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.ציוניזם פראלעטארישען פון פרינציפען די

 דער ארויסגעטראטען אה געפילדער און רעש אהן שטיל,
 יודישען פונ׳ם קאמפף־פצענע דער אויף ציוניזם פראלעטארישער
 פראלעטאריש־ רי אידעאל. סאציאליפטישען פאר׳ן פראלעטאריאט

 אל:ין, לו זפו פטיכיש ענטוויקעלט זיך האט בעוועגונל ציונןפטישע
 ארגא׳ בעזונדערע אינטעליגענץ. דער פון ווירקונג דער אהן כמעט

 דער פין פוגקטען פערשיעדענע אין געבילדעט זיך האבען ניזאציעם
 ארבמטער־ יודישע נאר ?יך ס׳געפינען וואו "טשערטא", יודישער
 ניט פערבינדונג שום קיין האבען ארגאגיזאציעם דיזע אבער מאפען,

 געווען, זי״י ביי איז טעאריע די אגרערער, דער מיט אייגע עהאטג
 *איג אויפגעארבדט, אלדיטיג ניט איינפאך, זיך, פ׳פערשטעהט ווי

 גרוים. געגנערסזעהר די פון כח דער דאגעגען וועניג, ז^הר טעליגענץ
 אויף קוקענריג ניט ראם, דעם, אויף וואונדערען נאר זיך קענען מיר
 ברייט דער אין אי נעוואקסען בעווענינג רתע את שטערונגען, אלע די
 אין וו^ם לאזונ^ דער דאס בעוועז, א ז א־ אליין דאם טיעף. ער ד אין אי

 מוטהיג אזוי האבען עי וועלכע פאהן, דער אריף אויפגעשריבען געווען
 דיורישע פונ׳ם לעבענפפראגען די פערענטפערט האט אויפגעהויבען,

 אויפגעשריבען' געווען טאקי אה פאהן דער אויף און פראלעטאריאט.
 טערי־ דער אויך לאזונגען, פאציאליפטישע געוועהנליכע די חיץ א

 פיעל אווי זיך אין ענטהאלטען האט לאוונג דהער אט טאריאליזם,
 מיט׳י קאמפף רעם אויפהאלטען געקאנט האט ער אז קראפט,
 פונ׳ם פארטמען רעוואליוציאנערע אנדערע מיט און איםקרא"" "בונד׳/

 זיך ם'האט אז רערצו, געבראבט האט און פראלעטאריאט, יודישען
 ארבלטער־פארטי״י פאציאל־דעמאקראטישע די״יודישע נעבילדעט

ציון". פועלי
 פארטיי? דיזע באזירט יסודות טעארעטישע וועלכע אויף

 בע־ מיר ממען פראגע הזע אויף אנ׳ענטפער גיעבען מיר איירער



— 4 —

 האט ציון" "פועלי פ. א. ד. ם. י. דער פון טעאריע די דאם טערקען,
 טריט נאכגעהענדיג מררלת־ווייז, ;זביסלעכווייז אויסגעארבגיט דך
 “פאציאל די נאך—ודדערשפריכע דורך אויך אפטמאל—טריט ביי

 וועלכע ותרקליכקעט, יודישער דער פון פ־אצעסען עקאנאמישע
 פינדעפטוועגען געווארען. אויסגעפארשט קלאר ביסלעכווייו ענעןז

 נאך בלייבען און געבליעבען גרונד־הנחות די פון רוב דאם זענען
אונפערענדערט. אריך איצט

 דער פון פראלעטאריאט פין ווירקוגג די און לעיגון דאם
 איהרע פון מצב אלגעמ:ינעם מיט׳ן פערבונרען ענג איז נאציאן

 פטרוקטור סאציאל־עקאנאמישעד דער מיט פראדוקטיוו־קרעפטען,
 פי״א־ די פון ענטוויקלונגם־מדרגה די נאציאן. געגעבענער דער פון

 איבער־ פ׳האט רואם ירושה, די אן דך ווענדט קרעפטען*דוקטיוו
 דורב־ האט נאציאן ויזע רועלכי^ן עבר, היסטארישער דער נעלאזען

 ניט זענען ענטוויקלונג עקאנאמישער דער פון מררגות די געמאכט.
 לאנג שיין האבען נאציאנען אייניגע ; כלייך נאציאנען אל^ ביי

 אין ענטוויקלונג, עקאנאמישער פון מדרגה אגעוויפע 1דערגר.:יכ
 דערגרגיכען אין נאך האלטען נאציאנען אנדערע ווען צייט, דער
 קאפיטאלהם דער דאם (ש. ב. צ. מיר, זעהען אזוי מדרגה. דיזע
 רופלאנד אי! אייחגר ענטוויקעלט, פריהער פראנקרייך אין זיך האט

 איבערקעהרע־ געזעלשאפטליכע נויטיגע די געבראכט שוין האט און
 אין רשיעדענהייט*פ די ערקלערען שוין זיך לאזט דערמיט .-נישען.

