסמע

דר .ב .נעלסאָן

דר .י .מעריסאן

דר .פעני דעמבאָ

דר .דזש .האלפּערן

דר .י .באַרסקו

די אינסטאָלירונג פון דער איצטיגער נאַציאָנאַלער
עקועקוטיווע.
דעם 8טען מאַי ,4291 ,איז פאַרגעקומען די זיצונג פון דער
ספּעציעלער קאַנווענשאן פון פאַרטרעטער פון סטייט צו ראַטיפי
צירען די ניידערוועהלטע עקזעקוטיוו קאַמיטע פון אַרבײיטער רינג
פאַר דעם טערמין .92-4291
די פאַרטרעטער זיינען נגעווען :מ .איווענסקי ,ניריאָרק :ס.
ב .דובראָוו ,ניודדזשוירזי ; ב ,ביכאָווסקי ,פּענסילװייניא; ל .בע-
נענסאָן ,,אילינאי ,ס .יאָנאס ,מאסאטשוזעטס ; ס .שערמאַז ,וויס"

קאַנסין ; דזש .דעסער ,טאַראָנטא ; י .בערנשטיין ,ראָוד איילאנד :

ס .הענפארד ,אַהייאָ; י .מאַרגאָליס ,מאַנטרעאל ,קענ.ן מ .ג.
ניײישטאַט ,מערילאנד; מ .נאָטהעלף ,מישיגען; א .נאַלדפיין ,וויר-
דזשיניא ; דזש .שייפער ,טעקסאס ; ס ,מאַנילעווסקי ,מינעסאַטא ;
א .פילער ,מיזורי; דזש .גלייבער ,קאַנעטיקוט.
ו .וויינבערג ,טשערמאַן פון דער נאַצ .עקז .קאַמיטע ,עפענט
?עם אין נים
די קאַנװענשאָן אין ערקלעהרט איהרע אויפגאַבען.
ַנווענשאן צו שאַפען נייעס  ---זאָגט ער  ---נאַר צו ראַטיפי
א קא

צִעֶעז די באַאַמטע טיט די פאַדערונגען פון געזעץ".

מ .איווענסקי ווערט ערוועהלט סעקרעטער פון דער קאַנווענשאן.
ר .גוסקין ניט אִפּ אַ באַריכט איבער די רעזולטאַטען פון די
וואהלען פּאַר דער נאַצ .עקז .קאַמיטע.
שטע פינף פון די נאַמינירטע קאַנדידאַטען פאַר יעדער
די ער
האָבען געקראַגען די גרעסטע צאָהל שטימען ביים
קאַמיטע ,וועלכע
רעפערענדום ,ווערען ערקלעהרט פאַר ערוועהלט :
ן קאַמיטע :י .וויינבערג ,ב .װאָלף ,י .דינער"
אַדרגאניזיישא
טקע? ,ה .שולמאַן ,אַפיס קאַמיטע :מ .דאװידאף,
שטיין ,מ .הא
עדיוקיישאַנאל
מ .נאַלדינג ,ד ,אלפּערין ,ס .זוסמאז ,וו .ראבקין

קאַמיטע;

נ .פיינערמאַן ,א .י .שיפּליאַקאה ,י .פישמאַן ,א .װאַד

די געשיכטע פון ארבייטער רינג
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ז1ם

גריװענס קאָמיטע :מ .י .אַשפּיז,
לינסקי ,י .מ .ראָזענבלאט.
ס .באַסקין ,י .סילווערמאן ,? ,זינדערמאן ,ב ,פרישװואַסער .,סאנו"
טאַריום קאַמיטע :ר ,גוסקין ,דר ,א .זעלדין ,ב ,ליליענבלום ,דר,
ס .סילווערבערג ,י ,פּאדניק .בענעפיט קאַמיטע .9 :בערמאן ,ס.
הייפערלינג ,ס .סעלניק ,י .קאַהען ,5 ,גאלינסקי,
אַלס בעאַמטע ווערען רעקאַמענדירט ; י .וויינבערג ,טשערמאן:
ב .וואולף ,ווייס-טשערמאַן;
ס .סילווערבערג ,טרעזשורער;:
װ.
ראבקין ,רעקאַרדיננג סעקרעטער,
די פאַרטרעטער פון די סטייטס חייסען גוט די רעקאַמענדאַציע
און ערקלעהרען די דערמאַנטע אַלס די נאַציאַנאַלע באַאַמטע פאר'ז
יאָהר ,89-4291
שרייבען איבער די אויפטואוננען און פּאַסירוננען פונ'ם לעצ"
ן!
י---
י?
נהר
טען יאַ

דאָס יאָחר איז נאָך ניט געענדינט ,עס איז נאָך ניט אַרײן
אין דער היסטאָריע.
די פּאַסירוננען אינ'ם יאֲהר זיינען פּאַסײ
רונגען פון דער געענגוואַרט.
אונזער אויפנאַבע איז נאָר געווען צו שרייבען:
רינג.
שיכטע
פון אַרבייטער

די

נע-
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די געשיכטע פון ארבייטער רוג

די מעדיצינישע הילף אין אַרבײטער רינג:
א) מעדיקאל עקזאַמינערם
יעדער ברענטש פון אַרבייטער רינג האָט זיךד זיי| דאַקטאַר,
דער ברענטש"
װאָס ווערט טאַקע אָנגערופען ,ברענטש-דאַקטאָר".
דאַקטאָר איז מחויב פאַר אַ געוויסען האַנאָראַר ,װאָס ער קריגט
פון ברענטש ,צו באַזוכען די מיטגלידער פון ברענטש און זייערע
פאַמיליעס אין אַ קראַנקהייטס-פאַל.
פֿאַר אַזױנע וויזיטען איז דער האַנאַראַר אין דורבשניט קלע"
נער ,וי פאַר געוועהנליכע וויזיטען.
דער ברענטש-דאַקטאָר ווערט געוועהלט אויף אַ מיטינג פון
די מיטנלידער פאַר א באשטימטען טערמין .דער טערמין איז גע"
וועהנליך אַ האַלב יאָהר אָדער אַ יאָהר.
אין די ערשטע יאַהרען ,וועז דער אַרבייטער רינג איז רעאָר"
גאַניזירט געװאָרען אין אַן אַרדען ,פלענט דער ברענטש-דאַקטאַר
אויך זיין דער ,עקזאַמינינג דאַקטאַר" ביים אַרייננעהמען נייע מיט"
ער פלענט אויך אויסשטעלען די ,סיק סערטיפיקייטם"
גלידער,

(די קראַנקהייטס-אַטעסטען) ,אויפ'ן סמך פון וועלכע מען פלעגט

סצאַהלען די סיק בענעפיטס .דאַרטען ,וואו דער קראַנקער ווערט
אוי
אַהאַנדעלט פון א ברענטש-דאַקטאָר ,קען אויך אן אנדער דאק"
ניט ב
טאר אונטערשרייבען .די אונטערשריפט מוז באַשטעטיגט װערען
ַטאַרי פּאָבליק" ,אדער א ,דזשאָסטיס אף דהי פּיט".
פון א ,נא

אַזאַ צושטאנד איז ווייט ניט קיין צופרידענשטעלענדער,

פון די ברענטש-מיטגלידער ,מוז זיך ,נאַטירליך,
אַבהענניג
וויקלען א באַזונדערע פריינדשאַפט צווישען דאָקטאַר און מאַנ"
ענט

בע טאָזדגעבער אין דעם ברענטש .דאס האָט געקענט ברענגען צו
שּ
פארדעכטיגונגען אין ,פייװואַריטיזם".

ער פון אָרדען האָבען נלייד איינגעזעהן דע אום"
די פיהר
אַנד און האנען אנגעפאננען צו אַגיטירעז ,מען זאֵל
נעזונטען צושט
עקזאַמינינג דאָקטוירים אונאָבהענגיג פון ברענטש.
מאַכען די

די געשוכטע פון ארבויטער
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שוין אין איהר רעפּאָרט צו דער סטער קאַנווענשאן האָט די

נאַצ .עקז .קאָמיטע רעקאַמענדירט ,עס זאָל אַנגעשטעלט ווערען אַ
דזשענעראל מעדיקאל? עקזאַמינער ,ואס זאָל זיין פאראנטווארטליך
צו דער עקזעקוטיווע און ניט צום ברענטש.
דער פּונקט וענען

,דזשענערא?ל

מעדיקאל

עקזאמינער.

איז

געשטאַנען אונפ'ן טאַגעס-אַרדנונג פון דער 6טער קאַנווענשאן.,

מען

איז אָבער צו דעם פּונקט ניט צונעקומען,
פון דעמאַלט
רעקאַמענדאַציעס

אָן נעפינען

מיר

פון דער נאַצ ,עקז ,קאַמיטע און פון דער קאנטראַל

א פּונקט ,אַנצושטעלען

קאמיטע

כמעט

יעדען

יאֲהר

אין די

מעדיקא? עקזאמינערס.

אין איהרע רעקאַמענדאַציעס צו דער 9טער קאַנווענשאן פאר"
קאַנגט די נאַצ .עקז .קאַמיטע ,אַן מען זאָל איינפיהרען דיסטריקט
מעדיקא? עקזאמינערס ,צו עקזאַמינידען נייע קאנדידאַטען ,אויך אַז
די עקזעקוטיווע זאָל ווערען אינסטרואירט פון דער דאָזיגער קאָנ-
ווענשאן ,צו מאַכען אַן אונטערזוכונג און אויסצוארבייטען אַ פּלאַן
וועגען דיסטריקט דאַקטוירים אויך בנונע קראנקעך-בענעפיט ,און
אריינברעננען איהר פּלאַן צו דער קומענדער 01טער קאַנװענשאַן.
אויף
אַנגענומען

דער

9טער

געװאָרען.

נאַצ .עקז ,קאַמיטע
געזעהן

דעם

און די קאַנטראָל

די וויכטינקייט
צו דער 01טער

קאַנווענשאן
ועגען

אין

פון אַזא

קאַנווענשאן

די

האַבען

רעקאַמענדאַציע
שטארק

קאָמיטע,

ניט

באדויערט

די

וועלכע האָבען

גוט

רעפאַרמע.
האָבען די ביידע פארװאַלטענדע

קאַמיטעס (די ג ,ע ,ק ,און ק ,ק ).ווידער די רעקאַמענדאציע אַרײן-
געבראכט.

,די פּראַקטיקע האָט געצייגט  ---זאַנט די נאצ ,עסז .קאַמיטע,
 -אַז דאָס איז אַבטאַלוט נויטיג אוינצופיהרען אין אַרבייטער ריננ".דאָס מאָל האָט די רעקאַמענדאַציע געהאט מעהר גליס,

,ו האַבען דיסטריקט
די 01טע קאנווענשאן האָט באַשלאַסען צ
מעדיקאל עקזאַמינערס פֿאַר ניויאַרק און קאַנטרי ,צו עקזאַמינירען
די מעדיקאל? עקזאמינערס זאַלען אַנגעשטעלט
נייע קאַנדידאַטען
ווערען פון דער עקזעקוטיוו קאַמיטע ,וועלכע זאל זיך פריהער באַ-
ראַטען מיט א פעדיקאל באארך".
רעזולטאט
גשַנעך,816,2---

פון רעפערענדום;

דאפיר002,1--

שטימען;

דא-

דו געשוכמע פון ארביישער רונג
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ב) דיסטריקט דאָקטױירים
די מעדיקא?ל עקזאמינערס האַבען אָפּנעשאַפט דעם ניט גע"
זונטען צושטאַנד ביים אַרייננעהמען נייע מיטגלידער אין די ברענ-
טשעס ,דאָס אַרױסגעבען סיק סערטיפיקייטס אין נאַך אַלץ גע-
בליבען אין די הענד פון די ברענטש-דאַקטוירים ,וועלכע װערען
ערוועהלט פון די ברענטשעס גופא.
מען האָט באַמערקט ,אַז אין די צייטען פון אַרבײיטסלאַזיגקײט,

פון סלעק ,שטיינען אויך די סומעס קראַנקעז-בענעפיטס ,װאָס דער

אָרדען צאָהלט אויס ,ביי מאַנכע ברענטשעס פלענען די קראַנקען-
צווישען די פאַרש"
בענעפיטס אַריבערשטייגען די אייננאַהמען.,
דענע עצות ,וי אַזױ פּטור צו ווערען פון אַזאַ אומנארמאַלער לאַנע,
איז אויך געווען די רעקאַמענדאַציע ,אַז אנשטאם די ברענטש-דאק"
טוירים ,זאָלען אייננעפיהרט ווערען דיסטריקט דאַקטוירים ,װאָסם
זאַלען ניט זיין אָבהענגיג פון די ברענטשעס און אָט די דיסטריקס

דאָקטוירים זאַלען אַרױסגעבען פיק סערטיפיקייטס.
אויף דער 81טער קאַנווענשאן האָט דר ,קלימענקא *) גע"
ער
האלטען אַ דעפעראט איבער דער קראַנקעזדבענעפיט פראַגע.
האָט אנגעצייגט מיט פיע? ביישפּיעלען ,אַן ,די איצטיגע סיסטעם
אויסער דעם ,װאָס עס װערען אויסגע-
אין פול? מיט חסרונות.
צאַהלט פיעל? אומנעזעצליכע בענעפיטס ,האָבען די מיטנלידער אויך

ניט

אַלע נוצען

פון די דאַקטאָר-באַהאַנדלונגען".

ער גיט אַן

ער
פאַרשידענע פּלענער ,וי אַזױ דיזע איבלען צו באַזייטיגען.
ענדיגט מיט דער האָפנונג ,אַז די קאַנוענשאן װועט נעהמען אַו

ערנסטע שטעלונג אין דער פראַנע)==*.
אין די פּראָטאָקאָלען פון דער זעלבער קאַנװענשאַן

לייענען

מיר:

,די סיק בענעפיט קאָמיטע רעפּאָרטעט( .י .ראָטמאַן ,בר ,94 .טשערמאןג
דר .ס .סילווערבערג ,בר ,78 .פעקרעטער).
די קאָמיטע רעקאָמענדירט )1 :די עקזעקוטיוו קאָמיטע זאָל עה"
וועהלען אַ מעדיקאל אדװוייזאָר! באָארד ,באַשטעהענד פון  9דאָקטוירים.
דיזע באָארד צוזאַמען מיט דער עקזעקוטיוו קאָמיטע זאָלען האָבען אונטער
זייער אויפזיבט אַלע אנגעלעגענהייטען ,וועלכע האָבען צו טאָהן מיט דער

*) געשטאָרבען דעם 61מען דעצעמבער.0291 ,

**) באַריכט פון דער 51טער קאָנווענשאן.

1

די געשיכטע פון ארבייטער רוגנ
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מעדיצונישער זוים פון ארבויטער רונג אונאָבהענגוג
די רעקאַמענדאַצויע ווערט אָנגענומען.
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פֿון סאניטארוום.

 )9די מעמבערס פון דער אויבען-דערמאָנטער באָארד זאָלען זיין
עהרען-מיטגלודער.
די רעקאַמענדאַציע ווערט אָנגענומען.
 )8דוֹ מעדיקאף אדוויוזאָרי באָארד זאָל אָנשטעלען סאָביקאָמיטעס
אין
אַנדערע שטעדט ,ווען זיי וועלען עס געפונען פאַר נוומוג .די רע-
קאַטענדאַציע ווערט אָנגענומען.

 )4די מעדיקאל אדװויוזאָרו באָארד צוזאַמען מיט דער עקועקוטווו
זאָלען אָנשטעלען דיסטריקט מעדיקאל אַטענדאנטס.
דער לעצטער פּונקט רופט אַרויס אַ װואַרימע דיסקוסיע.
עס ווערט
אָנגעװויזען צווישען אַנדערעס ,אַז אַזוי פיעל רעפאָרמען מי
ט
א
וין מאָס
וועט אָפּשרעקען דו מיטגלודער פון אַ .ר .פאַרנעמען זיך איצט מיט אַזאַ
גרינדלוכער רעפאָרם און דאָקטוורים-סוסטעם איז אונמעגליך .עס ווערט
אויך אָנגעװיזען אויף דו אונבאַקוועהמליכקייטען פון דער נייער סיס-
מעם .דר .סילווערבערג װייזט אָן אויף די מעלות פון דעם נויעם פּלאַן

און באַװווט מיט פיעל ביישפּיעלען ,אַו דער פאָרגעלייגטער מפּלאַן וועט

זיין צום בענעפיט פון די מיטגלידער פון אַ .ר .ואָנאַָס ,טשערמאַן
דער עקזעקוטיווע ,צייגט אָן אוֹיף די קאָמפּליצירטע וייטען פון דער
פראַנע און ער ראַטה ,אז מען זאָל זיך ניט איילען מימ דיוען פונקט .די
רעק
אָמענדאַציע פון דער קאָמיטע ווערט אַמענדירט פון נ .פיונערמאַן וי
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פון

די רעקאָמענדאַציע ,ווי אַמענדירט ,ווערט אָנגענומען"*)

דער רעפערענדום

האָט באַשלאַסען

פ
אַר

פּונקטען מיט א מאַיאָריטעט פון  690,6גענען 697

די ערשטע

צויי

פאר א פונקט,

אַז ;די עקזעקוטיוו צוזאַמען מיט דער מעדיקא? אדװייזאָרי באארר

זאַלען מאַכען אראנדזשמענטם

אָנצושטעלען

א דאַקטאָר ,וועמעס

אויפנאַבע עס זאָל זיין צו פּעסען מעמבערשים אַפּליקײישאַנס און
סיק .סערטיפיקייטס" ,איז דער דעזולטאָט געווען  100,4דצפיר און
1

דאנעגעו.

") באַריכט אובער דער 8טער זיצונג פון דער 51טער קאַנװענשאָן.
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דו געשוכטע פון ארביוטער רוגג,

עס איז ערוועהלט געװאָרען אַ מעדיקאל אדװייזאָרי באַארד ;

דר .קלימענקא ,דר ,האַלפּערן ,דר ,קאַספּע ,דר .מעריסאַָן ,דוי .דעמבאָ,
דר .פּעסקין ,דר ,נעלסאָן ,דר ,לאַנדע און דר ,קאַפּלאַן.
די פראַנע וועגען דיסטריקט מעדיקאל אַטענדאנטס האָט זיך
געצויגען .,די דאָקטוירים ס ,סילווערבערג ,ב .נעלסאַן און י .א .מע-
ריסאַן האָבען אין אַ רייהע אַרטיקלען שטאַרק אַגיטירט דערפאַר.
זיי האָבען אַנגעוויזען די מעלות פון די דיסטריקט דאַקטוירים קעגען
י ,באַסקין ,דעמאַלט נאַך אַסיסטענט סעק-
ברענטש-דאַקטוירים,
רעטער פון אַרדען און סעקרעטער פון דער סיק בענעפיט קאַמיטע,
האָט אויך ניט אויפגעהערט אָנצואווייזען אויף דעם אומנאַרמאַלען
צושטאנד בנוגע די אויסצאָהלוננען פון קראַנקען-בענעפיט.
די נאַצ ,עקז .קאַמיטע האָט אין  5191אַרױסגעשיקט איבער
דער פראַנע פון דיסטריקט דאַקטױרים אַ ספּעשעל רעפערענדום.
רעפערענדום האָט גע'פּסק'ענט געגען דיסטריקט אַטענ-
אָבער דער
דאנטס .די בראנזווילער קאַנװענשאָן ( )6191האָט איבערגעגעבען צו
נאַצ ,בענעפיט קאמיטע ,זי זאָל נאָכאַמאָל באַטראַכטען די
דער
פראנע .די בענעפיט קאַמיטע האָט די פראַגע ,נאַכדעם װי זי איז
געקומען צו אַ באַשלוס ,ווידער אַרױסגעשיקט צום רעפערענדום.
אין  6191האָט די שיקאַגאָר סיטי אַרנאַניזאַציאַנט קאַמיטע
איהרען אַ באַריכט אַנגעוויזען ,אַז די ברענטשעס דאָרטען האַבעז
אין
ן מיט  49,2099מעהר סיק בענעפיט ,װי זיי האבען איינ-
געצויגע
;אַזא באריכט צייגט גנ י ט--זאַגט פ .קראַנץ אין זיין
געצאַהלט.
? פון יאַנואַר-נומער ,פריינר"--7191 ,אז מען קרענקם
עדיטאָריע
צופיעל? אין אַרבײטער רינג ,נאַר אַן עס האָט זיד אַרינ-
פיזיש
ט א גייסטינע חולאת ביי אַ סך מעמבערס ,אַ חולאת
געכאפּ
װינדלען די אייגענע ברידער און צו ציהען סיק בענעפים
צו באַש
:
*
אומנעזעצליך*.

זעלביגען נומער איז פאַראַן אַן אַרטיקעל פון מ .גאַלדינג
אין
נויטװוענדיגקייט און נוצען פון דיסטריקט דאַקטוירים".
איבער ;די
פּריל-נומער (, )711פריינד" איז דאַ דער רעזולטאַט
אין אַ

יטען רעפערענדום וועגען דיסטריקט דאַקטוירים.
פונ'ם צווי
סטריקט דאַָקטוירים זיינען אָפּנעגעבען געווארעו
פ אַר די
ענען האָבען געשטימט  .804,9דאָס הייסט,
 53שטימען ,נ
ר פּונקט איז דורבגעפאַלען מיט  069שטימען.
אַז דע
אָט דאָ בלויז אָבגעװאָרפען דאָס סיסטעם
דער רעפערענדום ה
אַזױ
יקט דאַקטױירים אַלם אַ נאַציאַנאַלע איינריכטונג.
פון דיסטר

די געשיכטע פון ארבייטער רונג
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וי אין ניודיאָרק האָט זיך אבער געפיחלט א גרויסע נויטווענריגקייט
אין אזא איינריכטונג ,האָם זיך פאָרמירט א קאָמיטע ,וועלכער האָט
עס סוֹף כל סוף  --וי מיר וועלען זעהן אין צווייטען קאַפּיטעפֿ --
דאָך איינגעפיהרט.

דער טשיף מעדיקאל עקזאמינער אין אין אָנפאַנג געווען דר,
הארבא פון פילאַדעלפיא.
זינט  9991פאַרנעמט דעם אַמט או-
ענטנעלטליך דר ,י ,א .מ
ע
ר
י
ס
א
ַ
ן
,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ר
א
י
ז אויך דער סעקרעטער
פון מעדיקאל אדװייזאָרי באָארד,

ג)

ניריאָרקער מעדיקאל דעפּאַרטמענט

די פראַגע פון דיסטריקט דאַקטוירים איז אויף דער דעטראַי-
טער (91טער) קאַנװענשאַן צוריק אַרױפגעשוואומען,
מען האָט
איהר אַרױסגעשטופּט פון טחיר ,אין זי אַריין דורכ'ן פענסטער
אויף דער קאַנווענשאן איז אַנגענומען געװאָרען אָט די רע"
זאלוציע ;
דאַקטוירים

ווענגען דיסטריקט

און אנבאַטראַכט ,אַז דוֹ מעדיצינישע באַהאַנדלונג אין דו גרווסע
שטעדט ,וואו דו ברענטשעס פאַרזאָרגען דוֹ מעמבערס מיט דאָקטוירים,
צויגט זיך אַרויס נוםט צופרודענשטעלענד;

אין אנבאַטראַכט ,אַז אין דער לעצטער מגפה האָט זיך קלאָר אַרויס-
געוויזען ,אַז דער סוסטעם פון יעדען ברענטש באַזונדער אָנצושטעלען א
דאָקטאָר האָט געבראַכט ליידען אין דוי הייזער פון אונזערע מעמבערס
צוליעב דעם ,װאָס דוי דאָקטוירים האָבען דוֹ ברענטש-מיטגלודער ניט גע-
געבען די צייטיגע מעדוצונושע הולף-- ,

באַשליסט דו 91טע קאָנװענשאן

פון אַ .ר .צו רעקאָמענדירען

צו

אַלע גרויסע שטעדט און טעריטאָריעס ,וואו עס איז דאָ אַ מעגליכקייט ,אַז
די אָרטיגע ברענטשעס זאָלען זיך פאַראיוניגען און גרונדען מעדיקאל
דיסטריקט דאָקטוירים ,כדי צו געבען דעם מיטגליד פון אַ .ר ,.ווען ער
נווטיגט זיך אין מעדיצינישער הילף פאר איהם און זוין פאמילוע ,א
פּינקטליכערע און בעסערע מעדיצונישע באַהאַנדלונג.
אין פאַראויס פון ,אַלע גרויסע שטעדט און טעריטאריעס"
איז ,פאַרשטעהט זידך ,געגאַנגען נידיאַרק ,ווא די נויטווענדינקייט
צו רעפארמירען די מעדיצינישע באהאַנדלונג האָט זיך נעפיהלט
אם שטאַרקטטען,

די געשיכטע פון ארבייטער רונג

428

שוין פדיהער ,נאַך בעפאָר דער קאַנווענשאן אין דעטראִיט,
זיינען זיך צוזאַמענגעקומען אונאַפיציעל איינינע טוער פון אַרבײי-
טער רינג ,א שטיינער ,י .דריישפּיעל ,נ .פיינערמאן ,ס .וואלאס ,ק.
ראטחמאז ,י .העסקעל ,א .מאנדעל ,ה .פעלדמאן ,ז .שפּייער און אנ-
דערע ,און האַבען געמאכט פּלענער ,וי אזוי צו צענטראליזירען די
מעדיצינישע הילף און אָרגאַניזירען א ספּעציעלען א .ר .מעדיקאל
דעפּארטמענט אין נידיאָרק .דריישפּיע?ל האָט אפילו אַננעשױיבען
א ליפלעט וועגען דעם.
דער פּלאַן ,װאָס איז אין אַנפּאַנג געווען ניט מעחדר וי אַן עצה
צו חי כרענטשעס ,האָט נעפונען א װארימען אַפַּקלאַנג.
קאָמיטע

עס האָט זיך נעגרינדעט א
צוועק צונויפצורופען א קאַנפערענץ.

װאָס

האָט געהאט

דעם

די קאָמיטע האט פדיחער אַליין אויסנעליינט די חוצאות פּון,
דער קאַנפערענץ.
רי קאַמיטע האָט באזוכט די ברענטשעס

און האָט זיי פאראינ-

טערעסירט זיך אַנצושליסען אין דער באוועגונג צו גרינדען אַ מע"
דיקא? דעפּארטמענט.

אויף דעם צושריפט ,װאָס האָט גערופען די נירדיאַרקער ברענ"
טשעס צו א קאַנפערענץ ווענען גרינדען א מעדיקאל רעפּארטמענט,
נען שוין געווען אונטערגעשריבען די פאַלגענדע  11ברענטשעס:
זיי
7083 ,902 ,822 ,608 ,002 ,991 ,891 ,87 ,60 ,94 ,38 ,82 ,52 8 1
0

און .068

נעווארען

דעם 5טען פעברואר

די קאָנפערענץ איז געהאלטען
 9אין ,פאַרווערטס" האָלל.
אויף דער קאַנפערענץ איז ערוועהלט געװאָרען א קאַטיטע צו
טאהן די אַרגאַניזאַציאַנס-ארבײט.
די ,װאָס זיינען ערוועהלט געװאָרען אויף דער קאנפערענץ,
קענען אויך באַטראַכט ווערען אַלס די ערשטע קאַמיטע פון מע"
דיקא? דעפּאַרטמענט.
זיינען אריין :מ .האסקעל ,בר 941 .א.
אין דער קאַמיטע
װאַלאַס ,בר ;57 .מדס .ר .ברוידי ,בר?461 .
מאנדעל ,בר ; 592 .ס.
 ;1פיינערמאַן ,בר .5 ;861 .גינזבורג ,כר0 11 .
אראָנסאָן ,בר.
 ; 99פערלעגער ,בר ; 642 .פעלדמאַן ,בר: 941 .
ראַטהמאַן ,בר1 .

רריישפּיעל ,בר:47 .

ראַזענבלאַט ,בר ,9598 .און שפּייער ,בר.87 .
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דעם 82טען יופי,9 ,
האָט די קאַמיטע אַנגעשטעלט אַ
מענעדזשער ,װאָס
האָט באַדאַרפט דורכפיהרען די פאַרבאדייטוננם-
אַרבייט,
צו דער צייט
זיינען צו דער קאַמיטע צוגעשטאַנען ה .גאלרין,
בר ;1 .ב .בראונ
ש
ט
י
י
ן
,
בר ,812 .און מ ,קלאטצקי ,בר828 ,
די אמת'
ע טעטינקייט פונ'ם מעדיקאל דעפּאַרטמענט האט
זיך אַנגעפאַנגע
ן
ד
ע
ם
1
ט
ע
ן
א
ַ
ק
ט
א
ָבער,9191 ,
לויט דעם באַשלוס פוֹן קאַנפערענץ אין ניט יעדער ברענטש
געװען ס ח ויב זייך אַנצושליסען .אין אָנפאנג האָבען זיך אֶנ-
געשלאַסען אַן דעם דעפּארטמענט ניט מעהר װוי  08ברענטשעם.
אין דעם יאָהר ,וי מיר ווייסען ,איז אַרומגעגאננען די ,גריפּ"
און מעדיצינישע הילף איז געווען אונמענליך צן קריגען.
דאָ ,אֵם טאַקע אין דער אינפלוענציע-צייט ,האָט זיך אַרויט-
געוויזען די נגרויסע וויכטיגקייט פון אַ ספּעציעלען מעדיקאל דע-
פּאַרטמענט,

צו די  92רעגולערע דיסטריקט דאַקטוירים ,װאָט דער מע-
דיקאל דעפּאַרטמענט האָט געהאָט אַנגאַזשירט פון פריהער ,האָט ער
אין צייט פון דער מנפה אָנגעשטעלט אַן עקסטרא סטעף פון רע-
זערוו-דאַקטוירים.
יעדען דאָקטאָר פלעגט אויסקומען
זיטען א טאַג.

צו מאַכען

04--08

וי

אונגעפעהר  000,36וויזיטען זיינען אין דעם ערשטען יאָהר
געמאַכט געװאָרען פון די דאַקטוירים ,אַנגעשטעלט מונ'ם מעדיקאפ
דעפּאַרטמענט ,צו די מיטנלידעד פון אַרבייטער רינג און זייערע
פאַמיליען.
אין
ד
ע
ם
ב
א
ַ
ר
יכט פון דער נאצ ,עקז .קאַמיטע צו דער 09טער

(נואַרק) קאַנװענשאַן געפינען מיר אויך א רעפּאַרט פון נין יארק

דיסטריקט מעדיקאל דעפּאַרטמענט :
אונזער קאמף מיט דער אינפלוענציע
קוואַרטאל

אוצט ,נאָכדעם ווו מיר האָבען פאַרענדיגט דעם ערשטען
פון אונזער טעטיגקווט און אָנפאַנגענדיג דעם צוווטען
אַו שווערען עקזאַמען ,זיינען מיר איבערצווגט ,אַז דער דער מעדיקאל
דעפאַרטמענט אוו אוינער פון דו וויכטינסטע רעפאָרמען אין אַרביומער

קװואַרטאל מיט

רינג ,און אַז דיזע סוסטעם איו  6גרווסער ערפאָלג.

ו געשיכטע פון ארבייטער רונה
ד
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וען אַ שווערער עקואַמען ,אַ צו שווע-
ואָ ,דו אינפלוענציע איו געו
וי דער דוסטריקט מעדיקאל דעפּאַרט-
רער פאַר אַזאַ וונגער אינסטיטוציע,
זאָגען ,אַז מיר האָבען דעם עקזאַמען
מענט ,דאָך קענען מיר מיט שטאָלץ
'

גרייך אויסגעהאַלטען.

ערפאָל
געװאָרען אַ רעזערוו פון דאָקטוירים און
איבער נאַכט איז באַשאַפען
ך אַריינגעװאָרפען אין קאַמף מיט דער
נוירסעס ,און מיר האָבען ויך גליי
סטעמאַטישער און געניטער האַנד האָבען
שרעקליכער עפּידעמיע .מיט אַ סו
אויב מיר האָבען ניט געהאָלפען יעדען
מיר די אַרבייט אָנגעפיהרט ,און
געהאָלפען די יעניגע ,וועלכע האָבען
מעמבער ,האָבען מיר אם ווייניגסטען
זיך געמאַלדען נאָך הילף.
וויפיעל די אומשטענדען האָבען אונו
מיר האָבען געהאָלפען אויף
|
קיין אונטערשייד צווישען מעמבערס
ערלויבמ .טיר האָבען ניט געמאַכט
שלאָסען אָן דעם מעדיקאל דעפּאַרטמענט
פון ברענטשעס ,װאָס זיינען אָנגע
דוֹ ,וועלכע זוונען ניט אָנגעשלאָסען.
און
נען ,אויסער דוֹ דיסטריקט דאָקטוירים,
אונזער סטעף איו באַשטאַ

|

ים ,ך פעלדשערס און  4נוירסעס.
 7רעזערוו דאָקטויר

פון
ין האָבען געמאַכט  882וויזיטען און די
די רעזערוו דאָקטוירים אַלו
פּאַציענטען .אין מאַנכע פאַלען זיינען
נוירסעס האָבען באַהאַנדעלט 951
ָרען צו מאַכען צוויי באַזוכען יעדען
די דאָקטוירים אינסטרואירט געװא
געװאָרען .די אַרבייט פון די נוירסעם
טאָג ,ביז דער קראַנקער איז געזונד
ַרום דעם קראַנקען ,נאָר אויך צו טאָהן
איז געווען ניט נאָר אַרומצוגעהן א
זויינען מיר געווען געצוואונגען צו
הויז-אַרביים .אין מאַנכע פאַלען
ז דער פּאַציענט איז געזונד געװאָרען.
האַלטען א נוירס ,טאָג און נאַכט ,בי
מען אונז ,סיי פּערוענליך און סוו
נאָך ביז היינט צו טאָג דאַנקט
ורך בריעף ,פאַר דער גוטער אַרביום.
ד
יעלער קאָמיטע אונטער ו .באַסקיג'ס
 דער אַ .ר .האָט דורך אַ ספּעצמֹף
אָנפיהרונג

אונז

געשטיצט

פונאַנציעל

מיט דער עפּידעמיע.
אין

דעם

צווייטען

דיקאל דעפּאַרטמענם

יאַהר

פון

אױסגעשפּרײט

צ ענ ט ר אל ייר

און

מאָראַליש

זיין עקזיסטענץ

אין

דיזען

האָט

זיין טעטינקייט.

דער

קאַ

מע-

די אידעע

ט ע ר מעדיצינישער הילף האָט

פון אַ
גרעסערע צאָה? ברענטשעס .עס
געפאַנגען דורכצודרינגען אַלץ אַ
אַנ
דער מעדיקאל דעפּאַרטמענט האָט
האט ניט לאַנג געדויערם און
שוין אַרומנענומעו

אַן ערך צוויי חונדערט

האַבענדיג אונטער
דער

מעדיקאל

זיך אַ גרעסערע

דעפּאַרטמענט

אויך

ברענטשעם.

צאָהל ברענטשעס,

אויסגעברייט

זיינע

האָט

אויפנאַבען.

די געשוכטע פון ארבייטער רונג

798

ער האם זי
ך שוין ניט באַנונענט בלויז מיט דעם ,װאָס ער האט
געושוט  8סטעף
פון דיסטריקט דאַקטױרים ,נאָר ער האָט אויך
געמאכט אראנד
ושמענטס מיט גרויסע ספּעצואַליסטען פון פאַרשי-
דענע כעדיצינישע געביעטען

אויב דער פא
ַמיליען" אַדער דיסטריקט-דאַקטאָר קען קיין עצה
ניט געבען ,קרינ
ט דער מיטנליד דורך דעט מעדיקאל דעפּאַרטמענט
פאַר אַ סך קלענ
ערען פּרייז ,וי געוועהנליך ,א דאַקטאר-ספּע-
ציאַליסט,
דער סטעף פ
ון די ספּעציאַליטטען האָט אַ סך געהאלפען צו
לייזען דאָ
ס פּראַבלעם פון מעדיצינישער הילף פאר די מיטגלידער
פון אַרבייטער רינג און זייערע פאמיליעס,
פֿון דעם 81ט
ען מערץ ,1291 ,ביו דעם 1טען יולי9991 ,
( 81מאַנאַט
ען) זיינען געמאַכט געװאָרען פון די מיטנלידער צו די
ספּעציאַליטטען  785,4וויזיטען.
צווישען זיי זיינען געווען 481

קאַנסולטאציעס אין די היימען פון די פּאַציענטען.

א חוץ דעם

ז
יינען דורכגעפיחרט געװואָרען  69אָפּעראַציעס.
איבער  004ווי-
ז
י
ט
ע
ן
ז
י
י
נ
ע
ן
ג
ע
מ
א
ַ
כ
ט
ג
עװאָרען פאַר מיטנלידער ,אט זיינען גע-
קומען פון אויסע
ר ניודיאָרק דער מעדיקאל? דעפּארטמענט האָט זיי
ר
געהאַלפען מיט אט און טאט,

דער
8

פֿאַר דער מעדיצינישער
מעדיקאל דעפּאַרטמענט
דאַלאר,

הילף מצד די ספּעציאַליסטען האט
אױיסגעצאַהלט אין האָנאָראַר אַלײן

יעדעט י
אַהר האַלט דער מעדיקאל דעפּאַרטמענט אפ אַ קאנ-
טערענץ מיט
ד
י
דיסטריקט דאַקטוירים און מיט די דאַקטוירים-
ספּעציאַליסטען.
אויף אִם
די יעהרליכע קאַנפערענצען ווערען געווכט מיטלען,
וי אַזוי אויסצובעס
ערען און צו פאַרגרעטערען די מעדיצינישע הילף
פאר די אַ .ר .,מיטנל
ידער ,וועלכע באַלאַנגען צום מעדיקאל דע-
פּאַרטמענט.

אין א
ַקטאַבער ,2291 ,האט דער מעדיקא? דעפּאַרטמענט
ע
פענט אַ סליניק אוֹיף סס אוירווינג פּלייס ,ניודיארט,
די אױפנאַבע
פון דעם קליניק איז ,אויסצוגעפינען די קראַנט-
חהייט אין אזא פא
ָ
5
,
ו
ו
ע
ן
די דאַקטוירים באַגעגענען שוועריגקייטען

גע-

אינ'ם שטעלען דעם דיאננאָז.
גרינדליך אונטערוזוכט

אין דעם קלוניק ווערט דער קראנקער

הו די סמעציעליסטען,

און וען דער

רע-
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פּאָרט איז פארטיג ,ווערט ער געשיקט צו דעם דאַקטאר ,וואס באַ-
האַנדעלט דעם פאַל ,מיט אינסטרוקציעס ,װאָס צו טאָהן און װוי אזוי
זיך צו באַגעהן מיט דעם חולה.
אין קליניק איז אויך פאראן
די

מיטגלידער

ווערען

א דענטא?

באהאנדעלט

ביליגערע פּרייזען װוי ביי פריוואטע

אין

דעפּאַרטמענט,

וואו

צייהן-קראַנקהייטען

פאַר

דענטיסטע.

ברילען ווערען פאַר די מיטנלידער פון אַ .ר .,מעדיקא? דע-
פּאַרטמענט צוגעפּאַסט פאַר רעדוצירטע פּרייזען .אויך עקסירעי-
בילדער ווערען גענומען פאַר אַ העלפט פון די געוועהנליכע פּרייזען.
אין יאָהר  9291זיינען אין קליניק עקזאַמינירט געװאָרען
מעדיצינישע עצות זיינען אין דעמזעלבינעו
פּאַציענטען,
8
יאַהר גענעכען געגארען צו  841,01באַזוכער אין דעם מעדיקא? און
דענטאל קליניק,
אויף דעם צווייטען האַלב-יעהרליכען צוזאַמענפאַהר פון דער
נ ב .ד .אין  9291איז אַנגענומען געװאָרען פאַלגענדע רעזאַלוציע
בנונע דעם מעדיקאל דעפּאַרטמענט:
מיר ,די נאַציאָנאַלע באָארד אוו דירעקטאָרס ,דריקען אויס אונוער
צופרידענחייט

סיט דער װואונדערבאַרער

איונריכטונג

פון דעם מעדיקאל

דעפּאַרטמענט פון דו ניו-יאָרקער ברענטשעס ,מיט וועלכע דער אַ .ר .טעג
זיין שטאַלץ.

מיר האָפען ,אַז אָט דער דעפּאַרטטענט

וועט זיך מיט דער

צויט נאָך פאַרבעסערען און פאַרגרעסערען ,אַזוי אַז ער וועט קענען דיענען
די גרויסע מיטגלידערשאַפט פון א .ר .פון גרייטער ניו-יאָרק און אַרום

נוו-ואָרק אויף אַ גרעסערען

מאַסשטאַב ,וי ביז איצט ,און וועם אויך

דיענען אַלס ביישפּיעל פאַר דוי אַנדערע גרויסע צענטערן ,וואו די מוטגלו-
דער געפונען

זיך אין גרווסע מאַסען.

צום מעדיקא? דעפּאַרטמענט באַלאַננען איצט  --ווען מיר
שרייבען די שורות  659 --ברענטשעס מיט  000,91מיטגלידער.

דער ערפאַלג פון מעדיקאל דעפּאַרטמענט האָט צוריק אָפּנע-
פרישט

דעם אלטען,פאַרלאַננ

צוו

נא ציאַנאליזירען

די

מעדיצינישע הילף.
אין דעם יעהדליכען באַריכט פון דער נ .ע .ק .איבער'ן יאהר
קעזען מיר;
4
,פאַר די פינף יאָהר האָט זיך דער מעדיקאל דעפּאַרטמענט אַרויסגע-
צוליעב
צווגט צו זיין אַ נוצליכע און אַן ערפאָלגרויכע אינסטיטוציע.

פאַרשידענע אורזאַכען האָבען זיך אָבער ניט אַלע ברענטשעס אָנגעשלאָפען

די געשינטע פון ארבייטער

8822

רינג

אָן דעם דעפּאַרטמענט .נאָכדעם ווי דער מעדיקאל דעפּאַרטמענט האָט פונק-
צואָנירט עטליכע ואָהר אין פאַר דוֹ צעהנדליגע טוווענדער מיטגלידער
דעמאָנסטרירט געװאָרען די וויכטיגקייט פון איוגפיהרען אועלכע דע-
פּאַרטמענטם

אין די גרעסערע

צענטערן

פון לאַנד.

סיר האָבען דעריבער

פּאַרהאַנדעלט מיט דו פאַרואַלטענדע קאָמיטעס פון דעם דעפּאַרטמענט וועגען
אַװעקשטעלען דעם מעדיקאל דעפּאַרטמענט אונטער דער אויפויכט פון דער
נאַצואַנאַלער עקזעקוטיוו קאָמיטע.

