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בירא־בידזשאן קעגן אי־ן פאר

שט דער ,קאמערד״, דער װען  אן פירט װאם לט,8מעלוכע־אנ
 סוויווע יירישזגר דער אין איבערװאנדערונגס-אובעט דלר מיט
 אויספיר־ צלפ^רבאנרישן דעם בעטן כאשטימט ענדגילטיק האט

i פאר פזןרפעםטיקן זאל ער קאמיטעט, jn ארעמדןײט יירישער 
 ארויט ער איז מיזרעך, װײםן אפן ראיאן ־בידזשאנער בירא דעם
 דא זײנען נד8ראטנפארב אין אז —: האנאכע אײנציקער דער פון

ק װ<לכע מישפאכעם, בארנלאזע ײרישע םויזנטער צעניליקער ע  ל
 פאר־ אלטע זייערע ווײל קייזים, עקאנאמישן שװערן א איבער
אריבער־ מוז מע אין אונטערגײן, מוזן אין אונטער גײען נאסעם

J ערר־ צו הױפטזאבללך םדארוקזויע־צױײגן, אניערע אף זײ פירן 
J .אן בירא־פירזש^ן קיין געשיקט האט ,»קאמערר״ דער ארבעט 

 רײ א פון באשט$נען אױ װעלכע אויםפארשוננ־קאםיםיע,
 זיך באקאנענדיק ליסטן.8ספעצי קװאליפיצירטע אין געלערנטע

 ״קאמערד״ דער האס קאמיםיע, דער פון מאטעריאלן די מיט
איז, װאם ארט, דאם כאקע איז בירא-בירזשאן אז אײנגעפונען,

טעויטאריע, דער פון גוױם דער לוימ סאי קלימאט, לויטן ס^י
 יאן,8ר דער פאימאגט עס װאם רײכטימער, די לויט םאי און

 קאן און איבערװאנדערונג, ־ מאסן יידישער א פאר צוגעפאםט
 פארזיכערן רענירוננ ־ ר^טן דער מעגלעכקײט א געבן דעריבער

 מיש- טוױנטער צענדליקער jnga עקאנאמישער פעסטער א מיט ,
 ק$נעך און ארבעט פראדוקסיװער אין זיך נױטיקן װעלכע פאכעם,

םי־ אביעקטיװ״עקאנ^מישע ריי א ציליב באל,ומען ניס אזעלכעם
ערטער. אײנגזגזעםענע אלטע זײערע אין צעם
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 די ־עהאט זינען אין אויך ,קאמערד״ דער האש גלײכצײטיק

f ײרישע די פון א־נסערעםן קולטורעלע  '.pga

װ גרויםער איא םי א מ ד־ ר העקמאר, מיליאן פיר קימאס פון ע
 צעמליקער רעםן קאמפ^קטע אין באזעצן זיך ױעלן ;ם װאו

 בערינגונגען גיגסםיקע שזיםן .װעט מישפאכעם, יירישע טױזנטער
 זײער אף פאדעים־לנישן קולטורעלע זייערע אויך באשוידיקן צי

שפראך,  אין פארװירקלעכן צו גרינג אװי ניט איז װאם מוטער־
 קלײנע אין צעשפרײט זײנען מאסן ײרישע די װען דאן, לעבן

באםעלקערונג. ײרישעך ניט ןןװמיקער דעי־ צװישן ײשואװיס

 מאמענט פאז־םיװן א פאי גערעכנט אױך האט ,קאםערד״ דער
ב דער װאס דאס, א־ ר  קימאט דערװײל איז ראיאן דזשאנער בי

 פרע־ קײן ניטא וײנען ערד דער אף אץ באװאויגטער, קײן ניט
 אױם שליםש דאס ;באפעלקערונג ארט־קער ךער פוך סענדענטן

דן נאציאנאלע געײאונשענע ניט פון מעגל״כקײט יעדע ײנוננ  ר

ערער. ײרישע די מיט אלטגעזעסענע די צװישן װ^ני בעי אי

 די אפגעשאצש אויך האט אניעי־ש, ניס און אזוי, פונקט

א־  װעלכע ־געזעלש^פטלעכקײט, ר^טן די פראגע פידושאנער ביר

ר״, פרן רײען די אין *יגאניױרט אױ עי עז  דיברײטע אויך און .נ

 דעקלאםירטער און הארעפאשנער ײדישער דער פון שייכסן
ארעמקײש.

 לעבן עם װאו שטעטלעך, און שטעט פארװארפגסםע די פון

 אין געסאן שאט א ויך האבן מא״ן, ײרישע די ארבעטן און

ײ״ אין און ,קאמזןרד״ עזע  װעלכע רעזאלוציעם, הו־נרעיםער ״נ

 ראטן־ דער פון ב^ששימונג די בא:ויםט ?;נשוזיאזם מיט האב;

ש^גער אויםטײלן װעין רעגירונג בירז א־  ײרי־ א פאר ראיאן ביר
קאלאני״ןציע. שער

 אוים־ מ^םן ײדישע די האבן רעזאלי־ציעם מיט נאי־ גיש און

 מיש־ טויזנשער גירזשאן. - בירא מיט צוםריתקײס זײער געדריקס

 עיטער, זייעוע פין אױפהויבן זיך טאג יעדן גרײט זיינ״ן פאכעם

אהין פארן און שװעריקײטן, קי'נע פאר האפנריק מוירע ניס
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 ארבעט זײער מיס ײשעװ נײעם רעם בויען װערסטן, טויזנטער פאר
שװײם. און

ס צװײ ערשטע זײ ר ע ײ ײ פון (נאײאין) א ע א:  העכער $ף ק
 אלע אף געװארן אויסגעפילט גלײך וײנען מ-שפאכעם טױזנט

 די בצפרידיקט װײניק זײער דאך האבן ארן פראצענט הוניערט
 בא• זײן שוין װאלטן װעלכע מאםן. ײרישע די פון םאדעװנגען

אן. אין פאין לאנ־ם ש ױז ב א- ױ ב
מען סי  רויך ארגאניזירט װערן װאם פארזאמלונגען, און מי

ד״ די עו עז ג  ויך צו ציען בירזשאן, בירא־ ווענן איגאניזאציעס - ,
ע ציהעיער. טױזנטער צו עי  נײעם יעם אץ געשעעניש קלענםטע י

 סארוואר-נסטע די אין אפקל$נג געהזגייקן דעם גלײך לריגט ײשעײ
שאן או באװײו, בעססער דער איז דאם שטעטלעך;  אױ בירא־בידו

הארעפאשניק. ײדישן ■ירן פ זאך נאענטע א אין אײגענע אן געװען שױן
שע די אױפגענוםען האם אנרערש גאר  קאלאני- - מאםן ייוי
 וער פון באשםימונג די און ביכלאל ראטנ^אינאנר אין זאציע

רונג שאן װענן ראטן-רעגי  ציעניססישע די ביכראט, בירא־בירז
. ע י ן א ו ש ז ר ו  נירער- י<דע זײ רעכענען מיצמע הײליקער א פאר ב

 איבערװאנרעוונגם- די אױנטערצורײםן אף אקציע טרעכטיקע
ראטופןגרבאנר. אין ארבעט

װאס? צוליב און פארװאם
 §רע- פונם קר-װדע דער פאר אן זיך מען נעםט אפיציעל

שן מען ױי פאלק: י
 עקאנא־ צערואינירט פריער האבן קאמוניסטן די ערשטנם, <

י מיש ײן, י  פארשיקן םעגלעכקײס א האבן צו דערנאך קערײ י
 װײט- דער צוליב צװײטנם, לאנר. גאװאיינט גיש װײט א אין זײ

אן קאן בארינװנגען, נעגאטיװע אנדערע און קײט ש דז בי א- ײ  ב
 ײדישער א םזןר פונקט צוציאונגס• א װערן ניט םאל קײן פאר

שאן דריטנם, און מאסן-קאלאניזאציע. רז בי ױא־  דאס נים איז ב
 אונאימאדן פונם פראבלעם די לײזן צו מעסוגל איז װאם ארט,

לענדער, גאלעם- יי אין פאלק ײרישן סון לעבן עקאנ$מישן



 בור- די נאך זינגען װארם, אין װארט דאםזעלבע, קימאט
 פארםײ-כאװײ■ ״פראלעטאוישע״ זײערע אויך ציעניסטן זשואזע

 כױװ, ״סאציאליסטישך הײליקן זײער פ$ר געפינען װעלכע רים,
 איבערגעטײבענע די פון הארעםאשנ־קעה יידישע די װארענען

 ביר- בירא• בענױגײע אילױזיעם ״געזערדישע״ און ,קאמערדישע״
■ זשאן

 מיט אונז צו געקומען װאלטן מאםן ארבעטנריקע די װען
שא- פון צװעקםעסיקײט דער װעגן ספײקעם ערנסטע ביוז רא-  בי

ע, - מאסן ײדישער g פאר ראיאן נער אצי  װאלסן אדער קא^ניז
 געװען װאלט אילױױעם, גרויםע צו קעגן װאוענען אם־לע אונז

 רערנאך און מײנוננ זײער אויםהערן גערולדיק כוױו אונזער
 פון זײטן נעגאםױוע און פאזיטיװע די אלזײטיק זײ דעוקלערן

 װעלכע צוליב טארן,lלgפ עקאנאמישע און פאליטישע די ראיאן,
אן רעם פ^רפעםטיקן בטשטימט האבן מיר פי שע די פאר י  ײוי

 דער אץ זײנען אונז בא ig זײ, דערקלערן ;איבערװאנרערער
 די פארוים זעלן מיר װײל אילױזיעס, קײנע פאיאן ניט הינזיכט
 אנפירנ- די פאר אי פאר, שםײען עם װ$ס שװעריקײסן, גרױםע

 װאנען בין איבערװאנרערער, די פ§ר אי ?ןרגאנייאציעם, דיקע
ען און באהערשן ראיאן דעם װעלן מיר ל ^־ װו א  אין אים פ

ײשעױ. קולטװעלן א
װעל. ציעניםטן, ארוים אבער טרעטן בירא־בירושאן קעגן װען

 געלמ מיט בויען זײ העלפן מאסן ײרישע די גלײכצייטיק רופן כע
 ליגס |gT פ^לעססינע, אין לאנד ײדישע דזןס מענםשן מיט זזון
 פון הארעפאשניקעם ײרישע די װארענען צו פליכט א אינו אף
ט״, • ״גוטע ציעניסטישע די ײינ  בוף־ זײער אױפיעקנריק און, פ

 ריכטיקן דעם מאםן ײרישע די פאר דערקלערן ״זךצעף, זשואזן
בירזשאן. - בירא קעגן לאמף זײער פון אינהאיט
 ציע- די פון ארבעט פואקםישער י$ר פופציק נאך איצט,

 איז פ^לעסטינע, אץ ציע8קאלאניז ײוישער פון געביט אפן ניםטן
טאקע ig קל$ר, בירגער אײנציקן יעדן רgפ זיך כטgד שוין
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o’n שטעלן זײ יועלכע פאלעםטינע, g את בירא־בידושאן, קעגן 
 פאר קר^פט צוציאוניס־ א װערן צו מעםוגל ניט פ^ל קײן פאר

g בלויז נ־ט ק$ן פןןלעםסינע אז קאלאניו^ױע•; ײרישער ברײסער 
 געבן אפילע נאר .גאלעם״, א*ן ײרן פין פיאבלעם רי לײזן גיס

g נעפאשעס, ײרישע טויזנס צענדליק עטלעכע די ברױט שטיקל 
 דעמאגאגי- ארן ש־וינדל ײרך אײנגעגעבן, זיך האט זײ װעלכע

 אוועס. רי פון ל^נד ״הײליקן״ אין פארנארן צו אגיט^ציע, שער
 ניט אז ^רעמקײט, ײדישער דעי רערװײזן צו איז כויװ אונזער

י  פאר- צו אױםן איז הארעפאשניק, ײדישן פונם אינטערעםן ו
 .פרא- זײערע מיס צוזאמען בורזשואױע, צי^ניסטישע די סײריקן

 קעגן אסאקע פ^רביםעגער וײער מיט לאקײען, לעסארישע״
 כױרע האבן זײ אינטערעסן. א־יגענע זײערע נאר בירושאן, פירא־

לן פאר א ט ^ ק  האבן וועלכע בורזשואזיע, אויםלןנדישער דער פון די
 פ^לעסטינע, איצט נאך שטיצן און געשטיצט מיליאנען מיש
 דורך הענט זײערע פון װעון ארויםגעריסן קאנען װעלכע און

g שאן. אין קאלאנױזןציע רערפ^לגרײכער  בור- רי ביר^-פירי
 ר-8,שט זײער פון igopgD-OB’in דעי אין מיליאנען זשואזע

 זײ קריװרע װעמעס ארעמקײט, ײרישער דער צו ליבע״ קער
 גירא- אין קאלאניזאציע ד<ר קעגן מאטיװ אלם ארוים שסעלן

אן. רערװײזן מיר װעלן ריכשיק איז ראם אז בירזשאן.  װען י
 ק$ל$ניזיר- אביעקטױוע די פונקסנװײז פ^רגלײכן װעלן מיר

 פאלעס־ אין םאי מעגלעכקײסן עקאנאמישע די און באדינװגגען
 אלײן לײענער דער װעט דאן בידזש^ן. בירא- אין םאי און טינע

 פאשעטע זײנען װאו אילױױעם, זײנען װאו באשטימען, קאנען
 רעאלער פון םעגלעכקײט א דא קע8ט איז װאו און אװאנטױרעס
 עקאנאמישן פון אויםפעםערונג דער רgפ ארבעט פראקםישער

ארעמקײט. ײדישער רער פון צושטאנר



 איןפאלעסנױנע ערד-שעטעך טױגבארן פון גרויס די
בירא-בידזשאן אין און

 ■ מאכן קלאר דארפן מיר װעלכן הױפט־פיאגן, די פון אײנע
 איו פאלעםטינע, מיט בירא־בירושאן פאיגלייכן וױלן מיר װען

 באדן טױגבארן פון פאנר גענוגן א סיד האבן װאו :פר^גע די
מאסן-קאלאנױאציע. א פןןר

 פון גרוים דער װעון ציפערן גענוי-פ?סטגעשטעלטע קײן
 גרױם דער וועון פאראן. ניט זיינען ערד-שעסעך פאלעסטינער

 זײנען זײ װאריןגנטן עםלעכע דא וײנען ערר-שעטעך יעם אט פון
ק קאן דעײבער אין צװײטן צום אײנער ענלןןך קיכאט  מ

שעטזך פונם גרוים די רעכענען  В פער פאלעסטינע אין ערד-
סעסטגעשטעלטן.

