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 אין בונד פון׳ אריינטרעטען דעם דרעגען
פ. א. ד. ס. ת די

.1
 .געשעהען געמרזט ס׳האט וואם דאם, נעשעהען אה ענדלןך

 ארויסגעטראטען אה בונד דער ד זע ,מלחמה דריייאהריגער א נאך
 ענדליך דך ער האט ,מאמענט איצטיגען בה פ. א. ד. ס. ר. פון

 איהרע אין אריינגעטראטען אה און פארטלי דער אונטערגעגעבען
 דער .אויסנעארבייט האט לעצטע די וראם הנאים די לויט רמהען

 פונ׳ם אפעקון איינציגען דעם פין קאפף שטאלץ־אדפגעהמבענער
 אכזריות׳רי־ דער פון _אקלאפ חאפענדיג פראלעטאריאט, יודישען

 ארונטערנעהען און איינבויגען געמוזט זיך האט ,ווירקליכקייט נער
 גע־ ניט כה קירן שדן האט בונד דער זיענער. פונ׳ם יאך אונטער׳ן

 נאציא* זעלבסטשטענדיגער א פון פאזיציע. זיין בעשיצען צו האט
 גאר< אין געווארען פערוואנדעלט ער אה ארגאניזאציע נאל־׳יודישער

 פאר־ פאליטישע א צו עהנליכקייט די אפילו פערליערענדיג ,נישט

 פארגעקומען אזוינם אה וואם ? פאבירט דא האט רואם־זשע .טיי
 פערניכטעט האט וואס ,לעבען ניט־יודישען און יודישען אין

בונד? דעם
 פאדערען און ארויף אלמן זיך פון שודמען פראגען דיזע אט

 אינטערע־ העכסט פ׳איז און .ענטפער ריכטיגען א און קלארען א
 דיזע אין פונאנדערקלייבען־זיך בעלעהרענד און וויכטיג סאנט,

 די אין "ארנעטרעטען" בונד׳ס דעם פון היסטאריע גאנצע פראנען.די
 דעם פון לאגע די העל י1אז בעלמכטעט בעדייטוננספאל, אצי איז פארטיי
 לעבען זיין אין ראלע בונד׳ס דעם און בכלל פראלעטאריאט יודישען
 ?אינ פאליטישען אגרויסען פאר אונז פאר שטעלט זי דאם בפרט,

 דאלע הרסטארישער בונד׳ס דעם פון סוף דעם אמת, טערעם.
 ס׳האט ווער .פאראויסזאגען געקאנט פריהער פון נאך טען האט



 יודישער דער פון גאנג אויפ׳ן בליק וויסענשאפטליכען א געהאט נאר
 פראלע־ יורישען דעם פין סביבה סאציאלע די אויף ,ודרקליכקייט

 אונפערמיידליכען דעם פאראויסנעזעהן שיין האט רער טאריאט,
 בע־ אנפאנג־אן פון דך האט וועלכע פערטיי, דיזער פון אונטערגאנג

 צו ניט כדי ,אויגען די זיך פערשטעלען צו צביעות׳דיג אדי מיהט
 .נאציאן יודישער רער פון פערספעקטיווע היסטארישע די זעהען

 לאגע סאציאלע די אויספארשען צום ס׳נעהטט־דך ווער ,דעם פאר
 מעטאדען די מיט פאלק יודישען פון ריכטונג היסטארישע די און
 קלאר לאננ שיין איז יענעם פאר אנאלה, ותסענשאפטליכען פון

 בונד׳ם 'דעם אונז האט דעריבער .בונד דעם פון סוף דער נעווען
 איבעררא־ געקאנט ניט ארענע פאליטישער דער פון פערשווינדען

 ד^ם פון טויט פאליטןשען צום .איבערראשט ניט חאט און שען
 ווי פערהאלטעץ לאנג שוין דך מיר האבען פארשטעהער" %יגציגען

 ,ניט גאר אעז וואונדערט דעריבער ,פאקט אונפערטיידליכען א צו
 פירטע. רעש׳דיגע זיין ליקווידירט אמאל טיט האט בונד דער וואס
 דער ווען אנגעווארען, נארנישט וואלט פראלעטאריאט יודישער דער
 אויסגע־ פריהער אצטט טיט נאך זעלבסט־מארד זיין וואלט בונד

 דא מיר זענען איהם בעקלאגען און בעווי״ינען צו ניט ...פיהרט
 איז פאר-׳דער־צי_יט ניט ,יאהרען בליתענדע זיינע אין ניט .או״סען

 דער צו כהות אבגעלעבטע זיינע ,אוועק וועלט דער פון בונד 'דער
 זענען ארגאניזם אבגעשוואכטער ,אויסגעמאגערטער זיין עלטער,

 שטעלען־זיך מיר ווען אין .אליכט ווי אויסגענאנגען בדרך־אטבע
 טויט, ניט־העלדישען גאר זיין פון אומשטענדע די אויף אב פארט
 נאך דערמיט צוגעבען כדי ,ציעל דעם טיט נאר דאם מיר טהוען

פראלעטאריאט. יודישען דעם אנ/אוראק"
 ארבגיטעחפארטגי סאצןאל־דעטאקראטןשע רוסלענדישע די דנד

 נעזעלשאפטלי- רוכלענדישען דעם פון ארענע ער יףד1א ערשיענען איז
 ברע־ א פארנעקומען בונד דעם און איהר צווישען איז לעבען, כען

 ווענען און אנאציאן זענען יודען צי דעם, וועגען מחלוקה נענדיגע
 פון באלד האט א.־פ. ד. ס. ר. די .פרינציפען ארנאניזאציאנע

 ארגא־ טעריטאריאל־צענטראליסטישען דעם פערטיידיגט אנפאנג־אן
 דך ד האלט דערביי און פראלעטאריאט, פון .ניזירונגס־פרינציפ

 יענעם פון נעשטעלט, האט־זיך אבער בונד דער היום. עד פעסט
 אנערקענט ובעצטו בכבודו אלמן שוין האט ער וועץ אן, מאטעגט
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 נאר אויף איז ראם )און נאציאן אנצורופען ז.יף יודען פאר רעכט דאם
 נאציאנאל־ פון שטאנד־פונקט אויפ׳ן ,פוילען( ,ליטא ,רוסלאנד אין

 ער האט פאקטיש נאר #ארגאניזירונגם־פרינציפ פעדעראליסטישען

 אלמן. זיף פאר פרינציפ דיזען אויסנוצען פון אבזאגען זיף געמוזט
 נאציאנאל־ ^קסיפטירען עם וואם דעם, יף1א שטיצט־זיף פ. די

 "נאציאנאלעץ דעם מבטל אה ז.י און ,מעהרהייטען טעריטאריאלע

 ,שטויב נאציאנאלען אויפ׳ן געשטיצט זיף האט בונד דעד שטויב",
 פ. די .נאציאן דער פון יפוד טעריטאריאלען דעם איגנארירענדיג

 נאציאנאל־פראלעטא־ די וואם עיקר דער איז איהר ביי דאם זאנט,
 דער און ,ארט געוויפען א א־ויף ,קאמפאקט לעבען מאפען רישע
 שטאמונג נאציאנאלע די עיקר דער איז איהם ביי אז ,טענה׳ט בונד
 פון בעגריף דעם פון געהט־ארוים פ. די פראלעטאריאט. פונ׳ם

 פיהרט־אן וועלכע ,פאציאל־דעמאקראטיע ר ע כ י ל ט יי ה נ יי א אנ׳
 פראלעטאריאט אלרופלענדישען רעם פון קאטפף רעם צענטראליפטיש

 מ־ א נ א ט וו א פראווינציאלע ה. ד. טעריטאריאלע, פין יסודות אויף
 בילדען וואס נאציאנען, יענע נאר פ׳בעקומען וועלכע יען,

 ב^שטימטע אין טעדיטאריעם אבגעגרענצטע אויף מעהרהייט א
 פון בעגריף דעם פון ארויפגעגאנגען אין בונד דער .ראיאנען

 פיהרט־אן וועלכע ,פאציאל־דעמאקראטיע ר ע ט ג י נ יי רא ע אפ
 פון אפילו פראלעטאריאט, אלרופלענדישען רעם פון קאמפף דעם
 פעדעראציעם. נאציאנאלע פון יסודות די אויף נאר צענטר, איין
 פון איינינקייט אלנעמי״ין־מלוכה׳שע — איז פ. דער פון פרינציפ דער
 ארגאנהירען מ׳דארף אז דערצו, זי קומט פראקטיש און ,ם.־ד. דער

 בונד׳ם דעם טעריטאריעם; די לויט מאסען פראלעטארישע די
 די לויט מאסען פראלעטארישע די ארגאניזירען — אין פרי-נציפ

 אייניג־ אלנעמגין־מלוכה׳שע צו פאקטיש געקומען איז און ,נאציאנען
 נארמאלע בעטראכט אין נעהמט פ. די ד.־יע. ס. דער פון קייט

 ,נאציאנען די פון לאגע טעריטאריאלע אלנעמענע די ,נאציאנען
 יין פראלעטאריאט,ז יודישען דעם פון צושפרי״יטקייט דן — בונד דער

 אווטאנאטיע איהר גיט" לאגע. עקס־טעריטאריאלע ,אויסנאהמליכע
 — ליבער, ה׳ זאגט—ק. ל. ם.־ד. דער און ל. און פ. ס.־ד. רער

 טהעטיגקייטם־טע״י־ אבעשטימטע בעטראכט אין איהר נעהמט דאן
 איהר מה־ט אווטאנאמיע לעטען די לעגט־פאר איהר ווען טאריע.