נאָך פיעל באַראַטוגגען איז באַשלאָסען

געװאָרען צו רעקאָמענדירען צו דער חוו-יאָהריגער קאָנפערענץ פון טע"
דיקאל דעפּאַרטמענט ,װואָס וועט אָפּגעהאַלטען ווערען דעם 11טען מאַי ,אַז
דער דעפּאַרטמענט זאָל און דער צוקונפט פאַרװאַלטעט ווערען פון אַ גע"
מיינשאַפטליכער

קאָמיטע

פון עלף מימגלידער

--

זיבען

ערװעחלט

ביו

דער קאָנפערענץ גופא און פיער פאַרטרעטער פון דער נאַצ .עקז .קטמיטע.
אורטיילענדיג פון דער וויכטיגער און נוצליכער אֲרביוט פון דעם
דעפּאַרטמענט ,פיהלען

מיר ,אַז ס'אוז ווינשענסווערט,

אַז אַלע ברענטשעם

פון ניו-יאָרק אָהן אויסנאַהם זאָלען אין דעם דעפּאַרטמענט זיין אָנגץ-
שלאָסען מיט זייער גאַנצער מיטגלידערשאַפט .ווען דאָס זאָל פאַרווירק-
ליכט ווערען ,װאָלט דער מעדיקאל דעפּאַרטמענט זיכער געווען בכח איונ-
צופיהרען נייע מעדיצינישע אוונרוכטונגען ,וועלכע װאָלטען געווען 8
גרויסע הילף פאַר די אַ .ר .מיטגלידער און זייערע פאַמיליען אין פאַל

פון קראַנקהויט.

מיר זיונען איבערצייגט ,אַז די צעחנדליגער טויזענדער

מיטגלידער ,וועלכע זיינען פאַרשפּריוט און אַלע ווינקעלאך פון ניו-ואָרק,

באַגריופען איצט די וויכטינקייט פון קריגען מעדיצינישע הילף דורכ'ן
אַ .ר ,.פּונקט וי זיי קריגען זייערע אַנדערע בענעפוטם ,אָהן טובות.
מיר זיינען זיכער ,אַז ווען דער דעפּאַרטמענט וועט שטעהן אונטער
דער אויפזיכט פון דער נאַציאָנאַלער עקועקוטיוו קאָמיטע ,וועלען אונזערע
מיטגלידער נאָך מעהר ווערען פאַראינטערעסירט אין דער אַרבייט .מיר
זיינען אויסען ניט בלויז צו פאַרגרעסערען דעם דעפּאַרטמענט ,נאָר מיר
האָבען

אוֹן זינען

די אינטערעסען

פון די מיטגלידער,

וועלכע וועלען

האָבען בעסערע נוצען אין דער נאָהענטער צוקונפט.
דו גווע ענדערונג ,וועלכע מיר רעקאַמענדירען צו מאַכען אין דער
פאַרװאַלטונג ,וועט געוווס פיהרען צו ניוע אויסבעסערונגען און צו בע-
סערע רעזולטאַטען אין דעם דעפּאַרטמענט.
די רעקאַמענדאציע

פוז דער נאַצ ,עקז ,קאַמיטע

איז אויף דער

קאַנפערענץ פונ'ם מעדיקאל דעפּאַרטמענט אַנגענומען געווארען.
איצט שטעחהט דער דעפּערטפענט דירעסם אונטט .דער אויה-
זיפּט פֿון דער נשָט .עסן .סאפיסט.
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די עקזעקוטיווע פונ'ם מעדיקאל דעפּאַרטמענט באַשטעהט פוז
 11מיטנלידער---/ :ערוועהלט פון דער קאַנפערענץ און ---4גע"
שיקט פון דער נאַצ .עקז .,קאַמיטע.
אין דער עקז .קאָמיטע געהען אַרײ| :מ .העסקעל ,בר,94 .
ערמאַן ; וום .שאָפּירא ,בר ,3 .װייסיטשערמאַן; ס .יאַקאַבי
טש
מ ,קלאטצקי ,בר8 .ט ,3טרעזשורער :א.
בר ,89 .סעקרעטער;

בלאק ,בב ; 78 .ה .נאַלדין ,בר;1 ,

ס ,דזש .סאַטין ,בי0 :42 .

מאַן ,בר ;068 ,ס .פילווערבערג ,בר ; 78 .דזש .פּאַדגיק ,בר.
בער
מ .כאַלעמאַװיטץ ,בר332 .
9
מענעדזשער פון מעדיקאל דעפּאַרטמענט זינם ער האָם
דער
זיך אַרנאַניזירט איז ס .קאַנער,
דער איצטינער ספּעציאַליסטען-פטעף באַשטעהט פון :דוי
ד נײיהאָף ,אַלגעמיינער און נערווען סוירדזשען; דר .מאריס
האראל
ברוסטליידענדע ; דר .י .וו .העלד ,אינערליכע מעדי-
קאהז ,פאַר
דר .דזשאַרדזש הערץ ,אינערליכע מעדיצי :דר .ע .װאַלד-
צין;
שטיין ,אויגען; דֹר .5 .דוש .קעמפּמער ,נאָז ,אויערען און האַלן ;
זש .ס .סקאל ,נאָז ,אויערען און האַלז; דר .י .ד .פרידמאַן,
דר .ר
 .באדענהיימער ,פרויעןדקראנקהייטען; דו .י טע"
נערוועז ; דר8 .
ם ,הויט ,נירען און מענער-קראַנקהייטען ; דר .ב .כ .דענצער,
נענבוי
קראַנקהייטען; דר ,ט .פעלדשטיין ,קינדער-קראַנקהייטען;קינדער

דר .א .ס ,לינדען ,עקס-רעי ; דר ,ל .ב .בעקער ,אָפּטאַמעטריסט,

א
א א7

0
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די געשיכטע פון סעמעטערי רעפּארטמענט.
בשעת עס אין אַרגאניזירט געווארען דער ארבייטער רינג
אונטערשטיצונגס פאראיין פון ניריארק אין  ,2981איז פאַר די
מיטגלידער גלייך אַרוױפנעשואומען די פראגע װענען אַן אייגען
ווינקעל אוֹיף אַ בית-עולם,
וי מיר האָבען שוין באמערקט אין אונזער אריינפיהר ,באַ-
לאַנגען דאַ אין אַמעריקע די בית-עלמינ'ט ניט צו דער קחלה ,נאַר
צו פּריוואטע געזעלשאַפטען ,סאַטייעטיט און פשראיינעןן.
אויב איצט באגענענט די טאמיליע פון א בר"מנן ,וועלכער
האָט ביי זיין לעבען ניט באלאַננט צו דער אדער יענער הברה,
גרויסע שוועריגקייטען צו קריגען א שטיקעל? קרקע אויפ'ן ריינעם
אָרט ,אין דאָס נאַך געוען אַ סך ערנער מִיט עטליכע צעהנדליג
יאַחרען צוריק ,בפרט נאַך פֿאַר אַ פריידענקער ,א ראַריקאַל.
אין
היינט קען מען נאָך װי עס איז זיך געבען אַן עצה.
ערנסטען פאַל אין פאראן א חסד של אמת ,װאָס באַזאַרנט די

,פיער איילען"

קרקע.

שמאָל זיינען געווען

גרויסע צרות.

די

פרומע, ,נאָטס-פאָרכטיגע" אידען האבען געווכט מיט אַלע מעג-
ביים
ליכקייטען זיך אָפּצושאַקלען פון א ראַדיקאַלען מענשען.
לעבען האָט מען מיט א פרייען אויפגעקלערטען מענשען נעפיהרט
נאָך זיין טויט פלענט מען זיך אַן איהם נוקם זיין ,וי
אַ קאמף.
די אַמאַלינע חברה-קדישה'ס ,אַן איינעם ,וועלכער האט ניט נושא
חז געוועז ביי זיי.

עד חיום קומט אויס אין די קאנטרי-דשטעדט דער פאַמיליע
פון אימיצען ,װאָס האָט געהאט א נאַמען פאר א ,פרייען" ,איבער-
קודם
צוטראנען אלערליי אונאנגענעהטליכקייטען ביי זיין טוֹיט.
ווילען די אידישע סאַָסייעסיס איבערהויפּט איהם ניט מקבר זיין
זיי ווילען
אויף זייער סעמעטערי ,ואוו עס פינען בלויז פרומע.
און אַז
פּשוט ניט פארשוועכען די קדושה פון דער פעמעטערי.
מען פועל'ט שוין אויס ,קוים מיט צרות ,א שטיקעל ערד ,רייסט
מען פאר דעם חסד אַן אונגעהייערען נרויטען פּריין,
דאס האָט זנשצוואוננטן די טיהרער פון א .ר .צו האבען אַן
איינענעם בתריעלמין ,אייגענע טעכפעטערה
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די פּיאַנערען פון אַ .ר .האָבען נים געהאַלטען פון רעליגיעוע
זיי האַבען אַבער שטאַרק נעהאַלטען פון ,חסר שפ
צערעמאַניעס.
אמת" .,הלוית המת איז ביי זיי נגעווען הייליג .אַן דער דאַזינער
מדה האָבען זיך די א .ר ,מיטנלידער נעהאַלטען אַ סך בעסער ,וי
די רעליניעזע אידען.
ברענטש  1האָט גלייך אין אַנפאַנג פון זיין עקזיסטענץ אַרױם-
געלייגט אַ חוב אויף זיינע מיטגלידער צו גיין אויף דער לויח פוז
פאַר ניט
א מעמבער און איהם אָפּנעבען דעם לעצטען כבוד.
אַזא געזעץ אין
פקּומען צו א לויה פלעגט מען ווערען באַשטראַפט.
נאָך עד חיום פאַראַן אין פיעל ברענטשעס.
נליידך נאַר וי מען האָט אָננעקליבען א פּאֶר חונדערט דאלאר,
האַבען די ערשטע אַ .ר .מיטנלידער קודם כל געקויפט א שטיקעל
דאָס איז די עלטסטע
קרקע אויף דער ואַשיננטאָן סעמעטערי.
א .ר .סעמעטערי.
בשעת דער א .ר .פאַראיין האָם זיך ארגאַניזירט אין אַן
אָרדען מיט ברענטשעס ,איז דאָס שטיקעל פּלאַץ אויף ואַשינגטאָן
סעמעטערי  --דאָס אייגענטום פון פאַראיין  --איבערנעגאננען
צו דעם אַרדעו.
וי מיר ווייסען ,האָט זיך נלייך ,װוי דער פאראיין איז נע-
װאָרען אַן אַרדען ,אָן איהם אַנגעשלאַסען דער אינטערנעשאנאל אונ-
טערשטיצונגס פאראיין אַלס ברענטש  ,4דער פאַראיין האָט געהאט
איינענע לאָטס אויף דער מאונט זייאָן ספעמעטערי און ער האָט עס
איבערגעגעבען צו דער צענטראַלער פאַרװאַלטוננ פון אַ .ר .,די

ראַדיקא? מינסקער סאַסייעטי פון ברוקלין (אַלס בר )6 ,האָט אויך
געהאָט א פּלאט אויף דער זעלבינער סעמעטערי און זי האָט עם
אויך איבערנענעבען אין רשות פונ'ם אַלנעמײנעם ארבייטער רינג.
דער אַ .ר .האָט ביים רעאַרנאַניזירען זיר באַלד באַשלאַסען,
אַז ניט נאַר זאַלען די קראַנקען און אַנדערע בענעפיטס וװערען
צענטראַליזירט ,נאָר אויך די סעמעטערי זאָל ניט באַלאַנגען צו

איינצעלנע ברענטשעס,

נאָר צום צענטער,

|

דאַרטעןו
ביי די אַנדערע אידישע ארדענס איז אַנדערש.
די פֶע-
האָבען די כאזונדערע לאַדזשען באַזונדערע סעמעטעריס.
מעטערי פון דער נרענד לאדזש איז בלויז פון יענע לאָדזשען ,וועלכע
|
האַבען נאָך ניט קיין איינענע קרקע.
די קרקע פון בֹר 4 .און פון בר 6 .זיינען צוליב געזעצליכע
פּאַרפּאַליטעטען געבליבען פֿאַרשריבען אויף זייערע פריחערדיגע
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נעמען ,אַפילו נאַכדעם וי זיי זיינען איבערנענאַנגען אַלס אייגענ-
טום פון אַרדען.
ברענטש  ,1װאָס האָט געהאט די טעמעטערי אַלס ירושה פונ'ם
,פאראיין" ,האָט זיך שטאַרק באאומרוהינט ,װאָס די עקזעקוטיון
האָט ניט די ,דירס" פון די נייע צוויי סעמעטערי-לאַטס אויף דער
מאונט זייאָן טעמעטערי.
אין ,פאַרווזערטט" פון פרייטאָג ,דעם 6טען פעפּטעממער,1091 ,
לייענען מיר אין באַריכט פון ברענטש :1
באַשלאָסען אויפצופאָדערען דעם האָספּיטעלער צו סמאַפען די באער"
דיגונג אוויף אונזער סעמעטערו
און צווייטען ברענטש,
פון אלע סעמעטעריס

פון אלע ברענטשעס ,אווסער פון ערשטען

אויב די עקזעקוטיווע

װעט ניט האַבען די דידם

פון די איבעריגע ברענטשעס".

? .מילער אין געווען דער לאיער דורכצופיהרען די דידם,
אַזױי וי דאס האָט געדויערט ,אין אֲפִילן די עסזעסוטיו קאַמיטע
גופא געװאָרען אומנערולדינג .,אין א באריכט פון דער עקזעקוטיווע
|
פון 9טען נאַוועמבער ,2091 ,לייענען מיר :
ב,עאויפּטראַָגט דעם סעקרעמער ,דאָס ער ואָל אוופפאַדערען

געג.9 .

מילער ,דאָס ער זאָל אָנגעהן מיט דער אַרביוט און באַצוג די סעמעטערי".
ּ,אַרוװוערטס" פון 9טען אפּריל ,9091 ,געפינען מיר פאֵל-
אין פ
גענדעס פון דער דזשענעראל עקזעקוטיוו קאַמיטע:
,פריונד

בולגאַטש איז ערוועהלט

געװאָרען

זיך איבערצוגעבען

צו

גענ .מילער וועגען דו דידס פון די טעמעטעריס ,ווארום ער ברענגט דאָס
ניט אין אָרדגונג".

פון אט די באַריכטען זעחהט מען ,אז די מראַנע פון דער סע-
מעטערי האָם פארנומען א נרויסען ארט אויף די מיטיננען פון
דער נ ,ע .ק.

עס לוינט זיך דאַ צו ברענגע! אַ שטעלע פון ראַזענצווייגנ'ס
;נאַטיצען" אין ,ט,אַרװוערטס"12 ,טען פעברואַר: 4091 ,
 ,פאָלגענדער
פון

אויפשריפט

און

אַרויפגעקומען

אויפ'ן

טויטען דעק,

אַ; .| .

,ווילקאָם אוז דער טויט
אונטער דיזער דעס.

פאר וועם דער לעכען האָט קיין פרייך,
האָט אויך דער טויט קיין שרעס".
אַ וואונש,

אַז דיזער

אויפטשריפט

,דקה תציל ממות מיט'ן מנן דוד".
צ

זאָל מיט

דער צייט

פאַרבויטען

דעם
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די ערשטע קא
ָנסטיטושאָן פון ארב .רינג וועגען

פיוגער
אלם און דער דושענעראל האָספּיטעלער.

אין דער ערשטער קאנסטיטושאן פון אַרדען נעמינען פיך
פאַלגענדע פּונקטען ;
אַרטיקעל ,01
בעערדינוננס-קאַסטען
-1מעמבערס

און בענרעבניס-פּלאץ,

פון גרויס ניו-ואָרק און פון אַלע אַנדערע ערמער ,פון

וועלכע די ברענטשעס

ווילען אויף זייערע קאָסטען שיקען

זייערע טויטע

צו באַערדיגען אווף דו באַערדיגונגס-פּלעצער פון דעם אַרבייטער רינג אין
גֶר .נון-ואָרק ,מוזען איינצאָהלען  8דאָלאר פאַר באַערדיגונגם-טלאַץ.
דאָס אויסצאָהלען

קענען

צו  89סענט א קװאַרטאל.

זווּ

דערפאַר זיינען זיי

און אַלע מיטגלידער פון זייערע פּאַמיליען באַרעכטיגט אויף אַ באַערדי-

גונגס-פּלאַץ

זיו האָבען

קאָסטענלאָז ,אַזווֹ שנעל װי

איינגעצאָהלט

דוּ

ערשטע  92סענמ.

ס--צו דער פאַמיליע פון אַ מעמבער ,אין באַצו; אויף דיזען פּונקט,
וי אויך אויף פּונקט  9פון דיוען אַרטיקעל ,רעכענען זיך זיינע אייגענע
טעכטער אַזוו לאַנג זוו וואוינען ביי איהם און ביז זיי הייראַטהען ,און
זיינע אייגענע זיהן בוז זיי עררויכען דעם אַלטער ,ווען זיי קענען שוין

אַליין וװוערען מעמבערס אין אַרבייטער רונג.
בוו דו באַערדיגונג פון אַ קינד פון אַ מעמבער אויף דעם באַערדו-
גונגס-פּלאַץ פון אַרביוטער רינג מוז דער מעמבער באַצאָהלען  9דאַלאר אויף
אַ מצבה און דעם קבר אין אָרדנונג מאַכען.
--8יעדער מעמבער פון גרווס ניו-ואָרק און די דערמאַנטע פלעצער,
און יעדער מעמבער פון יעדען אַנדערען ברענטש ,וועלכער האָט ניט אווס-
דריקליך ערקלעחרט ,דאָס ער װיל גיט אנטייל נעמען אין די רעכמע און
פלוכטען

פון באַערדוגונגס-קאָסטען,

איז באַרעכטיגט פאַר זיך און פאַר

אַלע מימגלודער פון זיין פאַמיליע אויף אַן אנשטענדיגער לויה ,אויף דוי
קאָסטען פון דער צענטראַל אָרגאַניזאַצואָן.

די קאָסטען טאָרען ניםט איבער-

שטייגען די פּרויזען ,װאָס דער אַרבייטער רינג אין ניו-ואַרק האָט פאַר-
איינבאַרט

מיט

אַן אָנדערטייקער,

קאָסטען ,וועלכע ווערען
פון דער עקזעקוטיווע
ביי-לאָוס.

און אויך

ווערען

נאָר באַװיליגם דג

געמאַכט אויף די זאַכען ,װאָס זיינען באַשטימט
(װי געמעלדעט צו די ברענטשעס),

אָדער פון די

די געשיכטע פון ארבייטער
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--4דיזע באַערדיגונגס-קאָסטען ווערען צוגערעבענט צו די קוואַרטאל-
אַסעסמענטט

פון דוי מעמבערס

פון דו ברענטשעס ,וועלכע ויינען אין זוו

באַטייליגט ,לויט פּונקט .8

פון דער קאַנסטיטושאן איז צו זעהן ,אַז די ברענטשעס פון
גדרייטער ניד-יאָרק זיינען געווען מחויב צו באַלאַנגען צו דעם סע-
מעטערי דעפּאַרטמענט ,ווען ער איז געװואָרען צענטראַליזירט ,מען
האָט אויך גענעבען דאָס רעכט און אַ מעגליכקייט צו ברענטשעס
אויסעד נװ-ואַרק צו באַלאַנגען צוֹ דעם צענטראליזירטען ני-דיאַרקער
זיי האָבען בלויז באַדאַרפט באַצאַהלען
סעמעטערי דעפּאַרטמענט,
די קאַסטען פון שיקען זייערע טויטע צו דעם בית-עולם פון די
|
נידיאָרקער ברענטשעם,
מיט דעם רעכט האָבען זידך דעמאַלט באַנוצט בלוױיז צויי
ברענטשעס  :בר 7 .פון וועסט האַבאַקען ,נ .דזש ,,און בר 01 ,פוז
בעיאן ,נ .דזש,

דער פּונקט ווענען באַעדינונגס-קאסטען

(פיונעראל עקספּענ-

סעס) ,וועלכער האָט גענעבען די קאַנטרי ברענטשעס אַ רעכט ניט
צו נעמען קיין אנטיי?ל אין סעמעטערי דעפּאַרטמענט ,איז אָננע-
נומען געװואָרען דערפאַר ,ואס ניט אין אַלֶע פלעצער זיינען די
קאָסטען די זעלבינע.

בעת אין ניודיאַרק האָט מען פאַר  98דאַלאר געקענט מאַכען
אַ בכבוד'יגע לויה ,אין אַזאַ סומע פאַר פילאַדעלפיע געווען צ-
ווייניג; אין אַנדערע שטעדם ,ווידער ,צופיעל .די נ .ע .ק .האט
אַרױסנגעשיקט צו אַלֶע ברענטשעס אַ ליסטע ,אין וועלכער עס זיינען
נגעוועז אויסנערעכענט ,װאָס עס איז נויטינ פאר א לויה און וויפיעל
יעדע זאַך דארף קאָסטען.

זי האָט באַשטימט וויפיעל עס דאַרף קאַסטען דער טויטען-
װאָגען ,וויפיע? קערידזשעס עס דאַרפען זיין און װאָס אַ קערידוש
דאַרף קאַסטען ,וויפיעל עס דאַרף קאָסטען גראַבען אַ קבר ,קליידער,
א קאסטען ,װואָס דער אַנדערטײיקער דאַרף נעמען.
אין די ברענטשעס האָט מען ווענען דעם שטאַרק דיסקוטירט,
אַנדערע ברענטשעס האַבען זיד געדוננעז ,ווייל די פּרייזען אין זיי-
ערע ערטער זיינען פאַר די זעלבינע זאַכען געווען טייערער אַדער
בילינער ,דער סוף איז געווען ,אז אַלע ברענטשעם פון ני-יארק
און אומנענענד האַבען באַשלאַסען צו נעמען אַן אנטיי? אוֹן זיך
באַנוצען מיט דעם סעטעטערי דעפטארטטמענט,
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פון די ברענטש-רעקאַרדס איז צוֹ זעהן ,אַז דעמאַלט האָט מען
!יך אין די ברענטשעס נעהיצט איבער אַ פארלאנג פון בר ,1 ,די
ז
דער פֿאָך-
סעמעטערי זאָל זיין אייננעטיילט לויט די ברענטשעס.
שלאַג אין ניט אַננענומען געװואָרען.
די ברענטשעס האָבען אין
דעם נעזעהן אַ מין סעפּאַראַטיזם ,צוֹ װאָס דער אַ .ר .טאר ניט
דערלאַזען .הנם יעדער ברענטש פון אַ .ר .האָט גלייך פון אַנהויב

אַן געהאָט אַן איינענעם האַספּיטעלער ,איז אין די ערשטע יאַהרען
פון אַרדען אין אַ טויטען-פאל געווען אַ גענעראל-האַספיטעלער פאַר
אַלע ברענטשעס פון ניודיאָרק,
קיינער ניט ,אַ חוין דער דזשענעראל האַספּיטעלער ,האָט גע-
קענט אַרויסגעבען אַ ,פּערמיט" ,אַן ערלויבניש צו באַערדינען דעם
טויטען .,די סעמעעטרי האַָט זיך געפונען אונטער זיין אויפזיכט.
דער דזשענעראל-האָספּיטעלער האָט אויך אַראַנזשירט די לויה און
איז געווען דער נאַנצען עסקן,

דער האָספּיטעלער פון אַרדען איז געווען דער פריהערדינער
האַספּיטעלער פון פאראיין ,ד .נינגאָלד ,איינער פון די ערשטע גרינ-
דער פון א .ר .טאַראײן .ער האָט זיין אמט אָנגעהאַלטען די גאנצע
צייט ביז'ן יאָהר  ,5091ווען דער סעמעטערי דעפּאַרטמענט האָט
זיך אַנגעהויבען צו אַרגאַניזירען.
גינגאַלד האָט זיך באַצוינען צו זיין אמט מיט אַ גרויסער
ער האָט דאָס געהאַלטען פאַר א היילינע
פאַראַנטװאַרטליכקײט.
אַרבײט און פלענט איהר דורכפיהרען מיט אַ ריינעם געוויסען.
זיין שאַפּ האָט ער
נינגאַלד איז ביים טרייד א בלעק-שמיד.
אַז מען האָט
געהאַלטען אין קלינטאָן לעבען טשעררי סטריט.
איהם געמאָלדען ווענען אַ טוױיטעךפאַל ,פלעגט ער אויכטאן זיין
גרויסען לעדערנעם פאַרטוך ,אָפּלאָזען די בלאָזדבאליע ,פארמאַכען
זיין שאַפּ און אוועקנעהן אַהיים .דאָרטען פלענט ער װאַשען גוט
די הענט און זיך זעצען שרייבען א ,פּערמיט" .שפּעטער פלעגט
ער געהן צום אָנדערטייקער און איהם געבען אַן אָרדער צו באַזאָר"
גען די לויה.
אַזױ וי לאטס זיינען געווען אין די באַזונדערע ערטער ,איין
טהיי? אויף וואַשינגטאַן סעמעטערי און צוויי אַנדערע טהיילען
אויף מאונט זײיאָן סעמעטערי ,האָט ניננאלד ,דער דזשענעראל-האָס-
פּיטעלער ,געהאט צו פארוואַלטען דריי סעמעטערים,
די עקזעקוטיווע פון א .ר .האט גענומען  8סליינעם אנטייפֿ
אין דער סעמעטרי פאַרװאַלטונג .,דער אַפִיט פלענט זיך באַנרעניצען
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דערמים ,װאָס ער פלעגט קאַלעקטען די דיוס פון די מיטגלידער
(יעדער מיטגליד האָט געדאַרפט איינצאהלען דריי דאַלאר א יאָהר
און דאָס אויסצאַָהלען צו  82סענט א קווארטאל),

די פאַ
נדס פון דער סעמעטערי זיינען געהאַלטען געװארען
צוזאַמען מיט די אַלנעמײינע פאַנדס פון א .ר עס איז נאָר געפיהרט
געװאַרען א באַזונדער אַקאַונט אין די ביכער,
די סעמעטערי פון די ערשטע דריי ברענטשעס ,וי אויך חי
סעמעטערי פון בר 4 ,און בר ,6 .וועלכע זיינען אַריבער צום א .ר,,
זיינען אָבער געווען קליינע .דער אַ .ר .האָט גענומען וואססען ,אוז
אין מיטען פון יאָחר  4091האָט שוין דער אַ .ר .געהאָט עטליכע
אוז זעכציג ברענטשעס .פון דאַן איז אונגעפעחר געווען אַ העלפט
אין ניו-יאָרק.,
נאַטירליך האָט זיך מיט דעם פארמעהרען פון די
מיטגלידער אויך פאַרגרעסערט די טויטען-פאלען.
די עקזעקוטיוו
קאַמיטעס פון די יאַהרען  4001און  5091האָבען איינגעזעהן ,אז די
עקזיסטירענדע סעמעטעריס וועלען ניך ווערען אָנגעפילט מיט קברים,
און האַבען באַשלאַסען צו קויפען נייע סעמעטערי.

דעם 92טען נאַוועמבער ,4091 ,האָט די עקזעקוטיוו קאַמיטע
געקויפט אַ גרוֹים שטיק פּלאַץ פון  11לאַָטס איף דער מאונט
זײאַן סעמעטערי.
דאָס האָט געקאָסט .,898,09.
די סעמעטערי
איז געקויפט גע
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ָ
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ן
א
ו
י
ף
א
ו
ױ
י
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צ
ו
צ
א
ַ
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ען .ביים קויפען אין גע-
װאַרען איינגעצ
א
ַ
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ל
ט
8
0
0
דאַלאר.,
אין יאָהר  8091אין אִמ-
נעצאַחלט געװאַרען  088דאַלאר און דאַן יעדער יאָהר צו  007דאַלאר.
צוזאַמען מיט פּראַצענט האָט די סעמעטערי געקאָסט אַרום 009,7

דאַלאר ,אויסער די אימפּדואוומענטס ,יעהרליכע טעקסעס ,א .א .זו.

אַנפאַנג  9091ווען עס האָט זיך אָנגעפאננען די ,טשארטעך-
רעװואַלוציע" אין אַ .ר .און ביי די ניודיאַרקער ברענטשעס האָט זיך
אַנגעפאַנגען די סדרה קאַנפערענצען ווענען טשארטער ,האַבען זיך
אַנגעהויבען צו ואַרפען באַשולדינוננען אויף דער נאַציאַנאַלער
עקזעקוטיוו קאַמיטע.
דערביי האָט מען אויך ניט פאַרנעסען אז
ס
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קאמימע אדער איחרע פימולידש אי
פערזענליכע טאטיווען,
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די דאַזינע קלאַגען האַבען זיך שפּעטער אַרױסנעװיזען פאַר
אונבאַנרינדעטע און פאַלשע.
נאָך דער 9טער קאַנווענשאן איז דער אִפיס פון דזשענעראל-
האַספיטעלער אָפּנעשאַפט געװאָרען .עס האָט זיך ארויסנעוויזען ,אז
עס איז ניט ראַטזאַם און ניט פּראַקטיש ,אַז מ'זאָל דאַרפען געהן
זוכען דעם דזשענעראל-האַספּיטעלער נאָך באַערדיגונגס-פּערמיטט ;
אַז עס פלענען קומען קרובים און פרענען ,אויף וועלכער טעמעטערי
זייער פאַרשטאַרבענער פריינד ליגט ,האָט דער אַפים ניט געקענט
דעמאַלט אין דער דזשענעראל-אפיט
געבען קיין אינפאַרמאַציע.
געװאָרען ניט נאָר דער דיוס-קאַלעקטאַר און צאַהלער פון די סע"
מעטעריס ,נאַר אויך דער גאַנצער פאַרװואַלטער .בשעת דער דזשע-
נעראל-אָפיס האָט איבערנענומען די פאַרװאַלטונג פון דער סעמע-
טערי ,האָט זיך די נ .ע .ק .אַרומנעזעהן ,אַז אַ חוץ דעם ,װאָס זי
האָט קיין צייט ניט זיך אָפּצונעבען מיט דעם ,דאַרף די סעמע-
טערי אַנגעלעגענהייט איבערהויפּט ניט לינען אין איהרדע הענט.
זי האָט איינגעזעהן ,אז נאָך אלעמען איז די נידיאָרקער טעמעטערי
א זאַך ,װאָס באַלאַנגט הויפּטזעכליד צו די ניודיאַָרקער ברענטשעס
און מעמבערס אַליין און ניט צום נאַנצען אַרבײטער רינג ,און זי
דארף במילא ווערען פאַרװאַלטעט בלויז און אויסשליסליך פון די
ניודיאַרקער ברענטשעס ,וועלכע זיינען די איינצינע באַלעבאַטים.
צוּ דעם צוועק האָט די נ .ע ,ק ,איינבאַרופען א קאַנפערענץ
פון די ברענטשעס ,װאָס באַלאַנגען צו דער סעמעטערי.
די
קאַמיטע,
קוטיווע
האלמען
רעפּאַרט

קאַנפערענץ האָט באַשלאַסען צו ערוועהלען אַ טעמעטערי
װאָס זאָל שטעהן אונטער דער אויפזיכט פון דער עקזע-
און קאַנטראָל קאַמיטעס ,און אַן יעדען יאַהר זאָל אפּגע-
ווערען אַ קאַנפערענץ ,וואו עס זאָל אַפּנעגעבען ווערען א
און וואו עס זאָל אויד ערוועהלט ווערען אַ נייע קאמיטע.

אין סעפּטעמבער ,7091 ,ווערט באַשלאַסען אָפּצוטהײלען די
פינאַנציעלע חשבונות וועגען די סעמעטערי ענינים פון די אַלגע-
מיינע ביכער.
דאָס פאַרמענען פון סעמעטערי דעפּאַרטמענט אין דער צייט,
ווען ער איז אָפּנעטײלט געווארען פון דער אַלגעמײינער בוכפיהרונג
אין

אָפים,

האָט

באטראַפען

,96.878,14

אריינרעכענענדיג

אויך

דאָס געלט ,װאָס איז ביז יענער צייט איינגעצאָהלט געװארען אויף
פאונט זײיאן סעמעטערי,
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עס איז איינגעפיהרט געווארען א באזונדערער באנקאַקאַונט
און אַ ספּעציעלע בוכפיהרונג
די אַרבײט אין אָבער נאך אלץ
געװאָרען דורכנעפיהרט אין גענעראל-אפיס פון די רענולערע אַנ-
געשטעלטע.
דער אַפיס האָט גערעכענט דעם סעמעטערי דעפּאַרט-
מענט א געוויסע סומע פאר'ן טהאָן די ארבייט.
פּערמיטס פאַר פיונעראלס ,וי אויד די פיונעראלס גופא ,זיינען
באַזאַרגט געװואָרען פון גענעראל-אמיס.

די סעמעטערי אָפּטײלונ :ווערט אַ באַזונדערעף
דעפארממענט.
אין דער צווייטער געדרוקטער א .ר .קאַנסטיטושאָן ,פעהלט שוין
אַ ט
הייל פון דעם אַרטיקעל  ,01אָם דער טהייל ,װאָס באַציהט זיך
צו
ס
עמעטערי :די סעמעטערי האָט שוין ניט צו טהאָן מיט דעם
אַלגעמײינעם
אַ .ר .עס ווערם אָבער אין דער זעלבער קאנסטיטושאז
געררוקט אַ
ב
א
ַ
ז
ו
נ
ד
ע
ר
ע
א
ָ
פ
ּ
ט
ײ
י
ל
ו
נ
ג
א
ו
נ
ט
ע
ר
דעם קעפּעל:

פסעמעטערי דעפּארטמענט
גרייטער ניו-יארק.

אין

,לויט די רולם פון פאַרוואַלטונג ,ווערט די סעמעטערו פאַרװואַלטעט
פון אַ קאָמיטע פון  8דעלעגאַטען 8 .מומגלודער פון דער קאָמיטע ווערען
ערוועהלט ביי דער

יעהרלינער

קאַנפערענץ,

 1דעלעגאָט

פון דער דזשע-

נעראל עקזעקוטיווע און  1דעלענאט פון דער קאַנטראָל קאַָמיטע ,און דו
גאַנצע קאָמיטע שטעהט אונטער דער אויפוויכט פון דו דושענעראל עקוע-
קוטיווע און קאַנטראָל קאָמיטעם".

די טעמעטערי קאַמיטע האָט זיך אַרומגעזעהן ,אַז דער פינאַנ-
ציעלער צושטאַנד פון דער סעמעטערי איז ניט קיין גוטער .,גרע-
סערע פֿאַנדט מוזען געשאפען ווערען אוֹן גרעסערע פאַנדס האָט
מען געדאַרפט דערפאַר ,װאָט אין מאַנאַט אויגוסט ,7091 ,איז נע-
קוימט געווארען אַ פּלאָט פון ארום  001לאַָטס אויף מאונט כרמפ
סעמעטערי ,וועלכע האָט נעקאַסט ,858,019.
כדי צו שאַפען פאָנדס ,האָט די קאָמיטע באַשלאָסען צו
מאַכען א פיקניק .אום צו זיין זיכער ,אז דער פּיקניק זאָל זיין א
פינאַנציעלער ערפאָלג ,איז געװאָרען באַשלאַסען (דורך א רעפערענ-
דום) ,אַז יעדער סמיטנליד זאָל נעטעקסט װערען סמיט  89סענט.
דער פּיקניק איז פארנעקומען דעם 89טען יולי ,8091 ,אין אָלמער
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פּאַרק .

ער האָט אַריינגעבראַכט אַ ריינעם פּראַפיט פון ,472,19.

בעת דער טעקס פון  89סענט אויף  4406מיטגלידער ,װאָס האַבען
האָט באַטראַפען
צו יענער צייט באַלאַנגט צו דער סעמעטערי,
 ,115,18.עס איז געווען אַ פאַרלוסט פון טעקס  ,8229.אָבער דער

עס האָט זיך אַרױסגע-

פּיקניק איז געווען אַ מאָראַלער ערפאָלג .

וויזען א נויטווענדיגקייט אין אַ צוזאַמענקונפט פון די מיטגלידער
פון א .ר .און די פּיקניקס זיינען שפּעטער געהאלטען געווארען צוויי
טעג ,שבת און זונטאגי

צום דריטען יעהרליכער קאַנפערענץ פון סעמעטערי דעפּאַרט-
מענט אין 9091

האָט די סעמעטערי

פאַרװאַלטונג קאַמיטע פאַר-

געלייגט פאָלנענדע רעקאמענדאציעס בנוגע דער פאַרװאַלטונג :
-1די סעמעטערי פאַרװאַלטונג קאָמיטע זאָל באַשטעהן פון  11דע-

לעגאַטען 9 .דעלעגאַטען זאָלען ווערען ערוועהלט אויף דער יעהרליכער
קאָנפערענץ 1 ,דעלעגאַט פון דער גענעראַל עקזעקוטיווע און  1דעלעגאַט

פון דער קאָנטראָל קאָמיטע.
-די קאָמיטע פון  11זאָל פון זיך ערוועהלען אַ טשערמאַן אוןאַ מרזעשורער און די זאָלען אונטערשרייבען אַלע טשעקס פאַר אויסגאַבען,
װאָס וועלען דורכגעהן ביי דער סעמעטערי פאַרוואַלטונגס קאָמיטע.
{-מיר זאָלען צאָהלען צום גענעראַליאָפיס פון אַ .ר .די סומע פון
 002דאָלאר אַ יאָהר און דער גענעראל-אָפּיס

זאָל זיין פאַרפליכטעט פאַר

דער סומע צו פיהרען אַלע ביכער אין בעסטען אָרדנונג פון אַלע אווג-
נאַהמען און אויסגאַבען ,אַזוי גוט װוי אויך אַלע קאָרעספּאַנדענציעס ,װאָס
די קאָמיטע
ועדען

װעט

באַשליסען;

דער

פון גענעראל-אָפיס

סעקרעטער

מאָנאָט אָפּגעבען אַ רעפּאָרט פון די אייננאַהמען

זאָל

און אויסגאַבען,

וי אויך פון די פּערמיטס צום באַערדיגען ,װאָס זיינען אַרויסגעגעבען
געװאָרען.
אין
4

פאַל פון אַ װאַקאַנסיע אין דער פאַרװאַלטונגט קאָמיטע פון

די ערוועהלטע ביי דער יעהרליכער

קאָנפערענץ,

זאָל דו קאָמיטע האָבען

דאָס רעכט אַלוין אויסצופילען די װאַקאַנסיע.
--5וועגען די קאָסטען

פון א מצבה פאר א קונד.

---6דאָס רעכט צו פאַרקויפען סעמעטערי פאַר באַוואוסטע פּערואַנען
אין

דער

אַרבייטער-באַוועגונג,

װאָס

זיינען

עלטער

פון 04

וֹאָהר און

האָבען ניט געקענט ווערען קיין מעמבערס אין אַ .ר.
?די
סעמעטעריס.

פעמעטערי

קאַמיטע זאָל האָבען דאָס רעכט צו קויפען נייע
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--8
דער גענעראַל-אַפיס זאָל יעדע דריו מאָנאַטען אָפּגעבען אַ באַריכט.
-9
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ר
ענטש האָבען דאָס
רעכט צו שיקען

 1דעלעגאַט.

-0די באַשליטע פון יעהרלוכען
אין קראַפט( .קיין רעפערענדום).

קאָנעפרענץ

געהען

באַלד אַריין

1
ס זאָל געמאַכט ווערען יעדען יאָהר  8פּיקניק מיט אַ מעקס
פון 02
ס
ע
נ
ט
א
ו
ן
ד
ע
ר
פּראָפוט ואָל דעקען דוֹ קאַסטען פון אויפפּאַסען
ד
ס
ע
ע
ר
מ
אויף
ע
טערו.
דער אַ .ר ,.אין די יאהרען  ,8091-9091איז שטאַרק געוואקסען.
די אַר
בײיט אין אָפִיס האָט זיך פאַרמעהרט און עס איז געווען שווער
פֿאַר
ד
ע
ר
ב
א
ַ
ש
ר
ע
נ
ק
ט
ע
ר
צ
א
ה? אַנגעשטעלטע אין אָפִיס די אַרבייט
צו
ע
ר
פ
י
ל
ע
ן
,
א
ַ
פּילו זייער טאַנדטעגליכע אַפיט-ארבייט , דערצן
נ
א
ָ
ך
א
י
ז
נ
ויטיג געווען פאַר דער סעמעטערי אפּטײלונג צו פיהרען
נ
י
ם
נאַר באַזונדערע ביכער פֿאַר די פינאַנסען.
עס אין וויטיג
געווען פֿאַר דער מעמבערשיפּ ספּעציעלע רעקאָרדס ,ווייל אויסער
דעם
 ,װאָס עס האָט זיך גענויטיגט צו פיהרען רעקארדס פון די
מע
מ
ב
ע
ר
ם
א
ו
ן
ב
ר
ע
נ
ט
ש
ע
ם
,
ו
א
ָ
ס
ה
אָבען באַלאַנגט צו דער סעמע-
טע
ר
י
,
ה
א
ָ
ט
ז
י
ך
א
ו
י
ך
ג
ע
נ
ו
י
ט
י
ג
ט
צו פיהרען רעקאָרדס פוֹן די מעמ-
ב
ע
ר
ס
,
װ
א
ָ
ס
ה
א
ַ
ב
ע
ן
ש
ו
י
ן אָפּנעצאַחלט די דריי דאָלאר פאר סעמע-
ט
ע
ר
י
,
א
ו
ן
ד
י
מ
ע
מבערס ,װאָס דאַרפען נאָך צאהלען ,און וויפיע
קװואַרטאַלען זיי דאַרפען נאָך צאָהלען,
כדי די אַרבייט זאָל ריכטיג געפ
י
ח
ר
ט
ו
ו
ע
ר
ע
ן
פ
ו
ן
א
י
י
ן
פּערזאַן,
איז נו
יטיג געווען ,אַז די פּערזאָן זאָל באַזיצען די פאלנענדע אייגענ-
שאפטע
ן
 :זיין א בוכהאלטער ,מוז קענען טייפּרייטען ,פון קע-
נען פיהרען
די ניטיגע קאַרעספּאַנדענץ אין ענגליש און אין
אידיש
און אויד רעדען אידיש .אַזעלכע איינענשאפטען און פעהי-:
קייטע
ן
ז
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ג
ע
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ע
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ע
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ָ
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ָוז אש-סימפּסאַן ,װאָס
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ייטינאַרמא?ל קאלעדוש.
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.
ו
וינטשעווסקי ,דעמאלסדיגער
אוױידיטאַר
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.
,
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א
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ס
ע
נ
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ס
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ּ
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א
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פ
אר דעם אמט.
מיס אֵשׁ האָ
ט איבערגענומען די פיהרונג פון סעמעטערי דע-
פּאַרטמענט (צו
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ן
ע
ס
איז שפּעטער אויך צונעקומען דער
פיונעראל דעפּא
ַ
ר
ט
מ
ע
נ
ט
)
אין מיטען יאַהר 0191
פון דעמאלט אַן
ווערט די סעמ
ע
ט
ע
ר
י
פֿאַרװאַלטונג א באַזונדערער דעפּארטמענט,
אונאבהענניג פון גענעראל-אַפיס פון א .ר.
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ניט זייענדיג פֿאַרבארײיטעט מיט אַ ספּעציעלען עסקפּענם-
פאַנד ,אַ פאַנד פאר די פאַרװאַלטונגס-קאַסטען ,זיינען נעמאַכט גע-
װאָרעז ,וי שוין נעזאַנט ,יעהרליכע פּיקניקס ,פאַר וועלכע יעדער
מעמבער איז געטעקסט געװאָרען מיט  82סענט פאַר א טיקעט.
אזעלכע יעהרליכע פּיקניקס זיינען געהאַלטען געװאָרען פינף יאַהר.