 פון "מןנימום" פראגראם אן מ׳רופט וואם רעם, אין בכלל קאמפף,
 פעלקער, צוויי דיזע אט פון פארטמען פאציאל״דעמאקראטישע די

 עגדציעל: זעלבע דאם און איין האבען פארטגיען בצדענם חאטש
 און געצייג פראדוקציאנס־ די פון פערגעזעלשאפטליכונג די
.מלוכה פאציאליפטישע א

 פאר׳ן פראלעטאריאט פונ׳ם קאמפף דער איז אופן אזא אויף
 אב־ פ׳איז רואם אזוינם עטוואם ניט אידעאל פאציאליפטישען

 ער נאר ,געבראכט אויפען פון אדער איויסגעטראכט, סטראקט,
 ליעגען וועלכע שטערונגען, די אבצוראמען שטרעבען דאם איז,

 פראלע־ רעוואלוציאנערער דער מעהר רואם .וועג א־ריפ׳ן איהם
 פראגראם- זיין ווערט ,שטערונגען דיזע אט בעקעמפפט .טאריאט
 געזאגט ריכטיגער ,אדער פערענדערט, מעהר אלץ מינימום

 זיין צו ער קומט ר*הט נע אלץ און ,קלענ-^ר און שמעלער אלץ



 שוין שטעלט קאמפף דיזען פאר כהות נויטינע דן .ענד־אויפנאבע
 ווענרט פראצעם דעם אן צו, אלמן לעבען פון פראצעם דער
 שאציאל־ די און ,קאמפף פונ׳ם טיעפקייט און פעסטקייט די זיף

 ארגאניזירט זי וואש ,אויף ראם נאר ט ו ט פארטיי דעמאקראטישע
 הארמאניע, אריין זכי אין טראנט זי ,קרעפטען שטיכישע די אט

.פלאנמעשיגקכיט און סדר
 פארטכי פראלעטא־ישער א פון נצחונות יענע אדער די

 דערהישטאריע פון ת 1 ח כ ע ד נ ע פ א ש קכין ניט זענען
 ,כתות יענע פון רעזולטאט א נאר פאלק, נענעבענעם פינ׳ם

 און ,מאמענט דמען בה צונויפגעקליבען זיך האבען יועלכע
.נצחונות דהע בעדיננען יועלכע

 דעם אבלמקענען ניט וועט קכינער דאם רעכענען, מיר
 מיר ,איינענארטיג זעהר אה הישטאריע יודישע די אז ,פאקט

 אויך מוזען דעריבער און ,הכלל מן יוצא א ,זאנען וואלטען
 זיין פראדוקציאנם־בעציהוננען און פראדוקטיוו־קרעפטען איהרע

 פועלי־ציוניש־ רי בכי ז י א באמת .איישנעהמליכע
 איןזיין דאש קלאר, לאנג שוין מאסען טישע

 פאלק יוד.ישע דאם איז לעבען עקאנאמישען
 פעלקער, יענע פון אבהענניג נאנצ^ן אין

 אבהעננינקכיט דיזער צוליעב .ט ב ע ל ר ע ע כ ל ע וו ן ש י וו צ
 ארטינע די וועלכע פונקציעם, יענע נאד ^רפילט יודען די האבען

 האט ,דערצו קלאם פאסיגען קכין האבענדיג נ.יט בעפעלקערונג,
 די געווען יודען ביי אה פונקציע אזא .ערפילען נעקאנט ניט

 די צו זיי מען האט אופן, אזא אויף טהעטינקכיט. בורזשואזע
 נאר ,צוגעלאזען ניט לעבען תירטשאפטליכען פון נחנד־פארמען

 ,וואוכעריי און משחר פון ראמען די אין אריינגעשפארט זכי מ׳האט
 פויערטום אונווישענדע און אבגעשטאנענע דאש אה רעם צו ווייל
 האבען וועלכע ,קלאסעץ העכערע די און ,געווען פעהיג ניט

 זיך האבען עקשפלואטירט, איהם און פאלק מיט׳ן קאמאנדאוועט
 פאר געהאלטען אפילו נאך האבען זכי 7 רעם אין גענייטןגט ניט
 בישלעב־ נאר .בעשעפטיגען צו זיך דערמיט שאנרע גרעסטע די

