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ר י פ נ ײ ר א
 ה$בנ מיר אונטערדריקונג, נאצל?נאלע די פארניכטעש האבנ »מיר

נאצל־ אללנגעשטעלט אונ פרױױלעגיעס אינטערנאצלאנאלע די פארניכטעט
גלײכבאועכטיקונג. ?נאלע
 פוג זינ אלטנ אינעמ גרענעצנ מעלוכישע די פארניכטעט האבנ טיר

 די צװישנ טאמאזשנע־םארצוימונגענ די אונ גרענעצ־םלופעס די װארט,
פסםר... פלנ נאצלאנאליטעטנ

פאלי־ אונ עקאנאמישע די פונ אײגהײט די אללנגעשטעלט ה§בנ מיר
:סר,8 פונ פעלקער די פאר אינטערעסנ טישע

נ), י ל א ט (ס

 אויכ נאו ופארבאגד אינ אונדז בא ארבעטנדיקע מעההײיט ,דער ופאיר
 ״■בידעכיודזשאג״ :־אוד ובאוװיו-סט, אויוז אוױסאאניד 'איינ ׳אוהבעטעך ופייא פאור
̂כעיר ימי׳זירעכ, װייטג אפנ ראיאנ א איז  געװאדנ אװםיגעיטײ^ט ,אי׳ז װעי

מאסנ. והאדעפאשיגע יידישע ימיט סאזעצנ איפ ספעציעצ
 .פאורפעוסטיקט הןאוט וחעגיתנג ׳פ^חבואונודישע ודי ■זיונט יצניוט, וחער ופואד

 מיט־ ,נײטיקע די ידערצו אםיעייהט ,אונ יןאימערד פארנ בירעבידזשאנ
 אק־ באמ מאםנ, ןהארע&אשגע ײדישע ידי פונ יהענ׳ט די טייט איז <!ע_נ,

נ טייװנ ױ פי ^ו  עביוײט5שאפט5געזע :סאוועיטישער ,דער פוב א־ניטײיצ ב
 •װינטײ־ע אדנ שװעדע א געװא׳חנ א©גע.טאג ׳געזער׳ד, פונ פערזאנ ,איג

 ׳װיכטיקג .אונ רייבנ ודאךיקג דעמ בא׳הערשנ פונ יפראט אי.ג ארבעיט
ימיזדעכ• װײ*טנ אויסדזער פונ טײיצ

 פונעמ באשטימונג וויםטאידישער דער פוינ פו»ט ־טי5 אינעמ
קע א ״ב געןאגט: געװענ איז 1928 מאדט ־טג28 י נםט י ג  רע־ :

יאטג צט ו נ ז ו נ פ צ ע ז א מ י נוגעח א דעימ ב ע ג ע נ ז א י א י  י
 י ד ג ע ג י ז מ ,א ונ ב $ו гг — די- י ׳י וע ינ ש א עיפ ה.איך ט י •מ

ה ע ^ ג ע ר ט י ור ע ׳ט ור ע ד h ,א׳ נ ד * י >ב < וצ יט ײ р ט  ע י $
א׳ ג ג ש י ד ;׳י ,יאו ונ ואו י א ור ד ׳ע д ,א ש ו ר י ב ע ׳ר ׳י ב у פ,ו

ס י ט ;ד » д ל ,א;у $ו י ץ  נ ייע^ ד ф d יי ד ׳ע ы׳װ־ יי ׳ט <א זר ט ױ
.“ס :י־ א
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 ־יאיריכןעד6 פונ רעזוצטאטנ ידי זײינענ ־זעינ״ װיייטער וװעצנ כויר ימי
 װירטשאפט־ דיי .פוג גרוניט אפנ יאיט אונ ומאמאשעםדייקע. גאנצ בוױ-ניג
 איג געמעגדייו ביירעבידזשואנ, אינ דעריגרײסיטגעג פאציטישע אונ צעכע
 עקאגאש״טער ־זײינ פונ ■פעיחםיופעיקןטיץונ גרויםע פעםטגעשטעצטע די איכיט

 צעוטטר^אצב פןאוריפאוטדיישונ פופעןט ופוףעזייוליוווט ,ףעןר יתאוט :אד-׳טוױקוצ!«,
נ•פ בא׳שצום זײנ אינ ;אויםפיו״עז^מיטעט י  בא יאר 1934 ומײ ־טנ7 1ל

Ш *צו ישטיומט Д и р ייניישעד א אינ ,ףא־יאג ביליעןבי׳דזש:אוטעד <דעט 

גיעןגוטט. אגאוטעיר1אוװט
 ראטנ־רע־ דער פונ באשטיימוגג והים׳טאוריישע יבעעימעס דאזיקיע די
 ׳װיףטשאפט־ װײטערדיקנ דעימ פאר םטימוצ י^צאטאצער א איז גידױגי
̂י יצעגנ  פאןחטרעים׳עררניג שגועיצעור ;וד׳ער &אור ואוןוג ע|טנוטו:ג חער ®ג ׳איוופוב

געגיטט•( אינ באפעצתע׳רוטג ילדישעיר דעד .פונ
 רע אקטיא_ער ידער יפונ ׳קייוגד א איז געגגט איװטאנאמע ײדישע די

 גאצלאנאצער צענינישיער דער ׳פוינ ישריט יואטםערןיװעטטער א װאיצױציע.
ли ;או |и п Я н אויצטײויער1בייז- №צ№ר1א1^אצ .טאוטצעןר לער ופורג 

 גערוירעפטער יםי׳אמע דער צו ופאצייטי<» דאיז׳יקע די איגווענדינ פונ *ארבעט
רוםצאייד. צארישג פונעמ ■מיגדער/ווײיט ׳רעכטצאזער אוג

 פא־ ברײיט איז ראיטגפאירבאטד פוינעמ ■שטעט יטײצ ■טרעםטנ יאינעמ
 שאפנ צו באשיצופ פונעמ &?ו»פוציארייזירו<,ג ידי געװאדט גאנדערגעװימצט

שע די  אינ־ רי •פארשטארקנ פונ :אףדענונג אינ געגנט ׳אװיטאנאטע יידי
 אינ פעצקער די ופונ גאהעיפטוטנ אויג פארבררדערונג טערנאצלאנאצע

 פונ זאװאדג, אונ ,פאפךיקינ פוג ארבעיטעד־<ןי.אצער>טיוונ די אױ. פםסר.
 גאדק;י, ׳צעניוניטהאיד, ׳מאםקיװע, פויג גיגיאנ׳טנ איגדוםטרלעצע אונדזערע
 געװערב־ פוג גצייפנ ודאעי צענטערם, איגידוסטרלעיצע אטד. אונ כארהאװ

 יאופגע ודואב׳נ קאצװיירטנ פונ .אוג אוינטערטעמונוגענ ׳האאפעדאטױוע
ט בצויז ניט ורעגיורוטג זײער פוג באשצום דעמ אפ ענטפערט  הײםע מי

 אוים־ ׳מיטפראיויטישנ ־נאדאױכ באגדיםוגגענ, בירידעי־יצעכע אופריכיטיקע
ט געגניט דער הומענ צו דויצפ צו פייר  יײיאם מיטצענ׳ ׳קיאינקרעטע מי

 אי מ ו ׳ט פ ע ש דאם אופבוי.1 ׳םאצלאציםטיישנ איר פארגדינגערנ זאצג
מ גײעמ וטװאצדיק,נ א באסומט כירעבידזשאנ בער ע מ א  אוג אצע׳ד. פ
 יאצ־ א אפ באװײןינ צו געזעוחד־ארגאניזאציעם די פונ זיאפ ,די .»יז עעי

 טאמאשעם־ פרידערצעכע ד^זיקע די דעאציזידנ צו אויפנ שעװיםטישנ
 גע־ אװט^נאמער נאצלאנאצער ילנגםטער םאמע דער פאר היצפ דיקע

׳ראטטפארבאנד. יאינ וגנט
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 אויכ האט ׳געגניט ץ-יוטאנאמער ײודישער דער פונ. אויםביצדונג דל
 ארבע׳טער־שיכטנ פרליטע די בא אפקלאנג שטאדיקםטנ ידעמ געיפובענ
̂יע  ביז רי םוײ לענדער, ׳רןאופייטואצלוסטיישוע ודי יונ :א באופועצקועןרווויונ ילוד-י״

 דער «ייטהעליפנ אפ מניזעצשאפטג בדירערצעכע עקזלםטירילדלקיע איצט
 איי ״אםעק״ אמעדיקע, אינ (״איקאר״ בלדעבלדזשאיג אינ קאלאניזאצלע

 אאוװ.) אוחגועונוטו״פע ואחג ״פודאקואר״ ופואוריזיש, .אויינ ״גיעזיערד״ לאוטוװיע,
פ זעצבנ פונעמ איועיאניזא׳ציעם גײ־געשאםענע די םיי  ״אגראללד״ (װי טי
 ׳מאםנ־אופקלע־ גראנדלעזע א פאנאגדער איצט װײזצענ אוא.) פויצנ אינ

 אונ ארבעטכןראםט מייט הילפ קאנקרעטע גרײטנ אונ איחבעט רערישע
 װעצט דער אינ ערשטער דעי פונ בוױ-ניג דער פאר .מאטערלאצג אצערלײ
 דל עפניט געגנט דעיר ׳פוינ רי.שואפונ.ג געגניט. אװטאגאומער ילדישער

 װעג אײנציקנ דעמ אפ אויםצאנד אינ מאםנ בירליטםטע די בא אויגנ
 — אונטערדריקטע יאלע פונ םאפרײו-נג נאציאינאלער אונ םאציאלער צו

 אומ־ נלט דיפטאטוג־. ׳פראצעטארישעיר צו ■ראטנמאכט, צו ׳װעג דעמ
ט ;אוזוייי' גןרל׳צט זייםט נ צײימ דל מי  ייודי- די;׳ ׳ה^ףעייו ואופנ יזיכ »־ליוט »

 פרעםע בוונריש־םאוצ^אוצ־פואשיםוטיישע ואוונ ־צוועןגלסטיש^1№שיוםטלש שע
 איװטאנאמער ײדישע-ר דעיר פוי שאפונג ודער «רויימ אױםלאנד אינ

געגיניט.
 פחאילעטאדי« ןאעוטע^אצ^ונאצועד דיער פו;נ והויאפ וםרלודערצעפע ודי

 פאתרינגערנ םאכ א םאפעק שומ אנ וװעט געזיעצשוא-פיטלעפהןײיט שער
 אגער ב׳ירעגלדזשאנ. אינ .געגניט אװטאנאמער דער פוג אופבוי דעמ
 פעלערנ דורכיייסנ, פיל פאראנ נאכ זײנענ בוױ-ניג דאזלקער דער אינ
בולו-נג. רעיר פונ יטעמפנ די והאימעיװענ װעצכע שװעריפליטנ, אויכ

 דעדגויו-נג אע א.ניזאציעם!,די,יא:נפירנחיהעיאמ פונ וזול&ט־יפעצער דעד
 צו שטרעבוסנ גלגאניטאמאנישע די געװענ פדיער איז בירעייידזשאנ פלנ

 פונ ארויםלאזנריק איונ׳טערנעמונגענ, אינדוםטריעלע גרויםע ארגאניזירנ
נ שיאפנ יצו אצצ פאד ופרלעד נײיטיקײיט די אויג ע א נ ע נ ײ ־ א ר ע  ד

נ ו א ־ ג נ י ו ד ע נ ע ׳ ז א ב ־ ר ־ ע ט י י  בוי־ איגדוסטריעלער דער אט פאי־ פ
 פונ געבלט אפ< צאנדװירטשאפט, יפוג וגעביט אפנ איז דערייבער ו-נג.

 יאד פינפ פאיר װללניה. זליער געוואױנ אופגע׳טאפ האצװידטנ אהגאניזידנ
 איבערװאנ־ ר י פ פא׳ר געװאירנ אהגואניזירט אינגיאגצנ זײנענ ארבעט

 דיורעק־ י«אנ׳טישע די פונ א,:װי_יזווגג דער יאדיא« קואצױירטנ. דערישע
ע ז  אולם־ פעלער דעמ ראיאנ אי< אגפירונג .גפיע דל הא׳ט ארגאנענ, ^

אײגענע א: שאפנ ווועיגנ יפױאונע די אונ יאיר 1983 אינ שויינ געצעבט
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 ט^ג־ דער אינ אױיבנאנ יגעװאדנ אװעקגעשטעציט איז דערנעמנג־באזע
 ^מאיניזא־ בידעבידיזשאפער די פונ אירינעט פראקטישער טעיגילעכער

ציעם.
א־ ר א ל ל ע מ ידער ■מייט צאגע די איצייט ביז איז ־שצעפט גאד גיז

 א געװארנ דורפגעפי׳רט איז יאר 1933 איי בצױז ארכעיט. ר ע װ י ׳ט
 איז ראם איער והא. 6000ו פונ שעיטעכ א .אפ פועצלאראציע גרעםעדע

 איז העטערשטעציק פצענער. רי ימיט םאירגצײכ אינ <װײגיק זײעיר נאכ
 די דורכ .גײט ׳שצעפמ באדנ. דעמ האירטשעװעג פונ ׳איחבעיט די אויכ

о-гапат,: יפונ ■אנטוױהצומ ידער ופיאד טאורייוטווע גורו׳יסוע ׳אי יהאט וװואיס 
 באימ שװערײוייטנ יגרעםטע די יפוג איעע שאפט װאם אונ געננט דער

געגוניט. די באןהעירשנ
 ראם שװעריקײטנ. אביעקטױוע פיאראנ געגניט אינ זיינעינ געווים,

 גרויםער א אינ ואוים &אצנ רעגנם, די אצצ פאר פריעך זײנעג
 דער םונ ארא&נעמ ,דעמ ופיארשװעריקנ אוג אװיגויםיט אוי. ױצ אינ צאצ

 צו־ װערנ דורכגעםירט דארפ .װאגו גזעצואראציע, רי יאפעיר גערעטעניש.
 פאירניבטנ ארבעט, דער פוג ארגאניזרדוגג ריפטיקער דעד מיט זאמעיג

שטערונג. די אט
 יװײיט זיכ געפיגיט געצניט די װאם דאם, אױכ איז שװעײקפיט א

 װאם בוי־מאטעריאצנ, דעפייצייטע אױם פעצנ :אפטמאצ צענטעה *פונ
 טושוחעקעם, יגצ^ז, (וװי צעןנוטעור וורײיטונ פווטעט •טרא;גכ&ארטירט ׳װעחנ
 בוי־ די זיב, פארשטײט ׳פארזואצט, דאיס אונ זאכנ) אינדעדע אוינ אײזנ

 ־־aw פארשטארקטע פיצ די איבעיר אביעקט. יענעמ אדעיר דעמ .פונ ו-נג
 פיונ וגג via דער ;חגגיוחינוג דעור אוינ &אוחטײ ידזער ׳פרנ מעחהיזיאוטקטט

 פונ פאדיבגוננענ די פארבעםערנ ערעכ אנ אנ אצינד יװעט געגנט דער
שװערייקײטנ. די בײשימע: אונ באזײיטיקג ודועצפנ אונ בויועג דער

?װואציפיציר־ .גוטע ־איינ זיכ נײטיקט געגנט אװיט^׳נאמע ײדישע די
נ זײינ ׳נרײיט זיאצנ װאס אדבעטער, אונ ׳טועיר יטע י א  צי-יט ערשטעד דער ו
 שװערי־ יעדער ק,עוגנ קעמפנ צו אק׳שאנעסדיל|ו אהיג ■לװמענ זײער &ונ

 ׳װײטנ דעמ באהעדש-נ יטייט ׳פארבוניד-נ אומפארמײדצעכ איז װאם קגיט,
 פח־ ׳צעטטער אויונ שטיעי אוציינ;ד1 ;דא;חפ ומאומעןטט ח^זיהער1 יודער ׳מייזורעכ.

.איפעחװאנדערונג. דער ־פונ טוער די כא אופמערתזאימקײט דער
 .וױפטיקע 'ידי ,^ויכ ז׳יכ שטעיצט גיעיטטט ודיער Jte ;אונופירווטג וחער &אר

.די כאװארענענ אונ געגניט די ראייאנירנ יצו אופגאבע שװערע אונ
 זײ:ע ?וי-ט ראיא־נ יעדנ ׳פוינ אנטװיק^ונג װירטשאפטצעכ־׳ר^צטורעצע
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̂וב׳נריק אײגוגשןאפיטנ, נאטיןף^עכע  פאוע^גצ) шфн רי ж אעזי׳נ־ענ, ־ה
..vwn באהערשט דאריםינ װאם רײכטיימער, דיקע5׳גװא

 אוניטער געזע^אפט^עכקײט םאװעטישער דער פוג הי^פ דער מיט
עו ׳דיער טונ אנופויוחהטג ער1 щ! פארטײ קואימוונייוםט̂י п ю גהױםנ ׳מייטנ. 

 פאענדי־ א אינגייכ: <װעוע געגיגט אװיטאיגאמע ײדי׳טע ודי װעט םטאצינ
 םאר־ ׳םאצלא^יסיטישער עמעיסער <אנ ׳ראטנפארבאנד, איג וגעינטט קע

מיזורעיכ. װײיםט אופגג פאטוטו



 עקאנאמישע אונ געאגראפישע אלגעמײנע
אװטאנאמער ילדישער דער װעגנ יעדזעס

געגנט
 א?־ םונעמ פדעזידיומ דעד ווזאט יאר i960 אװגוםט ־סג20 דעמ

 פי־ יתישטאדצעם ־ער ^ויט אױםופיר־קאמייטעיט צענ־טרא^ג רוםלענדישנ
 שאפ; ביאישטימט אױםפיר׳ק^מיטעט קאנטישנ װײיטמיזירעיכדיקינ נעמ

 בירעבידזשאנער א יקאניט װײטמיזרעכדיקנ פונעמ ובאשטאגד אינעמ
 קאוטערי־ Ш מיכנניצ^־םעטי^ג^חןםקער אייימ ןאינ ראיואונ׳-ואדײונגייםוסדיק

 יכינגוא- ,אונ נעקראסאװער פונ מייצנ אויכ װי ראיאנענ, נא־ניק^םקעי
 איז וראיאינ גײעמ פונעימ צענטער א^ם ראיאנענ. ■נער־׳ארכאדיגיסיןער

 יאר 1930 סענטיאבער איג טיפ^נקע. םטאגציע די געװארנ כאשטיימט
 בירעבידזשא־ פןנ ׳דאטנ־צוזא-מענופאר ערשטער דעיר פאתעקומעג איז
 מי־ 3 פארנןמענ דאג והאט האיאנ יםונעימ טערייטאריע די .ראיאנ, נער

 קװאדראט־לױ^אמע־ טױזגיט 38 אןו־ער והעקיטאר יטױזסט 860 איא׳ג״מיט
 פאריעיקט אויספידיקוא־מ קאניטישער דעד והאיט איגגיכנ ׳גאיר נאר יטער.

 פונ מאםױו א ומייט וראי^נ אמור־טונגוםער דעמ בירעיביסשאנ צו
 טעריטאריע די סא׳טרעפט איזױארומ והא. ׳טוייזיסט 150 מיט מי^יאנ ידרײ
 העקטאיר ׳מי?יא.נ 7 בא אצייגד געגניט אװיטאנאמער ײדישער דער יפונ

ק׳װאהראט־קיי^אמעטע׳ר. .טויוזיניט 75 אדער
טײיצינ: צװײ אם װערי צעיטײ^ט געגסט ,די щр רע^יעפ לויטנ

 דא יבערג. םונ דעריקער ןפאשטײט מײדעװ־יטײ^ !צאפנ־ואונ דעיר .1
 בורײער אונ אוצדורער ק^ײנ־כיניגאנ, פוגעמ .בערנ קײימנ זיכ צ;ענ

בערג.
^ א איז געיגסט יפוג ׳מיזרעכ־טײל ודארעימ־או:נז דער .2  טײכ באמ ט
 יװאם טיייכנ, םוינ ןנעצ גיעדיבטער א סייט באדעקט איז געססט די אמוד.

׳דארעמ־מיזדעכ. קײנ צאפג־מײרעװ פונ מערםטנטײ? יטנ5פ
 ביד־ אוג בירע — זײינעינ געגניט דער יפוג הויפט־טײכג צװײ די .3
 טעריטאריע טיי^ גרעםטער דער זייכ יגעפינט בײדע זײ צװישנ זשאנ.
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 #:׳גערויפנ אויכ איז יטטכנ .צוױי די פונ נאטעינ יאיטג געמיט. דער פוינ
ראיאנ. דעד

 אינ ארטנ פאצ: אונ דאדעמ ק׳יינ צאיפנ פוינ זיכ צינעיג יטנייפנ בײדע
 דער געגניט, דער פונ דארעמ־טײצ דער א׳מו׳ר. יטניכ באוװסטנ דע.מ

 געפי־ ׳טײירעװ־טײצ גאנצער דעיר קימאט ׳אוג יטײצ צ^פנ־מיזדעכריהע-ר
 אפ געגניט אינ ודורכ גײט װאם אמור, יפו׳נ גרעג באימ האריט זיכ •נענ

 דער בא קיצאימעטער 400 יזײ פ,וינ ■קיצאמעטער, 000 פונ שטרעקע א
(מאגדזשוריע). כעע מיט גרעינעצ

 אגיזנבאנ־ דעיר צעגגוים זיכ ציט געמיט דער פונ צאפנ־.טײצ דער
 אײזגבאינ־צייניע ,די ׳קיצא.מעטעד. 300 אפ מיזדעכ יצו טײדעיװ־ פונ ציניע
 װעג, םיבידער גרויםג פונעמ מאגיםםהאצ באװו-םטער דעיר אפ יציגט
 מיטנ •מאםקיװע ׳הױפט־שטאיט פארבאנדישע די צוינױפ בינדט װאם

׳װצאררװאםטאק. פאריט װײטטיזי־עכדיקנ
 צאפנ־מײירעװ־טײצ אינ זיכ געפינט ■האי.אנ אמור־יטוגגוםעיר דער

טונ-גיוםקע. אונ קויר אורמי, יטײיסנ די צוױשנ געיגנט דער פונ
 גייועבי,תשאנ שיטאט דער פונ — געגגט דער פוג צעגטער פונעמ

 פינ דיסטאגצ א ואוייז — געטגט דעור ופת גר׳ענעצ .^דעטדיקער דעןר ביז
 דארעמ ביז, צאפנ פױ. דייסטאינצ «צגעמ-ײגע רי אונ ׳ק״צאמעטער 280

 יװאס פוניוטנ, די צװישג פארבינדוגג די תיצ^מעיטער. 430 באיטרעפט
 סיםטעטא־ <פאר קומט געמיט, דער פונ ד^רעמ אינ אוג צאפנ אע ציגנ
 ביז מײ פונ זומעיר־צײיט י$יר: פיונ צײטנ באישטימטע אינ נ-אר טיש

 נאיא־ םונ — װינטער אונ נאװיגאציע ים־ונ צײיט דער ;אינ אקיטיאבער
וביאדנ. דער םאדיפי־ױירנ איז עם װענ מארט, ביז בער

 א גײיט מיכײצא־םעמיאגאװםק. ביז בירעביהזשאנ ׳שיטאיט דער פוג
 איבעריװאנדעיריש: ערשטנ צומ אױכ יפיירט יװעג, <וטער גייער

 פא־ װירטשואפטצעכע וױכיטיקע פיצ י.אכ צו אונ בידע׳פעצד קיאצװירט
: , и ו■ י ■ צירקינ•

ב^דנ אונ קלימאט

 העננט געיגנט יעינעיר אודער דעד אינ קציטאיט פונ כאראקטער ,דער
 דער אינ .אײגנשאפטג. מעטעאראצאגישע קאמפציצידיטע -םאכ א פונ א.פ

 טעמ־ װינטו״ (פגיכטתײיט), אטמאםפער־א&זאצנ די פונ רײ ערשיטער
יזונ אונ צוטש דעיר פוג פעדאטור

'%׳



 די כאראקטעריסטיש איז ׳געגיניט אװטאנאמער ײדישער דער פאר
 מיט ברע:יכענ אוי אקעאינ שיטיצג פוגעמ באאזנ יװאס יװיניטנ, «וסאגעד

 פאדקערט, זומער־צגיטנ. די אינ װעטערם רעגנדיקע אוג פײכטע זיכ
 א זיכ מיט ברע־נןגעג אןנ יאמ ׳אפינ יאבאשע דער ,פר.ג זײ בצאז,נ װיניטעד

 רי באשטײט איזויארומ אפזאצנ. אנ הימאט װעטע׳ר ילויטער אןנ טדו׳קינ
ט אװטאנאמער יידישעד דער אינ קצי׳מאט םוגעמי אײגנשאפט מ ע  איג נ

 דער או: וגאםעד א ,אוינ והײםעיר א ידארט אייז זומעיר דער װאם דעמ,
שינײ. אג איניגאנצג קימאט טרוקעגעיר א אונ ווזעצער א וױנטער

 (איצטיקע- פרו-ודםטאניציע ביורער רער פוג פןאטעריאצנ .די י^ויט
טוט וױםנשאפטצעכער בירעבידזשאגעד  צאנדװירטשאפט), פאר אינםטי

 מיצימע־ 599,7 יאר א פאר אפזאצנ צאצ דו׳הכשיניטצעובע ודי באטרעיפט
 פאצגנדײ>נ אפ יאר יפונ זפעריאךנ די צױט יזיכ צעטײיצנ װעצבע טער,

 מיצימעטער, 24 — ־פעװוו־אצ)—יאנװאד—(רעקאבעד װעטער אויפנ:
 — יוצ—(ױנ זוימער מ^יטעטעד, 99t—מײ)—אפיעצ—(מאדט פריצינג

 נואייא־—איקיטיואובועןר־—1)(וםועסטיואגיעןר האחבםמ ׳אונ 339,7 — איװגוטט)
ומיציפןעןטעןר. 137 — בער)

 םענ־—מײ אפ פאלט אפזאצנ יצאצ יאריקער אציגעמיעער ודער פוינ
 זיכ, פואורשטײט פאוריאקוטעןרי׳זיר׳ט, דואם ייליוטעטעור.1« 497,7 •טיאיבער

 פונעט מעשעכ אינ אופזאצי: די .פונ אױםפאצנ ■גצייוכמעםיהע ניט דאס
 זומערדיקע ׳רעגנדייק« רי .איג א&זאצ: פוג איבעחפצום דעמ אונ יאר,

 מע־ אינ אפזאצנ ימייט טעג 106 צאצ אצגעמייינער דער פוינ כאדאשימ.
 פרי־ אפנ יטעג, 16 ^וינטעד־פיעריאוד אפנ פאצט יאר גא-נצנ יפונעמ■ שעב

 אופנ ж טעג 40 — זוו״מוער־פיעךיאד ואסנ טע׳ג,1 24 — 'ציויג־פעוײאוד
.26 — הארבסט־׳פעריאד

ט  רעד איז עקםפעדיציע ׳וױיציאסם יפראפ. פוג «אטעיריאצנ ■די אי
 כוי־ ױל אינ יאניװאיר. יקאצטםטער דער .אונ יוצ, כוידעש זזײםער יםאמע

 ביז קעצטנ די יאניװאר אייי- אונ יגראד 50 ביז והיצנ די דערגײענ דעש
־גראר. 30

 קליטאטישעד איינ גענגט דער פונ אײגגשאפטי פאזיטיװע די צו
ט נזיי ̂־ע די געהערט הי  די אוים מאכט דעמ- אדאנק װאם זונ־שײנ, יפר

 ,פו־ צײט (די פעד״אד װעגעטאטיוװנ אינעמ װאי־עמקײיט דודכשנייטצעכע
 —2500 סאו ואוהממפעןר וועוהנ) ירײם ,כי״זנ ш קווצטווחנ ודי פארזײענ געט

 אצערלײ פונ ׳װאקיםנ דאס םטימוציױט וװארעמקײט אזא גר-אד. 3000
 אפזא׳צנ, ציאצ גוהויפע! <די :אי׳ז יזײוט, צוייײטעור דעור טונ אוביער, ק^טוזחנ.
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די ארױם יפאצט וואם  אי־א&נעמ, צומ יפוגקט פאדאשימ זומערדימע אינ
 איז עס קעיגער־קולסו׳רנ. די ж ׳געירעטעייש דער אפ שצעכט וױרקיט
 די אירבעט. די אירוגאניזית רייפטייק פוינ פראגע א דעריקער אבער

 ואיראפנעמע-: קערנער־קו^טות די קאנ ימע אז דערװיזנ, ה^ט פראקטיקי
 יטרו־ ׳זוניקע די .אױסגענוצט מאקםימאיצ װעיהנ עס נאד אויב אינגאגצנ,

טעג. י,ענע
טורנ, אזעלכע פונ װערנ רײפ פונ פר^צעם .דעמ אפ  סויע, װי קו̂י

 א אי.ז וװעגעיטואיציעי־יפערןאןד ־ער ,ומן&כעי בוא ו״חחנ׳סנ, ואווונ קוהווחו׳זע
 רעע־פער;אר דעד ה$יט ׳קערנעי״קו^טורנ, די בא ואיידער ?ענגערער,

וױרקיונ׳ג. נענאטױוע שומ קײג
̂יגוג .אינ יאפזאצנ צא^ ק^ײנע די  שגײ פונ אויםפעצנ האס אונ ■פריי
 װיג־ קייג געכגט איינ והאבנ צו ׳נייט דער^ױבנ וװינטעד־ופעריאד. אינעמ

קוצטורנ. טערךיקע
ט איז געגגיט פונ באדג דער  אײ־ ׳מעכאינישע א.וג פיזישע יזיינע אי

 בער.5זע דער אומעטומ נייט אולער פרוכטבאירער, א זייער גיגשאפטנ
 שוװועחנ געופיוטעןג ואיעוצגיוטיה ;מענ ,קיעכ וגעגגט (ה&ר 'פונ ־פוונוקיטנ פייל א״״נ

אא. שװאדצעירד זאמד־באדנ, ײפטג■5׳ אוג באיו־נ ^ײימייקנ
אװטאניא־ י״דישער דער אע באדנ םארינ כאדאקיטעריםטישע ראס

 פײיכנד גירויםע די ומאםױוג. פארזוט&יקטע גרויםע די זײנענ גע׳גנט מער
 אויבעהפ^אכ אפנ װא,ם דעמ, פונ האו זיכ נעמט באדג פונעמ קייט

 באװייזנ ׳נייט אונ י^רג 5םיי פאר א&ז,אצנ די .אופגעהא^םנ זייכ האבג
 מאםײוג נידעריקע די אפ אר$פ ירינט ׳דעמ, אפוצ אויםצוטריקענענ.