 מאנדאט- פאלעםטינער דער פון יעדיןם לעצטע די לויט
פןןלעםסינע: אין מיר האבן (ענגלאנר) רעגירזנג

 העקםאי 528.401 —בארן קו/־טױורםן אדער באאיבעטן )1
פר$צענם. 28.7 אריער

 ציע8מעליאי דורך קאן נאר ױס, איצט טויג װאם באדן, )2
פיאצענט. 141 אוער העקטאר, 258.732װערן- קולטיװירט

 ניט קײנםאל װעט װאס בארן, אומגינםסיקער לאכלוטן )3
 העקטאר 707,720לאנדװױטשאפט־־ פאר ווערן אױםגעװצט קאנען
פראצענט. 38.5 ^רעו־

 344,670—װ. א. א. וױנעס יאם־זאטרן, מי־באריעם, נײנן, )4
העקשאר. 1 839,523 כאכאקל פלאצ., 18,7 אדער ה־׳גקטאר,

 װערט װעלהער פאלעםטינע, פון ערד־שיגטעך גאנצער דער
דער אין קאן װן$ם ערד־באדן, מיםן צוזאמען בןןארפעט, ^זוין
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ך װערן קולטױױרם צוקונפט  אזוי באטרעפט מעליאי־אציע דוי
 -83 פון פיאצ. 42 8 אדער העקסאר, 787,133 װי מער נימ ארום,

ע ערר-שעטעך. לעםטינער בעוי., אי  אוער העקטאר, 1,052,390 די
 פוןלעסטי- דער פין יעויעס די לױט א־ז, פראצענט 57 2 גאנצע

ר  װאם באדן, אריגינססיקער לאכלוסן רלגירונג, • מאנדאסן נ;
 לאנדװירטשאפט• ר8װערןפ אױסגענוצס קאנען נים קײנםאל װעט

צװעקן. לעכע
ם װי דעם, װע־ן באגי־יף גענויעם א האבן צו קעדײ  עס גױי

 באדינגמגען בעסטע די בא קאן װעלכ?נר ערר-שעסעך, דער איז
 װעלן פאיעםכינע, אין לאנרװירטש^פט פאי־ װעיין אויםגענוגט

ס מ־ר ? כױגבאון מיכן י־כן?iרчכ ; ע ד- ך1עו  אײױקע כון ס;
קרײזן. אוקראינישע

a ר ײן ע . קיייז קי . . . . . חעקטאי 1455926 .

ר )2 ז אנ אי װ 7................................קרײז קוי 5 1 133 .
עי )3 כ; י . מ. א װו ײז פ/ ר ;...........................1 2 , 108י׳3

ע אין נ טי נ לן ^ » 787133 ............................................פ

ך פאלעסטינער דער  דרײ קימאט איז באדן באארבעטער שוי
 אפ־לע העלפט א קימאט און לרײז, ליעװער פון קלענער מאל
 מיט אײנגעגעבן, טאקע אינדעיעמעסן זיך װאלט עם ווען דאן,
 צוקינפס דער אין םעליאוירן מ־ליאנ^ן, גראבע פון הילף דער

 דער פון יעדיעס די לויט קאנען, װאם העק^אר, טויזנס 258 די
 פןןר איז אלײן דערפון װערן. קולטיװירט מאנראש-רענירונג,

 װענן ורנלם נצער6ג דער אף פילרערן אן קלז$ר, גענוג אײנציקן יעדן
 װערן צו באװפן איז װאס לאנר, דאם איז פאלעםשינע אז דעם,

 ײרן• די לײזן צו מעסיגל ז א און ײדן מיליאנען פאר זאמלפונקט א
 באױאוםט־ g װי סער ניט איז לענדער, גאלעס• די אין גע8פו־

נורזשואזיע. ציעניסטישער ד?ר כון שאנפ^זש זיניקער
ס  ״כאציאליכטישע״ ד״ײםישע אונזערע אז מלגלעך, איז ;

 מען ויאס דעופון, צופרירן שטןןוק ניט זײנען זױױכע ציעניסטן,
אפליי- פרואװן געװיס זיך װעק ש^נט^זש, אין זײ באשילדיקס



 װעלן אזוי, אויב רעגירונג. - מאנדאטן דער פון יעריעס די קענען
 דאק- דער אן גיט עם װעלכע ציפערן, די ברענגען אויך מיר
 דער םון אנפירער - הויפט די פין אײנער - קי ם ר גא א ז ט^ר

ארגאניז^ציע. ציעניםטישער דער פון קאלאניזיר-אפטײמנג

ער ם ד ו כ ד ם ר ן ע ) אי * ן ע מ א נ ו ד

ען מ א צוז

 װאס באדן,

?ן ט ק  ני
ט צ ענו סג ױ א

װערן

פוםטער

, ן ד א  װ?ס ב
־ קאן טי ל  קו

רן װירט װע

באארבעטער

באדן

אמען כון נ

אן ראי

12.840.000 6.000.000 2.750.000 4.090.000 א ד עהו . . . י

1.005.000 500.000 175.000 330.000 רוין מ • • > שוי

915 000 350.000 135.000 430.000 שטער ל או־בער אלי ג

1.740.000 850.000 330.000 560.000 שטער ל אונטער אלי ג

16.590.000 7.700.000 3.380.000 5410.000 . סאכאקל

1.518.000 708.000 312.000 498.000 העקטארן אין

100 46,7 20,5 32,8 %  %

 אנפידער ציעניםטישן פונם ציפ<רן די זײנען זעען, מיר װי
י ק ם ר א ג א  פיז ציםזי־ן די װי ציעניזם, פארן גינסטיקער ניט ז

 בא- דער אין יעדיעס, ז>!גארםקים לױט . ועגירונ - םאנדאט דער
 די װי גרעםער, בארן פוססן מיטן צוזאמען באדן ארבעטער

ס^כאלל רעגירונג, - באנדאט דער פון יעדיעם אױבנאנגעװיזענע

דונאם• цда - העקטאר 1 *)
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ס און העקסאי, 22367 אף  די ניט האי־ קײן אף דעויבער ענדעי
 מאסן־קאלאגיזאציע ברײטער א פון פעיםפעקטיװן ,נלענצנרע׳•

 פאלעם.ינער דעט װעגן ציפערי נאך ד;אפן מ־ר פעלעסטינע. א־ן
שעטעך, ן לארד װאם ערד־ א ג נ ע ט טן1?24 אין האט ם  יאד *

 טין,8דעםי צאל די עמעם, פארלאמענט. זלנ^לישן אין צוגעשטעלט
 יעדיעם, די װי גרעסער פיל א־ו אן, גיט םטענגאן לארד װאס

 -gi ז־אקטאר ציעניםטישן םין און רעגירונג - מזןניאטן דער פון
 נ$ך מאכט און ד״רזעלפער אי.האלט דער בלײבט דאך גארםקי.

 ״זײער״ אין ציעניסטן די פון לאגע קלאגעדיקע רי בוילןיסער
נר.8פאטערל

ן לארו פון מאטעריאלן םט^טיססישע די קויט א ג נ ע ט  ס
:פאלעםטינע אין מיר האבן
d ,ד  םזןרסטנ- װעיט װעלכע און אראבגר די גע־ערט װאם עי
פיאצ. 33.4 עי א דעסיאטץ, 834000 — באאיבעט םײל
ד, )2  אויך ווערס װעלכע און ײדן, צו געהי׳גרט װאס עי

פי־אצ, 3 אדער דעסיאטין, 76000 — באארבעט מערםטכםײל
 אויםגענוצמ קאן און רעגירונג דער געהערט װאם ערד, )3

 ■8רעסי 67500 -ארנעט §טיװע מעליאו דורכפירן באם נןגר װעון
פראצ. 2,7 $דער סין,
 לאכלוטן איז און רעגירונג דער אויך געהערט װאס ערר, )4

 ^דער דעםיאטין, 1522500 — לאנװױרטשאפש פאר אומטויגב״ר
דעסיאטץ. 25000СО םאכאקל פראצ. 60,9

 לארד פון ן ציפעי רי פ^לעםסינע װעגן אונז דערצײלן װ$ם
? ן א ג נ ע ט ם

שע- נער פאלעסט פון פראצ. 60.9 גאנצע אז ערשסנם, רד-  ע
 יאם־ דב^ריעם, מ :באדן אומבאטויגבארער לאנלוטן איז טעך

ײן-בערג, זאמרן,  אױםגענוצט קאנען ניט קײנמאל װעלן װאם שב
 װאם דעסיאטין, 67000 רי «ז צװײסנס, קאלאניזלציע. פןןר װעי־ן

 װע.לן רעגירונג, ענגלישער רער פון הענט די אין זיך געפינען
איינגעבן זיך װעט עם װען דאן, ערשט װערן אױםגענוצט ק$נען

!
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 -8אי וי צי געהערט װאט ערד, די אז דריטנס, םעליארירן. צו זײ
 גױגבארע, קײן א־וגאנצן ױט אױך איז ײדן די צו און בער

ל ניט ערר די װאלט אנ־ט, ײ ט נ ם ס ר ע ן נ$ר מ צ נ א ג נ ׳  א
 שרעקלעכער א הערשט פאלעםשינע אין װײל געװארן, באארגעט

 פוטציק פ-ןר אז םערסנס, און עררלאזיקײט, און ערד־מאנגל
י באזיצן געאולעס-האארעץ פון געביט אפן ארבעט יאר ײן י  י
ך, פאלעםסינער פונם פראצענט з װי מער ניט ע ט ע ש ד-  אוער עו
בארן. קױטױױרטן סױגבאין פון םי־אצ. 8,3

 באזיצן מיליאנען, צןנדליקער פאלעםשינע אין אייינװארפנדילן
טן יידן די איצט ע־ די וױ מער ניט — ערר טומב^רע דאי  האו

 דער פון באקומען האבן אוקלעינע ןפו מאסן ײרישע פזןשנע
 װי מלר גיט און אלײן קרייז קריװאו־אגער אין רעגירוננ - ראט;

שעטעך, פונם פיאצ. 34  אין געקראגן האבן מיר װאס ערד־
 יאר םן • 26 אין הגלטאר, 57361 יאר טן - 1925 (אין אוקראינע

ן27 אין און העקסאר 676.6 ט  154113 צוזאכ׳ען .20056 יאר -
ײ העקסאו), ען דערנ סנ ל , לי רײן3 טני מיר ר װן  ערד-מאםי

 ביי■ דער דװך באקומען האט באםעלקלװנג יידישע די ור^ם
פאנאנוערזעצונג. שטעטלריקער

װן, בארײכנריקע די ױונג רןןכן- די װאס ערר-מ^סי  האט רעג
 ארלמ- ײדישער ד<ר םאר אויםגעםײדט יאר פיר לעצבע די פאר
 וערפאלג- די און קרים, און ווײםװסלאנר אוקרא־נע, אין קײט

שע טויזנטער פון זאציע קאלאנ רײכע ױי  װעלכע מישפאכ־׳לם, י
ט, פ§ר גענומען ערנסט זיך האבן ע ב אי ר- ר  געװען א־ז דאט ע

g די װאם דערפאר, ערשסנם, ציעניםשן. די האלו אין בײן 
 דע• בוילעט האבן מישפאכעם ערד אף איינגעארדנטע טויזנסער

 אלײן ואצנמאכט די אז װללט, גא:צ־<ר רער פאר מאנטטרירט
איגט  װיל זי און ײרן ארפעמנריקע די פון אינטעיעםן די פאר ז

 דער- צװײטנס, פיאגע״. - ״ײדן אוױלעװפענע די לײזן בעעמעם
igo, באװײזט ראטנפארבאנד אין אײנארדענינג ערד- די װאס 

ם װאם קאלאניזןןציע, ציעגיםסישער דער פון נישםיקײט די קאן /
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־ ־ יר׳ •זיזידזי־־ז׳

 ײדי- אויםלענדישע די פון קאפיטאלן די אז דערצו, ברענגען
 אנדערע) און ״יעקא״ («דזשאינט״, ארואניזאציעס בוי־זשואזע שע