 רייכקרט איהר ,ענטוויקעלט עקאנאמיש לאנד דאם זיך האט ווייז
 שך א אליין יודען די האבען רערצו — געשטינען מעהר אלץ איז

ענטשטאנען דעם דורך נאר ש׳איז ווי און — מיטגעווירקט
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 צו געווען פעהיג יא שוין איז וועלכע ,שטארט־בעפעלקערונג א
 אריויסגע־ יודען די זעגען - פונקציעם בוחשואזע די ערפילען
,געווארען טריבען

 רעלןגיעזער ער ד ניט אץ בעדינגוגגען, עקאנאמישע דיזע אט
 די דאב ,דערצו גערוען גיורם האבק ,מנינען סך א ווי ,שטרייט

 עיער פץ צענטער רעם אריבערטראגען געמוזט אפט האבען יודען
 איו עם אדער , צווניטע ראם אין לאגד איין פון פאלקס־לעבען
 ווי נאכדעם ."מאסעעעמינראציע" אן, מ׳רופט וואם פארגעקומען,

 מערב־ אלע כמעט רורכגעגאנגען ,אופן אזא איויף ,זענען יודען די
 ,דניטשלאנד , פראג^ך ,שפאניע^ וון , מדינות אייראפעאישע

 אין דאנען פו; אוןפוילען אק“ אנגעקומען ענדליך עי זענעץ
 בעזעצען צו זיך מעגליכקניט די געהאט עי האבק דא .רופלאנר

 האט מען וואס ,רעם צוליעב גאר צופאסען זיך עקאנאמיש און
 ווי נאר .הענדלעי ערפאהרענע אין אלם ,גענויטיגט עי אין זיך

 פון פראדוקטמו־קרעפטען די עגטוויקעלט נאר זיך ס׳האבען באלד
 צועי איבער איבעריג געווארק יודען די זענען לענדער דיזע

 איבער־ שיין קאן ארטיגעבעפעלקערונג די ווניל ערשטענם, סכות:
 ענטוויקלונג די ווניל ,צווניטענם און טהעטיגקניט, עיער נעהמען

 פץ אראבצוטרניבען אנגעפאנגען בכלל האט קאפיטאליזם פונ׳ם
 אט .אזעלכע אלם פונקציע, קלנין־בורזשואזע די לעבענסעמארק

 צו שווער זעהר יודען די פאר איז ארויסשטויםונג אינטענסיווע דיזע
 יענער אויגען אונזערע פאר קומט^פאר דערפאר און ,בעקעטפפען

 געפרובט לאנג שיוין זענען עי וועלכק מיט ,פראצעם היסטארישער
 .קניןאמעריקא אייראפא פון מאסען־איויסיואנדערען ראם געווארען:

 7 זענען חלם — אציע גר עמי און ג נ ו ס י ו ט ש ם וי ר א
 לעבען פאציאל־עקאנאמישען פץ פאליוסען צווי״י אופן, אזא אויף
 צרגלייך זענען פאליופען צועי דיזע נאר .פאלק יודישען פון

 אייגענאיטיגער עין פון פאקטארען אקטטוע און פלאנמעסיגע
.היסטאריע
 היכטאריע יודישער דער פון אייגענארטיגקניט דיזע אט

 יורישער דער פון בעדינגונגען אייגענארטיגע די געווען גיורם האט
 פונ׳ם פראנראם־מינןמום דאס מוז דעריבער לאגע, איצטיגער

 ענטשפרעכעג־ע זיך אין ענטהאלטען פראלעטאריאט יודישען
 פראנראם־מינימום דעם פון פוגקט וויכטיגפטער דער" ענדערונגען.
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 פון פראיעקט־פראגראם אין מיר לי״יענען — פארטי״י", דער פון
 אוים זן צלכענט "וועלכע — ציון״ ״פועלי פ. א. ד. ס. י. דער
 פאדערונג די איז , פארטץען סאציאל־דעמאקראטישע אנדערע פון
 יסודות דעמאקראטישע אויף אויטאנאמיע טעריטאריאלער א פון

 צו בעדיננונג נויטווענדיגע א אלם פאלק, יודישען דעם פ<ןר
 פראדוקטיוו־ זי_ינע פון ענטוויקלונג אונגעשטערטער אנארמאלער,

.קרעפטען"
 געשטערט נאר ווערט עם רוען מאל, אלע אז זאגען, מ׳קען

 יפאלק איו מט וועלכען א פון לעבענס^ענטוויקלונג ;יגע ריב די
 די פאלק ריזען פון פראלעטאריאט פאר׳ן באלד ענטשטעהט
 פראלע־ דער דאם ,מןר זעהען דערןבער .פראגע נאציאנאלע