פײיכטלןײט. דאפ£טע א שאפט דאס אונ בעו־ג, די פוג װאסער ד$ס
 ארײנ־ גרעג יקאנענ עדד־ימא־םייװנ פײפטע שיטעטדיק די אט אכער

 נײיטיקע די דוהספיףנ .מע װענ עקםופלואטאציע, אינ װערנ געפירט
 זװ-קי-ס דער ערטער. זומפיקע אויםטריקעיענ ׳הה. «ירבעיט, מעליאראטייװע

 דורכגעפיירט מוזנ געגינט גאיגצעיר דער אינ וועיט פארזײ־שעטע׳כ פוינעמ
 אוג «אםיזונ די אויםטריקענענ פוג כעזשבג אפנ .ך^ד־תןער יװעידנ

 אויםװארצ^ענ , אויםקארטשעװענ דורכ אויכ מאם קלײנעײ א אינ
טייגע. די

 אי׳ט ׳דורכ פירט ״■מע^יאװאדכאז״ אר-אג־זאציע פארבאגדישע די
כירעביד־ ־י פונ הי£פ דער ׳מיט אוי רעגידונג דער פוי אופיגאבע

 מע־ די פארװירקאעכנ צו אפ אחבעט גרויסע א אירגאיניזאציעס -^שאנער
״ןוװרייװמעצפראימ״ ,אוחגיאגיזאוציוע &אוחםאוטדמ»ע די ואוױכ צ^ראיציע.1
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т Щ щ ж й> די אייז .דערביי בײומ^ר, דיי :אױסקואוהטשעווענ ימיוט עהניטט 
סעכאגייזירט. «אקםימא■? ארבעט
 איי־ זיייע אפ קוקינדיק גייט ביירעבידזשאנ, פונ ק״לימאט ידעיר יםײ

 אינ קו^טױוירנ צו מעג^עבקגיט• ופוצע די ,גייבנ באדנ, רער םני גנשאפטנ,
 װאקםג װאס די, םוג ^יהײבנודיק ה^טורג, ■גאיר יװי? «ע װע£כע געגניט

נ װאם אזעילכע, ביז יר^ימאט, יהייסנ א בא ע נ  קיאליטנ אינ באר יװאקסג #
 רויט־ ווי בײימער, טײערע אזעיאנע מייט אײגצײטיק צאפיג־ק^יימאט,

 קא. סיר ותאובונ יציוטעןחבויומ, קאדוקומגוויומ, צועןדיעוהסו״מ, «עגעינובוימ, ביויט,
מ אניערע אונ בעריאזע, םאםגע, עי רניכע גי,בנ וואם יבײמער, מ

 יאגעדעס, אלעילײ דאםגלניפנ ,האצצלאיגדוםטריע, דער פאר רויװארג
 ינע־ יאייג וװאיקםג ׳קוצטוודג ■טועפגיישיע ואווינ וקערמור סונ וװײוגםהויסנ. זרי־אדע

 נראזנ, קוקודוזזג, •איינ, רייז, םויע, גערשיטנ, האיבער, קארנ, ,װײצ, גניט:
 אנ־ אןונ בויףעיקועם ימעחג, צי׳סעיצעןס, ןאחגועןףקועם, פאוטידאוח;, לוארטיאפ^

דנ. פארשײדעגע דערע ל^טו
ופאחשריקעניש^ קײפ טוג ׳סייט וװײ-םט געסניט ואוװטאניאוטע ■ײדישעי ודי

 אר־ טעצלאיראטייװע באודײטנריקע »א װערינ געפירט יװעט עס װעינ אונ
 ראציע נעיגאיטיזװע א שפילנ אופהעדנ רעגנס זומערדיקע די װעצנ בעים,
 דער־ ,װעיט גערעיטעייש די אוג ־קיעדגעד־׳קוצטות ודי .אראפנעטענ באימ

הײכ. נרויםער א צו גרײפנ

 בירעבידזשאנ אינ געװארנ אופגעטאנ איז װאם
יאר. זעקס פאר

לאבדװירטשאפט פונ געביט אפנ
טנ פונ גרענעצנ די אינ יהאט ׳פאדזײ־שיעטעכ דעד ר אניזי מ  בירע־ א

 װ$ם הא, 14500 באטראפנ אינגאנצנ יאר 1927 אינ ראיאנ בידזשאגער
 אינ ראי^נ דעמ יקאצאניזירנ אמאליקנ באמ געוואיהנ באהערשט זײנענ

 אײנ פונ מעשעכ אינ שזיינ אונ ).1920—נ858( יאר 60 פונ מעשעכ
ע פארזײ־שעטעכ דעיר זיכ האיט אײנװאנדערו:יג סא-װעטישיער יאר  א

הא. 4300 אפ פאדגרעפערט יאר 1928
 כעזש־ג איפנ פאחזײ־שעטעכ דעמ ■פאירגרעסערג פוג ®ראצעם ודעיח

 געגאנ־ איז בײמער אויםקאודטשעװע•: פונ .אונ דויערד אופאקערנ סונ
 םאד־ בירעבירזשאנ שוייג .האט יאר 1933 אי׳נ אוג םיםטעמאיטיש גענ

 יאר. 1927 אינ וא״דער אזיויפיל, ימאל ציװײ דה. והא, 36207 זייט
12



 איחגאנעג םאװעטישע אונ ופאיריטײ׳ישע די פוג באשטייטוסג ךעד גאכ
 אינ איז פייטער־ובאזע, אונ דעדגעדונג־סאזע איעענע אנ שאפנ זועגג

 פארזײ דעמ פאתרעםעףנ אפ >אבט פיצ געװאירג אפגעינעבג יאר 1933
 28207 פוג אצגעמײנעמ־פארזײ־שעטעכ דעמ פונ קערנער־קוצטויהנ.. פ־נ
 האבער ומייט ),32,5%<( יהא 9159 יװײצ מיט געװענ פא־יומענ יאי׳ז •הא

 2137 — גרײזע טייט )׳17%( הא 4805 םויע מיט ),31%( ,היא 8826
 ),7,5%( הא 2186 — גא׳רססװארג אונ קאירטא׳פצ מיט ),7,5%( ,הא

 צוימיזע, קוק^רוזע, יטיט פארנומענ געװענ איז מיאםױו איבעריקער רער
אא. גראוזב רניז, פאלזע,

הא, 27059 פארזײט האט םעקטער פארגעזעצשאפטצעכטעד ודער
 די פארןײ־שעטעפ; אצגעימיינעמ דעמ פונ 96% באטראפג זזאט װאם

 אונ ה׳א 6898 — ראטװירטנ די יהא, 18914 פארזײט ־אבג ׳האצוױףטנ.
הא. 1247 — ^תאניזאציעם איפעיריקע די

 1148 פארזייט האבנ װידטשאפטג ופויערשע אעדיװידועצע די
פארזײ״שעטעכ. אציגעמײיגעמ דעמ פונ 4% אדער

 אנ געיװענ 1933 יאר דאם איז והעזיכט מעטעאראציאגישער אינ
 אױסגעיפא־ צאצ ׳קצײינער רעיר צױט טײ — יאד גוט אויםערגעיװײגצעיכ

 רע־ יגעפאצג זײנענ אפזאיצנ ודי■ װאם דעמ, צויט םגי אונ אפזאצנ צענע
 געװענ איז 'באזוגרערם יאד. פןנ פעיריאדינ נײטיקע די איינ נצמעםיק

 וגרוי־ יקײנ געגאעענ נייט זגעעג ואװגוםט אינ אונ ױצ אינ װאס גוט׳
 גע־ די .אראפנעטענ ■באמ ראציע וגעגאיטייװע א שפיצג װאט רעגנם, סע

רעטעיניש.
פ צ א פ מ א ט  כוידעש יוצ אינ אפזאצנ אױסינעפאצג נע׳װעג רלײיז ט י
 ױצ איג — יאר 1929 אינ ;157,4 אװגוםט ינװ יעד, אינ בדאכ0,8

אװ־ אינ ,76,3 ױצ אינ — יאר 1930 אינ ,163,4 יטטם*• ־ער53,7
 ,123,3 אװיגוםט אינ ארנ 67,5 ױצ אינ — יאר 193טר^ 38 די גוםטייג

 1983 נ י וא ,288,8 ואװגוסט אינ ,199,4 ױצ איג פאצקאי־- Jd2 איג
ט >א נ י א ו׳י- א 89,5 צ ו י יג״ א — ר א י י ס ו נ  ע־ ט י צ י מ 106,0 װ

. ד ע  1933 איינ ׳ארגאניזיאציעפ בידעבידזשאינעד די געגעבג יהאט דאס ט
 די בא אדומגײג פוינ ׳קווואציטעט די העכעירנ צו «עגצעכקנייט רי יאיר

גערעיטעניש. די אדאפנעמע-נ. באמ אונ רורכאיקוער־ק.וצטװע
 האט יטרוקגם, א געװעי איז 1933 יאר דאםי ווואם דעמ, אהאנקי

 פארגדײטי צו אר׳גאגיזאציעס ,בירעייידזשאנעיר רי אײניגעגעבנ -ז<~־אויכ
גע־ זייופ, ופואורשטײיט וה^ט, וה^ס ш •הײ צעונטןנער 250.000 העכעור
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 פאראנעגע די אײיגצוהייטנ אפ יראיליע פאזיטױוע ׳וױםטייקע א ^פילט
פיצוב׳ט. דעיר פוג וװ<>ם װעיטערדייןנ ידעמ ואניטװיקלעינ צו אוינ טשעדעדע

באקו־ ניט $בער בירעבידזשאנ א־יג פיצוכט די ותאיט אלגעמײנ אינ
т (ניײטייקע די מעג ж״ад$:р איג גייט אוויכ :א»חנ ק^ןוחידטנ רי ואוינ ;ניוט, 

 ־טנ4 פוינ ׳פאללו׳אימערד פו.:עמ באשיטימויגג דער אויט דאטװירטנ. די
 קאל־ >אינעמ בירעבידזשאנ םונ ׳טשערעדע די דאירפ יאר .1934 מארט

 שטיק 7300 ביז דערגירײבינ יאיר 1984 םאפ צומ םעקוטעיר װידיטישנ
 דעט אבוצ כאוזיײוריימ). 5500 אוווג וכעוזײוטעם 4400 זוײ (פונ ־אוחנפי

 פיציבט־ סאלוױרטישע ודי אי,ג אז ׳אנגעמערקט, •פאלר״אמערד דעיר יהאט
 געפי׳גענ ׳זיכ י$ר 1934 םונ םאפ ביזג זאל סכיוידע־פערמעם לערישע

 (אינ כאזײרימ 600 יבעהײמעם), 750 זײ (ופוג תאדנפי ישטייק 1800
.11700 — בינענ־פאמיליעס כאוזעױטעס־מויטערס), 200 דעמ

 בא געפונענ יאר 1933 אינ בירעבידזשאנ איג זיכ ותאיט פערד
 1934 ■אינ ביר^בידזשאנ יקיינ װעט .פלאנ באשיטעטיקטנ לוייטנ אונ 5000

יפערר. 500 גאכ װערנ ,ארײנגעפיירט יאד

л מאשינ־טראקטער־םטאנציעם
**״׳״״•טמרעיטאנ־ ׳מאישיוי 3 #»אגייזיוו־וט זײ&ענ |^אןג4גי,רעבי אי.נ1

ח אוינ אוםט־סועארע׳ר אמורזעטעד, ציעם: טי־ ץ״י.и*‘ 1 “בידעבי
2באדינענ־ זײ כאינקער).  ־אבנ ~f א1ז, -*ч ׳קואלוױרטג. גירעםערע 0

4 :־א нигиа הא< 13574 ̂_נ,באודו ׳0טט 1ךי
. Z .ו»задали׳ אאין געףשיוצ פרארוציר־טעמישוע .די לוייט , ע

XvC Âvf-iT iVI 4י כ *NL ובירעבידז^אנ-י איג .נאר נייט *קטער־סטאנציע יטשאפט ׳טראקטער־
w געװענ' <«אנט װײ׳ט־מיזדעפדיקינ גאנצנ אעעמ b / « w w ער 
 %לבע אי־גאניזירטנ ׳גרוים׳• 8 ׳פאם אימורער באמ באדינט וואם מטם,
מטם ׳הא 14500 ־־: פחנ פאורזיי־שעטעכ א יואר 1933 ואיונ געתאס ה^פנ

 רעם ק,טרא דעמ .בירעבידזשאג ,איג ערשטע די יאר 1933 אינ האיט ,
.100% אפ פאדזיי־׳פלאג באשטעטיקטנ דעמ אויטגעפילט אונ גאריזײ

щ זי -п הע־ פאור :אגר§:טעסניוקו, פאןר שלואסט ואייג דעחסהייפט .פיייל !אווויכ
 איז מטם אטורזעטער דער פיאיר דעיחגרײכוננ א גערעטעניש. די כערנ
 רער הא. 3218 פונ שעטעכ א אפ ׳פרידערד אופיהײבנ .דאם געװעג אויכ

 קאמפלי־ איבעריקע אונ ׳טראקטערם 50 פוג מאשע־טראק׳טער־׳פאירפ
 אמורזעטעד דער ב.א יװערט ימאשעעס לאנדװי-רטשאפטלעכע ציריטע

)אווייפנעגוצט. ייקוט,כרי. ׳וױורטשאיפטלעכ ;אוו,ג •אומאורטיזיוח̂ט גאודמאל מטם
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 קאצ־ 6 באדיניט ׳טיכאינקיער) (•געװעזעינע יטטם ביירעבידזשאנער ידי
 די זײ צװישג זןא. 961 יפארזײט ריא 1933׳ איינ <האבג װאס װירטנ,

קאד׳/ ״װיאצההײמ׳/ קיאוציװיריטנ איבערװאנדערשע אי  אונ “״כירעפעצד ״
у ״רויטע р щ р" פאנאנדערגע־ ׳טעיריטאריעצ זײנענ קאצוױרטג יאצע 
 די װערט ביכצאל אונ ׳קיצאימעטער 300׳ פוג דיסטאנצ א אם װאספנ
צ בא געפידיט מטס ודעיר פוג אירבעט  האצ־ די באדיניגוננענ. שװעירע גאנ
 ״איקאר״ אויכ יטײצװײז אוג םאפקע״ ״רױטע ״װאצדהײמ׳/ וױרטג
 װאס ערד, עװעטעד)׳געק,אדטש אפ ׳װיריטשאיפט זײעיר אתאיגיזירט האבג

 דערביי מטם. דער ׳פוינ ארבעיט די ימאם גורױסיער א אינ פאדשװעריקוט
 דויױכיויסיקע אפ גי׳ט קאצװיריטנ .באדיניטען די פונ יעירד די זיב -געפיסט

ערד־כאצאיתימ. קצײינע אפ צעװאדפנ ינאר מאסייװנ,
 טהאיר 39 געפונענ יזייכ והאבינ ימיטכ» גידעביודיזשאנער פונ ירעשום אינ

 ימאשי־ צאנדוױרטשאיפטצעפע ׳הואימפציצייױטע צאא היפשע א אונ טערם
 דער אדאנק אבער זניגעינ מאשינעס אוג ׳טראיקיטערם מעיױהציט רי ינעם.

צנ קימאיט צײט הוירצער «י פאר עפספצו-איטאציע שצעכיטער אנ  אפ־ אעג
 דוירכ־ ישצועפט װיעוהט רעמאוטט קאפייטואציעור ידעיר ׳אוויייכ געװאורנ. געגי־צט

 זיכ רעיכנ׳ט אינפידונג זוירטשאפטלעכער שצעיפטער איד צױט געפירט.
 פאד־ דעמ קאניט. גאנצג איג עףגעיטער ידער פאיר ,מטם בידעבידזשאנער

ס בירעבידזשאינער די זזא׳ט יאר 1933 >אינ זײ־פצאנ ט  אױיםגעפייצט מ
 יהאט מטס דער פונ אגפיהוגג שצעפטער ודער איבער .86% אפ ויאר
ע ־סויייע ■л& ■אדאפגעמועינ האט זיכ  פאירצויגנ מאצװיירט חער1ביודעןפעןצ א
ונ׳עבראפטצוגרױםעטואךצוםטנפמדערגעורעטעיגיש. האט װאם ׳װיגטעור, ביז

נעשאפע־ ,דעמ סוג אנפיירונג באצשעיװיעטישער דער אדאיניק ערשיט
צ געמ ײ ט פ א ט י צ א  אי־ אינ אגגעהױבנ יאר 1934 אינ זיכ האט פ

 פארשטארהוינכ טעימישעיר אונ וױדיטש-אפטצעיכער דער אי,נ בערפראכ
טטם. דער םונ

 פאר־ םונ ׳גאשטייטונג דער צויט װערנ װאפ ׳טדאקטערם, 38 די פונ
 אינ געיגייט אװטאניאמער יידישער דער געגעבג ׳פאצקאמעיחד באנדישנ

 וטאשייינ־טחארווטעןר־יםטא־נציע אוגע!ר1ביווץעןביודזוש ווויעוט ,1934 פוונ מעשעיכ
 עהד ומאוסיוווינ צווגורײוטנ ופונ והיוניזיסט איג טחאהטערם. 20 יבאמווזטעינ

 װיכטיק־ די ישפיצנ מטם ביירעגידזשאנער די ־וועט ׳קאצוױייטנ נײע פאר
 ̂(אוצעופםײ־שװיןןע, ׳ק;א:צװיורטנ ''אויוייעחווואונודשרישע נײוע ופיר ׳רוא׳לייע. סטע

 םו-נ װערנ באדיניט װעיצנ דעזשניאװקע) אונ ׳קאזואנקע נייואיפאצעװקע,
5סטס



 מאשינ־טראקטעד־םטאנציע אוסטםונגארער ,דעיר -פוג באשטאטד -איט
 אטיװוינער. קאזאיוישע «צטגעיזעסענע פוג פאצװירטנ 6 זיכ נעפינע־נ

 באטראפנ י'א.ר 1933 אינ האט קאצװירטג רי פונ פארזײ־שעיטעכ יער
הא. 4246

 אױסגעפיצט יאר 1933 אינ איז ימטם דער פ,ןנ פא׳רזײ־פצאג דעד
 פראתציר־צני־ .איבעריקע אצע אױיכ אונ 72% אפ אייטגאגצג געװארנ

 גע־ װערנ יװאם טראקטעחם, די פונ הויכ. ניט ■געשטאטענ זײנענ נעדם
 מטס «!סטפוונוגואדער די וװעיט גועגגט, אוחזטאוגאןטער ץרישער ורער געפנ

 פאיו״ באודניטגדייק װיעיט ־אים טהאקוטערם. מעכטיקע נייע 15 באק-ומעג
מםם. דער פוג באזע טעיכנישע רי שטארי»נ

קאלוױרטנ איבערװאנדערישע עלטערע די וו.
 געװארנ געשאפנ כירעכידזשאנ איינ ואיז יאר 1933 יביוז 1928 פוט

 ״װאצההײ׳מ״, ״כירעפעצד׳/ קאצוױױטנ: איבעירװאטדערישע פייר גאר
 טאג ׳הנינטיקנ ביזנ פאקטיש ■דזיאפנ װעצכע ״אמורזעיט״, אונ׳ ״איקאיר״

פערלאד. ארגאניזואיציאינעצנ זײער ופארענדײטט גיט ינאפ
 אטצי־ נײט״ין איז זעצפםטקורייטיק אונ ׳קוריטיק םונ אורזדעטונג איג

 בירעבידזשאינער םוג אטפירער די םיי והאפנ יאד 1933 ביזנ אז וױיזנ,
ט געזעיףד אונ קאוטערד פוג איטפיורער די םיי אונ ראיאנ  אפגעגעפנ ני

 פארפעסטיקונג אדסװירטשואופטצעפער אונ בוױטג דער אכט ׳נײיטמן-ע די
 איג־ בויענ אויג כצױז ארײבגעצאןט זיכ תאט מע קאןצוױרטג די פונ

 גײטי־ דער מיט זי.כ רעיפענעסדייק טיט אונטערניעמוגגענ, דוסטרלעיצע
 צאטדוױרטשאפטצעכע יאײנעפע אנ אצצ פאר פרלער שאפנ צו קייט

 ציתװי־ גרונט אינ פעיצעד דער איז יאר 1933 אינ שוינ אפעיר ביאןזע.
 טײע צוױי געװארנ געשיאופנ זי_י־גענ יאר זעצבנ אינעמ געװארנ. דידט

 רױטע :אווןנ יאוטחר, םא;מ ׳צעוטימפעאד — ׳קאוצוװיףטנ אןייטעןחװואוטדיעחישע
 וױרט׳ כאשטעטיקטע די אייט כיהאןקואינ. ׳םטאגציע דער כא םאפקע

w טער אפ ואוייז יןאור 1933 אוטנ פצענער ש.איפטצעכיע o פאיל־ וגײע פגנ 
מיטצעט. פא״־ײטטדיקע געװארנ אםיגנידט .־וירטנ

л ט ר י װ ל א ״ ק ד ל ע פ ע ר י ב ״

 אונ י$ר 1928 א,ײ׳נ ואוחהאוניזידיט איז “״וכידעפיעצד יווא׳צװיחט וחער
 קאצװידטנ איבי/ןריװאגדערישע •געשאופענע ידי פונ ר ע ט ש ר ע דער איז
 כירעבידזשאנ, איג
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ש^ אוייג קאצאגיזאציע דיעו־ פונ אינ׳הײוב באט  בײ די#.ט כירעמדז
w ידאום дуюгшке רעפעיוד m$% .ואיגע׳מ אוחם зосгш אח פער״אד 

 זנינ אפ װיירטשאפט: אײנהײטלעכע יקיינ געווענ גיט כירעפעצד
 גע־ !זי_יסע* יווע^כע ׳יןןאצװייהמנ, קצײמג ־פילי פאוזעןצט זיכ והאובג מאםיװ
 אינ ׳קאצעקטױונ. אדגאניזייטע אצם שרינ כירעכידזשאנ קײנ קומעג

 אונגעזעי אנ םאדניעיטעג יכוױנג פירעכידזשאניער פונ געשיכטע דער
 דװכ־ האבנ זײ ׳װי_יצ איפעחוואסדערער, בירעיפ^דער ערשטע די אריט

 שצאבט דער אינ ,.פ:אינערג" פונ יפעחאוד שװעףםטג דעמ ״עמאןכט
 מיטנ װעןגינ, שן$עםטע ,די ימיט בצאטעם, רי ומיי׳ם טוײוג׳ע, ידער טהט

אאװ. ״גנוס״
שווע־ זײער אינ יהאכנ איבערװאיסדערער כירעפעצדער ערשטע די

 בירע־ שטאט דער םונ װעג דעמ י׳ בויענ אנגעהױבנ באדינגונגענ ,י־ע
 רי ק^אטעטער). 55( ביודיעופעצוד פי;ז טיפאכקע) jsd (געווה בידזשאג

 אויכ זי׳כ אךומ צי״יט געןוױםער א אוינ דזאןכג איפעחוואיסדערעד זעצבע
מעצואדאציע. ערשטע די ידוירפפירנ באט אקטיװ כאטײציקט

 ׳צעינטער, ייחט)שואופ!טולעסנ,ו;ו4נ8| ,אוצוט וכיוחעיפעצד, פחנ ובואןדײטווגג ודי
ינ אוז אסט, וא״נ געןמט ׳יטע וװיעןנ ונואפ^גרעסוער, <וערט  נאענטכטע ודי ̂א

 א אים אדכעט מעצייאדאטױוע יװעףנ דווףםגיעפ-יירט דאףט ױעט 1יא פאד
 אר־ צו מעוגציעפקײ-ט ודי געפנ וומ&ט ווואם והוא׳ טויזוניט 200 זפיונ מאסיווו

קאצװיסטנ. איפערװאפדערישע ני_יע רײ גאגצע א דארט גאגייזידנ
 יידישער ערשטעד דער געװארג געשאפג אױב איז בירעפעצד אינ

בירעוכיידזשואןנ. אינ יאלפראט
 איפע־- 65 פאזעצט קאצוױרט אינ זי<כ האיבנ טאנ ׳הי_ינטיקנ פא

 צו געהעריט מערהײט די ׳נעפאשעם). 300 (בא פאמיציעם «יואנדערישיע
,אויבערװאגןדערעד, ערשטע די

ײצ,!אנ יאויוז קאצוױרט דעמ אינ הױפט־קוצטור די װ׳  אשנעזיעכ ׳
 זואט װעלכע ע, י ו ס אױכ דאו פארנעמט זײ־פאלקער דעמ אינ ארט

 א,׳:. שפײז״פראודויקט או װי םי_י פאוײטונג װי־ףטשאפטצעכע גרויםע א
 םונ קו?טי<ויירוגג די יזאט דעמ אפוצ פי. פארנ ׳פווראזש יװי אזייכ אזוי
ע פאסטיװע א אױכ םויע ש י נ כ ע ט א ר ו ג  זי װייצ באדײטונג, א

D אונ זיב א׳רו׳מ ארומגײנ ג׳עװיסנ א פאדעדט p• די פארכעסערט 
ם מו&טווחנ, ׳די :אוז ;אוזיויי, וםאוהנ :פונ סטרוקטגר ן א װ כ פואוחזוײט וווועחנ ו א ג  ו

גערעטעניש.: גרעםערע א גיגנ סויע,
־פ׳י־צ אנטװילר אם כירעפעצד קא:?וױרט אינ אופ מענ גיט אכט .̂-
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 דעד־ בעשטאוקונ צ$צ די ואוייז יאד 1933 אײונ ׳ט, ׳כ ציוי л ׳ע ג ׳י ב לעיג
 איז קאלװירמ פונעמ פארזײ־שעטעכ דעה .1000 ביז געװאורנ ■פירט

 פערספערןוטױרפלאנ ר׳עא׳לנ לויייטנ יאונ т 315 געיװענ יאד 1933 אינ
̂ור 1935 ־פריליע ןאויג דאוה׳פ אי. וה 600 ז י ב ווועחנ ופןאורזײוט ין

באדײטנריקע א הײזער, 70 אױטגעןבויט ווזאט קאילוויוו־יט רעיר
 געןעןלושאופיטלועםע רײ גאוגוצע וא אהנ געובײוףעט .װיידטשאוטטאעוכע צאל

 דאהפראט, קא^ופעראטיװ, א פוניקט, מעריצעי׳שנ א יוױ געבײדעס,
אאיװ. לוינדער־פלאצ יאסלעם, שול, באיד, גאירקיב,
 א יװערנ צו אום ביאידינגוסגענ אולע בעפײריעש האט קאילװיורט דער

 פאיהמעג־ אינ קאלװיריטניהעם די פארװאנדלענ אונ באצשעזױםטישער
ם כ׳ פארװירקלעכנ גיכער װאם יקעדײ אבער לעכע. נ י ל א ט ■לאיזוגג, ם

 וױו־ט־ זי_ינ טאווובעןטערג וגייכער יװאם כיורעןפעלוד )קאולוױרט דער ׳מוז
 א׳חבעטח־יכך בא&שעוױסטישע די פןאוחשטאדהג אתנעט, שאןפטלעכמ

 קאטיפ צומ איניטערעם דעמ ק^אװי-ףטגיקעם די בא העכערנ ציפלינ,
 אױם־ גערעטענייש, גירעםערעד א פאר אגדאטעכניק, די ■באוהערשנ פאד

 דאים אפיהיטנ אם אדבעט געטרײער פונ געפיל דא׳ס זײ בא שלײופנ
1 קואלוױףט. פונעמ אײגנטומ םאןציאליםטישע

ט .2 ר י װ ל א ״ ק מ ײ ה ד ל א װ ״ ( г ־י

 די זײנענ אסער ביןרעכיידזשאנ. שטאט דער פוג קי^מעיטער 12
 גענומעג זיכ אונ י^ר 1929 אינ :געקומעג ׳איבעהװאגדערעי־ ערשטע