ראטנפארבאנד. אין װערן צוגעצויגן זאלן
שע די פון אײנער שײיבש עס װאם אט  גדוילים ציעניםטי

ט ר ע פ א ר ר ע ק י ר ט  2950 נומ. װאכנבלאס״ ״ציעניםטישן אין ם
ן15 פון ס אר: 1925 אקטיאמר -  מעל- רעגירוננ סאױעטישע ״די י

ר ײרן די פאר לײגט זי אז דעט, ע צ ע ל פ ד-  די אין אופזיםט עו
ל קרימער און כערםאן פון ראיאנען אינז אלב-  װעט זי אז און ה

ם די העלפן ערי פוי  אבער אײנאררענען. דארט זיך זאלן זײ ײרן-
 דזןר- פאר נויטיק זײנען װעלכע מיטלען, די אז פאדערס, דאם

 אזוי צונויפזאמלען. אלײן ײדן די זאלן אונסערנעמונו, ר דאזיק•
 פרואװ אזא און — אומפארמעגלעך לאכלוטן זײנען יידן די װי

 האט גופע, רוםלאנד אין געהאם ניט דערפאלג קײן גאר װאלס
 בא- אויסלאנד, אין ײרן די צו געװענדט רעגירונג - ראטן די זיך

 - ײדיש אנפירנדיקע די ײדנטום. אמעריקאנישן צום זונדערם
 פונם פרעזידענסן די באזונדערם פילאנטראפן, אמעריקאנישע

ט״ אינ ש ס ם - , אבן—װארבורג, פעליקס און מארשאל לואי  זיך ה
 דורך דאלאו־ מיליאן פופצן צונױפזאמלען גרײט דערקלערט

 רעשום אין סומעם באדײםנדיקע איבערגעבן און נעראװעם רײכע
ט די רעגירונג. ראטן־ דער פון רי ט ם- ײטונג ר  געמ^כט זײנען צוג

 װעט װאכן עטלעכע נאענטסטע די פון מעשעך אין און געװארן,
 אונטערנעמונג, דער אט צו צוטרעטן ײדנטום אמעריקאנישע דאם

ײדן״. די קעגן שװינדל קאלאסאלער א איז װעלכע
 און אפנהערציקער אן מענטש א קאנטיק איז ססריקער ראבערט

 אויפ- העכסם איז ער אז ניט, לײקנס ער נערװעזער. א דערצר
 פילאנ־ אמעריקאנער די װאם שװינדל, קאלאםאלן פונם גערעגט
 זיך האבן װארבורג, פעליקם אין מארעאל לואים װי טראפן,
 צו- גרײס זײנען און רעגירונג - ראטן דער פון פארפירן געלאזט

г 15 נױפזאמלען а שע די פאר דאלאר מיליאן  איבערװאנ- ײדי
אינ־ װאלסן מיליאנען די װען אט ראםנפארבצנר. פון דערער
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 ״פארשטייס דאם װאלט דאן ארײנפאלן, ציעניסטן די צו גאנצן
 זיינען אויפנערעגט ווײניקער ניט געווען. ניט שױינדל קיין זיך״
סטן, איבעריקע אלע אויך ײנען זיי כאטש ציעני  אפנ־ אזוי ניט ז

ע זוכן און םטריקער, ראכערט װי הערציק, ר ע װן, אני  װי מאטי
ראסנפןןרבאנד. אין אײנאי־רענונג ־ ערד רי באקעמפן צו אזוי

ט- אז האםנוננ, שטיקל א געהאט ציעניםען די האבן דאך  $ט א
ױון די זיך װעלן אס מ ר- ר  און װײםרוםלאנר אוקראינע, אין ע

ער זײ װעלן דאן און אויסשעפן, קרים,  דעם בלאפן קאנען װיו
 פון יארשים איינציקע די בלײבן און פ^לעסטינע מיט אוילעם

שער דער פרן קאפיטאלן דיי שואזיע. אויסלענדי בורז
- די פארלארן. האםענוננען אלע —פלוצלונג און עני ר - סן א  ר

שע די פון רעשום אץ אפגעגעבן האט רונג  הארעפאשגיקזגס ײדי
ך דורכויסיקן א ע ט ע ש רד- אן םיר קארגע פון ע  העקטאר, מילי

האלפ־ קרימער װי גרײס די אזוי מאל צװײ קימאט איז װאס
Т י I т

928 אינגאנצן האט (קריס אינזל .000.i (געםינט און העקל^ר 
ץ רער אף געגנט אמורער פון עק דארעמדיקן אין זיך ע ענ  פון גו

ע שויי דז  אדמיני- דעם כאב^ראװסק, ביז הארט זיך ציט און מאנ
 און מאירע־ו פץ ק§נט. װײטסיזרעכדיקן פין צענטער סטר^טיװן

ם פון ע עי איז דאו  א אף באזוימט ראיאן בירא-בידזשאנער ד
 די פון איינעם מיט קילאמ־גטר הונדערט עטלעכע פון שסרעקע
, —װעלט דער אין טײכן גרעסטע ר ו מ  דעם פארייניקט װאם א

רעך- פון רן*יאן  מאי־ פון און בלאגאװעשטשענסק מיט זײט מיז
ײט װ-ז װך האםן. ניקאל^יעױםקער און כאנ^ראװםק מיט רע  \ ד

 I טײכן שיפפאריקע די פליםן גופע ראיאן פון טעריט^ריע דער
 פארײניקן און אמור אין ארײן פאלן װאם בירזשאן, און בירא
ע - אויבן די מיט ראיאן פון טײל אינעױײניקםטן דעם ענ  אנגעװיז

פונקטן.
הע־ םרן שטרעקע א אף ראיאן דעם דורך שנײדט דעם, כוץ

 וועל- ליניע, - אײזנבאן סיבירער גרײםע די קילאמעטער зоо כער
שן מיטן ראיאן דעם פארבינדט כע ראטנ־ פון טײל אײראפײאי



 מיזרעך אף אױך און טראנסבאיקאל און םיביר םיט פאיבאנד,

װלאדיװאסטאק. און כאבאראװםק מיט
שאן  גרעס- דער טײלן. צוױי אף אײננעסײלט װערט בירא-בידז

ױרעך אין טײל סער מ ם־ ע אר  פלאכלענדישער, א רןןיאן פון ד

ט מאירעװ צו בארגיקעי־ א און ײ ראיאן. פון אוןנצאפן-ז

 באין« פרוכטבארן א פון באשכײט סײל פלאכלענדישער דער

ע8 קןגן אין פלאנצן גראזיקע הויכע מיט באדעקט איז װאם ײנ  ־ר
 טױזנט פונ־ציק באפעלקעוונג, פאראנענער שוין דער אויםער מען,

מישפאכעם. איבערװ^נדערער-
 געדיכטע מיט בןןדעקט אמערםטן איז טײל בארגיקער רער

ם די צװישן װעלדער. ע עק שסר  היפשע אויך זיך געפינען בערנ־

שאפט, פאר טויגן ײאם פלעצעי־,  דער מיט װעלן װ$ם לאניװירג

 אויסער איבערװןןנרערער. פאר װערן אויםגענוצט געװים צײט

ײל דער אנטהאלט װאלר,  יױ מינעראלן, נוצלעכע אויך בארג-ס

 ששײנ- אסבעסט, גראפיט, (סורמע), אנטימאן גאלד, קופער, אײזן,

 פאר באדינגוננען געסטיקע שאפט װ$ם מױמלשטײן, און קױלן
ר?}יאז. דעם אין אינױסםריע דער פון אנטװיקלוננ דער

 װײםמיזרעכריקער דער םין האבן מיר װאם יעדיעס, די לויט
 גרענעצן, די אין זיך געפינען פארװאלכונג, איבערװאנדערונגם-

 ײדי- דער פאר באשטימט ראסן-רעגירונג דער פון זײנען רואם
װן: פאלגנויקע איבערװאנוערװג, שער ם־ מא ערד-

העקטאר 1.542.136 ............................באהערשן צו לײכט איז װאס פלעצער, )1

ערנסטע אן פאדערן װעלכע פלעצער, פארזומפיקע )2

״ 508.423 ......................................................................... מעליאראציע

־- 1.845.149 ..............................................מאטיװן - װאלד און ־ בארג )3

ל ק א כ א ־> 3.895.708 .......................................................ם

 װערן אויםגענוצט גלײך קאן װעלכער מאםיװ, ערשטער רער
 םײלװײזע א פאדערט װעלכער אדער לאנרװירטשאפם, דער סאר

גאנץ װי גרוים, עזוי קימאט איז ארבעש, ןעליאראםױוע
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 שטײ־ рк יאם-זאמז־ן מירגאריעם, די מיט צוזאמען פאלעםטינע
בערג. נערנע
 האלב א הערער פון רעזערװ־םאנד א מיר האבן דדם כוץ
 מער א םאדערן װעלכע פלעצער, פארזומפיקטע העקטאר מיליאן

 אין ביםלעכװײז, װעלן און ארבעט, מעליאראטױוע ערנסטע
 אויםגענוצט און אויםגעטריקנט יאין, עטלעכע פון מעשעך א

לאנדװירטשאפט. דער פאר װערן
 װאלד־מא- גרויםע די רעכענען ניט דערווײל זאלן מיר װען
 אויסגע־ קאנען געװים אויך צײט דער מיט װעלן װעלכע סיװן,
 א דאך ^י־ום אזױ מיר האבן לאנדוױרסשאפט, דער װערן נוצט

 מיליאן צװיי העבער פון פאנד לאנדוױרטשאפסלעכן געזיכערטן
העקטאר.

 פאר איז ערד-שעםעך בירא-בירזשאנער מיטן קאנקורירן
 טא- מוירע, ציעניםטן די האבן דעריבער אוטעגלעך. פאלעסטינע

 אויםלענ־ רי יזיך צו צוציען אנהױבן בירא-בידזשאן װעט מער
 קעגן קאמף פארביםענעם א זײ פירן דערפאר קאפיטאלן, דישע
 ביכלאל, ראטנפארבאנד אין אײנארדענונג ערר- ײדישער דער
ביםראט. בירא־בידזשאן קעגן און



 אין ערד װײניק אזױ ציעניםטן די האבן םארװאס
פאלעםטינע?

 פרי־ װאו געזעצן, האפיטאליסטישע הערשן פאלעםטינע אין
 לע-8פ אין געױארן. אפגעשאפט ניט איז ערד אף אײגנטום - װאט

 אומזיםט באקומען צו מעגלעכקײט יעדע אויסגעשלאםן איז םטינע
 קאלאניזאציע. ײדישער דער פאר ערד העקמאר אײן אפילע

 פיאלעסארישער פון לאנד א אין נאר מעגלעך איז אזעלכעם
 פסי װאם מאכן, קלאר דעריבער נויטיק איז עם דיקטאטור.

 באקו- צו פןןלעםשינע אין ציעניםטן די האבן פערםפעקסיװן א
 קאלאניזז*- ײדישער ברײטער א פאר מאסױרן ערד- גרויסע מען
 קאלאניסט. ײדישן דעם קאסטן דארפן דאם װעט װיפל און ציע

 דער האט סטעננאן לארד פון ציפערן אױבנגעבראכטע די לויט
 מיןנדאט־ די באלעבאטים. דרײ פאלעסטינע פון באדן גאנצער

 פונם פיאצענט זעכציק און פיר רעשוס איר אין האט רעגירוננ
 דרײםיק און דרײ געהערם אראבער די ערד-שעטעך. גאנצן

 ײדישע אין זיך געפינען פראצענט דרײ איבעריקע די און פראצענט
 רעגי- דער געהערן װאס ערד-מאסיװן, די שא־־עך אױ װאס הענט.
 ארער רעשום זײער אין באקומען ציעניםטן די זײ קאנען רונג,
 איז ערד די פײיז. קלײנעם גאנץ א פ^ר $דער אומזיםט גאר

 ניט, קיעער אױך זײ נעמט אומזיםט אפילע װאס אבעראזעלכע,
 פעלזן־ מידבאריעם, גארנישט. צו טויג זי װײל דעיפאר, פ$שעס

ם-ז בערג, א  לןןנדװירט- דער פאר מען קאן זומפן טיפע און מדן8י
 אײן ציעניסטן די פאר בלײפט ארום ^זוי אױסנוצן. ניט שאפט

יא-8 די בא ק$ל$ניםטן ײדישע די פאד ערד קויפן אויםװעג:



 שװערײ גרויםע אף ציעניםטן די אן זיך שטױםן רערבײ בער.
 געביט, דעם אף ארבעט גאנצע זײער צונישט ?!^כט װאם קײםן,

 פאלעםכינע אין איבערבאפעלקערונג גרױםער דער צוליב
 באינלאזיקײט. און ערר-מאנגל שרעקלעכער א דארטן הערשט

 האט רעגירוננ פאלעסטינער די װאם םאלקם-צײלונג, דער לויט
 דארפישע' ^ראבישע די באטרעפט יאר, 1922 אין דורכגעפירט

ץ נעפאשעם. 5ii,i30 באפעלקעלונג  אויך דך פאונעכען רעם ס
 נעפאשעם טויזנט 100 פרן ווײניקער ניט לאנרוױרםשאפט מיט
 שטעט די אין װאוינען װאם באפעלקערונג, אר^בישער דער פון