 ארוים מאל אלע שטעלט נאציאנען אונטערדריקטע פון טאריאט
 דעם פאר שטעהט היגדכט וועלכער אין .פאדערינגען נאציאנאלע

 יודישען ביים פראגע? נאציאנאלע די פראלעטאריאט י־דישען
 די מיט פערבונדען ענג פראגע נאציאנאלע די איז פראלעטאריאט

 סטרא־ זיין פון ,קלאסען־קאמפף זי.ין פון פארמען און בעדיננונגען
 פראלעטאריזןרונגס־בעדיגגונגען. די מיט און באזע טעגישער

 ־ ן ע ם א ל ק ן יי ד ס א רו ,ט כ י ז נ י ה ר ע ד אין נאד
 .יטנאר־ אוןאיזנ מניעות גרויסע האט ף פ מ א ק
 ע ט פ א ה ק נ א ר ק אן ט מ ה ע >נ פ מ א ק ר ע ז י ד ם א וו ל, א מ
 אין נאד ,ן( ע ט י_י ק כ ן ל נ ה ע וו ע ג נ ו• )א ן ע ג נ ו ג י״י נ ב א
 פרא־ יודישען פאר׳ן ט שטעה ט כ ן ז נ י ה ר ע ז י ד

 ר ה אי פראגע,וואם ע ל נא א צי נא די יאט אד לעט
 גופא ם יה א אין ניט ך י ז ט נ י פ ע ג ׳שורש

 אץ בעדינגונגען נאציאנאלע די אין נאד
 זיין וואס ,דאם שטאמט וואם־זשע פון לעבט. ער ע כ ל ע וו

מניעות? האט קלאסען־קאמפף
 סטראטעגישער דער פון מניעות די און אוננארמאליטעט די

 פראלעטאריאט יורישער גאנצער דער וואס דערפוך שטאמען ע באז
 מאניפאקטוך און האנדווערק אין איבערהויפט קאנצענטרירט איז
 האנד־פראדוק־ פון פפערע דער אין נאר אויך איז דאם אפילו און

 11פ געביעט אינ׳ם נאר אן ער ווענדעט ארבגיטס^קראפט זיין ציאן.
 פאר׳ן שעדליכסטע די אין אפטמאל געברויכסמיטלען, אויסארבייטען

 י שוועבעלאך־פדאדוקציאן און באבאק גארבעריי, אין וון ב^בזונד,
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 איהם פאר זענען זאוואדען ן א פאבריקען גרויםע די פון טירזון די
 פראלעטאריזירונג יודישע מין אזא פערשלאסען. גאנצען אין כמעט

 אויספארשינגען וויסענשאפטליכע דורך קאנסטאנטירט איז וועלכע
 פארמען פיטאליםטישע*קי דיי פין שטאמט ציפער, סטאטיפטןשע און

 ,תה רעם אנארכיע, דער צוליעב לעבען. געז.לשאפגליכען פונ׳ם
 אין פאר קומט פראדוקציאנם־אופן קאפיטאליפטישען רעם פון וכהו
 ארכעט פאר קאמפף ברענענדיגער א פראדוקציאנם־צווייגען אלע
 גא:צע צווישען אויך נאד ארבגיטער, איינצעלנע צווישען נאד ניט

 אדאנק קאנקירענץ. נאציאנאלע אן מען הפט דאם און גרופען,
 יודישען פון חאראקטער דער איז קאנקירענץ נאציאנאלער דיזעד

 נאך מען דארף דערצו קלמן־פראדוקציאנעלעה א פראלעטאהאט
 פראדוקטיוו־קרעפ־ יודישע די באלד ווי :פאלגענדעם זיין מוסיף

 מיט טריט בי_י טריט אדנאניש, ענמוויקעלט ניט דך האבען טען
 אריע־ קפיצח־הדרך דורך ווי אפט דך האבען די נאר וואוכם, ד״יער

 קאי געווען, פרעמר די פאר זענען וועלכע פפערען, די אין געריפ^ן
 האיען אריך מוז ארבייטס־קראפט יודישע די דאם פערשטעהען, מען

 יענע/ייט אי די אי ענטוויקלונג: איהר צו בנוגע מזל דעמזעלבען י
 ארגאניזירט, ניט מאמענט איצטיגען דעם ביי זענען לעבען זיין פון

 חאאם, דיזען צו אויב און פערשטי_יפונגפ־צ;:מענט. קיץ ניט האבען
 וואס דאם, צוגעבען נאך מ־ר וועלען אונארגאנידרטהייט דיזער צו