 באדינגונ־ שװערע די אינ ׳קאלוױרט. א בויענ טניגע װיילדער רער "ואינ
ט איבערװאנדעדער די лпда טײגע די באוזעדשנ פונ גענ  העגט די טי

*, והונףערטיואוריקיע וחי געוריסג » ײ  געדיכטנ ודזעומ ■געקואוחטושועןװעט ב
ר וגעבוייט■ אקשאוניעם גרױיס מיט אונ ,װאלד ע ײ מ ז ײ ג ה ׳ י , א ד ל א װ

. קאלװיו־ט דעימ * ״ מ י ײ ז ו ד ל א װ ״
 אפנ אױסשליםלעכ װאיקסט יואילװירט ופובעמ פאךזײ־זשעיטעכ דער

 האט יןא,ד 1933 פריאונג אינ טײגע. די אויםקארטשעװענ פונ ,'וגעזשבנ—
 ןקואילװירט ודעומ ואוחגואונייזידוג ובאומ .да 170 פארזײט קאילוװיורט רער

 1933 ביזונ םעולעור: ערג׳םטעןר אי: געװאורנ mgfcnert איז ״װאו&ההײמ״
 «יליכ־זגעריטנער־ווירנד א פאר גערעכגט קאילװיריט דער זיכ ׳האיט יאר

ט האט ער װענ צי_יט, דער יאדנ שאפט, ברויט־ אײגעיניע קײנ געהאט גי
 צו יװעג אפנ שוינ קאילוװירט דער איז איצט ערשט ופיטער־׳באיזע. אונ

דערנערונגי&בא-זע״ אײגענע אג שאפנ
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 כ ע מ יאר 1933 אינ אייז יןארטשעװוענ פונ .אורבעט שװערע די
 בא־ קן^װיױט דער׳ יהאןט דעמ אדאנק םאק׳ע אונ יגעװארנ ׳ט ר י ז י נ

 כאמ וװענ זזיא, 120 והיעיסעד יןאור 1933 א־נ ואס&צו^רטשועו^ ווויזינ
 אויס־ ואוײנגעגיעןבנ יאר םיר יפאןר זיכ סאט יהענט די מיט ק^רט׳טעילוענ
 אגגעמערק־ דער רעאצ זײער איז רעי־יבער תא. 130 בלויז האדיטשעװעג

 ״װאלד־ ׳קא^װיירט ,פונעמ פארזײ־שעטעכ דעמ דעירפירנ צו פצאנ טער
יהא. 500 ביז 1935 ;א־יוג הײמ״

 איבערװאנדערער 120 באזעצט פעסט זיכ האובנ קאלװירט אינ
 יקא?־ פונ בוױ-נג דער אינ או-נ נעפאשעם) 500 (בא קאלוױריטניקעם

דעתי־ײכוגגענ. .גירױםע פאדאנ זײגענ װירט
̂וורלטגיוקמםחאויופעןחװאוטהעחער ודי יפוינ ואטטײיצ !אןקוטיוװונ ומיטנ  »ױ; ןרווא
щ ידיער צװישנ שאםײ־יוועג גוטעד א געװאורנ געמאכט т בירעב׳־וד־ 

 ד׳ירעס צא^ נײיטיקע די אכוצ “״וװאילהווײמ קאןלװיורט דעט אונ זשאנ
 שטיק, 200 אפ 5ק^שטאן א אױיסטעבױיט: יאןייז קא^וױרטניקעם רי פאר

 טוװ-ע־ .א גריגםג, פאר קע^ער א ׳פאזײדיכרשטאל, א פעירד־שטאל, א
 וװיוחטשאסטי ynsrm ורײ גיאגיצע א ш ■פ״^ןנדטוחעמ ׳א שפײוכלער,

עכע געןבײדועס. |
וב,5ת גוטעיר זעילטנ א ופאוראנ איז געבײודעם געז׳ע^שאופטצעכע פונ

 ל^אפע־ ׳דאחפיר,אט פונעמ מבנירעס באזונדערע שויל, ׳זיבניאריקע א
 ביאד, וװעןטעריינאוו״פווסקוט, שפיוטאייל, ®וטקט, מעןדיצעישנ האיט״װ,

i» פאטשט p
 איג איז איביערװאוטדערער־קאו&װיחטניקעם די פונ באשטאנד דער

 דעריבער יאוונ גייגםטיתער א זײעיר יהינזייפט םיזישער אונ סאצלאצער
 נײ־ חעד ואוט !קאאוױהט ודעומ איוג ופראחו׳ציד־זצײ^ם ,די ץייכ תא^)טב:

הײכ. װירטשאופטצעפעד טיקער
 500 העכער שערײ1^ראטז גרױםיע א פארמא^ט קאיצוױרט ידער

צינישטאקןנ. 120 היעכעיר אונ מוא^ינע^אגצונגענ ספעתטנ,
 עריש~-5א;5ש זײער ק^װידטניקעס די אחבעטנ טײ< ג-רעםטנ צומ

 גאדטנ, כײשטובײזנ דעמ אכוצ טעג־ארפעט, 500 — 400 צו האובנ א,וג
̂נ ויאיג 1йа!״гда ודער ואיכוצ  זײד׳ננ ׳וױטטער־צײט m יםאטוצ. !אויונידייװיודויען

שיגײדעריי װי געװערב־אחטען^נ: ,אןיעיקע ארגאנייזירט קיאןצװי׳ךט אינ
 געבנ װעט פארזײ־שעטעכ פונעמ פאחגרעםעיוסג װײיטעהדיקע די אא.

פייצובט־ גרוישע א אחגאניזירנ צו ׳קא&װיףט מ־עמ טעג^עכקײט די
я
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з. ט ר י װ ל א ״איקאר״ ק

 אײבער אצםי יאר 1929 אינ אדגאוניזירט .אןיייכ איז לןאצווירט דער
׳בירעביודזשאנ. אינ לןא״לװייויטג איבערװאנדערישיע עחשטע די פונ

 אײזג־ דער פונ קילאומעטעד 8 זיכ געפיגט אייל«אןר";״ קאוצוװייריט דער
 כירעביד־ ואוײדנבאינ־ציניע דער (ואפ װאל׳אוטושײעװקע באנ־םטאיסציע

 געפינענ יאר 1933 אינ זייכ רואפנ קאיליװירט איג זשא:־כאכא.רא,יוםק)'
 ציאוא וסא;דײוטונ)דייקיע ואו חוײ יצװישןנ ׳געפאו׳שעס), 360 (בא ופאומיציועם 85

אזייסצאטד. פו-נ איבעףװאנודערער
 דער ״איקואור״, ׳קוא׳לוװיוהט ופווטעןמ עגאהיע ילאונ/חוױוהטושואוטטאעןסע ודי .

 פאר־ איז יאור 1933 אייג הצײגער. א זײיער איז זײנער ׳פאורזײ־שעטעיכ
 ®ערספעיה־ פאראנ אביער זיי׳געב עם <הא. 120 אינגואגצנ געװאי-נ זײט

א־ ר ц,י ל\ ע• ימ, ג х פ ג יב ש וז <ע ג .נ ופ ж זאיימ ופ!אוחסרעכ#זג ׳צ,ו טיוווג
 ערד מאםױו א ׳מיעללאו־ידנ דא מענ דאחפ יאר 1934 .אןיינ שויב ע. י צ

דיא. 1000 פונ
 וױרט־ רײ א װױנ־׳הײזעד, פיל אויםגעבויט האט קאולװירט .דער

אינ איז 1934 יאר ידאים גיעבײדעס. מנזעלשאפטלעיכ׳ע אונ שאפיטצעכע
אדאינל, ב־׳י׳&יר א ד ב ר ע ב י א .או׳נ קאלװירט פוינעימ אופןלעיבונג רער
 יװירט־ דעמ םטימוליורנ צו מאםמיטלעיג אמעטעדקסע ׳םיםטעימ דער

ואיופשטײג. שאפטלעכנ

״ ט ר י װ ל $,_ק4 ט ע ז ר ו מ א ״

 צו ׳טריט עןרשטעיר־ דיער געװענ איז ״אמורזעט״ קאולװירט דער
ואןיבעחװאסדעידעןר. ילדישע מיט פאם אמורער כאוזעצנ

 א >.פ צענטער פונעמ װײיט דער .אי<ג זי׳כ גועפינט פאס אומורער
 אורגאניזי־ די זייכ יהאט העריבער אונ ׳הילאימעיטער 280 פו ריםטאנצ

יאר. 1930 א,ינ ערשט אגוגעהויבנ ■פוניקיטנ . יני פונ ׳רויניג
 פאר איבערוואיגדערישע 75 זיכ געפינענ ״אםחרזעט״ ,צוידט ל ,אינ ױע,

איי־ ©ערי^ד ואורוגואוניזאוצלא-נעןלעד דעד מפואושועס). 3ו00ו (וזעכעך ט״לי׳עןש
פארזײ־ דער פארענדיקט. שויינ זיכ האט קאילװיףט דעמ בויענ נעמ

 צו יאר פונ איז אוג יהא .600 באטראפנ האט יאר 1033 אינ שעטעכ
רויערד. אופהײבנ פונ כעזישבנ אסנ נעוואקסנ יאר

 _אנגע- אג צ, ײ װ איז ״ואומורזעט״ ׳קאלװייט איינ הויפט־קולטור די
ו קולטורינ די אויכ דא פארנעימענ ־אףט זענ ע ב א י ע׳ י ו ם אונ ה
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 ווױחטשאפטצעכ ׳קועחנערחקוצוטודג איז ׳קאצוױדיט .פונ דיכסעג די אז
' שציעםט.1 פיט וגעטיוחט 'קואצוװירט ודער װעןרט

ט .5 ר י װ ל $ ״ ק ד ל ע פ נ י נ ע ל ״

 געפינט אונ יאר 1933 ;אוינ געװארנ «גשאפג א\ז קאצוױרט רער
.1יאײוג'יעחחפאןסיווו )אפ — אמ״רזעט צעבנ והואחט זיייכ

׳פארנד־ קאוצװיירט פונעמ פ׳ארזײ־׳יטעטעכ דער האט יאר 1933 אינ
 האט מאוטינ־׳טראולוטער־םטאנציע אמורזעטער רי ױיעלכע וד«או, 260 מענ

־קואלװירט. ינײעמ ופאדג צ^געגרײט באצײטגס
 אי^ אנגעקומענ ״צענינפעצד״ קא^וידט אינ זי_ינענ יאר 1933 אינ

 דער ידארפ יאד 1935 ואןינ אונ ׳פאוטי^יעם איובעחװאגןדערישע 25 נאנצנ
®איטיצי׳עס. 75 .גאפ אופניעטענ קאוצװיריט
 ״ציע־ ק^צוױרט דער ודאדיפ מיטצענ .מעצופי׳עע אסיוגנירטע ידי צױט

כוױנג גרויס־ע א פואןטאנדערװיקצענ יאד 1934 אינ ניספעלד״

ט .6 ר י װ ל א ע ק ט י ו ר ׳ ״ ע ק פ א ם

 כיי םטאסציע דער פונ קילאומעטער 3 זיב גע׳פיניט קאצ<ױרט דער
כירעבידדמאג. פ,ונ מי״רעװ־זײיט ׳אי-נ ראקאינ

 י$ױ 1933 אינ ארגאיניזירט איז סאופקע״ ״רויטע י^לוװי־ט דעיר
ט ריכטויק־עןר'אונופיחזנג דעה אודואוטל» אונ  ш ייפוףיג אייז פױיוגוג urn מי

 מוםטער־ ׳א פאר באזע פעםטע א געװאירנ געשאפנ יא׳ר ער׳טטנ דעמ
קאצוױרט. •איבעחװאינדערי׳טנ האפטיקנ

 ואויופעחואנודע-׳ 2& ואווופגועסומוענ ול$צווי!וזט יהעןר יתא־ט ׳^ר 1933 ואיי׳נ
 אופנע״’ יואור־ 1934 איינו’ ער והאדופ פילאג צויוטנ יאןחנ ׳פאומיציועגו רי׳שע
ופאמיליעס. 25 נאכ מענ

ר װערנ געישואופג וקיאנ ק^צווױוהט וזי|מ יג1א1 וטאךזיײישיעטעכ ודזעןר  נ̂׳
 מיניטאצנ דעימ צױט באודנ. פוגיעמ ■אויסוװאדצצוסג שװערער א דודג
 ותגחנ •דעחפידט ייןאד 1934 פרייציע '׳צו 'פאיחזיי־שעטעב דעוון Ш פצאונ

והא. 300 ביז
 25 .אוויםצובויענ ■באװיונ יאד 1933 אינ ׳עויג יהאוט קואיצװידט דער

 איג גארקיכ א שוצ, א פאד איויכ קאןצװיוטניתעםו, די פא׳ר הניזער
געפי״יודעם. כיעזעצשאפטצעכע אויג װיףט׳פאןפטצעכע ׳אגדעףע נאכ

 לןאצוױרטנ ארגא-ניזייוףטע די םי_י א,ז אוניטערשטר״פנ, דאחפ מעו
у ,,ךױיטע אוג “״צענינפעצד — יאו 1933 אינ р & ф" — -די־ אויכ אזוי
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 אינ אחגיאניזיירט װעירנ װאים קא׳ציװירטנ, .אויבערװאנדערישע נײםטע
 יאײגענע אנ שאפנ צו אפ פצאגיר׳ט א׳נ ׳אוטהײוב פונ יװערג י^ר, 1934

געעט. אינ .דעירנערונג־באזע

ш. קאלװירטנ איבערװאנדערי־שע ני״יע די
 אינ לו^װירטנ נייע׳ ארגאניזירט יאר 1934 יאיינ <ויעת פצואןנ יצױטוג

®וגקוטונ: |אן§גנ.דיק;ע

л ״אלעקםײעװקע״

 פונ לןיצאיסעטער 60 אופ זיכ געפיינט אצעקסייעןװילוע באצירק ךער
 ״בירע־ קאצוױױט פובעמ קיצאמעטער 5 אוינ בי<חעביהזשאנ שטאט
 דעמ^ אופ ואונמהױובנ .זייכ סאט יװןאןם) ואורבועט, ומעליואזזאוטיוװע ודי פעצד״.

 אונ יאר 1933 אינ פארעגדיקט זיכ האט יאיר, 1930 אינ נאכ- כאצירקי
 500 יקאנענ זײ פונ ערד, צוגיעגרײטע הא 1000 דאריט ימייה ודואבנ ׳איצט

 50 גיחײטע אויב פאוראג ייואר. 1934 ואיייוג ישווײנ וװעירנ ■עק׳ספצווואטיוירט הא
 ינײטיקע פיצ נאכ אוג שוצ א פ,עףד־שטאצ, א ׳קי־שטואןצ, א הײזער,

געבײדעס. וגעזעצישאופטצעכיע אונ װירטשאיפטצענע
 נאענט אצעקםיײעיװקע באצירק ודער זיכ כעןפיבט זיענ, צו איז יעם <וי

״ביירעפעצד׳/ קאציװידט צומ יאױפ פוניקטנ, באזעצטע פיצ צו
 נגי־אויםנעבויטנ גוטנ א ;אפ יצעיט אצעקםײעװקע גאצירק דער

 דאם בירעביהזשאנ. — בירעפעצד — אטאװםק מיבײצא־םעמין ׳װעג
 בעםטע די ■פ,ונ אײנ׳עןמ פאיה אצעתסײ׳עיװקע באציךק רעט מיאפט אצייג

ק^צווויוףטט אויבעחוויאגדערישע ינייע בויענ צו ואפ ערטער
־ ר ע ק א דערייקוער װעריג אנטװיקצט דאחפ אצעלו׳םײעװקיע אינ

. י ר־יװ ע נ ט פ י א ש ט  אויבנ־ דיעמ פאדנעמענ װײצ דאירפ דעחביי ר
אנ.

̂׳א/טקןעםי, וגןהױסע די  די וגימג והעחטעםג, «זיב גיעפימג .ווואום ופויוטועור־׳
קאצ׳װירט. באמ פיצוכט־פעדמע א ,אןןייכ ׳אןהסאונייזיורנ צו מעגצעיכקײט

 אינ אויפניעמענ ודזארופ אצעיקסיייעװלןןע באצירק אופנ קאצ<ױדיט דער
פאמי׳ציעם: 100 ייאר 1934

יקיםעלעװע״ .2 ״נ
̂פועוצעוװע״ עהד־בואצחחס ידער  {וטט קייצאמעטער 45 יזיוכ «עןפיימט '״ונייוק

 נאדעזשדיגא.—בירעבידזשאנ װעג אפנ בירעבידזשאנ, שטאט דער פונ
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«ינ ואופןנ <t וגיעןפיונועג טאוצ״״ומ ודעט פונ עחדזמואוםויוװונ די  פונ׳עימ וסריעיג ?י
ט בדעסנ ובײדע אפ אונ בירא סײכ ע א יטײב פונ י ר ו י ק י ײטע, .א  גי

 200 בוא פואורואונ א:יז יעקןספ^אוטיגזנ, ;מצגייה קןאןנ מע וװאס ׳№־, װײ©ע
 אױסקארטשעװענ. עהשט ימעג מוז עהד שטרעקעם ׳איפעריקע ידי הא.

ט5  דארט מעג־עכ איז עחד־באוצירק רעמ פונ באדינ־גאריינוגוננענ! רי וי
קערנער־ק^יוױרט. א ארגאניזירנ

״ .3 א ק נ א ז א ק ״

 ערד־בא־ פונעמ קיאאטעטער 5 זיכ געםינט יןאזאנקא באציךק דער
ע צירלו מ ע פ|| רןי  בידעבי־ שטאט דער 1םו קיליאומעיטער 50 ואוונ “״ני

שאנ.  פוגקט ׳דןא נזגינע ק-אצװיףט א *רגאניזיורנ ,א,ם באדיפגוטגענ די דז
 נעיפי־ ערד״מאםױוג די ״נייקויפעןצעװע׳/ באוציידק אפנ יװי זיעצבע, די

מ ופרעג רעכטנ אפג זיכ נעג ע  ערד <וײכע גרײטע, קײינ בידא. טיחכ פונ
וקוארט־^װעינ. ואונוהיײוסנ ג״לײכ ט׳ווז ומוען .:אווט ,טא|ר|א;נ. ניוט: פאציךןק אוטנ ואיז

ט נגי־אהגאוניזירטער דער ױ װי ^  אזים־ יאר 1934 אינ שוינ .דאוחפ ק
כ איןטיװ דארפנ װעלכע פאמייליעם, ־איבערװאנדערישע 50 געמענ  זי

מ באטײ׳ציקנ ע מ ׳אויסבױענ אינ ע ׳קאלוױרט. ד

״ .4 ע ק װ א י נ ש ז ע ד ״

שגי^װקע באציר-ק, דער  דער פונ ?■ייצאמעטער 140 זייכ גיעפינט דעז
 ניקאלײעזוקע אײזנבאנ־סטאנציעם די צוױשינ בירעבידזשאונ, שטאןט

רעזשניא,װקע. אונ
ט זיכ סרעגעצנ באציירק דעימ סוב יעךד־מאםייוװנ .די  אײזנ־ דעד מי

ע טנ ןאונ דארעמ־זײמ פונ גאג־^יגי ײט. פונ ׳טוגגוםיקע טײכ טי  צאפסז
 פא־ איבעחװאזיגדעײשע 50 איפ קאן^וירט א אוףגאגיזירנ זיכ ■װעט דא

טיציעס.

5. , ך ן נ י ז ו פ ״ » א נ י נ אש װ ק נ ״ ו ע א ר ע ד נ נ א ק ר י צ א ב

עט באיהי:רש־נג די איז אונגעװיזנ, .פריער שוינ האיבנ מיר װי  פונ
^אנגוזאונפ ;ז;ײשר געטאגומעןנ )אויפעהוואונידערער ודודכ &אם אמווריעד
ע יאר זעיקס די פאױ אצי גיז אי ^ ג  גע־ ־$ זי״ינענ •ו״ר״רידזש-ןג פינ ׳

 ״צעגיוטפע^ד׳/ ואוונ ״אומחתעוט״ — ׳ק^&װיןףטנ ־צוומיי ונואד ׳געוהאוהנ שיאפנ
מ װשנ■ ׳|צ*ײ.ט יהעד ׳איינ א  נירױםיע גאוניצ יזיוכ וטעןט״טענ פאום ואסויחעד ב

אוים״ א.נ ,װעהנ אויסגענוציט ק^נענ .וואם עירזײמאםינ, דורכויםיהיע
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 ס^ב א אינ שיטייענ רעדביי ׳מוע״ציאוױאצויע. $י אלוייכ יאוו-ג װאורצ״צוונג
 וױרטשאפמ־ אונ דויג־חײזע־ פארטישע פאם .אןטורער םונעט באצירקג

 אייבער־ .באזיעצנ <אפ ■׳אויםניןצנ קיאנ ימע װעצכע געבײדעס, צעכע
װאונידערער.

טנ :א-יונועמ היא,ט ודעריםער ק טי ע ט ^ ב יפארגיו־ יא.ר 1934 יפוונ פצאיג ו
 נננע באצירקנ אנגעװיזעגע די ואפ אדגאניזיירנ דאס ^רט גיױס א מעג

 אײסצגאהדעגענ אונגעמעירקט אדז עם קאוצװירטנ. איבעד־יואגיעדי^ע
ע פא׳ם איטורער סאמ  איבעחװאג־ 150 יװי װיעיקער גיט יאר 1934 א

אא. קװאשגינא א.,)וסוזיינ באוציףקנ די אינ ופואמייציעם דערישע
 באקױ װעצנ היצם ארגיאןניזאצ^סעצע אוג וױרטשאפטצעכע גרױםיע

 מאשינ־ ׳אמורזעטער דער יפויג ר^צװירטנ יזיורטע1גי_י־$חגא די מענ
 גצײכ קואצװיוחטנ ודי יבאךיגענ אנ הייםט װעצפע טוףאמוטןןןף־סטואוגצ״ע,

а יאר 1934 אינ עקוזיסטענצ. זײעיר פונ מאןמעינט ערשטינ פונעמ р 
ביז זיויערג דעיחפירט קאצוױדט: ױיע די פונ ופאדזײ־שעטעכ דער

.ш  600 — 500
אצ־ די מיטצוהעצפנ אנטשיידג נײטיקײיט די אכט אע נעמענדיק

 אר.גאגיזיר־פע-’ן זייער פאירענדיקנ צו קאצוױרטנ איבעדווןאגדערישע טע
 אי־ נײע די פוג בוױנג די פאנואגדערוױקצענ מאקםימאצ אויכ װי ר;אד,

 סאןצגנדיקע אןםיגגידט רעןגירונג די יהאט — קאצװידטנ בעחװאגודערישע
יאור; 1934 א.יג כזייטןצעןנ
 קאצ־ איבעחוויאגדיעירישע אצטע ד׳י םונ .בוױ-ניג די יפאדעינןדייקונ אפ
איז “״אמורזעט אוג ״װאצההיימ״ ,איקאר״, ״בידעפעצד׳/ װירטנ

 אפ טויזנט 520 זײ פוג רו׳ב׳צ, טוייזנט 5 מיט מיציאינ א אםיגניריט
ט 485 אונ וה״זער־בוױנג א,ונ בוױנג קאמחגאצע ׳די פאדענדיקינ  טויזנ

 ׳אויסבױ־ אופ יאןאווג רוױעחד .א,וופןאוק,עהנ ווויעןג־סויו<ג, ,אוויסומאיחצצחנג, אום
 קוא־ ייגגיפעצעװט, !אצומײיעו^ע, קאציוויורוטנ א״בעהווןאוגדעןרישוע ינײע ענ

Ы ודעזשניואווווקןע זואיגאקןע,  хш .ш כויאירזעוטדןי־קיגי. п קאול־ די פו,ג בו״״ו-יטג 
־ זיב האוביג ווועצמג םאןפוסע׳/ ״רוייטע יאזנ ״ציעןױוספעצד״ װיירטנ ני או רגו  א

ט ■מייציואונ! עעוװ^רג,או ואסיוגניוהט :אוייז 1933 ץאייינ זיוףט מט 945 מי  םוי
̂גג, וחויעחה אוחפאופעןדנ ^רט׳שעוחענ, !אןפ רוובצ  ועחד־!אוגקגא.רדע- וװעג־בויױ
אפ והײזער־בויו-נג, אפ ירובצ יטויזגט 980 מיציאנ א אונ אא. נונג

יאא, פערד קי, אוײינקױסנ
 אם׳יג־ נאב ׳רעגי־ורוסג די זזאט םומיעם אנגעװיזענע אצע רי אכוצ

ט ׳ממצי^נ א נידט  ניט מעצ;אדירינ אפ םפעצלעצ רובצ טויזנט 200 מי
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מ אדומ הא. 3700 יװי װײנירןער ךו א  בא אוםימירונגיעג ידי באטהעפנ אוג
 זאלנ מיטןלענ מעלובישע די אז זענ, ־גא׳ר ודאיופ מע רובל. מיליאנ 0

יועו׳נ. פארניצט ואױפי- !בואולשיעװיטטישג א אופ אור,כ .װידיטשאפטלעב

iv. ראטוױרטנ די
 עק־ א׳ונ אוחגאוגיזירט זי_ינענ גיעגנוט ׳אוװטאינאןמער יידישער .דער אינ

םטיוג ראטװייױטנ: נופ י ׳פ זי
.“״סטאוליגפעצד טווװעי־־חאוטװיןףט ב^חעביותשןאוטעןר .1
׳כאיזײירימ־האטװיריט.. *װאליאטשײעווקעד .2
פוטער־ראטװירט. פ^ראוװקער .3
״■גאדעזישדע^-״. פלײש־דאטוױרט אמוראבירער .4
̂דאוטוױדט. ר1«כי«נ(סא₪נ .5 ̂צוכט "ביוג

ר .1 ע נ א ש ז ד י ב ע ר י ט ב ר י װ ט א ר ־ ע ו װ ט

 באמ הארט זיכ יגעםיגט טוװע־דאיטוו״יריט ובירע׳ביחשאנער דער
 קילאומעטעד 240 פונ ריםטאניצ א ואןפ סטואליייניפ^לר אינ אמור ברעג

גיוחעןביהזשיאנ. שיטאיט ודער טוזנ
 אינ שױנ אונ יא,ר 1930 איינ ^חגאגיזייףנן איז ראטוױרט דער

 <ז*!׳ם ,6897 די פונ ׳האו 5775 פאףזײעינ צו טאןװיייזנ ער יהא-ט יאר 1933
ופארזײט. והאבג צוזאמענ ראטוױירטנ אלע

 טוװע־ראטווירט ביורעןיידזשאוניער ידיער יהאיט פאירזײ־יפלאנ זײנ
 פראדו־ הויכע די לויט יער איז דאב .87/ס״ ш< אישאוגצנ אױסגעפילט
 (אכוצ אראפנעימ־קאמפאיניע דעד בא אונ יפאדזיי באמ ציר־צײגער

 געגניט׳ אינ ג,איר גיט חאטװיריטנ אלע קעגנ פאירוים געגאנגענ םויע)
ר>אגט. וװייסטחדזע׳כדיקנ жжи איונעמ נאד

 געירועיג פארנומענ וױיצ ימיט יאיז דוא 5775 פאדזײ־שעטעכ דעימ פונ
ט ,אוג זזא 1600 — יהאבער מיט <הא, 1516 יד״א• 2657 — םויע מי

 פארי /׳םיסטעטאטיןש יװעט דאטװיחט פונועןט פאיריזײ־שעטעכ דער
יפארזײ העןר ׳װאקםינ 'א;ױב וװעט ומעןמפנ סעוי«יו מיייט וװ׳עןרןנ. «וךעסעחט

1 וויױיוצ. פונ
 פאיר־ װעט חאיטוויףט פונ זײ־פאיו־תער אוינעמ איףט באודײטסדיק ׳.או
 אונ א,מור פונ ברעגנ די ̂אופ גוט זײעיר װאקםט ,װעליכע סויע, נעמענ

 • ׳אײג זייכ האט 1933 יאר אײנ דעמ ׳פיאד גערעטעגישנ. גוטע כרענגט
אר״ ׳מעללאיוהאוטיװע רןאל^סאלע או רורכצופירג ׳האיטװיףט רעמ געגעבב
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 עדד־ אױסגעטריקנטער דעי ,הא. 5000 פונ ערד־מאםיװ אנ אפ בעט
 אונ יאד 1934 איג געױארנ עקםפצמאוטירט שוינ טיי/צװײז איז מאםיװ

יאר• 1935 אינ יוןערנ סארזײיט אינגאגוצינו װעט
אונ טחאןקיטעןױס, 100 סא דואוטװיןףט יאינ ופאראינעגע ודי

 א זײגענ םאשיגעם צאנןחװירטשאפטצעיבע קאוטפציצירטע אנ־דערע פיצ
 מעכאני־ די מאוקשיטאצ נואראינטידט יװאס באזע, טעכנישע מע׳כטיקע

פוראדוצירחפואוצעס:. גריגטצעכסטע די פונ זיורונג
 ונועפא־ 1500 (<פא **חפעטעןר 500 כא יזיכ געןפינ׳ענ וחאןטוװיידט ;אןיונ
 אויס־ 300 זײ צוױשנ איויערװאונדערער, דיגענ מעיההײט די שעם).