 האבן צוזאמען אנד. און צפאס כעװואן, שכעם, נײפע, יןןפע,
 װײניקער ניט באפעלקערוננ פויערשע אראבישע אן אלזא מיר
ן פונם אפ מיר װאי־פן נעפאשעס, טױזנט 6П פון ש י ב  ערד־ ^

 טײל דעם דעסיאשין), טוױנט 834 — םסענגאן לארד (לויט באזיץ
 אויםגע- ניט לאנדװױםשאפט פאר קאן װאם באדן, אומטויגבארן

 ניט נעפעש פויערשן יעדער אף מיר באקומען װערן, נוצט
 אף העקסאר 4,3 אדער באדן, טויגבארן העקטאר 0,86 װי מער

 ערד- שארפן אזא בא אז קלאר, ם׳אױ מ־שפאכע. פױיערשער א
 מעגלעכ־ דער װעגן פל^פלען אװאנטױריםטן נאר קאנען מאנגל,

 פאלעםסינע. אין קאלאניזאציע ײדישער בלײטער א פון קײס
 אין ערד ביםלעכױײז ציעניםטן די פארט באקומען ^זוי װי

 כעשבן אפן װערטגעטאן Dtp פראםט. און אײנםאך פאלעםטינע?
 האלב־ איצט נאך העושט פאלעםטינע אץ פױער. אר^כישן פונם

 די פון פארעץ. מ־טן פױער צװישן קלאםן-באציאונגען פ?איאלע
 זיך געפיגס ערד-באזיץ אראבישן פונם דעםיאטין טויזנם 834
 פויערים אראבישע די פון הענט די אין טײל קלײנינקער א נאר
 פאלעםסינע אין ערד־כאלאקים. קלײנע אף צעברעקלם אױ און
 װעלכע אין וױרםש^פטן, פויערשע טויזנטער טרעפן מען קאן
 זעלסן און פעיטל דרײ האלבע, א באטרעפט ערד-כײלעק דער
 איינציקער דער אלם דינט דאם און דעסיאטין, נצע8ג א װען

דער מישפאכע. פויערשער גאנצער j פאר כאױנע פון מאקער

7ТШГТЖ1 Г ׳ 
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ץ אראבישן פונם סײל גרעסםער ^־ ב ד- ר  די אין זיך געם־נס ע
 אמעשעך אין װערט ערד דידאזיקע פויצים. ?«ראבישע די פון הענט

 גיבן װעלכע §רענדאטארן, פויערים פון באארבעט רוירעם פון
גערעטעניש. זײער פון טײל א פארעץ דעם א£

 ערר כאלאקים קלײנע זײערע פויערים די בא אפקױפן װעגן
 ראבישן3 פונם ערד די בלײבט רײרן. צו װאם פון ניטא איז

 נאנלע, זײן פארקױפן צו גרײט אפטער א־ז װעלכער פארעץ,
ײן. א איר פאר קריגן נאר קאן ער אױב ר ^ טן ע  רי װאס דאס, פ

ד דער פון צראפםרײבן װעלן ציעניסלן  כויער־ אר^בישן דעם עו
אטאר, עני  פארעץ אראבישן דעם ’go װײנ־ק זײער קיסערט אי

 פאר ציעניםסן די טאקע צאין רעריבער ציעניםטן. די םאי און
פרײזן. הויכע זײער פארעץ אראבישן דעם ערד דער

 באזעצט זײנען עם װאו נאהלאל, דארף פארן :בײשפיל צום
 ציע- די האבן מישפאכעס, ײדישע זיבעציק און פינף געװארן

 טויןנ^ 200 נאך און װבל גאלדענע טױזנט т לטgבאצ ניםטן
 מיר האבן צוזאמען באדן. דעם מעליארירן געקאסט האט רו־בל

 דורכשניטלעך באטרעפט װאם רובל, טױזנט 460 פון כעשבן א
מישפאכע. א אף רובל טויזנט אכט צו

 װארע- צו כוצפע א האבן װ*לכע ציענ־םטן, הײמישע אונזערע
סע צו פון מאםן הארעפאשנע ײרישע די נען װי  בע- אילוױעם ג

ם דערװידערן, נאך קאנען בירא-בידזשאן, צו נויגײע ע טד א פון  או
 לעטטינע8פ אין אז אויספירן, קײן מאכן ניט מען טאר פאקט אײנעם
 ניט זיך מיר װ»,לן אזױ אויב טײער. זײער באדן רער קאסט
פאקטן. פאר א נאך ברעסען און פוילן
א קאל$ניע די ב ל י  באצאלט און דעסיאטץ, 64 םארםאגט ד
 באטרעפט װאם רופלם, גאלרענע טױזנם по איר םאר מלן האט

 בא- מען האט דעסיאטין 64 די אף ץדעםיאטין. g רובל 1720 צו
 האלבער א מיט צװײ פון ערר־כײלעק אן מיס מישפאכעס. 26 זעצט
 יעס הײסט װעט, מישפאכע יעדע מישפאכע. א ףg אטין דעם

י װבל. 4231 צו באצאלן דארפן ך קאל^ניע י װן - צי ם ע כ פון ,



 טויזנט П8 ארגןןניזאציע ציעניםטישער דער קאםט דעםיאטין 127
 ערד- מים מישפאכעם 23 עלד דער אף םען האט באזעצט רובל.

 קאלאניםם יעדער ;דעסיאטין האלבער א מיט פינף צו כאלאקים
רופל. 7710 צו פאצאלן דארפן װעט

 קלײ״ קאלאניםטן פאלעםטינער די האבן ערד-כאלאקים כאסש
 זײ פון״װעלכע גרױםיגקע, ץנ^ג םעכױװ אבעי ײז 1האב ’נקע’נ

 זײנען םומען אנגעװיזענע די אין אויםצאלן. ניט אײביק זיך װעלן
 מעליא• די געקאםט ה$ס עם װאס הויצאעס, די ארײנגערעכנט ניט

 אף פרײזן די פארגרעםערן הויצאעם דידאזיקע ארבעס; ראטיװע
מאל. צװײ אין קימאט ערר דער

 ציע- די װאם פרײזן, הויכע די װײניק. נאך אבער איז דאם
ײ, דער פאר פארעץ אראבישן דעם צאלן ניםטן  גאראנסירט ע

 אין באקומען באדן געקויפכן דעם װעלן זײ אז נים, נאך זײ
 ײרישע אװעקזעצן עררן געקויפשע די אף מען וױל רעשום. זײער

 אלס- די ערד דער פון ^ראפטרײבן פריער מען דארף קאלאניםטן,
 בןןארבעט ערד די האבן װעלכע פויערים, אראבישע געזעםענע

 זײערע מיס בלײבן דארפן זײ און בזוט און שװײם זײער מיט
 צילניססן די הילף צו לעבן. צום מיטלען אן קינדער און פרויען
 געטײיע זײנען װעלכע זשאנדארמען, די און פ$ליצײ די קומען

 טרײבן און אײגנטום - פריװאט קאפיטאליסטישן פון פארטײריקער
 פון פױערים ^י־אכישע די אכזאריעם גרעםטער דער מיט אראפ

 געהעריקן א אבער גיבן פויערים די ערד. ציעניםטישער דער
 צוזאםענ- בלוטיקע מים $פט זיך ענריקט װעלכער װידןרשםאנר,

 באםעלקןרונג. ײרישער און אראכישער דער צװישן שטויםן
 אלע אף געקוקט נים װען, פאלן, אזױנע אפט טרעפן דעריבער

 פאר- צו אן נעםען ציעניםטן די װאם מיטלען, אמ^ײעםייקזג
 אינגאנצן ארער טײלװײז זיצן דאך זײ בלײבן פױערים, די טרײבן

 יאר 8 מיס ראטשילר האט בײשפיל, צים אזױ, פעלרער. זײעיע אף
 דעטיאטין טויזנס פינף יאררן סײך באם געקויפט צוריק פופצן
עםלעכע סאג הײנסיקן ביז וארטן נאך זיצן פונדעסטװעגן ערד.



 געקאנט ניט האט מע װעלכע מישפאכעם, אראפישע טױזנס
 באדן דעם קײפנדיק ערד. געקויםטער דער פון אראפטרײבן

 אױבן האפן מיר װי אפגעקאםט, האט װעלכעד נאהלאל, דארף פונם
 געצװאונגען ציעניסטן די דאך זײנען רובל, טויזנט 460 געזען,
ײלעק א לאזן געװען ט-כ שעטעך געקויפטן פונם דרי  אין ערד-

 אזוינע מיט פויערים. אראבישע לטגעזעםענע8 די פרן הענט די
 קאלאניזאציע ײדישער דער פון ס־אניק די רײך גאנץ איז ל,טן8פ

 מאמזײךיט״, מעט§הער ״קעםעף :װערטל ר$ם פאלעםטינע. אין
 פאלעם- צו איז מאכן, אלץ מען קאן געלט מיט אז באטײט, װאם
 מען קאן געלט גרויםע פאר צוגעפאםט. מאל אלע ניט טינע

 איז דאס פארעץ, אראבישן באמ ערר קויפן ביםלעכװײז טאקע
 ארא- פון װערן פאטער צו מיםל גוטער א מאל אלע ניט אפעי
י פון מיטלען אכזאריעםריקע די פױער. בישן  בענויגײע ציעניסטן י
שן דעם  צװישן סינע קוענקלעכע א אױך שאפט פויער אואבי
 ײדישער דער באפעלקערונג. אראבישער און ײדישער דער

 זײן מיט זיכער ניט קײנמאל פ^לעםטינע אין איז קאלאניכם
 זעען מיר פארװאם $ט לעבן. זײן מיט אפילע און פארםעגן

 ערד- ײדישער גאנצער דער װען רעזולסאטן, קלאגעדיקע אזוינע
ער פאלעםטעע אין באטרעפש באזיץ מ ט-  און עטלעכע וױ ני

 קײן ארבעט. יאר 50 פאר איז דאם און העקטאר. טויזנט זיבעציק
פארצושטעלן. שװער זיך איז באנקראט גרעסערן

 דער איז דערשײנונג, געזעלשאפסלעכע א אלס ציעניזס, דער
 פארצװײפלונג עקאנאמישער דער פון אױםדרוק אירעאלאגישער

שן פון  עלעמענטן דעקלאםירטע די פון און קלײנבירגערטום יױי
 האפן און —געהאפש האבן זײ לענדער. ק^פיסאליםטישע די אין

 יידישע א גרינדן זײ װעלן פאלעםסינע אין אז אויך, איצט נאך
 עקזיםטענץ. ןײער פאר מענוכע מאקעם- 8 דערװערבן און מעלוכע

 ביז נאך האט ציעניזם דער װאם פאר הױפט־םיבע, די איז דאם
 פונם שיכטן ברײטע די אף װירקונג גרוים־׳ג א טאנ הײנטיקן

■כאטש לענדער, קאפיסאליםטישע די אין קלײנבירגערטום ײדישן
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 פאלע- אין ארבעס יאריקעי פופציק- דער פון רעזולטאטן די
 לאנד ״אײגן״ אן האפענונגען די אז אײרעם, זא;ט םםינע

 ציעניזם סארן זיך מען האלט דאך כאלעם, ביטערער א איז
 אן אף האפענוגג דער אן כאלעם, דעם אן װײל פעםט, זײער
 נאך װערן קלײנבירגערטום פון לעבן דאם מןגלט לאנר, אײגן

 לאגע די איז אנדערש גאר האפנונגםלאזער. נאך און פוסטער
 דער װאם דערױף געקוקט ניט ראכנפאובאנר. אין אונז בא

 זײן אױך פארלירט ראטנפארבאנד אין קלײנבירגער ײדי^ער
 אנט־ דער מיט צוזאמענהאנג אין באזע עקאנאמישע פריערדיקע

 אים בא איז דאך װױטשןןפט, כאצי{!ליססישער דער פון װיקלוננ
 קלײנבירגעוטום פונם פארצװײפלונג די זײן, ניט קאן און ניטא,

 װאס דעיפון, זיך נעמט דאס לענדער. קאפיטאליםטישע די אין
רוננ* ראטן די  אונ- מיש עקאנ דעם גלײכצײטיק באזארגס רעגי

 מער געזיכערטע, מער אנרערע נדט קלײנבירגער טערגײענדיקן
 װערם זײט, אײן פון פאזיציעם. עקאנאמישע שטאנדהאפטיקע

 ארײנגע־ ביםלעכװײז ואטנפארבאנד אין קלײנבירגער דער
 די אים גיס זײט, צװײטער דער פון און, פאבויק אין צױגן

 עי־ד־ צו איבערצוגײן מעגלעכקײטן גינסטיקע זײער ר^טנמאכט
 דער אין פערםפעקטיװן געזיכערטע עקאגאמיש די אט ארבעט.