דער פּיקניק פון  9191איז געווען דער לעצטער ,און אנשטאט
טעקס פון  82סענט ,איז ביי אַ דעפערענדום
צו צאָהלען  8סענט אַ קװאַרטאל דיוס,

אַ

באַשלאָסען געװאָרען

נאַר דער 01טער קאַנווענשאן זיינען געקויפט געווארען 902
פּלאַטס אויף דער מאונט חברון סעמעטערי אויף דער סומע פון

איבער  52טויזענד דאַלאר,
|
אין דער ערשטער קאַנסטיטושאז ,װאָס איז אַנגענומען גע-
װאַרען ,ווען דער אַ .ר ,פאַראיין האָט זיך רעאָרגאַניזירם אין אַן
אַרדעזן ,ווערט גענעבען אַ פּלאַץ דער סעמעטערי

און די פיונעראל

אוױיסנאַבען,
אין דער צווייטער קאַנסטיטושאן ,אַנגענומען סוף יאהר ,7091
ווערט דער עיקר גערעדט וועגען פיונעראל בענעפיטס.

טערי איז שוין דאַ אַ נעבעז-זאַד.

די סעמע-

|

אין דער דריטער קאַנסטיטושאן ( ,)2191ווערט אין אַלגעמײן

ניט גערעדט וועגען סעמעטערי און ניט וועגען פיונעראל עקספּענסעס.
די סעמעטערי
דעפּאַרטמענט.

ענינים זיינען שוין געווען אונטער אַ באַזונדערען

די ווייטערדיגע ענטוויקלונג פונים סעמעטערי
דעפּארטמענט.
איידער מיר געהען איבער צו דער ווייטערדיגער ענטוויקלונג
פונ'ם פעמעטערי דעפּאַרטמענט ,מוזען מיר סאַכען אַ קליינע
הקדמה'לע.
די ערשטע סעמעטעריס ,ווענען וועלכע עס איז דאַ פריהער
גערעדט געװאָרען ,זיינען ניט געווען גאַנצע בית-עלמינ'ס ,נאַר
שטיקלאַך קרקע ,געקויפט פון אַנדערע סעמעטערי קאַרפּאַריישאַנס.
אין די ערשטע יאָהרען איז דער אַ .ר .ניט געוועזן אימשטאַנד אַלין,
זעלבסטשטענדיג ,צו קויפען אַ בית-עולם .כדי צו קויפען אַ בית-
זיר אַפֿיין זיינען נויטיג ריעויגע סומעס געלד,
עולם פאַר

די געשוכטע

פון ארבווטער

רונג

די קרקע אַליין הייפט נאָך ניס אַ כית-עולם.
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מען פוז אויף

ווענען ,בויען א דירה פאַר'ן קכרות-מאן,

מען דאַרף דאַרטען שטענדינ האלטען מענשען ,ואס זאַלען אוים-
פּאַסען און דורכפיהרען די רוטינע אַרבייט.
 29וֹמן די טויטען-
ראטע איז געווען א קליינע און דער א ,ר ,נופא אין נאך אויך ניט
געווען גרוים ,איז פּשוט געווען אונמענליך צו אונטערנעחמען אזא
זאַך ,װוי אן איינענע סעמעטערי.
אין די שפּעטערדיגע יאַהרען ,ווען דער א .ר .האָט זיך שויז
פאַנאַנדערגעוואקסען און אַרויסגענעבען פון זיך אַזױי פיעל ברענ-
טשעס ,װאָלט שוין געווען מענליד צו קויפען און אויפצוהאלטען אַן
אייגענעם בית-עולם ,
זיינען אַכֶער אין סטייט נידיארק דורכנע-
פיהרט געװאָרען געזעצען ,וועלכע ערלויבען  355ניט צו גרינדען
נייע סעמעטעריס אויף אַ שטח פון  04מיי? הינטער דער שטאדט
ניודיאָרק.
אָם צוליעב די און נאָך אַנדערע אורזאַכען האָט דער א .ר .זיך
געמוזט באַגנונענען דערמיט ,װאָט ער האט געקויפט זיין נויטיגע
קרקע ביי אַנדערע פעמעטערי קטרפאריישאַנט.
ניט זייענדיג אליין דער בעל בות און אויך ניט דער איינצינער
אויף דער סעמעטערי ,איז דער ארבייטער רינג געווען געצוואוננען
זיד אונטערװאַרפען אונטער די רולס (תקנות) פון די קאַרפּאָדי-
שאַנס ,פון וועמען ער האָט געקויפט די קרקע.

די סעמעטעריס

ווערען געפיחרט לויט די רעליגיעזע טראַדי-

ציעס .דהינו :אויף אַ אידישען בית-עולם קענען סומען צו קבורח
בלויז אידען.
דער א .ר .האָט צוליעכ דעם געהאט אויסצושטעהן
געברענטע צרו
ת
,
א
ַ
ל
ע
ר
ל
ײ
באליידינונגען און ערנידערועגען ביים
מקבר זיין זיינע טויטע,
אזוי װי דער א .ר .אין שטענדי; געווען
אונטער'ן חשד ,אז ער אין נים גענוג רעליניעז און אַן ער איז ניט
שטאַרק כקפּיד וועגען אידישע דינים און סנהנים ,טלענען די
משגיחים אויף די סעמעטעריט נאנץ אמט זיך ערלוינען א קוק צו
סהאַן אויף די טויטע איננלאַך ,אום זיך צו איבערצייגען ,אוב זיי
זיינען געבראכט געווארען בבריתו ש? אברהם אבינו ,אָדער ניט .װוי
די עלטערן און סתם נאַהנטע קרוכים האַבען ביי אזא ,אונטערו-
כונג" נעפיהפ?ט ,איז לייכט צו פארשטעהן
אַ חוץ דעם האָט דער א .ר .געהאט א האיישען ברענטש.
גענרינדעס אוֹיף די פרינציפען מון אינטערנשציאנאליזם און
פריידענקעריי ,האָם דער א .ר .ניט געפאכט קין אונסערשייר

דו געשיכטע פון ארביוטער רונג
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צווישען איד און ניט-איד.

איז מיט דער צייט געװאָרען אַ גרויסע

פּראַבלעם וואו און וי אזוי צו באַערדיגען די קריסטליכע מיטגלידער.

אָט צוליעבג דעם איז אין  0191געקויפט געװאָרען אַ באַ-
זונדערע ,נאַזדסעקטאריאן" (קאַנפּעסיאַנסלאַזע) שטיקעל סעמעטערי
פון  21לאַטס (אויף דער סומע פון  0881דאַלאר) ,לט די סע-
מעטערי נעזעצען קענען אויף א ,נאַזדסעקטאריאן" סעמעטערי באַ-

ערדיגט ווערען סיי אידען ,סיי קריסטען.
אין זעלבינען יאַהר איז אויך געקויפט געװארען  2991פאטס
אויף מאונט חברון סעמעטערי פאַר דער סומע פון  080,22דאַלאר.
דעמאַלט אין דאָס געווען דאָס גרעסטע שטיק סעמעטערילאַנד,
גרעסער וי אלע סעמעטעריס פון ארבייטער רינג צוזאַמענגענומען
דער סעמעטערי דעפּאַרטמענט האָט באַשלאַסען צו שטעלען אויף
דער נייער קרקע א טויער ,װאָס זאָל סימבאַליזירען מיט זיך די
הויפּט-אידעע פון אן ארבייטער-אַרנאַניזאציע .עס זיינען געמאַכט
געװוארען צוויי שטיינערנע סטאַטועס :איינע האָט אױסגעדריקט
,עוואַ-
;ארבייט" ,די צווייטע,---פרייהייט" .האַבען אַבער אָט די ר
לוציאַנערע" צייכענס און סטאַטוען ניט נעשמעקט די היטער און
באַשיצער פון אַרדנונג און מאַראַל .,ווען דער טויער איז פאַרטיג
געװאָרען ,האָבען די באַלעבאַטים פון מאונט חברון סעמעטערי
ערקלעהרט ,אַז זיי וועלען ניט ערלויבען צו שטעלען אַזאַ מין טויער.
זיי האָבען אזוינע סטאַטוטען באַטראַכט פאר א חלול הקודש צו דעם
רעליגיעזען נייסט ,װאָס שוועבט איבער די קברים .די באַלעבא-
טים פון דער סעמעטערי זיינען דוקא געווען גוים ,אָבער זיי האָבען
אַנגעשטעלט א אירישען משניח ,װאָס זאָל אױיפפּאַסען ,אז אַלץ זאָל
זיין כדין וכדת .דער א .ר .איז געווען געצוואונגען זיך צו ווענדען
צו רבנים אלס זאַרדפארשטענדינע ,וועלכע האָבען עדות געזאַנט ,אז
אזוינע סטאטוען פאַרשוועכען ניט די היילינקייט.
אזוי וי די כאָארד אוו דירעקטאָרס פון בית  -עלמין האָט
פדיהער אַלייז גענעבען די ערלויבעניש אויף אַזאַ טויער ,האָט דער
אַ .ר .פעמעטערי דעפּאַרטמענט געמאַנט פאַר איהר היזק; זי האט
די קאָמפּאַני האָט סוף כ? סוף אייננע-
פאַרלאַנגט שאדענערזאַץ.
זעהן איהר טעות און הַאָט באַװויליגט  008דאַלאר פאַר דעם היזק,
װאָס זי האָט גורם געווען דעם סעמעטערי דעפּאַרטמענט,

די סטאַטוען

זיינעז שפּעטער אויפנעשטעלט

דער א .ר, .מאונט זייאָן סעמעטרי" ,ואס ווערט,
אױיפנעפאסט לויט דעם שטרעננען אידישען דין.

געװאָרען אוֹיף
אגב אורהא,
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די געשוכטע פון ארבווטער רינה

די אינקאַרפּאַרירונג פון סעמעטערי דעפּארטמענט.
אָלס א זעלבסטשטענדיגע אינסטיטוציע איז דער סעמעטערי
דעפּאַרטמענט געטשארטערט געװאָרען דעם 01טען נאַוועמבער,
,23
צו קרינען אַ טשאַרטער פאַר'ן סעמעטערי דעפּאַרטמענט אין
ניט געווען אַזױ לייכט .,די סטייט אוו נירדיאָרק האָט בכלל קיין
איבער-
חשק ניט אַרויסצונעבען טשאַרטערס פאַר סעמעטעריס.
הוױיפּט נאָך ,ווען זיי זיינען ניט קיין געשעפטס-אונטערנעהמוננען
מיט דעם צוועק צו מאַכען געלד .אָבער נאָך א סך מיה און מאַ-
טערניש און פאַהרענישען האט זיך אייננענעבען דעם לְאִיער פון
א .ר ,,מאיר קאַנדאָן ,צו אינקאַרפּאָרירען דעם סעמעטערי דע-
פּאַרטמענט אונטער די נעזעצען פוֹן דער סטייט אִוו נידיארק און
אַרויסקריגען אַ טשארטער,
פון דעמאלט אָן אין דער סעמעטערי דעפּאַרטמענט אינ-
גאַנצען אַן אינסטיטוציע פֿאַר זיך און אין לחלוטין ניט אפהענניג

פון דעם אַלגעמיינעם

אַרבייטער

רינג.

דער דעפּאַרטמענט

אין
קאָנ-

נאָר און בלויז פאַראַנטװאַרטליך צו די יעהרליכע סעמעטערי
פערענצען.
אין יאָהר  9101האָט די פארוואלטונג פון סעמעטערי דעפארט-
מענט ארויסנעשיקט צו די ברענטשעס א פּראיעקט פאר א באזו-
דער קאַנסטיטושאָן פאר דעם סעמעטערי און פיונערא? דעפּארט-
די ברענטשעס האַבען דורך א רעפערענדום נוטגעהייסען
מענט.
אלע פאַרגעליינטע פּונקטען פון דער קאַנסטיטושאָן .ביי דעם יעהר-
ליכען קאָנטערענץ ,מערץ  ,4101איז די ערשטע קאַנסטיטושאָן פון
סעמעטערי דעפּארטמענט אָפיציע? ראטיפיצירט געווארען.

די רעפאַרמע פון טרעגספערס.
אַזױ וי די קרקע אויף דער סעמעטערי אין א געוויסער
שטאָדט באלאננט בלויז צו די ברענטשעס פון אָט דער שטאַדט
און צוֹ די ,וועלכע זיינען אַנגעשלאסען אֵן דעם פאקאלען טעמע-
טערי דעפּאַרטמענט ,טלענען ,נאַטירליך ,פארקומען גרויפע צרות
ביי דער קבורה פון אַ מיטנליר אדער פון אימיצען אין זיין פא-
מיליע ,אין אַ מאָל ,ווען ער האָט נעהאט ארויסגעמופט אין אנ-
אַנדער שטאָדט ,לאמיר זאָגען ,פון נידיארק קיין שיקאנשא אדער אין
דער ניודיארקער משמעסערי דעפּאַרטמענט האט
אַנאַנדער שטאדט.
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ניט קיין סעמעטערי אין שיקאַנאַ און די שיקאַנאַר ברענטשעס
האָבען קרקע בלויז פאַר די אייגענע מעמבערס ,וועלכע צאַהלען
דערפאַר,
די פראַנע וי צו באַזייטינען
איז געשטאנען

אזוינע אונאנגענעהמליכקייטען

אַ פּאַר יאַָהר אויפ'ן טאַגעס-אַרדנונג פון די סעמע-

טערי קאַנפערענצען.
אין  7191איז די פראַנע פאַרענטפערט געװאָרען מיט דעם,
װאָס עס איז באַשלאַסען געװאָרען ,פריהער אויף דער יעהרליכער
קאַנפערענץ און נאַכדעם דורכ'ן רעפערענדום ,איינצופיהרען טרענס-

דער באַשלוס איז אַריין אין קראַפט דעם 1טען יאַלואַר,

פערם.

לויט דער נייער רעפאָרמע קען זיך א מיטגליךד טרענספע-
.8
רירען פון איין שטאָדט אין אַ צווייטער ,פון איין ברענטש אין אַ
צווייטען ,און דאַרף מעחר וי איין מאָל ניט צאַהלען די סעמע-
אויב אַ מיטגליד האָט שוין איין מאָל אויסנע-
טערי טעקסעס.
צאַהלט זיין סעמעטערי טעקס אין איין ברענטש ,דארף ער נור
די טרענספער-
ברייננען אַ טרענספער-קארטע פון זיין ברענטש.
קאַרטע ווייזט פאַר וויפיע?ל קװאַרטאַלען ער האָט אייננעצאַהלט.
אויב ער האָט איננאנצען אױיסנעצאַהלט זיין סעמעטטרי טעקס,
דאַרף ער מעהר ניט צאַהלען ,אויב נאַר--אַ טיי? ,טאַ דארף ער
דערצאהלען דאָס איברינע אין דעם ברענטש ,צו וועלכען ער האט
זי טרענספערירט,

אַ ,פיונעראלי דירעקטאָר.
אָט װאָס דער סעמעטערי רעפּאָרט פון  91-8191זאַנט וועגען
די נויטווענדינקייט פון א ,פיונעראל דירעקטאָך :
,דער גאַנצער איבעל פון אַלע שלעכטע באַהאַנדלונגען איז אַרווסגע-
קומען

פון דעם ,װאָס זעהר אָפט ווערט די פיונעראל

ניט באַזוכט

פון

מיטגלידער פון ברענטש .עס זוינען געווען פעלע און קלאַגען ,וואו מיר
האָבען

געמוזט

נעהמען

דאָס װאָרט ,ענטוועדער

פון דעם אָנדערטייקער,

אָדער פון דער פאַמיליע ,ווייל קיינער פון ברענטש
מענט איז נים געווען

אנוועזענד.

עס זיינען

אימער

אָדער פון דעפּאַרט-
דאָ צוויי צדדים.

דיזע ערפאַהרונג האָט אונז באַװויזען די נויטווענדיגקייט
שטענדיגען

פון האָבען א

מענשען ,וועלכער זאָל זיך סמּעציעל אָפּגעבען און אויפפּאַסען

ביי אלע פיונעראלס פון די מעמבערס פון גריישער גוו-יאָרק ,וועלכע ווערען
באַערדיגט אויף אונוער סעמעמערי.
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רינם

0

,מיר האָבען איונגעזעהן ,אַז אַזאַ פּערזאָן קען ניט נאָר פאַרמיידען
די פועלע טראָבעלס ,וועלכע קומען פאָר צווישען אָנדערטייקער ,דרייווער
און דער פאַמיליע ,נאָר ער קען אויך פאַרמיידען פיעל אונגוטיגע אווס-

גאַבען אויפ'ן בילל".
די פראַנע אין געשיקט געװאָרען צום רעפערענדום ,און דער
רעפערענדום האָט באשלאָסען מיט  199געגען  ,717אן דער סעמע"
טערי דעפּארטמענט ואָל אָנשטעלען א פיונעראל דירעקטאר.

אַלס פיונעראל? דירעקטאָר אין אָננעשטעלט געװאָרען דער
א .ר .טוער מ .וויינבלאט .ביז אָקטאָבער ,9101 ,איז ער געווען אַנַ"
געשטעלט טעמפּאָרערי .דערנאָך איז װיינבלאָט אַנגעשטעלט גע"
װאָרען פּערמאַנענט.
אַ גוואלדינע ארבייט האָט דער סעמעטערי דעפּאַרטמענט גע-
האט דורכצופיהוען אין דער מגפח-צייט ,אין דער צייט ,ווען עס

האט געבושעוועט די ,אינפלוענציע" ,אין די יאהרען ,91-8191
די עפידעמיע האָט אױסגעבראַכען אין ניהיאָרק ,אַנפאנג
די צאָחה? טויטע האָט זיך גענומען פאַרגרע-
אָקטאַבער8191 ,
עס זיינען געווען טענ ,צווישען דעם
פערען פון טאָג צו טאָג,
0טען און מ9טען אַקטאַבער ,ווען עם פלענען זיין צווישען 41
און  61טויטען-פאלען אין איין טאָנ .אין אזא נערוועזער צייט,
ווען אַלע זיינען ארומגעגאנגען צומישט ,ווען עס איז ניט געווען
צו קריגען ,ניט קיין אָנדערטייקער און ניט אַנדערע ,וועלכע זאַלען
ארויקהעלפען ,איז דער סעמעטערי דעפּאַרטמענט געשטאַנען אויף
דער הויך פון זיין אויפנאבע און האָט מיט דער גרעסטער אנשטרענ-
גונג אלץ באַזאָרגט .,עס האָט זיד דעמאַלט אויך בולט אַרויסנע-
וויזען די וויכטיגקייט צו האָבען א שטענדינען פיונעראל דירעקטאָר.
אין דער עפּידעמיע-צייט זיינען ,פארשטעהט זיך ,די סעמע-
טעריס פון א .ר .פארליינט געװאָרען מיט אַ סך נייע קברים .עס
אין געווארען א געפאהר ,אַז אין א קורצער צייט וועם דער אַ .ר.
ניט האבען נענוג קרקע פאַר די איינענע מיטגלידער.
האַבען דע-
מאַָלט (נלייד נאַך דער עפּידעמיע) די פיהרער פון סעמעטערי דע"
פּאַרטמענט באשלאַסען ניט צו פארקוימען קיין קרקע צו די קרובים
פון די מיטגלידער ,װי צ .ב .ש .צו די שוועסטער און ברידער .אַן
אויסנאהמע האָט מען נעפאכט פֿאַר די דערװואַקסענע קינדער פון
די מיטנלידער,
:
דער באַשלוס איז געווען אַרויסגערופען פון דער נויטווענדיג-
קייט .די מאונט 2רפ? טעמעטערי איז געװארען איבערפילט און

1

84

די מאונט
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חברון איז נאָך ניט געווען אַפען.

אין קיין אנדער

ברירה ניט נגעווען ,װוי אַנצונעמען אַזאַ מיטעל.
דאָס האָט אָבער פאַראורזאַכט אַ סך אונאנגענעהמליכקייטע,
,וויי?ל ווען אַ פריינד איז אין אַ פאַרצוייפעלטען צושטאַנד ,וויל
ער זיך מיט לאַניק און פאַקטען ניט רעכענען",
שפּעטער ,ווען עס איז געקויפט
דער באַשלוס בט? געווארען.

געװאָרען

נייע קרקע,

אין

ֿ,אַר"
דער פעמ ,דעפּט .האָט דעמאַלט געלאַזט וויסען דורנ'ן פ
ווערטס" און דורך אַ ספּעציעלען צושריפט צו די ברענטשעס ,אַז
,אַלע פריינד פון אַ .ר ,קענען זיר וענדען צום אִפיס אין א
טויטען-פאַל פון א נאַהנטען קרוב".

אין  0291האָט דער סעמ .דעפּט .געקויפט  46פּלאַטס אויף
מאונט כרמ?ל סעמעטערי פאר  91 ,000דאלאר .די קרקע געפינט
זיד נאָהנט צו דעם ערשטען בית-עולם .דער הופּט-מאַטיו ,װאָס
דער סעם ,דעפּט ,האָט געהאט אין זינען ,איז געווען ,צו האַבען
די מעגליכקייט אויך צו באַזאָרנען די קרובים פון די מיטגלידער
דער סעמ .דעפּט .האָט דאָס נעהאַלטען פֿאַר אַזױ
מיט קרקע.

וויכטיג ,דאס איידער דער ,סייל"

(די קניה)

איז דורכנעפיהרט

געװאָרען ,האָט ער דערווייל נעקויפט פון בר 041 .צעהן קברים,
אום אַ מיטגליד פון אַ .ר .זאָל אין אַ טויטען-פאַל פון זיינעם אַ
קרוב ניט דאַרפען זוכען אַנדערשוואו די פיער איילען קרקע אויף
אַ קבר,
די נייע  46פּלאַטס אויף דער מאונט כרמל סעמעטערי זיינען
אָבער געווען ווייניג ,דער אַ .ר .װאַקסט ,די מיטנלידער פון אַ .ר.
ווערען עלטער ,די טויטען-ראַטע ווערט נרעסער ,און הגם פאַר דעם
,היינט" איז די קרקע געווען נענוג ,האָט אָבער דער סעמ .דעפּט.
זיך גערעכענט מיט'ז מאַרנען .,ער האָט אימער געהאַלטען פון בלל,
אַז אויב מען באַװאָרענט זיך ניט פאַר'ז לעבען ,קען מען ניט האַבען
נאָכ'ן טויט .,האָט ער באַשלאַסען צו קויפען נאָד קרקע.
ווען די עקז ,קאָמ .פונ'ם סעמ .דעפּט .איז אַרײין אין אַמט,
אין  ,0291האָט זי קודם כל זיך נענומען פאַר דער אַרבײט פון
פאַרבעסערען און פאַרשעהנערען די פריהערדינע פעמעטעריס און
האָט זיך נגעשטעלט די אויפנאבע צו זוכען נייע סעמעטריס.
אין פארלויף פון יאָהר האָט זיך דעם סעם .דעפּט .אייננע-
נעבען צו קויפען  124לאטס פאַר  5/4,12דאַלאר אויף מאונט לבנוז
סעמעטערי,
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דער רעפּאָרט פון
צעהלט וועגען דעם :
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סעמעטערי

פון  1901דער-

דעפּארטמענט

,די גרעסטע און מעהרסטע אַרבייט האָבען מיר געהאַט ביים קויפען
דיזע

עס ווונען

סעמעטערי.

געווען

דורכ'ן

צייטען

ווען

יאָהר,

האָבען קיין שום האָפּנונג נוט געהאַט דווע סעמעטערי צו קרוגען.
געגאַנגען אַזוי ווייט ,אַז דו איוגענטהימער

מיר

עס און

פון יענער סעמעטערי

האָבען

זאָגאַר אָנגעבאַטען אַ געוויסע סומע געלד פאַר דעם דעפּאַרטמענט ,אַז טור
מיר האָבען אָבער געוואוסט,

זאָלען זיי פון דעם קאָנטראַקט באַפרײיען.

װאָס עס מוינט פאַר'ן אַרביוטער רינג צו האָבען
ליגע סעמעטערי,

דווע סעמעטערי

און מור

זוונען

געשמאַנען

יענע נאָהענטע און בו-

פעסט

באַשלוס

אווף אונזער

צו קריגען" | . . .

איינזעהענדיג ,אַז דער פּרייז פון סעמעטערי ,נאַהנט צי
יאָרק ,שטיינגט פון טאָג צו טאָג ,האָט דער סעמ ,דעפּט .אין
לעצטער צייט נעשלאָסען א קאַנטראקט פאר נאָך  004לאטס
מאונט לבנון פעמעטערי ,אויף דער סומע פון  000,041דאלאר,
 4לאַטס אויף מאונט חברון סעמעטערי ,פאר  050,71דאלאר.

די גאָר ערשטע

דריי סעמעטעריס

פון אַ .ר ,האַבען

ני-
דער
אויף
אויך

איננאנצען

איצט פאַרנעמען

פאַרנומען אַ שטח פון איין-אַכטעל אַקער לאַנד.
די אַלע סעמעטעריס אַן ערך  01אַקער,
דעם 1טען אָקטאָבער ,2291 ,איז אַריין אין קראפט דער איין-
סענטינער

ווענען

טעקםס.

בריינגען א ציטאַטע

איהר

,וי

די אורזאַכען

פון סעפעטערי

פון דעם

טעקס

דעפּארטמענט

ווייסט ,זוינען די סעמעטערו

איז כדאי

רעפּארט

דעפּאַרטמענטס,

צוֹ

(:)8901

װאָס גע-

פינען זיך אין די פאַרשידענע שטעדט ,בלויז לאָקאַלע קערפּערשאַטטען,
יעדע שטאָדט האָט זיך איהרע באַזונדערע פאַרװאַלטונגען

דאָס הייסט

פיהרונגען בנוגע צו זייערע דעפּאַרטמענטס.
וואו

קיין סעמעטערי

אויפגעהאַלטען
מעמבערס

און

דעפּאַרטמענט
פאַרװאַלטעט

אַ געוויסען

באַרעכטיגט.

און

אויך אין דו קלענערע שטעדט,

איז נוטאָ און די סעמעטערי
פון אוונצעלנעם

ברענטש,

ווערט

צאָהלען

די

טעקס פאַר דער סעמעטערי ,צו וועלכער זיי זיינען

זיונען אָבער פיעלע מאָל פאָרגעקומען

פעלע ,וואו דיוע דע-

פּאַרטמענטס זיינען אַועקגעשטעלט געװאָרען אין אַ זעהר ניט אנגענעהמער
לאַגע.

עס פלעגט טרעפען אָפט ,אַז ביו אַ מיטגליד פון אַן אַנדער שמאָדט

זאָל פּאַסירען אַ טוימען-פאַל אין ניו-יאָרק ,אָדער פאַרקעהרט ,אַ ניו-ואָר-
קער מעמבער פון אַ .ר .אָדער אימיצער פון זיין פּאַמילוע איז געשטאָרבן
אין אַן אַנדער שטאָדט.

אין אַזאַ פשל האָבען די באַטרעפענױדע מיטגלידנר,

די געשיכטע פון ארבייטער רינג
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ביי וועלכע דער טויטען-פאַל איז פאָרגעקומען ,געדאַרפט באַצאָהלען דעם
פּרווז פאַר אַ קבר ,װאָס יעדער סעמעטערי דעפּאַרטמענט רעכענט .עס פאַר-
שטעהט זיך ,אַז דאָס האָט אַרויסגערופען נייע איבלען און מיטפאַרשטענד-
ניסע.

מעג יענער זיין אַ גוטשטעהענדער

מיטגליד פון אַ .ר ,.אַזוי לאַנג

וי ער האָט ניט באַלאַנגט צום אָרטיגען סעמעטערי דעפּאַרטמענטס ,איז ער
אין דער פרעמדער שטאָדט ניט באַרעכטיגט צו קיין סעמעטערי בענעפיט,
און אויב ער האָט געװאָלט מאַכען די באַערדיגונג אויף דער אַ .ר .סעמע-
טערי ,האָט ער געמוזט באַצאָהלען פאַר'ן קבר.

אַזעלכע פעלע קומען פאָר

מעהרערע מאָל ,הויפּטועכליך אין ניו-יאָרק .אויסער דעם ,װאָס דער סע-
מעטערי דעפּאַרטמענט איז אין אַזאַ פאַל אַװעקגעשטעלט געװאָרען אין אַן
אונאנגענעהמער לאַגע ,צו דאַרפען נעחמען געלד ביי אַ מעסבער פון אַ .ר.

פאַר אַ קבר ,טרעפט אָפּטמאָל ,אַז דער באַטרעפענדער מעמבער אין פּשוט
ניט אימשטאַנד צו באַצאָהלען .דער אָפיס האָט אָבער געמוזט האַנדלען גע-
זעצליך און דער מעמבער איז זעהר אָפּט געצוואונגען אָנצוקומען צו
טשאַריטי .דערפון זיינען אַרויסגעקומען זעהר ניט קיין אנגענעהמע סצע-
נעס אין אָפוס פון ניו-יאָרק סעמעטערי דעפּאַרטמענט און העכסט וואר-
שיונליך האָט דאָס אויך פּאַסירט אין אַנדערע שטעדט.

כדי דיזען איבעל

אָפּצושאַפען ,האָבען .מיר אויסגעאַרבייט אַ פּלאַן ,וועלכער זאָל קענען לעזען
די אָנגעװעהטאָגטע פראַגע אויף אַ שעהנעם אופן,.
מיר האָבען

רעקאָמענדירט

צו די ברענטשעס,

אַז עס זאָל געשאַטען

ווערען אַ פאָנד פון עטליבע טויוענד דאָלאר ,פון וועלכען עס זאָל געצאַהלט
ווערען די קאָסטען פון די קברים ,װאָס עס קומט אויס פון צווט צו צוים
צו געברויכען

אין אַזעלעכ פעלע.

פּאָרלויפיג בלויזו פאר

יעדער מעמבער פון אַ .ר .זאָל צאָהלען
אַ ה ר

א י ו |

טאל ,ד .ה .אַרום און אַרום  4סענט.

ציט איין סענט א קװאַר-

דאָס קען טריינברוינגען נאָהענט פון

 8טויזענד דאָלאר ,און די סומע וועט זיין גענוג פאַר די קומענדע עטליכע
ואָהר צו דעקען די קאָסטען פון קברים ,װאָס דאַרפען געגעבען ווערען אין
אַן אומגליקס-פאַל צו מיטגלידער

פון אַנדערע שטעדט.

דיזער פאַנד זאָל אויך קענען דיענען פאַר דעם צוועק ,דאָס אין פאַל
אַ קינד פון אַ מעמבער איבער די געעוצליכע יאָהרען (ווייל דער אַ .ר .גיט
סעמעטערי

טאַר קינדער

נור ביו  19יאָהר און פיונעראל

בענעפיט

נור

ביו  81יאָהר) שטאַרבט און דער פרוונד געפינט זיך אין אַ געדריקטער
לאַגע ,זאָל דער אָפים ניט זיון געצוואונגען
דאָס געלד פאַר אַ קבר.

צו מאָהנען ביי דעם פריונד

זעלבסטפאַרשטענדליך ,באַציהט זיך דאָס נור אויף

קינדער ,וועלכע זוינען ניט פֿאַרהיוראַט.
מיר האָבען די רעקאַמענדאַציע ארויסגעשוקט

צו דו ברענטשעס פאָף

דוֹ געשיכטע

פון ארבויטער

רונג
אין

אַ רעפערענדום-אָפּשטימונג.
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אַ לענגערען

צו די ברענטשעס

בריעף

און אויך דורך אַן אַרטיקעל אין דער וועכענטליכער אַרבייטער רינג אַמ-
טיילונג פון ,פֿאַרווערטס"

האָבען

געמאַכט פאַר די מיטגלידער

מיר

דוֹ גאַנצע אנגעלעגענהייט

פון אַרבייטער רינג.

קלאָר

אונז פרעהט זעהר צו

באַריכטען ,אַז די גרויסע מיטגלידערשאַפט פון אַ .ר .האָט דורך אַ ריעזיגער
צאָהל שטימען ,כמעט איינשטימיג ,אונזער רעקאַמענדאַציע אָנגענומען און

האָט געהאָלפען ,אז דיזע פראַגע זאָל אוונמאָל פאר אַלע מאָל געלעזט
ווערען

אויף אַ שעהנעם אופן פאַר דו אינטערעסען

און פאַר דעם כבוך

פון אַרבייטער רונג.

דער פּונקט פון רעפערענדום האָט זיך געלעזען וי פאַלגט;
,עדער
י

מעמבער

פון אַ .ר .זאָל געטעקסט

ווערען מים איין סענט

אַ קװואַרטאל פאַר פיער קװואַרטאַלען ,מיט וועלכע מען זאָל זאַמלען אַ פאָנד
צו דעקען אַלע נויטיגע אויסגאַבען

פאַר קרקע ,פאַר אַזוינע גומשטעהענדע

מעמבערס פון אַרבייטער רינג און זייערע פאַמיליעס ,וועלבע געפינען ויך
אין

ציוט

פון

אַן אומגליק

אַוועק

פון

זייער

היים

און

דעם

ברענטש,

צן

וועלכען זיי באַלאַנגען".
דאפיר זוינען אָפּגעגעבען

געװואָרען  9800שטימען;

דאגעגען.001--

דער רעפערענדום האָט ויךְ געשלאָסען דעם 1טען סעפּטעמבער.".
אַבער ניט נאָר מיט זיינע באַציהוננען צו די מיטנלידער
אליין און זייערע קרובים איז דער א .ר .סעמעטערי דעפּארטמענט
שטארק ,נאָר אויך ,און נאָך מעחר ,אין זיין שעחנעם נאָמען ,װאָס
ער האָט זיך ערווארבען אין דער גאַנצער אידישער וועלט.
די קברים פון אונזערע גרויסע אידען :שלום עליכם ,מאָריס
ראַזענפעלד ,פיליפּ קראנץ ,דר .פּאול קאפּלאן ,וולאדימיר מעדעם ,דר.
מ .באראנאוו און מרדכי ספּעקטאר געפינען זיך אויף דער מאונט
כרמל סעמעטערי פון א .ר.
וויל איינער

אַ קוק טהאַן אויף אונזער

נייסטיגער

,זינעס-

אלעע" .מוז ער קומען אויפ'ן א .ר .בית-עולם.
נאָך יעקב נאַרדינ'ס טויט איז פאַרגעקומען אין נידיאָרק א
קאַנפערענץ פון א .ר .ברענטשעס ,וואו עס איז באַשלאָסען געווארען

אָנצובאָטען דעם פאַרשטאָרבענעמס פאמיליע א פלאַץ אוים'ן ,ריי-
נעם אָרט* פון די אידישע ארבייטער .נאָרדינ'ס פאמיליע האָט זיך
צוליעב פארשידענע טעמים פאַרלויפיג מיט דעם באַשלוס ניט באַ-
נוצט.

אויף דעם אַ .ר( .מאונט זייאָן) בית-עולם איז אויך דאַ דער
באוואוסטער שוועסטער  -קבר פון די טרייעננעל קרבנוח.
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פון ארבויטער

דער מאַנומענט אויף די קברים פון  41קרבנות וואם זיינען
אומנעקומען אין דעם טרייענגעל פייער דעם 95טען מערץ  .9 11דער
מאַנומענט איזן אויפנעשטעלט געװאָרע ן אין נא וועמבער  1191פון
5

ד ער לייריס ווייסט מייק ערס יוני אִ ,צוזאמען

מיט דעם אױב .רינגי
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אויף דער זעלבער סעמעטערי זיינען אויך פאראן די קברים פון
אלעקטאנדראוודמילער ,מרס .װאָלט-ליעסין ,די מרוי פון א .ליעסין.
דער פארשטארבענער סעקרעטער  .0ראַזענצווייג לינט אויף דער
א .ר .וואשיננטאָן סעמעטעריי.
די סעמעטעריס פון א .ר .רעכענען
צווישען די אידישע מאַטען.

זיך פֿאַר די בכבוד'ינסטע

אויף די טויערען פון אייניגע סעמעטעריס איז אויסנגעקריצט
דאָס מערקווירדיגע שעהנע ליעד װאָס גענאַסע אברהם ליעסין האָט
אַנגעשריבען

מיט

 1/יאָהר צוריק.

מיר שטעהען צוזאמען אין אומרוח פון לעבען,
פעראייניגט אין אומגליק ,פעראייניגט אין גויט ;
מיר בלייבען צוזשמען אין רוח פון בית-עולם,
מיר זיינען פערשייניגט אויף לעבען און מוים.

דאָס לעבען איז קריעג ,און מיר שטעהען צוזאַמען,
פעראייניגט אין בייזען און ביטערען שטריים ;
דער טויט איז דער שלום ,און קומט ער צואווייען --
דאן געהען מיר רוחען א זייט ביי א זיים,
א חוץ דער פעהיגער און ענערנישער לייטונג פון מיס אֵשׁ ,האָט
דער גרויסער וואוקס פון סעמעטערי דעפארטמענט צו פארדאנקען
צעהנדליגע וויכטינע טוערס אין א .ר ,.וועלכע האָבען געהאלמען
בויען און פארוואלטען דעם פעמעטערי דעפארטמענט.

צווישען די ערשטע קאַמיטעס זיינען געווען ח .גאָלדין (בר,)1 .
אלעקסאנדער

מילער (בר ,)19 .ס .סאוועצקי

(בר ,)78 .י .ראַסקין

(בר ,)8 .א .אַשפּיז (בר ,)89 .מ .וויינבלאט (בֹר ,)65 .י .פינקעלשטיין

(בר ,)8 .דזש .גאַלד (בר ,)8 .מ .דאװוידאָף (בר.)9 .
באַזונדערס האָט זיך פארדיענט געמאַכט אין דער ענטוויקלונג
פון א .ר .סעמעטעריס דער באַוואוסטער טוער ,י .דריישפּיעל.

אלס פאַכמאַן (ער אין ביי פּראָפּעטיאָן א סיוויל אינושיניר)
האָט דריישפּיעל געמאַכּט אלע פלענער ,וי אַזױ צו פארפיינערען
און צו פאַרשעהנערען די טעמעטעריס און וי אַזױ זיי זאַלען זיך
האַלטען אין אַ גוטער אַרֹדנונג.
זינט  1901פונקציאנירט דריישפיעל אלס דער סופּערוייזער פון
די א .ד .טעמעטעריט.
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אוה אַלע אַ .ר ,סעמעטעריס זיינען ביז איצט פאַראַן ,001ף
גרו
יסע אוֹן קליינע קברים ,אַ חוץ די קברים פאַר  004,2מפּיל'ס.
ע
ס
א
י
ז
נ
י
ם
א
י
ב
ר
י
ג
צ
ו
ג
ע
ב
ע
ן א טאַבעלע ווענען אלע סעמע-
טעריס װאָס דער דעפּארטמענט פארמאָנט?) און אויך איבער דעם
װאַקסען פון די פינאַנצען פון סעמעטערי דעפּאַרטמענט.
אָט איז א סטייטמענט ,ואָס ווייזט די ענטוויקלונג פון סעמ.
דעפּ .פאר די לעצטע  91יאָהר ,זייט דער סעמעטערי דעפּארטמענט
איז געװאָרען אונטער א באַזונדערע פאַרװאַלטונג.

דער פארמעגען פון סעמ .דעפּ ,.דעצ18 .טען: 0191 ,
אווסשטעהענדע שולדען פון ברענטשעס 99.861,89.........
/
מעמבערס עט לארדוש גא 4......10:484 ,.666665 6666
קעש אין דו פאשידענע בענקס 00508801....,.........+4
אָפיס פוירנימשור 666.6666665556,5..5.5:5.,..5.084048

פארמעגען

איבער שולדען

5555.5.55555...0449406,4.:+*+ .

מאָמאָל 4....,.....,144877,999
שולדעצן:
5955....5.....885669,99++
מט .זוואָן סעמעטערי יי
4.........00.880,8 ,66666
6 66
665
6 .6
6 26
625
סט .כרמל 4
א4.........68.041,81 ,666666666665555
מט .הברון 9
80.818. 5. 66666666655554
66565
6.5
65
פאר מצבות 4.52
ר 82.818,1.........
יי
דעפּאזיטס פאר שמיונער

טאָטאַל 4.2........,14:877,999

דער פאַרמעגען 15טען דעצעמבער:4291 ,
אווטשטעהענדע
און

קעש

דו

שולדען
בענקס

פון ברענטשעס

80.808,99........

6666565555545555545555,,.18:802,0272

ניו יאָרק סיטי באנדס 2565546565455:555555555..08:780,74+
לאָונס צו אָנגעשטעלטע 445.5666545555:5555454..004027
פארקויפטע קברים 62666.6.666555455555554..00:684
פוורנוטשור און פיקטשורס 126.5..........,,21.402,9
די בוק וואלין פון אונזעער סעמעטעריס 42.....00:047,801
|
דעפּאויטס
מט.

חברון

טאָטאל 4...........184.116,8899
פאר מצבות
פעמעטער!

955,......044910,019+ ..........
6645555545494::5::5:5:400:000,06
1

אנדערע טעמעטעריס {6566696655:55.555555....00:870,2
פארמעגען איבער שולדען 44445445455.........91.415,019

טאָטאַף 4.2.........18.116,8999
*) דו טאַבעלע איז געדרוקט אויף דער נעקסטער זייט.
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די פיונעראל בעגעפיטס געהען איבער צום

סעמעטערי דעפּארטמענט.
וי באוואוסט ,האָט דער א .ר ,געצאַהלט פיונערא? עקספּענ-
די בענעפיטס זיינען געװאָרען געצאַהלט
סעס (לויה הוצאות).
פאר'ז מעמבער ,זיין פרוי און זיינע קינדער ,וי עס אין פאָרגע-
שריבען אין דער ערשטער קאַנסטיטושאַן ,אַרטיקע?  01און אין
דער צווייטער קאַנסטיטושאַן ,אַרטיקע? ,11
אָנפאַנג  ,0191נאָר דעם ,װוי דער א .ר .איז געװאָרען עקזאַמי-
נירט פון אינשורענס דעפּאַרטמענט פון טואָרק ,האָט דער סטייט
אינשורענס סופּעראינטענדענט נעלאַזט וויסען ,דאָס ער האלט ,אַז
דער גענעראל אַפיפּ האָט ניט קיין רעכט אויסצוצאָהלען די טיונעראל
בענעפיטס פון דער אַלנעמײינער טרעזשורי ,ספּעציעל די בענע-
פיטס פאר פרויען און קינדער פון מעמבערס.
אז יעדער

דער סופּעראינטענדענט האָט גענעבען אן עצה,
ברענטש זאָל צאַהלען אַלֵיין די פיונעראַל עקספּענסעס.
דער א .ר ,האָט דעמאָלט געמוזט אויפגעבען די פאַרװאַלטונג
פון פיונערא? בענעפיט און עס איבערנגענעבען צו די ברענטשעס,
וי עס פיהרט זיך אין די באַלענאַטישע אַרדענס ,ווא יעדער לאֲדוש
באזונדער נעמט אויף זיך די פיונעראל עקספּענסעס.