 1931 איג סאןזעצט .פעםט דארט זיכ ז»אןפנ װעיציפע ציטע, פונ צענדער
יאד.

טעמפ: שטאדקע מים פארגעיקוומעג איז ראטװידט פוגעמ כומינג ׳די
 צו בא-װיזנ דאטװירט דער פאט יאר צװײ יעירשטע ידי פאר שױנ אונ

 פאדײטנ־ א ואןויסגעיויט װוינוגגענ, גוטע מיט ארפעמער אציע פא,ז$ר׳גנ
 מאשיפ־יםראפטער־װאר־ א וױ געבײדעיס, װירטשאפטצעכע צאןצ דיקע

 גארקיכ׳ א פונקט, מעדיציגישג א שוצ, א עצעקטראםטאנציע, שטאט,
איאיװ. יקצוב א

 א־נ ינדיש אפ צײטונג געדרוקטע א ארוים גיט פאציט־אפטײצ רער
 פרא־ פינפ ;זײ.נע יוט״ט רואוטװיוחט ופוחג •ליעוספ‘ יהאןס $אצטפט וווןאם רוסיושי,

 אר־גאנײ־ גיוט יגעוװעג דאטוװיחט אוינ אייז 'י,אר 1933 :אויינ דוציר״פאוציחמנ.
 וו־עןוציטאט דיעןר גיעװועונ ואייז ׳דואום אדופעטער. ודי ׳פ,חג .דעחנעחוטג די זיחמ

 אפ דודיכ׳געפידט תאוט ׳חאןטװייףט דעיר’ ־ווואס איר׳פעט,’ גורוי№ר א פונ
מגרטנוער. /בגישטחביקיע ;א:חנ בײושוטאוטיישע שאופנ

 נע־ צװײשטאקיקע ׳ספעעלעןצע א אויםגיעפױט יהא׳מ וראטװירט דער
ט פא׳רנ ביידע ו ק י נ כ - ע צאנדװירםש־אפט. סאציאיציםטישער ׳פויג ט

ארויס־ ערשטנ דעמ גיעבינ טעסגיקוומ ידער װעט יאר 1934 וא׳יג שוינ
 באר ראטװידט, איג נאר ניט ארבעטנ װעצנ •װאס אגראנאמענ, — צ$ז

 ׳װײטער אפ געגניט. פוג מאושיג־טהאיקטער־סטאגציעם די יאינ אוייב
 «ץײטמיזרעכדיפנ גאנצנ איבערנ אדבעטנ ואןגראיגאמענ זי_ינע װעצנ

ניורג וטעסנוייק׳חט ;באמ האוסט.  צוגרײטנ אפ קהףםנ יעחצןעבע ואויכ ופחנוהצ̂י
טראוקטעריסטנ.

 פדאדוציר־ זײניע םאיחבעםערנ פונ אופגאיע דער מיט צוזאמעג
 אג־ ריבטיקע רי וחווחספיורנ יפאר שיצאיגנ זיכ :איטטעוגםיוװעור צעגערם,

 ראטװייט דער איויכ דארפ נערעטעניש די :העכערט פאר אונ ראוטעכניק
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 דעיר־ זייוכ ׳אחנ ואוי׳ב-עהוואנדשרעור וד׳י פאורפעםוטיקנ <צו ביעםועד סאכ א זענ

פנ $פפ?וס. ומיגדםטנ דעמ ^יקװידיירנ צו ש^ו

 150 ע י_י נ יאר 1934• א,י׳פ אופגעמענ אןפ פלאנ אינגעמיעךיןטער דיער

דבי א ש■ א §ע י ו ע ד ם י ל י ופואוימ ע נ  םײ שלאג־אופגא׳בע א איז; ע

 ראט־ פוגעמ א-דמיניסטראציע ידער יפאר א,ױכ אזוי פאציטא&טײצ פארנ

1 ׳ װירט.

ר .2 ע ק װ ע ײ ש ט א ל א ט װ ד י װ ט א ר ־ מ י ר ײ ז א כ

 בא יאר 1934 איינ ^הגיאיניזידט זייכ וז§ןט כאזײריימהראטוױרט דיע׳ר

 50 ,א.פ זיכ געפיגט װאם ׳וו^אטשײעװקע, אײוזנבאג־םיטאבציע רער

׳פאןפאוראוװיסע פונ וױיט היי?אמעטער

 סאזעורטעכדמו־ 200׳ בואן יטאג <הי_יניטייק׳נ בא ׳האט ראיטװירט דער

a פדאדוציר־אופגאגנ זייינע ?וייט, טערע n tn א שפיצנ וראןטווירט ודער 

 זטנ געגונןיט. פחנ !ארסעטער .דיי םוליייש ןמי,ט באזואותינ יא״״נ וחאו<יוע סתייסעו

̂ור׳ א ׳טאיזײוריסלעכ 1500 ובחז 1200 פחג ׳אייז פדאגוו־יאומ. מיינייסואיצע  יי

 .אגערעכ געבני אונ באהאשימ פיד־פיינפ א והאדעװענ זיכ דאהפנ װ^ם

1 בא 0  האדעװאניע שלעכיטע איצטיקע ביז די :אבער ש. ײ ל ופ נ ц ט 0

 אדווגטערגעריםנ םיוםוטעןמאיטיוש האט■ פאוזײוריוסלועכ !איוג כ«זײוריימ די פו.נ

 ראטװירט פונ הויפט־יפע^ער ׳דער ראטװייר׳ט. פוינ &ר$ודוצייר־@£אונ דעמ

 זײג פאוהגרעיםערט ניט ער יהאום ואןיצט בק ׳ודואןםו דעימ, א\נ באשטײט

ע. ז־םאוז גי שופ פיטער־אווינ יפענע א,י ואונ שאופג יקואןניענ י יקןעדי ־שעטעןכ, י פאורזי

ш 94 יאור, 1933 אינ גן&װעג יפאדזײט אינגאיגציג איז ,חאןטװיוױט 

 פאיקי־ אבער דעשום. ׳זייג אינ ׳זייכ געפיגעג װא,םי הא, 100 די ׳פוג הא

 דורכ װעיהג ׳פאי־גרעסעריט גריסג געקאיניט פןאירזײ־שעטעכ דער האט טיש

 ׳מאםי׳וג גדויםנ■ א ואופ מען^אןרןאןצייע טײאוױיזער אוע ק^רטשאװקע

 אינ מ^יאוףא׳ציע נייטיקע די דודיםפירנ מייטנ אז זיכ, פאד-שיטײט

 פוג יאאגע די ופאוהבעםערט ׳ראןדייקאןא זייב װאצט טאסשטאב ברײטנ

פראוהיקיצ־יע. די ופאורג־ףעןסערוט ואווןג ףאסוױוהט
 טשערעדע א אפ כאזײרימ־שטאצנ אויסגעבױיט האט ראטוױריט דעיר

5 פוינ 0  יגעזעל־ יאןוונ ווױדוטשואופט^פע’ :אטדועןוזע ורײ א ו;נ:א ופ»זייריט 0

 נואי׳כ ־עה ,װעט צײיט ׳פאןעונוטםטער ודער וא׳יונ זאוריוב וסעובײ׳ףעט. שאפטצ׳עכע

 האט אוחפעןט, ׳מעליראדאטיװע ш וק^רטש^ןוומע וגײיטיוק,ע ודי רףרפפיורנ
 סאוחמ&שריטנם־ די שוישוג זײג וצ׳ו טעןגיצעןכקיײט יפו^ע ודי דואוטלויהט רעור

׳פיצוכט־ד^טװירטג׳. טע
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 אויבער־ זײנענ חאוטזױרט■ אינעמ אתנעיטעד צא/ל באדײטנידיקע א
 אויבער־ רי זיב בא פארפעכטיקנ ■פוג ׳דוינזייפט אי״נ אגעיר װאסדערעד,
 דורכ־ ראטוװירט דעמ פאר נאב שטײט נײע אזפגעמענ ,אווינ ׳װאס־עו״ער

אורביעט. גדויסע א צחפירנ

ר .3 ע ק װ ^ ר ק א ט פ ר י װ ט א ר ־ ר ע ט ו פ

 בא יאד 1930 איב אסגאגיזידט ז־יכ ד$ט פויטעד־דאיטוױדמ דער
 •פטאט והער יפוונ’ וקייצאומעוטעד MWipitjs., 20 ׳א׳ײזוטבאנ־םוטואינצייע דער

 בעהײ־ קעדמןע5מע 300 יפאראנ זניגענ דאטװיףט איג באכאראװםק.
ױגוגםי. זזונדעױט צװײ שא אוג .מעם

 איװעק־ :ףיכטיק ץאוינ גוט זי_ינ מיט ואווים זייכ צײכניט ראטװירט דער
 בעהײ־ די ארומ ;אירומגײינ רייכטיקנ מיטג אונ ׳װירטשאיפט געשטעלטער

ױנגופי. א.ונ מעפ
 ׳אויםגע־ ראטװירט ודער יהאומ יאד 1933 יפויג ׳פארזײ־פצאנ דעמ

 פינ פארזײ־שעטעיב ףער ד,א. 413 פארזײט האיט א׳ונ 102o/a ואום ט5פי
 פאראנ איז רויעהד וגויטע וווײל װאהםנ, ׳סיסטעטאטיש װעט דאטוויוףט

^ די וװאקסג אויב װעט דערמייט צחאומענ■ גענוג.  בע־ וםיעאקיעדיתע צ
 פוניעמ פףאןףוקוציע ,די אוויב ווואוקוםנ ישויונ ,װעוט בעמי<ע л« הײ׳טעןם

דאוטוװיוריט.
 אהיינ פירט פאובאיראוווסק שטאיט דער צו נאענטקײט דער איאגק

 באיי די פאד פוטעיר) איונ (מיי£כ פהאודוקןציע זײנ ראטװיירט דער ארױם
ארפעטער. פאןר^װםקער

 איבערװואוידערער, זייינ-ענ ימאוצווויוחט :פוגעמ ׳אךבעטעןר .טערה׳ײט ןדי
 אינ אויכ איזוי סעצד־׳בריגאדעס; די ואויינ■ םי_י שצאוג^עףיש ארבעטנו יװאם■

 װירטשאפט רער טונ פאוגאגדעףוואוקסנ מיטנ פיצוכיט־בדיגאדעם. די
 הונדער־ נאכ פאיחפעםטיוקנ קאוגעג אונ פאידערנ ,ראיטוױרט דעד װעט
איבעחװואונדערער. טער

ר .4 ע ר י ב א ר ו ם ט א ר י װ ט א ר ־ ש ײ ל פ

 עהד־ .אופנ יאיר 1930 ואיג :טעןװאוהג ואותואוטיזייףט איי:ז׳ רואוטװיוחט ודער
̂א׳טעיטער 70 ׳נאןדעזישןד״נוא, בואציוו׳ק בי׳רע־ שטאיט ,דער .פווג קויי

;; I ־'־. I : ! ; j : 1 כידזישאונ.
 זיכ אר-ומ יהאט דאיטװירט, ידער זיינ געפי׳ניט •עס יוװ )באוצירק, דער
נ '•װאם עוחד־ומואםייוװנ, גרוי׳םע ע י ג א ן  א נאכ יגאוי ווערנ :א־יפ;עי;וצט ̂&עןר ק
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 פא־־ ׳חאוטװירט דער יה^ט יאר 1932 איינ מעע^ראוציע. באדי״יטנריקוער
 :ארגאגיזאצד שצעכטג דעמ איבער נאר פצייש־בעוהיימעם, 2600; נןאיגט
 ׳טשערועד-ע די ואט ׳זייכ ׳ה|§ז ׳וױרטשואפוטוצאיזויהײוט אוו;ג '*מישטאגוד אנעאנ

 וגיעוםראכט יהאט װאם הויפכדסיבע, די פארקןלענערט, קא׳טואסטראופיש
 װאם רעומ, וגעילעוגונ;א.י«נ ואייז וציוישוטאיטד, שצעוסטנ ואמואו צוו ורא-סיוףיוחטו דעימ

 די פארגרעסערנ צו •מגשטרעבט האבנ האסוױהט פונעמ אנפי׳רעיר די
צ ט ;אוביםואלייווום .בעור״ייסעם # |  זײיהאוסנ .װא׳ס דערמייט, זיוכ .ףעכעטענדימ |

ט ע קײנ געשאפינ ני ענ  ראטװירט פובעמ אנפירער די ופיטער־האזע. א״ג
ט באצײטגם האבג ײ־ דער װעגנ פראגע די שארפ גע,נוג :געשטעציט ני  נ

 מעג קיאןנ איר אג יוו־אם אחבעיט, מיעצלאיףאיטיװע הוףכיצופיית ׳טייקניט
ט  יואגיטי־ די אבער ערד־מאסיןונ. גרויםעי פאדאנעניע די .אויםניצג ני
 דעד מתט סאךינוםעחעןסיוחט זיכ תאוטנ ^תואוניזיאוצייעס ואגופיורונודיקע שע

 פאגאגדער־ םאושטיסט האוסנ אוינ דאיטוװירט אינעימ צאגע געשאופעגער
שטעטיקט א,ױם איז ■עם יארכעט. זײ>ג װיקצעג רנ בא ^  װירט־ דיער ®ו׳

 דאיטװירט ודער •װיעןצסנ צױט ,1934 יאור ׳פונעמ ׳פצואג שיאפטצעיכעןר
פלײש־בעהײמעם. 300 האדעװעג ־ארנ והא 700■ פארזײעג דארפ

ס זואם ש^אוג־אויפגאביע, נאענטסטע די טיי ראמװירט, דעט פאר ש
ע ,יויכטיקסטע די דודכצופייחג גיכ׳ער Dip — איז  ואורבעט ימע^אראטױו
יהיא. 5000 פיונ שעטעכ א אפ

 גורינג ייארג גאוענטםטעי ודי ואיונ יקואג וחאט^ידוט «ומודיאןביורעה ד׳ער
ענ מ ע ת א ק ואו פ  דער סו׳ג פייצוביטחרואטװירסג די ׳צוווישונ איףט באדײטגדי

ר ,אופער געגנ׳ט, אמיטאנאימ׳ער ײדישעיר א א נ עם ב י ״ ד ג נ י ר א ב  ו
ט ווו״ סу ג \у> װ ס ,ב ע: ג ט ; " צ ; ׳  נ רуװ d ור י פ у ונ כ ׳ו:ר ד א
א צ у ומ у р י ׳ט ײ נ ׳י ד .у י ׳צ ןאו ר י,

ר .5 ע נ א ג נ י ט כ ר י װ ט א ר ־ ט כ ו צ נ ע נ י ב

 קויצא־ 2 ביצױז יזיכ סעופייופט ■ביונעונצוויםט־והאטוויףט כיויגאופעוה ודער
ביחא. — ;אוײזוטבאונ-סטאופציע ,דיער טווג װײיטו מעטעןר
ט 10 ביז געהיאט ראטװירט דער זזיאט יאר 1933 איינ  בינ־ טויזג
טנ ׳האבג יװאם שטאקנ,  אומכעפעד געביג נעדארפט פראדוציר־פצאג צוי

.האניק. פוד 10.000 ביז 8000 פוג
 צויט אונ ק»נט טאורג באודײטזגכ װיכימיוהע א האט ׳ראטװירט דער

מ י י о ׳םשתעשריטעוגעו п פחנ יאיינער ער ׳יאויוז ור־צײגערםוי&ד־אדו!צ ז т• 
װירטנ.
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v. וױרטשאפטנ ביישטאטישע די

 דאם !אוייז װידיטשאפטנ בס־שטאטישע איתאינייזירינ םוג הייגזיכיט אינ
שאפנ .איז עם ווועג אייכיעןחבראוכ־יאד, .אג געווענ 1933 י^ר  געװארנ גע

שער דעד ׳פויכ אונטװיר^וגוג װייטערדיקוער ודעוי פאך באיזע די שטאטי  בײ
 .׳ורי .אופשטאולט, אוג ואדוטעיצ ׳אוו־ונוטעןחנעןטוטג, יייעדע יקיומאוט געיחטונערײ.

 געשאפ׳נ זייכ ׳האוסנ אווזביעןטער, ж ק^וװייוחטניןקןעןם ומעןחהײט וחי אוויוב
שע שטאטי געףטנער. איפדיוװירו־עלע :אוונ ׳ק^עקטיוװע װיריטשאפטג, ס״

 איי האט װייוףטשאפט ביישטאןטישער דעון פונ פאדזײ־שעטעןב ידער
או נ יהא, 1247 סאוטראופנ 1933 י ט אויז זײ פו  געװענ קאריטאם? מי

זזא. 707 גיעןחטגיעןרײ מיוניומ יר,ע1•א*&(ע ימייוט ואוחנ סא 640 פאחנווומענ
 אןװטא־ ינדישעה רער פונ ביאות־באדיופגונגעג ר^ימאטראוג די יצוייט

 יעים וגעוהעןטעןפיש. וגרעןםיטע ודי וגועסנ ופעודטפעןרײ זזי ר«אנ ג־עגופט פאמיעור
 בגי־ דעד פונ אפטװיקלופג רעד צו באצץפג געהעיריקע די ופאר פעצט

א־- ,די ;נןאוד 'װאואט ואווונ וטוער. ,א׳יעןיהע !באו ווויוחטשאופט שטןאוט״ש׳זור א  פ
 מער יװערנ געפירט גערטנער אונ ,פעלדער ,בײשטאיטישע די פונ בעטופג

ט דאןחגזואומ,  זײינ וגעקואיפט ואוױכ ייאד 1933 ואויינ שויונ ופעוחעןטעפייש ודי וװיא̂ו
 א געפירט אופ .ארומגעג^גגענ •גוט איז מע .װו• דארט, העכעי־ע. פי^ א

 א פונ שענ והןאוט והאורטנ מיטטחגחאזנ, ודי ומ״ט פאמופי םיפטעטאוטישפ
 צעיפטפער 175 אוזנ האוחטאופ^ !צעןפטפעןר 150 יצו םאוקווןמעופ ראןיןוטאר

כ די קהויוט. ע לי טי י ג׳ שו פ ר  איז גערטפערײ והער פוופ גערעוטעפיש ע דווו
 תא, פופ צענטנער 77 — קארטאפל יאר: 1933 אע׳ געװענ ,אבער
 — ׳אוגערקעם צעפטנער, 108 — פאמיז־ן^ת צעפטנער״ 100 — קרויט

ואואווג ציעופטופעןר 83
שער דער פופ ואופטװיקצופג די שטאטי  אוװעק* מויז ׳װיףטשאפט בײ

־ .ךעך בא אדובעיט ודער פופ צע׳נטער ;»י־נ וװעחנ געשטעלט י י ו ר ב ע  ג
י וא יווא א ד ו ע י פ  מנבדױסקואאפעראציע די ותאוט י$ד 1933 ואויוגי ייע. צ ו

ײענ געזאליט זי ותאט יאר 1934 אינ אונ .הא 660 פאירז״ט  800 פארז
הא,

 ביירעבייד־ האט זריע־גזאטער״אלנ .אײגעניע באהומענ פוג פיראט אינ
םע זשאופ־ אד אינ שוינ ודערגרײכונגענ: נדוי שטאטי־ די איז 1934 י ײ  פ

 די אז אוזו׳י זרל,ע, ואוײוגיעןפיעור וטיוט ׳באוזאןחגט וגיעןװיענ וװייהטשאוטט ישע
ט זיכ נײיטיקט געגופט ג ני צענטער. פונ זד:ע וקײג אי

אונ־ אוינ קואיטאופי די ואוופהאיצטנ ימ״טנ י&אוגוע ודי ואיז־יגאב ושצעכיט
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ч*

 גאכ אן« .געןפרויסקואואןפעראציע דױגע רי גיט ידעמ איופ *ר״נסנ. דערע
 בױ־ די װערנ פאנאינדערגעװילוצמ ׳בירײט גייטיק, מוז עם אכט. זױיניק

אאיוג שפײכיצעדס קעצערים, פונ ינג
 ידי יאינ זיכ געפינענ געבירויכײןאאפעראציע דער פונ רעשום אינ

 כאזײרימ 238 בעהײומעס, ׳מעצקעדיקע 182 ;װירטשאפטנ בײישטאטישע
 גע־ ה^יט ״צ§טטעורופא,רבאוטד״ ״ודער ופועוךזד. 76 ואווונ ו«ר׳ם■)1 67(

 אפטײלוט; בידעבידזישאנער .געןבינ יאור 1934 פויג ׳פצאנ צױטנ דאחפט
ם, юо .יייע ע מ ײ ה ע ב  25 קראציקעם, 230 כאזעדטעם־טוטערס, 150 ו

טראוסטערס. 2 אונ פערד
 מועפטייקע א װערנ קאינ דאוונ דאירפ ווױוטשאופט בײשטאיטיושע די
 דערנערונג די פארבעסערנ אונ ופאןרגרעםעףנ צו ׳מאוקםיומיאצ אפ באזע

געגטט. ,אװט^ט^מער ץדישער ךער אינ אירבעטנדיקע די יפונ

vi. לאנדװירטשאפט פאר אינסטיטוט װיםנשאפטלעכער דער

 צאיטחווירטשאופטצעכעד פאףבאנדיישער דעד פונ םייםיטעמ דער אי׳נ
 ביריעבידזישואונעד רער ארייג אױב גײיט ׳טאימענ צעניטס אןפ אקאדעומיע

 אױגאיני־ איז וו^ס ציאוטףװיוהטשואופט, יפאור אייטםטיוטווט וױפטשאןפטצעםער
יאיף. 1933 אייג געװאורנ זידיט

 מעטעאףאוצאגישער ופאירװאריפענעד, א ׳אכ% געװענ איז דאים
 בי־ פויטעומ דועוראוחגאונחירוטג יביייז ה;א:ט וװעצכעד טעגוע, דער ואויונ פונקט

 א״נ .איופנואםנ. 1■שומאציע גאוטצ זיכ ואפ געחאוט יהאויןאנ ר׳עןביוחושואןנעור
 פי־ רער אינ געװאדנ פאוחוויאנדצט ופונקיט ראזײקער דער אייז יאיר 1928

ш חער аб гж ш^ 10 ,ג׳עםיטעוטדיק эн קאצװירט פונעמ קײ־&אוטיעטער 
 די בידעבידזשאנ. שטאיט <חע׳ר ופיוזנ מיציאןמעטעןר ж 20 ״וביורעפועצוד״

 יײדישער דער פחנ צענטעיר דער געװיענ פאקטיש אייז ■םטאטציע דאזיקע
 ערשטע די ^נגעהויבנ זייכ האיט ׳באציר־ק איר אפ ואווינ א.יבערװא.נדערונג

,אויפעחװא׳נדער/גר. די פוג באזעצונג
 נא־ זײנע ■מיט יאזעפ^װיטש ׳פראפעםער ׳פאירשטאדבענעמ דעמ
 צוזאי־ סטאינציע ידעיר ואופ א.י_ינגעןגעב׳נ זיכ הא׳ט מיטאוחבעטער עטטםטע

 ױאןם חאייאו:, פיורעבידזושאונעור -פוונ ׳קואיסטע טאוצואוי׳טפוןציע א ׳טענשטעצנ
 ערד־ יעדנ פונ באוחנ־׳אײגנשאןפטנ די <ו/$טנ ׳פאדשטעצויטג נענויע או גייט

 'אויכ פחודסט^נציע בירעד די האיט צײ׳ט שטילו א באזוטדער. מאםייװ
טעשאםנ איונ סטאנציע וױסגשואופסצעכע זאטאציע א װי עקזיםטירט
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 אינ ומאיטעריאצנ טעטעאראצאג־ישע אינטערעםאפטע אוב ערנםטע
ביירעביהזשאנ. װעגנ כאו־נ־מאיטעריאצינ

 גע־ האיט ,אינישיטאצט ,וויוםנש׳איפטצעפעור אײינצייקער ,דאדהוער' וךער
 פונ ׳מעיחזיןט די איבעחוואגודערער. די צװישיג ׳פונ קאודרענ זײנע שעפט
 גע־ אויםג־עשמירט זײניעינ טוע׳ר ׳םאוראיניטװאדיטצעכע איצטיתע זײנע
 ארײג־ יהאט סטאנציע די יװעצכע איפערװאנדערער, יידי-שע פונ װ$רינ

ואוהבעיט• ׳װיםנשיאפטציעכער דער אי׳נ פאריניטעירעסיריט או׳ג געצױניג
צאונודװי^׳טשאפטצע־ פאױבאגדישער דער פונ כ-אישטימופג דער צויט

מענ יציענמס ж :אי,קואידעסיע כער  פרו-וױסטאפצייע זואנ׳אוצע: די איז :נ|
 אאונר־ ופאר אינוםטיוטיט .װיוסנישואןטטצעפג ואו ואוייגי ימעווואחנ פאןרןוואוגדצוט
 פ^רשנ פוג ׳פראגהאמ זױםנשאפטצעכעד ברײטער א ומיט וױרטשיאפמ

 םויע קעירנער^קיויצטורג, פונ זריע מינימ בעסטע די פעסטשיטעצנ ואוג
 פיי־י־י■ צו מייטצעג אױסטעפינענ ׳צאונודװירטשאפט, היגיער ודער פא,ר אא.

 געביט אופנ פחוױאדבעט דוריכפיךג ב״נעונצו׳כט, ׳פיצוכיט, ודי ב־עםערנ
ומעצ^ןחאןצי;ע. פוונ

פאצמדי־ .געשאופנ אינםטיטוט .דעיר והאוט «ווופגאובינ זיינע נאיכ צױים
■«עכאוניזייוחינג, ׳אגוחאטעסנייקו, ׳פייצופט, ׳םעיצעיקיציע, אופט^וינומענ:1 קע

 1934 איג והאט איגםטיטוט פונעמ בױדזשעט רע-ר אא. עקאנאמײו
רושצ• טויזנט 600 באט׳ראופנ י$ד

אינדוםטריע פונ געביט אפנ
קאלכ־זאװאד לאנדאקער דער .1

 גע־ ■אויםגעבויט איז קאצכ־יחנזערװנ גרויםע פונ באזע דער אפ
 נע־ יװאם קאציכ־זאװאד, ;אי צאנדאקא ׳א׳ײזינכאינ־םטאינציע דער בא װ^׳רנ
ביומסנידיזשאנ. שוטואוט רער סוונ «ו.ומי״רעװ אוטעטוער1קייצ 150׳ ׳זייכ פיגט

נ !העריסרײוםוונגעינ יגוחױסע יהןאוט ׳קאיצסזאןװאןד ׳צאטהאוקער וחער פ או  גיע־ ו
 ופאזארגנ פוינ הינזיפט אינ יקואונט װײטםיזרעפדישנ גאינצנ ופאףנ דײטונג

л ופויי די а т האוצוכ. יטיוט
אתים־ ייאור• 1934 אינ זאװאר דעיר ראדיפ .פףאדוצידזפצאינ יצױטנ

 ואוחבעטד די פונ מעפאניזירוינוג ׳דער נאוכ אכער קאצכ. יטאג טויזטט געכנ
 פירא־ רי װעט ,1934 יואןר איוג .װעדונ וחווחםמעופיוחט דואוחפ וװ,אום פר^צעסנ,

׳אױסװאקיסג* באדײטנדײן זאװאוד פויגעמ דוקציע
אדבעטער, 400 העכעד געארבעט זאװאד ׳אויינ הא׳פנ יאר 1933 אינ
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 ידי פוינ געמוו&^ג ןאויפערװואט־ערעך, .יגעװעג זײימגנ ז,יי פוג &רואצענט 70
 אר־ ׳איפעףייקוע די <ױ_יסרוסצאטד. אונ ,א^ראעיע פונ שטעטצעכ קציעע
 זאװאד איפג טאטערנ. אונ ואווקרא״נעד רויםינ, יקארײער, זײמגנ בעפער
 פא־ פונ ,איבערװאנדעױער ץדי׳צע אוייס^די.׳שע יגרופע א א.ויב אחפעט

 אוים פיצנ ואןויסצ׳סנדיעד די בעןצגיע. אונ ׳די״״ט׳עצאנד פפויאנ, צעםטייגע,
פראדוציר־ואויפג-אבנ. אצע שצאגצערי׳ע זײעד

גע־ א,פג דעחגרײבוינגענ גירױםע וה,איט קאצב־זאװאד צאנדאקער דער
 .ה^ט ,װועונגענ מערהײט ,די ׳ארבעטער. פאירידי .הײזער בויענ פונ ביט

;כאצי_ייפטוגיט- עלעקטריישע

הײזער םטאנדארטע פונ זאװאד וו.
 פיאיר״ מא© גע<ויסער « אינ וווערט בירע,פי<דזישאג פוב בויוגג רי
 זאיװאל׳ א בױ|מאטע־־יאצ:. פאדטיקע פויג אױספעצנ איבערנ חאןצטנ

 צונויפגע־ קאגעג עם ,װעלכע פונ יטײצינ, םטאינדאױטע ׳מאיפט װאם
בער װאצט ודזײזעיר, פארטיקע ,װערג שטעלט ערי  גװאצדי־ א ׳געשפיליט \

געגנט. דער פונ אױםבוױנג ידער אינ ךאציע ־קע
 אינגעןהױכנ טאקע “״יצענטעחוװיגפארסאונד ידעד האיט יאר 1931 אינ

 פיראךוציר־ צויטנ ג־עדאדפט והאיט ■װא.ס האצצ־קאומבינאיט, יאזא יבויענ
 הײזער׳ םטאנדארטע צאל סאודײטטדיקע א ■ארויסגעפנ יעירןצעכ פצוא׳נ

•פויװ-ג _ ז־י !פואחסרינגעחט ומןא© טרױוםער ואו зт ,װאן&טנ ם0
m< דער פונ m גע־ איז ;ןאןװאוד ®ןפעט פוייז-וטג רי ואופעןר 

j ׳א מיוט גאןןעעג o f c ;̂נו׳פוטואט ׳חווחםרייס , JOOO אדיבעטעוד 
 .א׳חבע־ 300 בא אוינגאינצנ זאװיאך אפנ געאדפעט יאר 1933 אינ האפנ
 ואווימװידט׳פאפט׳ נאפלעסיקער, פונ רעזולטאט א געװעג איז דאם סער.