 דאזוועט מינדערהניט, א מיעיט, א אומעטום איז פאלק יודישע דאם
 אריינגע־ ניט ווערט ארבגיטער־מאסע די" דאם קלאי, זעהן מען

 נאציאנען, הערשענדע די פון תיהען פראלעטארישע די אין צוינען
 פערקעהרט׳ אסימילירעך עקאנאמיש דך זי וואלט דורכדעם וואם
 אסימי־ העכערע די פון ארויסגעשטופט ווערט ד וואם דעם הרך

 ענגע די אין איינגעשפארט ווי אקוראט ד ווערט צווייגע♦, לירענדע
 באדם אויפ׳ן און ווירטשאפט. נאציאנאלער יודישער דער פון ראמען

 מאנופאקטור־האנדווערקער א נאד זיך בילדעט לעצטער דער פון
 אינטענסיווער דער מיט צוזאמען ;אלעם דאס אט פראלעטאריאס",

 פיי ארוים קומט דאס )און ארבניטער־מאסע דער פץ ארויפשטויסינג
 ענט־ דער פץ אץ קאנקירענץ נאציאנאלער אויבענדערמאנטער דער

 דער פאר סס-המית א איז וועלבער קאפיטאליזם; פונ׳ם וויקלונג
 יודישע די ביי דאם דערצץ געבראכט האט פראדוקציאן( קליין

 אלץ פיוואקסט און אי׳עעינראציע פאר קומט מאפען ארבי״יטער
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 אויף ענטפער איז ניט וועלכען א געבען צו בעדערפנים דאם מעהר
 רער איז ענטפער יםגעהאלטענ>ך1א*לאגיש אזא פראצעם. דיזען

 גאראנטירט וו^לכע בערינגונג, איינצינע די אלם טעריטאריאליזם,
 פון קלאפען־קאמפף פונ׳ם ענטוויקלונג ערפאלגתיכע און פרייע די

 פראלעטאריאט, דער אה אייפן, אז$ יף1א פראלעטאריאט. יוריש^ן
 פעראינ־ סאציאלהם, צום—אידעאל צוקינפטם זנין צו שטרעבענדע

 דעם פריי איהם 1מאכ וועלכער טעריטאריאלהם, אין טערעפירט
 צום איהם פיהרט און—נצחונות רעוואלוציאנערע זיינע פאר וועג

. סאציאליזם

שאסטאיאני. פלאטפארמע. נזער א *

 עי ר נ ץ ל א ר ע ד נ ע ת־ל ו ל ג י ד ן י א ט ר ע וו ע ל יי וו ר ע ד
 פרא־ צו בעדערפנים ם ע ד ,ישען וו צ תהום ר ע ד ר ע ם

 ט יי ק כ י ל ג ע מ ר ע ד ן ע ש י וו צ לעטאריזץרעןזיףאון
 מעהר אלץ זיף פערגרעסערט דעם צוליעב ן. ע ג י ד ץ ר פ ע ב צו
 לומפען־פראלע־ פון תיהען די ווערען רעזערוו-ארמעע, יורישע די

 ארוים־ דער מיט צוזאמען און ייי^ן, מיט פיל מעהר צ-לץ טאריאט
 עמיגרירען, צו גענויטינט די זענען קלמן־בוחשואזיע געשטויסענער

 ,האט איצם בה אנ׳ארבץטם־פלאץ. לענדער פרעמדע אין זוכען צו
 גרוים־קאפיטאש א אין אמעריקא, נאף־ געריכטעט עמיגראציע די זי־

 אר־ כרעמדע אין גענויביגט נאף זיף מ׳האט וואו לאנד, ליסטיש^ם
 מארק ארבייטער דער דא אויף ווערט ביסלעכווייז נאר בויטער־הענד.

 די אריבערצושטייגען אן שוין הויבט אנבאט דער און איבערפולט
 ין ש: ס׳איז און רעזערוו־ארטעע, אגרויסע ענטשטעהם עם נאכפראגע.