פריהער האָט די נ .ע .ק .נגעהאט בדעה צו האָבען א באזונדערע
פארוואלטונג פאר די פיונערא? ענינים .מיס אֵש האָט אבער אי"
בערציינט דער עקזעקוטיוו קאָמיטע ,אז דער סעמעטערי דעפּארט-
מענט קען אויך פארוואלטען די פיונעראל אנגעלעגענהייטען .די
נ .ע .ק .האָט דעם פּלאַן אַנגענומען און זי האָט עס רעקאַמענדירם
צו דער קאַנװענשאָן.
מען האָט אָבער נלייך אייננעזען ,אַז אַזאַ סדר װעט זיין אַ
גרויסע געפאַהר פאַר מאַנכע פון די קלענערע ברענטשעס ,וועלכע
קענען ניט באווייזען אליין צו צאָהלען די פיונעראל עקספּענטעס.
האָט זיך דעמאָלט די נ .ע .ק( .אויה דער עצה פונ'ם ליגעל אַדװײי-
זער) ,געווענדעט צום סעמעטערי דעפּארטמענט ,וועלכער האָט זיך
געהאַלטען אין פאַרגרעסערעז ,און וערען א באַזונעדער דעפּאַרט-
מענט ,ער זאָל אויך איבערנעהמען די פאַרװאַלטונג פון פיונעראַל
אַנגעלענענהייטען.

אויף דער 01טער קאַנװענשאַן

איז די פראַנע פאַרהאַנדעלט
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געווארען און עס איז געװאָרען באַשלאַסען איינשטימינ אַנצונעה-
סע די רעקאַמענדאַציע פון דער נ .ע ,,2 .אַז די פֿיוגעראַל בענע-
פיטס זאַלען איבערגעהן אין רשות פון סעמעטערי דעפארטמענט.
דער פעמעטערי דעפּארטמענט האָט די פראנע ארויסנעשיקט
צו אַ רעפערענדום און זי איז אַנגענומען געווארען מיט א מאיא-
ריטעט פון איבער  0004שטימען גענען אַ פּאַר הונדערט.
דער באַשלוס איז אַריין אין קראַפט דעם ערשטען יולי.0191 ,
כדי די פאַרװאַלטונג פוֹן פיונעראַל בענעםיט זאָל ניט זייז
קיין לאַקאַלע ,איז באַשלאַמען געווארען ,אַז ביי א .ר .קאַנוענ-
שאַנס ,זאַלען פאַרקומען ספעציעלע זיצוננען ,זאו עס ווערט אִפּי
געגעבען אַ רעפּאַרט פון דער פיונעראל פאַרװאַלטונג ,און עס ווערט
ערוועהלט אַ קאַמיטע צו פאַרואלטען די פיונעראַל עקסמפּענסעם,
ביז  7191פלענען די פיונעראַל אויסנאבען (לויה הוצאות)
ווערען אױיסגעצאָהלט צום ברענטש און דער ברענטש אַלֵיין האָט
אזא סיסטעם
שוין געפיהרט די חשבונות מיט'ן אַנדערטייקער.
האָט מאנכעס מאָהל געפיהרט צו ניט אנגענעחמע רעזולטאטען .פון
האט דער פיונעראַל דעפּאַרטמענט אַנגעפאַננען אויסצוצאה-
7
לען די הוצאות דירעקט צום אָנדערטייסער ,אַזאַ סיסטעם װאָט אין
זיך אַ סד מעלות .ווען דער אנדערטייקער וויים ,אַזן ער האָט צו
צו טאָהן מיט דעם אַפיס פון דעם נאַנצען דעפֿאַרטמענט ,פון ער
בעסער באהאַנדלען די קרובים פונ'ם פארשטארכענעם און געבען
אנב האָט דאָטס סיסטעם באַזי-
מעחר כבוד דעם טויטען נופא.,
טינט פארשידענע סכסוכים ,װואָס פלענען טארקומען צווישען די
ברענטש באַאַמטע און דעם אַנדערטייקער,
ביז  9191זיינען פיונעראל בענעפיטט געווען  24דאַלאר פאר
פון  9191בין
אַ נדויסען און פּראַפּאַרציאַנע? פאַר די קינדער.,
ענדע  2291זיינען די בענעפיטס געווען  08דאלאר ,צוליעב דעם
נרויסען יקרות ,װאָס איז דעמאָלט געווען .אין  29--8991דאלאר.
זינט

יאַנואָר,4291 ,

זיינען די בענעפיטט

געשטינען

בַּיו אויף 87

ארון און אנדערע איין-

דאַלאר ,כדי צו קענען געבען אַ בעסערען
ריכטונגען.
פון  0191ביז ענדע  4291האָט דער סעמעטערי דעפּאַרטמענט

אויסגעצאהלט  000,824דאַלאר פיונערא? בענעפיטם- ,
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א קורצער סך הכל פון דעם  אַרבײטער רינגים

געשיבט{י

פאַרזייעט ערנעץ-וואו אין א סוועט-שאַפּ אויף דער ק;איסט-
סייד" ,איז דער אַרבײיטער ריננ אין פאַרלויף פון זיין געשיכטע אַזױ
אױיסגעװואַקסען ,אַז ער שיצט מיט זיינע צוויינען און בלעטער צעהנ-

דליגע טויזענדע מענשען אין אַלֶע עקען פון אונזער לאַנד,
די פרוכט פונ'ם פאַרצוויינטען אַרדען שפּייזען ,זעטינען און
דערפרישען ליידענדע מענשען-קינדער ווייט-ווייס איבער די גרע-
|
ניצען פון יונייטעד סטייטס.
געבוירען אין מוח פון פּשוט'ע אַרבײטער ,אין אַ פאַרװאַרפענעם
ווינקעל ,אין נידיאָרק ,איז דער אַרבײטער רינג מיט דער צייט גע"
װאָרען דער בעסטער ביישפּיעל פון שעהנקייט ,פון גרויסקייט ,פוז
דערהויבענקייט.
אומעטום האָט מען געזוכט איהם נאַכצוטהאָן  --אין ענג-
לאַנך ,אין פראַנקרייך ,אין סאוטה אַמעריקא ,און ואו ניט ?
דער שיין פון
זיין נאָמען שמ'ט איבער דער גאַנצער װעלט.
זיין פּנים לייכט און װארעמט אַלע גע'רודפ'טע און פאַרפאַלגטע.
זיין האַרץ איז אַפען פאַר די געקריוודעטע און באַלײידיגטע פון
אַלֶע פעלקער.
נעשמידט און אױיסגעהאַמערט פון אידישע האַרעפּאַשניקעם,
איז דער אַרבייטער רינג געװאָרען די שענסטע צירונג אין דער אַלגע-
אונטערדריקטע קלאַסען פון אַנדערע
מיינער אַרבײטער-פאַמיליע.
פעלקער זוכען איהם נאַכצומאַכען .גאַנץ אָפט קומען זיי צו געהן צו
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ַ
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אין חונדערטער טויוענדער צאהל,
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פון צוויימען טחייל,
זייט

די צעהנטע יובילעאום קאַנװענשאָן

6

5

8

6

0 06ס

ס

5

8

=

6

9

85

5

8

86

6

544---9
9

744-

אדווענס דיוס און אנדערע ענדערונגען
דער רעפּאָרט צו דער עלטער יעהרליכער קאַָנװענשאָן 440---448, ...
שטיצע פאר דעם גרויסען גענעראל? סטרייק פוֹן די קלאָק-
421--409
מאכער און די קרבנות פון טרייענגעל פייער
דער ארבייטער רינג פיהרט אֵן די באווענגונג פאר
פרייע אימיגראציע
די עלפטע קאַנװענשאָן
56 4

6

8

9

6

6

8

6

5

8

85

0

8

6

6

0

6

6

8

0

ס

9

6

0

85

0

8

0

8

56 6

8

5

6

9

6

9

6

8

9

5

6

6

6

5

6

6

8

9

+

9

65 06

5

9

די נאַציאַנאַלע קאַמיטע פאר'ן יאָהר 11-0101

58 9

5

6

+

9

6

6

5

0

9

6

8

9

=

6

9

8

6

9

5

5

9

0

6

5

06

6

דער סכסוך וועגען די סטייט קאָמיטעס
די נ .י .סטייט קאַמיטע זיענט איבער דער עקזעקוטיוו
קאָמיטע
סטייט קאַמיטעס ווערען די הױיפּט אישום
עס ווערען אייננעפיהרט סיטי און דיסטריקט קאָמיטעס
אנשטאט סטייט קאָמיטעס
סיטי און דיסטריקט קאָמיטעס
;דער פריינך"
4

6

5

4

5 65 5

5

0

6

8

9

5

8

8

פ

ס

9

6

6

6

6

0

6

5

9 65 9

0

8 80

8

פ

0

0

4 86 8

5

טפ ס

4

9

5

5

5

6 85 0

8

9

5

0

5 69

56 5

9

5

+

8

5

4

5

6

5

8

5

0

5

6

8

85

6

8

5

ס

06

85

6

=

5

5

+

5

5

5

+

6

9

848

6

6

6

טס

6

5

8

2

4

4

9

+

6

8

6

0

8

0

0

8

6

0

6

95

0

8

6

8

95

9

0

ס

8

85 95

9

6

6

6

5

9

ס

86

6

5

9

9

8

6

5

0

9

6

9

5

6

8

585 8

דער פארנעהם פון דער ניו יאָרקער סטייט קאַמיטע
צוֹ פאַרשפּרייטען בילדונג
די ערשטע פּראַבעס פון א צענטראַלער עדיוקיישאַנאל
קאָמיטע

5

5

9

6

ה

9

9

0

0

8

8

0

0

5

8

6

5

5 95 65 9 9

6

8

=

8

5

5

5

5

פ

6

8

5

5

8

6

0

6

8

8

8

5

0

0

6

0

0

6

9

6

0

0

6

0

8

8

5

65

די בילדוננס ארבייט אין ארבייטער ריננ

0

8

8 95

די געגנערשאפט צו דער עדיוק .קאָמיטע מצד דער
פון דער

עקזעקוטיווע און די אונטערשטיצונג
מעמבערשיתּ
פראנען ווענען קולטור ארבייט אין ארבייטער ריננ
די בילדונגס ארבייט פארשפּרייט זיך
דער ארבייטער רינג גרינדעט דעם ערשטען פעאלױם
אוניווערויטעט

 ** +א 6א 2אא  6 66 66 66 66א  66 6א 66 66 66

*

5 85 98

5

5

5

ס

5

85

5

8

9

0

8

5

9

5

+

ם

+

=

4

5

א

5

6.

א

85

הא

8

6

6

6

6

א

22.

6

6

6

6

490--0

+

9

6

02 6

48

5

2

004.

1201

זוום

 ,.1.666...45...4יי

די שוהלען באווענוננ

א 808--504.

א

דער אֶנהוֹיב פון די אידישע ארבייטער רינג שולען
דאָס פּראָנראם פון די א .ר .שולען
קורסען

די לעהרער

9

4

6

5

8

8

8

4

=

5

5

9

6

9

6

86

6

84 85

8

8

6

86

8

5

6

+

6

די ארבייטער רינג שולען צוזאמענפאָהר

8

8

9

6

=

8

8

9

5 5

812--8

8

85

8

פ

0

8

6

8

0

8

8

6

0

פ'

5 5

4

6

4 8

8

3

6

9

9

894 --1

+

6

897---9244

דאָס יאָהר ווען דער א .ר .איז געגאננען צוריק
די 21טע יעהרליבע קאַנװענשאָן

818---17
9891--8

פארשידענע אויפטואונגען פון און פאר די שולען
די ארבייטער רינג לייבאָר לייסעאומס  ........יי
(נידיאָרק)

6

6

816--2

א

9, ,.6565666ס195---

א צווייטער פארזוך איינצופיהרען ראַטעזדצאהלונגען '
צום טויטען בענעפיט פאָנד פאלט דורך

5

9

5

6

95

ס

8

0

דער סכסוך צווישען דער עקז .און די אנדערע קאָמיטעס
די דרייצעהנטע קאָנװענשאָן
דער טרויערינער וויינטרויב פאַל
8

5

+

*

9

6

8

6

4

6

6

6

8

ס

6

5

9

0

4

+

9

48 6

6

6

4

6

9

8

0

6

6

6

6

5

5

6

=

8

5

9 6

ס

6

5

4

=

6

6

9 8

6

6 06 6

*

ס

וויינטרויב'ס ראַלע אין ארבייטער רינג
וויליאם עדלין ווערט גענערא? סעקרעטער
דאס וואקסען פון א .ר .אין  3101און די ענדערונג אין
דער רעדאקציע פון ,פריינד"

6

6

8

8

6

6

=

די 91ער קאַמיטע

די 41טע

6

6 6

4 8

= 85 5 6

קאַנװענשאָן

8

9

5

6

5

5

6

4

5

5

4

6

5

6

5

6

6

887---898 .

58 5

=

5

5

6

5

8

5

6

06

=

0

8

8

ס

5

4

6

5

9

6

5

8

6

5

5

6

פ

5

5

4

5

5

8

6

6

8

+

8

6

6

6

6

=

6

0

6

5

0

6

6

5

6

5

6

9

= 56

6

די פאַרוואלטוננ פון ארבייטער רינג {..66.666666.6.9
די פּראַטעסטען געגען דער עקזעקוטיוו און קאָנטראל

קאמיטעס

5

9

8

6

8

58 6

6

6

6

58 9

9

4

6

6

48 8

95

5

5

0

5

5

9

6

9

6

דאָס פּראָנראם פון די ,יוננע"
די 51טע (שיקאגא'ר) קאַנװענשאַן

5 95

די 61טע קאַנװענשאָן ........

5

8

8

5

6

8

6

4

5

9

6

4

8

8

6

5

6

6

9

6

5

8

5

6

6

6

הס

6

6

8

6

6

+

8

6

6

68 6

0

6

8

5

6

0

0

0

=

849--1
5580
886--38
561--6
566---1

819---8
874---978.

=

0

פ

0

8

=

8

=

6

פ

85

8

ס

06

6

9

פ

58 9

9

8

6

6

6

5

6

6

6

=

9

=

א

870---14
889--6

609---504

דער רעפערענדום איבער די באשלוסען פון דער 6טער
קאַנװענשאָן
דער פּעריאָד פון די קורץ-טערמינינע גענעראפ
סעקרעטארען
6

=

8

8 8

6

5

6

6

6 0

60 6

6

9

0

5

6

5

6

6

0

ס

ס

8

0

8

8

0

8

8

9

6

+

8

9

9

5

95

6

09

5

8

6

4

8

6

5

6

8

8 95

0

6

0

6

8

09

0

8

פ

8

0

5

0

6

8

+

0

5

6

ס

0

5

0

ס

0

5

0

8

8

6

8

6

8

6

0

9

0

=

6

6

5

5

6

6

5

5

95

9

6

5

6

+

8

5

=

8

6

0

8

ה

0

5

פ

ס

ס

8

8

6

6

694--8

5 4 59

8

5

5

60 +

5

58 58 5

9

6

5

48 0

6

5

=

9

0

5

= =

96 5

0

=

686--99

8

6

ס

5

8 5

8

דער ,טעג-דעי"
די 71טע קאַנװענשאָן
פ,ראטוירנאל רייטס"
5 95

דער

ספּעציעלער

רייטס

+

5

8

5

6

0

8

= 6

6

6

5

5

5

5

5

6

5

ס

6

6

8

6

6

0

6

0

8

56 5

5

+

6

5

0

4

8

5

8

רעפערענדום
+

+

5

3

4

8

5

5 5

5

6

ווטגען
5

5

5

5

6

5

6

8 65

0

8

0

8

69

6

=

9

608--2

פראטוירנאפ
5

5

5

8

6

5

8

5

5

8

8

6

6

8

8

8

6

4

655---+7

ווו

דאס יאָהר 8191---7191
די 81טע קאַנווענשאן
דער רעפערענדום איכער די באשלופען פון דער
פּיטסבורגער קאַָנװוענשאָן
דאָס יאָהר 9101--8191
4

*

8

8

8

די 91טע (דעטראִיט)
דער רעפעדענדום
קאַנװענשאָן

6

8

45

4

5

9

58 9

6

6

86

6

0

8

65

8

0

8

4

9

8

6

0

9

8

9

0

4

5

9

8

58 5

9

8

8

ט

9

5

86

9

0

6

6

8

0

9

6

8

4

5

8

8

5

8

8

0

9

0

*

0

8

8

6

6

5

5

6

6

6

פ

ס טס 6 5

0 86 8

8

איבער די באשלוסען
6

4

5

6

85 85

9

58 8

8

5

9

60 6

56 6

9

0

6

85 85

6

קאַנװענשאָן
8

8

ס

9

9

0

0

9

669---9
007---9

די 02טע (נוארק) קאַנװענשאָן

5

5

ס

8

5

0

0

=

5 0

6

9

8

6

0

5

9

5

9

5

 5ס

5

5

5

5

ה

5

9

8

0

9

ס

9

6

5

8

6

5

=

5 85 4

0

ס

8

9

5

9

5

65

0

9

8

6

5

5

0

9

6

8

6

9

0

6

6

6

9

5

0 85 5

8

56 0

8

6

8

6

6

9

9

8

788--1

5

5

58 5

8

6

8

90 8

8

5

8

0

0

0

8

8

8

9

9

9

9

0

9

0

8 58 9

6

8

8

8

8

5

6

6

4

56 6

= 56 0

ס 8 85

5

6

9

+

4

0

9

6

0

0 6

95

5

5

0

0ס

0

6

9

6

6

0

8

?700--8

6

58 8

6

6 06 8

9

608--8

707--60

9

8

0 6

8

9

781--08

0

די 99טע (טאַָראַנטאָ) קאַנװענשאָן

6

6

9

079--7
688--9

פון דער 91טער

דאָס יאָחר 1901---0991
די איין און צוואנצינסטע קאַנװענשאן (באָסטאן)
דער רעפערענדום איבער די באשלוקען אויף דער
2מער קאַנװענשאָן
9991--+1
0

6
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צווישען דער 91טער און 09טער קאַנווענשאָן
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8ס}687--
807--6
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רעפערענדום איבער די באשלוסען פון דער פפטער
קאַנװעגשאָן
8--9ס
נאָך דער טאַראַנטער קאַטוענשאָן
09--89ד
דער אינצידענט פיט דער א .ר .דעלענאציע וואס איז
ניט ארייננגעלאָזען געווארען אין סאַװעט רוסלאנד 808---199. .
יי
די ספּעציעלע קאַנװוענשאן זיצונג פֿון 9901
806--804
דאָס קאַנװענשאַנלאָוע יאָהר
41 0--6
די אינסטאַלירונג פוֹן דער איצטינער עקזעקוטיווע
818--6
די מעדיצינישע חילף אין ארבייטער רינג
די געשיכטע פון סעמעטערי דעפּארטמענט
א קורצער סך הכל איבער דער א .ר .געשיכטע
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פעהלער אויסבעסערונגען.
(פון צווייטען טייל)

זייט  ,684שורה  89שטעחט :בילדינג  --דארף זיין  :בילדונג.
ש .אנאָווסקי  --דארף זיין:
זייט  ,800שורה  81שטעהט:
יאַנאָווסקי.
זיים  ,699שורה  6שטעהט:
הערט.

צונעעהרט  --דארף זיין :צונע-

אויף זייט  989צווישען די נאַציאָנאַלע בעאמטע איז דורך א
טעות אויסגעלאָזען געווארען י .ישורין'ס נאָמען ,וועלכער איז דא-
מאָלסט געווען דער סעקרעטער פון די נאַציאַנאַלע באָארד און די-
רעקטאָרען.
זייט  ,810שורה  19שטעהט:

ברפט  --דארף זיין בטרט.

אויף זייס  ,070צווישען די מיטנלידער פון דער נ .ב .ד .שטעהט:
י .מאטענקא ,פּענסילוועניא -- ,דארף זיין  :קענעדע.
זייט  ,197שורה  9שטעהט צו העכערען דעם קראנקען בענעפיט
פאַנד -- ,דארף זיין  :צו העכערען דעם קראנקען בענעפיט.

אַלמאַנאַך פון ברעגטשעס
דער רעקאָרד פון זייער טעטינקייט אויף אלע געביטען
זיינען געגרינדעט געווארען).
בר.1 .

בר.9 .

בר.9 .

זינט זיי

געגר .טעפּט 0091 .מיט  181מומגל; אָנפאנג  194--8901מימגל.
שמיצע :צו קראַנקע טוטגל ,488,014 .סטריויקט  ,880,19סאָצ.
פארטווען  ,8049סלחמה און פּאָגראָט קרבנות  ;820,16אלגע-
מיינע---צו פערשידענע אונסטוטוצועט .022,119
געגר .סעפט 0001 .מיט  601מיטגל ,אָנפאנג  810--6901מיטמגל.
שטוצע; פּאָגראָס און מלחמה קרבנות 80090ן אלגעמווגע--צו
פערשידענע אונסטיטוציעס .0489
געגר .סעפט 0091 .מיט  81טיטגלן אָנפאנג  080--8991מטיטגל.
שפוצע :צו קראַנקע און נוומ"
( 8פוֹן דו ערשטע גרינדערס).

ליידענדע מימגל ,000,118 .פטרויקס  ,5848,19בונד  ,0089סאָצ.

בר.4 .

בר.9 .

בר.6 .

פּארטויען  ,002,19פאף פּאָגראָם און מלהטה קרבנות ,8/8,19
הואס יערליך  ;819אלגעמיונע--צו פערשידענע אונסט882,19 .
געגר .סעפּט 0001 .טיט  78טיטגל ;.אָנפאנג  .401--8991שטיצץ:
צו סטרווקס  ,489סאָצ .פארטוו  ,816פאר פּאָגראָם און סלחמה
קרבנות  ,8109הואס .88209
געגר .נאָוו 0001 .טיט  00טיטגל; אָנפאנג  871--899טוטגל.
שטוצע :צו סטרווקט  ,09/סאָצ .פּארטיו  ,810פאר די מפאַנראָם
און מלחמה קרבנות  ,1019אלגעמויגע .69

געגר .יאנוו 1091 .טיט  8פמיטגלן אָנפאנג  048--8901מוטג.
שטיצע :צו קראַנקע טומג.
( 8פון די ערשטע גרונדערס).

 ,,8צו סטרייקס  ,8989בוגד  ,2419סאָצ .פּארט ,0019 .פּאַגראָם
און מלחמה קרבנות  ,8180היאס  019יערליך; אלגעמיונע--צו
פערשודענע אונסטוט.4869 .
בר 1 .געגר .פעפּט 0091 .טיט  94מיטגל;ן אָנטאנג  882--8901טוטגנף.
שטיצע :צו סטרייקט  ,089פאר דו פּאָגראָס און מלהמה קרבנות

85
בר.8 .

בו.9 .

אלגעמיינע---צו פערשידענע אונסט.819 .

געגר .סעפט 1091 .מיט  89טומגלן אָנפאנג  041--8991טיטגל.
( 82פון די ערשטע גרונדערס).
שטיצע :צו קראַנקע מיטגלף
סטרייקס  ,0099בונד  ,0080סאָצ .פארט ;,0099 .אלגע-
,0
מוינע--צו פערשידענע אוגסטיט.0849 .
געגר .סעפּט 0001 .מיט  18מימגלן אָנפאנג  889--8901טיטגף
אלגעמיינעץ שטיצע .859

 (5די אונפאָרמאַצוע און ארווסגענומעז געװאָרען פון דו ענטפערס,
װאָס ברענטשעס האָבען צוגעשוקט אווף דו אָנפראַגען וועגען זייער טע-

טוגקווט.

געענטפערט

האָבען

ארום

004

ברלנפשעס.

דו

רעקאָרדס

די ברענטשעם .װאָס האָבען גום גקעכטפערט ,און דֹאַ אַנגענעבען
דאָקומענטען פֿון דושעגעראל אָפוֹט.

פון

לייט דו

ו
געגר .טעפּט 0091 .מיט  71מיטגל; אָנפאנג 181--8991

מימגל.

בֿר.

610

בר.

 .1געגר .מאו  1001מיט  81מיטגל; אָנפאנג  968--8991מימגל.

( 01פון די ערשטע גרינדערס).

שטיצע:

צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מימגל ,00099 .סטרייקס  ,0099צו רוסישע רעװאָל.
פּארט ,00089 .צו דער סאָצ .פּאױט ,0089 .פאר די פּאָגראָם און
מלחמה קרבנות  ,0089חואס  019יערליך; אלגעמוונע---צו פער-
שודענע אונסטיט.00184 .
( 4פון די ערשטע

גרינדערס).

שטיצע צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,88069 .סטרייקס  ,8784צו רוסישע רעװאָל.
פּארט ,7098 .צו דער סאַצ .פּארט ,8089 .פאר פּאָגראָם און מלחמה
קרבנות  ,4969היאס  019יערליך; אלגעמיונע--צו פערשידענע
אינסטיט.011,19 .
בר.

 2געגר .מאי  1091מיט  81מיטגל;

אָנפאנג  088--8901מימגל.

( 8פון די ערשטע גרינדערס) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
לוודענדע מימגל0007 .ש ,סטרייקס  ,00059פאר פּאָגראָם און
מלחמה קרבנות  ,000,79היאס  099יערליך; אלגעמוונע--פערשו-
דענע אינסטיט.971,99 .

געגר .יונו  1001מיט  69מיטגל; אָנפאנג  949--8991מימגל.

בר.

.8

בר.

ליידענדע מיטגל ,000,49 .צו דער סאָצ .פּארט ,0899 .זיאס 819
יערליך ,אויסגאַבען אויף לעקטשורס .0089
 .4געגר .דעצ 8001 .מיט  09מיטגל; אָנפאנג  041--8991מיטגל.

( 8פון די ערשטע גרינדערס).

( 6פון די ערשטע גרינדערם).

לוידענדע מיטגל.

,000,94

שטיצע:

צו קראַנקע און נוים-

שטיצע:

צו קראַנקע און נויט-

צו סטרויקס

צו רוסישע

,000,60

רעװואָל .פּארט ,0029 .צו דער סאָצ .פּארט ,002,19 .היאס
וערליך; אלגעמוונע--צו פערשידענע אינסטיט111,19 .
בר.

019

 5געגר .סעפט 1091 .מיט  48מיטגל; אָנפאנג  134--8991מימגל.
שטיצע פאר די פּאָגראָטס און מלחמה קרבנות  ;70/,19אלגע-
מיינע--צו פערשידענע אינסטיט.1019 .

בר.60 .

געגר .סעפּט 1091 .מיט  88מיטגל; אָנפאנג  101--8991מומגל.
אַלגעמײינע שטיצע .9899

בר.

.7

געגר .דעצ 1091 .מיט  91מיטגל;
אלגעמוונע שטיצע .1099

מימגל.

בר.

.8

געגר .פעב 6001 .מיט  71מומגל; אַנפאנג  907--8901מימגל.

בר.

.9

אָנפאַנג 871--8991

צו קראַנקע און נויט-
 ,000,19צו רוסישע
 ,0899פאר די פּאָגראָם
יערליך; אלגעמוינע--

( 4פון די ערשטע גריגדערס) .שמיצע:
ליידענדע מיטגל ,004,99 .צו סטרויקס
רעװואָל .פּארט ,0099 .צו דער סאָצ .פארט.
און מלחמה קרבנות  ,0830היאס 819
צו פערשידעגע אינסטום.89/9 .
געגר .מארטש  9091מים  41מומגל; אָנפּאנג  939---8991מימגפ.
שטיצע :צו סטרווקס  ,9819צו דער סאָט .פארט ,089 .פּאָגראָם

וו
און מלחמה קרבנות  ;8819אלגעמווגע---צו פערשודענע אונסטי.
בר.

0

בר.

.1

בר.

2

בר.

54

בר.

.4

בר.

.8

בר.

6

בר.

.7

.0
געגר .טעפּט 9091 .מיט  94מיטגל; אָנפאנג  034--8991מימגל.
שטיצע צו די פּאָנראָם און טלחמה קרבנות  ;4449אלגעמיינע
שטיצע צו פערשידענע אונסטיט.0419 .
געגר .סעמט 9091 .מיט  71מיטגל; אָנפאנג  901--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נּויט-
( 4פון די ערשטע גרונדערס).

לוודענדע מיטגל ,9799 .צו סטרייקט  ,0009צו רוסישע דעװאָל.
פּארט ,0080 .צו דער סאָצ .פּארט ,0049 .צו די פאָגראָם און
מלחמה קרבנות  ,000,419היאס  89יערליך; אלגעמוינע--צו
פערשידענע אינסטיט.8409 .
געגר .אָקט 9091 .מיט  89מימגל; אַנפאנג  991--8901מיטגל.
( 01פון די ערשטע גרינדערס) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-

באדערפטיגע טוטגל.008,89 .
געגר .יאנוו 8091 .מוט  41מומגל; אָנפאנג  014--8901מיטגל.
( 6פון די ערשטע גרינדערס) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,511,99 .צו סטרויקט  ,6979צו רוסישע רעװאָל.
פּארט ,0020 .צו דער סאָצ .פארט ,6892,19 .צו דו פּאָגראָם און
מלחמה קרבנות  ,184,14היאס  899יערליך; אלגעמיינע--צו
פערשידענע אינסטיט.180,19 .

געגר .יאנ 8091 .מיט  41טיטגל; אָנטאנג  900--8901מיטגל.
שטיצע צו
שטיצע צו
געגר .אָקט.
אלגעמיינע

די פּאָגראָם
פערשידענע
 6091טיט
שמיצע צו

און מלחמה קרבנות  ;0169אלגעמוונע--
אינסטיט.8119 .
 98מיטגל; אַנפאנג  919--8991מיטגל.
פערשודענע אונסטיט.8899 .

געגר .טמארטש  8091טיט  89מיטגל; אָנפאנג  741--8991מימגל.
גרונדערס).

שטיצע

צו

נויטליידענדע

( 8פוֹן די ערשטע
מיטגל009,18 .
געגר .אפּריל  8091מוט  99טיטגל; אָנטאנג  698--8991מומגל.
( 91פון די ערשטע גרונדערס) .שמיצע צו נויטלוידענדע מימגל.
צו ער סאָצ .פארט ,089 .היאס  899יערליך; אלגע-
,0
מיינע---צו פערשידענע אונסטים.8419 .
געגר .יולי  8001טיט  81טימגלן אָנפאנג  981--8901טוטגל.
שמיצע צו קראנקע און נויט-
( 4פון די ערשטע גרינדערס).
ליידענדע מיטגל ,000,49 .צו סטרייקס  ,0059רוסישע רעװאָל.
פּארט ,0829 .פאָצ .פּארט ,00829 .פּאַגראָם און מלחמה קרבנות.
 ,95חהיאס  019יערליךן אלגעמוונע--צו פערשורענע אונסם.

בר.

.0
בר.

.9

געגר .יוני  8001טיט  81מומגלן אנפאנג  091--8901מימגל.
( 8פוֹן די ערשטע גרונדער) .שטיוצע :צו קראנקע און נוים-
ליידענדע טֿימגל ,01819 .סטרווקט  ,008,19רוסושע רעוואָל .פּארט.

1/
 ,8סאָצ .פארט ,0919 .היאס  899יערליך ,אלגעמוינע שמיצע
צו פערשידענע
בר.

.0

בר.

1

אוגוסט

8001

אינסטיט.

מיט

.000,19

 18מיטגל;

( 8פון די ערשטע גרונדערס).

אָנפאנג 761--8901
שטיצע:

מיטגל.

צו קראנקע און נויט-

לוידענדע מיטגל ,006,19 .צו סטרייקס  ,0089סאָצ .פּארט,0029 .
פאר דוי פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ,0089היאס  019יערליך;
אלגעמוינע---צו פערשודענע אונסטיט.8750 .
געגר .יוני  0101מיט  61טימגל; אָנפאנג  44--8901מיטגל.
שטיצע פאר די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ;9889אלגעטיינע
שמוצע צו פערשודענע אונסטוט.19/ .
אָנפאנג  189--8901מיטגל.

 ,82געגר .סעפּט 8091 .מיט  89מיטגל;
אלגעמיינע שטיצע .449
 ,88/ .געגר .יאנ 1191 .מיט  991מומגל; אָנפאנג  071--8901מימגל.
אלגעמוונע שטיצע צו פערשידענע אונסטוט8999 .
 .84געגר .נאָוו 6001 .מיט  49מיטגל;ן אָנפאנג  88--8991מימגל.
אלגעמיינע שטיצע .989
 .88 .געגר .נאָוו 1991 .מיט  88מוטגל; אָנפאנג  011---8991מיטגל.
,86 .

געגר.

יולו  7001מים  89מיטגל;

אָנפאנג 881--8901

מימגל.

( 49פון די ערשטע גרינדערס) .שטיצע :צו קראַנקע און נויםמ-
ליודענדע מימגל ,000,99 .צו סטרווקט  ,000,19פאָצ .פארט,089 .
היאס  019יערליך; אלגעמיינע--צו פערשידענע אינסט.890,19 .
 ,87 .געגר .סעפּט 6001 .מיט  16מיטגל; אָנפאנג  0641---8901מיטגל.
שטיצע :צו דו פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ;8089אלגעמיונע--
צו פערשידענע אינסטיט.209 .

געגר .נאָוו 8001 .מיט  09מימגל; אָנפאנג  411--8991מימגל.

בר.

.8

בר.

היאס  019יערליך; אלגעמיינע--צו פערשידענע אינסטיט.4949 .
 .09געגר .סעפּט 0091 .מיוט  54מיטגל; אָנפּאנג 989--8901---מוטגל.

( 6פון דו ערשטע גרינדערס).

שטיצע:

צו קראנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,026,19 .פאר סטרייקס  ,0069רוסישע רעװואָל.
פּאַרט ,1099 .סאָצ .פּארט.

 ,0399פאר

רוסישען

רעליעף ,9889

בווגעשטייערט צום רוסישען רעליעף  ;8089אלגעמוינע--שטיצע
צו פערשידענע אינסטוט.1499 .
בר.

0

בר.

1

בֵר.

,2

געגר .נאָוו 8091 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  401--8991מיטגל.
שטוצע :צו קראנקע און
( 6פון די ערשטע גרינדערס).
נויטליודענדע מימגל ,008,99 .סטרייקט  ,0089רוסישע רעװאָל.
פּארט ,9916 .סאָצ .פּארט ,0039 .רוס .רעליעף  ,0089היאס 019

יערליך; אלגעמיינע--צו
געגר .נאָוו8091 .

פערשידענע אונסטיט.002,19 .

טיט  81מימגלן

בויגעשטייערט צום רוסישען

אָנפאנג 87--8901

מימגל.

רעליעף  ;8709אלגעמיינע שטיצע

.7

געגר .דעצ8001 .

מוט  69מיטגלן

אנפאנג 004--8901

טיטגל,

{שש

יע

בר ,54

בווגעשטווערט צום רוסושען רעליעף  ;9049אלגעמיינע שטיצע
פסע.
געגר .וֹאנ 4001 .מיט  91מיטגל; אָנפאנג  924--8991מימגל.
(? פון דו ערשטע

שטיצע צו קראַנקע און נווט-

גרונדערס).

ליידענדע מיטגל ,781,129 .צו סטרייקערס  ,000,89רוסישע
רעװאָל .פּארט ,0089 .סאַצ .פארט ,005 .פּאָגראָם און מלחמה
קרבנות  ,000,99היאס  099יערליך; אלגעמוינע--צו
אינסטיט.544,19 .
בּו,44 .

בֿר.54 .

פערשידענע

געגר .נאָוו 6091 .מיט  89מומגל; אָנפאנג  06--8901מיטנל.
(? פון די ערשטע גרונדערס) .שטיצע צו קראַנקע און נוימ-
ליידענדע מיטגל ;008,19 .אלגעמיינע שטיצע .809
געגר .ואנ 4001 .מיט  08מיטגל; אָנפאנג  088--8991מימגל.
( 9פון די ערשטע גרינדערס).

שטיצע צו היאס  999יערליך.

.04

געגר .אפּריל  9091מיט  81מיטגל; אָנפאנג  08--8901מיטגל.

בר.44 .

שטיצע צו קראנקע און נויט-
( 9פון די ערשטע גרינדערס).
ליידענדע מיטגל ,061,94 .סטרויקס  ,000,99רוסישע רעװאָל.
פּארט ,0089 .סאָצ .פארט ,0020 .פּאָגראָםס און מלחמה קרבנות
 ,85חיאס  0099יערליך; אלגעמיונע שטיצע 808,89
געגר .פעב 4091 .טיט  69מימגלן אָנפאנג  961--8991מיטגל.
שטיצע :צו קואַנקע און
(אוינער פון די ערשטע גרונדערס).
גונטוליידענדע מיטגל ,001,19 .רוסישע רעװאָל .פּארט,0089 .
אלגעמיינע--צו פער-
סאָצ .פּארט ,0049 .הואס  014יערליך.
שודענע אונסטיט.8199 .

בר.

בר . 84 .געגר .ואג 4001 .מיט  51טוטגל;
שטיצע:

פּאָגראָם און מלחמה

אָנפאנג  901--8901מיטגל.
אלגעמיינע שטיצע

קרבנות }700

.1

בר,94 ,

געגר .יולו  4091מום  89טימגלן אָנפאנג  869--8901מוטגל.
שטיצע :קראַנקע און נויט"
( 89פון די ערשטע גרינדערס).
לוידרענדע מימגל ,008,89 .סטרווקס  ,001,99רוסישע רעװאָל.
פּארט ,0819 .סאָצ .פארט ,042 .פּאַגראָס און מלחמה קרבנות ,0059

אסטיט.
היאס  59יערלוך; אלגעמוונע--שטוצע צו פערשידענע ג
58
בר.09 .

געגר .פע  4091מיט  68מיטגל;
שטיצע :צ ,פּאָגראָם און מלחמה

אָנפאנג  794--8991מיטגל.
קרבנות  ;:8994אלגעמוינע

שטוצע .089
בר.18 .
בֹּר.98 .

3ר.85 ,

געגר .פעב 4001 .מיט  49מומגל; אָנטאנג  981--8901מימגל.
אלגעמוונע
געגר .פעב.
שטיצע :צו
אלגעמיונע
געגר .פעב.
( 01פון

דו

שטיצע--צו פערשידענע
 4001מיט  41מיטגל;
סטרייקס  ,0119פּאָגראָם
שטיצע--צו פערשודענע
 4001מוט  10מוטגלן
שרישטע
385,
52
די

טא

גריצלער).
=

יט

צָ .לאט

תט

/

אונע ויםט.0919 .
אָנפאנג  984--8901מימגל.
און מלחמה קרבנות ;899,19
אונסטים.8819 .
אָנפאט;  179 -30901טומ

מס'לטב

פ  * 5אל

? 7הבט

+

אך

5

ס

 2עקקט

רז

8

יז הת (

אנן

פא

9

נלוע
ה

0

".לא

זצ
ליידענדע מימגל ,008,99 .צו די פּאָגראָם און מלחמה קובנות
היאס  019יערליך ,אויסער די יערליכע שטיצע ;0089
,0
אלגעמיינע--שטוצע צו פערשידענע אינסטיט.854,19 .

בר.4 .

געגר .ואנ  9091מיט  98מיטגל; אָנפאנג  801--8991מוטגל.

שטיצע צו פּאָגראָס און מלחמה קױבנות  ;7519אלגעמיונע שמו-
צע .499
געגר .יוני  7091מיט  98מיטגל; אָנפאנג  98--8901מיטגל.
שטוצע צו די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  90791אלגעמיינע--
שטיצע צו פערשידענע אינסטיט.80 .

בר.

6

בּר.

 .6געגר .מאו  4901מיט  69מיטגל; אַָנפאנג  78---8991מיטגל.
 .7געגר .אפַּרול  7091מיט  09מיטגל; אָנפאנג  09---8901מיטגל.
מיט  78מימגל; אָנפאנג  89--8901מימגל.
 .8געגר .אָקט7 .
אלגעמיונע שטיצע .289

בר.

בר.

בר.8 .

בר.

60

בר.

:1

געגר .ווני  7001מוט  98מימגל; אָנפאנג  89--8901מוטגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ;9684אלגעמיונע
שטיצע .019
געגר .ואנ  4091מיט  99מוטגלן אָנפאנג  00--8901מומגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָם און מלחמח קרבנות  0814אלגעמייגע
שטיצע .989
|

געגר .יאנ 9101 .מיט  881מיטגלן אָנפאנג  012---8991מוטגל.

שטיצע :צ ודי פּאָגראָס און מלחמה קרבנות
שטיצע .469

 ;1649אלגעמייגע
:

בר .2 .געגר .מארטש  4091מיט  99מיטגל ;.אָנפאנג  809---8991מימגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ;970,1אלגעמוונע
שטוצע .9919
בר.

8

בר.

.4

געגר .מארטש  4091מיט  61מיטגל; אָנפאנג  991--8991מיטגל.
( 6פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויש-
ליידענדע מיטגל ,672,19 .סטרייקס  ,006,19רוסישע
פּארט ,0849 .סאָצ .פארט ,0889 .פּאָגראָם און מלחמה

רעװאָל.
קרבנות

 ,6היאס  019יערליך ,אלגעמיונע שטיצע 8109
געגר .יולו  7091מיט  04מיטגלידער; אָנפאנג  119--8991מוטגל.
שטיצע :צו סטרייקט  ,189פּאָגראָםס און מלחמה קרבנות .089/
געגר .מארטש  4091מיט  51מיטגל ;.אָנפאנג  081--8901מיטגל.

בר,

( ֿ9פון די ערשטע

גרינדער).

שטיצע:

צו קראנקע

מיטגל.

 ,0סמרויקס  ,008,19פּאַגראָם און מלחמה קרבנות ;0829
אלגעמיינע--צו פערשידענע אינסטיט ,8019 .היאס  89יערליך.
בר.

060

געגר .אפּרול  4001מיט  81מיטגל; אַנפאנג 801--8991

מיטגל.

( 9פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,088,19 .סטרייקס  ,000,29רוסישע רעװאָל.
פּארט ,000,19 .סאָצ .פּארט ,000,99 .היאס
שידענע אונסטיט0189 .

019

יערליך ,פער-

וצ
בר.