 אנםירגדײע מא׳סטישע 'די האופנ יאר 1933 אינעמ "״אוספידונג. צעכער
 אוטװירטשאפט־ טאזדברעכעףי-׳מער דער צו סאופ א געטאוסט אחגיאמגג
 פאראסטװאהטצעכ־ צו .געװארנ (צוגעצויגנ זײנע׳נ אינפירער די לעכקײט.

 :איג געװאףנ »יבערגעגעינ איז ׳האוצצ־קאמפינאט בירער דער ж <זז_יט
 האטי קאומפינאט אפט אחביעט די בױ־טרעסט. קאטטי׳טנ ופוגעמ רעשוים

 דער ארוים גײט טריט, פעסטע מיט פער)אי לואונגזאומ, אופגעצעבט.
דורכרי_ים. ׳טעגידצעכנ פר:עחד»ןנ ׳פויגעמ ?אוטבינאיט

באװיזנ ימיענ ׳האט זײ<כ, כויט תאמביגא׳ט דער זייניט צײט, דע׳ר פא;ר
ש\ל, א ;איףבעטער, די ופאור ווװײניוגוגעג וצאוצ וכ^דײוטנוד״הע א יםוסולי׳עיפ

׳אא. קיטדער־פצאצ א גארקיכ, א



ט ביאמ ■איז יאיר 1933 אי.נ אי נ בי מ ט געווענ אירגאניזיריט ^  ני
שע שלעכטע שטאיטי  פונ איטפירונג דער איונטעד ׳וױױטשאופט עי
קאאפעראציע. ^רטיקער

נ ײ ק
ער \

אמטעאט פונעמ אטפיירויטג פרץערדיקע די ט ווזאט ק  צו געואיםגט ני
גע־ דאווואד יאפנ וואט דעריבער זיכ. באו אייעריװאנדעףער די באזעצנ
צט אירבעטער׳ די פונ פליםעװריקניט שרעסלעכע א יהערשט  עגדערט אי

׳הינזיכט. דער אינ ואוויכ ילאיגע די זיכ

ли האלצ-זאװאד טונגרםער
ײנ פונ זיכ, געפי־טט א.װאד1,ה**לצ־ «וגגוםער דער  בא .הארט זגייט, א

ע ׳דעיוי בא אײןטסאונ־ליניע, דער צי  ^ילאטעיטעד 20( גיקאוליײעווקע סטאנ
נ אונ, 0באובאר**וװם פונ  "טונגוסי יטײכ אופנ — זייט צװײטעד דער פו

ט םי_י פאורבוטת זאװאןד דער איז אזױיאדומ קע.  סײ אײזגובאנ דעד מי
 צו טע!|עכקי_יט די שטעטדיק דואט אוט װאפער־יטהאטסופאףט ימיטנ

געהיילצנ. געזעגטע — פראודויקציע זײנ טראנפפאירטיףט
ט פראחציר־יפראגדאמ די ע  געװענ יאור 1934 אייט איז זואןװאד פונ

 מעשעכ אינ הא:ליצ־מאטערי.אלג. קובאומיעטעד 18000..אינ- אױםגערעסטמ
ענ. צאל יודי פאיהנורעפע^נ זואוװואןד וחע׳ר יחאוחפ יאור 1934 עמ1פ מ א ײ ע  זי

שטאט  שוינ יאר 1935 אינ ׳װיעןצינ זיעג־האומעינ פאױאנעגע «װײ די אנ
ר אחביעטנ  דעחפירט דאנ װעט פראדוציר־פראגףאם די ואוונ ראימענ פי

?ובאטעטעך., 50.000 ביז• װערנ
ד1 ו«טעמ ׳פחאוחוקציע ודי ע ס ן||  בא־ א יאינ װע־ט ותאןלוצאזואוווואוד טו

אױסלאטד. קײינ איוייכ עקםפאדיטיריט ימאם דייטגדיקעד
 :אירבע־ 500 זזעכעיר געאריעיט זאװאד יאופנ האכנ יאר 1933 ׳א\ג

שנ טער. ױ אי איז זײ צו נ געװענ צאל קלײנע א נ  ואיבערװאנדערעד. פו
װאד פוינעמ אטפירעיר די ט . זיב הי_ינט ביז נא.כ ווזאפנ זא  ■גענומענ ני

שאפנ .איבעהוואגדערער זיכ בא אײנאדדענענ צומ ערנסט  זיי פאר ,אוינ'

 אי־ דער קוטענ וזאיאר מוז פראט דעמ אוינ באדיננונגיענ. ינײטיקע די
בעחביראוכ.

ט פאירזאדגט. פולקומ זאװאוד ודער אויז אדבעטער די• סא,ר, והײזער מי
 וגע־ קואאפעראטייװע ואווג געז׳עלשאפטלעכיע אױםיגעבױט אויכ זײטע׳נ עס

בײדעם.
 ׳װלחטשאפט, בײישטאטתשע א ׳אוחמאוניי׳זיורט т 'י׳אר 1933׳ יפונ

ט <.־א,ם  שפײז־םאוזע, אײוטענען М האפנ צו מעגלעיכקײט די גי
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iv. אייזנבאנ־דעפא די
ײזגבאטדעפא די נ א  בא זיכ געםיינט אײז׳נגואג אוםוריעיי־ לעד פו

ע דער צי אג שנ אינ, םט ט דעד צוױ א ט  כאבא־ ■אונ בירעביודזש,א׳נ ש
נ אײנע איז אונ רא,װפק נ דעפ^עינ גרעםטע די פו  קוטט דא; געגיגט. אי

ט ידער פאד פט־דעמאנ  דער .םיאיר ולואוגאינעמי ж צא.קאומאוטיװנ םוינ הוי
אײזימכאנ. ,אוסוריעד
₪ א,י.נ ארבעטעיר .גאשיעןפטימטע צאצ ידער יצױט  צויט ואויכ אוג ו

ע די ,איז ־.באפעצשערויג אצגעמייינע צאל דיער צי אנ ט  נרע־» רי פונ אײנע ס
№ סטאג׳צייע וחעד ייאופ פוונמטוג. ובאיזועצוטעי יפטע  אײ׳זנבאנ־ :אונ &!גמ«$וני

 הוציטוור־געזעצ־ ואוגודערע וחיי ואי ж; ש<וצ ׳זייבוטייאוריוקוע! וא 1?1פאשזןאיװשו
 ריעד יזײינ שאןטיורלעכ לוועוט ורעפיאן ואויוגיער ודי ואוחסאוגייוזאוצויוען̂ם שאןפטצעפע
 דעד אײזנבאג־יטראנםפאדט,איינ פוינעמ 'איסטװיקלוגג דעיר איינ שטיוצפונקט

ט ׳עם געגסט, ׳אוהטאנ^מער יידיישער טיי  פהאיגע די שאירם דעריבער ש
ט לע&׳א די ,פארישטאחקפ וועגג  לןןא-ד־ יווװאציפיצידטע אונ טעיכנישע מי

נ זײ זײנענ איבעהװואנודערער., ייירישע• אנבאקאגגט יװאס ואוגעװ, .רענ. ז י  י
 אױ רעיפא. אייינ ואיהבעיט אןם 'וגעװאדנ גיעשיייקט יװײגיק. זײער 1933 יאר
 ׳איבערװאנדערע״. די פואגןאגדער שיקינ װאם .דיי, אופ שיולד ,די פאצט דא

 פוי. ,אנפירער די ס:ײ אײזגסאנ אוסוריער פוג דירעקוצייע די יםײ װאדיעמ
 אונ אייובעיחװא,נודעןחער ׳אווופןצווזטעמעג וגיעןרג ׳שטעגןדיה זײכעיס דעןפיא איוגעך
ײטיקע די שאפנ אײנצוארדענעינ. זײ .אפ גאודיגגווינוגעינ נ

 גא- שיצעכטע פאוזקדיפצטע ,די װעת גיעשרא׳םנ גייכער װאם מוז יעם
 אײזנבאג. דער אפ ;איהבעט ידער צו איבערװאוטדערער םאכ א פונ וצלו׳נוג
 אר־ צאצ נײטיקע ב-אקומענ,די ,דעןפא ,אינער ידי ז׳<מו יאר 1982 אינ! שיויג

װאגדערער.пאיביע, צוװישןנ פונ .בעיטער

v. גאלד־גרובנ םוטארער די
 אװטאפאטעו• ילדישער דער יאיינ די״פגןײטנ פאראנענע די צװיש׳נ

 װײ־ װא׳ס נ. ב ו ר ר״ג ל א ג די אורט פאדײיטנדיק ואו פארניעמענ געגינט
יגהעםער. איצצ באדײטוגג זײער װערט טער

גאצר־זגדובנ. פיר פונקצלאונידנ סוטאריא יטייב פוניעןמ מרענט די אופ
 א׳י־ ,איבעחחױפט וגאןצד־גרובג, פי׳צ ינאכ יאבער זיכ געפייטענ געגטט אינ
ראייאנ. קצײנחכיוטטאונער ינעמ

אפ גאולד־גרובינ די יאיג אוחבעם די דעחװײצ נ^כ גײט איציט כיז



 א פראידוקציע די ואויז דעדיבער אונ אויפנ הוסטואירישינ אטאליתנ אנ
 ארײנ סער אלצ ילעציטניס דרינגיט מעכאניזאציע די אןבעד באגרעיטעצטע.

ג^לד־פראודוקציזג. דער אינ
 גא^ד־ואינ־ רי איז ׳איי^חסטריע פונ צ<וי_יגנ איביעריקע די אנטקעגנ

 אוג נעעיט אינ געװאדנ אױסגעפ^רשט ׳װי״ני׳קער םאכ א דויםיטריע
 ווױטנשאפט־ .ורייגויק זיי*עןר פאוחאונ ׳אוייז^אכ אזיצרעים ד^זויקע ודי װוענכ

 געאלאגי־ געשיקטע דיי יהאט יאר 1933 אינ. ׳ערשט מאטעוייאיל, ילעכיער
w לױט ג%ד־ופיריא,גע. דער ימיוט רידעהט פא׳ףנהמענ יזיכ ■עקספעדיציע 

 וגעפדפע׳ג ג:א:לד ш וגיעוביויור־יערוטעור ודי ואוזי יזיעיג וצו א:יוז1 ומואטעןחייאולונ אקחע
 אמוד טײכ ,פוג, ברעגנ די ביז סויטארא טיייכ פונעמ ■בירעגג די אפ זיכ
נרויסע. זײנענ גאלד־רעזערװנ די ואוז אונ

 איבער־ צאל די .אייז גאלד־גרובג די איינ ארביעטער 900 די צװישג
 װערנ !פארשטאורקוט סרזי ;אוחע)ר ואןוויכ (אוונ ׳קוליינ. זוײיעד גואג וװאגדעורעד

איפעהװאוג־^רער, ילודישעו גאיזעצנ פלאנימעסיקע דאם

vi ״דעטאל״ פאבריק
 ביחןביד־ שטאט דער אי: איז געהילצ־יארטעצ ׳פרימיטױוער א פונ

 יאר 1934 אינ ידאד׳פ יוואם ׳פואגדייק, נרויסע א אויסגעוהאמםוג זשאינ
 אד־ ״דעטאל״ פאגריק די בוי־מאטערייאל. קובאןטעטער 20.000 געםג
 ארבעט אפפאל פונעמ טייחג. או,י ׳פעגצטער װענט, סםאיניארטע אוים בעט
צעב. אותיאיניזירטנ ספיעצלעל א אינ ימעינל ק^לערלײ םאפריק רי יאוים

 די גיט װעליכע עןלעקטראםטאנציע, אײגעניע איר יהאוט סאובריק רי
 איז יאור 1933 אינ <א;חבעט־פר$צעםג, .א־לע מעכאינייזירנ /צו טעגלעכקײט

 פיאב־ די געהילצ: דאט צושטעלג פונ פיראצעס דיער פואדגריסגיערט אויכ
 טערי־ דער מי׳ט ביוהא טי_יכ ידיעמ ,פאדײינוייקט קאונאיל א ידורכ האט ריק

׳פאפריק. רער פוג מאדיע
 אי» וארבעטער, 200 העכער ארבעטנ “״דעטאל פאבריק דער אופ

 פאבריק דער פונ טעדיטאריע דער אפ איבערװאנדערעױ. בע׳רהויפט
 צוזאמענ- א׳ונ דירעם באזוסדערע צאל ■יאדי_יט:די׳קע א אויסגעבויט אי>ז

 איז עם א^בעטער. ימעהתײט וחי באדעצט ׳זייכ והןאט יעם וװו• מױמטגעןנ,
קלו-ב. א ж׳ קינדער־פ׳ליאיצ ־א !גארתיוכ, м אױסג׳עןבויט יאוויוכ

 קאלעק־ ג׳רוי־םנ א אחגאגיזירט פאפרייק די האט יאד 1933 ׳אוינ
 נעגעבנ באארבעטוגג גוטער דיער אדאבק האט װעןלכער גאדטנ, טױונ
 ד׳עזולטאטנ. יגוטע
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 אויס מאכט אתנעטער אנ פויג פארודי׳נםט .דויףפשנייטצעכער רער
 ארכעטער קװאצייפיצירטע בעםער די כױדיעש, א רזענא 200 — 175

מעדער. אוג רובצ 300 צו פאןרדינעג
אײגיאירדע־ פאבריק די יװעט יאו־ 1934 פונ ׳פראדוצייר־׳פצואןנ צויטג

פאמיציעס. איבעהװאנדערישע 150 ינײע זיכ פא נענ
 ׳׳א;ײנם ׳װירמשאפטצעכער ׳װיפטיקעןר א איז ״ידעטאצ״ יפאברייקי רי

אמט װ&ם  שטאט דעד פונ ביוױ-נג גרו״פע ידי בוי־ימואטעדיאצנ מיט פאז
בירעבידזשאנ.

vn. נײ־פאבריק די
 גײ־יםאפריק פאראגעינע די איז אחבעט דער פונ מאסשיטאב צױטנ

 נײעד א ׳פ׳אור אסעך גרױסע, קײג גיט פירעןבידזשאנ שטאט דעד אינ
 בידעביתשא׳י די שפיצט ,קאנ׳ט װײטמיזרעבדיקפ '.פוארג אויפ אונ געגניט

דאציע. װיכטיקע ׳א ׳גײ־ופאבריה נער
 איצע װאכטע. אײנ איג אחבעטעך 130 אחפעטנ פאןביריק .דער ואופ

 םאב־ דער םונ אויםשטאיטויטג די איופעהוואוגדערער. זײגענ ארבעטער
 עצעןקטוײ אוינ מעכאגיזירנ צו וטאוקסימאצ ואןם ־אויםגערעמגט איז ריק

פרעםט אוינ כײע.ג צוושנייחנ, פופ פףא,צעסנ די םיצידנ
 קעדער־ מוסטעחהאפטנ א ,גארקייכ, גוטע א האוט פאבריקח׳ניי די
יאםציעםי. ,אונ פצאצ

 קיא־ גרויסנ א איחגאגיזיידט נײ־פאברייק ־י יוזאט יאוו־ 1933 יאינ
 א אפ אחפעטער די פאזאיהגיט ׳§|צקוימ והאוט װעצפעד גאדטנ, צעתטױונ

ט אויכ «ווי גריפסנ, אטדערע אוג קאדטאפצ ימיט יאר מאונצ  אפ; זריע «י
יאר. 1934

 האט זי װאם האןם׳, אייז ינײ־פאפר״קן :ד־ער .פ־ויג הױפט־יפעצער דער
 איבער והייזער. יטייט ארבעטעד אצע באזאותנ צו טעגצעפקײט די גי׳ט
װעחנ» פאהגרעסערט ניט אחבעטער צאצ די קאג סיבע דער אט

 ;ים פרא־וקצ״״ע ,ארויסגעפנ יאר 1934 אי׳נ ׳ו־יאחפ נײחפאפריק די
רובצ. טויזנט 2190

vm װארשטאטנ מעכאנישע
 זײנעינ פיך׳עבידזשאס שט$ט (אינ װארשיטאטנ מעכאנישיע די

 ארבעט מעבאנישער מיט זיכ פאױניעמענ װאם איינציקע, די םאמטיש
געגניט. גא׳נצער דער איינ
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 מע וװ צעיכ, ׳םפעצןע^ער א אדגאניזיריט יאיז ■װאירשטאטצ די אינ
 מע װענ סאודײטוטג, באזוסדערע א האיט דאס ואיונ יטשװעקעפ .מיאכט

 פונ איע־ער ׳טשװעןיועס זײמגנ ׳מייזרעכ װי_יטנ א׳פג אז זייכ, ד׳עףמאונט
בױ־םאטעריא^נ. דעיפיציטע סאימע די

 ואיי׳בעןר־ וחעדיירזעד ןאורופעסעור, 50 &א׳ ואוחטעטנ וווואחשג&אוטנ ודיי אוי׳נ
 איבערװאג־ 25 נאכ וורעףנ אסגעװמענ ודאירפנ יאד 1934 אינ זואסדערער.

I 1 פאימי^יעם. דערשע

ix עלעקטראםטאנציע די
 װעצכע ׳ע, ק ׳נ ׳א ׳כ י ט באינ־םטאנציע ®חווזאוהםיענע געװעזענע די

 איז אונ אײגוװיגער 600 ופוג מער ׳נייט געהאט י,אןר 1928 וביז׳נ האוט
 י^עצטע די פאך איז והײזלעכ, יני׳דעריקיע ק?ײנע 120 פונ כאושוטאונענ

שטאט. סאױעטי׳טעד א אינ !אוויסגעיווואמסנ יאר זעקס
 1933 אינ ;האט ביףעבירזשאינ שטאט דער פויג■ ביאפע^קעחגג די

נ יואוי  אווונטועןר־ ןאיוסדוםטריעצע צאןל ודי וניעופאושעום. 6000 גיעצײ^ט #יו
יא,ף. וציו יאר פונ װאקהט יטנ5טוור־אינישטאן5קו אונ נעמסגגענ
 1933 אינ איז יגעזערד מאמוועיר פוג הי?פ אקטיוװער דער מיט

 קי־ 250 .אופ ע^עקטראוםטאנצייע יעחשטע די געןװאדנ אויסמגבױיט יאד
 הא׳ט יוציע5אהטיואןנעד־דעוו,או דעיר פוג יארטאג ־טנ16 ציויט ^אװאט,

.£0עטפע ^עגיינס ׳אנגעצונחנ ביירעבידזשאינ שטאוט וחעןר אינ זיכ
 אינ רא>ליע באד־ניטנדיקע א שפי^נ יװעט ׳עצעיקטראסטאגציע די

ייזיוו־ו׳נג ןױ_יטערדיקיער דער  כירעיבידזשאנ ׳שטאיט דער פונ איונדוסטריא̂׳
אחביעטסדיקע. די פו׳ג קו^טויד־׳באדיגונג ודער אינ אונ

х. בוירנגענ נײע
 יאר 1934 איינ בוימג נײער דער פו-ג אוביע-שטנ נרעסערע די צוווישנ

זואוװןאודן וחעמאונט־מעסאפ״שועןר א אוי׳נ’ ונײ־ופאוםףיוקו ודי <זיוכ געפ-יטט
 יר;א ■א:י׳ג יחאןט קאונוט יווײוטמי׳זריעוסךיהונ פווגועומ «ײ*מויטחוספ^ע וח״

 אום־ נײ-פאבריק הער פונ בוױנג ידי אי״יסגעש^יסנ אנ5פראודוצייד־פ
!אוחבעטער. т 1000 געפעוה

(אוסיגוגידט ■ וףעגיוחרגוג ודי סאוט גײץפאוטריק רןעזר טוונ יהעןר ואפו
רווובצ а$и5«Ь ואו י׳אד 1934[ «׳יג

 פאגאונדער• שױנ איז זא׳װאד רעמאוגט־טעכאגישנ יפונעמ בוױנג רי
 דויחסגעפירט דאהפ ואןחבעט נרויסע א יאור. 1933 ,א־ינ וגעװאר׳נ געוױקאט
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 פאר־ זאיװאול ,פוגעמ כוױנג די ׳דאריפ אעגאוניצנ יאד. 1934 איינ װערנ
$ה 1935 אינ ױערנ ענדיקט י

xi געװערב־קאאפעראציע די
^ונג ׳פוצזײטיקע כרײיטע א  כירעביד־ אינ באקומענ ׳האןט ;אנטװי
 רע־ גרױםע ךי פוינ כאזע דער אפ געװערב־קאאופעראוציע די זשאנ

 גוהויםער ידער !אוהאונמ ואווג וגועטטט ж ׳זייוכ מגופיטעןג ווהאןם תיווזאוחג, זעחװונ
׳װײםרוסצאנד. איונ אוקדאעיע יםונ קוהטארנ אגסעקויטענע צא׳יל

 .;עװעחג־קא^פעךאציע בירעביחשאונער דער פונ ׳פראןדוקציע רי
ק^- אונ או׳ביעטער די ,צווױשנ <גאור ונייט יפאונואןנדעיתעשפרײיט װערט . 

 רי אינ אויכ נאך גיעןגגט, איװטאוגאומעןר ײדישער ידער פוינ ׳װירטנײוועס
קאונט. ,ווײטמיזיריעפדיקט פוינעמ ראיאנענ יאנדערע פייצ

 פאר־ יװעלכעי געוועדב־יאןחטעצנ, 20 איחגאניזידיט זײגעג געגנ־ט אינ
ע, קאיצכ, ציגל, דײזשקעם, ,װעגעגער, מעביצ, מאיבנ מיט זיכ געמענ ^ מ  ם

̂חנ ׳ליפט זייפ, וטאוםנ־נעסהויב. פוווג וזאוסנ אונודעחע1 ;א
 םארײ- װאים שיוים׳טער־ארטע^נ נײ־אריטעצנ, אויכ ,עקוזיסטיירנ ע&

ט קיויםיטארג-איופעהוואטדערער קװא^יפייציוףטע 300 הע׳כער יניקנ  זײע־ מי
 דער איינ ׳אחגאניזידיט זײ׳נענ אדיטעי^נ גדעםטע די פאוטיליעס. רע

בירעבידזשאןנ. שטאט

л ל ע ט ר ״ א נ א ש ז ד י ב ע ר י ב ״

 <ואם ערשטע, די .פונ אײטעו איז ביירעבידז־שואוג .ארטעצ ־ער
 אייבערװאנ־ 10 פויג גרוופע •או וגעגניט. אינ געװאירנ ארגאגיזידט זי_ינענ

 אחג|אגיזירטע (איוםפי־), ינ5מא שיטאיט ׳העיר פונ פאמי^יעם יהערישע
 יאיבער־ כאשצ^םנ ׳ד,א.בנ הײמ, ידיער אינ זיכ ובא• נאכ ואורטעל ואוג אינ

 5אדטע קולײנער דעיר זיכ ■איז אי־טגייכנ וביר/נכיתשאט קי״נ ווואגדערנ
 רײענ זיךנע אינ געןהואוט שויפ ער ׳האיט יאד 1933 :אינ ,איונ צעןװאקסנ

 פעגקיאעכ, ,װינער אוים ארבעט אחטעל דער מיטגלידער. 100׳ יהעכער
ш פףאוךךקוצייע זײג ж גע־ №װ»טט וצײט ק-וזוזצעןד ■אי ןפואןר 

 גורע» דוי ואיופער -װניוט וא׳ױכ וט$ד גועטטט, יאדנ ט?!ויוזו נייט װאחנ
וטעטטט. דער פוג יניע׳ציג

 אירוים־ ,סאװיזג ״ביףעבידזשואונ״ אריטעל ודעך ד,אט יאר 1933 אי־נ
ר 1934 איינ .כעגרןצעכ, יטווצ 6000 צו^אזיג א  ©ראודועיד־־פלאנ ד׳ער איז \

פארגרעםערט. ■םא׳כ א .נאכ
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ומ• טעריטאריע, גרויםע א פארמנטענ ארטעל פונ געביידעם די
 סגדציטנידיהע א .אויכ ^!ציור־־גיעב^רעס“© <הי ואפדע זיכ, גיעפינעג עם

 קצוב, א גארגןיכ, גוטע א אויכ װי אדטעצניקעם, די פאד הײזער צאצ
ט היינדער־ופצאצ א אוסדערע. נאב אונ יאמציעם «י

 א ארגאגיזירנ צו באיוױזנ אויכ האט ארטעצ יפונ פארװאצטונג די
 מיט יאדטעצ דעט באזאהגט האיט װאןם זוירסשאפט, בײשטאטישע נויטע

װיניטער. גאנצנ אפנ גאירטטואךיג
 פרויעיי, פיינ ואדבעט די אנגעװענדט ׳מאליםיטאצ ווערט אירטע^ ואןי׳נ

 קוסטא־ א פףנ פארדינםט חףבשיניטצעפעןו־ דער דעריגרײכט אזויארומ
 450--400 אומגעפער “״בירעביר׳זשאג ארמעצ אינ ,פאומיציע רישער

כױ־עש. א רוביצ

ל .2 ע ט ר ד «די א א נ ר ו ׳ דער פ ע י ג ױ ל א װ ע ר

 רע־ אויס ׳אורבעטנ יװאם סטעצומאכעס, פוינ אדטועצ אנ איז דאס׳
שציטנס. װעגענער, דער,

 פונ איכערװאינדערער די ואיויס מאכנ ארטעצ פוג וגירונט־טײצ דעם
 יאר. 1930 אניהײב בירעבידזשאג קיע געקוטענ זײ׳נענ וװעצכע אוטאינ,

 שומידנ־איבעד־ 50 .געאףנעט שױנ אירטעצ אינ האבנ יאר 1033 אינ
 פאי־.- יא־ צו יאר פויג יוועדט אירטעצ פיוינ פרארוקצי׳ע די װאנדערעה

 וױיסנ פונעם ׳ראיאנענ םאכ א .איינ־ פאןרשופדײט װעדט אוינ :רעיםערט
מיזתןכ.

 צו־ זנינע: ,אורטעל־מיטגיצידער די פונ באדעגונגענ שטײגערישע די
 די ־פיונ דערנערונג די אי״עגעאדדנט איז שצעיכט ניט פרידגשטעציקע.

 קאצעקטײע א ׳גארקוייכ, ׳אןײגעוגע זי_יינ האט אדטעיצ דער »חבעטער.
געביידעם. געזעצשאפטצעכע רײ א אונ גאדטנ

 דער־ ואדזטעצ־מיטלציוד יאונ № וםאוףדיטסט חןףטשונייטצעפעך ודער
 שמידג קוחאוציפיצירטע כעםעיד די יכוידעש. א רוביצ 300 ביז גרײכט

 אחיפניעבנ ארטעצ רער הארפ■ יאד 1034 איג .מער. נאכ פארדימ»
רובצ. טויזנט 400 ביז סוטע א אפ פר^דוק׳ציע

ר3 ע ד ל . ע ט ר ״ א ק י ש ט ש ל ב ע מ כ ע ם ״

 — פעבצ ימאכט נ$סעינ, זײנ פונ זעינ צו איז יעס װי ואדטעצ, דער
אא. הושיעטק־עס שאפעם, שטוצנ,
זיכ ה$ט ימעדהײט די מיטגוציד׳ער. 50 ביז ארכעםנ ארטעצ איינ
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ט יאר. 1931 איינ אתאגיזידט דא  פויצקוט אדטעצ ףער ואח רױוװיאת מי
געחיצצ־רעזעהװנ. גרויםע יארטיקע די סונ באזאוױגט

 יוחסרט זי אוונ ותויפע יא יאױז פורוא׳דוקוציען וחעןר סוונ קוװיאצייטע׳ט <י
פסנ ראיאינעג סאכ א יאוינ פאר׳צפרײט

 ארױס־ יאר 1934 אינ ארטעצ .דער ודארפ• ופראךוציר־׳פציאינ צױטנ
רובצ. טויזינ־ט 300 םוינ סויסע א׳ אפ פראי־־קציע געבנ

л רטעל ״ציגעלעכ״ א
^יי1ו(״ ״צעועןצעכ״  יװ ׳ציגצ־:.זואװואוד, <א פאוקט״ש ואיז ׳)4<||חפי'

 זיינענ !גרוגוט־מיטגצידער די אחבעיטער. והחגדערט יהעמר ארבעטג עס
 אייבעיהװאלדע־ ײדי׳עע צאצ ■קציעע א ,אויכ אדבעטער, קיארײלשע דא

 צ־גצ מיצי,אג א, ואךויםגעגעבינ אדטעצ דער האט יאר 1933 איינ רער.
ג ׳עטאטי׳שעך זזער פאר מ י  ,אוג־ ואופ פיצואןג והער лэд יואד 1934 אינ1 נ

 סאחבעםעד-^ װעט צײט זעצביעד דיער יאןייג ציגצ. מיציא־נ דעחהאלבג
הװאציטעיט. די װיעןרנ

щ ע׳ק יאינ זיב געפינט ״י)״י>ייחפיטשיור .ארטעצ רער т. גא־ א אפי 
 אויס־ זײגעגו אניזיגכאנ־ציניע, דער ,פונ .װניט ניט טעריטאריע, זוגדערער

גיעבײדעס. װידטשאופטצעבע אצע גענױט
 פאר הײזער גוטע זײיעיר אױכצוכויענ באװיזג האט אר׳טעצ ידער

 אונ קיינרער־פצאצ מיסטעריהאפטער א פאדאנ ארבעטער. זײנע אצע
 סי׳טטעמא־ א■ זיכ פיךיט קצוב אויסיגעבויטג. 1ספעצנעצ אינעימ יאםציעם.