 ווע! אבער .ע י ר א ט ן ר ט א ן ע ב א ה יי ז ל יי וו ,דערפאר ראם
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 טןר פרעגען איוטאנאמיע, טעריטאריאלע פאר אונו לענט איהר
 אנוויי־ אונז איהר עט וו אפשר טעריטאריע? דיזע עם איו וואו אייך:

 אונזער ? דריום־רוסלאנד אויף ראיאן, צפון־מער^׳ריגען דעם אויף זען
 / דערצו אונו ברענגט ,אנשויאונגען אונזערע ניט גאר און ,ע נ א ל

 בנוגע פראגע דחע לעוען לייכט און פשוט אווי ניט קאנען מןר דאם
 ווייל ,אנדערע צו בנוגע ן ע ר ע וו ט ז ע ל ע ג ן א ק זי ווי ,אונז צו
 (1ן". ע נ נ ו ג נ ן ד ע ם־ב מ ה א נ ם י 1 א ן י א ך י ן־ז ע נ י פ ע ג ר .י מ

 דן ראם קלאר, איו "דעריבער ליבער: ה׳ זאיט ווייטער און
ב א נ או לעזען און בעטראכטען איהר מתט בונד וועגען פראגע

 בונד דער זיך האט דא .(2 פארטמען" אנדערע פון ג י ג נ ע ה
 ן שוי ער האט ווירקינג אונזער אונטער אמת. ביו׳ן דעררעדט ענדליך

 פון לאנע דער פון אויסנאהמליכקייט די אין מודה־זיין אנגעפאגגען
 סך א אויף בונד דער האט־דך דערמיט פראלעטאריאט. יורישען דעם

 שוין ער איז פוס איין טיט אויב נאר אונו. צו דערנעהנטערט
 אנדערע די אבער איז ,אמת פון טעמפעל רעם אין א-יינגעטיאטען

 ויין צו געטריי .דמפף באדענלאזינען אין געבליבען פערזונקען באך
 ,שלום לאנישען א צו קומען צו ניט ואך קיין טיט ,מנהג אלטען

 ניט- לאגישע זיין ארויסנעוויזען פאל דיזען אין אויך בונד דער האט
 וואס דעם, טיט .האלבקייט טעארעטןשע זיין און אויסגעהאלטענקייט

 אויבענדערמאנטען דעם פון ארויסגעדרונגען ניט זאך קיין האט ער
 יודישען דעם פון אויפגאבען םאציאל־היםטארןשע די צו• בנוגע אמת

 יעטווי־ פערניכטעט בונד דער האט גיפא דערמיט 7 פראלעטע-יאט
 טיט דיסקוסיע דער אין פאזיציע ויין בעשיצען צו טעגליכקייט דער
 געפינען געקאנש פ. די האט בונד פון רייד די אין .פארטיי דער
 דעם אויף א־ן נאציאן יודישע די אויף אנזיכט איהר צו הסכם א נאר

 פק ארגימענטאציע דער אין טאקי און פראלעטאריאט. יודישען
 די נאר נןט ראלע א געשפיעלט האט בונד נעגען פארטי״י דער

 סאציאלרעמאקראטי- דער פון פאסטולאטען די פון פערשיעדענהייט
 אפילו נאר ,אויסדריקען אווי מ׳קאן־דך אויב ,אדמינןסטדאציע שע
 יודישען דעם פון עקם־טעריטאריאליטעט די ,אויסנאהמליכקייט די

03ש6 01030 8 0636^3001. 0143־^3 .? 0.^־. .? .ח (1
610. 01.ק 39 .אומעשום( קורסיוו }איגזער

קורסיוו(. )אונזער 11)1(1 (2
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 א אלם "פערטמנןקעם" די פאר געדיענט האט אלמן פראלעטאריאט

 דער ווען ,צייט דער אין .בונד מיט׳ן קאמפף זמער אין כלי־זין
 צוזמהט זענען יודען דן וואם ,פאקט דעם פון ארויסגעהענדןג ,בונד
 צונויפ־ מ׳דארף א? ,בעשלום דעם צו נעקימען איז צושפרימט, און

 נא־ פון יסודות אויף ד. ס. פון ארגאניזאציאנם־פארמען דן שטעלען
 איהר אנפאסענדןג ,פארטי_י די איז — פארשטעהעריי ציאנאלע

 יודען, צו ארגאנןזןרוננם־פרןנצןפ צענטראלןםטןש־טערןטאריאלען
 פון עקסןסטענץ די בכלל למקעגט־אב -,זן דאס ,דערצו געקומען

 צום גלייך גענומען זיך האט זן ה. •ד. נאציאן, יודןשער דעד
 נאציאנאל־פעדע־ בונד׳ם דעם פון פונדאמענט דעם אונטערגראבען

 דער איז טערןטארןע די דאם ,אננעהמענדיג פרינציפ. ראטיווען
 אב־ לחלוטין פארטגי דן האט ,נאציאן א פון סימן בעשטןמענדער

 ,דערביי .נאציאן אנצורופען זיך רעכט זמער פון יודען די געזאגט
 :בעגרןפען צוויי צונויף פ. די מישט ,ב^מערקען אגב מיד וועלען

 ענאציאן כדי נאצןאן. דער פון דאזיין דאם און ענטורקלונג דן
 פאדערט־זיך ,ענטווןקאןן זיך אונגעשטערט , נארמאל קאנען זאל

 פאר אויך מןר האלטען זןן דהען אין .מעהרהייט טערןטאריאלע א
 מא־ טערןטאריאלען איהר אנאציאן פון סימן בעשטןמענדען רעם

 פון סימן בעשטןמענדער דער דאם ,זאגען מיר אויב נאר . מענט
 איהר איז ,נארמאל ענטווןקעלט־זןך און לעבט וועלכע ,נאציאן א

 דן דאם ,געדרונגען ניט גאר נאך דערפון אבער אין ,טעריטאריע
 איז גרופע בעטרעפענדע די אז סימן א אה עקם־טעריטאריאליטעט

 (3סוראגאט^ן פערשןעדי^נע געבען קאן וויילעם נאציאן, קיין ניט
 .מאמונם טערןטאריאלען פונ׳ם ראלע די נעהמען־איבער וועלכע

 פון ץ נ ע ם ם ן ם ק ע דן האלטען־אונטער סוראגאטען דהע אט
 איהר גורם אוקד ז:י זענען ציים רערזעלבער אין אבער ,נאציאן דער

 מעהר ניט ראן־ איז דאס ווייל ,ג נ ו ל ק ן וו ט נ ע ע ל א מ ר א נ נ ו א
 דער עקס^רןםארןאלןטעט דן אה אופן אזא אייף סוראגאטען. ווי

 נאציאן. \ודןשער ר ע ל א מ ר א נ נ ו א דער פון סימן בעדייטענדער
 יוריש א פון עקפיסטירזנג דן בעקומט שטאנדפונקט דעם אט פון .און

 נאר פערטמדןמנג. פארמעל-לאנןשע איהר פארטיי ד. ם. נאציאיאלער
 לאג^ יודןשער דעד פון אבגעלער^גט גארגישט זןך האט בונד דעד

ואך. פקןאנ׳אגדעד ארם דעם פערשדעם וואם אזוינם; עמוואם — סוראנאם (3
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 בונד דער אי פי די אי .אייאויסנאהטליכע אן רופט ער וועלכע
 או■ יודען צווישען פערש;עדענהייט א פאדאן ס׳אה דאם מורה, זענען

 פערשיעדענהייט דיזער צולןעב האש פא״טיי די נאד ניט-יודען.
 זי האט אבער בונד דער יט,1ט צום נאציאן יודישע די פערמשפט
 צו ניט געקומען ניט איז און בעטדאכט אין גענומען ניט אינגאנצען

 האט בונד דער בעשלוס. אונזער צו עט ,פ. דער פץ בעשלום דעם
 סאציאל- דער פון ארט דער" דאס בעהויפטעט, ריכטיג גאנץ טאקי

 נאד פראלעטאריאש, דעם בער י א ניט געפינט־זיך דעמאקראשיע
 די אין געהט־אריין לעצטער דער ווען און גופא". הם י א אין

 און פראדוקט ניט־-אבטי״ילבארער א איהרער ווי סביבה, נאציאנאלע
 סאציאל־ די אויך מוז דאן עלעמענט, אקטיווער איהר אלם צוגלייך

 געזאגט ריכטינער סביבה; דיזעלבע אין ארייננעהן דעמאקראטיע
 אי זענענדינ סביבה, דיזער פון אינעוועעג פון אויסוואכסען מוז זי
 אקטיווער זיין לעבען, נאציאנאלען דעם פון פאקטאר א אי פראדוקט א

 סאציאל־דעטא־ די לעבש פראלעטאריאט מיטען צוזאמען עלעמ;נט.
 ניט קי״ינמאל האט בונד דער נאד .(4נאציאן דער אין רךאשיע

 יודישע ך* נאציאנאלהירען וועלכע סבות, עקאנאמישע קצן אנגעווייען
 פון איבערלעבוגגען סוביעקטיווע ווענען רעדען פלעגט ער .סביבה

 פערשיעדענהייטען ווענען פסיחיק, איינענארטעער זצער וועגען יודען,
 קוק־טהאן א געפרובט ניט קיינמאל האט ער אבער שפראבען, אין
 — יודען די פון לעבען תירטשאפטליכען פון געביעט דעם אין

.נעפעהרליך*( איהם פאר איז וואם געביעט, א

־;3211116 .1020€״ ^21 0620.^ 02 •? 0• 3•, .מ מערעש (4
 ער- צו פע־ז־ך איינצינען דעם בעמערקק אגב לאט־ר "(אנמערקונג.