7

בר.

.8

בר.

9

בר.

10

בר.

.1

בר.

.8

געגר .פעב 6001 .מיט  79מוטגל; אָנפאנג  801--8901מוטגל.
019

שטיצע; :צו דו פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ,0089היאס
יערליך; אלגעטמיינע שטיצע צו פערשידענע אונסטיט.8229 .
געגר .ואנ 6001 .מיוט  09טוטגל; אָנפאנג  891--8991מיטגל.
( 49פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נווט-
ליידענדע מיטגל ,996,99 .סטרויקס  ,8789רוסישע רעװואָל .פּארט.
 ,7סאָצ .פארט ,7099 .פּאָג .און מלחמח קרבנות  ,7259היאס
 0יערליך ,אויסער די יערליכע שטיצע  ,0019פערש .אונסט.
.9
געגר .אָקט 6091 .מיט  68מומגל; אָנפאנג  791--8901מיטגל.
שטיצע צו די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ,4789אלגעטיינע
שטיצע .009

געגר .מאי  4001מיט  81מיטגל; אָנפאנג  099--8901מוטגל.
שטיצע צו קראנקע און נוים-
( 7פון די ערשטע גרונדער).
לוידענדע מיטגל ,000,49 .סטרויקט  ,0069רוסישע רעװואָל .פּאַרט.
 ,0סאָצ .פּארטיי  ,0089פאַגראָס און מלחמה קרבנות ,000,19
חיאס  899יערליך; אלגעמיינע--צו פערשידענע אינסט.800,19 .

געגר .יולו  8101מיט  18מומגל;
שטוצע

צו סטרווקס

אָנפאנג  89--8991מיטגל.

.00899

געגר .יוני  4001מיט  89מיטגל; אָנפאנג  878--8991מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע מימגל.
( 09פון די ערשטע גרונדער).
רוסישע רעװאָל .פּארט ,0099 .סאָצ .פּארט ,0099 .פער-
,0
שידענע אונסטיט.0189 .
געגר .סעפּט 6091 .מיט  48מומגל; אָנפאנג  098--8991מימגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָם און מלחמת קרבנות  ,8419אלגעמיינע
שטיצע .099

בר.

בר.

.8

בר.

16

בד.

.7

בר.

.8

געגר .יולו  4091מיט  99מיטגל; אָנפאנג  989--8991מיטגל.
( 91פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליודענדע מיטגל ,985,89 .סטרויקס  ,9099רוסישע רעװאָל.
פּארט ,061,99 .סאָצ .פארט ,280,19 .פּאָגראָם און מלחמה קרבנות
החואס  019יערליך; אלגעטיינע--צו פערשידענע אונסט.
,4
.0
געגר .יולי  4091מוט  89טוטגל; אָנפאנג 06--8901
שטיצע :צו קראנקע
( 8פון די ערשטע גרינדער).
,0

אינסטיט.

סאָצ.

פּארט.

;0089

אלגעמיינע

שטיצע--צו

טימגל.
מיטגל.

פערשודענע

 ,9619היאס  89יערליך.

געגר .אויגוסט  4091מיט  88מוטגל; אָנפאנג  041--8901מומגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ,9029אלגעמיינע
שטיצע .889
געגר .יולו  4091מיט  99מומגל; אַנפאנה  91--8901מיטגל,

אלגעמוינע שטיצע 859

זצ
בֹר.

.9

3ר.

.0

געגר .סעפּט 4001 .מיט  88מוטגל; אָנפאנג  819---8991מימגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָס און מלחמה קרבנות  ,1819אלגעמיינע
שטיצע .089

.81 .

געגר .אויג 4001 .מיט  09מוטגל; אָנפאנג  899--8901מוטגל.

געגר .אויג 4001 .מיט  09מיטגל; אָנפאנג  198--8901טימגל,
שטיצע :צו סטרויקס  ,0889פּאָגראָס און מלחמה קױבנות ;04589
| אלגעמוינע--צו פערשידענע אונסטיט9149 .

שטיצע :צו די פּאַגראָם און מלחמה קרבנות  ,0519אלגעמיינע
שטיצע .849
ה.

,9

געגר .נאָוו 4001 .מיט  89מוטגל; אָנפאנג  991--8901מימגל.
שטיצע:

(? פון די ערשטע גרינדער).

צו קראנקע און נוים-

ליידענדע מיטגל ,000,119 .סטרויקס  ,000,19סאָצ .פארט;0089 .
אלגעמיינע---צו פערשידענע אונסטיט ,000,99 .האַיאט  89יערליך.
2ר.

8

בר,

4

בר.

5

בר.

.6

בר.

.4

בר.

.8

בר.

.9

בַר.

0

בר.

1

בר.

.2

געגר .נאָוו 4091 .מיט  89מוטגל; אָנפאנג  198--8991מיטגל.
( 81פון די ערשטע גרינדער).

שטיצע:

ליידענדע מיטגל ,008,99 .סטרויקס

צו קראַנקע און נוים-

,008,99

רוסישע

רעװאָל.

פּארט ,0056 .סאָצ .פּארט ,0599 .פּאָגראָם און מלחמה קרבנות
 ,0האיאס  019יערליך; אלגעמיינע---צו פערשודענע אונסט.
.0
געגר .נאָו 4091 .מיט  81מוטגל; אָנפאנג  091--8991מיטגל.
שטיצע צו די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ,801,19האיאס ,0019

אלגעמיוינע שטיצע .0819
געגר .דעצ 4091 .מיט  09מיטגל;

אָנפאנג 971--8901

מימגל.

שטיצע צו די פּאָגראָס און מלחמה קרבנות .4889
געגר .דעצ 4091 .מיט  84מיטגל; אָנפאנג  002--5991מימגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָם און מלחמה קרבנות  ,1089אלגעמיינע
4
שטיצע .889
געגר .יאנ 8091 .מיט  69מוטגל; אָנפאנג  081--8991מימגל.
שטיצע :צו די פּאָגראָםס און מלחמה קרבנות  ,1819אלגעמיינע
שטיצע .909

געגר .יאנ 8091 .מיט  98מימגל; אָנפאנג  984--8901מוטג.
ביישטייערונג צום רוסישען

רעליעף  ,4909אלגעמ .שטיצע 984

געגר .יאנ 5001 .מיט  98מוטגל; אָנפאנג  68--8901מומגל.
אלגעמוינע

שטיצע

.619

געגר .מארטש  5091מיט  71מוטגל; אָנפאנג  498--8901מיטגל,
ביישמויערונג צום רוסישען רעליעף  ,9119אלג .שטיצע .7419
געגר .מארטש  9001מיט  49מיטגל; אָנפאנג  09--8991מיטגל.
ביושטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,1849אלגעם .שטיצע 199
געגר .מאו  8001היט  09מיטגלן אָנפאנג  688--8901מיטגל.
שטוצע :סטרויקס  ,8019פּאָגראָס און מלחמה קרבנות ,08099
אלגעמוינע שטיצע 089

ו

16
געגר .אָקט 9091 .מיט  79מיטגל; אָנפאנג  801--8901מימגל.

בר.

8

בר.

.4

געגר .דעצ 8001 .מיט  71מוטגל; אָנפאנג  891--5991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסושען רעסיעף  ,9799אלגעם .שטיצע .9019

בר.

8

געגר .יולו  6091מיט  81מוטגל; אָנפאנג  901--8901מימגל.
( 9פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע טיטגל,0059 .
סטרייקס  ,8899פּאַגר .און מלחמה קרבנות  ,0099האיאס 019

בר.

0

בר.

7

בר.

8

געגר .אָקט 6091 .מוט  04מימגל; אָנּפאנג  861---8901מוטגל.
( 09פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליידענדע מוטגל ,000,89 .פּאָג .און מלחמה קרבנות  ,0099האואס
 0יערליך; אלגעטיינט שטיצע--צו פערשידענע אינסט.0019 .

בר.

.9

געגר .נאָוו 6001 .מיט  88מוטגל; אָנפאנג  808--8991מיטגל.

בר.

 .0געגר .נאָוװ6091 .
ביישטויערונג צום
 .1געגר .דעצ6091 .
אלגעמוינע שטיצע

שטיצע :צו קראַנקע טיטגל ,000,99 .ביישטייערונג צום רוסישען
רעליעף  ,6019אלגעמיינע  ,814האיאט  019יערליך.

יערליך ,אויסער

אונסטיט.

דעם ;8919

אלגעמיינע שטיצע--צו

פערשידענע

.9649

געגר .יולו  6001מיט  09מיטגל; אָנטאנג  071--8991מימגל.
( 11פון די ערשטע גרונדער).
האיאס  019יערליך;
,0
אינסטוט.8719 .

שטיצע :צו קראַנקע מיטגל.
אלגעמיינע? --צו פערשידענע

געגר .אויג 6091 .מיט  84מיטגל; אַנפאנג  081--8901מומגל.
( 01פון די ערשטע גרונדער) .שמיצע :צו קראַנקע און נויט-

ליידרענדע מיטגל ,008,89 .רוסישע

רעװאָל .פארט ,0099 .סאַָצ.

פּארט ,0819 .פּאָג .און מלחמח קרבנות  ,000,99האיאס  89יערי

לוך; אלגעמוונע--צו

פערשידענע אונסטיט.

רעליעף
צום ווסישען
בוישטויערונג
שטיצע---צו פערשידענע אינסטיט.0009 .

בר.

0189

:921849

אלגעמיינע

מיט  10מיטגל; אָנפאנג  888--9991מיטגל.
רוסישען רעליעף  ,7/49אלגעט .שטיצע .019
טיט  71מיטגלן אָנפאנג  14--899מיטגל.
809

בר .8 .געגר .נאָו 6091 .מוט  79מוטגלן
אלגעמוונע שטיצע .89/
בר .83 .געגר .דעצ 6001 .מיט  61מיטגלן אָנפאנג  81--8901מימגל.
אלגעמיינע שטיצע .089
בר .4 .געגר .מאו  0091מיט  61טוטגל; אָנפאנג  08--8991מימגל.
( 9פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע מיטגל,0019 .
סטרווקס  ,008,19רוסושע רעװאָל .פּארט ,0019 .האיאס 89
וערליך ,אלגעמיונש שטיצע 889
בד .95 .געגר .סאו  6091מיט  51מוטגלן אָנפאנג  782--8991טימגל.
אָנפאנג 88--8901

( 8פון די ערשטע גרונדער).
0

יערליך.

מיטגל,

שטיצע :אלגעמוונע  ,899האואם

8
.6

אָנפאנג 481--8901

געגר .דעצ 6001 .מיט  88מיטגל;
אלגעמוונע שטיצע .909

מומגל.

 .געגר .דעצ 6091 .מיט  49מיטגל; אָנפאנג  991--8901מוטגל
שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
( 9פון די ערשטע גרינדער).
ליידענדע מיטגל ,008,58 .סטרייקס  ,004,94פּאָג .און מלחמה
קרבנות  0070האיאס  899יערליך; אלגעמווגע שטוצע  --צו
פערשידענע אינסטיט.8920 .
בר.

 .8געגר .דעצ 9191 .מיט  71מיטגל; אָנפאנג  86--8901מיטגל.
בוישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,652,19אלגעם .שטיצע .019

בר.

 .9געגר .פעב 7001 .מיט  79טיטגל; אָנפאנג  77--8991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  170,191אלגעמיינע שמו-
צע צו פערש .אינסטיט.9519 .

כר.

מימגל.

 .0געגר .פעב7091 .

מיט  61מיטגל;

( 9פון די ערשטע גרונדער).

אָנפאנג 989--8901

שטיצע:

צו קראנקע מימגל.

 ,0סמרויקס  ,000,39פּאָג .און מלחמה קרבנות ,0049האיאס
 0יערליך.
בר.

 .1געגר .נאָוו 6101 .מיט  49מיטגל;
אלגעמוינע שטיצע 899

כר.

 .2געגר .יאנ 7001 .מיט  49מומגל; אָנפאנג  781--8901מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען
צע צו פערש .אונסטיט.0819 .

בר.

אָנפאנג 78--8901

רעליעף ;514,89

מומגל.

אלגעמיינע שטי-

 .8געגר .יאנ 7001 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  801--8991מימגל.
שטיצע :צו קװאַנקע מיטגל.
( 8פון די ערשטע גרינדער).
סטמרויקס  ,0089רוסישע רעװאָל .פּארט ,0049 .סאָצ.
,0
פּארט ,0089 .האיאס  59יערליך; אלגעמוינע--צו פערשודענע
אונסטיט.890,19 .
 .114געגר .פעב 7001 .מיט  09מימגל; אָנפאנג  111--8991מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נוום-
( 9פון די ערשטע גרינדער).
ליידענדע מיטגל ,9889 .סטרייקס  ,489,19רוסישע רעװואָל .פּארט.
 ,8סאָצ .פּארט ,8819 .רוסישען רעליעף  ,801,99האיאס 89
וערליך;

בּר.

אלגעמיינע--צו

פערשידענע

אינסטיט.

.804,19

 .5געגר .פעב 7001 .מיט  09מיטגל; אָנפאנג  089--5991מימגל.
( 12פון די ערשטע

גרינדער).

שטיצע:

צו קראנקע

און נוים-

ליידענדע מיטגל ,008,99 .סטרייקס  ,869,99סאָצ .פּארט,0089 .
רוסישען רעליעף  ,000,89האיאס  899יערליך ,אויסער דעם
אלגעמיינע---צו פערש .אונסט.054,19 .
0
בר.

 .6געגר .פעב 7091 .מיט  81מיטגלן אָנפאנג  881--8901מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ;084,89אלגעמיינע שמו-
צע צו פערש .אינסטיט.8119 .

1
בר .711 .געגר .פעב 7091 .מיט  81מיטגל; אָנפאנג  801--8991מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע מוטגל.
( 9פון דו ערשטע גרונדער).
סאָצ .פארט ,0049 .רוסישען רעליעף  ,7819האיאס 029
,0
יערליך; אלגעטיינע--צו פערש .אונסט'יט0019 .
בר .811 .געגר .פעב 7091 .מיט  81טיטגלן אָנפאנג  711--8991מימגל.
ביישטייערונג

צום רוסושען

רעליעף  ,1019אלגעט .שטיצע

.599

בר .911 .געגר .פעב 7001 .מיט  49טומגל; אָנטאנג  18--3901מיטגל
( 6פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע מימגל,6019 .
רוסישען רעליעף  ,4749האיאס  50יערליך; אלגעמיינע--צו פערשידענע
אונסמיט.8599 .
בר .091 .געגר .פעב 7091 .מיט  71טוטגלן אָנפאנג  841--8901טוטגל.
( 01פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,0809 .סטרויקס  ,8749רוסישע רעװאָל .פארמ.
 ,0סאָצ .פארם ,6819 .רוסישען רעליעף  ,8589האיאס
יערליך; אלגעטיונע---צו פערשידענע אינסטוט.8909 .
בר.191 .

019

געגר .מארטש  7091מום  49מימגל; אָנפאנג  609--8901מיטגל.

בוושטווערונג צום רוסישען רעלועף  ,8889אלגעס .שמיצע .049
בר .991 .געגר .אפּריל  8101מיםט  08טיטגלן אָנפאנג  08--80901מיטגפ
בר .891 .געגר .מארטש  7091מיט  351מיטגלן אָנטאנג  08--8901טיטגףם
שטיצע :האיאס  89יערליף:
( 9פון די ערשטע גרונדער).
אלגעמיונע .009
בר .491 .געגר .אפּרול  8991טיט  89מוטגל; אנפאנג  861--8901מומגל.
אלגעטויוגע שטיצע--צו פער"
( 92פון די ערשטע גרונדער).
שודעגע אינסטיט ,0984 .האואס  010יערליך.
בר . 591 ,געגר .אמרול
בוישטייערונג
בר . 691 .געגר .אפּרול
בוישטייערונג
בר791 .
בר891 .

בר.

7091
צום
7091
צום

טיט 89
רוסושען
מיט 71
רוסטישען

טוטגל;
רעלועף
סיטגלן
רעליעף

אָנטאנג  18--8901טימגל.
 ,7984אלגעם .שטוצע .9019
אָנפאנג  08--8901מימגל.
 ,991,19אלגעט .שטיצע .049

געגר .אפּרול  7001טיט  89מימגלן אנטאנג  189--8901טיטגל.
אלגעמוונע שטיצע צו טערש .אינסטו0418 .
געגר .אפּרול  7091סּיט  71טיטגל; אנ וםי 3ג  78--8991מומגל.
שטיצע :סטרייקט  ,0084סאָצ.
( 9פון די ערשטע גרונדער).
פּארט ,0910 .רוסישען
רעליעף  ,8884האואָס  019יערליך:
אלגעמוונע--צו פערשורענע אינסטוט887 .

 . 091געגר .יולו  1101טיט  97טּוטאלן אָנטאנג  10--8901מיטנף

אלגעמיינע שמיצע 718
בר . 051 .געגר .אפּרול  7091מוט  685מיטנל; אַנפאנג  90--8901מימנף
בוישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,8419אלגעם .שטיצע .949
בר.

 . 181געגר .מאו  7001מוט  79טומגלן

אָנפאנג  98--8901מיטגף

אלגעטיינע שמיצע .498
בר . 091 .געכר .כאי  7001מוט  08טיטנל; אנפאנג  871--8901פומגף
בוושטויערונג צום רוסושען רפל יעף  ,721,90אלגעם .שטוצט 189

11
בר.

 8געגר .מאו  7091מיט  49מומגל;

אָנפאנג  199-.8991מיטגל.

ביישטייערונג צום רוסישען
( 429פון די ערשמע גרינדער).
רעליעף  ,6819האיאס  069יערליך ,אלגעם .שטיצע .8499
בר.

 .געגר .מאו

 7001מיט  89מוטגל;

אָנפאנג  88--8901מיטנל

אלגעמיינע שטיצע .999
בר.

 .געגר .ווגו  7091מיט  09מיטגל; אָנפאנג  081--8991מימגל.

בֵר.

אלגעמוינע שטיצע .0919
 .געגר .ווני  7001מיט  89מיטגלן

בר.
בר.
בר.

ביישטווערונג צום
 .געגר .מאיו 4901
 .געגר .יולו 7091
 .געגר .אווג7091 .

רוסישען
טיט 749
מיט 04
מיט 89

רעליעף
מיטגל;
מיטגל;
מיטגל;

אָנפאנג 941--8991

מיטגל.

 ,8809אלגעט .שטיצע
אָנפאנג 14--85901
אָנפאנג 842--8991
אָנפאנג 909---8901

.8119
מיטגל.
מיטגל.
מיטגל.

( 9פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראנקע און נוום-
ליודענדע מיטגל ,000,89 .סטריוקס  ,00520רוסישען רעליעף

 ,0האואם  019יערליך; אלגעמוונע--צו פערש .אונסט.04519 .
בר.

 .געגר .יולי  7001מיט  44מימגל; אָנפאנג  171--8901מיטגל.
ביישטיוערונג צום רוסישען רעליעף  ,8899אלגעמ .שטיצע .009

מיטגל.

בר.

 .געגר .ואג 0191 .מיט  719מוטגל;

בר.

 .געגר .סעפּט 7091 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  458--8991מיטגל.
שטיצע :צו קראנקע און נויט-
( 4פון די ערשטע גרונדער).
ליידענדע מיטגל ,000,29 .רוסושען רעליעף  ,0059האיאס 019
יערליך; :אלגעמיינע שטיצע צו פערש .אונסטיט0099 .

אָנפאנג 48--8901

בר.

 .געגר .סעפּט 7001 .מוט  86מוטגל; אָנפאנג  111--.8901מימגל.
אלגעמיינע שטיצע .059
געגר .סעפּט 7091 .טיט  99מוטגל; אָנפאנג  681--8991מוטגל.
אלגעמוונע שטיצע .149
געגר .אָקט 6101 .טיט  49מיטגלן אָנטאנג  14--8901מיטג.
בוושטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,2699אלגעמ .שטיצע .899
געגר .אָקט 7001 .טיט  99מיטגל; אָנפאנג  699--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראנקע מיטגל ,000,99 .רוסישע רעװאָל .פּארט,0089 .
רוסישען רעליעף  ,001,19האיאס  519יערליך ,אויסער דעם
אלגעמיונע--צו פערשידענע אונסטיט8819 .
0
געגר .אפּריל  9191מיט  89מיוטגל; אָנפאנג  081---8901מיטגל.
ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,5919אלגעם .שטיצע .979
געגר .אָקט 7001 .מיט  01מיטגל; אָנפאנג  901--8901מיטגל.
( 4פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו סטרייקס  ,0799רוסי"
שען רעליעף  ,7819האיאס  89יערליך ,נווטליידענדע מיטגף

בר.

.

בר.

.

בר.

.

בר.

.7

בר.

8

בר.

 9געגר .אָקט 7091 .מיט  828מוטגל; אימאנג  4884--8991מיטנף
בוושטייערונג צום רוסישען רעליעף  091,191אלגעמוינע---שטיצע
צו פערשודענע אונסטוט4819 .

.5

11
 .געגר .אָקט7001 .

מיט  84טמיטגל;

אַנפאנג 09--8901

מימגל.

בוישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,0019אלגעמ .שטוצע 899
 .געגר .אָקט 7001 .מיט  89מוטגל;ן אָנפאנג  001--58901מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע און גויט"
(? פון די ערשטע גרינדער).
לוידענדע מיטגל ,0089 .סמרווקס  ,8769רוסישע רעװואָל .פּארט.
בר.

 ,5סאָצ .פּארט ;0019 .אלגעמיינע---צו פערש .אונסט2909 .
 .געגר .ואב 6191 .מיט  90מוטגלן אָנטאנג  08--8991מימגל.
אלגעמוונע שטיצע .889

בר.

 .8געגר .אָקט 7091 .מיט  89מיטגל;

בר.

 .4געגר .אַקט 7091 .מיט  61טומגלן

בר.
בֿר.
בר.
בר.

בר.
בר.
בר.
בר.

בר.
בר.

בר.

אָנפאנג 889--8991

מיטגל.

אָנפאנג  60--8901מיטגל.

( פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע מיטגל,9/89 .
סטרויקסט  ,9899סאָצ .פארט ,8099 .רוסישען רעליעף ,0049
האיאַס  019יערליך ,אווסער דעם  0419אלגעמיינע--צו פער-
שידענע אינסטיט.989 .
 .8געגר .נאַו 7001 .מיט  81טוטגל; אָנפאנג  88--8991מימגל.
בוישטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,9794אלגעם .שטיצע .899
 .06געגר .אָקט 701 .סיט  854מיטגלן אָנפאנג  108--8991מימגל.
שטיוצע צו סטרווקם .6919
 7געגר .נאָוו 7001 .טיט  99מיטגלן אָנפאנג  08--5901טימגל.
בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,1809אלנעם .שטיצע .459
 .8געגר .אָקט 7091 .מיט  81טיטגל; אָנפאנג  87--8991מומגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נוים"
( 8פון די ערשטע גרינדער).
ליידענדע טיטגל ,008,19 .רוסישע רעװואָל .פּאַרט ,0019 .רוסושען
רעליעף  ,0809האיאס  59יערליך; אלגעמיינע--צו פערשידענע
אונסטיט.0489 .
 .9געגר .נאָו 7091 .טיט  99מוטגל; אָנפאנג  78--8991מומגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,0010אלגעם .שטיצע .819
 0געגר .נאָוו 7091 .טיט  44טוטגל; אָנפאנג  84--8991מומגל.
 .1געגר .ואנ 8101 .טיט  91טוטגלן אָנפאנג  24--8991טימגל.
בוישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,9099אלגעם .שטיצע .109
 .8געגר .נאָוו 7091 .מוט  89טוטגל; אָנפאנג  011--8901מיטגל.
( 4פון די ערשטע גרונדער) .שמיצע :צו קראנקע מיטגל,0049 .
סטרויקט  ,0829רוסישע רעװאָל .פארט ,0019 .סאָצ .פארט,0919 .
רוסישען רעליעף  ,0899האיאט  814יערליך; אלגעמיינע--צו
פערשודענע אינסטים.089 .
 .8געגר .נאָוו 1101 .טיט  81סיטגל; אָנפאנג  881--8901טיטגל.
ביושטווערונג צום רוסושען רעליעף  ,4976אלגעם .שטיצע .099
 4געגר .יולו  4991טיט  081טוטגלן אָנפאנג  889--8901מיטגל.
שטוצע :צו קראנקע מיטג.
( 081פון די ערשטע גרינדער).
 ,9חהחאואם  89יערלוךן אלגעפיינע--צו פערש .אונסט.089 .
 .8געגר .דעצ 7091 .פיט  899טונגלן אָנפאנג  841--8901מוטגל
אלגעמוונע

שטוצע

עו

פערשודענע

אונסטיט.

.9010

216
בר.

 .6געגר .נאָו 7091 .מיט  89מומגל; אָנפאנג  801--8901מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
( 2פון די ערשטע גרינדער).
ליידענדע מיטגל ,0889 .סטרייקס  ,0089רוסישע רעװאָל .פּארט.

 ,0רוסישען רעליעף  ,0089האיאס  019יערליך; אלגעמיוגע---
בר.

צו פערשידענע אינסטיט.8889 .
 .7געגר .דעצ 7091 .מיט  99מוטגלן אָנפאנג  401--8991מיטגל.
בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,8999אלגעט .שטיצע .899

בר.

 .8געגר .דעצ 6101 .מיט  611מוטגל; אָנפאנג  711--8901מיטמגל.

בר.

אלגעטוונע שטוצע .959
 9געגר .דעצ 7091 .מיט  49מיטגל; אַנפאנג  99--8901מיטגל.
( 8פון דו ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע מיטגל,0049 .

סטרייקס  ,0819סאָצ .פּארט ,0989 .האיאס  89יערליך; אלגע-
מיינע--צו
בר.
כר.
בר.
בר.
בר.

פערשידענע

אינסטיט.

 .0געגר .דעצ 9901 .מיט  81מיטגל;
 ..1געגר .ואנ 9101 .מוט  88מיטגל;ן אָנפאנג  81--8901מיטגל.
ביישטווערונג צום רוסישע ןרעליעף .9849
 .2געגר .דעצ 7091 .מיט  99טיוטגל; אָנפאנג  981--8991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,8919אלגעם .שטיצע .889
 ..8געגר .דעצ 7001 .מיט  91מיטגל; אָנפאנג  10--89901מימגל.
בוישטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,772,14אלגעם .שטיצע .809

 .4געגר .דעצ 7091 .טיט  01מיטגל:
ביישטייערונג צום רוסישען

בר.

 ..8געגר.

ואנ8001 .

מיט

 .6געגר.

שטיצע:

יאנ8091 .

אָנפאנג  89--8991מימגל.

רעליעף  ,0084אלגעם .שטיצע .469

 19מיטגל;

ביישטייערונג צום רוסושען
בר.

.089
אָנפאנג 681--8991

מיטגל.

אָנפאנג 97--8991

מימגל.

רעליעף  ;9589אלגעם .שטיצע .8919

מיט  88מיטגל;

אָנפאנג 008--8991

מימגל.

צו סאָצ .פּארט ,8099 .רוסישען רעליעף  ,0099אלגע-

מיונע .989
בר.
בר.
בר.
בר.
בר.
בר.
בר.
בר.

 .7געגר .יוני  1101מיט  69מיטגל; אָנפאנג  181--8991מימגל.
אלגעמוונע שטיצע צו פערשידענע אונסטים.089 .
 ..8געגר .יאנ 8091 .מיט  18מיטגל; אָנפאנג  481--8901מיטגל.
אלגעמיונע שטיצע צו פערשידענע אינסטיט6019 .
 .9געגר .יאנ 8091 .מיט  89מיטגלן אָנפאנג  18--8991מימגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,1499אלגעם .שטיצע .199
 .0געגר .יאנ 8001 .מיט  18מימגל; אָנפאנג  889--8901מיטגל.
 .1געגר .מארטש  9101מוט  69מיטגל; אָנפאנג  16--8991מיטג.
 .8געגר .אפּריל  4991מיט  49מיטגל; אָנפאנג  08---8901מיטגל.
 ..8געגר .ואנ 8001 .מיט  08מיטגלן אַנטאנג  119--8901טיטגף.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,1789אלגעם .שטיצע .7419
 4געגר .מארטש  8001טיט  89מיטגל; אָנטאנג  981---8991טימגל.
שמיצע :צו קואַנקע מיטג.
( 91פון די ערשטע גרינדער).
סטרייקס  ,0050סאָצ .פּארט ,0049 .רוסישען רעליעף
,0
 ,0האואס  019וערלוך; אלגעמיונע--צו פערש .אונסט.8194 .

שא
בר.

 58געגר .פעב 8001 .מיט  89מוטגל; אָנפאנג  471 --8901מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע מיטגל,000,19 .
האיאס  019יערליך ,אלגעמיינע .899

בר.
בר.
בר.

בר.

 .0געגר .מארטש  8091מיט  81מיטגל; אָנפאנג  8991-48מימגל.
בוושטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,851,19אלגעמ .שטיצע .109
 7געגר .אפּריל  1991מיט  828מיטגלן אָנפאבג  49--8901מימגל.
בוושטווערונג צום רופושען רעליעף  ,8189אלגעמ .שטיצע .819
 .8געגר .מאי  6191מיט  68טיטגל; אָנפאנג  981--89991מיטגל.
שטיצע :צו קרנאַקע מוטגל.
( 11פון די ערשטע גרונדער).
 ,0רוסישען רעליעף  ,000,49האיאס  019יערליך ,אלג.549 .
 .9געגר .סעפט 1101 .מיט  558מיטגל; אָנפאנג  871--8991מיטגל.
ביישטויערונג צום רוסושען רעלועף  ,0840אלגעמ .שטיצע .689

בר.

.0

בר.
בר.

.1

בר.
בר.

.8
.8

געגר .אפרול  8091מיט  09טיטגל; אָנפאנג  9--8901מיטגל.
געגר .אפּרול  8091מיט  99מיטגלן אָנפאנג  88--5901מיטגל.
געגר .וונו  0991מיט  081מיטגל; אָנפאנג  68--8901מיטגל.
געגר .מאו  8091מיט  09טוטגל; אָנפאנג  491--8901מומגל.
אלגעמיינע שטיצע .949

 .4געגר .מאו  8091מיט  18מיטגלן
אלגעמוונעץע שטיצע

בר.

רוסישען

רעליעף ,0029

אָנפאנג  01--8901מימגל.

.689

 .9געגר .מאו  8001מיט  06מוטגלן אָנפאנג 661--8991
( 09פון די ערשטע גרונדער).

שטיצע:

מומגל.

צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,005,89 .סטרייקס  ,0089סאָצ .פארט,0089 .
רעליעף

בר.

בר.

בר.

;8719

אלגעמוינע--צו

האיאס  819יערליך ,רוסישען
פערשידענע אינסטיט.8989 .
 .6געגר .ווני  8001מוט  49מומגלן אנפאנג  98--8901מימגל.
שמיצע :צו קראַנקע און נויט-
( 6פון די ערשטע גרינדער).
לוידענדע מוטגל ,8969 .סטרויקס  ,5919רוס .רעוו .פּארט,0819 .
סאָצ .פּארט ,0214 .האיאט  019יערליך; אלגעמיינע--צו פער-
שודענע אונסטוט.0049 .
 .7געגר .יולי  8091מיט  81טיטגל; אָנפאנג  18--8901מימגל.
שטוצע :צו קראַנקע מוטגל ,009/9 .רוסישען רעליעף ,0089
האואס  019יערליףן אלגעטיינע--צו פערש .אונסטיט.0089 .
 .8געגר .יוני  8001מוט  81טוטנל; אָנפאנג  809--8901מיטגל.
(איינער פון די ערשטע גרונדער) .שמיצע :צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,089,99 .פטרייקט  ,009רוסישע רעװואָל .פּארט.
 ,0ססאָצ .פּארױט ,0818 .האואס  819יערלוךן אלגעמוונע--
בר.
בר.

צו פערשידענע אונסטוט0089 .
 .9געגר .יולי  8001טוט  49מימגלן
בוושטייערונג צום רוסושען רעליעף
 .0געגר .יולו  9191מיט  011מומנלן
בוושווערונג צום רוטושען רעליעף
שודענע אונסטיט.049 .

|
אָנפאנג  411--8991מימגל.
 ,0099אלגעט .שטיצע .479
אָנפאנג  661--8991מימגל.
 01891אלגעמוונע---צו פער-

1
בר.

 .1געגר .יולי  8091מיט  79מומגל; אָנפאנג  419--8901מומגל.
ביישטייערונג צום רוסושען

בר.

 .2געגר.

רעליעף  ,0099אלגעם .שטיצע 479

יולי  8001מוט  99מיטגל;

אָנפאנג  99--8901מיטגל.

ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,6689אלגעם .שטיוצע .419
בר.

 .8געגר .נאָו 1901 .טוט  89מוטגל;

בר.

 4געגר .וולי  8001מיט  64מימגל; אַנפאנג 4581--8901
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף .9089

בר.

אָנפאנג  88--8901מימגל.
מימגל.

 ,8געגר .אפּרול  9101מוט  48מומגל; אָנפאנג  641--8901מיטגל.
( 82פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נוים-
ליידענדע מיטגל ,814,19 .סטריוקס  ,899רוסישע רעוואָל .פּארט.
 ,0סאָצ .פּארט ,0099 .רוסישען רעליעף  ,000,19האיאס 019
יערליך ,אויסער דעם .0899

בר.

 .6געגר .יולו  8091מיט  89מוטגל; אָנפאנג  414--8991מימגל.
( 81פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,870,619 .סטרויקס  ,10444רוסישען רעליעף
 ,0חאיאם  899יערליך.

געגר .וולי  8091מוט  61מיטגל; אָנפאנג  881--8901מימגל.

גר.

.7

בר.

 .8געגר .אווג 8091 .מיט  91מוטגלן אָנפאנג  888--8991מיטגל.

בוישטייערונג

צום

רוסושען

רעליעף

,104,99

אלגעט.

שטיצע

.8

( 6פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע מיטגל,004,19 .
סטרווקס  ,0099רוסישע רעװואָל .פּארט ,0019 .סאָצ .פּאױט,0019 .
האיאס  99יערליך ,אויסער דעם  ;9849אלגעמיינע---צו פער-
בר.

בר.

בּר.

שידענע אינסטיט.0499 .
 .9געגר .ואנ 8101 .טיט  89מוטגל; אַנפאנג  171--8991מיטגל.
( 6פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליודענדע מוטגל ,8859 .האואס  89יערליך ,אלגעם.8719 .
 .0געגר .אווג 8091 .מיוט  88מיטגל; אָנפאנג  918--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע מיטגל.
( 82פון די ערשטע גרונדער).
רוסישען רעליעף  ,0089האיאס  8194יערליך; אלגע-
,0
מיינע--צו פערשידענע אינסטיט.0009 .
 .1געגר 7001 .מיט  81מומגל; אָנפאנג  641--8901מיטגל.
( 4פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נוים-

ליידענדע מיטגל ,8899 .האיאס  019יערליך; אלגעמיינע--צו
פערשידענע אינסטיט.0719 .
בר .592 .געגר .אווג 8001 .מיט  81מיטגל; אָנפאנג  801--8901טיטגל.
בוישטייערונג צום רוסיושען רעליעף  ,808,89אלג .שמיצע .4719
בר ,58 .געגר .אווג 9101 .מיט  099מיטגל; אָנפאנג  801--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראנקע מיטגל.
( 02פון די ערשטע גרינדער).

,0

צום רוסישען

דענע אונסטיט.

רעליעף  ;000099אלגעמיינע--צו פערשו-

 ,0219האיאס

 019יערליך.

2611
בר.

 4געגר .אויג 8001 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  181 -8991מימגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף ;8099
צו פערשידענע אינטטיט.0119 .

אלגעמוינע שטיצע

געגר .אווג 8001 .מיט  08מימגל; אָנפּאנג  782--8901מיטגל.

בר.

( 4פון די ערשע גרונדער) .שטיצע :צו קראנקע און נויטלוידעג-
דע מיטגל ,009,79 .סטרייקס  ,0089רוסישע רעוו .פּארט,008,19 .

סאָצ .פּארט ,0049 .צום רוסישען
אווסער

דעם

0019

רעליעף  ,0089האיאס 819

אלגעמוינע--צו

פערש.

אונסט.

יערליך,
.0
בר .,60 .געגר .אווג 8091 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  798--8901מוטגל.
בוישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ;840,19אלגעמיונע שטיצע
צו פערשידענע אינסטיט.4929 .
 8געגר .אויג 8001 .מיט  09מיטגל; אָנפאנג  88--8901מוטגל.
בֿר.
בר.

 .9געגר .אָקט 0101 .מיט  48מוטגל; אָנפאנג  81--8901מימגל.

בר.

אלגעמוינע שטיצע .959
 .0געגר .סעפּט 8001 .מיט  71מיטגל; אָנפאנג  801--8991מימגל.
ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,0099אלגעם .שטיצע .449

בר.
בר.

 .1געגר .יולו  7101מיט  81מיטגל; אָנפּאנג  88--8901מימגל.
ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,1889אלגעם .שטיצע .0610
 .2געגר .ואנ 8901 .מיט  78מיטגל--.אָנפאנג  80--8991מיטגל.

שטיצע צו קראַנקע מיטגל ,000,14 .צו פערש .אינסטיט.0019 .
בר.

58

בר.

,4

בר.

8

בר.

.
.

בר.

.

בר.

,

בר.

0

בר.

 89מימגל;

אָנפאנג 64--9991

מיטגל.

געגר .וולו  8101מיט
אלגעמיונע שטיצע .489
געגר .אָקט 8001 .מיט  785מיטגל; אָנפאנג  702--8901מומגל.
ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,01589אלגעם .שטיצע .250
געגר .אָקט 8091 .מיט  89מוטגל; אָנפאנג  084--8901מיטגל.
( 6פון דו ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און גויט-
ליודענדע מיטגל ,000,019 .סטרייקס  ,008,19סאָצ .פּארט,0089 .
רוסישען רעליעף  ,000,79האיאס  899יערליך; אלגעמוונע--
צו פערשידענע אינסטיט.002,19 .
געגר .אפּרול  9101מוט  49מוטגל; אָנפאנג  41--8991מימגל.
געגר .וולו  8191מיט  89טיטגל; אָנפאנג  78--8991מיטגל.
( 89פון די ערשטע גרינדער).
געגר .אָקט 8001 .מיט  81טמימגל; אָנפאנג  88--8901מימגל.
ביישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,8889אלגעם .שטיצע .119
געגר .מארטש  9191מיט  08מימגל ;.אָנפאנג  891--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע מימגל.
(? פון די ערשטע גרונדער).
 ,85רוסישען רעליעף  ,05899האואס  019יערליך; אלגעמוונע--
צו פערשידענע אינסטיט9499 .
געגר .אָקט 8091 .מיט  88מימגל; אָנפאנג  99--8901מיטגל.
אלגעטוונע שטוצע .819

111שא
בר.

 .געגר .אָקט 8091 .מוט  14מוטגל;; אָנפאנג  879--8991מימגל.
ביישטייערונג צום רוסישען

בר.

 .געגר .אָקט 8091 .מיט  18מיטגל; אָנפאנג  981--8991מיטגל.
אלגעמוינע

בר.

רעליעף  ,9709אלגעם .שטיצע 109

שטיצע

.19/

 .געגר .נאָוו 8001 .מיט  88מוטגל; אָנפאנג  881--5901מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
( 2פון די ערשטע גרינדער).
לוידענדע מיטגל ,000,19 .סטרייקס  ,0099רוסישען רעליעף ,8919
האיאס  019יערליך ,אלגעמיינע .809

כר.

 4געגר .אָקט 8001 .מוט  49מיטגל; אָנפאנג  07--5991מיטגל.
( 2פון די ערשטע גרינדער) .שמיצע :צו קראַנקע מיטגל,0089 .
רוסישען רעליעף  ;00589אלגעמיינע שמיצע--צו פערשידענע
אינסטיט.8959 .
 .9געגר .נאָוו 8001 .מיט  79מיטגל; אָנפאנג  87--8901מוֹטגל.
אלגעמיינע שטיצע .719

בר.

 0געגר .נאָוו 8001 .מוט  89מיטגל; אָנפאנג  10--8901מימגל.

בר.

( 9פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,9789 .סטרייקס  ,0089רוסישע רעװאָל .פּארט.
 ,0סאָצ .פּארט ,0819 .רוסישען רעליעף  ,0089האיאס 019

יערליך; אלגעמיינע--צו פערש .אינסטיט8879 .
 .287געגר .אויג 7101 .מיט  98מיטגל;
אלגעמיינע שטיצע .819
 .8געגר .ואנ 4101 .מיט  81טימגל; אָנפאנג 14--8901
אלגעמיינע שטיצע--צו פערש .אונסטים.009 .
 .289 .געגר .יולו  0991מיט  78טמוטגל; אָנפאנג 171--8901
אַנפאנג 96--8991

מימגל.

מיטג.

מימגל.
 .0געגר .נאָוו 8091 .מוט  98מוטגלן אָנפאנג  204---8901טיטגל.
שטיצע:
,0

צו קראנקע און גויטליידענדע מיטגל ,000,49 .סטרויקס
רוסישע רעװואָל .פּאַרט ,8899 .סאָצ .פּאַרט ,0099 .רוסו-

שען רעליעף  ,0079האיאס
אלגעמיינע---צו
כר.

פערש .אונסטיט.

שטיצע

77

געגר .מאו  9191מיט  71מיטגלן
ביישטייערונג צום רוסישען

כר.

9889

 .געגר .אפּרול  1191מיט  89מוטגל; אַנפאנג  911--5901מיטגל.
אלגעמיינע

כר.

 899יערליך ,אויסער דעם ;0819

 .געגר .דעצ 8001 .מיט  81מיטגל:
אלגעמוונע

שטיצע

אָנפאנג  09--8901מוטגף

רעליעף  ,2049אלגעם .שטיצע .019

אָנפאנג 8901-89

מימגל.

049

בר.

 .געגר .דעצ 8001 .מיט  89טיטנל; אָנפאנג  078--8901מיטגף

כר.

ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף 0899
צו פערשידענע אונסטים.0819 .
 .געגר .דעצ 8091 .מוט  89מיטגל; אָנפאנג  988--8901מיטגף.
( 41פון די ערשטע גרינדער).
ביישטייערונג צום רוסישען
רעלועף  ,9709האיאס  019יערליף.

אלגעמיונע שטיצע

א
בר.

 .0געגר .אפּרול  8101מוט  89טוטגל; אָנפאנג  74--8991מוטגל.
אלגעמיינע שטיצע .019

כר.

 .1געגו .דעצ 8001 .מיט  85מוטגל; אָנפאנג  811--8901מיטמגל.
ביישטייערונג

רוסישען

צום

רעליעף

8429

בר.