קוצטװ־ואןחבעט. איניטערנאוצל$וסאצע טישע

קט״ .5 פראדו מכאז ״כי

אר־ דע־ו־ אויכ זיכ געפיגט "’״ןיױדפי-טשי« פוג טעריטאדיע רער אפ
 װײנ שו-װ,אקם, צייכט, יזײיפ, מאכט װעצכיער ,כיטכא,זפראןדוקט",׳ טעצ
 רע־ נוטע צו ׳דעחגרײביט באז-וגדעןחם יהאיט ואןרטעצ דער פאןווידצע. ארינ

 קירבעםנ װײנטרויבנ, וװיןצדע איבעראחבעטנ ׳פו׳ג פראט אינ זוצטאטנ
יאגעדעס. קאןציער^ײ אונ

 וץאקסנ, צו פערםפעיוטיװג גרוים׳ע■ יה^ט ארטעצ פונ פראודותציע די
פצאנ. דער זיכ פאותידעסערט יאר 1934 איג ׳צוייג

 אינ ןאוונ איביערװאנדערעד מיימגצידער אצע זײנעינ ארטעצ איינ
פאדגרעסעדג. באדניטנדיק צאצ זײער זיב װעט יאר 1934
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 נאב ׳עטאט אינ זײינענ ארטעלנ אוױםגערעבנטע אויב׳נ די אכוצ
העיכעי איי־בעט: עים װו ׳טזםטער־איהטעלנ, שניידער־אונ ארגאניזירט
JttD 150

 דע־ פוינ פיגקטנ אנדערע אינ סאדאינ אוייכ זי״״גענ ואורטעלנ גרויטע
 יקילע־ ״רוויוטעד ביוןאוקאג, ;איונ “״סמאול^קיוור :ארוטעל וחער וווי געגסט,

 ״קיימ־ אורטעל וביחאקאג, אייונ טיי״ ״עחשטעך יוהאוקואינ, /ב ׳אע שטשועװיוקו״
אואווג קימקאנ סטאיגוציען דער איפ קאג״

 אינ חאורפנ נעוועחב־קאאפיעףאוציע דער פוג אדטעןצנ פאראנענע די
 אינ רובל. טויזנט 7 ימיט ׳מילואןנ א אם פ־ארוקציע נעסנ יאך 1934
ш וגיעישאפונ' וװעןליג יצײס (זעקציעוד דעד п צו מער יגאכ ומעסלעבקיײוטנ 

ארטעלנ. די אינ פראדוקציע די .פאדבעםערינ ואוונ •פארוגרעסערנ

קולטור־בױונג אונ ראטנ־ פונ געביט אפנ
ראטנ־בוױנג די ו.

 66 ראיאנ אינ געװארנ ^רגאגיזירט יזיינענ יאז־ 1932 אינ ג#כ 7
״ פוג דאדפראטנ,  Д— ק^רײלשע ,4 — ײריישע ,60 — ירוםישע ז

.7 — ־טוזעמעיי־ אונ 1 — אוקהאינני^ע
 ערשטנם, געעגדערט. צײט דער מיט זיב יהאיט דאחפראטנ צאל די
 פונקטנ• נײשאיזעצטע די אינ דאדפראטנ ^רגאניזירט זיכ האסנ

 Ы•׳ װי רעמ, נאכ דארפדאטג צאל די ׳געיװארנ נדעיםעד א״ז צװײטיים,
ד^חפראט. יעדג םונ טעריטאריע ודי געװאףג פארקידוצט איז

 שטאטראט, א אהגאניזי-רט איז כידעבידזשאנ שט$ט דער אינ
 בוי־ אלערלײ אונ װירטשאפט קא׳מוסאלעיר דעד ימיט אנ םיירט װעליבער

ט שטאטראיט בירעבידזשאיעד דער שטאט. אינ ו-נגעג  ארם פיל $פ ני
וױרטשאפנג בײשטאטי^ער דעיר פונ אגטװיהלונג דער

קולטרר-בוױנג• די וו.
 ק$ד ילדישע, רוםישע, שולנ: נאציאויאלע פוט+צלאינידנ געמט אינ
 — ־יאדיקע7 ,54 פאראי איז שוילנ ־יאריקע4 אוקףאננישע. אוג רייײטע

 יאר 1934 אינ זיכ לערנענ שולנ 77 די אינ .6 — פיאבזאװשולג ,17
ע קיינדער, 7347 ל  אינ אדײנגעצויגג זײיעג שול־עצטער פונ קיטדער א
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d שויצינ 2 אוויכ פונ׳ק׳צואונירנ בי.רעבידזשאנ שטאט דעד אינ שוצד o 
,חײסיושע. |או jw ייודישע >או — י^אםויקע

 »ע סאודיסט פוז^ציעסט 75 ואופ וװעחנ פאוחשוווצ׳ועצטעןר !פוונ העודער
 װײני« מער יעדג אינ איריג׳אניױרט זײנענ װאם םארשוצ־׳אנשטאצטנ״,

 אינ ?[יגרער׳פצעצער, 38 ופאױאנ זנינענ געגנט אינ אדיט. באזעצטנ קער
 פאראנענע די אינ. קינדער. 1000 העיכער איצט זיכ ם׳געיפינעוי װעצכע

дутгр 1000 באי אויכ זייכ געפעיענ יאשציעם 40
יעגי־ דעיר פונ באזארגט יקיגדער 10.000 קארגע װעױנ אזיויאהמ

 ידנ־ שוצנ״ מיט געזעצישאופטציעפקײס טאװעטישער דער אונ^פונ רונג
יאםציעם. אוג דער־ופיצעצער

 זײ אוג שטוב־װירטשאפט .פונ■ באפרײיט איז פרויענ מעױהיייט די
 םא־ רער אינ כאטײציפט אקטייװ זײנ צו מעגצעכקײט פוצע די האבנ

געמט. יאװטאנאמעד ײדישער דער פונ ,פוױ־נג צלאציסטישער
נ פו.יעמ םטודענטנ 100 די ׳ כ ע צ ט ם א ש ט י ר י װ ד ג א ־ צ כ ע ט

 מער־ זיייער אינ באשטײענ ראטוױריט םטאצינםעצדער ביא מ ו p י נ
 ־ער איבערװאנרעירער. .פו-נ לויסדער אדער איבערװאנדערער פונ הײיט

 צוזוא־ גיחטע ואו א^םןצוובעםעחנ וםאווױיזונ יאר צעוצטנ פואדג חאוט טיעסניקוט
 בעסער אצצ װערנ ׳צערנײןאביגעטנ ידי םטװיעניטנ. די פאר מענװױנונג

 רעט געג-נ שױנ טעכניקוימ דער װעיט יאר 1934 אינ אױסוגעשיטאט.
 טאיציא־ דער פאיר מעכאגייזאיטערים אונ אגר^ניאמענ אדױםצאז ערש׳טנ

געגנט. אינ צאנידוױרטשאפט ציםטישער
 םפעציעאע א .אױםגעבויט אויב איז ביירעבידזשאג שטאיט דער יאינ
, ג ש י נ א < א ד ע פ פאהנ נעבײדע » ו ן י י נ ג ע  פונפ־ װעצכע ט

 געפינט ׳טעכני^מ פונעמ געבײיו־ע ידער אינ יאד. צװײ שויג צלאנידט
 בײדע רי איג צ. ו ש ׳ט ר א פ װ א ם בירעביהזשאנער די אױכ זיב

 די איבערװאנידעדעד. 120 ׳םיםטעטאטיש זיכ לערגענ צערנאגשטאצטנ
 פאצײ צאצ יהיפשע א שױנ באקומענ ארגאױזאציעט בירעבידזשאנער,

׳םאװפארטשוצ. די געעגדיהט »האפנ יװאם טוער, צוגעגרײטע טיש
 איונט־ ירײ א אױכ ם^וצויאניד׳ט בירעבידזשיאנ שטאט דער יאינ

דערװאיו׳םענע. .פאר שוצנ
 רי בא ארוים ניבנ פאציטאפטײצנ די װאם צײטועענ, n אכוצ

 רעד איונ יצײפהנגענ וגעוטנוטצועב׳ע יצװיי דעחש׳יימג ווזאטוויורטנ, יאיו׳נ מטם
■ — רוטיש איונ ױדישו איג. בירעבי/דזשאנ, שטאמ ד י נ ע ד י נ , 

׳נ״. ד ע a ש ר ע נ א ש ז
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 דירעקטנ אוג מיטצענ די אפ .איז בירעפיודזשואנ שיטאט דער איג
 געבײדע פעצלעאעо א נעװ^ר-נ אויסגעבױט טאםגעזעירד פונ אינט״ל

 ו־ ל v מ בירעבידזשאנער דער ערטעד. 400 אם ר ע ט א ע ט א פ,אר
 דע׳ר םא מואוםסװע ואיג געשןאפנ יזי׳כ והןאוט ׳ומ&אםער ׳ד ע ׳ט א ע •עיזט כ

ער פונעמ אונ מאסגעזעהד ,פוג והיאפ אפטיװםטעד №ו שנ מא  מע־ ײדי
 אגגע־ ארטיםטג 40 העכער פוג באשטאנד א אינ איז צוביע־טעאטער,

בירעביודזשאיט קײנ כױדעש «ײ אינ קומענ
 זײינע מייט וףע׳טו ׳טעאחםע־טעאטןןר ׳י״דרשעור ׳ביורעוםיודזישאונער ודער

געגנט. גאנצער דער איבער מאםנ אדבעטגדיקע די באידינענ גאםטראצנ
 צעוסט־ רי ורווחכ פייפטעטאוטיןע» ׳פי-חט ואורבעט ׳קוווצטווחעצע װייפטיוקוע וא
 ארגיאניזירנ» פעריפערי׳ע, די יאדיניט װאם יו, ע ט א י ל ב י ב ראצע

ביפצלאטעקנ. גאװעגאגכע דיק
 פאצייט־ באדײטידיהיע םייסטעמאטישע א נעפייר׳ט אויכ װערט עם

 דורב נעגנט גאנצער דעד פןג באפעצקערונג ךעד צװישנ מא׳םנ־יארבעט
 אוי וױרטשאפטצעכע פאציטישע, אפ שמועםנ אןג .פארטראיע צעקציעם,

 קצובנ. 6 צייעגשטייצעכ, 24 פאראנ זײנענ געגנט אינ קוגטור־טעמעם.
 טעצע־ די געװא-רנ םארגירעסעד׳ט שטארק איז יאר צװײ צעצטע די באר

ט ׳פארפונוהנ איז בירעבידזשאנ שיטאט די פאנ־נעצ.  גאנצנר דער מי
ט אויכ אוג פעריפעיריע  װײטמיורעכריהנ פונעמ הוייפטשטאט דעיר מי

כאבאראיװשי». — קאנט
 טע־ אונ פאיטשט דער פונ ארבעיט די פארבעםערט אוייכ װערט עם

 צװיי־ םפעצלעצע א געװ׳ארנ פארענ־יקט אי׳ז יאר 1933 אי־נ צעגראפ.
פיאטשט־זגיעבײדע. שטאקץקע

געגוסט. יאיג וראודלואיואפאראוטג צאצ ןדיי געיװיאףנ ופואורוסרעםעןולזט ■איײז■ יעם
 אופנעשטעצט איז אקיטיאיעד־רעװאצױציע דעד פונ יארטאג ־טנ16 צומ

 גאי-צע די יארינענ דאר,פ •װאם ראדלא-םטאטציע, ,חאי^נע א געװאדיג
נעגנט.
 װ־עדנ אופיגעטאנ 5םי אפער נאיב דארם דערגדײכונגענ אצע די בא

 פונ באפעצקערוגג דער צװישנ פוצטור־ארבעט די פאר׳שטארקנ צו אפ
בידעבידזשאנ.

 אי־ פונ בעזשיב: אפנ װאקסט בירעי״דזשאנ פונ באפעצ׳קיעךונג די
 שטעט קיצײגע פונ מערהײט זײ.ער אינ אג קומענ װאיס פעירוואגדעדער,

 קוצטור־&אציטי־ ■טאג־יטעוגצעבעיר א אינ זיכ גײטיקנ אוג שטעיטצעכ אונ
ױנ: דער ארומ מאסנ די מאביציזירנ צו קעדײ באדיגונג, שער  בו
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 אומראכ־ יקע־ײ ׳מיזדעכ, װייטנ אפנ פ^חפאסט םאצנאליםטישט פוטעמ
 ג־ויס־ אונ שאװינדםטישע טאוצואנאליםיטישע, די צעקלןאופג !מאנעסדײ»
איבערװאנדעדער. שיביטט איעיקע ציוױשנ שטימוסגעג ימעלוכישע

ли באדינונג מעדיצעישע די
 מעדיציטישער דער מיט גיעגנט דער אינ לאנע די איז ערגעיר פיל

באדינונגו.
אויםגע־ איז עים יוװ בידעבידזשאנ, שטאט די רעכעגענ נייט אויב

 ■קאבינעטנ באזונדערע מיט ,נעיטלעכ 60 אם שפיטאל גוטער א בויט
 קיטדער־קהאט־ אוינ געעיןאלאגישע טער^פעװםישע, בידורגישע, פאר

 קײינ ני׳ט |ואןכ ,פעןהיופעור״ע דעור |איט וסאיד׳־ינוונג מ׳עדיצויונישוע ודי ;אייז קײטנ
 בייורעןביודןזשואוטער דיעור ואיז וףערזטאר יטאוקוע *א״ןנ ®הװי-לי• מאפריודיקפדייקע

פעריופעריע. ידער פונ קייראמע מייט איבערפולט שטעגדיק שפיטאיל
 צײטהײל־ א אדסא׳טיזירט אויכ איז שפישאל בידעבידזשיאטעד באמ
 שטאט איט דאיקוטױרימ צאל רי עלעקטרא־׳קאבינעט. אנ אונ תאטעיעט

באפעלקעדוננ• אדבעטגדיקע די בא־ינענ צו אם קילעקט
 10 ביז 4 פוינ שפיטאלט קלײינע פוגקטנ 8 אינ גע׳גיטט אינ יפאחאנ

 אוט ׳דאקיטױרימ קײט גיט יהאיט זײ ■פונ מעחהײט די איבעד בעטלעיכ,
 צאל ׳גרויסער א אינ מעך־פערוס^טאול. מיטעילג ,פויט בלײז באןדיטט וועחנ

 װאפ פ^םטנם, מעדיצעישע פאראנ בלויז זײטענ פוגקטט יאזעצטע
 דעט אופשייל^ דאס ארגאטיזירנ אוט פאל נײיטיקנ א איג הילפ צו קווימענ

שפיטאל. נאעיטטםטג איג יקחאטקינ
 דעד פו׳נ באדינוטג מעדיציױשע די טארבעםועהנ װיעגט ופראגנ רי

 אע אופגאבעם ■טא׳עטטסטע שארפבטע די פונ אײנע אח :באפעאקערונג
געגונט.

 ו־ ק בא׳װוסטנ דעט מיט איבערנעמע׳ט געגנט די זיכ קאנ דעירפאר
ט י ו א  דער פונ קילאימעטעיר 35 זייכ געפיטט װאם ר׳/ ו ד ל ו ״ק ר
 אײגצײטיק אדײג נעמס “״קולדור קורארט דער בידאקאס םטאנציע

 רעװמא־ װי קראגקײטנ, איזעליכע דעריק,ער הײלט אויי מעטטשנ 400 בא
 זעלטענע דערצו פאדמאגט ער אא. הויט־קריאנקײיטנ פאדאגרע, טידמ,

קווואלג. מינעדאלע
пרעומ. פארװ־עסערנ צו שטארק מעגלעפקײטנ אלע זזאט .רןיוירארט דער 

 װעט ער אז ניט, סא&עקי תײנ איז עס אוג א׳רכעט זיינ פונ פארגעמ
לאטי, אינ אויטדיז ביא ׳קויר^רטנ בע׳םטע די פונ אײגער װערני אינגיכט
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איבעדװאבדערובג פונ געביט אפנ
קאנטינגענטנ איבערװאנדערישע די ו

 וויײםרום־ אינ שטעטלעיכ די פונ :איובערװאוגדעדעד סרופע יעידשוטע די
 1928 מני אי< טיכאסקע קײג אגגעיקומענ א,יז אופראןניע אונ לאיגיד
יאי.

̂ופ כיזונ ;אויגגא-נ־צנ בירועובייהדטאג קוײונ ואייז ייאר 1928 ים
 וג!ע- הןאבג וווואס פאמיליעים, פונ פיאחשטײעד מעחהײיט די מעגטשנ, 800

 זײע־ אינגיכנ אווזער אורויוםפאדעדג קענענ אפ באדינגונגעינ שא&נ זאלט
 נאטייר־ אוייסגעןפאילג איז איבערוווואנדערער עחשטע רי אט פאימיליעם. דע

׳טײוגיע. די באתעהשנ ופונ סעחנואוד שיװערםטנ דעמ אגביעהצולעבינ ליעכ
 זו׳מער יחער וגיעװענ ואויז פערהאוד יעחשוטנ ופווגעמ צצט ^וןעןוזםטע ודי
з א1 ודייעך וגעןגואונגעןנו א№ ׳עם װעינ ,1928 л ,אינ :א״ובעחהו״פט ורעוגוסם 

ופאוחפלייי״צןוגוג. וטרוחסער וא צוו מנבד^סט דויאוסנ а/ור$ ;אװגופוט, וא:וג ײוול
 פאדשטײט יגעװענ. גיט לאגיג שױנ קאניט א-יינ איז פאיהפלײצונג אזא

̂וט חאם א,ז זייכ׳  אייבערװאיגדע־ װיייטעהדיקיעו ודי ואופ געװיירקט ׳שטאדקי והן
 בייףע־ ק.ײינ אוריביעוהגעװאינדעירט האגנ י:אד 1929 וא\נ אווינ ׳פלענער ריישע

 בא־ א איטגעקומענ ואוי,ז מאןל והאום ונזעופאשעים. 1000 איעגואונוצונ ב״רזושאוג
לעבנ. ניי א דא■ בויענ יצו :וויצב פעםוטנ מיוטנ פאומייליעם ׳צ|אול דײטגדיימ

.אזוי: געגואועענ איז איבעחװאונדעיױונג ענװײטעןרדיר די
 פהנ שטעטלעב אונ שטעט !פאךושיײדענע פונ .זגיניענ ״אר 1930 איג

 קיייגי געןוחאורג ואופמןןשויקט סײףעוחג^טט אחנ ׳װײיםרווםלואוטד אוקוחאל-ניע,
 — 1932 אינ ,3000 — יו$»ר 1931 ואיונ ׳נעפאושעם, 1500 כיורעבי.דזשאג

,3500 — יואיר 1933 ׳איינ ואןחנ 9000
 גע־ אפגעשיקט י,אר 1934 ביזנ יוא־י־ 1928 פונעימ זײנענ .אזויארומ

איבעהװאונדערער., 18800 וביויףעבידזשאיג י-ג ■קיי יװאוהנו
 איג־ מיטנ צונ׳ויפגעפאלנ איז בירעבידזישואנ קײונ איבערװואנדערונג די
 םאוצלואליכד די װענ צײט, דער מיט והה. פינופיאד, ערשוטנ יפוונעמ הײב

 א׳פ פאנאטדעיתעװיקילט בירײט זיכ וה׳אוט ילואוסד אינ אויגדז בא בוייוופג יטישע
 ארעמ־ יי־ישער דער פונ לאגע סאצלאל־עתאנאמישע רי נעביטנ. אלע

 תאט וטעחהײיט ידי געענדעףט, ׳הא-דיקואל צײט יענער צו זיכ האט שאפט
 ידעדיבער ארבעט, פראדוקטעוער אינ אדײנוגעצויסג ׳שוינ יאוחכו אופנ זיכ
 בירעביד־ אינ איבעהװאנדערער די פוג באשטאטד ׳םאוציאלער דער איז

 װאט איכערװאטדערער, די מייט פאחניל״כ איג אטךערער אנ גאר זשאנ
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 רי א-פ אונ קריס הײנ ערד־א-רבעט א,פ געװארינ א-ריבעהגעפירט זײנענ
 אי- מיר יהא-בנ יאד 1930 אינ אויב יאר. 1928 ביזנ -פאנ־נ אוקדאיינישע

 צאל באדײ-טנדיקע א יסאיכ געוהאט איפערווואונודערעד די ופרג באושטאנד נעמ
 געװעזיע־ -פ-ראצעניט דער יאוו־ 1931 יאיינ איז ^ײסתעסר^ער׳ געװעזוענע

 װײ־ די אינ אונ )6—5( נישטיקער א נאוי שויב געװעןי- והענד^ר ■ניע
 אוי־ העיגרלעד וגעוויעזענע קײנ :זיײנענ 1933 .איוינ 1932 יאוהנ טעחדי׳קע

 געווענ, ני.ט ואיונוגאנצנ איובעהװואונודעףער די פ-ונ באושטאגד ׳סאיציאואנ -מגמ
 ים׳אצלאל־נעזוגטע די הואסנ ׳בירעןבידזשאונ קוײינ ואופפאירנ בייזנ ניאוכ װיייצ

 גע־ ארגעט, פראדויקטיוװער ימי-ט זיכ .פאדגעמענ צו באוױזנ ע^עטעניטנ
קווסוטאוחג, אדעד א-רבעטעך, ׳װ!אר.נ

 בירע־ ק־י״נ ואיבעהווזאינדעןױער והױ&ט־־נרחפעס די יזיינעג י. 1933 איג
 דעפי־ אם גיעןאורבעט והא-יב-נ -װאום ׳קיוםטאחנ, פונ ביאןשטאנענ בייתושואנ

 ־,סעזאונ־ואורבע ןטוווץטאונעם; טרעניער, *פװואדצ־ןאוחבעטער, ׳רוױואוחס ציטנ
 אפ ואויבעחגײנ געװא^ט האבנ װאום -הא-רעןפא-שניקע׳ם, אנדערע איוינ ׳טער

a״ ,בידעב ואינ וםאוקחטענו $ןחער עחחאױב׳עט w n י׳פיקאוציעום. יגייע הװוא̂ו
 יװער־ צו אורבעט ׳ספעציע^ע -יא וגעװ׳אורנ דררכגיעופיוחט יאיז׳ דעמ ואבווצ

 שטופא־ אוױונ־־מאוכעחס, סטאי^ייער׳ס, טעםלעדום., יקוןא^יטייוצידיטע ביד-ג
 פא־ נײטיוק זײעיר וזײנענ װאם בױ־ואהבע׳טער, «גודערע אוג מו^יעהם טודנ,

בוױ׳נג. גײיעד יעדעד פאר װי בירעבידזשאנ,
 בירע־ יןײנ אןפגיעשיקט געװענ זײנענ וווןאום נעפאשעם, 9000- ודי םוזנ

 יפונ ואויזחאולנע, סונ׳ וגעפאורנ יפראוצ. 78 יזעניענ ייאר, 1932 אי-נ בידזושא-נ
 זשי־ קרעמעפטשוק, יאומאנ, קאימעיעצ, פארדיטשעיװ, װי שטעט, אזעצכע
 טײל קלענערער א ׳אונדערע. ואונ באלטע ןיניאווױעװםפ, וװעיצע, סאוטיך,

 -נע־ ט׳טווודנאוחװאליסםפ, קיאופײיגיאןדאד, שטעןטצעכ: די א.פ ופאלט זײי פוג
 »ותדא-ינע פוונ ואיבעחו-אנודעןףער צ-אצ דא-זיוקןעה דער צװיישנ אא מיוראןװ
 'אײ-נ־ 1924 א.ונ נע-פאשעס) 4954( פאימי^יעיס 1340 געפונעג וזייכ -האבנ
 זײ־ געןװעי -איובערוווא^דעורער די צ;װי*שנ ואויז ׳ז׳ע&בסטעטייקע צאיצ די צצנע.