 דער" ארבייטער־הענד. פרעמדע אין בערערפנים קיין ניפא מןוהר
 דיהעכערע־ אין אריבערצוגעהן בעדערפנים דעם צתישען ודדערשפרוף
 צו דאם אונמעגליכקרט דער צורשען און צווייגען פרארוקציאנם

 גרויסקאפיטאליסטישע די אין קאנצענטרירונג היזע דורף דערגהיכען
 בכלל און מיטלען פראדוקציאנס פון אויסארבייטונג די וואו לענדער,

 ווירטשאפט־ פון )אורסטאריען( סטאדיען ערשטער־שורה־דיגע אלע
 בעפעלקערונג ארבינער דער דורף פארנומען שוין זענען פראצעם ליכען

 רופט ווידערשפרוף דיזער אט— איינוואנדערער ניט־יורישע דורף און
 אזא אין עמיגראציע די קאנצענטרירען צו בערערפנים דאם ארוים
 פארנעהמען באלד קענען זאלען עמיגראנטען יודישע די וואו לאנד,

 פאר דער (* פראצעס״ ווירטשאפטליכען פוץ גרונד־םטאדץען די
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 די שיוין זיך ריכטעט צייט לעצטער דער אין דאם מיר, בעמערקען
 אין אבגעשטאנע• זענען וועלכע לענדער, ארוינע נאך עמיגראציע

 האלבאגרארע און אגרארע נאך ענטותקלונג, עקאנאמישער דיער
 ווענדונגם" נייען, א אלם אנצומערקען, וויכטיג איז דאם לענרער.
 ד אלם און צענטער יודישען דעם איבערטראגען אים מאמעגט
 פא־ דען ציונהם, פון רעאליזירונג דער צו פיהרט וו^לכע טענדעץ,
 1או זיך ריכטעט עם וואוהין לעניער, 1פו איינע יזא לעסטינא

,עמיגראציע רדישע די ריבטען זיך קען אין מוז עם יואר■
 פון פונקט טען-5 אין אויסגעדריהט איז געדאנק דער אט

 ג לויטעט וועלכער פראיעקט־פראגראם, אויבענדערמאנטען דעם
 איז פאלעפטינא נאך יודען פון איינוואנדערונגס־פראצעס "דיזער

 אין וואם ,ן דערפ ארויפגערופען ווערט און , פראצעם פטיכישער א
 יודע! וואוהין לענדער, גרוים־קאפיטאלןפטישע פריהערדיגע די

 שווערער און שווערער אלץ ז:י פאר ווערט ,איינוואנדערען פלענען
 דער אין ,פראדוקציאנם־פארמען העכערע די צו צוטריט דער
 ניט יודען ביי ווערט עמיגרירען צו• בעדערפנים דאם רוען 7 צניט
 אדאנק שצארקער נאך ווערט עם נאד אבגעשוואכט, ניט נאר
 שטאמט וועלכע ,יםוננ1יםשט1אר עקאנאמישער אינטעסיווער דער
 יודען די איצט ווערען דעריבער .קאנקורענץ נאציאנאלער דער פין

 ראם אין אלם פאלעסטינא, קיין עמינרירען צו גענויטיגט מעהר אלץ
 פאר אפען נאך בלייבט וועלכעס לא־ד, אגרארע האלב איינצינע

 דחע אין אימינראציע". רףצן־קאפיטאליסטןשער רדישער דער
 בעוואוסט^ רעם אויסערהאלב פאר קומען וועלכע ׳ פראצעסען

 איבערצובניטען גענויטינט זענען וועלכע ,די פ־ן תילען דניגען
 וועלכע די, פון ווילען דעם אויסערהאלב יך1א און המם דיער
 אין שולדיג אינבעוואיסטזיניג זענען וועלכע דערצו, גורם זעגען
̂ ךו ייא _ ארבמטם־קראפט יודישער דער פון ארויסשטויםונג דער

 יפ־1א אנדערע קיין פראלעטאריאט יודישער דער האט פראצעסען
 פער־ ער . קלאסען־קאמפף רעוואלוציאנערען דעם חוץ א גאבעניט,

 ניט איז אויפגאבע זיין ,טעריטאריעם זוכען מיט׳ן ניט זיך נעהמט
 אפאראוים־בעשטימטע פיהרען ניט אויך אץ אטשארטער בעקומען

 רענולי־ פלאנמעסיגע "ה נאר זיך אריף נעהמט ער ,קאלאניזאציע
 פאלעם־ נאך יודען די פון איינוואנרערונגם־פראצעם דעם פון דונג

אויטאנאמי^ טעריטאריאל־פאליטישע פון עררי״יכונג דן און טינא
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 טז^ריטאריאלער דער פין עררייכונג די ♦ גופא לאגד דעם אין
 איינוואנדערונגם־פראצעם סטיכישען אויפ׳ן דך שטןצט אויטאנאמיע

 פין קלאסען־קאמפף דורכ׳ן פערוערקלינט ווערט און יודען די פון
 פין הילף דער טיט פאלעסטינא אין פראלעטאריאט יודישען
 דעמאקראצישע דן דורך אין ,גלות אין פראל^טאריאט יודיש^ן