 וואם אופן, מאסעריאליששישען אויפ׳ן א־יפאנאטיע נאציאנאל-קולטורעלע די קלע־ע;
 דעסה/היילינטאן .״ספסגנ/סט&מ״ ־\.3 אין אונפעיגענוטק האם-דך הייליגסאן פ. ה׳

 ווירטשאפם־ פעהלם עש ויען אפילי אידעע נאציאנאלע די דאש ,בעווייזק זיך וחלם
 שים קיין נים חאש וואש ,אידעאלאגיע בלויזע א נים איז , זעלבםטשםענדיגקיים ליכע

 פערשטעהם חברים, איבעריגע זיינע אויך ווי הייליגמאן, ה׳ באזים/ עקאנאטישען
 נאנצען עקאנאטישען אנ׳אבנעשלאשענען פץ זין דעש אין ווירסשאפם זעלבשםששענדיגע א

 אין נאר דאש ,זאנען טיר .ווירטשאפטע; אנדע־ע פון אבהענניג נים נאר איז וואש
 ,און ווירמשאפם נאציאנאלע א ערשיינם ארדנונג קאפיטאליפטישער דער

 גרעם־גי־ע א ווירטשאפט' "נאציאנאלע ף י נר ע ב דעש אין שוין ליעגם , דעריבער
 .ארגאניזמען נאציאנאל־וחרטשאפסליכע פון אבחענניגקיים קלענערע אדער

 נרויסער א איו ווירטשאפם' נאציאנאלע ,אבנעשלאסענע בענריף דער דאש ,זאגען מיר
 אפנע- ,אפנעשלאשען איו געזעלשעפם בעט־עפענדע די וויבאלד ווייל ,ווידערשפיוך

פוג׳גג זין מאדערנעש אץ נאציאן קיץ נים זי איז ,נעזעלשאפםען אנדערע פין צאטם
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 נאצי־ די געהט־אריקאין פראלעטאריאט יודישער דער ראם
 .געווען ניט ספק שום קיק בונד פאר׳ן איז — סביבה אנאלי;

 ווי ,אונז אויף קוקען געדארפט האט ער וואט דעם, אנשטאט נאר
 פ. די ווי ,ניט און פראלעטאריאט, ן ע ש י ד ו י א יף1א

 דאם פראלעטאריער־יודען, אויף ווי אונז, אויף קוקט
 די אויף אנווייזען געדארפט האט ער וואם ,דעם אנשטאט ה:.יםט

 פאלק יודישען פון בעדינגונגען סאציאל־עקאנאמישע אייגענארטיגע
 וואלט ראם און —בפרט, פראלעטאריאט יודישען פון און בכלל

 פלעגט — שטאנדפונקט, אונזער אויף שטעלען־זיך נערציסען ראך
 די פון פסיכאלאגיע אייגענארטיגער דער טיט אנהייבען בונד דער

 ווען דאס טענה׳ט, פ. די ענדיגען. ער פלעגט דערמיט און יודען
 רער ווערען בטל אויך וועט "טשערטא" יודישע די פאלען וועט עם

 געדארפט בונד רער האט דא יודען. די פון טיפ אייגענארטיגער
 אורך ווניטער וועט פראלעטאריאט יודישער דער ראם ,בעווייזען

 אויך ווייטער וועט ,פראדוקציאן יודישער דער פון אבהענגיג זיין
 אייגענארביגען אינם קאטעגאריע עקאנאמישע אנ׳אייגענארטיגע בילדון

 רער זיך וואלט דערמיט נאטירליך, ארגאניזם. ווירטשאפטליכען
 דאן פ. די וואלט פונדעסטווענען נאר ,געווען מבטל אלגין בונד

 ניט שטיצט־זיך וועלכע ארגומענטאציע, בעגרקדעטע א אנגעטראפען
 ויין דאך מעג ם. די וועלכע אין ,איבערלעבוננען סוביעקטיווע אויף

 ארעד פאטריארכאלישע א נאר זיין קאן געזעלשאפט אבגעשלאסענע אבנעצאמטע, א ןוארט.
 אבנעזונדערמע קליינע אויף צוברעקעלם זיין מוז דאספאלק ד" ד. ווירטשאפם, נעמיינדע א

 אלע די צונייףאם גיסעךדך קאפיטאליזירינגסייפראצעם נאראינש ווידטשאפטש-גרופען.
 אין—שבט אין ארעד פאלק אין אינעוועניג נעפ-געךיזיך וואם גרוסמן, קלייגע איינזאטע

 ווערט וואם ,פאלק גאנצע דאם ארום“נעהמט וועלבע ,ווירטשאפט אלגעטיינע איין
 ווירט- נאציאנאלע א ארוים“קומט אזא׳נ׳אים; אויף און ,נאציאן מאדערנע א דעם דורך

 עקזים- איהר מיט ווירטשאפט נאציאנאלע די וויבאלד ,זיים אנדער דער פין .שאפס
 פערהעלטניסען קאפיטאליסטישע פאראן ס׳זעגען דאס שוין, אונו בעווייזם אליי; מירען

ד, .קאנקירענץ נאציאנאלע די ממילא דערפון שיין שטאמט ,נאציאנען די צוישען

 ווע , יך ט־ז ק ר א ט ש ר ע פ
צ! ברייטער שטרעבט זי ווע;

 נאצי־י דער פון עקזיסטענ׳ן דער פץ ,אופן אזא אויף ,שטאמט קאנקירענין נאציאנאלע
 איהרע אלץ פערברייטע־ט נאציע בעטרעפענדע די וואם דאם י ווירטשאפט אנאלער

 רופט ,נאציע אנ׳אניער פון ווידטשאפט דער פין חשבון אויפ׳ן טעטיגקי־טפ-םפערען
 בעפרייאונגם• נאציאנאלע א און ערשטבר דער ביי פאליטיק שאוויניסטישע א ארוים עש

 , רעזולטאם דעם ״אין ניט פאר“קומש דאש און ,נאציע צווייטער דער ביי אידעאלאגיע
 — ארגאניזטען נאציאנאל-ווירטשאפטליכע די ם סער ש צו ס׳ווערען ן ע ר ר

 די צופאלם עם ווען דעטאלם, נים ,חייליגמאן ה׳ דעם םחלומיט־זיך וו*
 זי ען ו ו דאן , אדרבא נאד ווירפשאפם, נאציאנאלע

 ווירטשאפט נאציאיאלע יעטווידער .וואכסט-אוים וי
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 ענט־ ווירטשאפטליכע ממשות׳דיגע אביעקטרוע, אויף נאר מספק,
 גע־ ניט און ענ^רקענט ניט פארטיי די האט דערפאר אט .וויקלונג

 פארטיי־ די האבען־זיך דערפאר אט בונד; דעם אנערקענען קענט
 בע־ זאלען עי דאם ,רגיד ליבער׳ם ה' אויף אבגערופען ניט נןקעם

 אג? פון אונאבהענגיג בונד וועגעץ פראגע די לעזען און טראכטען
 א*- די בעמערקט ריכטיג טאקי האט בונד דעד .פארטמען" דעדע

 אבער ,סביבה ר ע ל א נ א י צ א נ יורישער דעד פון גענארטןגקייט
 זענענ? ,דערפאר און .ד1ים נאציאנאלען איהר אינגארירט האט ער
 פון גאנג אביעקטיווען פון שטאנדפונקט פונ׳ם גערעכט דיג

 סוב? עין ווידערשפראכען בונד דער האט לעבען, יודישען דעם
 וויפיעל אויף און .עקאנאמיק יורישך די אויף בליק ן ע וו ן ■יעקט

 די אויף בליק בונדיסטישען פונ׳ם ארויסגעגאנגען איז ליטורנאוו ה׳
 פרא? יודישען פון ענטוויקלונג היסטארישער דער פק נארמאלןטעט
 ער ווען גערעכט פאלקאם ער איז פיעל אזוי אויף לעטאריאט,

 דאם — פראלעטאריאט יודישער דער און בונד דער״ דאס ,זאגט
.(5 זאכען״ פערשיעדענע צווי זענען

 עש באדענלאז ווי בעווהען קלאר האט מפלה בונד׳ם דעם
 פער? האט בונד דער וועלכע ,פאזיציע נייטראלע יענע געווען איז

 יודישען פון ריכטונג היסטארישע די וועגען פראגע דעד אין נוטען
 אי־ זיינע צושמעטערט רחמנות אהן האט וערקליבקייט דן .פאלק

 ן ---------------
 נאציאנאלע אג״אנדער פרן השב־ן אויפ״ן נאר מהאן דאס ד קאן גרענצק, איהרע מאכען

 מארק וועלם אויפ׳ן קאמפף נאציאנאלער א ארויס קומש דערפון אם און — ווירסשאפם
 ווא נאציאנאליטעטק־שםאאט, א אין פא־ם שארפע א אן נעהטם וועלכעד קאמפף, א
 ענאצי די .אוגאבתענגינקיים פאדיט׳שע דורך בעשיצם ;.נים זענען נאצ-עם די

 אבער רגאניזב, א אפרלפדען אין ויך אריינרייסען שטרעבם
 נאציאנאלע פון כאראקטעריסטיק די איז ראם—ד בגעגענםאווידערשטאג זי

 נים זיך קאן וועלכע , פאלק יענעם נאר עם געחש שלעכט קאטפף. און קאנקורענין
 נאציאנאלג קיין ניט חאט וולעכע ה. ד. ,קי־עפטען עקאנאטישע זיינע אויף שטיצען

 אוי,ש ניט זיך שטיצש וואם , פאלק א ווי .יודישע ראם איז פאלק אזא .,וירמשאשט
 פון אבצוטרעטען נעצוואינגען עם איז ,ווירטשאפם ארנאניזירטער זיין פין מאכם דער

 זאלען נעננער אינזערע אז ציים געוועז לאנג שוין וואלם עם ,יא—. פלאין קאטפפם
 דער פץ געביעט רעם אין . נעביעט אנ׳אגדער אין כהות זייערע אוםפיובען נעהן

...נים מזל קיין זיי חאבען ווירקליכקייט יןדישער
ליטווינארו ה' 33.1116 0ג030 ^88 061.6•^ 3. 0^ .>! עי (5