 ביםלעכװײז װערט קלײנבירגער ײוישער דער װאו צוקונפט,
 דעם דורך װערס ארן הארעפאשניק עכטן אן אין פארװאנדלט
 ר^טנפאר- פון בויאונג סאציאליםטישער דער אין איײנגעצױגן

 פארצ־וײפלוננם- ציעניםטישע די אינגאנצן אונסער גראבט ב&נד,
 אידעאלאגישע זײער ציעניםטן רי פארלירן דורכרעם און פראגראם
 ראטנ־ אין קײינבירגערטום ײדישן פונם שיכטן ברײטע די ף8 װירקונג

 קום- ניטקװזןליפיצירטער הענדלער, - קלײן ײדישער דער פארבאנד.
 צו רואיק מענלעכקײט א האט דעקלאםירטער ססאם און טאר

 אין פארן ןיי בעם<י: אים פ£ר לוינט עם װאם באטראכשן,
 פארן אדער באדיגגונגען, אנגעװיזענע אויבן- די בא פאלעםטעע

טערי־ 8 אפגעגעבן האש ראטנמ^כט די װאו בירזשאן, - בירא אין



23 -

 איבערװאנ- יעדעו װאו העקטאר, מיליאן פיר קארגע פון טאריע

 מיט העקטאר 25 פון ערר-כײלעק אומזיםטן אן קריגם דערער
ײ א  אינם זיך אײנארדנען באם און איבערפארן באם להאטעם ו

 װערן ארבעסן מעליאראטיװע נויםיקע די װאו יײשעװ; נײעם
 באדײטנ־ קריגט ער און מעלוכע דער פון כעשבן אפן דורכנעפירט

 וױרט־ זײן בויען צו באדינגונגען גינםטיקע אף קרעדיטן דיקע
 זשאנ־ און פאליצײ קײן אונטערקױפן ניט דארף מזן װאו שאפט;

 דער פון פארטרײבן הענט די אין געװער מיט זאלן זײ דארן,
 קאן ?ם און ניטא איז עם װאו ;פויעיוים אלטגעזעםענע די עוד
 בלוםיקע נאציאנאלע קײן און האס נאציאנאלער קײן זײן ניט

 װעלן הארעפאשניקעם ײדישע נײע די װאו און צוזאמענשכױםן,
 קולטויעלן אפן סאי ײשעװ ױיעם פונם בױער די װערן אלײן

 צוצי־ די אז קלאר, איז דערפון געביט. מעלוכישן אםן םאי און
 װעט דעקלאסידטן און קלײנב־רגער ײדישן םארן אונגם-קראפט

פאלעסטינע. ניט ארן בירא-בד(שאן זײן



 װירט־ פויערשער א פון גרײס די ארץ פרײז דער
בירא-בידזשאן אין ארן פאלעסטינע אין שאפט

 באדינגונגען אכיעקטיװע די זײנען געזען, אויבן האבן מיר װי
 דער פון קאלאניזאציע - מאםן א אז אזעלכע, פאלעםסינע אין

אוים^נעשלאסן. דארטן איז באםעלקערונג ײוישער
 גליקן א פאר װאס ןןף פראגע, די באטר^כט[ מיר וועלן איצט

 װען דאן, פאלעסטינע אין פויעףים ײדישע די האפן קאנען עם
װע-מעדורט אלע דװכגעמאכט שוין האס מע  און געהענעם, - שי
 געקויפס פארעץ בישן8או־ ב^ם מאזל מיט שױן אױ ערד די

 געװארן. פאסער אויך שוין פױערים אראפישע די פון און געװארן
טאבעלע. פאלגנריקער מים זיך באקאנען נויטיק איז דעם צוליב
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 די אין גלײך ױך װאו־םט טאפעלע, דױאזיקע פאטראכטנדיק
 זײער איז קאלאניעם די פון ערד־שעטעך דער װאם ד$ם, אויגן

g .32 װי מער ניט האם קיגערעם קאלאניע גרעםטע די קלײנער 
 קינע־ פון ערר-שעםעך גרעםערן א האט מערכאװיא םישפאכעם.

 20 װי מער באזעצן געקאנט ניט דארטן מען האט דאך און רעם
 ניט ערד דער פון טײל א דארטן אין מינאסט^ם מישפאכעס.

לאנדװירטשאפט. פאר טויגבאר
באהױפטונג, פריערדיקע אונזער אמאל נאך פאשטעטיקט דאם

 געלם-םומען גרױסע פאר אפילע איז עדר־מאםיװן גועסערע אז
 די זיך מוזן דעריבער נאקומען. צו שװער אויך פאלעםטינע אין

 אין װי טעויטאריעם, ״נרויםע״ אזױנע מיס באנונענען ציעניסםן
 גאנצע פון - שמועל - גאן אין װי אדער דעםיאטין, 64 פון דילבא

 מישפאכעם 32 פון אפילע $דער 16 פון קאלאניעם דעסיאטין. 54
 אפגעשטאנענ- גײסטיקער און קולסורעלער א צו ברענ«ען מוזן
י פין קײט  אוים- פעקױעך ניט איז קאלאניע אזא קאלאניםטן. ו

 אנדערע װעגן קינרער. זײערע פאר לערער א אפילע צוהאלםן
 קי- דאם רײרן. צו װ$ם ניטא דאך איז אנשטאלטן קולטורעלע

*. ציעניםטישע אונזערע װײגיק זײער מערט  ״פ^לקם-פ^ארגעו׳
 שטארקער מעגלעכקײט א האבן זײ װען גענוג, איז זײ פאר

 אף שרײען און צראקע-פושקע ציעניםםישער דער אין קלאפן
 גענעץ־קאל$ניע א נאך מיט הארן זײ אז װעלט, גאנצער דער
געװען. מעז^קע פ$לק ײרישע ד$ס

 װירטשאפטן די פון ערד־כ-לאקים די זײנען קלײן גװאלדיק
 בא- כולדא אין ערד-כײלעק גועםטער דער קאלאניעם. די אין

 דא אױך אבער זיעען עם העקטאר. 9 פון מעי־ ניס סרעפס
 העקטאר, з.з םון גאן־שםועל אין װי ערד-כאלאקים אזױנע

 העקטאר, 3,8 פון קינערעם אין העקסאר, 24 פון דילבא אין
 אויבן די איז ט§מער װ. א. א. העקטאר 4.7 פון דגאניא אין

 עסלעבע נ$ך ברענגען מיר װעלן װײניק, טאגעלע געבראכסע
ציפערן,
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י ם ד י י ר ן ג ו ײ ס כ - ד ר ע

. . טיכע . з,з דעסיאטין

. . קארקיר . 9,3 -

3,7 . . . יאזשור

. גיװא . ד .

ק ן ע י י א ם ד ע י נ א ל א ק

דעםיאטין з,б . . אלפא - בײס

. . צריפין ״ 6,1 .

4 . . זשימשאר

4,4 . יאסעף - טעל

 ,נליק־ א פאר וואס אמפעםשן, אילוםטרירן ציפערן דידאזיקע
עבן  אזא אף קאלאניכט ײוישער דער מאכן קאן עם לעכך״ל
 ציעניסםן די אבער קאנען נאכלע גרעםערע קײן ערד-נאכלע.

 דעם צוליב קאלאניםט, ײדישן דעם געבן גיט װילן, בעססן פאם
ל גרויםן מאנג  באקי־ צו שװעריקײט דער צוליב אויך און ערד-

פאלעםטינע. אין ערר-באדן מען
 וױרט- א קאסש ערד-כיילעק, קלײנעם אפן געקוקט נים דאך,

 װירם־ ביליקססע די םייער. גװאלריק פאלעםטינע אין שאפט
 8 העכער קאסט טין8דעסי 3,8 פון קינערעם אין שאפט
 12 העכזנר דעסיאטין 3,3 פון גאן-שמו<ל אין רונל, טויזנט
 דע־ 9 פון ערד־כײלעק $ן מיט כולדא אין און רובל סויזנט
 ווירם־ קן^לן^ניםטישער g פון פרייז דער שוין דערגרײכש סיאטין
רובל. סויזנס 23 העמני שאפט
שאן? אין עס האלט ״וױ רז  אז באױאוםט, איז אלעמען בירא-בי
 מאטאנע א איז דןןם נים. אונז בא מען צאלס ערד דער פאר
 ערד פרײע ועװאלוציע. - אקםיאבר דעך פון הארעפאשניק דעם
שאן אין ב און איבערגענוג, דא איז בירא-בידז  קאנען ר1דעוי

אכלע אן געבן צו לוקסום דעם דערלויבן זיך מיר  25 כון ערד-נ
סרן פולשטענויק קאן װאס העקטאר,  איבערװאנ־ דעם פארזי

 הוי־ איבעריקע די צושסאנד. עקאנאמישן פיסעלן א מיט דערער
 בויאונג, - הײזער ליאראציע, מ װי װירםשאפס, דער אף צאעס

 קאםטן, דאי־פן װ., א. א. זאש טויכן, און לעבעײקן אינװענטאר,
 הע- עטיואט ,קאפערר״ פון סמעטע אויםגעארבעסער דער לויט
,600רובל א ערעך אן אראפ גייט סומע דער פון ר. ססציי פון כער
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 װעגן- מעלי^ראציע, כעשנן, איר אף .נעמט מעלוכע די װאס
װ. א א. באװאסערוננ בױאונג,

 װירט- איבערװאנדערערס אסן פאלן װאס הויצאעם, רײנע די
 מע- 8 אין דארפן װעט איבערװאנרערער דער װעלכע און שאפט

 באטרעפט ראמן-מעלוכע, דער אומקערן צוריק יארן פון שעך
 פון ציפערן די פארגלײכן מיר װען רובל. 1600 ערעך אן אלזא

 אז זיך, באקומט פאלעםטינע, פון ציפערן די מיט בירא-בידזשאן
 װאלטן איבערװאנד׳ןרער, אײן גיבן מיר װאס ערד-כײלעק, אפן

 מערער און פינף אװעקגעזעצט פאלעסטינע אין ציעניםטן די
 אױס גיבן ציעניסטן די װאם געלט פארן פארקעוט, מישפאבעם.

 מיר קאנען פאלעסטינע, אין װירטשאפם קאלאנ־םטישער איין אף
 דעם םון ײדן. מיױען גאנצן א אײנארךנען נידזשאן בירא־ אין
 א בויען אז קלאר, מענטשן לאגיש-רענקענדיקן יערן פאר איז

פ^ר הײסט פאלעםגינע אין קאלאניע ײוישע ט- ע ש ן פ^ ד נ ע װ  ש
ך ע ל ט ם א ש ל ע ז ע . ג געלט



 בירא-בידזשאן אין באדינגונגען קלימאטישע די
פאלעםטינע אץ און

 א םאר ערד באקומען צו ציעניםטן די אן קומט שװער זײער

 פון מעטאדן אלסע די פאלעסטינע. אין ק^לאניזאציע ײדישער

אי, און נאכלע פארעצם דעם אפקויפן  םון הילף דער מיט דערנ

 ערד געקויפטער דער פון אראפסרײבן זשאנדארן, און געריכט

 -םן1921 אין געװארן. שװערער אויך איז פויערים אראבישע די
 געזעץ א ארויםגעגעבן רעגירונג פאלעסטינישע די האט יאר

ע, זײן פארקױפט װאם פארעץ, דער װעלכן לויט ל כ א נ ד־ ר  איז ע
 אנטערמיניקע די ערד-כאלאקים מיט באזארגן צו מעכױעװ

 און פויערים די פון װידערשטאנד אקטױוער דער ארענדאטארן.

 אנדע- מיט פױערים די באזארגן צו פארעץ פון היםכאיװעםן די
 אומעג- פאר קימאט מאכט נאכלעם, • ערד מיױמאלע, כאטש רע,

 כאטש ײדן, קאלאניױרן אבער באדן. נײטם באקומען צו עך ל
 ציעניסטן די דאך װעלן ניט, אױב דאך, מען מוז ביםלעכװײז,

 פולשטענדיקן זײער אין װעלט דער גאר פאר זײן מױדע מװן
 האפ־ אילוזארישע די אוגטערײםן זײ װעלן דערמיט באנקראט.

שן פונם נונגען  קאפיטאליםטישע די אין קלײנבירגערכום ײוי
אעל. אן אף לענדער ײםר  פאר םאקאנע g שטעקס דא און ערעץ-

 גע־וארן איצם איז װעלכע צדאקע-פושקע, ציעניסטישער דער

אל א װ ק ס־ עבנ  זײע- און באאמטע ציעניסםישע טויזנטער פאר ל

 אויםװעג: אײנציקער דעד עס, הײסט בלײבט, מעקוראװים. רע
ער פאלעםט רי אין קריכן  אוים- די װערן דארםן װעלכע זומפן, נ

ער. די פון פאלק יירישן פון לײזער ענר ל ס־ ע אל ג
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 קאדאבעם פק אום קומען ערטער זומפיקע די אין װ$ם דז$ס,
 ציעניםטישע אונזערע װײניק זײער קימערט מענטשן, טויזנטער

 אף ציעניםטן די טראגן געאולאס-האארעץ די *פאלעטויװעם״.
 פונם — און פויער בישן8י8 אראפגעטריבענעם פונם בײנער די

ײ־באזעצטן קאלאניםט. ײרישן נ
 דער אז החקלאית״, ״ההתישבות אין שרײבט רופין ד$קטאר

 םאלע- ;בד8ל פון פלאג די אױ מ^לאריע, פון נעםט די זומפ,
 יאר- לעצטע די אין געליטן אמשװעיםטן דעם פון האט םטינע

 פארקלענערט דעם פון איז באפעלקערוננ איר און הונדערטן
 ערטער, די באצײכענען לאנד אין כורװעס הונדעוטער געײןןרן.