 עדינים אינערליכע די אין פעלקעי קולטור^ל^ די פון אריינמישונג
 קלאסען־־ הרכ׳ן ארויסגערופען יך א ווערט וואס — פאלעסטינא -פון

 זיך דארפען אינסטיטוטען אלגעממן־ציוניסטיש:; די און— .קאמפף
 א־ א נאצ און רעגולןרען ^רלייכטערען, מיט׳ן בעשעפטיג^ן נאד

 זיך שטיצשדיג איינוואנחגהנגם־פראצןום, סטיכישק דעם ליזירק
 אינטערנאציאבאלער פון פאקטארען אויבענרערמאהנטע די איויף

 א־ויף און רונג געזןגלשאפטט^דעמאקראטה פון פעראינטערעםירטהייט,
(̂*איינפלם נאציאגאלען יודישק דעם פון וואוקם דן?ם

 שטאנדפינקט אויפ׳ן פארטי״י די שטעהט אופן אזא אויף
 איהם שטעהען וואס אויפגאבען די לעזט אלמן פראצעם דש־ דאס

 און אומעטום ווי נאד, אי; פראלעטאריאט פון׳ם ארבמט די פאר.
 אריינצוטראגען שטרעבען ,פראצעם דיזען רעגולירען צו ,מאל אלג?
 הינזיכט דהער אין .פלאנמעסןגקייט און בעוואוסטזיין איהם אין

 קלאס^ן^ דעי און גלות־ל^נדער די אין קלאסזגן־קאמפף דער זשנען
אנאבטמלבאר. פערבונדען, ענג פאלעסטיגא אין קאמפף

 סאציאל־ אנרער^ מיט צהאמען פארטיי די קעמפפט גלות אין
 דער פון דעמאקראטתירונג די פאר ארגאניזאצי^ס דעמאקראטישע

 קאמפף איהר לניכטער שוין זי מאכט אליין דערמיט און גשעלשאפט
 איהר מרט און טעריטאריאליזם, פאר׳ן אידיאל, נאציאנאלען פאר׳ן

 די פון ענטוויקלונג די אויף זי ווירקט פאליסטינא אין קאמפף
 דעמאקראטיש־^ר מאכט און טי^ריטארי^ דער פון פראדוקטיוו־קרעפ^ן

.לעבען געז^לשאפטליכ^ן נייעם פינ׳ם פארמען די

 גאראגטןרען וו^לכערזאל גלות, אידעאלאין אלםנאציאנאלער
 איז ,זעלבסטבעשטימונג און ז:;לבםטשטענדיקייט מעקסימ־ם דאם

 "מיט סיים, אידישער אויטאנאמיע, נאציאנאל־פאליטיש^ די
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 פינאנציעלער און קילטורעלער עקאנאמישער, ארומנעמענדער אלץ אנ
 "אר־וים־־ נאר ,ענינים נאציאנאלע אינערליכע אלע אין קאמפעטענץ
 ,אויטאנאטיע נאציאנאל־פאליטישער פון פאדערונג די שטעלענדיג

 רעכטיץ נאציאנאלע יודישע די פץ פארמול מאקסימאלע די איים
 אינסטיטש דיזער אז פארטץ, די פונדעסטוועגען. בעטאנט גלות, אין

 אן איינציגער דער אלם ,רו^י״ען בז^טראכט ניט פן*א בשום דארף
 ביד אז ,ווויטער בעטאנט זי און ציוניזם, צ-ם וועג נייטווענדיגער

 ן5קענ? ,אויטאנאמיע טעריטאריאלער דער פון רעאליזירונג דער
 5? עבט ר נאציאנאלע ק:.ינע און אינסטיטוטען 'דעמאקראטישע קלינע

י' .(*יודענפראגע" דער לעזונב קיץ געבען נישט

 וועלכער ,אנ׳אינסטיטוט נאר סיים דער איז באמת און
 וויפיעל אויף ,פאלק יודישען פון רעכטע די פאלשטענדיג בעשיצט

 אידעאל טעריטאריאליפטישען פון רעאלידרונג די בעטראכטען מיר
 פערווירקליכט ס׳וועט איידער און — ,פראצעם דויערענדען א אלם

 דיערע אויף בלייבען מאסען געוויפע וועלען אידעאל דיזער ווערען
 מעגליכקייט די גיט ם:ים חגר פיעל ווי איייף וויעחגר ,און ,?נרטע־

 פון פראצעסען סטיכישע די רעגולירען צו אופן בעסטען ן אויפ
מעהר. ניט אבער ,ל?גבען פאלקם

 יערער ווי ,םל.ים דער שפיעלט ענינים איבעריגע אלע אין
 קיין ניט ,ערקעמפפט פראלעטאריאט דער וועלכען ,אינסטיטוט