 אי; אריין נעהם פראלעמאריאם יודישער ,דער רואם ,דערמים דייר זיינע טאסיווירט
 טעטעקייטם רעם אין זיד געפינען וועלכע .ארגאניזאציעם פארטיינע( )די אונזערע אלע

. 43 זייטע וו. א. א. בונד״ ן פ ראיאן
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 זיצען אז בעוויזען, אפען איהם האט זי וואם דערמיט, לוזיעס
 "פארטי״יניקעם" די מעגליך. ניט אופן בשום אין שטוהלען צווי״י אויף

 מאסען יודישע די וויבאלד דאם געודס, פאר געהאלטען האבען
 נארמאל, ענטוויקלען דך א־ויך ווייטער וועלען און ־דך ענטותקלען

 עקאנא־ זעלבפטשטענדןגער א פון דמיון קיץ אפילו האבענדיג ניט
 וועלען טערןטארי^ א פון פוראגאט^ן קיין ניט אפילו ,באזע מישער

 , פלוג אין דוכט־זיך ,לעבען דאס און .אסימילירען טוזען דך זיי
 רום־ פון בעפעלקערונג יודישע די אויף אנדכט זייער בעשטעטיגט

 כמעט פערשפרגיט האבען־זיך פ. דער פון ארגאנהאצי^ם .לאנד
 אין ארי-ין רייפען־דך עי וואוינען, יודען וואו שטעדט אלע איבער

 צו- א אפט־מאל ארכינטראגענדיג ,סביבה יודןש־פראלעטארישע די
 ממיונג דער נאך ,בעשטעטיגט אלעס ^דאם .בונד אין שפאלטונג

 יודישע די פון ענטוויקלונגם־פראנאז זייער ,יניקעם"2פארט" די פון
 ארגאניזאציעם איהרע דאם ,בעטראבט אין נ^המענדיג .מאפען

 פער־ געווען פ. די איז ,יוגענד יודישער דער צווישען מעהרען־דך
 ברענגט גלות אץ יודען די פון בעפרייאוגג פאליטישע די אז ,זיכערט
 ן יי ז ג ן ט י ו נ ניט אינגאנצען שוין וועט עם דאם ,דערצו

 יודישען פון ע י צ א ז י נ א ג ר א אזעלבסטשטענדןגע
 צו וואס מיט געהאט גיט האט בונד דער און פראלעטאריאט.

 פארט* דער מיט קאמפף אינ׳ם ראלע זיין .פאדציע דין בעשיצען
 אויף שטיצען געקאנט ניט זיך האט ער .אונבעדייטענד געווען איז
 קא^ ,ארבייטער־מאסען יודישע די פון לעבענם־בעדערפנישען די

 ווייל פראבלעמען, היסטארישע און פאדערוננען סאציאלע דיערע
 ה:יםט—אנערקענען אזוינם ווייל אנערקענט, ניט ער האט דאם

 נוואלט־ און קינות־זאגערייען פחדנישע זנינע .בונד דעם מבטל־דין
 פא־ די וועגען אדער רעכטלאזיגקייט יודישער דער וועבען מאכען

 אן פ. די איבערצייגען געקאנט ניט נאטירליך, האבען, נראמען
 ווייל .ארבייטער־פארטגי יודישע אבעזונדערע עקביפטירען ס׳מוז

 דיזע אט אז ,דעם אין פארטי״י רער צו מודה דאך איז בונד ד^ר
 פערבייגע, , אצניטליכע נאר זענען פאגראמען און רעכטלאזיגקייט

 כאציאל־דעמא־ א מען בויט אבער זשע ווי טא .ערשיינונג הענרע

 נאך אנערקענט דערצו ? בעדערפנישען צייטליב^ ריין אויף קראטיע
 פאלשטענריג ווערען בעדערפנישען דיזע אז , אליין בונד דער

 וואם־ יף1א . בכלל הפלאנד פון בעפרייאונג דער מיט בעפריעדיגט
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 זאל וועלכע ,פארטיי יודישע בעזונדערע א דא מען דארף זשע
 ממילא ווערען וועלכע פאדערונגען, אזעלכע אויף שטיצען }"ך

 און ? פראגע "אלגעמיינער" דער פון לעזונג דער מיט בעפריעדיגט
 פון יסודיות אויף ד.־יע ם. א בכלל רען מען בויט ווידער־,

 מיד ? פאגר^מען און רעכטלאזיגקייט וון ,פאדערונגען נעגאטיווע
 ענטפערען: דערויף וועט ם,־ד. דענקענרער יעדער אז מי״ינען,

 היסטארישע בעגרינדעטע קיין געהאט ניט האט ער ווניל און !ניין
 פארטני דער לגבי געווארען געשטעלט בונד דער אין ,אויפגאבען

 פאטריציער. אלט־רוימישע די ביי (6קליענט״" פונ׳ם גע לא דער אין

 פארטיי די ,רחמים געבעטען נאר ,ער האט געפאדערט עט
 איבערהויפט זענען וועלכע ,״זכיות" זנינע אן דערמאגען זיך זאל

 געקעמפפט "העלדיש" אזוי האט ער וואם דעם, אין בעשטאנען
 געקאנט נלט אופן בשום דעריבער האט בונד רער .ציוניזם מיטין

 אונסים־ אזוי איהם צו פערהאלט־זיך פ. די פארוואס , פערשטעהן
 ניט האט ער וואם ,רעם אין געזיכט ניט ער האט סבה די פאטיש.

 פון ווילען בטזען דעם אין נאר פיס, די אונטער באדען קנין
 מהנה דער אין געפינען־זיך וועלכע ,אסימיליאטארען פערשיעדענע

 "מיר : מעדעם ה׳ זאגט ארט איין אין פארט:ינןקעם״.״ די פון
 בונד פון שטרייט רער דאם בעהויפטען, זיכערהייט מיט קאנען

 אנ׳א־ויסדרוק מאם אגעוויסער אין איז פארטני רוסלענדער דער מיט
 שטרע־ פערשיעדענע צווישען קומט־פאר וועלכער קאמפף, רעם פון

 שטעלט־פאר שטרעמונגען די אט פון אייגע .יו-דענטום אין מונגען
 פער־ — אנ׳אסימילאטארישע — שטרעמונג צווייטע א ,בעד דער

 איודי־ איז דאם א.־פ.. ס.־ד. ר. דער פון שילד מיט׳ן רעקט־זןך
 ם ע ד ף י ו א ניט, וועט דאס זמן כל און ,זאך פריוואט שע

 אונזערע וועלען ,ווערען לןקתידירט אופן, ם ע נ ע י ר ע ד א
 אינגאנצען ניט קמנמאל פארטי״י דיזער מיט האמפערייען

.(״(7 *פערשווינדען״

 פאשריצ-ער די פץ שיץ אונטערין נעשטאגען איז וואם ,אזעלכער ;קליענם (3
א־מפעריע. אלם־רוימישער דער אין

113.1116 0.1020 3 01.נן 22 (7

 דארף אופן" יענעט אדער דעה ,אויף אויסדריק דעם . ג נ ו ק ר ע ט נ א *(
 און בונד צווישזן חאטפערייען די דאם ,זין דעם אין פערשטעהן נים ,ודא• א ,םען
יודענטים אי; שטרעטונג אסיטילאטארישע די ווען אדער פערשווינדמן וועלען .6 יער
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 כדי נאאיוו פאליטיש גי^נוג זיין ,פונדעסטוועגען דארף, מען
 דעד מיט זיך פעראיינןגען וועגען פראגען דן אין ראם אבצוזאגען,

 דעד שפןעלען אראלע קאן — נאכגעבען זאל פ. דן אדער פ.,
 דן / נאטירלוף ,אסימילאטארען יענע אדער דן פון תילען ב:יזער

 פארטיי די דערלאזען ניט ,ספק בלי ,אויך האבען אסימילאטארען
 אסי־ די פון סטאראניעס ע אל די אט נאד בונד. דעם נאכגעבען זאל זן

 אביעק־ דער אדאנק נאד אכה האבען נעקאנט האבען מילאטארען

 טע־ זיין דאנק א נאד בונד, פון שוואכקניט סוביעקטןווער און טיווער
 .אהנמעכטיגקייט פאקטישער און באדענלאזןגקייט אהלטישער

 דעד צו ,פערשטאנד צום געווענדעט זיך תמיר האט בונד דעד
 .פארטגינןקעס דן פון אי״יגענשאפטען גניסטיגע רן צו בכלל ,לאגיק

 האלטען זיך געקאנט ניט און געהאלטען ניט זיך האט בונד דעד
 ס־וף־כל־סוף אז ,הפאליטיק חכמת פון כלל גאלדענעם דעם אן
 ניט מען דארף ראם .פראגען אזעלכע אין מכריע כה דעד איז

 ווארפען פון זין אין ,צוועגען פיזישען פון זין רעם אין פערשטעהן
 האט גען שטרייט-פרא פון לעזוגג מין אזא .געגנער אויפ׳ן אנ׳אימה

 סאציאל־ ד^ר אין און , ף1ם נוטען א אלעמאל ניט בכלל
 דעד זיין. ניט דערפון רייד קיין נאר קאן וועלט דעמאקראטישער

 און פעסטען דעם אין — הינזיכט אנדרער א אין דא ערשיינט כח
פעלד־ בונדאווסקע דן אבער .רעכטע פ-ן פאדערען דרגיסטען

 ס׳ווייזם ווי שטרעמונג. גאציאנאלע די מנצח-זיין וועט עם ווען אדער ,טנצח־זיין וועם
 אגנעהטע; שפרעטונג. נאציאנאלע די וועם מנצח״זיי; אז פערזיכערט, מעדעס ה׳ איז אוים,
 אסיטילאציע די דאם אגנעהטען, מ׳זאל אויב מעגליך. נים לאגיש איז — דערם־ן חיפך דעם
 האט- די פערשווינדען וועלען דורכדעם אז , יפטונג בעה די וועם דאן ,גובר-זיין יועם