 אײנװאוינער ױיעױע געװען. דערפער פריער זײנען עס װאו
 זײ׳לרע פארלאזט האבן זײ $דער אױםגעשטאי־בן, אדער זײנען

 קאלאניסטן ײרישע די בעיג. די אין זיך באזעצט און פלעצער
 און מאלןןריע פון געליסן שטארק אויך האפן פאלעםטינע אין
 יעסור-האמאי־ כעדערא, בײשפיל, צום קאלאניעם, אײניקע אין
 קאלא- די פון טײל ב^רײטנדיקע א אױ האיארדן ־ מישמאר לא,

איגװאליר[. פארבמבן זײנען איבעריקע די אומגעקומען, ניםטן
 פון אײנע אין יאר טן -1923 פון אױםפארשונג םטאסיםטישע די

 די אין געװארן געגרינדעט איז װעלכע קאמונעם, עלטסטע די
שמועל, שוימרוין, פון זומפן  אײנען־ קײן אז באוױזן, האט גאן־

 זיך װײזט עם פארבליבן. ניט קאמונע אין איז גרמדער די פון
 מיטגלי- איבערגעגעבנסטע און שםארקסטע די אפילע ig ארוים,

 סא- פון אױסהןןלטן. ניט יאר דרײ װי מער דארטן קאנען דער
 ױינען פילע מעסוקענם. א ארט דאם איז שסאנדפונקט ניטארן
 אינ- פארבליבן זײנען אםאך און אומגעקומען אינגאנצן דארטן

 טעל־ (קאמונעס) קװאוצעם לאנדװירטשאפטלעכע די װאלידן.
 געפינען װאס כעפצי-װא, און האשױמער-האצאאיר יאסעף,

 האלטן טאג הײנטיקן ביז נאך מוזן אײמעק־ייזרעל, אין זיך
 װאם יעכעזקל, קפ^ר־ דארף ײרישן צװײטן א אין קינדער זייערע
שװאהער. פי־ איז ד$כעס ק די װאו בערגל, § ף8 זיך געפינט



 אז האצאאיר״, ,האפויעל- אין שרײבט ראבינאװיטש יאקאװ
 דער פון איז מערכאװיא קאמונע איצטיקער דער פון ארט דאס

 קײן װאו ארט, .דאט געװארן גערופן באפעלקעוונג ארטיקער
 ארט דעם אין איז קרענק - קאראכעם די ניט״. װאקסן קינדער
 ^ראפישע צוגעפאםטע מער די אפילע ןןז שטארק, אזוי געװען

 קינרער- די אין נאך שטארבן אויסנאם אן קימאס פלעגן קינדער
 מערכאװיא אין האבן עם װאס דאם, איז שױדערלעך יארן.

שע ערשטע די איבערגעלעבט  די בןןזונדערם קאלאניםטן, ײוי
 קאדא־ דעם זײן מאקרעװ געמוזט האבן זײ בעאײם מוטערם,

 קינדערלעך. קלײנע זײערע פלײש, און בלוט זילער כעם-מױלעך
g זײנע ^לע אנשטרענגען געװים װעט ב£טלען ציעניסטישער 

שאן אין $ז דערהײזן, און קויכעם  דא אויך איז בירא־בידז
 בירא- פון אפ ניט זיך מיר זא<ן פונדעםטװעגן—?לרטעו זומפיקע

 פאלעםטינע. פון אפזאגן זיך זײ זאלן פ>}רװאם טא בידזשאן,
 ביסל היפש א דא איז בירא-בירזשאן אין ניט, לײקענען מיר

 אוי- דער װאס דערפון, זיך נעמט דאם פלעצער. פארזומפיקטע
 שיבט געדיכטן א מיט באד״קט איז באדן םרן שיכם בערשטער

 אין זומער ;װארצלען נארפױלטע גיט צעצװײנטע, האריזאנט^ל
אד  און אננעדראלן צעװײקט, שטאי־ק ער װערט רעגן־פערי

 רעזול- אלם טיף. דער אין רעגן-װאסער דאס דורך ניט לאזט
שאן אין מיר האפן בלאטעם, די פון שאט  דעם בירא־בידז

 שטארק גאגץ באאומרואיקן װעלכע אינזעקטן, ל8של א ״גנום״,
 עם מענטשן. די און באלעכאים די כאדאשים - זומער די אין

 מיט קױכעם ביסל היפש א אװעקלײגן אויםקומען געוױם װעט
 און זוכפן דל אויםטויקענען װעלן מיר אײדער געלט-מיטלען,

 װאם ק^דאכעם-מוילעך, דער $דער ״גנוס״. פון װערן םאטער
ד ועם געפאר אין שטעלן ז$ל שט״נ ױנטם-צו  איבער- די פון גע

ניטא. בירא-בירזשאן אין איז װאנדערער,
 שפיץ דער אין געשט^נען אױ װאם ברוק, פראלעםאר דער

בירא־ אויםצופארשן אף ,קאמערד״ םון עקםפעז־יציע דער פון
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 פון צושטאנר ס^ניטארן און קלימאט װעגן שרײבט בידזשאן,
:װאם אט רעי־אן
 וױנטער- די אף ניט זיך קלאגט באפעלקערונג ארסיקע ״די

 פעריאד װינטערריקן דעם פארקערט, רעכנט, און קעלטן דיקע
 באפעל- ארטיקער דער מעגלעכקײט א גיט ער ;גינםטיקן א פאר

 פאזי- די װאלד-ארבעט. און געיעג רון פןןרדינען צו קערונג
 באזונדזגר- די פון שמאמען קלימאט ^רטיקן פונם שטריכן טיװע
 אװמגע- איז װ$ם ראיאן, דעמדאזיקן פון לאגע דער אין קײסן

 רעזולטאט אלם מ^יו־עװ. און מיזרעך צאפן, פון בערג מיט ריננלט
 נימ װעטער, שטיל א שט־ארקע. קײן נימ װינטן די ;זײנען דערפון

 נלפלען, קײן און יפונען8ט קײן שטורעמם, בא־יאמישע קײן
 פונם מעשעך אין לופט דער פון סרוקנקײט זוניקײט, גרויסע
 לײכטעד דעולויבט דאם ;םעזאן -זוטער דמם אויםער יאר, גאנצן

 באפוידיקט ראיאן דער קעלטן. װינטערדיקע די אריבעוטיאגן
 קעשױ־ע אלץ איז באזונדערם הינזיכס, היגיענישער - סאניטאריש אין
 האט ראיאן דעױ מאלאריע. און טובעוקוליאז פון הינזיכט אין

 טײכן, אין װאסער זים געזונט און קלימאט געזונטן פולקאם א
 באזוג- קײן ארוים ניט רופט ־נום״ דער ברונעמס. און קװאלן
 אײר§- פונם ערםער אםאך אין דערשײנעגען. קרענקלעכע דערע

 פארשפרײט שסאוק זײנען ראטנפארבאנד אין טײל פעאישן
 מערן לאנד באװאוינטן ניט װילדן, א אין אינזעקסן. דידאזיקע

 זיך שפײונדיק אומגעהויער, נאטירלעך, אינזעקטן, דידאזיקע זיך
 די אין און זומפן די אין רעשטן פוילנדיקע פ^רשײדענע מיס

 גנום דער איז טאיגע-ר^יאנען די אין װירקלעך, װעלדער.
סטעפישע די אין אבער דערשײנונג. שװערע א זײער

 אײנארדענונג די פירן דעריבער זיך װעט עם װאו פלעצער,
 יארן, ^סאך פון מעשעך אין איבערװאנדעוער די פון

 נימ גנום ד;ם איז פונקטן, באזעצטע די געבן באזונדערם
 די װען אז נאך, ביפראט איבערצוטראגן. שװער באזונדעום

רורכגע^קערט, װערט זי װען באװאוינט, ביםל § װערס געגנם



 גנוס דער פןןרשװינדס ארומנעט^פטשעט, און אויםגעטריקנט

אינגאנצן.
א־ בוך זײן אין שרײבט הארבאצעװיטש דאקטאר דער ב א כ , 

 װאם: אט י$ר) 1894 אין (^רויסגעגעבן קלימ^ט״ ראװםקער
י ר  נעגא- װירקס טעמפעראםור דער פון װאקלונגען ש^רפע /

 װאקלונג־ען די איבער טראגן פרױען כ$טש נערװן, די אף װטי

 אלע אין מענער. די ווי גרױגער אםאך טעמפערצטור דער פון

 געזרנסע געזונםער, א קלימזןט דער איז הינזיכטן איבעריקע

 גאר ניט נן$ר ווירקט עם איבער, גוט זײער אים טראגן מענטשן
 קרענקלעכע. און אױםגעמאנערטע שװ^כע, מענסשן אף אמנעסטן

 וױ דיזעלבע, ראי$ן כאבאראװםקער אין איז שטערבלעכקײט די

ד8צענטר םון שטעט איבעריקע די אין צנ ל ם רו -  ששער־ די און ל

 אײרןןפעאישן אין װי נידעריקער, איז קינדער פון בלעכקײס

 טובערקו• פון שסערבלעכקײט די אויך איז קלענער רוםלאנר.

 גינסטיק ניט זײער איז ראי$ן פונם לופט טרוקענע די ליאז.
 מאלאריע קר^נקהײטן. עפירעםישע פון אנטװיקלונג דער פןןר

שער דער אין אנטװיקלט. ניט ראיאן דעם אין איז  מעדיציני
 זעלםענע g קראנקהײטן מאלאריע- פון פאלן זײנען פר§קסיק

שײנונג״. דער
 קלימאטישע די װעגן מײנונג אװטאריטעטע אן מיר ה$בן ד$ם

ײנגונגען א אן;8ר פונם ב  באשטעטיקן, ליםטן8ספעצי דיר$זיקע י

 האבן איצסער געזונסער. פולשטענדיק g איז קלימאט דער אז

 אװטאריסעטע די אויםצוהערן מעגלעכקײט א אויך שוין מיר

ר, הונוערט עטלעכע פון מײנונג ע ר ע ^־ װ ר ע ב  אין האפן װאם אי

אן ש א-בירז  פעריאד קלימאסישן שװערםטן דעם דװכגעמאכט ביר

עד די פון סײל א וױ געהערם, האבן מיר י$ר. פון ער װ^ני  איבער
 פארלאזן אפילע און .גנוס״ $פן געקלאנט שטארק ״זיך האבן

אנין. די דעם צוליג  װער אז געהערט, ניט iyag ה$נן מיר פ
 װעלכן ט,gקלים אוםגעזונטן קלאגן זיך זאל זײ פון איז גיט

איבערצוסר^גן. שװער זײ איז עם



 איבערװ^נדערער די פון טײל באדײטגדיקער א װ$ס דאם,
 בעם- דער איז קיניער, און פרויען זײערע אהין צו שוין נעמט
 קאדאכעם פאר געזונטער, א איז קלימאט דער אז באװײז, טער
 איבערװאנדערער בירא-בידזשאנער דל פון אײנער קײן װעט
 געקוקם נ־ט קינדערלעך. קלײנע זײנע ױין מאקרעװ דארפן ניט
 איז פלעצער פארװמפיקטןן גרויםע פון אנװעזענוזײט דער אף

 מאלאריע, פון הינזיכט אין גינסטיקער, ראיאן בירא-בידזשאנער
 איבער- די װאו כערםאן, און קריװאראנ פון פאנדן די איידער

 טויט-פאלן קײן עמעם, מאליאריע. פין אפט לײדן װאנדערער

 ניט קײנמאל אויך קרײון כערםאנער און קריװאראגער אין אין
 ״הײליקע״ די ניטא זײנען רארטן װײל דערפאר, פארגעקומען

ײסראעל. ערעץ־ פון זומפן
 און קלײנבירגערסום ײדישע דאם אז לעך,גמע געװיס איז עס

 װערן װעלכע רומעניע, און גאליציע פוילן, פון ארעמקײט ךי
 פאזיציעס עקאנאמישע זײערע פון ארױםגעשטויםן ביםלעכװײז

 זײן װעלן צוקונפט, דער אין פערםפעקטיװן קײנע ניט האבן און

 ציעניםטישער דער פון פארפירן לאזן װײטער ןיך געצװאונגען
 הײליקן פון קאדאכעם-זומפן די אין קריכן און אװאנטױרע

 ארט קײן דארטן איז מצםן הארעפאשנע אונזערע פאר לאנר.
 עקאנאמישע געזיכערטע גענוג האבן זײ װײל דערפאד, ניטא

ראטנפארבאנד. אין אונז בא פזגרספעקטיװן
 פון הארעפאשניקעם יירישע די װעלן הארץ גרינג א מיט

 פאלע- די אין כײלעק זײער אפטרעטן זײן גרײט ראטנפארבאנד
 בורזשואזיע, נעפמאנישער דער פאר זומפן • קאדאכעם סטעער

 אר- פראדוקטיװער צו איבערגײן ניט פאל קײן פאר װילן װאם
 אין קאדאכעם האבן ארער אױםװעג, אײן דא איז זײ פאר צעט.