 .8געגר .דעצ 8091 .מיט  89טימגל; אָנפאנג  881--8901מיטגל.

בר.

ביישטויערונג צום רוסושען רעליעף  ,0799אלגעם .שטיצע .809
 49געגר .נאָוו 0101 .מיט  71מיוטגל; אָנפאנג  81--8991מיטגל.
 .0געגר .דעצ 8091 .מיט  89מימגל; אָנפאנג  011--8901מיטגל.

כר.

( 01פון די ערשטע
,0
בר.

גרונדער).

שטיצע:

צו קראַנקע מיטגל.

האיאס  019יערליך ,אלגעם .שטיצע .019

 .1געגר .דעצ 8091 .מיט  89מוטגל; אַנפאנג  681--8991מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נוים-
( 8פון די ערשטע גרונדער).
ליודענדע מיטגל ,002,19 .סטרויקס  ,0089רוסיושען רעליעף
 ,0האויאס  019יערליך ,אלגעם .שטיצע .999

בר.

 8געגר .דעצ 8001 .מיט  49מוטגל; אַנפאנג  881--8991מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
(פ ֿ8פון דו ערשטע גרונדער).
ליידענדע מיטגל ,009,09 .סטרייקס  ,000,24רוסישע רעװאָל.
פּארט ,0099 .סאָצ .פּאַרט ,0089 .רוסישען רעליעף  ,094,99האיאס
יערליך ,אויסער דעם  ;0019אלגעמיינע שטיצע--צו פער-
0
שידענע אינסטיט.800,19 .
 .8געגר .ואג 9091 .מיט  48מיטגלן אַנפאנג  881--8991מיטגל.
אלגעמיינע שטוצע .989

בר.

 .4געגר .ואנ 9091 .מיט  81טמוטגל; אָנפאנג  991--8901מומגל.

בר.

שטיצע :צו קראַנקע און נוים"
( 8פון דו ערשטע גרונדער).
ליידענדע מיטגל ,9889 .סטרייקס  ,0819רוסישע רעװאָל .פּאַרט.
 ,8רוסישען רעליעף  ,9619האיאס  099יערליך ,אלגעמיינע
שטוצע .0889
בר.

 9געגר .יאנ 9191 .מיט  04מיטגל; אָנפאנג  89--8991מומגל.
אלגעמוונע שטיצע .059

בר.

 .6געגר .יאנ 0001 .מיט  89מוטגל; אָנפאנג  088--8901מומגל.
( 59פון דו ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-

כר.

ליידענדע מיטגל 809,44 .סטרווקס  ,000,19סאָצ .פּאַרט,0089 .
רוסישען רעליעף  ,09489האיאס  019יערליך; אלגעטמוינע שטו-
צע--צו פערשידענע אינסטיט0619 .
 .געגר .אפּריל  0991מיט  61מוטגל; אָנפאנג  79--8991מיטגל.

בר.

ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף .9619
 .געגר .יאנ 9091 .מיט  61טוטגלן אַנפאנג  69--8901טוטג.

בר.
בר.

אלגעמיינע שטיצע
 .געגר .פעב9001 .
ביישטייערונג צום
 .געגר .פעב9091 .
בוושטווערונג צום

.669
מיט  09מיטגל;
רוסישען רעליעף
מיט  78מיטגל;
רוסושטן רעליטף

אָנפאנג
,8999
אָנפאנף
,5019

 851--8901טימגל.
אלגעם .שטיצע .689
 661--8991מומגל.
אלנטם .שמוצע 799

268
בגר .1 .געגר .פעב9091 .
ביישטויערונג צום
בר .59 .געגר .פעב9001 .
ביישטייערונג צום

מיט 89
רוסישען
מיט 99
רוסישען

מיטגל; אָנפאנג  471--8991מיטגל.
רעליעף  ,6819אלגעם .שטיצע .109
מוטגל; אָנפאנג  87--8991מיטגל.
רעליעף  ,8019אלגעמ .שטיצע .219

 .208געגר .פעב 9091 .מוט  29מיטגל :אָנפאנג  808--8901מיטגל.
בוושטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,7609אלגעם .שטיצע .49/
 .204 .געגר .פעב 9091 .מיט  08מומגל; אָנפאנג  18--8991מימגל.
אלגעמוונע שטיצע .489
 ,208 .געגר .פעב 9001 .מוט  09מוטגל; אָנפאנג  01--8901מטיגל.

 .200 .געגר .אָקט 1191 .מיוט  98מיטמגל; אָנפאנג  84--8901מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,8919אלגעם .שטיצע 679
 .207 .געגר .ואנג 8991 .מיט  89מוטגל; אָנפאנג  88--8991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען
( 9פון די ערשטע גריונדער).
רעליעף  ,7049אלגעמוונע שטיצע .119
 .208 .געגר .מארטש  9091מיוט  89מיטגל; אָנפאנג  841--8901מיטגל.
בוישטויערונג צום רוסושען רעליעף  ,7809אלגעם .שטיצע .099
 .געגר .מארטש  9001מיט  51מיטגל; אָנפאנג  68--8901מיטגל.
ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,9089אלגעם .שטיצע .089
 .געגר .מאו  7101מיט  69מיטגל; אָנפאנג  191--8901מימגל.
בר.

בר.

אלגעמוינע שטיצע .419
 .געגר .אַקט 9001 .מיט  48מיטגל; אָנפאנג  488--8991מומגל.
ביישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ;9049אלגעטיינע שטוצע--
צו פערשידענע אינסטיט.4819 .

 .געגר .טעפט 9191 .מיט  49מוטגל; אָנפּאנג  441--8991מימגל.
אלגעמיינע

בר.
בֵר.
בר.

בר.
בר.
בר.
בר.

שטיצע

.089

 .געגר .מארטש  9091מיט  18מיטגל; אָנפאנג  8 8991מימגל.
 .געגר .פעב 4991 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  88--8901מימגל.
מימגל.
 .געגר .מארטש  0091מיט  18מיוטגל; אָנפאנג 7 8901
שטיצע :סטרויקס  ,6119רוסישען רעליעף  :982,19אלגעמיינע
שטיצע---צו פערש .אינסטיט.0829 .
 .געגר .מארטש  9091מיט  89מיטגל ;.אָנפאנג  391--8991מיטגל.
בוישטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,1899אלגעם .שטיצע .9119
 .7געגר .מאַרטש  9091מיט  49מיטגל; אָנפאנג  188--8901מימגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,0989אלגעם .שטיצע .759

 ..8געגר .אַָקט 9091 .מיט  18מיטגל; אָנפאנג  609--8901מיטמגל.
אלגעמוינע שטיצע--צו פערשידענע אונסטיט.9019 .
 9געגר .אפּריל  9091מיט  49מיטגל; אָנפאנג 18--9901

מימגל.

ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,7149אלגעם .שטיצע .889
בר.

 .0געגר .אפּרויל  9001מיט  04מיטגל; אָנפאנג  108--8991מיטגל.
( 94פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,000,19 .סטרייקט  ,000,20סאָצ .פּארט,0089 .

א
רעלועף  ,800,79האיאס

רוסישען

 899יערליך ,אויסער דעם

בר.

 ;)0אלגעמוונע שמיצע---צו פערש .אינסטיט.802,99 .
 .1געגר .אפּריל  9091טוט  99טוטגל; אָנטאגג  07--8991מיטגל.

בר.

בוישטווערונג צום רוטישען ורעליעף  ,700,14אלגעם .שטיצע .819
 2געגר .מארטש  6101מיט  61מיטגל; אָנפאנג  11--8991טיטגל.
אלגעטוינע

בר.

שטיצע

819

 ,8געגר .אפּריל  9001מיט  89מומגל; אַנפאנג  441 --8991מיטגל.
בוישטווערונג צום רוסישען

בר.
בר.

רעליעף  ,9019אלגעם .שטיצע 890

 .4געגר .אפּריל  9001מום  61מימגלן
אלגעמוונע שטיצע .0119
 .5געגר .אפּרול  9001מוט  8טוטגלן אָנפאנג  78--8991מיטגל.
אָנפאנג  9--8991טימגל.

שטיצע :צו קראַנקע און נויט"
( 9פון די ערשטע גרונדער).
ליידענדע מיטגל ,005,49 .ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף

,0

האיאס  089יערליך; אלגעטיינע שטיצע--צו

דענע אונסטיט.
בר.

פערשי-

.0039

 280געגר .אפּריל  9001מיט  79מוטגל; אָנפאנג  888--5991מוטגל.
בוישטייערונג צום רוסישען
( 01פון די ערשטע גרונדער).
רעליעף  ,008,19האיאט  819יערליך ,אויסער דעם  ;0069אלגע-
מוונע שטוצע צו פערשודענע אונסטוט.008,99 .

בר.

 .7געגר .אפּרויל  9001מיט  81מיטגל; אָנפאנג  97--8991מוטג.

בר.

ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,7419אלגעם .שטיצע 779
 .8געגר .אפּרויל  9091מיט  89מוטגל; אָנפאנג  601--8901מימגל.

בר.

ביישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,680,19אלגעם .שטיוצע .099
 .9געגר .אפּריל  9001מוט  89מוטגל; אַנפאנג  081--8991מוטגל.
ביישטייערונג

צום רוסישען

רעליעף .0049

בר.

 ,0געגר .אפּריל  9001טיט  08מוטגל; אָנפאנג  79--8901מיטגל.
( 9פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע; צו קראַנקע און נוים-
ליידענדע סמיטגל ,000,19 .סטרייקס  ,0059סאַצ .פּאַרט,0019 .
רוסישען רעליעף  ,0099האיאס  019יערליך; אלגעמוונע שמו-
צע--צו פערשודענע אונסטיט.95989 .
 .1געגר .אפּריל  9091מיט  88מיטגל; אָנפאנג  801---891מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,4419אלגעס .שטוצע .989
 .8געגר .אָקט 2101 .מיט  19מיטגל; אָנפאנג  08--8901טיטגל.
בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,4419אלגעם .שטוצע .799
 .8געגר .וולי  1101מיט  98מיטגלן אַנפאנג  64--8901מיטגל.
אלגעמוונע שטיצע .959

בר.

 4געגר .פעב 0901 .סיט  89מומגלן אָנפאנג 082--8991
( 9פון די ערשטע גרינדער); אלגעמיינע שטיצע 9919
 4געגר .אפּרול  9091מוט  69מוטגל; אָנפאנג  891---8991מיטגל.
( 6פון די ערשטע גרונדער) .שטוצע :צו קראַנקע און נוים-
לוודענדע מיטגל ,007,019 .סטריוקס  ,000,54רוסישע רעװאָל

בר.
בר.
בר.

בר.

מימגלם

ואל
פּאַרט ,0089 .סאָצ .פּארט ,0069 .רוסישען רעליעף  ,0089האיאס
 0יערליך ,אויסער דעם ;0099
שודענע אונסטיט878,89 .
בר.
בר.

בר.

אלגעמוינע שטיצע--צו

 .60געגר .דעצ 8901 .מיט  04מיטגלן אָנפאנג  48--8991מימגל.
 .7+געגר .אפריל  9091מיט  89מיטגלן אָנפאנג  89--8901מוטגל.
אלגעמיינע

בר.

פער"

שטיצע

.089

 .8געגר .מארטש  8901מיט  41מיטגל; אָנפאנג  91--9991מוטגל.
 .9געגר .אפּריל  9091מיט  04מיטגל; אָנפאנג  811--8901מוטגל.
אלגעמוינע שטיצע .189

בר.

 .0געגר .מאו  9001מיט  08מימגל; אָנפאנג  099--8991מומגל.
( 08פון די

ערשטע

גרינדער).

ביישטייערונג

צום

רוסישען

רעליעף  ,898,19האיאס  899יערליך ,אלגעמיינע שטיצע ,029
בר.

שטיצע צו נויטליידענדע מיטגל.008,19 .
 ,1געגר .מאי  9001מיט  89מוטגל; אָנפאנג 099--8901

מימגל.

( 11פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע מימגל.
 ,0רוסישען רעליעף  ,000,19האיאס  89יערליך ,אלגע-
מיינע שטיצע .0099
בר.

 .82געגר .מארטש  4191מוט  91מימגל; אָנפאנג  94--8991מיטגל.
ביישטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,99/,19אלגעם .שטיצע
.9

בר.

 .8געגר .מאי  9091מיט  81מיטגל; אָנפאנג  84--8901מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע מיטגל.
(? פון די ערשטע גרינדער).
רוסישען רעליעף  ,961,19האיאס  89יערליךף;
,0
מיינע שטיצע צו פערשידענע אינסטיט.8149 .

בר.

אלגע-

 4געגר .מאו  9001מיט  71מיטגל; אָנפאנג  90--8991מומגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,060,19אלגעט .שטיצע .819

בר.

 .8געגר .מאי  9001מיט  98מיטגל;
אלגעמוינע שטיצע .889

בר.

 .6געגר .מאי  9091מיט  18מוטגל; אַנפאנג  891--8901מימגל.
אלגעמוינע שטיצע .889
 7געגר .מאי  9191מיט  71מימגל; אָנפאנג  81--8901מימגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,8889אלגעם .שטיצע 899
 .8געגר .מאו  9091מיט  48מיטגל; אָנפאנג  161--8901מימגל.

בר.

בר.

אָנפאנג 889--8901

מיטגל.

( 19פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נוים-
ליידענדע מיטגל ,001,89 .סטרייקס  ,000,19רוסישע רעװאָל.
פּארט ,0889 .סאָצ .פּארט ,8719 .רוסישען רעליעף  ,0199האיאס

89

יערליך ,אויסער דעם  ;809אלגעמיינע שטיצע--צו

פער-

שידענע אונסטיט.098,19 .
בר.

 .9געגר .מאי  0001מיט  082טימגל; אָנפאנג  191--8991טמיטגף

בר.

אלגעטמוינע שטיצע .9179
 .0געגר .יוני  0001מיט  89מיטגל;

אָנפאנג 27--8901

מיטגף.

אל
בר.

 .1געגר .יונו  9001טיט  84מוטגל;

בר.

( 4פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע טוטגל,0089 .
רוסישען רעליעף  ,000,19האיאס  019יערליךן :אלגעטיינע
שטיצע---צו פערש .אונסטוט.0819 .
 .2געגר .יוני  9001מיט  91מימגל; אָנפאנג  981--8901מומגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,1969אלגעם .שמיצע .859
 ,39געגר .ואנ 1101 .מים  81מיטגל; אָנפאנג  78--89901מיטגל.
שטיצע :צו קראנקע און נוים-
( 9פון דו ערשטע גרונדער).

בר.

ליידענדע מיטגל ,008,99 .סטרייקס

בר.

אָנפאנג  98--8091מומגל.

,008,94

רוסישע

רעװאָל.

פּארט ,0879 .סאָצ .פּארט ,0029 .רוסישען רעליעף  ,000,59האיאס
 8יערליך ,אויסער דעם  ;089אלגעמיינע שטיצע--צו פער-
שידענע אינסטיט.801,19 .
 .געגר .ואנג 8191 .מיט  61מומגל; אָנפאנג  121--8901מיטגל.
ביושטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,0019אלגעם .שטיצע .119

בר.

 .געגר .ווני  0001מיט  89מימגל; אָנפאנג  788--8901מימגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ;8089אלגעמוונע שטוצע---
צו פערשידענע אינסטוט.7019 .

בר.

 ,0געגר .יוני  0091מיט  98מימגל; אָנפאנג  899--8901מיטגל.
ביישטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,9890אלגעם .שטיצע .809
 .7געגר .וונו  9001מיט  69מיטגלן אָנפאנג  88--9991מימגל.
בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ;8989אלגעמיונע שטיצע--
צו פערשידענע אונסטיט.1019 .
 .8געגר .יוולי  4101מיט  89מיטגל; אָנפאנג  04--8991מיטגל.
 .9געגר .יולו  9001מיט  81מומגלן אָנפאנג  88--8991מיטגל.
בוושמויערונג צום רוסישען רעליעף  ,1999אלגעם .שטיצע .019
 .0געגר .מארטש  4101מיט  711טיטגל ;.אָנפאנג  061---8991מיטגל.
שמיצע :צו סטרייקס  ,6119סאָצ .פּארט ,0019 .רוסושען רעליעף
 ,9אלגעם .שטיצע .499
 .41געגר .יולו  9091מוט  88מומגל; אָנפאנג  84--8901טימגל.
8ם .געגר .וולי  9091מיט  69מימגל; אָנפאנג  881--8901מיטגל.
( 09פון די ערשטע גרינדער) .שטמיצע :צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מימגל ,004,19 .סטריוקס  ,8580טאָצ .פארט,8589 .
רוסישען רעליעף  ,000,69האיאס  019יערליך ,אויסער דעם
אלגעמיינע---צו פערש .אונסטיט8889 .
0
 .8געגר .יולו  9091מוט  08מומגלן אָנפֿאנג  48--8901טיטגל.
|
אלגעמוונע שטיצע .829
 4געגר .יולו  9001מיט  89מומגל; אָנפאנג  124--8901מימגל.
( 4פון די ערשטע גרונדער) .ביישטייערונג צום רוטישען רעל.
 ,0האיאס  014יערלוך; אלגעמוונע שטיצע--צו פערשודענע
איונסטיט.7019 .
 8געגר .וולו  0091טיט  182מומגלן אָנטאנג  911--8201מוטגף
אלגעטוינע שטוצע 889

בר.

בר.
בר.
בר.

בר.
בר.

בר.
בר.

בר.

261
 .826 .געגר .ואנ 9991 .מום  441מומגל; אָנפאנג  061--8991מיטגל.
,827

געגר .אפּרול  1991מיט  18מיטגל; אָנפאנג  801--8291מימגל.
( 09פון די ערשטע גרונדער).

שטיצע צו קראנקע מיטגל,8/19 .

אלגעמיינע שטיצע .8219
 .028 .געגר.

בר.
בר.

בר.
בר.
בר.
בר.

בר.

יולו 9001

טוט  88טוטגל;

אָנפאנג 99--8991

טוטגל.

 ,899געגר .דעצ 9191 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  96--8901טיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען
( 89פון די ערשטע גרינדער).
רעלועף  ,890,019האיאם  89יערליך; אלגעמיינע שמיצע--צו
פערשידענע אינסטיט.9919 .
 .0געגר .יולו  9001מיםט  66מיטגל; אָנפאנג  649--8991מיטגל.
ביישטווערונג צום רוסושען רעליעף  ,0049אלגעם .שטיצע .899
 1געגר .דעצ 1191 .מיט  39מימגל; אָנפאנג  671--8991טיטגל.
( 8פון דו ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
לוידענדע מיטגל ,008,89 .רוסישען רעליעף  ,808,89האיאט 019
יערליך ,אלגעמיונע שטיצע .019
 .8געגר .אווג 8901 .מיט  49מיטגל; אָנפאנג  88--8991מימגל.
 .9געגר .וולו  9191מיט  49מיטגל; אָנפאנג  899--8991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,788,19אלגעםט .שטיצע .099
 .4געגר .סעפּט 9991 .מיט  49מיטגל; אָנפאנג  411--9981טומגל.
 9געגר .פעב 9101 .מיט  79מיטגל; אָנפאנג  06--9991מיטגל.
( 41פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ;489/ .אלגעמיינע שטיצע--צו פערשידענע
אונסט.9019 .
 .60געגר .פעב 8191 .מיט  14מימגל; אָנפאנג  831--8901מימגל.
אלגעמיינע שטיצע .859

בר.

 ,7געגר .אויג 0091 .מיט  09מוטגל;

בר.

 .8געגר .אווג 9001 .מוט  88מיטגל; אָנפאנג  041--8901מימגל.
( 88פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נוים-

בר.

אַנפאנג 011--8901

מימגל.

ליידענדע מיטגל ,998,19 .סטרייקס  ,0089רוסישע רעװואָל .פּארט.
 ,0סאָצ .פּארט ,0919 .רוסישען רעליעף  ,8199האיאס 019
וערליך ,אויסער דעם  8791אלגעמיינע שטיצע--צו פערשודענע
אונסט.000 .
 .09געגר .אויג 4101 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  09--8991מומנגף
אלגעמוינע שטיצע .949

בר .0 .געגר .אויג 9001 .מיוט  08מימגל;ן אַנפאנג 871--8991
.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף 0099
 .841 .געגר .אויג 9001 .מיט  71מימגל; אָנפאנג  21--5991טוטגף
אלגעמיינע שטיצע .869
 .840געגר .וולי  9101טיט  71מיטגל; אָנפאנג  91--8991מיטגף

מוטגל.

בוישטווערונג צום רוסישען רעליעם  ,7059אלגעמ .שטיצע 619
 .048 .געגר .מאו  9991מיט  01מימגלן אָנפאנג  69--8991מומגל.

שאא
בֿר.

 .4געגר .אויג 9091 .מיט  48מימגל; אָנפאנג  67--8901מימגל.

בר.

ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,0999אלגעם .שטיצע .080
 9געגר .אויג 9001 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  111--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
( 4פון די ערשטע גרינדער).

ליידענדע מיטגל ,009,19 .סטרויקס  ,;000סאָצ .פארטיי ,0019
רוסישען רעליעף  ,061,84האיאס  019יערליך; אלגעמיינע שטו-
צע--צו פערשידענע אינסטיט.0089 .
בר ..60 .געגר .אויג 0001 .מיט  79מימגל; אָנפאנג  119--8901מומגל.
בוישטויערונג צום רוסישען רעליעף 9419
 4געגר .סעפּט 9001 .טוט  49מוטגל; אָנפּאנג  86--8901מוטגל.
בר.
( 81פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליידענדע מימגל ,0084 .רוסישען
בר.

בר.

רעליעף  ,0619האיאס  89יער-

לוך; אלגעמיונע שטיצע--צו פערשידענע אונסטיט9819 .
 .8געגר .סעפּט 9001 .מיט  51מיטגל; אָנפאנג  78--8901מוטגל.
בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ;8899אלגעמוונע שטיצע--
צו פערשידענע אינסטיט.8819 .

 .9געגר .סעפּט 9091 .מיט  09מוטגל; אָנטאנג  791---8901מיטגל.
|

אלגעמוינע שטיצע .489
כֵר .,0 .געגר .סעפּט 9001 .מוט  49מוטגל;

אָנפאנג 47--8991

טיטגל.

 79מיטגל;

אָנפאנג 90--8991

מוטגל.

ײ
4

 .891 .געגר.

ואג9101 .

( 61פון דוי ערשטע

טיט

גרונדער).

שטיצע:

צו קראנקע

און נויט-

ליידענדע טיטגל ,000,99 .סטרויקס  ,0099רוסישע רעװואָל .פּאַרט.
- ,0סאָצ .פּארט ,0019 .רוסישען רעליעף  ,99/9האיאס 89

יערליך ,אלגעמיינע שטיצע צו פערשידענע אינסטיט.1819 .
.858
.898 .

.
.

געגר .מאו  1101מיט  89מיטגלן אָנפאגג  999--8901מוטגל.
בוישטווערונג צום רוסושען רעליעף  ,4459אלנעט .שטיצע .889
געגר .סאי  1191מיט  81טיטגלן אָנפאגג  48--999מיטגל.
( 6פון די ערשטע גרינדער) .שמיצע :צו קראַנקע מימגל,0089 .
סטרויקס  ,0089סאָצ .פארטיו  ,0099רוסושען רעליעף ,0089
האואס  019יערליך; אלגעטיינע שטיצע--צו פערש .אינסט.0069 .
געגר .נאַוו 0101 .מיט  89מימגלן אָנפאנג  701--8901מיטגל.
אלגעטוונע שטיצע .459
געגר .דעצ 0191 .מיט  89מוטגלן אַנפאנג  811--8901מומגל.
אלגעמוונע שמיצע .109

 .געגר .אפּרול  4991מיט  18מוטגלן

אָנפאנג 08--8901

מימגל.

 .געגר .סעפט 4991 .מיט  14טוטגל;

אָנפאנג 84--8991

מיטגל.

 .געגר .נאָוו 9191 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  89--8991מימגף.
ביישטייערונג צום רוסישען
( 91פון די ערשטע גרינדער).
רעליעף  ,5789אלגעם .שטיצע .889
בר.

 .9געגר .יולו  0101מיט  98מיטגלן אָנפאנג  48-- 890מיטגל.
ביושטייערונג צום רוסישען רעליעף .7019

21
בר.

 ,0געגר .אפּרול  8901מוט  89מיטגל; אָנפאנג  811--8991טיטגל.

בר.

 1געגר .ווני  8191מיט  10מומגל; אָנפאנג  611--8991מיטגל.
ביישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,9999אלגעמ .שטיצע .489
 .82געגר .ואנ 8101 .מיט  99מוטגל; אָנפאנג  881--8991מימגל.

כר.

( 71פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נוים-
ליידענדע מיטגל ,6759 .סטרייקס  ,8019סאָצ .פּארטיי ,1719
רוסישען רעליעף  ,8290,299האיאס  019יערליך ,אויסער דעם
בר.

אלגעמיינע שטיוצע---צו פערש .אונסטיט7409 .
4
 ..8געגר .ואנ 5191 .מיט  08מיטגל; אָנפאנג  481--8901מימגל.
( 81פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,508,14 .רוסישען רעליעף  ,8049האיאס 59
יערליך; אלגעמוונע--צו פערשידענע אינסטיט.8899 .
בר.
בר.

 4געגר .סעפּט 9091 .מוט  49מיטגל; אָנפאנג 58--8991
 .5געגר .אָקט 1191 .מיט  51מיטגל; אָנפאנג 09--5991

( 1פון די ערשטע גרינדער).

שמיצע:

מיטגל.
מיטגל.

צו קראַנקע און נוים-

ליידענדע מיטגל ,0049 .סטרויקס  ,0984רוסישען רעליעף ,008,99
האיאס  99יערליך; אלגעמיינע--צו פערש .אינסט.5098 .
כר.
בר.

 6געגר .אויג 1101 .מיט  49מיטגל; אָנפאנג
 .7+געגר .אָקט 9001 .מיט  89מומגל; אָנפאנג
( 41פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו
ליידענדע מיטגל ,009,09 .סטרייקס ,9879

 891--5991מימגל.
 449 -8901מיטגף.
קראנקע און נוים-
סאָצ .פּאױט,0069 .

רוסישען רעליעף  ,891,89האיאס  899יערליך ,אויסער
אלגעמיונע שטיצע---צו פערש .אינסטיט.8089 .
0

דעם

 ,808 .געגר .אָקט 9091 .מיט  68מיטגל; אָנפאנג  181--8991מיטגל.
מיישטויערונג צום רוסישען
.809 .

רעליעף  ,5719אלגעמ .שטיצע .819

געגר .מארטש  1191מיט  49מימגל; אָנפאנג  161---8991מימגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,1919אלגעם .שמיצע .899

 .870 .געגר .אָקט 9091 .מיט  48מיטגל; אָנפאנג  909--8901מיטמגל.
בוישמייערונג צום רוסישען רעליעף  ,0489אלגעם .שמיצע .119
 .871 .געגר .אָקט 9001 .מיט  54מיטגלן אָנפאנג  811--8991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,9119אלגעם .שטיצע .919
.9

.
.

.

געגר .אָקט 9091 .מיט  79מיטגל; אָנפאנג  931--8991מיטגל.
( 79פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נויט-
ליודענדע מיטגל ,081,99 .רוסישען רעליעף  ,0080סטרויקס
סאָצ .פּארט ,8719 .האיאס  019יערליך.
,0
געגר .אָקט 9091 .מיט  89מימגל; אַָנפאנג  871--8901מימגל.
געגר .יולי  1991מיט  89מיטגל; אָנפאנג  46--9991מומגל.
ביישטייערונג צום רוסישען
( 02פון די ערשטע גױינדער).
רעליעף  ,008,19האיאס  019יערליך ,אלגעם .שטיצע .019
געגר .יולי  9191מיט  511טיטגל; אָנפאנג  818--8991מימגל.
( 511פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צוֹ קראַנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,087,19 ,סטרייקס  ,0049רוסישע רעװואָל .פּארם.

שא

בר.

בר.

 ,0סאָצ .פארט ,0819 .רוסישען רעליעף  ,008,69האואס 819
יערלוך; אלגעמוונע--צן פערש .אונסטיט0849 .
 60געגר .אָקט 9091 .מיט  89מיטגלן אָנפאנג  89--8901מיטגל.
שמיצע :צו קראנקע מיטגל.
( 8פון די ערשטע גרונדער).
חהאיאס  019יערליך ,אלגעטוונע שטיצע 009
,0
 ,7געגר .מארטש  9191מיט  89טיטגל; אָנפאנג  09--8991מימגל.
( 61פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נוים-
ליידענדע מימגל ,0079 .רוסישע רעװאָל .פּאַרט ,0999 .רוסישען
רעליעף  ;6999אלגעמוונע שטיצע--צו פערש .אונסטים.042,19 .

 .געגר .אווג 5101 .מום  22טיטגל; אָנפאנג  08--8901מומגל.
 .געגר .נאָוו 9001 .טוט  69טוטגלן
אלגעמוונע שטיצע .089

אָנפאגג 8901

 .געגר .אָקט 9101 .מיט  99מיטגלן

אָנפאנג  48--8901מוטגל.

ביישטווערונג צום רוסושען

רעליעף  ,0099אלגעם .שטיצע .809

געגר .נאָוו 9091 .מוט  81מוטגל; אָנפאנג  71--8901מימגל.
געגר .פעב 1101 .טוט  89טוטגלן אָנּפאנג  18--6901מימגל.
בוישטווערונג צום רוסושען רעלועף  ,89909אלגעם .שטיצע .419
בר.

 -געגר.

נאָו9001 .

ביישטייערונג

צום

מוט  81טוטגלן
רוסישען

אָנפאנג 80--8901

רעלי עה 86

,

מימגל.

אלגעט .שטיצע

.8449

מימגל.

כר.

 .געגר .נאָוו 9001 .מוט  09מומגלן אָנפאנג 14--8901
ביישטווערונג צום רוסושען רעליעף 1119

כר.

 .געגר .באָו 9001 .טוט  89מיטגל; אָנפאנג  80--8901טיטגל.
אלגעמיינע שטיצע .809

בר.

 .געגר .אָקט 5191 .מיט  04מטּיטגל; אָנטאנג  801--8991מימגל.
בוישטויערונג צום רוסושען רעליעף  ,4/4אלגעם .שטיצע .0619

בַר.

 .געגר .נאָוו 9001 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  111--8991מיטמגל.

בר.

אלגעמוונע שטיצע .809
 .געגר .אָקט 6191 .מיוט  19מיטגל;

אָנפאנג 18--8991

מיטגל.

 .געגר .דעצ 9091 .מיוט  08טיטגל; אָנטאנג  009--8901מיטגל.
בר.
שטיוצע :צו קראַנקע מימגל.
(? פון די ערשטע גרינדער).
רוסישען רעליעף  ,4889האיאס  99יערליך; אלגעמוונע
,6
שמוצע---צו פערשודענע אינסטוט.8149 .
בר .0 .געגר .פעב 9901 .מיט  81טיטגלן אָנטאנג  87--8991מיטגל.
( 8פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נוים-
ליודענדע מיטגל ,0060 .סטרווקס  ,0449סאָצ .פארט ,6019 .רוסו-
שען רעליעף  ,441,19האואס  89יערליך ,אויסער דעם ;889
אלגעמוונע שטיצע---צו פערשודענע אונסטוט.048,19 .
כר .,1 .געגר .דעצ 9001 .מוט  79מיטגל; אָנפאנג  80--8901מיטגל.
אלגעטמוונע שטיצע 109
אנפאנה 989--8901מומגל.
פיט 52טוטגלן
בר .82 .געגר .דעצ9 .
בוישטייערונג צוס רוסוש  0רפלונף  ,4410אלנעם .שטיצע .9/19

זוזצאא
כר.

 9געגר .דעצ 9091 .מיט  21מומגל :אָנפאנג  79--8991מומגל.
( 91פון די ערשטע

,0

סטרווקס

שטיצע---צו
נר.

שטיצע:

גרינדער).

 ,8819רוסישען

פערשידענע

 .4געגר .דעצ9091 .

צו קראַנקע

רעליעף ;010,19

אונסטיט.

מומגל.

אלגעמיינע

.2089
אָנפאנג 08--8901

מיט  81מיטגל;

מימגל.

בוישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,0099אלגעט .שטיצע .629
נר.

 .8געגר .פעב8191 .

מיט

אָנפאנג 04--8901

 19מיטגל;

מיטגל.

( 2פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויוט-
ליידענדע מיטגל ,008,94 .סטרייקס  ,0099רוסישען רעליעף
 ,0האיאס  59יערליך; אלגעמויונע שטוצע--צו פערשידענע
אונסטיט.0919 .
בר.6 .
כר.

געגר .אויג 9101 .מוט  79מיטגל;

 .געגר .דעצ 9091 .מיט  59מימגל; אָנפאנג  86--8991מיטגל.
( 41פון די ערשטע גרינדער) .ביישטייערונג צום רוסישען
רעליעף

כר.
כר.

,000,19

פערשידענע
 .געגר .אווג.
 .געגר .יאנ.
( 8פון די

האיאס

 29יערליך;

אלגעמיינע

שטיצע--צו

אינסטיט.8819 .
 6101מיט  19טיטגל; אָנפאנג  84--8901מיטגל.
 0101מיט  01מומגל; אָנפאנג  07--8901מיטגל.
ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נוים-

| לוודענדע מוטגל ,051,19 .האיאס
כר.

אָנפאנג  901--8991מימגל.

.1
 .געגר .יאנ 0191 .מיט  08מיטגל;

 019יערליך ,אלגעם .שטיצע

אָנפאנג  88--8901מימגל.

כר .,95 .געגר .ואג 0191 .טיט  89מיטגל; אָנפאנג  711--5991מימגל.
( 29פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נוים-
ליידענדע מיטגל ,0099 .ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף
 ,25האיאס  919יערליך; אלגעמיינע שטיצע--צו טערשידענע
אינסטיט.0999 .
בר.

 .8געגר .יאנ 0101 .טיט  89מימגל;
( 89פון די ערשטע גרינדער).

אָנטאנג 78--8991

שטיצע:

מומגל.

צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מימגל ,9109 .האיאס  899יערליך; אלגעמיונע שטוצע--
צו פערשידענע
כר.

אינסטיט.

.9869

 .4גענר .ואנ 0191 .מיט  09מיטגל;

אָנפאנג 08--8901

מוטגל.

שמיצע :צו קראנקע און נויטליידענדע מיטגל ,0099 .סטרויקס
 ,0רוסישען רעליעף  ,082,19חאיאס  599יערליך; אלגעמיינע
שטיצע---צו פערשודענע אינסטיט.0859 .
כר.
בר.
בר.

 .8געגר .יולו  4101מיט  16מיטגל; אָנפאנג  001--8991מיטגל.
אלגעמיינע שטיצע .9019
 .6געגר .פעב 8101 .טיט  49מיטגל;
 .,7געגר .וולו  8101מיט  88מיטגל;
אלגעמוונע שטיצע .899

אָנפאנג 04--8901

מיטג.

אָנפאנג 76--8991

מיטגל.

4
כּר.

 8געגר .וולו  0191טיט  81מימגלן אָנפאנג 07--8991
בוושטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,881,19אלגעם.
.9

מומגל.
שטיצע

כֿר.

אָנפאנ? 86--8991

מיטגל.

בר.
כר.
כר.

09
0

געגר .יאנ 0101 .טוט  89טיטגלן

געגר .ואנ 0191 .מיט  79טֿיטגל; אָנפאנג  881--8291טומגל.
בוישטייערונג צום רוסושען רעלועף  ,8799אלגעם .שטוצע .549

 1געגר .יאנ 0191 .מיט  88טימגל; אָנטאנג  14--8901מומגל.
 5געגר .ואג 0101 .מיט  89מומגל; אָנפאנג  881--8991טיטגל.
( 02פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און גויט-
ליידענדע מיטגל ,890,19 .סטרייקס  ,8819רוסישען ועליעף

בר.
בר.

 ,0האואס  019יערליך; אלגעמייגע--צו פערש .אונטט.8119 .
 8געגר .מאו  8901טיט  81מימגל; אָנפאנג  44--8901מומגל.
 4געגר .פעב 6101 .מיט  69מיטגלן אָנטאנג  07--8901מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ;0849אלגעמיינע שטיצע--
צו פערשידענע אונסטיט.8719 .

כר.

 8געגר.

יולו  4101מיט  09מוטגל;

אָנפאנג 09--8901

מימגל.

( 8פון די ערשטע גרינדער) .שמיצע :צו קראַנקע מיטגל,0019 .
סטרויקס  ,0019רוסישען רעליעף  ;542,19אלגעמוונע--צו פער-
שידענע אינסטיט.0899 .
כר.

 .6געגר .דעצ 0101 .מיט  41מיטגל; אָנפאנג 19--8901

מיטגל.

בוישטויערונג צום רוסישען רעליעף  ;8099אלגעמוונע שטוצע--
צו פערש .אונסטיט.4029 .
כר.

 1געגר .יאנ 9191 .מיט  99מיטגל; אָנפאנג  171--8991מימגל.
.418 .
.419 .
.490 .
,421

,422
,498

אלגעמוונע שטיצע
געגר .פעב4191 .
אלגעמוינע שטיצע
געגר .פעב0101 .
אלגעמיונע שמיצע
געגר .פעב0191 .
געגר .מארטש 0991
בוישטייערונג צום
געגר .פעב0191 .
בוישטווערונג צום
געגר .פעב0101 .
אלגעמוונע שמיצע

 ,424געגר.

.8019
טיט  482טיטגל; אָנפאנג  14--8901מיטגל.
.699
מיט  59מוטגל; אָנפאנג  481--8901מומגל.
.9119
מיט  89מיטגל; אָנפאנג  86--8901מיטגל.
מיט  951מיוטגל; אַנפאנג  071--8991מיטגל.
רוסישען רעליעף  ,8989אלגעם .שטיצע .819
מיט  89מיטגל; אָנפאנג  71--8991טיטגל.
רוסישען רעליעף 7119
מיםט  18מיטנלן אָנפאנג  481--8901מימגל.
679

יוני  9901טיט  81מימגל;

אָנפאנָג 01--8991

מימג.

( 81פון די ערשטע גרינדער).
 .498 .געגר .מארטש  0191מיט  89מוטגל; אָנהאנג  98--8901מיטגל.
אלגעמיונע שטיצע .199
 .496געגר .טמארטש  0191מיט  9מומנלן פנמאוג  04--8904טומגל.
). סאָף 
 20ר
 2וו וט

'2נהלט 9צר
שיוט

ל

22

א

ט,

אל
בר.
בר.

= געגר .מארטש  0191מיט  71מיטגל; אָנפאנג  81--8901מימגל.
אלגעמוינע שטיצע .899
 .8געגר .סעפט 6191 .מוט  89מיטגל; אָנפאנג  74--8901מיטגל.
( 01פון

,0
בֵר.
בר.
בר.

די

ערשטע

רוסושען

גרינדער).

שטיצע

צו

קראַנקע

מיטגל.

רעליעף  ,000,19אלגעמ .שטיצע .019

 .89געגר.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,8184אלגעם .שטיצע .419
 0געגר .אפּריל  0191מוט  59מיטגל ;.אָנפאנג  801--8901מימגל.
 ,1געגר .נאָוו 4191 .מיט  81מומגל; אָנפאנג  64--8991מיטגל.
ואנ9101 .

מיט

 89מיטגל;

אָנפאנג 08--8991

מיטגל.

שטיצע :צו קראַנקע מיטגל.
( 8פון די ערשטע גרינדער).
רוסישען רעליעף  ,8002,89האיאס  599יערליך ,אלגע-
,0
מוונע שטיצע 019
בר.

 52געגר .פעב9991 .

מיט  81מיטגל;

אָנפאנג 88--8901

מומגל.

בוושטויערונג צום רוסישען רעליעף  ,1119אלגעם .שטיצע 219
כר.
בר.
בֵּר.

 8געגר .נאָו 0191 .מיט  59מוטגל;
אלגעמיינע שטיצע .989

אָנפאנג 91--8991

מיטגל.

 4געגר .אפּריל  0191מיט  89מוטגל; אָנפאנגג  651--8991מימגל.
 85געגר .אָקט 0991 .מוט  091מומגל;

אָנפאנג  86--8901מיטגל.

אלגעמיונע שטיצע .0659
בר .060 .געגר .אפּריל  0101מיט  09מיטגל ;.אָנפאנג 901--8991

מוטגל.

בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף .8619
בר.

 .,7געגר .אָקט 8191 .מוט  89מיטגל; אָנפאנג  69--8991מימגל.
בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,0199אלגעס .שטיצע .919

בר.

 8געגר .נאָוו 1101 .מיט  81מיטגל; אָנפאנג  01--8991מימגל.

בר.

בר.

בר.

אלגעמוינע שטיצע .499
 09געגר .מאי  0101מיט  88מוטגל; אָנפאנג  451 -8991מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע סיטגל ,000,19 .סטרייקס  ,00829סאָצ .פּארט.
 ,0האיאס  019יערליך ,אלגעמיינע שטיצע .0019
 1געגר .מאיו  0101מיט  81מימגל; אָנפאנג  80--8901מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ;020,19אלגעמיונע שטו-
7:
צע--צו פערש .אונסטיט.0419 .

 5געגר .מאו  0101מיט  89מימגל; אָנפאנג  40--8991מימגל.
( 89פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע מימגל.
סאָצ .פּארט ,0099 .בייטשייערונג צום רוסישען רעליעף
,0
האיאס  019יערליך; אלגעמוונע שטיצע--צו פערשו-
,0
י
דענע אונסטוט.0019 .

כר.

 4געגר .אָקט 9191 .מיט  00מיטגל; אָנפאנג  878--8901מימגל.
שטיצע :צו קראנקע מימגל.
( 82פון די ערשטע גרינדער).
סמרווקס  ,1874צום רוסישען רעליעף  ,809,19האיאס
,8
 60יערליך ,אויסער דעם  ,8096צו פערש .אינסטיט008,19 .

21
בר.

 4געגר .נאָוו 6101 .מיט  08מיטגל; אָנפאנג  411--8901מומגל.

בר.

5

בר.

46

סאָצ .פּארט ,0016 .רוסישען
צו פערש .אונסטיט.5819 .
אָנפאנג  44--8901מומגל.
 ,1919אלגעט .שטיצע .819
אָנפאנג  98--8901מימגל.

בר.

1

כר.

.8
0

בַּר.

.0

בר.

 .,1געגר .יולו  0191מיט  18טיטגל :אַנפאנג  661--8901מוטגף

בר.