באדײ-טסדי-קןע. א עד
 ׳איביעדװאנ־ די פאר אויכ כארא?.טעריסטיש זיינעג צגיגער זעצבע די
 אונ שטעןט די פיונ וזײגענ יואד 1932 אינ װײםדוםלאסד. פונ דערער

 126 בידעבידזישאג יתייע וגעןװאיהג ואפגעשײןט ׳װײםרו-ס^אנוד פוג שטעט^יעכ
יווגסט. דעריקער אײנצלנע, 422 איו-נ נ־עפןאושעם) 454( פאמיציע׳ס

 יאינ־ בירעפידזשאנ פײנ :אופגעשיקט 1932 אינ -האוט ׳מײירעװ־׳גענניט די
אײגצלנע. 164 זײ פו,ג נעיפאשע׳ס, 486 גא׳נצנ
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 ערוננ איכערװאס די איונ.בירעבידזשאינ טאורניעמט ו^חט טאזויטדער א
 אויפצענדישע די פ־: .יגיעןוואוהג ופןאןחוױורק&עכט אויוז יװ^ס ׳אויסלואונוד, פונ

 קא 12 יפונ זײינעג יאך 1932 ;איג ;אדגאינייזאיצייעום. עבע ̂ ט געןיעחױזפרצנ
 װעל אחבעטער, 784 בי׳רעביידזשאנ לןויינ געןלן׳וומעג1 צי/גנדעור פיטואליםטישע

נ והןאב-נ כע י  בוױ-נג ■סאןייא^יסטיישער דער אינ ןאײטגעש^םנ אקיטיװ ז
 לענידעד די צװישג געגניט. ואןװיטאונ^מער ץדישעד ־צוקיטפטימער ךער פיוינ

),83( לואוםװיע ),101( צייטע מאנ), 116!( אהגענוטינע געװענ זײנענ
בע^גיע ),65( רײסשלאנד ),74( טאצעםטינע ),88( פיףאמרײכ

א׳א• )30( פויצג ),61(
שע די ׳צוװישוג  באדײטנדיהע א געקומענ א,יוז ארבעטעד איויס^דיי

 יגײטיקט ביריעבידזשואנ יװעילכנ ;אוינ בױ־וארבעטעיר, קוװאליופייציהטע צאצ
ט־דג די אובער זיכ.  דער ואונ ךאיײאג ביורעבי-דזישואונער יפוג ^וטפיהונג דעמי

 ארוים׳גע יאד 1932 והןאוביג:אינ אוחגאניזאצייעיס ראיאינע 5םײ גירעםוטער
 אי־ די איעאהדענעג צו>מ באיציונג דער אינ גןאב^עםייקײט גדויס װיזינ

n ציאצ ׳גדעסטיע רי אוג בעחו״אנדעףער y ^ m m איבערװאונודערער 
 ׳.האיי^נענ אינדערע איג א-ײונגעאורדטט זייכ אונ בידעכידזשאנ פאר&איזיט

׳מיזורעכ. ,װײטג אייפג
 בידעבידזשאג איג הײזער פוג בוױ-ננ דער אינ лвдю ׳קריבערישע די
 ארגיאגי־ ראי^נע די םיי יןאטעדד צעסטראלג דעט יםײ ג׳עצוװסגעג האןבנ

 זגי יאר 1933 איונ איוינ איבעןר,װא,נדעדוגג ךי ,פאורשמעלעדנ צו ז:אוצייעןם
 נעפאישיעם. 3500 טאר בידעביודזשןאנ <*ייג געװעג ерФцмвйр ש׳וי,נ גענ
 600 - װײסרום^אנוד אוינ 2373 געגעבג אוקטאינע האט זײ פוג

 יגע־ -ארײגגעלן^ןט יואיר 1933 איינ ,זײניעג אויסצואינד ופונ אייבעחװאנ^רער.
m וואןחג v w  л щ וביידעגייד־ ואינ ואײגגיעאוחחסטע פוליעןר די ופוןנ וםרײיטט 

«.). 26( זש,אג
 מוניארנ ׳^פגעשיקוט י;אר 1934 בידג ׳פערלאוד פאוחנ )אייז .געזאד״ט, וװי

 ^קטיא־ ערשטג צומ ;איבערוסאגדערער. 19000 ,בא בירעבידזשא.: <ןײג
 7000 זײ יפונ געטונענ א״נטאניצנ אןבעד ׳דו^רט זיכ ׳הואובנ יןאר 1933 ביער

יבנ ווו׳אם והו^פט־יםייבעס, די ׳נעפןאשיעס.  אפ גירױיסג אזואו צו געןבחאוסט ה̂ו
 זײ־ טרונט «ינ יארנ. סאזונידערע איינ ׳פארשיידענע געװענ זײינענ פצום,

םיפעם• אףעצבע נעװעג דאום ינשנ
 געפאר^ זײגעג אויכעורװאוגדעירוניג ידער ופווט יאורנ יעךושטע .די ■איינ

 איווטפןאורמײדצעכע רי וטאוהגיעשוטעיצט יגלט יקיאאר זיכ: והואגנ ,װ^ם ■טעניטשנ,
-נ ינײעמ א &אט'&אוזער׳מנ שוװעריקײטנ אינעמ מיזרעכ װטטנ אפג האי̂ו
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 וװײנייין ׳מענוטישנ ׳גע&אורנ ס׳זייינעג ־פערלאד. ׳אמואוניוזואצ^נעוצנ ערשטנ
 גחאבנ קאוחטושעװענ׳ װי אןיחביעיט, פיזיישיער 'ישלוערעיר אזא צו צוגיעןפאסטע

v זײנעג זײ פוונ •םןאוכ א יאוז זיכ, 'פאףשטײט אואוװ. קאטאװעם v m ואינ 
ארכעט. גרינגעדע קרעינ יגע־תאגיט יהאט מע וװ שטעט, פאדשײודענע

 פאשעט איױסגעימאיפט יהואבנ צווו־ייהגעמעחטע די ■פוןנ צאצ יגרױםע א
 יגע־י אפנעשיקט זײנ׳עונ יװאם וטױנעניכצנ, גצואוט אונ ׳איינומאוציוחנ קרא«ע,

.זײ. וװעגנ זואורג׳נ פוג װי&רב1 צו פואוטער ׳קיעדײ יבצויז ׳שטעיטצ פיוינ װאירינ
 די געיוזאיט הואפנ ואופפצהם נרויםונ 'איגיעט שוצוד גירעםטע ודי אובער

מ ארגאניזואיטערם■ ע פנעמענ פונ  אייבעחװאנדערער די איײונואוחדענענ אירנ או
 ׳אווטפ^ראגט־ וולוויונווניג, « אודיונוגו<טגעוג1«כ שצועםטעו וביורעןביוךןזושןאוס אי׳נ

ט אייבעהװאנידערונוג, דער פונ פצאנידונג װארטציעכע  בױ־ דערצאזבאדע ני
אד איוביעחווואינדערער יציר באוצלונג ראקוראטישע צ  ואד־ װירטשאופטצעכע מי
םנוצונג ריכטיקע גייט דעהנעדלגג, שצעכטע &צריאדישע גאגיזא׳ציעם,  אוי

שײדעכע פו-י ט -האט עם, ■ווואום א.ט — 'לולואציםי^אוציעים, פאד כ א ה עי  צומ נ
 ערנ־ ח־זאום א,חביעיט. וורײוטיעוחדי׳קוע ואדוווטטערעסנ.רי ׳ציוע* 'אופופאוום, גר,ו״םנ

 ■ױואום יאר, 1932 ודא<ס ׳כעורריעונ אוי׳ז1 ואופופצוחם פחנ’ ׳הויוגזיגט ואיונ יואור םטע
א&ופצו,ם. 80% נעגעבנ האט

 זואבנ י,אר 1932 ופונ אורביעט ידער איונ ודוורכדעם וטויופג ודעימ יאט
ט זיכ ודואבינ ^־עצכע ׳קצאםנ־סאני-מ, אױ׳פגעטויצט טי א  ופאוחשופרײטנ צו ב

ג ביצב-וצייימ אצערצײ בידעביידזשאנ װעוגנ  רע־ יװעג: צייוגנם שרעקצעכע »
 פמיעמ ׳אובער ורואויואונ. דעומ ׳□אוהיעןףשנ צו ואוומעגצועםלגעט קצוױמעלשטער

 ודעריאי־ י&וינ טוועד .ידי ׳פאוזייטיװע׳ט יםאוכ אי1 מניצעחניט יא.ויכ »היאובונ חחרכדײים
נ פציענער’ וױייטערדיקוע די איןאנ.4 .פףנ ואוונ בערװאנוױערוננ  אי־ דעד פו
 די א,חנ סאוגודיוטדעוט ומעןר םואב ׳א 'געןװואורנ ׳שויינ זײניעונ בעחיוואגודיעורוע

עדנ אייצט װערט אייעךװא^־עורער צאיצ  צויט שטרעיג באישטי׳מט ■מא.צ י
ביורעפידזשואונ. פוונ! מעגיצעיכיקײיטונ רי

 1933 ואינ ׳אייובעחוואוטדעחער די יפוווג ואויפונאומ ודעןר m יטואקע ודעריגעןר
 פאוףפוטדעװעטע פחאצענט דעיר איוינ .בעםעיר פי-צ געװענ אוחגאגיזיוהט יא;ר
 די יגעפידט 'װעחט ׳שיטױענג ובאזיינידעףם יגרעםער. ערעכ איג אינ •געװ׳ענ איז

יאד. 1934 איג װעחבירונג

יאר 1934 אינ איגערװאנדערונג די וו
 א.חג'אניזאציעס ׳אוספיורגדיקע •בי׳רעביודיזש;אונעיר די פונ פציאג צויטנ

װאם איבערװאגדעירעיר, 9000 יאר 1934 איינ ׳אויפנעמענ מע< דארפ
4—625 9^



 אזױ: ׳סעסט^רג וױחטשאופטצעכע די צױט װערנ איײמעאוחדיגט דאיױפנ
 — והאיטװיחטנ ואוווג הא&וױחטנ וףי אייונ1 ,3000 —י• :אויוסדוסטריע ודער א.ינ

ען ידער אויינ ,3000 צי חאו חב^ו^ עוו^  יאונ־ כאוזוו׳סחעדעי ׳א׳י,ג ,2000 — גי
.1500 —: ׳בויווניג ודער י&אד דיוףעהט ביױ־יאוחבעיטער וא׳ונ 600 שטאצטנ
 געהעריקעױ דעד בא נו^ר !אובעןר ׳חעאצעיר, ופוו^ק« ׳א !אח ו&וצאנ דער

 נעזוערד־ ^•מעיר׳ד־אונ <די,איחטיוקע ,פוג ואעשטרענגיויסג פאדאגטװואחטצעכעד
 פונ ׳טראוניםופאןרטידונג אונ װעדביר^נ ודי װעירנ ׳געזייכעורט װעט טוער

 ,ביירועבידזשא־ די ופונ זיכ ׳פ^ודעףט טער ינואוכ ׳איוביעלוחא^רער. צואצ אזא
,איובערװאנותךער ׳די יצו ובואוצץגנ םאצןשעוויוםוטישע ׳עמעםיע יטוער נעור

סארופעםטיקג. אוונ זײ אײנאהדענעג באימ
 מי-י ד־יטנ םונעומ רעגירונג .חער ׳פוינ ■באשטייטוסג והי&טאורישע ודי
שער א א;ינ דאיואינ ■ביירעביודזשאסער ׳פאחװאנידצענ ׳װיעגינו יואיר ' 1934  יייי

 ■מעיגצעכהיי-יטנ ניייע געעפניט ובאושײיטפערצועכ האוט יגעגונט אזחטאגאמער
מנ יא| ואןפגעװיעהט ואוונ  ירדי־ שיוםטוג .ברי״טע ידי מא ואיטטערעם גווו^רי
 איונזישעניערנ, — יטועןר ׳מױואציןפויציהטע די ׳ביאו אייויכ ■אווזפעטנןדיקוע, שע

 אונ עןקואנואמיסטג1 .בומ־זאציטערס, פעדאגאגינ, וחאמוט^ריומ, אמחאוגאטענ,
 :םואוצלאצייפיטיישנ דעמ כויענ היעצופנ וכגחעכיודזושאנ קײ׳נ פאדנ צו אגדערע

 פיצגעשטעענעור< דעד אט יטאקוע ואוכעור ׳מיוזחנכ. וװײטכ .אופנ פאוחפאסט
 י־ צ א ׳װ ה נ ג וי ע ׳ר ייט ש ים ,ר ע ד ׳נ ו ׳ז א פ א פארערט אינטערעם

בייירעבידזשאנ. פאר איבערװאנדערעד יפונ ב ײ צ ׳ק ופ א ,נ ,װ י ט к ט
,אוזעצכע יפצויז פואדנ דאוהפנ ג-עגסט אװוטאנאמעןר יידישער דער אינ

 מײינענ װאס גועזונט, <טאהאיצייש אוינ פייזיש זײינענ יװ־אוס אוהפעטנודיק־ע,
 ׳כױו-ניכ ׳סאןציאציסטישעד דער איג זייכ; פאטייציקינ ציו ואמטיװ אוג עחגםט

ט ;א,ויב דעריבער זײינענ אונ געגסט אוװטאנואמער1 ודער פו׳נ ײ ר  ו צ ג
5 ו P י_י ב м э ונ !איד א ופ יעו •צ ןאו ונ у ונ у 'י ור ע וװי יש pi ד ונ י ןא ׳ט:■נ ײ v ד 

1 .י ג. ז,נ ׳י ב.ו
 מענטשנ, ד־ײ ערשטער יחעיר א.ינ פארנ דאוחפני ׳פאצװײףטנ די ,איייג

у װואים1 צאנוהװיירטשץאופט, ומי״ט ג,אק|אינט ומער־וװײניקעד זײינעג .ווואס у у у р 
 קװאליופיצילטע אהינ פארנ אוייכ קואונענ m אהג ופי ארווכז ארווטג״נ
 זײ אויב םעזאוג־ארעעטעד, שוואדצאחביעטעןר, ופוולמאינ־עפ, ק-וסטאוףנ,

 בעע־ װיצנ צאונחװיףטשואטט.איו״נ מ״ט זייכ ופאורנעוטענ יצו עירנסט מײונענ
קאיצװיוהטניקעם. װערנ מע׳ם

װיסנ, דאחפנ האצוױרט, א אינ ,פאוחנ צו באושצאםנ ך,^בנ וווואםי די,
 וװ• אגשטאצט, אנ אדעד אוגטערנעמוגיג -קיײג■ ני׳ט וא׳יז ׳קאצװיוחט א א,ז
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 כױרעשלעפנ ופיע&טג א באקלמט ^טמנשטעלטוער Ш אור׳בעטעיר ייעדעןר
 זיי סאו;. א,ייג ש$ ׳אפגעאוחבעטע צואיל ובואשטיטטער א פאר אחבעיטלױ׳נ

ד װעורוט ו^צװיוחט אי׳נ אז ׳געדענקעינ, מוזינ ע י ט פ י ט מ א נ א ט . ו י ב  פ
ט ארביעוט י מ ע ו ו א עט יטואוג к יפאוור פ ארבי יןאר ים^פ עחשט אונ י

 תאכ־ רײנעד אלניעןמײנער העד ניאג לויוט ׳ענוחגיילטיה ׳אוים טעג דעכסט
טאג־,אחבעם. איינ אופ אויים יטחאוגט עם .װיפיל קאליוױריט, יפרינ יגאםע

п ,די געגעבנ האובנ ׳רעגיררניב די אוג פואהטיי די ווואןםן לווזואטעם 
 -באשוטי־ ודער .אויינ מיזוףעכ וװײיטנ פוניעמ קואילווױירטגיהעים אונ יק^לוװיריטנ

I/11 1933 פו-נעט מוגגו I I ,ורע־ף פאר אויב זיכ, ׳פארשטײט שאפנ, יאר 
 ;ינפטיקע באזוגדערם מיזרעכ וװנייטג אופנ געסטט .אוװוטאינאומער ילדי׳שער

 פאד .נאעינטםטע רי איינ זאולנ ׳ר&אןלוױר־טנ אלע אז דעמ, פאר באלינגוונוגענ
 ופאוחמעגלעבע. — װיד.ט;יק.עפ:ק,אןל יאלע :א,חנ סאול׳שעוױפטישע ,װערנ יאיר

 קאיל־ אלע וולאום ודע!«, איינ פאוװוםט, װי באישטײענ, לוהואטעם דאזייקיע ידי
ד 10 א,ם .יזײ׳נעג ק^לוװיהטניהעןפ אייוג וו־ױרטנ א נ י צ ׳ ג א ג ו נ י  בא־ א

ס י י ו  אלערלײ אונ רגיוזי טעלויכע יךער ׳אובליגאטעריש צושטעילג פונ פ
 נאר־ דיי װאם אוג פויע) .גרייקןע, גערשטנ, האבער, קאירנ, (װײצ, טוװעם

אא. ק,ארטאפל מיילכ, פויטעד, פלײש/ וטעלופע דער ׳צוישטעלנ יפוינ ׳מעם
 באשטי־ דעד לױיט העילפט. א אופ יגעװארג פאוחקלענעירט זייגוענ פר^דוקטנ

V/1 1934 פווטעןמ רועױורוונוג ודעןר ,פ״נ מווטג I קואוליװייחטנ די װעחנ ייואד■ 
 ב,א־ נ נ:צ ׳נוג,או י א -אויכ ׳מיז׳רעןכ וװײסנ יפ׳חנעימ יו׳אלוװיוהטגיהעם אונ

 ײ־ ט ש וג כ ע ל ׳מ ופ וא■ ׳ש ט ור .יי וװ ד ג к ל ׳מ ׳ע ד וג ׳ל ׳א צ ונ ו יפ ׳ט ײ ור פ
פ — ר ע אר, л א י 15 א,  נײע ׳גװאלדיקע •א גיט ואלצ דאם אז ׳ק̂י

 קאל־ אייבעחװאגדערישע די אגיטװײןלעפ צו ג-ייכ אונ שטא״־ק מעגלעפהײט
איהינ אדײטצונעומענ •אונ געגנט איופאפאימעד ילדישער ידער М װיחטנ

הואדעפאושניהעם. יידיישע מעד .װאפ
אוגטער׳געמועע:, טעלוכישע שוינ זייינענ װ^ם ףאטוױרטנ, די איכ

 באקומענ ארבעטעיר די אןנ טיפ םאוצ:אלייםטיישג יואגםעיקװעסט פונ הה.
 מענטשנ, פאוינ דאהפנ .אלבעט, זײער נאיכ לויט ארבעטלוי•:, פעםטנ א

 מעלקע־ ופעהד־ןאופזיעער, ׳טראהוטער״םטנ׳ לאגחװי׳ףטשאפט, א־ג גיעיני׳טע
 זיפ סאלעחט והא ואיא״ ׳פעלוד ואויונ ואוחפעטנ ואופ ושווואורצקאחבעטעור ירנס,

'אדבעט. שווועדער יצו פיילהע אונ ופיוז״שחפעפטע סאוזוניהעןהם
שמידנ, אצינד: רעביד^שאפביי ט.פ^דעןף תוםטאיױזאריטעלנ די אינ

 או׳נ 'ציג^־מאוכער 'ק^לכ^פחעסער, שוםטעור, שנײוחעןר, :ל'י׳פיצי,ריטע1י«װוא ג.וט

פאםלײט. אוטדערע
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1

בע־ פאב, וזניינ אינ №אוליופיוצייחט יאיוז הסםטאר רער ומעך זוןא©
 אונ פארדייניענ ער קעיג ימער א׳צצ ואדבעט, ער *טצאגצערי׳שער אונ כער
געגניט. רער גוצנ ומעד אצצ

 ידאזזפנ כוי־אוחגאניןאציעם אונ ןאוװ^דנ פןאוסרירג, ודי אינ ואיהבעטג צו
 װיןףם־ די װיעצכע פאפג, יעגע ןפיוינ ובצוייז ;אוטירצעכ1 ,אדופעןטעד פאירנ

 זײ- אינ גיעזערד אונ יקאטערד דורכנ ׳פאודערנ אדגאיניזאצייעםי1‘ שאפטצעכע
 טעם־ יהאבנ בירעבידזשאנ דארפ ר״ ■ערשטער דעיר ,אי,: נאךיאדנ. ערע

 כוי־ שצאסעןו־, מוציעוףם, ושוטוקןאיטוורנ, !אויוװפ־ומאיכער, ׳סטאציעףםי, צערם,
 שןװאיחצ־אדוביע־ צאל יסע пси א ׳אױכ א־ונ פאיכנ ,אנדערע סוינ ■אוהבעוטער

, ׳ימעניטושנ. .געזו׳נטע פיזיש — טער
 ׳פירנ מעיג האוו־פ ■װעחביריטע די יפוינ ^פקצײוב דעמ יאונ װיעיחכיוחינוג די

ש י ט א מ י ע ט י ם י י  ואיביעוץהאנודערונג־ א׳ניגעמעהקטער דעד אז .אוזוי, ם
פהאיצעניט. 100 אלע יאפ 'אוייםוג׳עפיצמ זייכעיר אפ וזײנ זאוצ פלאנ

 אונ רי_יכטימער מינעראלע פאראנענע די
אויסניצנ זײער פונ פערםפעקטיװנ די

גרױ־ א .אינ איז ימיזרעכ .ווײוטנ ופוניעט ^וי׳םפאיף׳ציוע גיעאצאנישיע ודי
ג *©געשטאנענ ,מ^ם םער  גיעאל^גייש״וװי,סנ׳טא.פט־ ידער ימייט ופאיחגצייכ אי

 קאנטנ ואלבעריקיע די ואיג ׳גיעװאירנ דחרםגעפיוהט איז ׳ווואים אחבעיט, צעפער
פאורבאיניד. פוינ

 .וויייטמסדעפדיקעור יףער געמאבט והאיט ׳פאהףיים שרייט ■באודײיטגריק׳נ ,א
 פאראנע־ דעט ,אגאוציזידנ אוג שיסטעימאטיזידג .פ־וינ והימייפט יאיינ קאניט

 לעצ־ די .יפאר ׳עקטפעדיצייעם ׳געאיצא׳גישע פיצצאצייקע פןנ מאיטעדיאצ ניעס
יןאר. יפאד טע

 גיעאצאגישע די גיעגעבנ האט רעזזצטא׳טנ ׳װיםנשאופטצעכע וװיפטיקיע
 אי■: ״דאצנעאטרעוםט״ דער ארגאניזייחט ד,א.ט עםי װעצפע עק׳םפעדיציע,

 גענומענ אניטײצ אמט״וונ אנ והאט עס וװעצכער אינ ׳אורנ ,19331—1932
דעד גד,א נ י נ ע צ גורוופע א אוייכ  זײי ׳װא.ם טועיר, וװיםגישאופטצעפע י
 צענעגהא־ פוג מיטצענ ד׳י אפ אונ איניצנאטייװ רער צוייט ■געפארג נענ
״געזיערד״. דער

д ןאיגגעוױ דער פונ רעזוצטאט ,אצם а /t■ עקוספעדיציע געיאצאוגיישער 
 יידישער דעור פונ ׳קאריטע געאצאוגיישע די פעװארנ צונױפוגעשטעצט איז
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װ^נ-^^ר  זייכ םאוגאנדערקוצײבנ צו טעגצעסקיײט ־п גייט וויוא״ש געגיניט, ;אן
ע  די זװ• יעהטער, די יא׳ינ יאױכ אוינ געג׳ניט ודעיר ופוינ עהד־איויצדעם רי א

זיב. ׳גיעפי-גענ מינערא^נ

אניזנארצ ו.
 ראצגעא־ פוג ■עיספ־עדייציע געאקיאגישער דער יפו־ג .טאטעדיא^נ די

 קלײינ־ די םיונ צאפנ־זײימ אויינ איי: וסלױז יאז פןןםט״ שטעיצינ טדעםט
 דאכ אײזנאדיצ, נ א מ ג $ י ל ׳י ט 600׳ זיכ וגעפלנוע׳ג בעירג כיגןגאנער

ט איז ר יװײט ני ע ד ־ סטאנציעם די פונ אײוזיניבאנ־^יניע, פונ, א ד נ א ? 
א אונ א ק ױ  עקםפ<ױ דיי ואגערעכ אנ פארגריעער׳ט װא,ם נ, וא ק נ

 :אונוא־ ואןוג ופאוחשיוומוענ זוצוטעןחדיוקוע די אייזוטבואוג־ואורצ. דיעמ פוינ אטיךווונוג
 ואיגיזנ־ .ופוניעמ ׳קוווא^ייטעט .די ׳פיעסטשוטע^ג עגדױקטיק נאכ ידאקפנ אייזינ

אדצ.

и• קאלכ
 אייג י$ורנ לעצטע די יפאור ׳עקםפלואטירט יװעחט יקואלכ 5צ$ו גורױםע א

ו י __ ביראיואנ, ж לאגד^ןקא
 אונ יגרױם זײיער זיינענ געגסט יגאנצער ףער איג קוא״£כ־דעןעיחוונ ךי
ד ע״טיליעפיע אייג .אויום זיכ ,דרייקונ אדו . י ל י מי ער בא יטן^ינ. ו  ,פויל* ז״
д ק׳עונ עקוספ^ואטוידוונג קויוגזער а; גיוי־טאטע־ ׳נײיטיקסטנ מיומנ פאז^הטנ 

ט ריוא^  נאר געגנט, אוװטאינאימער ייודיישער ידער אינ בוױ-טגענ די טאיר ני
מייזרעכ. ווויייטנ יטאוצנ רעמ איויכ

 נעיפיינענ אויפ ימעינ קאג קואואכ, זיכ געפיטט יעס װו• יעחטער, פייצ איינ
 אוי,םארכעטנ אופ גיינ ק#נ װאים ׳וי ײ■ ׳ט ש ל ומ ר י •מ ׳דעזערװנ וגרױיםע

פח^והוקוציייע. דעקוא/חאטיוורע
 ביוי־ ־אנדערע געןװארינ אױסגעפוינענ זגעגנט .איג זנינענ וגילניסצײיטיק׳

1 ואואי, זןאוטד №אוחצעןוחע ■פזי־י׳טטײוטעןר, ־לײימ, וװי מאומעורחאואנ,

in. גאלד
וגעפי־ סיריעסידזשאג אויונ ואוז גועווענ, ׳באןװו&ט שויג צאיטג .פוג וא;ייז <עם

,; ופוינ רעזעחװנ באדײטטדיקע זיכ טענ ד ^  עקפפלואטידונג קײנ ^בער ג
סג ידי פוינ ^ד־גדו ט ■זיכ מאט ג גיעפידט. ני

 עהטער רײכםטע יסאמע די זיטטענ סוטארא יטײכ פו,געמ בירעגנ די
פראד-ו-ציר־ די אויכ יזיכ פירס עחטער די אייינ אונ געעיט אינ גא^ד מיט
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 לעצמער דער פונ טאטעריאיצנ די ציוייט גאיצר־גרוובנ, פיד ,אי״נ אריביעט
 גאיצ־ רעזערװג גתייטע ויב געפי־נעינ ״דאילגעואלקאימ״ פונ עקספעדיציע

 די יביז םויטארא טײב יפונעיט ברעגג די צןוישןג שטרעיקע דער־גאגצער אפ
т№ וחיי ־אוז ןאוזווי, ואומחר, טיייכ וטחנועמ בריעןגנ  т<щ шзг אודויוסבאיקד 

 זײיגענ־ געיגנמ ,דעד םונ ׳טעריט^ריע דער אםי יגואלד רעזעהװנ גירױיםע מענ
 ארגאינידא־־ קאניטי״שע די פונ זאכ די איז עים איונ בארײטגדייהע оגעװי
יגאיצד. פזג ׳דעהוועחבונוג װײ<טערודיקע די אנטװיהוליענ צו ציעם

лу גראםיט
 דעד .אבער וגיעגנט, ףעד פויג ערטער פיצ אינ זיכ געפיניט וגרואפיט
 טגיכ פונעמ כורעגנ די זײנעינ נהאופיט דיעןזערװנ גיחויסע פונ הויפנהאיחט

א. י או ג ז ו י # ום והאדפ באומ א״ י א ל v ״ב
 י־ מ א בא באוטדעפנ גיענניט יטײ״ל דעמ אינ סראופייט ךעזעחװנ די

נ א י  איגדופטףיע• יפיצ סאוזאורגנ יקי^נעג מיעג װעט פוגךאגענ ׳נ א ט ל
רױשטאפ. ־נייטייתםטנ דעמ אט מימ גיגאגט: לע

v. מאגנעזיט
גרוי־ זיכ ׳געפייניעג סכןא^א״ ״בעלאייא, אונ ״׳קולדור״ טייבנ די צוװיישנ

 בא־ א װי װעהנ אױםגענוצט קאגענ יװעלכע מואגינ׳עזיט, פוג רעזעהװנ סע
צעמענ׳ט. אונ פיבראוליט ׳פחאודוצירנ ביאמ שיטאגד־טײל

 מעטא־ דער סאור פחאודוהט ׳נײטייקיער א זײיער אױכ אייזי ,מאגנעזיוט
 דעט גאר ניט בא^אדיגג יקאוגעג רעזעךװנ ׳געוג׳בט אי>; •פאדאגענע ידי לורגיע.
דאוטספ!אורטאונד. פווגיעמ חא׳יאוניעןנ פוייצ אוױיב ,גואוד טי-זחעכ, זוייוטג

פראבלעמ קלײנכינגאנער—בורײעי
X ידעיר V II אגפטער^ פיל געשעויקט יהאט פארטײ־צויזאטעגפאד 
 װײטנ א,פי: באז׳ע «עמאלורגישע .א שאפג װעגנ פראגע דעד זא,מקייט

 איינ £אזנ צו פוארױםנעדענ איז באשטימוינגיעינ יזײנע אינ אונ מיזורעכ
afaa סעטאיל־קאומביוסאוט. פיוג ואוגוףעגאוטג ■עףשטע יחי 1937 ןא,יונ ומאוטג

а װעיףט זואוו$ד מעטאלוהגישנ דעמ שאפנ אפ טא,ןע אלום т уъ ущ 
ר דער ע י י ר ו ב  שכײנעס אינ האחמ לי׳גט זואים נ, ״ אים נ־ב ל י >וр ׳
 פטאלינ, כ׳ םונעמ אגװײזועענ די לוייט דאהפ, .א.ו.נ .בידעבידזשאנ מיט

 קויזיבאט. צוווײטג א איינ װערנ פאיהװאנףלם
54



 טיייכ פונעט נ^מענ זיינ טאקיוומענ האיט קױצנ״באםײינ לורײער ידעד
J ,בא&ײוי״ ידעמ דורכ שנײרט װאם יודײע

 די — ביערג מיימ אהו׳טגערינגצט איז יבאוםײנ בוירײער ■גאניצער דער
סאייכ־רןײיט, םוסאנער ,אונ גארוג־קײט, בורײער |

 .יאוייםגעדעכגט װערנ קיױצנ־ובאסײנ כודײער פונ יקוויצנ דעןזיעחװנ די
ר ד ־נ ו ה אי-נ ע ט י ו ד י,א צ ׳י מ ע ףא.זי־ די ק^קוםירנ דעיחבײ ׳נ. א ט ר

I מעיטאצוחגישנ דעומ בריענ מייטנ ©ארגינדמג אי־נ ׳נוט. זײ׳ער י»ויצנ קע 
 דעד פונ איײזנארצ דעמ אוייםניוצנ װעגונ פראנע די שטײט יואיטבינאיט

געגניט. אװטואינאומעיר ײדישער
ט מעטא^ורגיישג פונעמ בוױ־טג די א ע מנ ^ נײ־ די אורויםרו&ונ װעט ק

 מעצלא־ אויג ואויםתארטשעװענ אײזגבאנ״צעיעים■, װעגנ, בויענ צו טייהײ׳ט -1
 אויכ זייכ װעט דעדביי אז זיכ, 'פאדשטײטו ׳עירד. שטרעקעם .גדויםע די׳רג

« די פיאנאגדערװי^עצ י ו גועבי״יודעם. אנוד. ■אצערצײ אוג ■װױסהײזעד ופונ ב
 קאנט װטטטיזדעבדייקנ יפאדינ ודעחבײ ̂איוד פחאובלעימ איסאוצע5<|או א

י ׳היורומיעינ א ב צו ע ד י ק י ט ײ , ל צוא ג ט פ א ׳ ר מ י ע נ ר א  זאצ װאם .
 צײט יהעיר צו בוין.נ,ג ׳גראפדלעזיער דער איט פווי ׳אױםפיצונג די ײכעחג

 איפ־ געגניט אוװטאנאומער ילדישעיר דער ■פיויונ באיזעצונג די ראחפ ф אוונ
ו־אליע. ׳מאודײיטנדיקיע א שפייצנ
 גײנ אטהײיבנ יארנ ׳נואיעסטסטע די איינ חאוחפ .איובעחװ׳אגדעורונג ידי

ט  אורגייד נוײוטייתײיט ודי ואי׳טזייגענ והואופוסדיוק וטעוטפןט, מעןפעןרע יסאוכ א טי
מעטאצ־יקאוטביטאט. פוניעמ איויכ בוױנג דער אינ צװדינגענ

געגנט דער פונ ראיאנירונג די
 .אסכ נרויים ;א.יז געג-נט אוװיטאטאומער ילדישער דער פ-ונ ׳טערייסואריע די

יהא. מייציאנ 7 אפ אױם זיכ שפרײיט
 איונ צעװאחפנ שטאחקו זייינענ גיעננט אינ פוינמטנ וגאופעצהעחטע די
 וא-ר־ מענ ■מוז .אספירווגיג טאוג־וטעגצעכע קואינפרעיטע, די פארשיטאיחקנ קעףײ

באדיטנונגענ. מיירקצעכע די צו זיכ צוזפאמטדיק רןאיאניענ, נניע גאניזיירנ
 איחנ .װיעוױנ והםסםר, קו •י צ ׳װ טו-ני ופורעיזיידיוומ ׳פוניעןט וםאשצוום וצווי׳טס
וחאייואוכעג: וטאןצוטנוחימע וגעשואופנ וג-עטטט ואווווט. ייודישערי וד׳עד ופוינ ׳באשטאוטד

ראיאנ םטאלינער ו.
 פונ דארעמ־מײדעיװ־זײט א.יינ זיכ וטעפיגט יראיאג, שטאציגער דער

טײצנ: צמײ אפ פאטאינדער זיכ פאלט אונ געגנט ער
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צ ערשטער ידער שער דורכויםיקער דער .איז טיי  שעטעכ״ סטעפי
ר באמ האירט ײט אינ אמו צ דעמ אינ ראיאנ. פונ ראחנמ־ז  איז ריאיאנ טיי

 םוונ והי״&זייסט ואייג אוא,נודווריוחטדצזאופוט.— וריופטונוג ותױיפטווויחטשואופטצעמנ די
ע ר א אזו ט גענגט רי בי  דא-רפ קערנער-קוצטורנ אגרעז־ע אוג םויע וױיצ, מי

׳ראיציע. גרעיםטע רי שפיצנ יראיאנ םטאצינער דער
 ערד פרוכטםאדע טויגבאדיע שיעטעכנ יגרויםע ופאירמאוגט ראיאג דער

ט אונ א  דער דא קענ ;ארכעט ׳מעצץואוחאטיוװע ׳נײיטיקיע■ די ודוורספיוףנ פ
אױםװאקעיג ■מואצ־יוו פארזײ־שעטעכ

עמ יטײצ ׳םטעפישער דעיר  ם.ולע רי גייט ,דאיאנ םטאצינער פונ
ט מגי צע  גרעפ־ די אנװענדנ איונ צאנהוױיחטשאטט ידי מעכאיניזיחנ צז מעג

ק, ואונוחז־ער פיוינ דעחטרײמגגענ טע  עצעקיטרישע קאיטבײנענ, יוױ טעכני
ואוהעד׳ונג'אות.