פאלעםטינע, אין קאדאמגם אף קרענקען אדער ראטנפארבאנד



 פערםפעקטיװן עקאנאמיש-װירטשאפטלעכע די
פאלעסטינע אין און בירא-בידזשאן אין

 װירט- אביעקטיװע די מיט באקאנש װײניק זײנען װעלכע די,
 די מיט נאך לעבן און פאלעםסינע פון בארינגונגען שאפטלעכע
 דערצײלט, זײ האט רעבע דער װאס כײרער, אמאליקן פון פאנטאזיעם

 האניק, טיט מילך רינט עם װאו נד,8ל א איז ערעץ־ײםראעל אז
 אז קלערןי זיך בא קאנען בוימער, די אף דארטן װאקםן בולקעס און
 קײן טיק נו ניט גאר יאיז ערעץ-ײםראעל, װי גאנײדן אז§ אין

 עם װאם די, װי לאנדוױרטשאפט, א אף ערר-נאכלע גרעםערע
 ד^ד איז ערעץ-ײםראעל אין קאלאניםטן. ד^רטיקע די באקומען

 גיט זי גוטע, אויסעוגעוױינלעך אן מינאסטאם, עיד, די
 ערד־ גרעסערע קײן נויטיק ניט איז עם $ז פראדוקטן, אזױפיל
נאכלע.

 מילך דער מיט מאיסע, גאנצע די אבער איז אינדערעמעםן
 װאקסן װאם נולקעס, די און גאםן די אין רינט װאס האניק, און
 דער אויםנעטראכטע. אן סאף ביזן אנהויב פרן בויסער, די ז$ף

 םאלמי־ זײנע כײדער אין ה$ט זײן, מויכל אונז ער זאל רענע,
געזאגט. ליגן גראבן g און גװיםן א דים

 איז ערדלאזיקײס און ערד־מאנגל מוירעדיקן דעם אדאנק
 פום-פיםער נאטױלעכע קײן און לאנקעם קײן פאלעםטינע אין
 װערן אויסגענוצט קאן װאם ערד, שטיקעלע יעדעם פזןראן. ניט
 פעלד-קולטורן. פאר אויסגעניצט װערט אקער-באדן, פאר
 טאלן שמ$לע די און בןרג זומפך, די נאר בלײבן פאשע פאר

קליין־ די אפילע זײנען פלעצער אזױנע צו בערג. די צװישן
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 זײנען דעריבער צי־געפאםט. װייניק קי ^ראבישע געװיקםיקע
ן שעפסן• און ציגן םארשסרײס מער פאלעםכינע א

ן1922 אין זײנען בעסאכאקל ם  פאלעם- גאנץ אין געװען יאר -
 דורי־■ אוים מאכט דאם קעלבלעך; 57785 און קי 24681 סינזג

 מיש־ פויערשער א $ף קעלבל האלב א און קי ,ס2 צו שגיטלעך
כט די אנטװיקלען אז באװײז. בעסטער דער איז דאם פאכע. צו  פי-

 אומעגלעך. איז — מאסשטאפ בארײטנײקן א אין פאלעסטינע אין
 אז שװערלעך, אפיסל איז קי, פארבייטן ציגן װאו לאנד, א אין

 »ף אז קלאר, אױך איז דערפון גאפן. די אין רינען זאל ילךמ
 קאלא־ ײדישער ד;ור קאן װירטשאסט מילך־ פון האכנאםע קײן

 מיט לאגע די אויך ד$רםן איז בעסער ניט האפן. ניט ניסס
 ציעניםטן די װאלטן בולקעם, שאיעך איז װאם בינען-צוכט.

 ערדי דער פון כאטש געװאקםן װאלטן זײ װען צופרידן, געװען
 גערע־ לעסטינער8פ די זײנען פןןקסיש לעגדער. אנדערע אין װי

 1אי װי דאוי Г« לענז־עו־ אנדערע אין װי נירעריקער, טענישן
בירזשאן. בירא-

 ײגדיעם $פיציעלע די פארגלײכן מיר װעלן קלארקײט, צוליב
 דורכשניטלעכער דער וועגן רעגירונג פאלעסטינער דער פון

 צי־ די מיט פאלעםטינע, אין ערד דעםיאטין א פון גערעטעניש
רא־ פון האבן מיר װאם פערן, ביוזשאן. ני

 גערעטעניש דורכשניטלעכע די גערעטעניש רורכשניטלעכע די
בױא-בידזשאן אין דעםיאטין א פון פאלעסטינע אין רעסיאטין א פון

3........................»ץװ יפו 59 פוד 5
״ 70 ״ 60 . . . . גערשטן
״ 63 ״ 33 . . . . קוקורוזע

יאראי л פאלעםטינע אין עקאנאמיםטן בעםטע די פו־ן אײנ^ר
 פון מעשעך אין בעהײמע אײן האדעװען אף :כעשבן אזא מאכס

 ניט גערעטענישן, פאלעסטינער די לויס האבן, מען י^ר״דארף א
 פור צװײ אויף עםט הון א ערד. דעסיאטין פינף װי װייניקער
ניט שפײזן ערד דעסיאסין g קאן ארום אװי יאר. א קערנער



 דער ניט rg זיך, באקומס רעזולסאט אין הינער, 20 פון טער
 אױף עםם הון די פארקערט, הון,נאר, דל אויף עםט קאלאניםט

קאלאניםט. דעם
ש די  ניט איז זי אז קלײן, אזוי איז פ^לעםטינע אין געועטעני

 גע־ מען איז דעריבער און נאפעלקערונג די שפײזן צו ביכוילעם
ע פון יערלעך ארײנפירן צװאונגען  פ^לעססינע אין לענרער אנדעי

g מען האט בײשפיל, צום אזוי, שפײז-פראדוקטן. סכום היפשן 
ע י$ר\׳־װען טן - 1924 אין נ י ט פ ^  מאסשטאב, איר ?ויט האט, פ

 :לאנד אין ארײנגעפירט גערעטעניש, שלעכםע קײן ניס גלהאט
 מיליאן, 10-מעל מיליאן, ю - גערשטן קילא, מיליאן ד - װײץ
ײז  קילא, מיליאן 21/2 פרוכטן מיליאן, 4— פאב מיליאן, 8 —ו

װ• א• א■ קילא מיליאן 4 קאוטאפל
 קאלאגיזיר- אין םפעציאליםםן - װעלט גרעםסע די פון אײנער

, פראפעםאר אמעריקאנער דער פראנן, ד י  אין האט װעלכער מ
 קארעספאנ- דעם געמאלדן האט פאלעםטינע, באזוכט יאר 1924

ך ״דױןןר צײטוגנ יעוושאלאימער דעד פון ז־ענט אי - : ״ מ א אי  ה
 איז םײנונג, מײן ?ויס אז, עמעם, גאנצן ועם זאגן אײך מוז

 קאלאניזאציע, דערפאלגוײכער g אף האפן צו גרונט קײן ניטא
 געלט- גרויסע די אף געקוקס ניט ציעניםטן, די פירן עס װעלכע
 דעפיציטן די דעם. אף פאטעון זײ װאם ענערגיע, און מיטלען

 פון קאלאניםטן ײדישע די באקומען עם װאם םובסידיעם, די און
ע, ציעניסטישער דער צי א ^ז ג  צײטװײליקע קײן ניט איז אי

.,שםענדיקע׳ א נאר דערשײנונג,
ר דער האט אמעײקע נײע קײן ע אנ ק רי  ניט פראפעםאר ^ג

 פ^רשטײן, אױך מען קאן פראפעסאר, קײן זײענדיק ניט אנטדעקט.
 האבן צו אומעגלעך איז באדיגגונגען אויבן-אנגעוױזענע די בא אז

 עם-ל8פ אין ארבעט ערד- דער פון עקםיטטענץ ארעמע אן כאטש
 צאלן אויך מען דאוף גערעטעניש קלאגעדיקער דער פון טינע.

 מ-ניכום נױטיקער רער ניט בלײבט פארן״קאלאניסט און שטייערן

קן צו $ף די ^־י ב^־ערפעניש[. פיזי£ל$נישע זײנע ב
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 קאלאניםטן די פון טייל גרעסטער דער זיך האט דעריבער
צו פארנאםעס אלטע זײערע פאר נעמען געמוזט װידער  מיםכער, -

 גע- ניט מיםכער צו זיך האט װאס טײל, איבעויקעוי דער און
 זײער אונטער האלטן און הונגײר פון אױס גײען נעמען, קאנט

 פ^ר האפענונג אײנציקע ײ םובסידיעס. יערלעכע פרן עקסיםםענץ
 פון צוריק זיך ארױםרײםן איז - ניט װי- אױ קאפצאנים אײביקע די

 אינ־ געלעגנהײט ערשטער דער בא איער ארײן שטאט אין דארף
 אוײן. גאלעם אין צוריק לאנד ״הײליקן״ פון אנטלויפן גטנצן

 ראטעװען, נ$ר זיך קאן װאם דער מאסנװײז. צוריק לױםש מען
 אמעריקאנישע א אײנע נאשרײבט עס װי אט זיך. ראטעװעט דער

א — זשורנאליסטן נ י ם נ ע ד ע  ״פרײהײט״ צײטונג דער אץ —מ
טן28 מאי -טי19 פון  פאלעםטינע: פון צוריק לויפן דאם יאר ״

 אלטן אין אהין, געפארן ביםטו געזאנגען שטאלצע ,אונםער
 טױזנטער געפארן זײנען דיר מיט צוזאמען און לאנר, פרוטאלן

 צו באגיסן, צו שגײרן, צו זײען, צו אקערן, צו גרײט אנדערע,
 האפ- דער מיט געפארן, ביסטו פאן ענגלאנדם ארנטער איבעטן.

 ״הײליקע״ די פון בראמנ דער מיט און דיפלאמאטן אירע פון טאכע
 פון ראדאם, פון אזערקאװ, פין געפארן ביםט פאלק. ײרישן פון

 דײן מיט ,ר.לבן דײן מיט לױבארטאװ, פון אמײאצק, פון בעלץ,
 טשאיניק, דעם און פערענע דער מיס כאםידים, דיעע מיט שםיבל,

 די אין געליטן האםט דו װי לײרן, צו גרײטקײט רער מיט און
 בעםערן א $ף האפענונג אײנציקער דער מיט נאר שט־לט, פױלישע

 וױרער דארטן פון דיך האפן קאדאכעס די און זומפן די לעפן.
 רואיק דיך האט איאבער די פון ogn פארן שרעק די פןןריאגט,

 געטריבן דיך האבן שאקאלן פון װאיען דאם געלאזט, ניט שלאפן
 פאר- פעלרער דײגע האס טריקעניש מערדערלעכע די צוריק,

 נעשאמע דיין שװעלקײט מיט שטײנער נאקעטע די ברענט,
 טויזנטער נאך צוריק לױפן דיר מיט און צוריק לױפסם דו געדריקט.

 ב^גע- אלעקםאנדריע, טון זון גליענדיקער דער אונטער דא, און
פוילן אין צוריק פ^רסט דו לאנדםמאן. וױרער, זיך מיר גענען
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 גײן אדער אסװאצק? אין קרעמל א װעגן װירער טראכסט און
 אף יײן פאר הינער און גענז אױםקויפן און דערפער די איבער

 אף דאלאין בײטן און סטאנציע דער אף צןיז אדער שאבעס?

זלאטעס?״ פויעישע
 ײוישע די פין בילד אויסנעצײכנט אכער קורץ, איז^א םדא

 דיהאפע- פון אױם זיך לאזס עס װאס און פןןלעםטינע אין ל׳ק[ג
צו און שניײן צו זײען, צו גרײט זײגען װאם די, פרן נונגעז

א3 ײ אפילע האבן. צו ביױט נאי אבי ארבע-טן,  יי פוז כעםי
 שע ייד די נאמען גאטם אין טרייבן װאם ראכאנים, ״הײליקע״

 אימ־ ניט זײנען פאלעםטינע, פון זומפן - קאדאכעם די אין מאםן
 פיןישן פון און דאלעם שרעקלעכן פון זײ ראטעװען צו שטאנד

אונטערגאנג.
 אונזערע געענדיקט. ניט פאלעםטינע מיט נאך האבן מיר

 ײוי־ די מיט טאן ספעקוליר א פרופירן געװים מעלן ציעניםטן
 װײנטרױבן מענרלען, זײערע מיט פלאנט^ײעס,מ^ראנצן- שע
װערטער עטלעכע זאגן נויטיק איז דעריבער אײלבירטן. און

ךעליקאטעםן. פאלעםטימנר די װעגן אױך
 פארן ארגאניזאציע ציעניםטישעד דער פון אננאבן די לױט

ן25 ט אזױ: געטײלט באזיץ - ערד ײדישער דער זיך האט יאר״ -
ר ע ד ט 1,3 א נ ע צ א ר פ п ו о о ר א ט ק ע ה צן אנ ר א כ - מ ע צי א ט נ א ל פ

3 ״ ,5
״ 3000 ען ל ד נ א ״ מ

״ 1<8 ״ ״ 1560 בן י רו ט ײנ װ
i , i ״ 

״ 920 טן ר בי ל ײ ״ א
״ 73,5 ,,

״ 62500 ד ל ע ן ־ פ ר טו ל ו ,״ ק
2 ״ ,3 ״ 2000 ד ל א ״ װ

1 ״ 6 ״ 5, ״ 13920 ר ע ט ר י װ י ט ל קו מ דן או א ב

100 ״ ״ 85000 ל ק א כ א ם

 און ריכסילךג, פאר רעכענען ציפערן די אט װעלן רמי אויב
 וײיזט וועלכער םטענגאן, ל^יד ענגלישן םון ציפערן די ניט

 װעס װײניקער, העקטאר э.ооо מיט ערד-באזיץ ײדישן דעם
בײטן. ג^רנישט מים גילד אלגעמײנע דאס דערפון ןיך
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 דעם ערד-באזיץ ײרישן פונם אראפרעכענען װעלן םיר װען
 װאס בא׳־ן, דעם און באין אומקולמיװירטן דעם װאלד-שעטעך,

 פאר בלײבן אונז בא װעס פעלד-קרלטורן, אף באנוצם װעי־ט
 פונם פראצ, 7,8 וױ מער ניט דעליקאסעםן פאלעססעער אלע

ערר-שעטעך. גאגצן
 קערײ אן אויםגעצײכנט, ציעניםטן די דאך וױיםן דעם כוץ

 פון ־פלאנטאציע מאראנצן א פאלעםטינע אין םארפלאנצן צו
 א האבן הויצאעס, אלע אויםער מען, דארף העיץסאר, צװײ

 רובל, טויזנט נ8 ביז 15 פון געלט-רעזערװ פרײק שטענדיקן
 דער װײל מינוט, יעדעו־ אין אויםנוצן קאנען זאל מען װעלק

 גאנצע די פארניכטן קאן ארבעט דער אין איבערײם קלענםטער
 קא- רײן א ־פלאנטאציע מאראנצן א איז ארום אזוי פלאנטאציע.