 און פאקטאר שאפענדער קנץ ניט איז ?ר ענריגעראל^1זץלבסטש
 קדעפטעףפער־ געזעלשאפטללכע רעאלע די אבהאלטען ניט קען

. פאלק יודישען ביים העלטנלסע

 דער דאס ,בעהויפטונג דער מיט מסבים ניט זענען מיר
 פארמען פאליטןשע די אין זיף געפינט יודענפראג;? דער פון שורש

 בעה־ייפטק, מיר וואוינען, יודען וועלכע ביי ,מלוכות יענע פן
 מאטעריעל־עקאנאמישע יענע פון ארוים קומט יודענפראגע די דאם

 דערפאר ; געשטעלט זענען יודען די וועלכע אין ,בעדיננונגען
 )די און ,וועלט־פראגע א פאר יודען־פראנע די מיד האלטען

קלאבען־קאמפף פונ׳ם אוננארמאליטעט די שוולחגקייטען(
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 פרא־ יודישען פונים צרה אנ׳אלנעטגינע אלם מיר בעטראכטען
 יודישי^ן פון טלילען אלע דאם עם, שטאמט דערפץ .לעטאריאט

 זענען מרעות, פערשיערענע אין רואוינען עי הגם ,פראלעטאריאט
 בעשאפען עם און ציעל, אלנעמלינעם איין אין פעראינטערעסירט

 פאר׳ן קאמפף פעראייניגטען ,געמלינזאמען א צו בעדינגוננען די זיך
.טעריטאריאליזם

 אבזונדערהייט, קי_ין עין ניט זאל קאמפף דהען אין כרי און
 זאלען חלקים קללינע אלע ,פערקעהרט ,נאר צוברעקלונג, קיין
 קראפט פעראיינינטע די דורך אום נאנצע, איין אין פעראייניגען דך
 ארגאנידרען מען מוז — אידעאל, דעם פון נצחון דעם ברלינגען צו

 אלנע־ איין אין וועלט נאנצער דער פון פראלעטאריעט יודישען דעם
 "ארגאנל־ דערפאר פערבאנר. סאציאל־דעמאקראטלשען מללן־יודישען

 און ,פאלעסטינא אין פראלעטאריאט יודישען דעם פארטלי די יוירט
 פראלעטארישע פלאנמעסינע פאר פאראויסזעצונג נויטווענרינע א פאר

 אנ׳אל־ פון שאפונג די זי האלט פאלעסטינא אין ארבליט רעאלע
 ארבליטער־פערבאנד סאציא^דעמאקראטישען יודישען וועלטליכען

(,ציון" ,"פועלי

 פעראינטע־ פראלעטאריאט יודישער דער איז אופן א א אויף
 רעם אין אלם ,־מינימום נראם פרא בעזונדערען זיין אין רעם־רט

 פרייען דעם זיכער איהם פאר שטעלט וועלכער מיטעל, איינצינען
 קלאסען־ עין זיך ס׳ענטוויקעלט מעהר וואס .סאציאליזם צום וענ1

 / הינדערניפען סאציאלע יענע דערקענט ער מעהר וואם , קאמפף
 וואקסט מעהר און מעהר אלץ וועג, אויפ׳ן איהם שטעהען וועלכע

 פראגראם־ בעזונדערער זי_ין אין נויטיגקייט דער פון כעוואוםטזיין דער
 דער אין אוים זיך דריקען מניעות, ,הינדערניסען דיזע .-מינימום

 פון פלאץ( )קאמפפם באזע סטראטענישער דער פון אוננארמאלקייט
 ענט־ וואם פראלעטאריזירונג דער אין און פראלעטאריאט ודישען

 יודישע רואינירטע די ביי רעם אין בעדערפנים דעם ניט ישפרעכט
 טראגט וואם ,אקאנפליקט אוים וואקסט באדען דעם אויף מאסען.

 סטיבישען א אויך ארוים רופט וועלכער און חאראקטער סטיכישען א

. זץ פראגראש פראיעקם •(
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 אטענדענץ אן נעהמט עשרגראציע דיזע פראצעם.—עמיגראציאנם
 אין ,לאגד יענעם אין אלם ,פאלעסטינא אין קאנצענטרןרען צו זיך

 די פון ענטורקלונג פרייע די פאר אנ׳ערבות ליעגט עם וו^לכען
.פאלק יודישען פונ׳ם פראדוקטיוו־קרעפטען

 *פרא פונ׳ם פראגראם דאם כען שטר אלגעמןינע אין איז דאם
.ם ציוני: לעטארישען