 קיין ראך וואלם דא; מייל , אליי; זיך סותר־זיין פארטיי, דעד פיט בונד פון פערייען
 טעו זעהם דאס און — רעבענען, טען קאן , עם הייסם . עקסיספירען נים מעהר בונד

 נא־ די דאם ,משער איז טעדעם ה׳ אז — ,ארטיקלעץ זיינע אלע פו; דיימליך ארוים
 .זאכען צוויי אבלערנען מיד קאנען דערפי; .זיין”מנצח וועם שפרעמונג ציאנאלע

 אמעק זיי ווארפען פ. דעד מים זיך האמפערען בעתזיי , בונדאווצעם די אז , ערשטענם
 בע- ווערם עם בעת בענוצען־זיך זיי וועלכע; מים /1 איך ״ווייס טראדיציאנעלען זייער

 יודישע די טענדענצעןם־ן נאציאנאלע אדער אסימילאפארישע וועגע; פראגע די האנדעלם
 דער פאר נעביעט דיזען אין "נ־יטראליסעם" זייער איבער נאר לאזען או; , מאסען

 פנצחי■ וועט שטיעמונג גאציאנאלע די אויב אפילו , צווייטענם .אונז מים פאלעטיק
 קאפוט' געהן בונד "דער אלין מוז — איבערצייגט פעסט מ־ר זענען דעם אין און — זיין

 עם וואם ,דערפון רעזולפאם א איז שטרעכונג נאציאנאלער דער פון נצחון דער ווייל
 נאציאנאלע די פון פערשטארקונג די און , קאנפליקפען נאציאנאלע די שטארקעךזיך

 ע יוריש די פון לעבע; דעם אין אוננארטאליפעפע; יעגע אלע צו ברעננט קאנפליקטען
צ. ם. פון פראגראם דאם , פראגראם אונזער א־ז זיי אויף ענטפעד דער וואם , מאסען



— 14 —

 הארצען עיער פון טיעפענים דער אין טראגענדיג מארשאלען,
 מאראלןשע דיזע ארויסגעוויזען ניט האבען ,בונות אסימילאטארישע

 פ. די האט דעריבער .דערצו נויטיג אה וואס מוטה רעם און קראפט
 אייגענעם איהר נאך השנה, אייגענער איהר נאך בונד דעם אבגעשאצט

 אראב־ געקאנט עט האט אבשאצונג דהע אט און שטאנדפונקט.
סבות* דרני איבער געשעהן אה דאם זניט. בוגד׳ס אויפן שאל די רו^גען

11
 פון שוואבקייט פערהעלטניסטעסינע די אה סבה ערשטע די

 טיר בעמערקען ערשיינונג דהער אין .פראלעטאריאט יורישען דעם
 אוננארמאלע די בעטאנען און אן מיר וויהען אפט זעהר זייטען. צוויי

 סטראטעעי אוננארמאלע די און בכלל מאסען יודישע די פון לאגע
 יודישען דעם בעפריריגען צו פעהיג ניט איז וועלכע באזע, שע

 די פון דערווייטערט בפרט. פראלעטאריאט קעמפפענדען אקטלוען
 נאר געפינענדיג-׳זיך ארגאנהם, ווירטשאפטליכען פון גרונד־נערווען

 האט ,מיטעל־פראדוקציאן טי״יל צום און קליין פון םפערען די אין
 מענליכקניט אביעקטיווע די ארבייטער־קלאם יודישער דער ניט

 לאגע, מאטעריעלע און פאליטןשע זיין פערבעסערען צו ראדיקאל
 קאנען זאל ער כה אזויפיעל ניט האט ער .סביבה סאציאלע ייןז

 זיינע בעשיצען פאדערונגען, זיינע אונטערהאלטען זעלבסטשטענדיג

 פערעיעדען זענען אינטער^סען זיינע וואו ,דארט .אינטערעסען
 ,גרופען פראלעטאריש־נאציאנאלע אנדערע פון אינטערעסען די פון

 קיין געבען ניט ער קאן ווירקונג, גענונענדע קיין ניט ער האט
 אנארמאלער אין מעכאנהם. טלוכה׳שען אויפ׳ן דרוק געהעריגען

 גע־ פעהיג עט פראלעטאריאט אוננארמאלער יורישער דער איז צייט
 ותרטשאפט־ זיין ווניל ,לאנע זנין פערשטעהן צו בעשטימט און נוג

 אנגע־ בעשטימטע קנין זיך אין ניט ענטהאלט בכלל ליכעסנעביעט
 רער איז שטאנדפונקט סאציאל־היסטארישען פון טענדענצען. ווהענע

 איין אה דאס .זק פאליטישען אין אהנטעכטיג גלות־פראלעטאריאט
 פון גורל פאליטישען אויפ׳ן ,דערויף און .ערשיינונג רער פון זנים

 געענטפערט אונז בונדאווצעם די האבען פראלעטאריאט, יודישען
 נאר האט בונד דער .שווייגען מיט — מליצה־לשון שענסטען מיט׳ן

 מתפלל־געווען וויינענדיג און הימעל צום אוינען די אויפנעהליבען
 זאל זי ,סאלידאריטעט אינטערנאציאנאלער דער פון געטין דער צו
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 דך אויף לניטזעלינקניט" און גנאד" סאציאל־^קאנאמןשע שיקען
...מאסען יודןשע

 דעם. אין בעשטעהט ערשיינונג דער פין זניט צווניט^ דן
 פראלעטאריאט/ יודןשער דער וועלכען אנטייל, פראפארציאנעלען

 קאטעגאריע נאציאנאל־ווןרטשאפטלןכע א אלם ,אזעלכער אלם
 זעלבסט־ ס׳איז בערועגונג. אלגעמיין־פראלעטארןשער דער אין נעהמט

 די רארף שטאנדפונקש מאטעמאטןשען פון דאם ,פערשטענדליך
 אלגע־ דער אין פראלעטאריאט יודישען .רעם פון ראלע פאלןטישע

 זיין ה. ר. ראלע, עקאנאמןשע זיין ענטשפרעכען רעוואלוציע סנינער
 לע־ ראם נאד .וויכטיג בעזונדערס זיין ניט קאן ראלע פאליטןשע

 אויסרע־ פאראויס און טאבליצע, מאטעמאטןשע קיין ניט איז בען
 דער אין ארבנימער־קארפוס יעטווןדער פון אנטייל־מררגה דן כ^נען

 וואג זאך. לייכטע קיץ ניט איז ארמעע אלגעטמן־פראלעטארןשער
 אפילו אפטמאל קאן רןעזען צווני צווישען מלחמה א קומט־פאר עם

 צניט, געוועהנלןכער א אין כח שוואכינקען זיין מים אקארליק,
 ניט מק קאן זין דןזען אין מלחמה. דער פון ף1ם רעם ענטשמדץן

 פונ׳ם אגסייל־נעהמען דעם פון פיוכט די בעצןיכנען פאראוים גענוי
 רע־ , שטורמדינע א אין . פראל^טאריאט רעודאלוציאנ^רען יודישען

 אנ־ די גענוי אויסמעסטען ניט בכלל מען קאן צייט וואלוציאני^
 גענוי־ מיט ?ם קאן רועד .נרופע יענער אדי^ר דץר פון מייל־מדרגה

 פו׳י^רטום פראלעטאריאט, דעם פון ראלע דן אבמעפטען אינקייט
 רעוואלוציע איצטיגער רער אין ^לעמענטען בוהשואז^ די פון און
 בע־ אק נעהמען זאלק מיד ווען ,פונד^סטווענען רופלאנר? אין

 אפאזןציא־ דאזיגע די פון אבהענגעקייט געגענזייטיגע דן טראכט
 אויסרעכ^נען בערך מען קאן עלעמענםען, געז^לשאפטליכע נעלע

 גרופע. יעדש* פון אנטניל-נעהמען און כח דעם פון מדרגה דן
 און בעוואפגונגם־טעכניק הנינמןג^ר בני דאם ,ניט ספק קנין מ׳איז

 דעם קאנצענטרןרט וועלב^ ,מאכט קאפיטאליסטישער חור ביי
 א אלם ,אלגין פויערטים דאם איז ,שטי^דם דן אין לעבענם־פולם

 ,גרופע ר^וואלוציאנערזו ארעד אפאזיציאנ^לע ז^לבסטשטענדינע
 ווןדער דאסזעלבע .פראלעטאריאם שט^דטןגען דעם אהן צושוואך

 רופיש;?ן דעם פון צאהל אין שטארקייט דן בעטראבט מען ווען
 פראלעטאר־ שטארטיגער דער דאם ,זאגען מןר קענען ,פויערטום

 די .אנראר־עלעמענט געזעלשאפטלןכען דעם אהן שוואך איז יאט
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 לגמרי אין פויערטום און פראלעטאריאט דעם אהן בורזשואזיע
 קאנען פויערטום מיט׳ן צוזאמען פראלעטאריאט דער בעת אהימעכטיג,

 פויער־ מיט׳ן אינאיינעם בוחשואזיע די בורשואזיע; דער אהן בעגעהן זיך
 פראלעטאריאט שוואך;דער טוסאהןדעםפראלעטאריאטזענעןזעהר

 אבער ,שוואך אויך זענען פויערטום רעם אהן בורזשואזיע דער מיט
 בורזשיאזיע דער אהן צוזאמען פראלעמאריאט מיט׳ן פ^ערטום דאם

 איהר האבען זאל רעוואלוציע די כדי ,שטארק גענוג גאנץ זענען
 מאם געוריסער א אין מיר קאנען אויברעכנונג אזא טיט .ערפאלג

 דער פאר איז בורזשואזיע די ב. צ. אז ,זאגען בעשטימט
 אנדערע וועלכע-ניט-איז א וון וויכטיג, אזוי ניט רעוואלוציע

 נאך אויפרעכנונג די איז פראלעטאריאט יודישען צום בנוגע .גרופע
 מאנופאקטיר-האנדווערקער־ א זענען א־במטער יורישע די לייכטער.