,002,19
יערליך,
מיטגלן
רעליעף
מוטגל;

שטוצע :צו קראנקע מוטגל.
רעליעף  ,0799האיאס 019
געגר .נאָוו 8101 .מיט 81
ביישטויערונג צום רוסישען
געגר .פעב 4191 .מוט 81
אלגעמוונע שטיצע .49/
געגר .יונו  0101מיט  71מיטגלן אָנפאנג  86--6991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעלועף  ,890,19אלגעס .שטיצע .949
געגר .ווני'  0101טיט  19מוטגל; אָנפאנג  17--8991מימגל.
געגר .נאַו 8101 .טיט  71טיטגלן אָנפאנג  41--8991מוטגל.
אלגעטיינע שטיצע .919
געגר .אָקט 7191 .טיט  84מיטגל; אָנפאנג  991--8991מימגל.
( 08פון די ערשמע גרונדער) .שטיצע :צו קראנקע און נוים-
ליידענדע מומגל ,0589 .סטרווקט  ,8010צום רוסישען רעליעף
 ,0האיאס  019יערליך; אלגעטוינע שטיצע--צו פערשידענע
אונסטיט.0499 .

בכר.

ביוישטייערונג צום רוסישען
 9געגר .פעב 8191 .מיט 41
ביישטויערונג צוֹם רוסישען
 8געגר .יולו  0101מיט 49

כר.

אלגעמוונע שטיצע--צו פערשידענע אונטמיט.0819 .
 4געגר .פעב 9101 .מיט  69טוטגלן אָנפאנג  111--8901טיטגל.

כר.

בר.

8

כר.

.060

כר.

.7

בר.

8
9

בר.

בר.
בר.

.0
,1

רעליעף .0999
מיטמגלן אָנפאגג  19--8991מיטגל.
רעליעף  ,7120אלגעם .שטיצע .999
מימגלן אָנפאנג  09--8901מימגל,

ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף .0089
געגר .וולי  0191מיט  89מימגל; אָנפאנג  801--8901טֿימגל.
( 01פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויום-
ליידענדע מיטגל ,000,49 .סטרייקט  ,0009רוסישע רעװאָל.
פּארט ,0019 .סאָצ .פּארטוו  ,0099האיאס  99יערליך; אלגעמיינע
שטיצע---צו פערשידענע אונסמיט.0809 .
געגר .וולי  0191מיט  88מימגל; אָנפאנג  891--8901מומגל.
אלגעמוונע שטיצע .449
געגר .יולו  0191מיט  81טיטגל; אָנפאנג  86--8901מיטמגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,9889אלגעם .שטיצע .899
געגר .אויג 0101 .מיט  88מיטגל; אָנפאנג  69--8901מימגל.
געגר .אווג 0101 .מיט  81טיטגל; אָנפאנג  08--8901מיטגל.
( 8פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע מוטגל,0559 .
סטרייקס  ,000,18סאָצ .פּארטיו  ,0094צום רוסישען רעליעף
האיאס  89יערלוך; אלגעמיונע שמיצע--צו פערשידענע
,0
אונסטיט.0089 .
געגר .אָקְט 919 .מיט  02הומגלן אָנטאנג  88--8901מיטגף
געגר .אָקט 4901 .טוט 8 2/וסגלן אָבּפוק?  86--8901מוטגל,

261
בר.

 58געגר .אפּרול  2991מיט  81מימגל; אָנפּאנג  19--8901מיטגל.
( 21פון די ערשטע גרינדער) .האיאס  29יערליך ,שמיצע
נויטליידענדע מיטגל ,53969 .אלגעמ .שטיצע 089

בר.
בר.
בר.

 4געגר .ואנ4901 .
 5געגר .אויג0191 .
ביישטייערונג צום
 6געגר .אווג0101 .

כר.

7

בר.

8
0

כר.

1

בר.

מיט 08
מוט 69
רוסישען
מוט 89

צו

מיטג; אָנפאנג  18--8991מיטגל.
מימגל; אָנפאנג  801--8901מימגל.
רעליעף  ,5119אלגעם .שטיצע .959
מוטגל; אָנפאנג  88--8901מיטגל.
מומגל.

געגר .אווג 0101 .מיט  08מיטגל; אָנפאנג 891--8901
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף .8919
געגר .אווג 0101 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  81--8901מוטגל.
געגר .סעפּט 0101 .מיט  99מומגל; אָנפאנג  791--8991מיטגל.
אלגעמוונע שטיצע--צו פערשידענע אונסטיט.8115 .
געגר .סעפּט 0101 .מיט  59מיטגל; אָנפאנג  981--8901מימגל.
אלגעמיונע שטיצע .099

אָנפאנג  04--8901מימגל.

כר .592 .געגר .נאָ 9991 .מיט  69מיטגל;
בֵר.
 8געגר .אָקט 0101 .מים  18מיטגל; אָנפאנג 98--8991
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף .9519
בר.

 .4געגר .נאָוו 0101 .מיט  81מיטגל; אָנפאנג  79--8901מימגל.
( 9פון די ערשטע גרינדער) .ביישטייערונג צום רוסישען רעל.
 ,0האיאס  89יערליך;
אינסטיט.09849 .

בר.

מיטגל.

אלגעמיונע

שטוצע--צו טערשידענע

 8געגר .אָקט 0191 .מיט  97מיטגל; אָנפאנג  481--9901מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,6899אלגעם .שטיצע .899

בר.
בר.
בר.

 6געגר .אפּרול  4991מים  61מוטגל; אָנפאנג  81--8991מיטגל.
 .7געגר .ואנ 4991 .מיט  88טיטגלן אָנפאנג  18--8991מימגל.
 .8געגר .אָקט 6101 .מיוט  89מוטגל; אָנפאנג  5881-.8901מוטגל.
ביישטייערונג

כר.

צום

רוסישען

 .9געגר .סעפּט 8101 .מים  41מוטגל; אָנפאנג  18--8991מימגל.
ביישטייערונג צום רוסושען

בר.
כר.

רעליעף .9819
רעליעף  ,7019אלגעם .שטוצע .679

 .0געגר .יאנ 9191 .מיט  79מיטגל; אָנפאנג  44--8901מוטגל
 .,1געגר .מאו  7101מיט  89מוטגל; אָנפאנג  421 -8901טיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף  ,8419אלגעמ .שטיצע .619

בר.
בר.

 9געגר .דעצ 8901 .מיט  68מימגל; אָנפאנג  84--8991מומגל.
 8געגר .פעב 5101 .מוט  89מיטגל; אָנפאנג  06--8901מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען

בר.

רעליעף  ,8849אלגעם .שטיצע .809

 4געגר .מארטש  8101מיט  99מיטגל; אָנפאנג  09--89991מיטגל.

בר .8 .געגר.
בר .,60 .געגר .מארטש  8191מיט  99מוטגל ;.אָנפאנג 161--891
אלגעמוונע שטיצע .799
בר .7 .געגר .מארטש  8191מיט  81מיטגל; אָנפאנג 76--.8991
( 8פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע מימגל.
סטרויקס  ,0049רוסישע רעװאָל .פּאַרט ,0819 .סאָצ .פּארט.
אָקט 0991 .מיט  04מיטגל;

אָנפאנג 88--8901

מומגל.

מימגל.
מיטגל.
,0089
,0099

אל
1
צום רוסישען רעליעף  ,007,109האיאס  019יערליך ,אויסער דעם
,0
בר.

צו פערש .אונסטיט.

.0049

 8געגר .אפּרול  8191מיט  81מיטגל; אָנפאנג  88--8991מיטגל.
( 9פון די ערשטע

גרונדער).

צו קראַנקע און נויט-

שטיצע:

לויטענדע מיטגל ,0069 .פטרויסם  ,0899סאָצ .פּארטיי  ,0089צום
רוסישען רעליעף  ,881,19האואס  019יערליך ,אויסער דעם ;019
אלגעמוינע שטיצע--צו פערשודענע אונסטיט.0089 .
בר.

 .9געגר .אפּריל  8191טוט  061מוטגל; אָנטאגג  09--8901מיטגל.

בוישטווערונג צום רוסושען רעלועף .8049
בר .0 .געגר .אָקט 4901 .מיט  89טוטגלן אָנפאנג  89--8901מיטגל.
בר 59 .געגר .אפּריל  8101מיט  89מוטגל; אָנפאנג  68--8901מימגל.
ביישטייערונג צום רוסושען רעליעף .0019
בר .,98 .געגר .אמריל  8191טוט  48מיטגלן אָםפאנג  19--89991מומגל.
בר.

 4געגױ .וולו  9901מיט  99טוטגל;
( 99פון די ערשטע גרונדער).

בר.

 .98געגר .מאו

אָנפאנג  03--8991מיטגל.

אלגעמוונגע שטיצע 109

 8101מיוםט  81מומגלן

אָנפאנג  96--869901מיטגל.

שטיצע :צו רוסישע רעװאָל.
( 81פון דוי ערשטע גרונדער).
פּארט ,0099 .צום רוסישען רעליעף  ,000,89האיאס  016יערליך,
אויסער דעם ;0010

,85
בר.
בו.
בר.

אלגעטיינע

שטוצע

שמיוצע צו נווטלוודענדע

לוירענדע מיטג ,007,19 .האיאס

בר.

בר.

מימגל.

.0029

 6געגר .מאו  8101מיט  18מיטנל; אָנפאנג  451--8901מוטגל.
 ,74געגר .וונו  8191מוט  89מומגלן אָנפאנג  11--8901מימגל.
 ..8געגר .יולו  8101מיט  89מיטגלן אָנפאנג  891--8991מימגל.
( 99פון די ערשטע גרונדער).

בר.

צו פערשידענע

אונסטוט.

שטמיצע:

צו קראנקע און גויט"

 019יערליך ,אלגעם .שטוצע

צו פערש .אונסטיט.87/19 .
 .9געגר .ואג 4901 .מיט  181מוטגלן אָנטאנג  80--8901מיטגל.
 .0געגר .נאָוו 8101 .מיט  891מיטגל; אָנפאנג  014--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראנקע מומגל.
( 891פון די ערשטע גרינדער).
האיאס  599יערליך.
,0

 .1געגר .יולו  8101מיט  84טיטגלן אָנפאנג  781--8901מיטגל.
בוישטויערונג צום רוסושען רעליעף  ,9119אלגעם .שטיצע .889

בר.
בר.
בר.
בר.

אָנפאנג 08--6991

מיטגל.

 .9געגר .יולו  8101טיט  78טיטגל;
בוישטייערונג צום רוסישען רעליעף 5519
 .8געגר .אפּריל  0191טוט  78טיטגלן אָנפאנג  24--8901מוטגל.
אלגעמוינע שטיצע .899
 .4געגר .יאג 8191 .סיט  18מומגלן אָנפאנג  911--8901טומגל.
ביישטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,1109אלגעם .שטיצע .899
 .8געגר .טעפּט 8101 .מיט  91טוטגלן אָנפאנג  78--8901מיטגל.
(? פון די ערשטע גרינדער) .בוישמויערונג צום רוסישען רעל
 ,9האואס  89וערליך ,אלגעם .שטוצע 0814

שׁ262 1
בֿר.
בר.

 .6געגר .מארטש  1991ביט  18מומגל; אָנפאנג  70--58991מימגל.
 ,7געגר .אָקט 4191 .מיט  71מומגל; אָנפאנג  049--8991מיטמגל.
שטיצע :צו קראנקע מימגל.
( 01פון די ערשטע גרינדער).
רוסישע רעװואָל .פּארט ,871 .סאָצ .פּארטיי  ,0216רוסו-
0
שען רעליעף  ,000,19האיאס  519יערליך ,אלגעם .שטיצע צו
פערש .אונסטוט.0929 .
 .8געגר .ואנ 7101 .מיט  88מומגלן אָנפאנג  18--8901מיטגל.
אלגעמוינע שטיצע .889
 .9געגר .אָקט 9101 .מיט  98מוטגלן אָנפאנג  46--8991מימגל.
אלגעמוינע שטיצע .989

בר.

 .0געגר .אָקט 8101 .מיט  69מומגל; אָנפאנג  481 -8991מימגל.

בר,
בר.

( 11פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע; צו קראנקע און נוים-
ליידענדע מיטגל ,871,19 .סטרייקס  ,8019סאָצ .פּארטיי ,8219
האיאס  019יערליך ,אווסער דעם  ,0514אלגעמיינע שטיצע צו
פערשידענע אינסטיט.8149 .
בר.

 .1געגר .יאנ 1101 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  98--8901מיטגל.
( 21פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע טיטגל.
 ,0צום רוסישען רעליעף  ,0069האיאס  019יערליך ,אלגעם.
שטיצע צו פערש .אינסטיט.0019 .

בר.

 .52געגר .אפּרול  8101מוט  89מומגל; אָנפאנג  781---58991טוטגל.

בר.

.58

געגר .נאָוו 8101 .מיט  629מימגל; אָנפאנג  601--6901מיטגל.

בר.

 4געגר .ואג 8101 .מוט  09מומגל;
 .385געגר .מאו  9901מוט  89מומגל;

אַנפאנג  48--8901טיטגל
אַנפאנג  98--8901מיטג.

בר.

 .60געגר .נאָוו8191 .

מיט  89מיטגל;

מיטגל.

( 01פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,008,18 .סטרויקס  ,8089רוסישע רעוװואָל .פּארט.
 ,0ססאָצ .פּארט ,0089 .צום רוסישען רעליעף  ,048,59האיאס
 5יערליך ,אויסער דעם  ,081אלגעם .שטיצע צו פערשודענע
אינסטיט.871,19 .
בר.

( 01פון די ערשטע גרונדער).
ליידענדע מיטגל.
בר.
כבר.

 ,0099אלגעמם .שטיצע

 .7געגר .דעצ 9191 .מוט  99מימגל;
ביישטייערונג

אָנפאנג 00--8991

שטיצע צו קראַנקע און נוים-

צום רוסישען

.859

אָנפאנג  57--8991מיטגף

רעליעף .0019

 .9געגר .דעצ 9191 .מוט  89מיטגל; אָנפאנג  069---8991טוטגל
( 02פון די ערשטע גרינדער).
שטיצע צו קראַנקע מימג.
,0

אלגעמיינע

שטיצע

.099

בך.

געגר .ואנ 4101 .מיט  69מימגל; אָנפאנג  75-.8901מומנט

בר.

אָנפאנג  78--8991מיטנף

.0
 .891געגר .ואנ 4101 .מיט  88מוטגל;
( 8פון די ערשטע

גרונדער).

שטיצע:

צו קראַנקע און נוים-

ליידענדע מיטגל ,007,19 .סטרייקס  ,0069צו רוסישע רעװאָל.
פּאַרט ,0019 .אלגעמיונע שטיצע  ,0589האיאס  019יעוליך.
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כר.

אָנפאנג 88--8901

 .0געגר .ואנ 4101 .מיט  81טומגלן

מימגל.

( 8פון דוי ערשטע גרונדער) .שטוצע :צו קראגקע טיטגל,8829 .
האואס  59יערליך ,אווטער דעם .019
כר.
בר.
בר.
בר.
בר.

 8געגר .סעפּט 8901 .מיט  89מומגל; אָנפאנג  40--8901מומגל.
( 89פון די ערשטע גרינדער).
 .4געגר .וולי  9101טיט  71מיטגל; אָנפאנג 28--8901
אלגעמיינע שטיצע .889
 .8געגר .ואג 7101 .טיט  19טוטגל; אָנפאנג 84--8991
ביישטייערונג צום רוסושען רעליעף 0849

מומגל.
טוטגל.

אָנפאנג  06--8901טומגל.

 .6געגר ,ואג 4101 .טוט  89מוטגל;
 .7+געגר .ואג 4101 .מים  89מוטנל; אָנפאנג  28--8901מומגל.
( 51פוֹן די ערשטע גרינדער) .שטוצע :צו קראַנקע און גוים-
ליידענדע

,8984

מיטגל.

,8084

סטרויקס

ביישטווערונג

צום

רוסישען רעליעף  ,7899חאיאס  019יערליך ,אלגעמוונע שטיצע
צו פערש .אונסטוט.4889 .
בר.
בר.

 ,געגר .מארטש  1991בוט  79מוטגל; אָנפאנג  981--8901מוטגל.
 .געגר .וולו  6101מיט  48טומגלן אָנפאנג  88--86901טמומגל.
ביישמייערונג צום רוסושען
( 48פון דוי ערשטע גרונדער).
רעליעף  ,0519האיאס  89יערליך ,אלגעם .שטיצע .010

בֵּר.

 .געגר .מאו  8101מיט 81.מוטגל; אָנפאנג  90--8901מוטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען רעלועף  ,011,99אלגעמיוגנע שטיצע
צו פערש .אונסטיט.2419 .
 .געגר .פעב 4191 .מוט  98טומגל;

אָנפאנג 011--8901

מוטגל.

ביישטווערונג צום רוסישען רעליעף  ,08194אלגעם .שטיצע .219
 .געגר .מארטש  4191מוט  89מיטגל; אָנפאנג  58--8901מוטגל.

ביישטיוערונג צום רוסישען רעליעף  ,0819אלגעם .שטוצע .849
 .געגר .מאו  8901מוט  71מיטגל; אָנפאגג  04--8901מיטגל.
 .געגר .אפּרול  4191מיוט  49מיטגל; אָנפאנג  88--8901טמיטגל.
( 9פון די ערשטע

גרינדער).

צו קראַנקע און נוומ"

שטיצע:

ליידענדע מיטגל ,870,69 .סטרויקס  ,0099האיאס  019יערליך,
כר.

כר.
בר.
כר.
כר.

אלגעמוונע שטיצע צו פערש .אונסטים.8919 .
 .8געגר .אָקט 1901 .מיט  88טמיטגלן אָנפאנג  08--8901טיטגל.
( 98פון די ערשטע גרונדער) .שטוצע צו קראנקע און גויט-
ליידענדע טיטגל.0549 .
 .0געגר .אָקט 9101 .מיט  68טימגל; אָנפאנג  881--8991טיטגל.
האואס  019יערליך ,אלגעם .שטוצע צו פערש .אונסטיט8419 .
 .7געגר .ואב 4991 .מיט  78טיטגלן אָנפאנג  87--8901טונגל.
 .8געגר .יולו  4101טוט  68טיטגל; אַנפאנג  24--8901טיטגל.
אלגעטוינע שטיצע 8470
}.
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שטוקלן צו קרטגפע פודלת.
 1פון די ערשטע גרונדער).
די

5

כָּו ף

ה

ואס

הו

קפף
אד  0מ

=

5

ה

יה

6

א

גס רא א

6 4 8י 2ונ"

261
,0

סמרווקס  ,0099חאיאס  89יערליך ,אלגעם .שטיצע צו

פערשידענע
בר.

 .0געגר .יולו  4101מוט  824מוטגל; אָנפאנג  86--8901מימגל.
( 4פון די

בר.

אינסטיט.

.0089

ערשטע

שטיצע:

גרונדער).

צו

קראַנקע

מימגל.

 ,0סאָצ .פּארטוו  ,1919צום רוסישען רעליעף  ,0999האיאס
יערליך ,אלגעמיינע שטיצע צו פערש .אונסטיט.49/9 .
0
 1געגר .אויג 4101 .מוט  89מומגל; אָנפאנג  66--8901מימגל.
( 8פון דוי ערשטע גרונדער) .שמיצע :צו קראַנקע און נוים-
לוידענדע מיטגל ,007,19 .סטרויקס  ,0024צום רוסישען רעליעף
 ,0וואיאס  919יערליך.

בר.

 .2געגר .אווג 4101 .מיט  88טומגל; אָנפאנג  87--8901מיטגל.
אלגעמיינע

בר.

שטיצע

869

 8געגר .יולו  6101מיט  49מוטגל; אָנפאנג  86--5991מיטגל.
( 49פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,0059 .סטרייקס  ,0819צו רוסישע רעװאָל.

פּארט ,0019 .צום רוסישען רעליעף  ,000,89האיאס  014יערליך,
בר.

שטיצע צו פערש .אונסטיט.0899 .
 .4געגר .סעפּט 4101 .מיט  89מוטגלן

( 01פון די ערשטע גרונדער).
אלגעמיינע שטיצע
בר.

אַָנפאנג 94--8991

מיטגל.

שטיצע צו קראַנקע מיטגל,0099 .

.819

 .5געגר .אָקט 4101 .מיםט  88מימגל; אָנפאנג  901--8901מומגל.
שטיצע :צו קראַנקע מיטגל.
( 82פון די ערשטע גױינדער).
 ,0ספטרויקס  ,0089סאָצ .פּארט ,0819 .צום רוסישען רעליעף

,0

חאואם

 899יערליך:

אלגעמיינע--צו

פערש.

אינסט.

.0
בֹר.

 .0געגר .יולו  0991מיט  28מימגל; אָנפאנג  99--8901מוטגל.
אלגעטוינע שטיצע

.809

כר.

 .7געגר .יולי  8191מיט  89טיטגל; אָנפאנג  401--5991מיטגל.

בר.

מיטגל.

 .8געגר .אָקט 4191 .מוט  89מיטגל;

( 82פון די ערשטע גרונדער).

אָנפאנג 899--8991

שטיצע :צו קראַנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,008,99 .סטרייקס  ,0089סאָצ .פּאױט,0019 .
צום רוסישען רעליעף  ,890,19האיאס  019יערליך ,אויסער

דעם  ;0089אלגעמוונע---צו פערשידענע אינסטיט.0069 .
בר.
בר.
בר.

 .9געגר .אָקט.
 .0געגר .נאָו.
 .1געגר .נאָו.
( 82פון די

 8101מיט  69טיטגל; אָנפאנג
 9101מיט  19מומגל :אָנפאנג
 4101מיט  89טיטגל; אָנפאנג
ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו

 60--8991מיטגל.
 78--8901מיטגל.
 78--8901מימגל.
קראַנקע און נויט-

ליידענדע מיטגל ,000,16 .סטרייקס  ,0089צום רוסישען רעליעף
,0
בר.

האואס  59יערליך; אלגעמיינע--צו פערש .אונסטיט.5119 .

 .98געגר .יאנ 8101 .מיט  89מיטגלן אָנפאנג  78--8901מיטגל.
( 8פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע צו קראנקע מיטגל;0819 .
אלגעמוונע שטיצע צו פערשודענע אונסטיט,0129 .

6,544
בר,
בר.

בֹר.

בר.
בר.
בר.

 .8געגר ,יאנ 5191 .מיט  08מיטגלן אָנפאנג  881--8901מיטגל.
 ,,4געגר .יאנ 8191 .מיט  98מוטגלן אָנפאנג  80--8991מיטגל.
בוישטייערונג צום רוסישען רעלועף  ,9819אלגעמ .שטיצע 929
 ,8געגר .ויאנ 8191 .מוט  89מוטגל; אָנפאנג  88--8901מימגל.
שטיצע :צו קראַנקע מימגל.
( 89פון דו ערשטע גרינדער).
 ,0סטרייקס  ,0099האיאס  019יערליך ,אלגעמיינע שטיצע
צו פערשידענע אונסטיט.0219 .
 ,0געגר .יאנ 9101 .מיט  88מימגל; אָנפאנג  001--8901מיטגל.

,74
.,8

מיט 08
מוט 61
רוסושען
מיט 09
מוט 84

געגר .וולו 4991
געגר .פעב5191 .
ביישטייערונג צום
געגר .דעצ0901 .
געגר .אפּרול 8101

מיטגל;
מימגל;
רעליעף
מיטגל;
מוטגל;

אָנפאנג  08--8991מיטגל.
אָנפאנג  19--8991מימגל.
.9099
אָנפאנג  98--8901מיטגל.
אָנפאנג  67--8991מומגל.

בר.

.9
0

בר.

 .1געגר .יונו  8101מיט  41מיטגלן אָנפאנג  84--8991מיטגל.

בר.

 .8געגר.
 .98געגר .פעב 8901 .מיט  81מיטגל;
 4געגר .ואנ 0901 .מיט  89מוטגלן

בר.

ביישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,0119אלגעם .שטיצע .099
סאו

מים  88מיטגל;

8191

אָנפאנג 78--8991

מיטגל.

בר.
אָנפאנג  98--8901מיטגל.
בר.
אָנטאנג  87--8901מיטגל.
( 89פון דו ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ;0799 .אלגעמיינע---צו פערש .אונסט0889 .
בר .98 .געגר .נאָוו 9101 .מיט  61מיטגל; אָנפאנג  62--8901מומגל.
(? פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע מיטגל,889 .

סטרויקס  ,0419צום רוסישען רעליעף  ,188,19האואט  019יער-
ליך ,אויסער דעם  ,889אלגעטמוינע שטיצע צו פערש .אונסט.
.8
בר.

 .6געגר .יונו  8101מיט  01מוטגל; אָנפאנג  081--8901מיטגף.
( 6פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויטליו-
דענדע

מיטגל.

רופישען
,0
בר.
בר.
בר.

,008,19

 ,0889סאָצ .פארט.

סטרווקט

רעליעף  ,08/,19האיאס

פערשידענע

אינסטום.

 ,001צום

 019יערליך ,אווסער דעם

.0089

 .7געגר .אָקט 8901 .מיט  06מיטגלן אָנפאנג  16--8901מיטגל.
 .,8געגר .פעב 7101 .מיט  71מיטגל; אָנפאנג  49--8901טוטגל.
 .9געגר .יולו  8101מיט  84מוטגלן אָנפאנג  96--8901טמומגל.
אלגעמיינע שטיצע צו פערש .אונסטיט.7019 .

בר.

 .0געגר .וולי  8101מיט  89מוטגלן אָנפאנג  001--8901טוטגל.
( 89פון די ערשטע גרונדער) .שטיוצע :צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מימגל ,0079 .צו רוסישע רעװאָל .פּאַרט ,6019 .צום
רוסישען רעליעף  ,0049האיאס  019יערליך; אלגעמוונע---צו
פערש.

בר

אונסטיט.

.1949

 .1געגר .יולו  8101מיט  79טומגל; אָנפאנג  80 8001מיטגל.
( 6פון די ערשטע

גרינדער).

שטיצע:

צו קראַנקץ

און נוימ-

ליודענדע מוטגל ,680,19 .סטרייקס  ,5919סאָצ ,פּארטוו ,8018

{וגשאא
צום רוסושען רעליעף  ,0044האואס  59יערליך; אלגעמוונע---
צו פערשידענע

אינסטיט.

.119,19

 .געגר .יולו  8101מיט  69מיטגל; אָנפאנג  48--8901מימגל.
 .געגר .אָקט 5101 .מוט  09מוטגל; אָנפאנג  86--8991מיטגל.
(? פון די ערשטע

בֵר.
בר.

אונסטיט.
בר.
בר.
בר.
בר.
בר.

גרונדער).

שטיצע

צו קראנקע

און נויט-

לוידענדע מומגל ,0059 .אלגעם .שטיצע צו פערש .אינסט.8119 .
 .געגר .מאו  9191מיט  88מיטגל; אָנפאנג  44--8901מיטגל.
אלגעמיונע שטיצע .089
 .געגר .וולי  4901מיט  24מיטגל; אָנפאנג  88--8991מיטגל.
 .געגר .אָקט 5191 .מיט  98מיטגל; אָנפאנג  09--8991מיטגל.
אלגעמוונע שטיצע .099
 .7געגר .אפּרול  4991מיט  48מיטגל; אָנפּאנג  84---8901מיטגל.
 .8געגר .מארטש  9191מוט  49מיטגל; אָנפאנג  16--8991מיטגל.
שטיצע צו קראַנקע מיטגל ,899 .ביישטייערונג צום רוסישען
רעליעף  ,4819האיאס  019יערליך ,אלגעמוינע שטיצע צו פערש
.89899

אפּריל  4991מוט  01טומג; אָנפאנג  49--8901מיטגג.
ואנ 6101 .טיט  04מוטגל; אָנפאנג  98--8901מימגל.

 .,9געגר.
 .0געגר.
 .1געגר .אפּריל  6191מיט  98מוטגל; אָנפאנג  601--8991מומגל.
בוישטווערונג צום רוסישען רעליעף .0919
 .9געגר ,יאנ 7191 .מיםט  882מיטגל; אָנפאנג  69--8901מימגף.
 .8געגר .אפּריל  6101מיט  89מיטגל; אָנפאנג  981--8991מוטגל.

( 89פון די ערשטע גױינדער) .שטמיצע :צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,008,19 .סטרייקס  ,0029צום רוסישען רעליעף
,0
שטיצע
בר.

האיאס
.089

 4געגר .מאו

099

יערליך,

אויסער

 9101מיט  09מוטגל;

דעם

,899

אלגעמיינע

אָנפאנג 15--8901

מימגל.

ביישטייערונג צום רוסישען

רעליעף  ,8119אלגעמ .שטיצע .719

מיט 99
מיט 08
רוסישען
מיט 81
צו פערש.

מוטגל; אָנפאנג  78--8991מיטגל.
מיטגלן אָנפאנג  79---8991מוטגל.
רעליעף .0719
מימגל; אָנפאנג  861---8901מימגל.
אינסטיט.008,89 .

בר.
בר.

 .58געגר .אפּריול 6101
 .6געגר .אפּריל 6101
ביישטייערונג צום
 .14געגר .אפּריל 6191
אלגעמוינע שטיצע

בר.

 .8געגר .אפּריל  0191מיט  89מימגל; אָנפאנג  11--5901מיטגל.

בר.

אלגעמוינע שטיצע .054
בר.
בר.
בר.

 .9געגר .מאו  0101מוט  69מיטגל;
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף .0119
 .90געגר .אָקט 9991 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  671--8991מיטגף
שטיצע צו סטרייקס  ,0019אלגעם .שטיצע .8119
 .1געגר .מאי  6101מוט  89מיטגלן אָנפאנג  14--89912מיטגף
( 4פון די ערשטע גרינדער).
שטיצע :צו קראַנקע און נוים-

אָנפאנג  401--5901מיטגל.

ליידענדע מיטגל ,000,59 ,סטרייקס  ,0049רוסישע רעװואָל .פארט.

4
 ,0סאָצ .פּארט ,0019 .צום רוסישען רעליעף  ,008,19האיאס
 5יערליך; אלגעמיינע--צו פערשודענע אונסטיט.0089 .
בר.

 .8געגר .מאו  0191מיט  89מיטגל;
( 4פון די ערשטע גרינדער).

אָנפאנג  98--8901מימגל.

שטוצע :צו קראַנקע מיטגל,8719 .

צום רוסישען רעליעף  ,8898,19האיאס  99יערליך; אלגעמיינע---
צו פערשודענע אונסטיט.
בר.

.0499

 .59געגר .אָקט 9101 .מיט  84מוטגל; אָנפאנג  98--8901מיטמגל.

בר .4 .געגר .סעפּט 9991 .טיט  99מיטגל; אָנפאנג  18--8991מיטגל.
בר .58 .געגר .פעב 7101 .מיט  91מומגל; אָנפאנג  49 -8991מיטגל.
בר .6 .געגר .מאו  8901מיט  09מיטגל;ן אָנפאנג  49--8901מומגל.
בר .7+4 .געגר .נאָוו 6191 .מיט  69מיטגל; אָנפאנג  08--9901מימגל.
אלגעמיינע שטיצע .149
בר.

 .,8געגר .ואנ 7101 .טיט  14מוטגלן אָנפנאג 09--8991
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף 0819

בר.

 .9געגר .ואנ 7101 .מיט  61מומגל; אַנפאנג 09--8901
בוישטייערונג צום רוסישען רעליעף .8849
 ,0געגר .יאנ 7191 .מוט  81מיטגל; אָנפאנג  6084--5991מיטגל.
( 87פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע; צו קראנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,000,44 .צום רוסישען רעליעף  ,8999האיאס
 0יערליך ,אלגעמיונע שטיצע 8919

בר.

בר.

מיטגל.
טומגל.

 .2געגר .יאנ 7101 .מיט  09מוטגל;
אלגעמוונע שטיצע

אָנפאנג  88--8991מיטגל.

.089

אָנפאנג  08--8991מיטגל.

בר .8 .געגר .ואנ 7101 .מיט  09מוטגל;
בוישטייערונג צום רוסושען רעליעף  ,71789אלגעמיינע שטיצע
צו פערשידענע אונסטיט.0218 .
בר .ס .9געגר .יולו  8901מוט  04טוטגל; אָנפאנג  08--8991מיטגל.
בר.

 .6געגר .ואנ 7101 .טיט  71מוטגל;

בר.

אלגעמוינע שטיצע .059
 .7געגר .ואג 0991 .מיט  49מיטגל; אָנפאנג  88--8901מיטגל.
( 8פון די ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו סטרויקס  ,08999צום

רוסישען

רעליעף  ,8999האיאס

אָנפאנג  14--8991מימגל.

 019יערליך ,אלגעט .שטיצע

.5

בר .8 .געגר .טמארטש  7191מיט  49מימג ;.אָנפאנג  901--8991מימגל.
אלגעמוינע שטיצע .819
בר .0 .געגר .ואנ 7101 .מיט  81טוטגלן אָנפאנג  881--8901מיטגל.
שטיצע :צו קראנקע מיטגל.
( 11פון די ערשטע גרינדער).
- ,0סטרייקט  ,0019רוסישע רעװואָל .פארט ,879 .רוסושען
רעליעף  ,4169האיאס  89יערליך ,אווסער דעם  ,819אלגעמיינע
שטיצע צו פערש .אונסטוט.19// .
בר .52 .געגר .יולי  8101מים  19טֿיטגלן אָנפאנג  98--8901מיטגל
אלגעמוינע שטיצע .9019

בר.
בר.

 .8געגר .יולו  8101מוט  89מומגל; אָנפאנג 79--8991
 .4געגר .יוני  4901מיט  99מוטגל :אָנפאנג  44--8901מיטגל.
 .6געגר .מארטש  9191מיט  89מומגל; אָנפאנג  69--8991מיטגל.
שטיצע :צו קראַנקע מיטגל.
( 19פון די ערשטע גרינדער).
רוסישען רעליעף  ,000,19האיאס  59יערליך; אלגע-
,4
מיינע--צו פערש .אינסטיט.8049 .

גר.

 .7געגר .אפּריל  0101מוט  81מוטגל; אָנפאנג  88--8901מיטגל.

בר.

מיטגל.

שטיצע :צו סטרווקס  ,8998רוסישען רעליעף  ,80069האיאס 019
יערליך ,אווסער דעם  ,8589אלגעמיינע שטיצע 0814
בר.

 .8געגר .אפּריל  9101מוט  88מוטגל; אָנפּאנג  241--8901מיטגל.
 .019 .געגר .נאָוו 9101 .מיט  61מיטגל; אָנפאנג  49--8901מימגל.
שטיצע :צו סטרויקם ,5129
( 91פון די ערשטע גרינדער).
רוסישען רעליעף  ,086,99האיאס  ,8719אלגעמיינע שטיצע צו
פערש .אונסטיט.0019 .
 .020 .געגר .מארטש  0191מוט  89מיטגל; אָנפאנג  88--8901מימגל.
 .621 .געגר .ואנ 0901 .מיט  79מוטגל; אָנפאנג  98--8901מימגל.
האיאס  89יעערליך ,אלגעמיינע שטיצע 01

 .699 .געגר .יאנ0991 .
 .698געגר .יאנ0901 .
 .694 .געגר .אפּרויל 0991
ביישטויערונג צום
 .028 .געגר .פעב0901 .
 .020 .געגר .ואנ0991 .
( 09פון די ערשטע

מוט 88
מיט 65
מיט 99
רוסישען
מיט 75
מיט 69

מוטגל;
מוטגל;
מיטגל;
רעליעף
מיטגל;
טיטגל;

גרינדער).

אָנפאנג  16--8901מיטגל.
אָנפאנג  88--8901מיטגל.
אָנפאנג  44--8901מימגל.
.6889
אָנפאנג  94--8991מיטגל.
אָנפאנג  98--8901מיטגל.

שטיצע:

ליידענדע טיטגל ,7849 .רוסישען

צו קראַנקע און נוימ-

רעליעף  ,000,19האיאס . 89

יערליך ,אלגעמיינע שמיצע צו פערש .אינסטיט.808,19 .
 .697 .געגר.

יאנ1901 .

מיט

 89מימגל;

 .028 .געגר .מאי  0991מיט  08טיטגל;

אָנפאנג 78--8901

טּיטגל.

אָנפאנג  18--8991מימגל.

אלגעמוינע שטיצע .889
 .6099 .געגר .אפּריל  4991מיט  89טימגל; אָנפאנג  09--89012מיטגל.
 .080 .געגר .ואנ 0901 .מיט  024מיטגל; אָנפאנג  14--8901מימגל.
 .081 .געגר .ואנ 0991 .מיט  91מימגל; אָנפאנג  09--85901מימגל.
אלגעמיינע שטיצע .809
 .052געגר.
 .088 .געגר.
 .094געגר .יולי  0901מיט  88מיטגל; אָנפאנג  88--8901מומגל.
 .099 .געגר .אפּריל  8901מיט  88מימגל; אָנפאנג  24--8901מיוטגף
ביישטייערונג צום רופושען רעליעף .0919
ואנ 0991 .מיט  89מיטגל;
פעב 0901 .מיט  749מימגל;

אָנפאנג 86--8901
אָנפאנג 44--8901

מימגל.
טיטגל.

 .090געגר .אפּריל  0991מיט  81מיטגל; אָנפּאנג  04--89912מיטגל.
 .097געגר .אפּריל  0991מיט  49מימגל; אָנפאנג  171--8991מיטגלפ.
( 42פון די ערשטע גרונדער) .שטוצע :צו נויטליידענדע טיטגל.

2414
,0
בר.
בר.

סמרווקס  ,4119רוסישען רעליעף  ,4119האיאם  59יער-

ליך ,אלגעמיונע .859
 .8געגר .אפּריל  4901מוט  08מוטגל;
 9געגר .אפּריל  0991מוט  89מוטגלן

.040 .
.041 .
.042
.648 .

אלגעמיינע שטיצע
געגר .אפּריל 0991
געגר .אפּריל 4901
אלגעמיינע שטיצע
געגר .מאו 0991
אלגעמוינע שטיצע
געגר .סעפּט0901 .
בוישטייערונג

.859
מוט 04
מיט 71
859
טיט 81
.9019
מיט 71

אַָנפאנג  18--8901מימגל.
אָנפמאנג  71--8991מימגל.

מומגל; אָנפאנג  84--8901מוטגל.
מומגלן אָנפאנג  09--8991מומגל.
מומגלן

אָנפאנג  71--8901מיטגל.

מימגלן אָנפאנג  88--8991מיטמגל.

צום רוסישען

רעליעף .8189

 ,044געגר .אפּרול  4901מוט  24מומגל; אָנפאנג  98--8991מיטמגל.
 .045 .געגר .וולי  0991מיט  88מיטגלן אָנפאנג  48-8991מיטגל.
ביישטווערונג צום רוסישען רעליעף 0899
 .046 .געגר .וולו  0901מוט  08טוטגלן אָנפאנג  79--8991מיטגל.
 .04/ .געגר .יולו  0991ביט  49מימגל; אָנפאנג  681--8991מימגל.
( 99פון די ערשטע

גרונדער).

שטיצע:

צו קראנקע

מיטגל.

 ,8סטרייקט  ,0094רוסישען רעליעף  ,0899האיאס  019יער-
ליך ,אלגעמיונע שטיצע .0829
בר.
בר.

בר.

 8געגר .נאָוו 0991 .מיט  09מומגלן
אלגעמיינע שטיצע .0099
 9געגר .אָקט 0991 .מיט  08מיטגל; אָנפאנג  061--8991מומגל.
( 09פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראַנקע און נויט-
ליידענדע מיטגל ,00/,19 .סטרייקס  ,8719רוסישען רעליעף
האיאס  829יערליך ,אלגעמוונע .0419
,0
 .0געגר .יולו  0991טיט  89מוטגל; אָנפאנג  48--8901טֿיטגל.
אָנפאנג  98--8901מימגל.

( 99פון די ערשטע גרונדער).
דענע אונפט.

אלגעמיונע שמיצע צו פערשו-

0899

בר.

 .1געגר .אָקט 0991 .טוט  84מיטגל; אָנפאנג  14--8901מימגל.
 .8געגר .יונו  1991טיט  51מיטגלן אָנפאנג  89--8901מיטגל.
( 11פון די ערשטע גרינדער) .שטיצע :סטרווקם  ,889רוסישען
רעליעף .1499
 .8געגר .אפּרול  4901מוט  79מומגלן אָנפאנג  48-8901מוטגל.
 4געגר .וונו  1991מוט  81טיטגלן אָנטאנג  88--8901מומג.
שטיצע :צו סטרייקס ,0089
( 01פון די ערשטע גרינדער).
האיאס  019יערליך ,אלגעמיינע 8019

בר.
בר.

 .58געגר .נאָו 0901 .טיט  79מומגל; אָנפאנג  661--8901מיטגף.
 6געגר .דעצ 0901 .מיט  89טוטגלן אָנטאנג  08--8901טיטגף
( 89פון דו ערשמע גרונדער) .שטיצע :צון קראנקע און נוים"

בר.

בר.
בר.

ליידענדע מומגל ,8089 .סמרווקס  ,089רוטישע רעװאָל .פּארט.

211
רוסישען רעליעף  ,820,29האיאס
,0
מיינע--צו פערשידענע אינסטיט.5499 .
בר.
בר.

 7געגר .נאָוו0901 .

מיט  08מוטגל;

59

יערליך;

אלגע-

אָנפאנג  98---8901מימגל.

ביישטויערונג צום רוסושען רעליעף 0019
 .8געגר .יאנ 1901 .מיט  81מיטגל; אָנפאנג  79---5901מיטגל.
שטיצע :צו סטרייקס ,0818
( 6פון די ערשטע גרינדער)
רוסישע רעװואָל .פּארט ,7049 .רוסישען רעליעף  ,000,819האיאס
0
יערליך; אלגעמוונע--צו פערשידענע אונסטיט.8299 .

בר.

 .9געגר.

יולו  8901מוט  79מוטגל;

אָנפאנג  14--8901מימגל.

ביישטייערונג
( 79פון די ערשטע גרינדער).
רעליעף  ,0019אלגעמיינע שמיצע .819
בר.

צום

רוסישען

 .0געגר .אפּריל  1991מוט  09טוטגל; אָנפאנג  69---8991מימגל.
( 7פון די ערשטע

ליידענדע מיטגל.

גרינדער).

 ,1899רוסישען

יערליך; אלגעמיינע---צו

 ,661 .געגר.

שטיצע:

צו קראנקע און נויט"

רעליעף  ,0819האיאס 019

פערש .אינסטים.

.0019

ואג 1901 .מוט  69מוטמגל; אָנפאנג  81--8901מיטגל.

אלגעמוינע שטיצע

.0989

 .068 .געגר .פעב 1991 .מיט  18מיטגל; אָנפאנג  68---8991מיטגל.
 .066 .געגר .אפּרול  1901טיט  49מומגל; אָנפאנג  84--.8991מיטגל.
( 81פון די ערשטע גרונדער) .האיאס  019יערליך ,אלגעמיינע
שטיצע .019
 .6007 .געגר .אפּריל  1991מוט  98מיטגל; אָנטאנג  84--8991מיטגל.
אלגעמיינע שטיצע .809
 .609 .געגר .אָקט 1901 .מוט  89מוטגל; אָנפאנג  88--8991מוטגל.
.
.
.
.
.
.