< דעוט •.אויינ  ׳װעחנ ווואום האצווױדטנ, 10 יז׳יכ געןפיוטעןנ וחאייואוניעונ טי
ט  דער דערנאכ מאושינ־טדאקוטערחסטאנציע, ,א׳מװ־זעוטער דער יפונ באדיג

װידט יבעםטער אונ גרעסטעיר דעיר טוװע־האטװיףט, יגעגינט. דעור אינ ראט
ע ײט ׳םטעפישער דער א שט שיוינ ״איז חאויא-ג פוונעומ ז  בא באהעד
אד וצװײ־ךריי נאעגטםוטע די איג ערר, .יהא 20000  ען־םפצואטירט ק׳אטענ י

ע יהא■ 10000 נאיכ װעחנ ט ע רי ט ע םג п ערד, אוי т מ אז עט שצוס צו  פונ
אנ 'קו^ג.דעיר פיגפיא.ר ציוױיטנ ט ■פאירוײ־ישעטעכ א האובינ האי קעד ני  װײני

.т 30000 יפונ
 ביאדגײ א איז צאפנ־טײיצ, דער סאיא׳נ, יפונע« טײצ צוװיײטער דעיר

, ו ט « ט אירנ װאצר װעחטפוצנ מי  טײצ דעמ אינ ■אויצרעט מינעדאצע מי
 בארג־זא\גדויסטריע. וויויאציד־אונ די ופאנאנדעךװיהצענ זיכ האחפ ראיאנ

ײט שט «, געהערייקער דער ביא זיכ, פאר י בו ^ ע  זוומער־צייט מאכטעם װ
אנ סטאצייסער ■דער איז אי ב־נ־נ ד אי ט כאבאראװםק, «י.ט פ  דע־* מי

ט ׳דער פוינ פווסקוטנ ואוטדערע ופיצ ׳מיט אגזנ’ בי׳רעוב״ד׳זשואונ שטאיט ט  דיורכג «
ט פאחבוטהנ זײג גרינג אויכ .מענ ?ןאנ װינטער אמויר.  זעצבע די מי

 קי׳מאט ראיואנ דער אי,וי תא;חב;םט אינ אונ פריצייטג איינ ואומגר פוניק׳טנ,
 װעט 'װאים אײוזגוטאנ־ציניע, דיי ערטעד, גאיזעצטע .אצע די פיונ אפגעישניטנ

 די געגינט, דעד פונ צעניטער דעמ םא׳הבינדנ5 צוקוגפט דער אינ יזגעורים
טי ביידעבידושואג, שטאט ד־ העצפנ יװעט .ראיאנ, םטאציגער מי אג חו א  פ

 ווניטיז אפג ניעםט ?וצטורעצער עמעסער אנ אינ ראיואנ דעמ נצע
טיזרעכ.

ר יפןנעט צענטער ^המינייםטראטי׳װעיר דער אצעע זיק װעט האיא׳ג סט
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 גאענטשט׳ל רייי םטאיניגפע^ד). (יגיעורי ק •Ь ל י Ь א h & איג
 צאק די ופאירגרעםערנ צו ופארױסזענ הארפנ ראיאנ סו׳ג פר^דוציד-פ^עגעו
 צ^׳צ די באןהערשנ יסא^םיימוא? קעהײ :ק^&וױדיטנ, איבעהװאט־ערישע

 װי ^גיכצײטימ, פאם, אסורער ופונ ׳רײטטיטער !?אטץױרטשאפטלעבע
D ׳װעג־בוױ-גגענ, !.ךױשיע ■וועחפ .פאורױםגיעזענ דאהפג געז^גט״ p נ ^  ז

 בארג־רניכטי־ יװא^ד־אונ די באוהעךשנ אנצויהײסג .מעג׳לעםקניט די געסג י
אא. וכוי־טאטעריא^נ פונ בא-זע אײגעגע אנ שאפנ מער,

ראי$נ בלױכער$װער וו.
נ וד-מ א ד ע ט ײ וו־ו צ ׳ר ע ,ד  2 א י א ר ר ע װ י ט ר.א ט о י י.

 זני־ גחעגעצג זײבע ג. א י א ר ד ע n,או ר ע כ ו י 5ו э <ר ע: ד וז י א
 -s: דער אונ ׳זי_יט אייע פוג םיינטוכא^י, טי_יכ דער צאפנ־זײט פוג נע

 גרענעצט דארעמ פונ וזניט. אגדעדער דער ופונ — א^עקםײעיוופע יצידק
ע עהד׳באצירק׳ פוינעמ אימויר ■טײג מייטנ דאי^נ דער ו ו ו ע י צעל נ װע  אופנ ׳
בידא. יטייכ אוםנ ■מאןצאװיוססקאייא עיהד־ובאצירק ביזנ גיוחזישאנ טי_יכ

 גירעםטנ ציומ געגיגיט. מייט ודער ;איינ פו־נקט זיכ געפייגט חאייואינ דער
 די אפ װעלדער צ$צ ׳קילײנער א מיט חאייאנ וסטעפישער א ה$*ם איז טײ^
דאו-ר. אוג טשוזחקי ופןונ בעוזג

 ׳צאט־װיףטשאפט אייז ׳האיאינ פוגעט גירונוטרדיפטונוג עק^טאומישע די
טורינ, איבעי־והותפט אונ  ,אא. גןריקןע םױע, האכער, וװײצ, װי קעירגיעיר־ק̂ו
 פיש־ פאנאנדעירצװױקיצענ מעגליעיסקנייטנ גרױסע ,אוייכ הואט חא,יאנ דער

̂ייקוע זגעיע ןאויונ צוופט וטײיסנ. ופייצצוא
מעליאראציע. גרוי־םע פאודערט האי$ג פויניעמ טײצ גרעסטעח ודער

 ב^ױכער^- יהא. 200000 כיז דעחגרײוכג פארזיי־שעטעכ ודער יקאנ ,דאנ
 פאדװאיגד^ט דאדיפ ערןד־ישעטעכנ :גרויופע זענע ומיט יהאיאנ ׳ווער
 געגנם. דער פאר באזע צא,סחװיורטשאופטלעפער ומעסטיוקער א איינ װע׳רנ
 אזיוי װיייצ, אייובעהתױפט ׳מערוגעור־מו^טודנ, פראוהויצירנ ׳חאוחפ ראיאינ דער

л װי ׳פר^דןקטנ <אגדװירטשאפטצעכע איבעריקע ודי איויכ ш а ,פי^ייש 
 דא» װגיטמיזורעכדייקג ופוניעט אחבעיטער רי בא^י^חגנ אופ אא. גאהטטװארוג

ו י ■ יואנ.
 בירע־ אי־נ אי׳בערװאנדעיהו־נינ די דיכ פירט עם זיינט צעט, <דער ונןאר

^נ . בלױכעראיװעד יהער האט בידזשאנ,  יברויםע צו ׳דערגרײפט דאי
 מיט ׳װעסביוױ-ננ פונ געבייט אופנ איכעההויפט רעזו^טאטנ, פאזיטױוע

געװוארנ אױםגעבויט ,איכעיחװאנדערער׳/איז די פונ הילפ איפטיוווער דע-ר
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 בלױכע־ אוינ •גירעבידזשאנ שטא׳ט דעיר ציװי׳טנ שאםײ־ןוועג א
׳חאוװע,
 אי־ די איג אײודער גרעסער, מאצ פיל ד$ איז קוא^װיהטנ צאל די

ט װיעירנ קואילוװי׳רטנ 25 פאראנענע ודי פונ ראין^נענ. בערייקע כ באדינ  חד
 דער אינ א׳בעד ק^אװיריטג. 6 גאד דעדוװיײל מטם ^פטםוסגארער דער

י$לוװיריטנ, ׳פייל נאכ ארעצעמענ מטם דיי װעיט צי_ימ נאיעניטסטער
 ראיאנ בלױכערא,װער ודער איז יפוטקטנ באפעלקעףטע צאל דער ילויט

ע ׳גורע&טע די פונ אײי:ער  דאחפראטנ אונ ׳קאלװייףטנ יטעצ ךי געגנט. א
ע איז געריכםע. גאנצ א וףאייאוי א

m. ראיאנ בירעבידזשאנער
_ױ р י א דאוזיעזד פונ ואנ 'יזייכ יתײובט ראייןאנ פונעמ מיןרעכ־ציעיגנט ודי

. אונ נ א ש ז &־ י ׳ב ע ד י ב פאנ־וסטאגצייעם די צוויישנ רוא נ י  דאי אפ א
 די אריינעמענידיק ביחא, טייס צומ פאיחאיליעל סרענעצ די יןיג יציט ו־עימ

 יאד, זשאילטי פחאנקינא, מיוזרעיכ, ױוייטער װואילחהײומ, ופוניקטנ באזעצטע
,י<קוב ע װ ע צ ען פ ו  .“פאליי׳אינוא ,״וףופקןאיוא ׳קןאולןן־ן׳וידוט ריעןם ■■אווגי ורןיאוזוא&קוע י

מ והארעמ־גרע׳נעצ די  זײט צװײטער דער א,פ יאמור. בײז יויימאט זיכ צי
 בירע־ זיכ געפ״גט ראיאג פונעמ מײהעװ־־טײל איינ ביףא■ טייכ פוגעמ
 ב״רע־■ <דער ,אוחיכ װרי ואולועקפאוטחרואוומע, ובירווןש,קא; ןאלועמסייעוומע, ■פיעלד,

 דער איגםטיטוט. װיםגשאופטלעכער לאסחװירטשאפטליעכער בידזשאצער
 נײטייקןע די ׳דוידיפפירוג באמ אונ זא׳מדיגןעד א מעױסטסטײל דא איז כאדנ

 זײער ביהא דער פונ ברעיגנ רי אופ ■האכנ ־רואיןאינ דעד וקיענ קאחטשןאוװקע
לאגדץי־ט־צאפט, גויטע א

 עײטייזיט ,ףאיאג ,בלױכעךאװעד ■מיט *רעכעצט ,װאם יעחד, שעטעכ דער
 דוירכ בא׳מ אונ לײיטייקיער1 א דא איז באוהג דער פןעליאיראוציע. אינ זיכ

 אוים 1«איסםימא? קאנעינ אויכ ער וועט אדבןעט •מע׳לייאךאםיוװע ודי פירג

׳לאנוחוױריטשאיפט. פאיר װערנ יגענוצט
от גדױ-םע ודי цр, פערם״ די אויכ װי .פארמא-גט,‘ האי^ינ דער װא׳ס 

 טלגייכ פלאנירנ צו מעגלעבקײט די גיכנ לואינדװידיטשיןאופט ופונ פעיתטיוןץוג
 אטטװיתלונג די אויכ ק׳עחנער־ומי^טורנ פונ אסטוױקלוניג דער מי־ט צי_יטייק■

 אהביעטנדיקע די פאר דערנערוגינ־באזע מעכטיקע אצםי פ>ט, ן צ י פ פונ
ראיאוט פידע-בידזשאגער ופוגיעמ

צט זײנענ יאי^ט ׳אייג באדיניט ווואום,װעירנ קו^לװיחטנ, 7 פאראונ אי
 מטם. בירעבידזשאנער רער פונ
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 שטא־ פו>:עמ ׳טעריטאריע דער אפ זיכ געפיגענ װאום יואצװיףטנ, די
 גיערטמגר־פאיציװיירטנ מיצב־ואונ איונ פאחװאנודצעינ זיכ װעצנ ראיאנ, סישנ

דעהגיערונג. אײגעגער יצוציי ׳נ#,ל ,האפנ זײ ׳ג5װע ׳טויװ-עם אונ
 אנטוױפצענ ■פווני זינ אינ ;איוי׳כ ראלואינ דעור האיט ומעצצעטלווײיט גרויוםע .

ביינעסצופט. איונ פישצוסט
 דאיאנ ■אינ איז באוזיע צאנרוױרטשאפטצעכער ,וױכט״קוער דעיר אכוצ
 איבעחוזויפט באזע,’ ,אייגדוסטריעצע גרוייםע וגאניצ א געווו^רנ געישאפנ

.בי/רעפידדשאט שוטאט לעד .אייינ
p חוחכ «ןןריסעריע דעד’ ומיט ■פואיחסווטדונ ׳א׳י׳ז■ ובילעובייודזשואונ שוט$ט 

 בידעביד־ שאיםײ־וװעגנ גוטע מייט בירא, יטײכ ׳דררכנ ׳אגיזצבאנ, ידער
 ביירעפעצד). (ודררכ <^ױיכעראװוע—ביףעבידזשיאנ א.וג וװיא&חתײמ.—זשאצי

 אוייסגע־ ׳מעבטיפעד דער איז גירעבחדזשאו: ад, דע-חג-ריי׳פרטג גרעיםטע די
 צו׳נױפ ביעדט װאיס בירא, טײכ איבעריג ברילן יאר) 1933 <אינ בויטער

ט פיףעבידזשואנ ט אבעד ויאיכ געמט אצוצ דאם בצױכעיראוויוע. מי  אראפ ני
 ׳װעגלבוױ-נג װײטערדיהער פוג פראגע שאוזפיע די ׳טאג-אלדענונג פונעמ

 צוומבייישופויצ יפאור ■שוטײט וחא-לאונ וביוחעפיוחזישואוצעור ודעןמ גיעגוסט. ;איג
ד־ װעג דיעמ ופאוחצועונגיערנ צו יצעט ו^עגטסטער !םואומע ודער איונ  ®עבי

,ניקויופעןציעמוע. בײז ,װואוצרהוײומ — יזושאוג
 בידעבידושאנעױ גואנוצער דעד ואויכ אזוי בױעבייחזשיאונ/ ש,טאט ידי

 װער: פאחװאנדצמ יאהג ׳גאענטםטע די אייינ דאדפ ראיאוי שטאטישיער
װייטמױרעי־ פונעמ ואונ געגניט ורעד פונ יראיאינ ׳מויםטערלאופטנ א אינ

קאניט. דייוינ
iv. ראיאנ סמידאװיטשער

ראיא־ אצע רי פונ פצענםטער דער דא:םי איז טעדיט^דיע דעיר צויט
געגיגיט. דעיר אינ געװארנ אױפגעטײצט זײנענ װאם נענ,

 ד׳ער פונ מיזרעיכ־טײצ איצעמ זיכ וגעפיסט חא.י$נ סמידא,װייטושער .ידער
 אמור• יטײכ באמ יראיאנ דער זיכ געפינט ומיזירעכ־דאורעמלזײט יפוג יגעגנט.

איייפורא.’ ראזיעזד באימ גרעצעצ :די זיכ עגדייפט טערעװ־׳זײיט פוינ
 דורכ־ יזייכ צו״ניט דאם אונ ו'מעציאיחאצייע ,נירוייסע פואודערט יבאידנ ודער
 ריע־ נײטיוין1 יײער עיפאנו^מיש יאט ראיאנ דעמ באוהעלשונ <װניצ צוופיירנ״

ײ ד  אינ־ די ,פונ גטער אר דיי שופײוז׳לפסאדופטנ טיט ■באזוארוגינ צו אצײנ ו
 פיצ־ די מ׳ייענ. ידא זיכ דארפנ וװעצכע אוניטערניעמונוגעג״ ־דויטטרלעצע

נ טגיסנ צאצייהע ו אןענוטפײוט די או טעגצעכקײט פיי׳ע די גיפנ ■װועצודער יפחנ ̂ו
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̂עונ צו  וװ׳ \וווא:£ד־וחאויו$&נ, ואיונדיוסטר״עלונ■ ואי ואי׳ג וחאויואיט ןךעןט ופואורוחאזנןד
.ע י טר ם אל׳צפאאריעטונג־אי.נדו ת די יװערנ אגוטוױקלט ואויכ קענ עע

 ני־■ דעד רא׳יאיג אינ זיכ געפיגט אויניטעי־נעמוגוגעונ איסדוםיטריעצע ופיונ
 אונ זעג־דאמענ צװײ ם׳אירגיעטנ װעלסי״ אפ והאלוצ־ואװאיד, ק,אלײעװער

םטאינוציע. דער ואם אײזנםאינ־דעפא די
 פישפאע־ 7 ^וױיחטג, 5 פאיראנ איז ראיאנ סמי;ד$ן,װי׳טשע׳ר איג
 כאזײריט־ראט־ ^אוטשײעװקער דער — דאטוױרטנ צוױי א.ונ וארטעלנ

^ר ידיער אוג; װירט אןוו 'פויטער־ראיטווירט. ^»ר
 דאהפנ פיש דעידערװנ גרוייםע זײערע מיט טײכנ נעצ גיעדיוםטע ירי

פישוצוכט. די ראיאנ אינ פאושטאירולןונ צוקיווייפט אינ
 דער פונ ש׳אבנ נאעגיטםטער דער א£ם יױאיאנ, ׳טמיוהא,וױטשער ודער

,1נאבאדואװ ׳טטאט  .רױװאוזנ פונ בא.זע >א איג וװעחג ׳פאירװאגדלט מוז *
'צעגטעיר. פראלעטאדישג וװײוטמיזרעפדי׳פנ פאירנ דעחנערונג ■אוג

 ■טאדטנ־׳װירט־ די ווער׳נ ׳אנטװיקולט מאפטימאל דאחפ ףאיואנ דעמ אינ
 או׳נ אוויסװאקוםונ וטעמ&נ *גורווייוםע ומיט קיאונ ווו׳אוס ופיצויםט, ׳דוי ш׳ ^אפט
 םעק־ לאינדװידטשאפטלעכער ידעיר יטפגידבאזע. סאידיייטט־יפע א װערנ
 ׳ריאי&נ פחגעומ ^פעיצוקוערוגוג ז־י בואודאותונ• דאוו׳פנ גולײסצי״יזטייפ װיעוט צ»ר
 פו־ ופאירגרעטערוע ׳םיםטעטאטישע׳ר פא — יטוװ-ע אײגענעיר ימיט אויכ
פאוץײ־ושעטעכ. נעמ

 פונקימי. באפעלקיערטע וזיינע אלע מיט ■ציונוי&יגעבונודנ איז חאיאינ ודער
 כאיא־ מיט פאדפיגזץנגענ אויכ ידואיט ער אײזונפאג־ליניע. ודעיר דורכ

 טועופקע, «ימוד, טײכנ רי דורכ ׳פוג׳פטנ אנדערע ימייט אונ ׳ראוװ׳סר«
אורמי. aw אינ

v. ראיאנ בירער
 ציט יװאם אײיזונפאג־איניע, ינאפצע די פאדניעטט ראיא»; ביירער דער

 דער ביז אבלוטשיע םטאנציע דעד פוג מיזרעכ אפ מײרעװ ופונ זיכ
ברףעפידז^אנ. םטאנציע

 פונעימ מיירעװ אפ אונ זיכ היײובנ ראיאנ דאיזיקכ עונעמ גרעניעצנ ודי
 יצאפג אפ פאט&יייעװקע. טי_יכ דעד’ אירײנ פאלט ע*פ וװהינ «מוד, טײכ
 ישטאט דער בייז ׳איייזונבאנ־ליניע דער .לעמיױם וראיאינ דער זיכ ציט

 םטאלי־ מ״טג ■ראיאנ דעיר ׳גדענעצט דארעמ־מייירע׳װ אפ בירעפיוז־זשאנ.
ראיאנ. בליוכעראיװעד מייטג — ממרעיכ־דארעמ אפ אונ ׳ףאייאג נער

ער אונ גרעטטער םיאומע דער דאיאינ דער איז טעריטאדיע דער לויט
סמ



 מיט רײכ איז װעצכעד געגניט, פוי צאופנ־מנ-ירעיװ־טייצ דעמ פארנעמט
מינעראצג. מיט או׳נ װ׳אצד

 צאנד־ ואופ װערנ או׳ייםגענוצט קואמגג טעריטאיריע גרויםיער דער ופיונ .
 אופי ודערי№ר —'■ עחד טאופיווחנ הווחפדיםיוקוע1 גוריױסע ׳ק.יי׳ג ׳נייט וױדיטשואופט
 רא־ פונעמ ׳הױפט־טראפ דער וױרטשואפטנ. בײשטאטישע אנטוױ׳קצענ

 נ־ י א דער פונ אניטוויקוילוסג‘ דער איפ יװערנ געשטעצוט אבער דאחפ יאנ
׳ ע י ר ט ם ו ופעחםופעקטיוװנ. נרױםע וגיװואאדיירו ודא■ האיט װעצכע ד

קצײינ־כינ־ פונע׳מ .אוײזנאהצ ורעזעחװנ די זיכ נעפינענ ראיאינ אינעמ
 פוניעט ׳ברעגנ ודי יבא וגואצוד־וגורוצונ ודי זיכ געפינענ וראיאנ דעט אינ גאנ,
 די עיזםפצואוטירט װערנ אגיזנסאנ־׳ציניע .דער אפ הא םו-טאהא; טי_יכ

 מיױמצשטײנ, ורעזיעירװנ די אױכ יזיכ ׳געופינענ 4$ח אונ ק׳אצכ־רעזערװנ
מינעראצנ. װעירטפוצע אנדערע אונ מאגגעזיט

 געפינענ עם ,װר• דאיאנ, קוצײנכינגאינער ׳פוגעימ ׳עפםפצויאטאוציע די
 צאנד־ די אריכ אנוטװייקצענ צו םטיטוצייוזי וועט אפזנ־דעזעיחוו,נ, די זיכ

 גע&ינענ וװאים ערד, ׳שיטרעקעום ופאדוווואדופוענע גרױפע די אופ װירטשאפט
 צו- אינ <ועצנ ערד־׳םאצירקג רי אט הצײנ־ביינגאינ. פוג ראיאונ אינ זייכ

ראיואונ. ובירער וטאונוצונ ופןאורנ ושאוזע ׳ציאגוחוױחטשואופוטצעכע דיי '•ז׳ײינ קמטפט
 זײ צװישינ פוניפטנ, ביאזעצטע 20 יאיצט זייכ ׳געפינענ ראיאינ אינ

וב״נעןנ׳ציופט־ריאטוױחט). (דער ראיפװירט איינ אונ קאצװיףטנ פיר
 ראייאנ א.ינ ׳זיכ געפינענ אסניטערנעוטונגענ אינרוםטדיעצע רי םונ

 זיאוררוא׳ד «בירער דעיר וו־ױ ׳נעגנט, דער ופונ אונטעףנעמוינוגענ טרעפטע די
 בא־ א «וינ :גאצד־גדוםי די ׳קאצב־זיאװאד, ידער הייזער, ׳םטאסדאדטע פונ

אא* קאצכ אויס ארגיעטנ ׳װאום געװעדב־א-רטעצג, צאצ ■דייטנדייהוע
 זייער ץײנענ ראיאנ דעמ אינדוםיטרליאציזירנ יצו מעטצעבקו״יטנ ידי

 יהאט מע ווװ■ ׳טעוביוטנ, פייצ יפאדואוט ינואכ יאיז טאוט’ הײפטייקונ טא גריױםע.
ירײכטיימעד. טאטיוףצעכע ,די אױםנויצנ אנוגעהויבנ‘ ׳ניט א&יצע נאכ

יןצײנ־כייניגא־ יפונעמ סאױע דער אופ יוואמבעאט מעטאצמחגישער ודער
װײניקיער ניט ארױסגעבנ יאר 1935 ענידע צו ■שוינ דארפ אײ׳זינארצ נער
Ш טאט 50000' װי Ш קציע־כטעאגער ,פונע׳מ יתנ^ע-בוטג ..... ״

 עקא־ דער אפ •וױחןמג גװאצדיקוע i נ5סא vi' . ׳פארשטײ״ .װעיט, טײיל
ג דאיאונ גאנוצנ פונעמ •נאמיק ט ^י ^ ״ ^ ^ נ  די איגודוםטריאציזירג צו או

פראגי׳ג די ישטעלנ מוזנ _ חאיאנ. פיוינעט טײצנ איפעדיקע
 אוהמיביים־ זעצבשטעגדייקע צװײ אים ראיאנ פירער דעמ צעטײלונ װעגנ

אײנםנ. טראטיװע
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 ־ У 1 ^ איטדוםטריע. ״,ופו געביט: אופנ וגעגנוט אינ ראיאינ ׳פירנודי^ער דיעיר
גאצר־אעדוסטריע. די »וילכ געזזעךנ צווקוגפט דעיר אי<ג דאר׳פ ראיאנ

 פאי־ האדפ—׳אי ר י ב ײשעװ—צעניטער זיינ מיט ראראונ בירער דער
 אינ געגטט. פוג צעינטער אי,נדוםטריע?נ צװײטנ א אי׳נ װעדג ׳װואטדיצט

־ די פארניעמענ ארט ואמעזעעטםטע דאוס דאחט ראי^נ דעמ צ ^ א  ה
ע, א י י טו םו ו די נ י  ?גאנ־ ידער יפאר הײזעיר םטאטחארטע םונ בױו-טג די י

̂ט ■וטאןפםיומ̂א אווייכ וחאוחפ ודא וטעוגוגט. צער ̂ודעוזויױלוו  א א£ ׳וועורזנ׳ ׳פואוטא
 ואווטטעהטעמחנ ׳אוטדועחע יאווינ קןא&כ־&חאודויקוציע ורי ביא-זיע טועסניישוער נײעור

׳בוי־מאטעריאלנ. פונ גענ
 איינגע די צעיטיילנ פוינ ופר׳אגע די ניאןכ אי׳ז טאימענט אייצטיקינ וביאומ

 או: אקטויעא ניט ר,איאטעינ זעצבו׳טטענדי-קע יצ׳וױי אופ טעריטאךיע װמענע
 אינ צעינטער ימיטנ ראיאג ,אײונ בי?ײגי.ג יקענ פעריא:ד ערשטנ אפב

ט4טראספפארנ װטע האט װעאכער בייהא, ײ״שעלו פאדבי^גע איג־ע-וו, ,

 _א אײנצואדרענענ מעגצעיכקײטנ גירעסערע פי? בידא■ ילשעור 'רעד יהאיט
'אנישיטא^טנ. ףאיאינע נײע די זייב

★
עקאנאמישל וױביטיקע רײ א אופ אפ ינייט האי זיכ שטעצ׳נ מייר

ײ ׳נטגעמאמ דער פונ האיאינירונגו די :׳־ודכפידג פונ פי׳אגע די 5װ
 װאם א׳רגבױריא, דער פאר אירבעט ספעציעאע גדויסע ׳א איז ׳גיעגנט

געגגט• די אתאניזירט
 די פאהװאנ׳־צענ צו שוטו״ם ׳מעיםטיהונ א ,געבינ װעט ראיאינירוסג די

®ьвд אוויוםצווניצינ ואווונ ומיוזורעכ ווײוטג ואופונ גיעגוטט וס^יעטדיוקעןר :או א״ג) 
 אינ־ די איג ודאירטנ, זייכ געפינעג װעצכע רײכטימער, פיצוצאלי׳קע ע5א

^איניד• איוטדזער פונ בויו-טג סא^א^ייםיטישער דער פוינ טערעםנ

—
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