 ארויפווייזען ניט בכלל ער קאן צועיהט זענענדיג און פראלעטאריאט
 אבגעזונדערט, ניט )הגם אבעזונדערע אלם אנטייל, אקטיווען זיין

 יודען, די גרופע. בעפעלקערונג( ניט־יודישער דער פון איז^לןרט
 טעחטאריעם׳ די אויף רעוואלוציע דער אין אנטמל נעהמען זיי ווען

 פערליערעף ניט־יודען, פון א-טעהרהייט מיט בעזעצט נועלכעוזענען
 ־לעטי די און פוילישע די . גרופע נאציאנאלע בעזונדערע א אלם ?יך

 דעם פוץ בימה חך אויף געווען נובר שארף איז בעוועגונג שעי
 ניט אבער, מען, קאן דאם לעב?ן. געזעלשאפטליכען ירוסלענדישען

 אזעלכע אין דעם, חוץ א בעוועגונג. יורישער רער צו בנוגע זאגען
 פראלע^ ביים מאםענארויסטרעטונגען ס׳קומען־פאר ווען מאמענטען,

 פראלע־ יודישער דעד איז "אקטאבעחטעג/ ח אין ווי טאריאט,
 הינטער' אזייט, אן ערגעץ בלייבט ער ניכר, ניט אינגאנצען טאריאט

 שוין איז אלמן דאם אז רעכענען, מיד .ארמעע קעמפפענדער דער
 ן1יורישי פ־נ׳ם מאכט פאליטישע די בערך אבצושאצען אום גענוג,

 לעטי־ אדער פוילישער דער זעלבסטפערשטענדליך, פיאלעטאריאט.
 נעהטען זאל מען ווען ,פראלעטאריאט קאווקאזער דער אדער שער

 רעווא־ די כדי .שוואך אינגאנצען אויך איז —,בעזונדער יערערן
 פון פעראייניגונג א פאדערט־זיך ערפאלג מיט געהן קאנען זאל לוציע

 אויף בליק א ווארפען מיר ווען נאר קרעפטען. פראלעטארישע ע ל א
 אזו איז וואם , פראלעטאריאט טעריטאריאלען א פון בעדייטונג די

 עקם־טעריטאח יודישען ביים אייגענע דאם ניט בעמערקען און ניכר,
 לעצטער דער אז בעשלום, צ*ם מיר קומען ,פראלעטאריאט יאלען
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 פרא* רדישען רעם פערגלייכען מיר .נ.יט דנוטונג5ב? קנון גאר האט
 פונ׳ם ארמעע פראלעטארישער ר ע צ נ א ג דער מ.יט ניט לעטאריאט

 ניט מחנה; טעריטאריאל^־פראלעטארישער איין מיט נאר לאנד,
 אזא ביי און .חלק א מיט חלק א נאר ,נאנצען רעם טיט הלק א

 פראלע־׳ יודישען פונ׳ם לאגע ד.י ארוים קלאר מען זעהט פערגלניכונג

 פון ראלע די אבשאצען זאלען מיר ווען פערשטעהט־זקד, טאריאט.
 טעטיג־ זיין פון רעזולטאטען די לויט קארפום פראלעטאךישען איין

 מיר וועג, ריכטיגען פון אראבנעהן לייכט מיר וואלטען ראן קייט,
 פראלעטאריאט מאסקווער רער אז זאגען, למשל, דארפען, וואלטען

 האט ער אויפגעטהאן, ניט זאך שום קנון אויפשטאנד זיין מיט האט
 די ערשיטערט האט ער וואם דערמיט, געבראכט שארען נאך אפשר
 ל־ ו ז ע ר די נאף ניט אבשאצען דארה מען ארבלטער. די פון כחות

 וואם־עם־-איז ט יי ק כ י ל ג ע מ רער לויט נאר , ן ע ט א ט
 גלייכע ביי — טגיל אנ׳אנדער מיט פערגלייך אין^ אויפצוטהאן,

 דיי פון ארויםווייזען־זיך דעם לויט און — בעדינגוננען אלגעמגינע
.קיעפמען

 בכלל פראלעטאריאט יודישער דער האט אזא׳נ׳אופז ׳""ף
 ווערט, פאליטישען קלענערען א נ־ארנ״י פאר שטעלט פ^־־מ
רערינק אט און עטאריאט,1.:־ ■ ניט־ אנ׳אנדערער ?ויידע
 דער פון עקשנות יי עי׳. ויס ־ כבות, די פון איינע ליעגט

 אויב *עסטוועגען, .א־' בו. ק קאמבף איהר אין פארטיי
 קאטע־ עקאנאמישע ' ^^׳■׳ ־ א ,פראלעטאריאט יודישער רער

 בערניטענדע .:יגער ו: :י אד שוטמעהר קיין ניט שפיעלט גאריע,
 ווערען און צמייהט זענען וועלכע ,מענשען אלם ,דאך ,ראלע

 רעיואלוציאנער און מאסע אלגעמגינער ער ד מיט צונויפגעמישט

 נוצען גרויסען א זעהר יורען־ארבייטער די ברענגען— געשטימט,
 ארגאניזאטארען.. און אויפקלערלר זענען זץ וואס , דערמיט

 זעהרזגעפעלען, זעהר פ. רער איז עלעמענט אזא עם, הניסט

 דאם ? בעפרידיגט נןט בונד עם ד זי האט פארוואסיזשע ווינשבאר.
 יורישך דעם פון מעלה דיזע אט טאקי ווניל דערפאר, געווען איז

 אין אנ׳ארגומענט אלם פארטני רער געדיענט האט פראלעטאריאט
 וועלכע ,סבה צוומטע די איז דאס .בונד מיט׳ן פאלעמיק איחר
 די אויב פ. דער פון אויגען די אין בונד דעם טבטל־געווען האט
 פערשטעהט־ קולטורטרענער און אויפקלערער אלם נוציג זענען יודען

2
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 יעטוויד^ר אז מאסען, "אלגעמיינע" די פון עי אברייסען אז ,זיך
 ארביי־ צו פון. יודען די שטערט זיי פון איזאלירונג ארגאניזאציאנע

 פ., פון מגינונג דער לויט עם, הייסט ניט-יודען; צווישען טען
 די" ,ר;וואלוציע דער פון ערפאלג ד^ם אשאדען ברענגט דאס

 זאגט — בונד פון טעטינקייט ארגאניזאטארישע און אויפקלערענדע
 ,פריהער אויך ווי ,איצט האט —״03136 €4030׳' אין בונדאוועץ א
 וועט טעטיגקייט דיזע כל־זטן .בעדייטונג פאליטישע יםע1גר א

 פאליטישער זיין ביי בלייבען בונד רער אלץ וועט עקסיסטירען,
 קיין "פ׳איז דאם מורה, איז אלמן זעלצער ה׳ (.8 בעדייטונג"

 גלענצענרע אויסען פון צאהל א אהן די ראם ,ניטא ספק שום
 פערגאנגענער דער געווען רייך אז־וי ס׳איז וועלכע מיט ,עפךארען

 ענטשמדענדע די ס׳האבען וועלכע אין און ,יאהר רעוואלוציאנערער
 שטארקע די און נאם די ,מאסען פןעל־טויזענדע די געשפןעלט ראלע

 פון בונד דעם פערשטעלט האבען עפיזאדען די אט —,קולאקעם
 גע־ האבען אלע וועלכער ארגאניזאציע, יענע צוקוקער. זייטיגע
 איצט איז ׳ערונג, בעויי־ פון צינז נאכא:אנד יאהרען סך א צאהלט
 שורי• •"טע 4/ ד־ שוי' צווייטע די אויף ,אזייט אן אוועק

?ג. יייט, געזעלשאפ"׳ דער פון אוואנסצענע
 פון באריקאדען -צ ?!בע .־•/..■ ט פניערפלאמעדיי די פערנוטען
 אלץ גראנדיעזען, נאנצען •ס י ל.ץ :-ץ י:־ אז. א. (.9 מאפקווע״

בונד דעם אב ער גיעט ^ם־ים צד•:“פוגאנדעדפי מעהר
פון "אויפקלערער" פונ׳ם ראלע די - . ־־,י־ - ,קלי״ינע א
איהם בעשטימען בונד פון פיהרער אלע אי, ־ מאד יודישע די

 אין גענומען ניט אלע עי האבען אומשטאנד .;■ן נאר ראלע. דיזע
 "אויפקלערונגם״־טעטיג- ארגאניזירונגם־און די אויב .בעטראכט

 דאך דאם איז רעוואלוציע, דער פאר נוציג איז בונד פון קייט
 דורב׳ן זענען וואם ,יודען די ורפיעל אויף ,אזויפיעל אויף נאר
 טראנען־פונאנדער געווארען, ארגאנחירט און ,אויפגעקל^רט" בונד
 .מאסען ניט־ידישע אלע צווישען אויפקלערונג געקראגענע דיזע
פערוואנ־ ,אופן אזא אויף ,ווערט פראלעטאריאט יודישער רער

״031116 .1030€“ ^2 3 *מ 301ך)00ץ 063 0036411361110 זעלצער: ם (8
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 אין ,רעוואלוציאנערען פר^פעסיאנעלע פון גרופע א אין דעלט

 פון דורכפיהרער קיין ניט איז בונד דעד .אגיטאטארען חברה א
 דיזע כדי ,מאסען יודישע די אין אידעען שע -רעמאקראט סאציאל