 .670געגר .אפּרול  1991טוט  87מיטגל;
 .671געגר .פעב 4901 .מיט  89טיטגל;
 .018געגר .דעצ 1991 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  87--8991מימגל.
 .018געגר .יולו  1901מיוט  01טמיטגל; אָנפאנג  17--8991מימגל.
 .676געגר .ואנ 9901 .מיט  98מיטגל; אָנפאנג  84--8991מומגל.
 ,677געגר .ואנ 9991 .מיט  89מיטגל; אָנפאנג  91--8991מיטגל.
ביישטייערונג צום רוסישען
( 21פון די ערשטע גרינדער).
רעליעף  ,0059האיאט  89יערליך ,אויסער דעם  ,069אלגעמוונע
שטיצע .899
אָנפאנג 08--8991

מימגל.

אָנטאנג  49--8991מימגל.

 ,018 .געגר .אפּריל  1991מיט  78טיטגל;

אָנפאנג  75--8991מוטנל.

 .079 .געגר .יולו  9991מוט  89מיטגל; אָנפאנג  18--8991טֿוטגל.
אלגעמוונע שטיצע .879

'

 .0געגר .מאו  9991מיט  82טומגלן

אָנפאנג 89--8901

מימגל.

שטיצע צו קראנקע מיטגל,0099 .

בר.

( 9פון די ערשטע גרינדער).
אלגעמיונע שטיצע .869
 .1געוועזען בר 1 .לייבאָר ליעג ,אריונגעקומען אין אויג1991 .
אין ארבויטער רינג מוט  40מיטגל; אָנפאנג 06--8901מיטגל.

!יוט
בר.

בר.

 .8געגר .אין  9091אלס בו.008 .

אין  0101איז געװאָרען בר9 .

מיט 1
 0מוטג .אנפאנג  86--8901מיטג .צוויו פון דו ערשטע
ליובאָ
ר
ל
ו
ע
ג
א
ו
ן
א
ו
ן
א
ו
ו
ג
.
1
0
2
1
א
ו
ז
א
ר
ו
ו
נ
נ
ע
ק
ו
מ
ען און א .ה.
גרינדער).
שטוצע :צו קראַנקע און נוימליודענדע מימגל,0084 .
אלגעמיינע שטיצע .819
 .8געגר .אין  9001אלם
ב
ר
.
8
8
4
א
ו
ן
א
י
ן
 0191געװואָרען בר 8

ליי
באָר לועג און און אוג 1991 .ארוונגעקומען אין אר .רונג
מיט  091מוטג;

בר.

אין 481--8901

 4געוועוען בר 4 .לוובאָר לועג.

בר.
בר.

און אווג 1201 .ארוונגעקומען

אין ארב .ריגג מוט
מוטנף
אלגעמיונע שטיצע .949
 .געגר .און  9091אלס
ב
ר
.
9
8
4
א
ו
ן
אין  0101געװאָרען בה5 .
לייבאָר לועג ,און אי
ן
א
ו
ו
ג
.
1
9
9
1
א
ר
ו
ו
נ
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
א
י
ן
א .ר .מיט
 0מימגלן אָנפאנג  801 8901מוטגל.
שטוצע צו סטרויקס
 ,9ר
וסישען רעליעף  ,0אלגעמיונע שטיצע .019
 .6געוועזע
ן
.
ב
ר
.
6
ל
ו
ו
ב
א
ָ
ר
ל
ו
ע
ג
,
א
ר
ו
ו
נ
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
א
י
ן
א
ר
בווטער רונג
אווג.
1
0
9
1
מ
י
ט
 89מוטגל.ן אָנפאנג  98--8901מוטגל
 7געגר
.
י
ו
ל
ו
1
0
1
0
מ
י
ט
2
0
מ
ו
ט
ג
ל
ן
אין דעם זעלבען יאָהר אין
98

בר.

טימגף

מימגלן

אָנפאנג

91--8201

געװואָרען בר.
 7לויבאָר לועג און אין אווג 1901 .ארוונגעקומען

אין ארב .רונג מו
ט  901מוטגלן אָנפאנג  041--8901מומגף
שטיצע צו קראַנקע
א
ו
ן
ג
ו
י
ט
ל
י
י
ד
ענדע מיטגל ,0009 .האיאס 89

יערליך ,אלגעמיינע שטיצע 0419

בר.

 .8געוועזען

בר.

ארב ,רוגג מום  36מומגל ;.אָנטאנג  74---8901טומגף
 .9געוועוען
בר 9 .לייבאָר לועג ,ארוונגעקומען אווג 1901 .און

בר.
בר.
בר.
בר.

בר.
בר.

בר 8 .לויבאָר לועג ,אריונגעקומען

אווג1901 .

ארב .רו
נג מוט  829מוטגלן אָנפֿאנג  609--8901מוטגלף
 0געוועזען
ב
ר
.
1
0
ל
ו
י
ב
א
ָ
ר
ל
ו
ע
ג
;
א
ו
ן
א
ו
ו
ג
.
1
0
9
1
א
ר
ו
ו
נ
ג
ע
קומען
אין ארב
.
ר
ו
נ
ג
מ
י
ט
2
8
0
מ
י
טגלן אָנפאנג  00--890מיטגף
 1געגר .ט
ע
פ
ּ
ט
.
1
0
9
9
מ
י
ט
9
0
מ
ו
מ
ג
ל
.
ן
א
ָ
נ
פ
א
נ
ֹ
ג
 811---8901מומגט
 .2געוועזע
ן
ב
ר
.
1
2
ל
ו
י
ב
א
ָ
ר
ל
ו
ע
ג
:
א
ו
ן
א
ווג 1901 .ארוונגעקומען
אין ארב.
ר
ו
נ
ג
מ
י
ט
9
0
מ
י
ט
ג
ל
;
א
ָ
נ
ט
א
נ
ג
0
9
8
:
9
1
טומגף
 4געגר .וֹולו 1
 990טוט  22מוטגלן אָנפאנֹג  81--8901מוטגטף
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אין אר
ב .רונג מוט  478מימגלן אָנפאנג 879--8991

אלגעמיונע
בר.

און

שטיצע

.4919

טוטגף

 .7געוועזען בר1 .
 7לויבאָר לועג; אווג 1991 .ארוונגעקומען אין
ארב .רונג מוט  90מומגל;
מיונע שטיצע .8019

אַנפאנג 86--0291

מוטגל.

אלגט-

שן 18
בר8 .

געגר .אלס בר 614 .אין  ;0191אין דעם זעלבען יאָהר איו
עװאָרען בר 81 .לייבאָר ליעג און אין אויג 1291 .אין ארווג-
ג

געקומען צוריק אין ארב .רינג.

געגר .מיוט  81מיטגל ;.אָנפאנג

שטיצע:
 081-+59מיטגל 4( .פון די ערשטע גרונדער).
צו קראַנקע און נויטלוידענדע מיטגל ,008,19 .סמוייקם ,81589
ישען רעליעף  ,0089האיאס  ;889אלגעמיונע--צו פערשו-
רוס

בר9 .
בר.0 .
בר.

דענע אינסטיט8029 .
עגר .ואנ  8901מיט  99מיטגל; אָנפאנג  14--8901מימגל.
ג
עזען בר 09 .לייבאָר ליעג; און אויג 1201 .ארוינגעקומען
געוו
און ארב רינג מיט  86מימגל; אָנפאנג  69--8901מימגל.

 .1געגר .סעפּט90 .

אלס בר 668 .מיט  91מיטגל .און אין 0191

איז געװאָרען בר 19 .לייבאָר ליעג; אין אויג 1291 .איז ארווג"

געקומען אין ארב .רינג מיוט  88מומגל; אָנפאנג 54--8991
יטגל 8( .פון די ערשטע גרינדער) .ביישטייערונג צום רוסו"
מ

שען רעליעף ,6

חהחאיאס  019יערליך ,אלגעמוונע שטיצע צו

פערש .אינסטיט.6819 .
בר.

8

געגר .יוני  9091מיט  81מיטגל .און אין  0191איז געװאָרען
בר 89 .לייבאָר לועג; אין אווג 1901 .אריינגעקומען אין אר.
רינג מיט  861מיטגל; אָנפאנג  041--8901מיטגל 8( .פון רי

ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע מיטגל ,001,14 .סטרווקס
 ,0רוסישע רעוואָל .פּאַרט ,0084 .סאָצ .פּארטיי  ,0096רוסוײ

שען רעליעף ,0

האיאס  019יערליך ,אויסער דעם ,5119

אלגעמיינע שטיצע צו פערש .אונסטיט.0049 .

 .497געגר .ואנ  4901מיט  88מומגל;

אָנפאנג  04--8901מימגל.

אלס בר 171 .און אין  0191איז געװואָרען בר92 .
בר .5 .געגר9 .
לייבאָר ליעגן אין אווג 1991 .אריונגעקומען אין אר .רינף
מיט  691מימגל .און אָנפאנג  881--8991מיטגל 821( .פון די
ערשטע גרונדער) .שטיצע :צו קראַנקע און גויטליידענדע מיטגל,
 ,53האיאס  89יערליך ,אווסער דעם  ,7919אלגעמוינע שטיצע
צו פערש .אינסט.8049 .
בר .6 .געוועזען בר 69 .לייבאָר לועג ,און אווג 1991 .אריונגעקומען
און ארב .רינג טיט  81מוטגל; אָנפאנג  61--8901מיטגל 5( .פון
די ערשטע גרינדער) .שטיצע :צו קראנקע מוטגל ,8219 .סטרייקס
 ,0אלגעמיינע.919--
בר.

.8

בר.

.9

געוועזען בר 89 .לייבאָר לועג ,און אווג 1291 .ארוונגעקומען
אין אר .רונג מיט  04מיטגל;

בר6 .

אַנפאנג  05--8901מיטגל.

געוועזען בר 98 .לייבאָר לועג ,און אווג 1291 .ארוינגעקומען
89--8901

מיטגל.

און אר .רינג מיט  84מיטגל; אָנפאנג
ביישטייערונג צום רוסישען רעליעף 3019
געוועזען בר 68 .לייבאָר ליעג ,אין אויג 1201 .ארוינגעקומען

אין אר .רינג טיט  809מיטגל; אַנפאנג  808--8901מיטגל,
:

שא
בל.
בֿר.

בר.

 .געוועזען בר 88 .לייבאָר ליעג ,אין אויג 1901 .ארוונגעקומען

אין אר.
 .געוועזען
אי זָאר.
געוועזען
אין אר.

רונג טיט  48טוטגל; אָנפאנג  94--8991מוטגל.
בר 24 .לוובאָר לועג ,און אויג 1901 .ארוונגעקומען
רונג מוט  81מומגל; אָנפאנג  88--9991מימגל.
בר 84 .לוובאָר לועג ,אין אווג 1991 .ארוונגעקומען
רונג מוט  94מומגל; אָנפאנג  79---8991מומגל .אלגע-

טייונע שטיצע .989
בר.

 35געוועזען בר 94 .לוובאַר לועג ,אין אווג 1901 .ארוונגעקומען
אין אר .רוגג מוט  69מומגל ;.אָנפאגג ס 24---901מיטגל.
מיונע שטוצע .8949

אלגע-

אינדע קס
צווייטער טייל
פֿוֹן נעמען װאָס ווערען דערמאַנט אין דעם בוך.
אֹ

ואקאָב אבראַמאָװיטש,

,098 ,984

וו .אלטשול.044 ,
י .אלפּערט.941 ,801 ,968 ,
ד .אלפּערן,818 ,807 ,980 ,808 ,
.6

.885 ,580 ,9
אבראמס.928 ,
א .אדלער,885 ,885 ,998 ,454 ,
.846 ,000 ,210 ,8
ו .אדלער (ב .קאָוונער).808 ,
זאקאָב פּ .אדלער.891 ,
ד .אווערבאך.809 ,
ה .אויערבאך.810 ,090 ,498 ,
טש .אוורווין.76 ,
ם .איווענסקי4281 ,815 ,618 ,408 ,
,2

אלעקסאַנדראָוו-מילער.888 ,
רר .מ .אלעקטאַנדראָוו.808 ,

ו .אנאַמאָל.490 ,984 ,984 ,

וּ .אנדרעס.508 ,401 ,
דר .ב .ס .אנטאָנאָווסקי.181 ,
אָסטראָוו.848 ,
ו .אמאָטאשן.229 ,

,070 ,216 ,698 ,688 ,488

 .אראַנסאָן,

,661 ,467 ,957 ,547 ,080 ,,4
.618 ,518 ,008 58
 4אויבראַמס,488 ,9718 ,158 ,564 ,
,8

.410 ,900 ,808 ,698 ,80

 .3אויבראמס401 ,241 ,901 ,
ד .איווענבערג.670 ,019 ,
דֹר .מ .אונגערמאן,988 ,088 ,094 ,
,901 ,586 ,076 ,816 ,880 ,9
.518 ,808 ,467 ,3
מ .אלבערט.484 ,
אָלגין.411 ,877 ,815 ,

ל .אלטמאן,941 ,801 ,
ט .אלטמאן,

.888

 .אראָנסאָן.428 ,280 ,
}+ת=+יב ארקין,910 ,816 ,885 ,972 ,
.1424 9
ר .אש-ײסימפּטאָן.058 ,888 ,148 ,
שלום אש.818 ,
ר .אשינסקי.811 ,711 ,898 ,978 ,
דזש .אָשעראָוויץ.801 ,
א .אשפּיו.880 ,484 ,
מ .ו .אשמיו,178 ,808 ,888 ,504 ,
,000 ,950 ,885 ,488 ,888 6
,861 ,1517 ,841 ,980 ,850 ,9
1

.810 ,598

נ .אלטערמאן.208 ,

.618 ,408

ם .אשרו610 ,
ב

וו .באביט.865 ,985 ,738 ,
דר .מ .באָדענהיימער.088 ,

ק.
ב.
ו.
ס.
8

באזעל.076 ,
באַטװויניק.910 ,808 ,494 ,
באַסקין,488 ,499 ,808 ,814 ,
,600 ,800 ,200 ,698 ,688 ,5
,020 ,210 ,116 ,906 ,806 ,7
באסקין.618 ,518 ,
באק,280 ,

דזש .באקסט,488 ,988 ,868 ,838 ,
.8

,1
,6
,4
,0
,0
,8

,0839
,684
,198
,188
,780
,814

,649
,688
,759
,786
,708
8224

,687
,699
,784
,7161
,808

,070
,704
,7141
,708
,804

,071
,108
,148
,168
000

יי

נו .באקטט,680 ,210 ,596 ,095 ,
.611 ,5
דר .ס .באראנאָוו.1588 ,
ווסף באראָנדעס.8009 ,
דר .ו .בארסקי,901 ,880 ,078 ,
.6 ,5 ,461 ,0
בודין.808 ,008 ,
ג .בוכוואלד.808 ,
ש .בולגאַטש,854 ,484 ,044 ,984 ,
,9068 ,8858 ,088 ,848 ,848 ,0
,481 ,050 ,486 ,978 ,675 ,88

.,8
צ .בורגין.941 ,
ה .בורגין,801 ,886 ,818 ,805 ,
.408 ,8
 .ב .ביילין,809 ,208 ,108 ,874 ,
,4

,42 ,998 ,818 ,618 ,218

 ,1פמֵּך,981 ,871 ,071 ,867 ,
.418 ,4
 9ביילין.801 ,8417 ,807 ,
ב .ביכאָווסקי.018 ,818 ,986 ,
בילונגס.881 ,
ביראק.481 ,
א .בלאק (בר04 ,0 ,4588 ,)78 .
,4

.098 ,8098 ,838

א .בלאק (בר.858 ,)77 .
ה' בלאק.177 ,898 ,9 ,
ר .בלאק.518 ,408 ,467 ,

בלייק (בר.988 ,)7 .

ה .בעלמאן.508 ,4017 ,

גאָטהעלף.158 ,990 ,
מ .גאָטהעלף (דעטראָיט).618 ,518 ,

אל .גאלאצקי.498 ,808 ,
וּ .גאָלד.858 ,
גאָלד (בר.988 ,)11 .
א .גאַלדבערג.608 ,598 ,
יּ .ה .גאַלדבערג.811 ,

גאָלדבערג (בר.6458 ,)609 .
גאַלדבערג (טשעלסי)970 ,777 ,
ה .גאָלדין,288 ,404 ,484 ,984 ,
. .858 ,088 ,598 ,481 ,6
 .3גאָלדין.888 ,988 ,
ם .גאָלדינג,8706 ,076 ,916 ,885 ,
.928 ,618 ,818 ,0980 ,5
ד .גאָלמאן.508 ,
דר .מ .גאָלדפארב.198 ,805 ,
אג.אָלדפיין.618 ,518 ,
י.גאָלדפוין ((שיקאַגאַ).474 ,
 .8גאָלדרויך,516 ,

 5בענענטאָן,458 ,888 ,534 ,044 ,
,956 416 ,9 ,808 ,898 ,9
0

,401 ,241 ,9017 ,896 ,886

5

.018 ,818

בעצאהלער,801 ,700 ,888 ,488 ,
.2
דר .ל .ב .בעקער.038 ,
בערגער (בר.988 ,)889 .

 .בערמאן.088 ,618 ,518 ,408 ,
ו .בערנשטיין (דעטואִיט),4/4 ,
,999 ,898 ,898 ,888 ,588 ,8
.508 ,401 ,6350 ,8

ו .בערענשטוין

(רהאַוד איילענד),

.018 ,5
ו .ו .בערנשטיין
.'.0
ם .בערענשטיין.241 ,
וו .בערקאָװויץ.454 ,
אלעקסאנדער בערקמאַן.800 ,
באָדאַווסקי,208 ,108 ,008 ,
ב .בראונשטוון.898 ,
מ .בראָדי.458 ,
דר .ל .בראמסאָן.908 ,
ם .בראָדקין.994 ,
ר .ברוידע.428 ,288 ,
ברוידי.044 ,

(וואשינגטאָן),

דוש .ברוקער.454 ,984 ,
בריידי (דיסט .אמוירנו,
ניא)881 ,

קאליפאָה"

דוש .גאָלדשטיין.928 ,454 ,
נ .גאָלדשטײין.408 ,

גאָלדשטיין (בר.988 ,)09 .
ל .גאלונסקי.618 ,907 ,288 ,
ה .גאלפּערט.088 ,
מ .גאָרדאָן.584 ,
יעקב גאָרדין.188 ,885 ,800 ,144 ,
גארדנער (קאַנגרעסמאן ),884 ,1 ,
גארעליק (בר.888 ,)609 .
גארשון.098 ,
גוזמאן.288 ,
א .גוטמאן.988 ,
ר .גוסקין,
,756 ,040 ,210 ,288
,9
,8
,9
,4

491 ,911 ,807 ,486 ,876ך,
,567 ,861 ,987 ,9581 ,151
,908 ,108 ,008 ,997 ,897
.0618

דר .מ .גורעוויטש861 ,941 ,809 ,
גיבינס (טאָראָנטאָ)1 ,

ון
פּ .געליבטער,808 ,008 ,894 ,874 ,

דר .גיוראָר.5898 ,
מיס גול.808 ,
מ גיליס.171 ,
ב .גילמאן,888 ,9880 ,989 ,004 ,
.408 ,4
ד .גינגאָלד.688 ,
דר .א .גונזבורג.094 ,
דזש .גינזבורג.998 ,
גינזבורג,788 ,885 ,085 ,454 ,
.498 ,910 ,888 ,488 ,9
ר .גינזבורג,484 ,904 ,454 ,934 ,
.889 ,488 ,869 ,8358 ,0
דר .מ .גירזשדאנסקי.9009 ,
גלאָבערמאן.976 ,
א .גלאַנץ.808 ,
דזש .גלייבער.618 ,518 ,
גלונער (בר.980 ,)04 .
מ .געלבארט.898 ,

.480 ,070 ,910 ,816
,5861 ,141 ,181 ,807
.418
.988 ,)9

,800 ,6
,896 ,1
,408 ,1
געלמאן (בר.
גערמער.170 ,
מ .גערשאנאָוו.486 ,960 ,916 ,808 ,
גרעגאָרו גערשונו.444 ,
גראָבשטוין (בר.988 ,)94 .
 .גראָדינסקי.908 ,461 ,
}ז=ן  .גראף.484 ,494 ,084 ,
 .גרינבערג.816 ,098 ,044 ,

 .גרינבערג (פילא.414 ,).
*ש +גרינשפּאן (ברוקלין).611 ,
ם .גרונשפּאן (וואשינגטאָן),695 ,
.8
גרונשפּאן (בר.1808 ,)708 .
=

.816 ,109 ,3
? .דינערשטיין,9858 ,865 ,888 ,
.518 ,408 ,8617 ,247 ,880 ,4
יודושין וו .דעבט,580 ,486 ,880 ,
 ,111 ,017 ,490 ,8דפד,787 ,
.1
ה .דעי.880 ,889 ,588 ,
דר .פענו דעמבאָ,880 ,010 ,810 ,
.998 ,618 ,508 ,4617 ,241 ,9
ב .דעניסאָן.880 ,880 ,
דעניקין.611 ,
דר .ב .ס .דענצער.088 ,
דזש .דעסער.018 ,518 ,
פ .דראפקין.885 ,488 ,280 ,
י .ל .דראגונסקי.498 ,998 ,6158 ,
דרייפוס.810 ,
ו .דרוישפיל,785 ,0959 ,898 ,454 ,
.858 ,948 ,981 ,988 ,608 ,9

ה .דאָחערטי.681 ,
מ .דאװוידאָף,468 ,845 ,888 ,998 ,
,804 ,694 ,084 ,678 ,670 ,8
.858 ,816 ,5
ב .דאקסער.241 ,
ו .דאָראָשקין.408 ,425 ,
ה .דאָרמאן.898 ,
דארעווסקי.488 ,
ט .דובאָווסקי.516 ,978 ,678 ,488 ,
פ .ב .דובראָוו.618 ,518 ,
דר .דובראָווסקי,208 ,108 ,008 ,
.84
 .ט .דושאספער.586 ,076 ,
דזשענקינס (פיטסבורג)614 ,
מ .דייוויס941 ,907 ,ך.
דר .דייקסלער.808 ,
א .דינערשטיין,888 ,488 ,808 ,
,801 ,096 ,486 ,476 ,000 ,9
ה

קלארענס ב .האָבס.641 ,
ס .האַכבערג.984 ,
מ .האַלטמאן.808 ,
ר .האַלטמאן.808 ,
וו .האָלין.084 ,
דר .דזשוליוס האלפּערן,085 ,554 ,
,9
8

,870 ,076 ,816 ,8858 ,008
,808 ,4617 ,3417 ,841 ,007

,298 ,618 ,5

דר .ב .האָפטאן (זעה צביון).
פענו האָראָװיץ,885 ,9258 ,4524 ,
.9
דר .הארבאָ.898 ,
װאָרען ג .הארדינג,

.687 ,781

הארקאווי,

,802 ,008

אלעקסאנדער
.4828 ,4
הואווער.108 ,897 ,
דר ,יצחק אווווק הורוויטש.808 ,

 .+הילמאן,786 ,816 ,484 ,454 ,
.5
סידני הילמאן691 ,
ה .הינדער.198 ,488 ,
דֹר .א .היומאָװויץ,901 ,586 ,070 ,
,2

.618 ,508 ,861

ס .הייפערלונג,

,988

,807

,141

.6

אדאָלף העלד.920 ,896 ,796 ,

וּ .װואָהל,998 ,

מ .ל .װאַהלבערג.868 ,
וואודסװואָירטח (קענעדע).177 ,
,454

ב .וװאָלאָװויטש,084 ,
.480 ,000 ,210 ,28
ס .װאָלאס,858 ,888 ,888 ,044 ,
,588 ,988 ,978 ,678 ,418 ,0
,6

,085

,980 ,850 ,750 ,899 ,888

,801 ,480 ,786 ,886 ,856 ,8

.498 ,608 ,987 ,481 ,85

ס .װאָלבערג,988 ,888 ,454 ,944 ,
,900 ,210 ,098 ,885 ,088 ,4
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ו .3 .ראָוענבלאט,941 ,907 ,
.498 ,6018
9
דר .פ .ראָזענבלאט,478 ,808 ,
,4
,4

,798 ,198 ,098 ,588
.680 ,086 ,090 ,806

ראָזענבלום (טאָראַנטאָ).177 ,
ס .ראָזענבליט,7488 ,854 ,
וו ראָוענבערג,918 ,

דר .ל .ראָזענבערג.100 ,816 ,
ט .ראָזענטהאָל.898 ,
דֹר .מ .ראָזענטהאל,085 ,088 ,
,8417 ,901 ,076 ,810 96
9
מאָריס ראָזענפעלד.158 ,
 3ראָזענפעלד.088 ,
ראָזעגצווייג,694 ,944 ,
,716 ,516 ,900 700 ,6
.8
ר ראָזענשטוון78 ,
דוֹש .ראָטהמאן,216 ,280 ,
,4

098 ,818 ,408 ,401

,9608
,908

,495
,888

,0/6

 7ראטחמאן,916 ,695 ,988 ,414 ,
,617 ,807 ,886 ,076 ,950 ,9
,9817 ,661 ,8617 ,181 ,0417 ,8
.498 ,818 ,418 ,0608
,
מ .ראטשון.8003 ,
דר .טש .ראועווסקו,088 ,088 ,854 ,
,880 ,9

ראכמעס.044 ,
דר .מאקסים ואָם,810 ,980 ,9009 ,
0, .448 901, 8,
א .ראַפקין.8988 ,880 ,010 ,030 ,
נ .ראָטקון,

084

סאול ראָסקין.8 ,
א .ראַפּאַלאָווסק! ,064 ,454 ,984 ,
,898 ,888 ,488 ,968 ,848 ,0
.4
ס ,ראפאלאָק.808 ,
ס .ראפּאָפּאָרט.080 ,
מיסס ראָפּאָפּאָרט.800 ,
מ .ראשקעט.991 ,111 ,
א .רובין (װיסקאָנטין),901 ,816 ,
,2

ה .שאפּיראַ

(פולאד.618 ,).
08ס.

זום .שאפּירא,

מ .שאפירא.0908 ,
שאפווא (בר.648 ,)4/ .
דר .ו .שאצקו.810 ,
מיס שובערט.818 ,
ו .שווארץ.808 ,
שווארצמאן.908 ,
חיים שוים.8108 ,

א .ה .שולמאן.018 ,
ם .שולמאן.241 ,901 ,
ס .שמאָפמאן.894 ,
ו .שטיונבאום,818 ,618 ,800 ,
0 ,9ס,498 ,8
ה .שטיינברוס,960 ,408 ,088 ,648 ,
80 ,978 ,878 ,0ס.850 ,
? שטוונטאן.980 ,
דזש .שטוינפעלר.484 ,
ס .שטראוס

,401

.800

א .ו .שוסלאקאף,800 ,804 ,884 ,
.018 ,518 ,206 ,4
ד .שייער.241 ,001 ,880 ,076 ,
ועקב

שויפער,

8עט.

ב .שויפער.918 ,

ה .רובון.090 ,
ס .רובין( ,װיסקאָנסין).508 ,4617 ,
דר .ו .מ .רובינאָוו.860 ,8 ,0 ,
מ .רודערמאַן,

.4

אלוהו רוטה.810 ,716 ,
א .ריבאָ171 ,241 ,901 ,
פּ .רוזון.888 ,
א .רוטש,

.4808

זו .א .ריטשארדסאָן641 ,

מ .ריוז.241 ,907 ,
א .רויזעראף,5888 ,068 ,958 ,044 ,
.810 ,098 ,8
מ .רוונלוב.088 ,
רענדאָלף.211 ,

דזש .שויפער.0618 ,818 ,011 ,
שלום עליכם.198 ,510 ,
הערמאן שליטער.900 ,
שלוומער.058 ,
טש .שלווען.494 ,
מ .שלייפער.484 ,044 ,
ס .שלעזונגער.058 ,484 ,
א .שנוודער (קאלופארנוא)781 ,
ה .שער,808 ,688 ,485 ,988 ,868 ,
.818 ,0460 ,2
ה .שערמאן (פּראָװוידענס),901 ,
247

ס .שערמאן (מולװאָקי).618 ,818 ,
ז .שערעשעווטקי,

,8958 ,480 ,809

21

ז .שפּייער,817 ,807 ,886 ,
40

,52

ב .שפּונהאך,189 ,028 ,484 ,094 ,
.918 ,878 ,118 ,935 ,8
ב .שפונראד,210 508 ,8809 ,

.981 ,8617 ,2417 ,89
מ .שקלאווין.070 ,
ד .שקלאר.498 ,618 ,
שראגע (בר,9 ,,0 .

,9

1

אינ דע ק ס
צווייטער טייל
פון אַרגאַניזאציאַנען ,אינסטיטוציעס ,צייטוננען ,זשורנאלען
אנדערע אויסנאבען ,װאָס ווערען דערמאַנט אין דעם בוך.

אוקראונער פארבאנד ,זווט .891
,ידגעוקאָם",891 ,171 ,801 ,
א
.8
אידישע ארבייטער פעדעראצואָן,
.4

אידישע

ארבייטער

ועלט,244 ,

.400
ארבייטער קאָנגרעס.280 ,
סאָצ .אגומאַציאָנס ביוראָ,
.844
סאָצ .פעדעראצוע98 ,910 ,ט,
,490 ,8986 ,876 ,9606 ,800
.161 ,681 ,981 ,781
סאָצ .פארבאנר871 ,691 ,

,90
אידישער
אידישע
,1
אירישע
,4
,0
אידישער
.4
אידישער פאָלקס אוניווערזיטעט,
0 ,4
אידישע קאָאָפּעראטיווע פעדעראציע,
.881 ,081 ,9
אידישער קאָנגרעס,880 ,810 ,110 ,
.881 ,85
,א,ידישער קעמפער".244 ,
אונדאָסטריעל וואָירקערס אָװו די
וואַירלד (איי דאָבעליו דאָב'יו),
.8
אינדעפּענדענט ארבייטער רינג,890 ,
.041 ,53

אוז

אמאלגאמיוטעד קלאָדינג װאָירקערס.
אַוו אמעריקא.181 ,100 ,280 ,
.}19 ,091 ,7
אמעריקאן פעדעריישאָן אָוו לייבאָר,
.8

אמעריקאן רעלועף קאָט,661 ,651 ,.
.1

אנטי ראָשען-בלאָקייד ליעג.901 ,
,ארבווטער".998 ,244 ,
,ארבויטער צויטונג" (דורך א טעות
ארויסגעפאלען פון אונדעקס ער-
שטען טייל),86 ,96 ,78 ,18 ,4 ,
,801 ,50 ,07 ,70 ,00 ,80 4
,411 ,311 ,211 ,701 ,601 58
.491 ,011 ,2
ארבייטער רינג כאָר,904 ,804 ;204 ,
.28
ארבויטער רינג מענדאָלון אַרקעם-
טער.208 ,
ארבייטער רינג סומפאָנו אָרקעם"
טער.208 ,
ארבייטער רינג קאָאָפּעראטיווע בע-
קערי.201 ,

ארבייטער

רינג רעליעף סאָסויעמוּ

(דעגווער),081 ,4906 ,876 ,800 ,
.781 ,5
אינדעפּענדענט ליובאָר פארטו (קע ' -ארבייטער רינג רעליעף סאָסיועמו
(לאָס אנדושעלעס),8006 ,498 ,
נעדע).171 ,
.181 ,551 ,081 ,496 ,8
אינטערנעשאָנאל אונטערשטיצונגס
ארבווטער שטימע.616 ,
פאראוין,990 ,
אינטערנעשאַנאל לוודוס גאַרמענט
,אָרט? פארבאנד,881 ,961 ,806 ,
װאָירקערס

וונואָן00 ,980 ,ס}.

אונטערנאצ .סאָצ .טאָנגרעט,149 ,

,85

.008

עמרם" (רוסלאַנד),171 ,

בֿ,ונדיי,016 ,506 ,006 ,498 ,908 ,
.871 ,071 ,487 ,047 ,6
בראָנזווילער דעי נוירסערי.406 ,

בר ,101 .א .ר.878 ,505 ,.
בר ,411 .א .ר.084 ,.

בר ,1 .א .ר98 ,498 ,800 ,480 ,.ם,

,8

.038

בר ,2 .א .ר,695 ,895 ,808 ,844 ,.

.866 ,746 ,480 ,085 ,9
בר ,8 .א .ר.800 ,818 ,908 ,.
בר ,4 .א .ר,988 ,860 ,8178 ,908 ,.

.41
בר ,0 .א .ר.498 ,.
בר ,0 .א .ר.88/ ,858 ,508 ,.

בר ,11 .א .ר.508 ,.
כבר ,02 .א .ר.508 ,.

בר.
בר.
בר.
בר.
בר.

 ,84א .ר.908 ,.

בר.
בר.
בר.
בר.

,591
,991
,009
,409

א .ר.498 ,504 ,.
א .ר.428 ,.
א .ר.498 ,.
א .ר.410 ,.

בר ,709 .א .ר.014 ,.

בר ,01 .א .ר.988 ,.
49
,52
,82
,18

בר.
בר.
בר.
בר.

,981
,941
,131
,591

א.
א.
א.
א.

בר ,602 .א .ר.498 ,840 ,48+ ,.

בר ,} .א .ר.9898 ,.
בר ,8 .א .ר.508 ,.

א.
א.
א.
א.

ר,.
ר,.
ר,.
ר,.

.908
.848 ,5189
.476
091

ר.608 ,505 ,.
ר.498 ,916 ,.
ר.428 ,.
ר.818 ,904 ,.

א.
א.
א.
א.

ר.180 ,.
ר.180 ,.
ר.818 ,.
ר.964 ,.

בר.
בר.
בר.
בר.

,912
,919
,612
,912

בר.
בר.
בר.

 ,822א .ר,498 ,787 ,.
 ,852א .ר.918 ,.
 ,592א .ר.518 ,.

בר ,208 .א .ר.491 ,.
בר ,188 .א .ר.578 ,504 ,.
בר ,888 .א .ר.504 ,.

כֵר ,94 .א .ר.498 ,.
בר ,00 .א .ר.418 ,.
בר ,68 .א .ר.815 ,.

בר ,702 .א .ר.248 ,110 ,.
בר.
בר.
בר.
בר.

בר ,40 .א .ר.918 ,.
בר ,00 .א .ר.428 ,.

,198
,194
,002
,812

א.
א.
א.
א.

ר,.
ר,.
ר,.
ר,.

.904
191
.428
.186

בר ,87 .א .ר.498 ,508 ,.

בר ,002 .א .ר.498 ,.
בר ,006 .א .ר,190 ,.

,גאנץ אמעריקא".594 ,

גערעכטיגקייט",741 ,

בר ,81 .א .ר.204 ,.

+
דזשאַינט
,4

דיסטריביושאָן

קאָמיטע,

.001 ,081 ,8851

דיסטריקט אָרגאג .קאָט( .שיקאגאָ),
.9

דזשואיש קאַנסאַמפּטיוו רעליעף סאַײ

דייטשע פאַלקס צייטונג.906 ,
דויטשע ,קראַנקען און שטערבע

דיסטריקט אָרגאנוזאַצואָנם קָאָם .א.
דּ( .באָסטאָן).261 ,
דוסטריקט אָרגאג .קאָט( .ווירדושו"
נוא).878 ,

קאַסע".888 ,696 ,896 ,906 ,
דיימאנד װואָירקערס יוניאָן.190 ,
דענווער סאניטאָריום,4909 ,844 ,
,001 ,487 ,081 ,490 ,870 ,8
דעניעל דעלואָן שרופטען.490 ,
| ,186

סויעטי.844 ,

ריסטריקט אָרגאנ .קאָט( .פולאדעל"
פוא),6/0 ,

11לג

חאום אטאָסיאוישאָן.898 ,
היברו אומיגראַנט אוור סאָסויעמוּ
(,האיאס"),800 .006 ,402 ,
,081 ,?70 ,806 ,406 ,870 8

,981 ,171 ,667 ,987 ,887 ,4
,8

.908 ,891

הלוו געזאנגס פאראוון.594 ,

,װאָירקערס טשאַלענדוש",441 ,

אונוגראַצואַנט

ווינער
,1
וועטעראן דעפענס ליעג581 ,
,די וועלט" (שיקאַגאָ).810 ,
,ועלט און מענשהיוםט",994 ,104 ,
ו

װאָירקערס פּארטי,511 ,171 ,757 ,
.011 ,811 ,11} 60
װואַשונגטאָן סעמעטערי.088 ,988 ,
וויניפעג סטריוק דעפענס פאָנד.901 ,
,װויניפּעגער קוריער"244 ,

קאָנגרעס,

.,7+

,דער וועקער" (גאלוצוע).081 ,
=

,חסד של אמת",188 ,
=

מ
,טיימס".144 ,044 ,
טרייענגעל קרבנות,184 ,094 ,044 ,
.288 ,1

,שולדרענס עדיוק .סוירקל.808 ,.
ט
טשעמבער אָװו קאמוירס.671 ,
8

וונווטעד היברו טשאַריטיס.204 ,
וונייטעד שוה וואָירקערס.490 ,

,יונגע סאַציאלוסטען".608 ,
ווגויטעד גארמענט װואָירקערם.948 ,

7
לאָס אנדזשעלעס סאניטאַריום,408 ,
,9
,6

(,001 ,587 ,087 ,406 ,190
.491 ,81/

לאָסק-געזעצען.091 ,
לייבאָר טעטפעל.828 ,
לייבאָר לייסעאום אָוו בראָנווויל,
.4

לייבאַר לויבאָר ליוסעאום אָװו ווו

מאונט זוואָן טעמעטערי,680 ,888 ,
.188 ,448 ,7
מאונט חברון סעמעטערי,810 ,448 ,
.9
אנת ברמל ,סטטעטערי,438 ,988 ,
001 ,65

ליאמטבורג.406 ,

ליידיס ווייסט מייקערס ווניאָן,
.9

לוידיס וויוסט סטרייס78 ,
לייבאָר לועג,850 ,186 ,880 ,948 ,
,1

,841 ,851 ,781 ,800 ,8380

,9

.681 ,0081

לעבענס פראגען.081 ,907 ,

מאונט לבנון סעמעטערי.948 ,848 ,
מינסקער ראדיקאל סאָסוועטי אוו
ברוקלין.088 ,
,ענשעוויקע ס".6 ,
מ
,מעטע; נדוט ער '; ,390
ז
פיט

,494

,811

,081

18

נאטשוראליזיישאָן
,4

,709

,180

אייד ליעג.400 ,
,187

,7188

,101

.188 ,7
נאצ .ארבייטער קאָמיטע,989 ,804 ,
,4

.280 ,910 ,116 ,406 ,006

נאצ .ראדוקאלע שולע.708 ,
ניו-יאָרק באָארד אָװו עדיוק,704 ,.
. 108 ,9

נוו-יאָרק ,קאָל",816 ,616 ,806 ,
,9

.161 ,441 ,081 ,490

,גיודדזשוירזי ליעדער".081 ,
נייע וועלט",400 ,870 ,610 ,806 ,
.481 ,0
,נייע וועלט-עמעס".771 ,
,דאָס נייע לעבען".0891 ,944 ,
נייע צייט".498 ,

סוםט קייס און טראָנק מייקערס וו-

,880 ,180 ,876 ,866 ,816 ,7
,781 ,051 ,697 ,891 ,811 ,4

ס,אַצואלוסט".498 ,
סאָצואליסטושע סאָנדיי סקולס,408 ,

פדך.181 ,411 ,871 ,

ניאָן.344 ,

.812 ,806 ,5

סאָצ .סאָנדעי סקול לערער סאָסיו-
עטי.600 ,

סאָצ .פּארטיי

(ס .פּ,404 ,144 ,).

עדיוקיישאָנאל עלייענס פון בר2 .
א .ר.698 ,.

(ס.

סאַציאליסטען-רעװאָלוציאָנערען
ר.671 ,).
סאקאַ-וואנזעטו דעפענס ליעג.881 ,
סוארד פארק קאָמיוניטו.104 ,

סענטראל רעליעף קאָמיטע.681 ,

עקס-פּאצוענטען
,4

האָום

(דענווער),

781 ,001

,עמאנסיפּייטאָר".211 ,

פּאָבליק סקול נום.009 ,90 .
(געוועזענער
פּאָליטיקעל דעפענס
רויטער קרייץ).031 ,
פּיפלס רעליעף קאָמ,170 ,016 ,

,186 ,758 ,197 ,110 ,709 ,8
.809 ,788 ,171 ,160 ,788 7
פּוונטערס יוניאָן (קליוולאַנד).196 ,
פּראַלעטאריער".144 ,

פּ,אָלקס ביבלואָטעק".991 ,
,פאַרווערטס",084 ,154 ,084 ,944 ,

,פראטוירנאל מאָניטאָר".087 ,

,7

,995 ,150 ,748 ,848 ,808

,920 ,890 ,988 ,085 ,165 ,0
,801 ,107 ,747 ,897 ,806 1
 ,808 ,971 ,777 ,067 ,8טטס,
.158 ,8
פאראיינוגטע אידישע געװװערקשאַפ-
טען.141 ,211 ,176 ,984 ,054 ,
פאָריער יונואָן.781 ,
ּ,אַרטשריט"* .741
פ

פערער סקול.)58 ,

,פרויחייט",611 ,571 ,877 ,967 ,
זדך.891 ,877 ,
פ,ריינד"( 744 ,און אויף נאָך מעה-
רערע וייטען).
פ,רויע אידישע פאָלקס בינע",804 ,
.801 ,886 ,9
,פרייע

ארבייטער

שטיכף",

,944

,881 ,41/ ,081 ,901 ,496 ,9
,1

.81/

,פרענדס אָוו ראָשען פרידאָם",001 ,

,וסונפט",
צ
,8

,184 ,614 ,514 ,944

.744 ,796

קלאָוק מאַכער גענעראל סטרייק

קאָדאָפעראטיווע וועלט".741 ,
,קאַמיטעט צו שאפען
רוסלאנד".491 ,

פאף

ביכער

(.084 ,944 ,)0191

קלאָוק מאַכער

קאַפּלאן און שמידט דעפענס לועג,

.871 ,171 ,561 ,696 ,7
קנאָספּען".898 ,
קעפּ טייקערס זשורנאַל.741 ,

.8

,דער קאַמף".441 ,
קאָנװוענשאַן בולעטין.641 ,196 ,
קינד עדווארד האָטעל.861 ,
,קינדערלאַנד".998 ,

קעפּ טייקערס

.108 ,008 ,097 ,4
ריילוועי קאָנדוקטאָרס יוניאָן9 ,ךך.
רענד סקול,441 ,087 ,907 ,408 ,
.181 ,4881 ,}98 ,111 ,8281 53
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