 ווירקונג; זייער מאכען און בלניבען שזיין גופא זני בני אידעעןזאלען

 פערוואנרעלט אינגאנצען ווערען מאסען ארבניטער יודישע די ,ניין
 קאנאלען אלע די אין אידעען סאציאליסטישע פון רורכפיהרער אין
 בכבוד׳יגע דיזע אט .געזעלשאפטם־לעבען ניט-יודישען דעם פון

 געפאסט האט וואס מיסיאנערען; און קולטור־טרעגער פון ראלע
 דניטשען׳/ רבנו'ם טשה" די ,לברכה זכרונם , ברידער אונזערע פאר

 ,עקסיסטןרען צו רעכט ראם בונד פון אוועק פונדעסטוועגען נעהמט
 האלט־ בונד דער ווניל "פארטייניקעם", די פון אנזיכט דעד לויט
 צונויפגיסונג, געוועשטער דעד פון פראלעטאריאט נדישען דעם אב
 בעטראכט אין נעהמען נאך זאל מען אויב און .מיסיע נוציגער זיין פון

 ,ארגאניזאציעם איהרע אז ,פערזיכערט איז פ. די וואם ,דאם
 וועלען־זיך יוגענד, יודישער דעד צווישען נעפעען־זיך וועלכע

וואס ,קלאר זעהן מען וועט , פערשפרייטען מעהר נאך
און געבען געקאנט האט פ. די בעדניטונג א^לי^ישע פאר
אז דעם, וועגען רערען אלזא, . בונד דעם געגעבען האט
די ל^זען און ,,בעבראכטען פ. די צוויננ^ן זאל בונד דער

 הגיסט פארטניען" אנדערע פון אונאבהענגע בונד וועגען פראגע
 פאפיער־ א מיט פאכען־זיך ,דריקט־זיך־אוים זעלצער ה׳ 'ווי עם",

 קלערער נאך וועט געזאגט אויבתן האבען מיר וואם שווערד. עםנע

 נאד ניט בונד פון בעדניטונג די בעטראכטען מ׳זאל ווען ,תערען
 דעם אין ,אינעווענע אויך נאר ,לעבען ן ע ט ס נ י נ ע וו ם ויי א אין

 האט — מעדעם ה' זאגט — אמאל״ .מאס^ן יורישע די פון לעבען
 טונ־ אויפ׳ן פאזיציע. א־ויסנצהמליכע אגאנץ פערנומען בונד דעד

 ,טרוי^ריגען אויפ׳ן און בכלל לעבען פאליטישען פון באדען קעלען
 אוייסער* בונד( )דעד ער איז בפרט לעבען יודישען פון באדען גרויעי

 רעוואלוציע רוסלענדער דער אין נעווען. ניכר שטארק נעוועהנלקד

 אוואנגארד דער צניטענווניז , העלר אנפיהרענדער דער געווען ער איז
 צו צוגעצויגען מעכטיג אזוי ער האט אי^יודענטום 'אנ׳ארמ^ע, אהן

 נאר איז וואם און נאר לעבט וואם ,אלעס פון סימפאטיע די דך
 ווירקען פון עפאכע די איהם בני געווען איז ראם .עהרליך

 היסטאריע דער אין העלדעג־עפאכע די ,פערצויבערן און



— 20 —

 אפילו פאראן איז שורות ציטירטע די אין .*(0בונד'■׳ פון
 עי אין איז בכלל נאר ,גחמות סך א , בעריהמעריי סך א

 אויסנעלא־ האט־זיך וואס־זשע אמת. טי״יל אנרוסער אויסגעדריקט
 על־ געז דער אין געשפיעלט בונד דער האט ראלע א פאר וואם ? זען

 א פון רייד אויבענצןטןרטע די פון שוין מיר ווייסען דאס — שאפט
 גע־־ איז פאזיציע זי_ין ווי אין .זעלצער ה׳ פון ,בונדאוועץ כשר׳ן
 דעם רנידען לאזעץ מיר וועלען דעם וועגען ,יודענטום אין ווארען

 אי־ און "איבער יענע האט סביבה יודישער דער אין" מעדעם: ה׳
 גע־ רעדט־זיך, דא וועלכ^ר וועגען השפעה, גרויסע" בער

 שיב־ בירזשיאזע די ווען ,מאמענט אזא אין נאר מעגליך זיין קאנט
 אויפגעוועקט אזויפיעל אויף ,זניט איין פון , געווארען זענען טען
 זניט, אנדער דער פון אבער, ,רערואלוציע דער מיטצופיהלען כדי

 ארגא־ זיך זאלען עי אז צייטיג, אזויפיעל אויף ניט נאך זני זענען
 איז דעריבער ;פארטניען בורזשואזע זעלבסטשטענדיגע אין ניערען

 דוי-י* ,הא סימפאטיען עיערע אלע ני^וואם וואונדער קבין
 ,.■ ר פ■' יודישען דעם פון צענטר איינציגען צום ווענדען

־ - נ״ האבעןזיך צייטען די נאר בונד. צום — בען
 געגאנ־ ^יז בורישוא יודישער דער פון זעלבסטבעשטימונג טישע

 ענלבסטבע־ רוערין-ריג אין ;פאריועי־טס טריט שנעלע מיט גען

 היד הזע אץ אויך .1' ׳״ ב פ■ 2אבג'־:רעגצ זיך זי האט שטימט
 א פאראן אויך יא איז אלגעמנין א׳, :אר ,*׳זמית סך א פאראן איז

 טריט יערער בונריסטען. כשר׳ע רעדען אזוי אמת. מ; גרויסער
 פון פאלען דעם גרייט־צו פארווערטם מאכט •יע אלו ■ו: : /:סד

 רע־ רוסלענדישע די .השפעה זיין פון ,אויטאריטעט ::ונד׳ט דע:
 ארוים ווייזט ,פונאנדערגעוויקעלט איצט זיך האט וועלכע ,וואלוציע

 יענע פון כאראקטערען פערבארגענע אלע חסרונות, און מעלות אלע
 דעקט־אב זי אנ׳אנטניל. גענומען איהר אין האבען וועלכע גרופען,

 אונער־ די שכל צו עט זי ,קרעפטעףפערהעלטנים פאקטישע די
 פעראייניגט אנדערע און ,ץ צושנידט גרופען אייניגע ;פאהרענע

 רעוואלוציע חסלענדישער דער פין בעלניבטונג דער ביי און .זי
אובז בעוויזען ,חסרונות זיינע אלע ארויסגעוויזען בונד דער האט

10) “0םג18 0.1030״ ^2 3 0616•^ 6ג#פץ ׳!ש 0.3., ,?
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 יז5 געפילדער און פויקען גאנצער זיין דאם וועלט, רער גאר און
 רעווא־ די .שוואכקייט אינעוועניגסטי^ זיין תקעןרפ? צו כדי נאר

 יענע נאר האבען קאנען אוןמאכט אבעדייטונג אז בערופזט, לוציע

 און סאציאלע די צו ק טאקטי עיער פאסען־אן וועלכע ,פארט:.יען
 כעשי־ זיי ררעלכ\ גרופע, דער פון לעבענטאויפגאבען היסטארישע

 —,ערווארבען ניט בונד דער האט מעלה איינציגע קען .צען

 ער וואס , אלץ פערלארען וועג זיין אויף נאך האט ער ,אדרבא
 אב־ האט רעוואלוציע די .נאטור קארגער דער פון געקראגען האט

 הים־ די וועלכען ,עלעמענט אלאנדער באי וועג דעם גערמלגט
 יודישען פונ׳ם גליק דאס שמיעדען צו בעשטימט האט טאריע

 קא־ מיר וועלכע סבות איבער בונדאווצעם, די פראלעטאריאט.
 גהיסאר- יענע ניט כלומר׳שט בעמערקען ,פערשטעהן לייכט נען

 וואס לעבען, פראלעטארישען יודישען דעם אין ערשיינונג טיגע
 מאמענט שטארקסטען און דריטען פון ראלע די געשפיעלט האט
 דאם איז ראם — בונד, פון מאכט פאליטישע די אבשוואכען פונ׳ם

 פון ארענע דער אויף ציוניזם □אציאליסטישען דעם פון ערשיינען
 היסטאריע. דער פון און לעבען נעזעלשאפטליכען יודישעז יעה
 גתים. וואונדערליך איז ציוניזם "אלעטארישען י פון ערפאלג רעי

 פראלעטא־ דע* זיף האט יאהר צו-ץ־דריי לבי:ל • פון משף א אק
 שטעדטלעך, און שטעדט אלע #ינער פע. ציוניזם רישעי

 וואוינען יודען ירעלכע אין ,:ף על ק .;ע פערווארפענע אלע אין
 זיך יובערניעס, עעוטר-אלע ד• ן ארייננעדרונגען איז ער גאר;

 זיין אין אתמגערמ^ריג פ׳ןרוםל^גק נרענעץ ן איבער אריבערגעלאזעץ
 ;עסלעבט ,ר; לענדעי;. און ערטער אלע מאישירען זיעגרייכען

 יע־ בעזייטיגט ער פראלעטאריער. יודישער דער ליידט און דענקט
 ברגיט .וועג ן יפ1א איהם לעגען געגנער זנינע וואט ,מניעה רער

 פראלעטארי־ דער האט ,מאסען יורישך די אין אריינדריננענדיג
 אונטער פון ארבי״יטער די אר־ויםגעריסען רחמנות אהן ציוניזם שער
 אל־ אנפיהרער די אויף געווארפען האבען מיר .פאהן בונד׳ם דעם

 אין נערוועז. געמאכט ז:.י האט ציונים פאר׳ן שרעק דער אימה.
 אין " קאנפערעבץ בונדאווסקער ז\־טער!1 דער אויף רעפעראטען די
 דער נאך און פאר פובליציסטען בונדאווסקע די פון ארטיקלען די

 אומעט־ם — צוזאמענפאהר ־טען¥1דעם! נאך און פאר ,קאנפערענץ
 אלץ איז דאם אבער פהד. דעמזעלבען בונד ביים איהר געפינט
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 זטגע ווי זעהן צו הארץ ראם ורעה נעבאך איהם טהוט עם !אוטזיסט
 דורך זיך דורנשניידענדינ איינצינרייז. איהם פערלאזען שעפעלעך

 די צווישען ציוניזם פראלעטארישער דעד ז'_יהט ,פינסטערנים דעד
 ורעל" ,געדאנק סאציאליסטישעי רי״ין א פון קערנער ארבי״יטער^מאםען

 רעאלער דער פון זיב מעבטיגער דעד הרך דורכנעזיבט אה כעד
 פעסטונגען די צוברעכט ער ;ווירקליכקייט פראלעטארישער יודישער

 אויסנעוואק־ שטארק אזוי אה וועלכער פאנאטהם, בלינדען פונ׳ם
 פערשיערענע דורך געווארען פעינרעפערט טעהר נאך אוץ סען

 רועלכע ,די פון מאסקע פאלשע די אי־אב רייסש *ר ,דעמאגאגען
 פראזעאלאגיע פסעוודאםאציאליסטישע פון שילד א טיט פערשטעלען

 אפען שטעלט און ת,1כונ אשימלאטארישע רעאקציאנע, זי.יערע
 פראלעטאריאט יודישען רעם פאר און בכלל וועלט דער פאר ארוים
 גע־ שקרים אויף זגיער פושטקייט, אינערליכע גאנצע עיער בפרט

 כען וואו אט שוואכקייט. איינענע זי״יער טעטיגקייט, שטיצטע
 שוואכקיים, אינערליכע בונר׳ש רעם פון הויפט־סבה די זוכען רארף

 בעדני־ פאליטישע זיין אנגעווארען בישלעכווניז האט ער פארוראם
 געשע^.לפ אין לעבען יודישע דאש !שכיבה יותשער דער אין טונג

 קאן מען אז בעווהען, דייטליך האט ציונהם פראלעטארישען פון
 עיער לויט• שטעהען וועלכע פראגען, אזעלכע אין ני״יטראל זיין ניט

 דעד וועגען פיאגען אין מדרכה, ערשטער דער אויף היככעקי-יט
 שטגינעד אלע די צו .מאסען יורישע די פון ריכטונג הישטארישער

 שייוע־ א נאך צוגעקומען אה האל/ איפ׳ן בונד דעם הענגען וועלכע
 דער און — ציוניזם, פדא^עטארישער דער — שטי״ין גרייסער ,רעד

 גע- אראבגעצויגען אה פראלעטאריאט יודישען פון משיח פאלשער
 פאליטישען פון ים אין געווארען דערטרונק;ן און גרונד צום ווארען

!ם רר בא
 סוף, ניט־העלדישען בונד׳ם דעם פון שבית די זענען דאם

 נעווא־ וועניגער מניעה איין מיט אה עם און — נעפאלען אה ער
 פון בעוועגונג סאציאל־דעטאקראטישער דער פון וועג אויפ׳ן רען

 בעשי־ געקאנט עט האט בונד דער פראלעטאריאט. יותשען דעם
 האט ער ווייל און ארבי״יטער. יודישען דעס פון אינטערעסען די צען
 וועלכע מאבט, אזא פארטץ דער קענען ארויפשטעלען געקאנט ניט
 —מאשען יודישע די פון פאדערוננען רעאלע די אויף שטיצען זיך זאל

 טריבונע. געזעלשאפטליכער דער פון פליטה אכעןדי מ געמוזט ער האט
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 זיך אין קאנצענטרירעץ געקאנט ניט און קאנצענטרןרט ניט האט ער
 — פראלעטאריער 7יודישען פון פאדערוננען און בעדערפניסען די

 ן אויפ אויפוואוקס שערלןכער א געווען ער אין אופן אזא׳ג׳ אויף
 פערטגידינט האט בונד דער ♦ פראלעטאריאט אונזער פון קערפער

 ער יוריש רער און בונד דער" "פארטיינןקעס": די פון מי״ינונג די
 ־פארטיי־ די נאר זאכען"! פערשיעדענע צוויי זענען פראלעטאריאט

 רער אז ,האלטען זגי ווען , טעות נרויסען א אויך האבען גיקעס"
 ע ש י ר א ט ם י ה בעזונדערע קיין ניט האט פראלעטאריאס יורןשער

 ניט־ די מיט צונויפשמעלצען זיך לחלוטין מוז ער אז אויפגאבע,
 פראלעטאריאט יורישער בעוואוסט/יניגער דער !מין מאסען. יודישע

 סאציא־־ צום וועג זיין בעשטימט און אננעצי״יכענט לאנג שוין האט
 פאדערען. צו ווי און וואם ,טהאן צו האט ער וואס ווייס ער ליזם.

 מיטווענדיג־ היסטארישער דער פון בעוואוסטזיין דעם דורך שטארק
פרא־ יודישען פון בעדערפניסען סאציאלע די בעפריעדיגען צו קייט

 יודעג־פראגע, דער פון לעזונג טעריטאריאלער דער דורך -זאריאט
 אין וועלכע אויפגאבע, ערהאבענער גראנדיעזער, דער ׳ייט

 שיקזאל דאם אומצוענרערען ראדיקאל — גורל אינזער אי לען

 רעם איבער מוטיג און דרי״יסט מיר געהען —• ,£אלר י יו״ פונ-ב
 ערהאבענער רער אונטער מיר מארשירען ,תעג אנגעצייכענטען

 וואנדערונגען יודישע די פוי ענד״-״קג. צ" סאצןאליים פון פאהן
 מיר און . ^•י^בייטער רחי-עי טון רעאלעי א דן פון ענדפונקט צום

 פראלע־ י^ען • פ; איבע־ץגור דע־ ראם איבערצניגט, זענען
 רועלבע ער, ארב* יענע אפילו נאכגעהן. אונז נאך וועט טאריאט

 אויך טוזען^זיך ,ראזע־בךילען דורך געקוקט בונד אויפ׳ן ;האבען
 איבער ,וועג יענעם פון פאלשקניט דער אין איבערצייגען איצט

 די בעמערקען מוזי^ן זגי געפיהרט, זיי האט בונד דער וועלכען
 ארי־ ס׳איז וועלכען אין זוטפף טיעפען יענעם פון רעטונגסלאזיגקייט ־

 פאר־ "אגינציגער געבאנקראטירטער דער פערקראכען קאפף בער׳ן
 דעם פון פערשטאנד געזונדען דעם אין גלויבען מןר .שטעהער״

 אונטערשגידען קענען געווים וועט וועלכער ,ארבי״יטער יודישען
 ארייג־ לאזען ניט זיך וועט און זילבער רגינעם און פסולת צווישען

 פון נעץ אגעפעהרליכער אין בונד פון אנפיהרער די דורך ציהען
 זעל־ די דאס פאראוים, שוין ווגיסען מןר .אוואנטיוריזם פאליטןשען

 געפיהלט זיך האבען זי״י ווי פערגעסען באלד וועלען פיהרער ביגע
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 זגיערע געקלונגען האביון טאן אטרויעריגען פאר וואם טיט אין
 פון אמ״נע טיט און א.־פ., ס.־ד. ר. אין אריינטרעטען פאר׳ן -רגיד

 ים־1א האבען "מיד :פונאנדערצופיויקען סטארען זיף עי ררעלען נצהיון
 ,דאם האביון עי אז פראלעטאריאט דעם איינרעדענריג !״, גץפיהרט

 "גע־ עיער פון בבור אין גליק דעם צוליעב געטהאן אייגענטליך,
 טיעפע אונזער אר־ויסזאגען מ־ר קאנען פונדעסטווענען מ:ינדע".נאר
 טיט אברופען דארויף זיך וועט "געמינדע" דיעזע אז איבעדצייגונג,

 געווע־ איהרע צו פעראכטונג מיעפער א טיט פארוואירף, ביטער׳ן א
 איינגעבען ניט זיך וועט "אייך .נשמית־פערזארגער און גבאים זענע
 אונזערע אזייט אן זיין מרחה אייעד ערקלערען אונז פלפול דורך

 בעפריע־ ניט קאנט איהר וועלכע ,בעדערפניסען און פאדערונגען
 יודישע די פון פארוואורף דער קלינגען דעמאלט וועט — דיגען"

 פעראבטוג טיט און .בונדאווצעם געוו/נזענע די פון — ארבייטער
 פערפיהרט, ג?נווען עיזענען וואוהין לאגער, דעם פערלאד;ן עי וו^לק

 און טעטיגקייט עיער טיט וואם די, צו — אונז צו קומען וועלק און
 די אויף ענטפער איינציג־ריכטיגען דעם געבען רועלען פראגראם

 רו^לכע די, צו פדאלעטאריאט; יודישעץ פון בעיערפניסען רזגאלע
 פאציאלרעמאקראטישען זיין פראלנ^טאריאט יודישען דעם רוייזעףא:

 ין־ רדע צו — אידעאלען, זירנע לעבען אין דורכצופיהרען וועג
 ר־ א פ ר ¥ ט יי ב ר א סאציאלרעמאקראטישער ר ע ש י ד
.ן 1 י י־צ ל ע 1 פ י״י" ט

 יודישע די פץ אינטערזנסען אמתי? די עך טיט פארשטעלענדיג

 ורעלען לעבענס־ק־ול, צום זיך צוה^רענדיג יפטערק?אם1א מאסען,
 אונז טיט זיך רעכענען צו ד.־יע ם. אלוועלטליכע די צווינגען מיד

 אץ אונז טיטצוהעלפען און רי״יהען איהרע אין אוגז ארייננעהמען
. אויפגאבע היסטארישער גרויסער אונזער