 פאר צונריטלעך דעריבער איז און אונטערנעמװג פיטאליםטישע
 דערי- קאלאניסטן. מאסע ברייטער דער פאר גיט און יעכידים

 באדײטנדיקע די אף געקוקט ניט אז טאקן, םיר זעען בער
 דער איז פלאנטאציע, ־ מאראנצן א גיט עם װאם רעװאכים,

 װאם גאדײטנדיקער. נים א פלאנטאציעם די פון ערד שעטעך
 ארױם, זיך װיױט דעליקאטעםן, איבעויקע די צו שאיעך איז
 צוגע- שטארק ניט זײ פאר איז באדן פאלעםטינעו־ דער אז

 װאקםט ער װאם בלויז ניט מאנדלען, פון שעטעך דער פאםט.
 די ארוים מען רײםט ערטער אײניקע אין :פאדקערט נאר ניט,

 קולטורן. אנדערע פאר באדן דעם אױסצוניצן קעדײ מאנדלען,
 צו ײדן א פאר רענסאנעלנער קאנסיק אױ פאלעסטינע אין

 פלאנצן אײרער פאנדלען, מיט ראזיגקעם פרעמדע מיט הוןנילען
 פאלעס- איבעריקע די מיט אויך איז לאגע אזא קימאט אײגענע.

דעליקאטעסן. טינער
 פאר באוינגונגלן אביעקטיװע אלע דא זײנען ביוזשאן - בירא אין

וױרצשאפט. פויערשער שםאנדהאפטיקער און האכנאםעדיקזגר א
 אײן אף באטועפט עוד-בײלעק דער װאס דאם ערשטנם,

מיסע. א בא אפילע העקםאר. 25 פון װײניקער ניס מישפאכע
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 האכנ^םע גענוג גענן ערד־בײלעק דער װעט גערעטעניש לעו־
מישפאכע. איגערװאנדערערם פארן

 פרוכטנארקײט די און באדינגונגען קלימאטישע די צװײטנם,
דן פונם א ב - רו  איז װעלכע גערעטעניש, דורכשניטלעכע א גיט ע

 פון טײל אײראפייאישן אינם װי העכער םראצענט צװאנציק אף
 צוגע־ באדן פידזשאנער - ביר$ דער איז דעם כוץ ואטנפ^רבאנד.

 םוב־טרא• פון אנגעהױבן קולטורן, םארשײדנאדטיקע צו פאםט
 און װ. א. א. ט^פןןק טערקישע באב, כינעזישע רײו, װי פישע,

 צוקער-בורעקעם, — קלימאט מעםיקן פון קולטורן מיט געענדיקט
קלעשטשעװעע. און לײן װײן, האפן,

 זײערע מיט לאנקעס גרױםע בידזשאנער • בירא די דריטיס,
 גלענצנ- איבערװאנדערער פארן שאפן גראזן געוױקסיקע - הױך

 פי־ מינים פארשײדענע אנטוױקלען צו ברײט באדינגונגען דיקע
 מילך־ פון האכנאםע באדײטנויקע א באקומען דורכדעם און צוכט

 װעט װירטשאפס דער אין באדײטונג גרױסע א װירטשאפם.
 בינשטאק א פון פראדוקמיװקײט די בינלן-צוכט. די האבן אויך

ש אין דערגרײכט  טראגט דאם קילאגראם, зз ביז ן8ביו־א-בידז
 ביז 15 פון פרײזן, ארטיקע די לױט האכנאסע, יערלעכע א ארײן

ן דער װאס דאם, בעשט$ק. א פון רובל 20 ^  דורכגע־ איז ר
 און טײכלעך און טײכן פון װאםער-נעץ ברײטער א מיט שניטן
 קילאמעטער הונדערט עטלעכע פון שטרעקע א אף באזוימט װעױט

 שאפט אמור, — װעלט דער אין טײכן גרעסטע די פון אײנער מיט
ש-פאנגערײ, פאר באדינגונגען גינםטיקע אויך  צוגאב־ א אלם פי

לאגדװירטשאפט. דער צו האכגאסע
 אינם װעלן לאנדװירטשאפט, דער מיט צוגלײך פערטנם,
 ראל גרױסע גװאלדיק א שפילן לאנד פון לעגן עקאנאמישן

 םאר־ די און װאלד-מאםױון גערירטע, ניט נאך נרױםע, די
 מעג־ א געבן װעט דאם מינערצלן. נוצלעכע שײדנארטיקע

 די ר&יאן אין ^נטװיקלען צו רעגירונג - ראטן דער לעכקײט
אינדוססריע.
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 בירא- פון באדינגונגען װ־נאטירלעכעיגיעקט8 אלגעמײנע די
 פערספעקטיװן עקאנאמישע גוטע פארויס זאנן געגגט נידזשאנער

 דעקלא־ ײדישער דער פון מישפאכעס טױזנטער צענדליקער י8פ
 רײכ- נאטירלעכע אירע מיט בירא-בידזשאן ארעמקייט. םירטער

ט פאדינגונגען קלימאטישע און טימער  דער אין װערן געוױם װ.
 מ^םן גרויםע פאר קראפט צוציאונגס- א צוקונפט נאענטער

 םאלקם- נייע א ווערן געשאפן ד*ןרט וועט עם איבערוו^נדערער.
 ואיאן. ^רמיניסטרןןטיװער - ל8נאציאנ א אויך און ױירטשאסט

 איז דאם בארימעריי, קיין ניט און אילוזיעס קיין ניט איז דאס
 פראלע־ דער פון קויכעם שעפעײשע די אין גלויבן פעסטער א

 ארעמ־ ײדישער דער פון שטרעבן אינם און דיקטאטור ט^רישער
 דער פון מיטבויער װערן צו ארבעט, פראדוקטיװער צו קײם

ראטנפארב^נר. אין ארדענונג ליםמישער8םאצי
 זיינען װאס שװעריקײטן, גרויםע די פארוים אויך זעען מיר

 ר<זול- די ראיאן. דעם קולטױױרן און באהערשן מיטן פארבונרן
 װײם- אוקראינע, אין איבערװאנדערונגם-^רבעט דער פון טאטן

 וױרנשאפט- דער פאר שװעריקײטן די װאו קרים, און רוםלאנד
 ניט אפט געװען זײנען איבערװאנדעיער די פון אײנארדענונג לעכ?ר

 גאראנםיע, בעםטע די איז בירזשאן, ביר$- אין װי קלענערע קײן
tg שאן אין שװעריקײסן די  מיט אויך מיר װעלן בירא-בױז

באקעמפן. ארבעט און ענערגיע רישער8פראלעט אונזער



 אין נאר שאפן מעגלעך איז פויערטום ײדיש א
ראטנפארבאנד

 מיט ציעניזם דעם באגרינדעט טעארעטיש האבן ציעניסמן די

 װעלט, דער אין פאלק אײנציקע דאם זײנען ײרן די װאם דעם,

 פעל- ארומיקע די װי וױרטשאפמ, פאלקם- אוא ניט האט װאם

 פ^ר- זיך ײדן די מוזן דעריבער לעבט, עם װעלכע צוױשן קער,

 מיט אדער האנטװערקערײ ה^נדל, מיט הױפטזאכלעך, נעמען,

 מיט לעבן קאנען אויך זאלן ײדן די קעדײ פראפעסיעם. פרײע
 פאר מען דארף פאלקס־וױרטשאפט, עקאנאפישער נארמאלער א

 מענלעכקײט א געין זאל װאם באוינגונגען, אזױנע שאפן זײ

 קא- איצטיקער דער פון קלאםן נױטיקע אלע זיך פון אױםטײלן
 פאלקס- גקזונטער א מיט נאציע א געועלשאפט. פיטאליסטישער

 —ציעניםטן די פון מײנונג רער לויט האבן, דארף וױרטשאפט

 קוםטארן, םאכרים, הײזער, פון אײגנטימער באנקירן, קאפיטאליםטן,

 זײ װאס ערד-ארבעט, הויפטזאכלעך און״ ארבעטעד פאברי־ק־
 שאפן װירטשאפט. פאלקם• דער פון יעםאד פארן רעכענען

 האבן, װעלן יירן װען דאן, זײן מעגלעך װעט פױערטום ײריש א

 אײגענער אן מיט לאנד אײגן אן פעלקער, אניערע מיט צוגלײך

מעלוכע. ײדישער

 די פארוױרקלעכן צו מעסוגל איז װאס ארט, אײנציקע דאס
 און קאפיטאליםטן אײגעגע האבן צו אידעאלך ״פאלקס ײדישע

 דאם אױ פויערים, און ^רבלטער באנקירן, און םאכרים פריצים,
ץ־ — אװעם די פון לאנד ע ײסראעל. עי

 ײדישע די געזאגם, בעםער ארער, פאלק. ײדישע דאם האט

זויגן צו מעגלעכקײטן פרײע האבן וױל װעלכע גורושואזיע,
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 פאר דערגרײכט פויער, און ארבעטער ײדישן םונם בלוט ראס
? אידעאלן בורזשואזע זײערע ארבעט יאר שופציק

 ײדישער דער צװישן געװארן געשאפן פאלעםטינע אין זײנען
װ־ איצטיקער דער פון קלאםן נױטיקע אלע די באפעלקערונג  ב

 ? פױערטום ײדיש g הייפטזאכלעך און געזעלשאפט, זשואזער
ש קיין ןןלעף. אן מיט לױ —מיר ענסםערן דעם אף  פויערסום ײוי
 דע- שװינדל, מיט זײן. ניט װעט און ניטא פאלעםטינע אין אױ

 און זומפ[ פויער, אראכישן צום אכואריעם בלוטיקע מאגאניע,
פױערםום. קײן ניט מען שאפט קאדאכעם

 צ$ל די באטרעפט רופין, דאקטאר פון באהויפטונג דער לױם
 נר-8ל פאלעםסינער אלע אין ב^פעלקערונג ײוישער דער פון

 פון דירעקט שעם.8נעפ טויןנט 23 קאלאניעס װירטשאפטלעכע
 טויזנט ю ערעך אן פון מער ניט אבער לעבן לאנדװירטשאפס

י נעפאשעם.  זײנען קאלאניעם די פון באפעלקערונג איבעריקע ו
ײע סאכרים, אינדוםטריעלער, באלמעלאכעם,  בא- פראפעסיעם, פו

שן םטאם און אמטע  ארום אזוי יאשעפטיקונג. א אן לופט-םענט
 קאלאניעס פאלעםטיגער די פון י*סאד עקאנאמישער דער איז

 אוקיאינע אין שטעסלעך אונזערע פון װאם רערזעלבער,
 פארשאלטע- § פאר רעכענען מיר װאס דאס, גד.8הײםרוסל און
 אין ציעניסטן די אויף װירער בױען צאריזם, פון יערושע מגר

 ײרישע דאס דערמיט ראסעװען זײ ig שרײען, און פאלעםטינע
 װאס פויער, ײרישער פאלעםטיגער דער איז דעם כוץ פאלק.
ר- גרופע דער אין פארעכנט ציעגיסטן די פרן װערט  רבע-8עו
ר איז ער גיט. פױער קײן טײל גרעסטן זײן אין טער, ס  g גי

 פרעמדער פון טאר8עקספלואט לבער8ה א און םױכער האלבער
 קאפי• א בא זײן ניט אנדערש קאן דאס און ארבעסם-קראפט.

ארדענונג. ליםטישער8ט
 מים- פרױואטער װאו ראטנפארבאנד, אין אונז בא אפילע

 פרא־ דער פון איז םויכער דער װאו און געדריקט װערט מגר
ז,8רעכטל םאליטיש איז און סט8רר.8פ פט8געזעלש לעטארישער



 איבערװאנדע- ערשטן אינם אויםשטײן געמוזט אויך מיױ האבן
 די מיט קאמף פארביםענעם g אפט ה^רטן, g רוננם-פעריאר

 םgװ איבערװאנרערער, גרופן אײניקע פון האירלם-טענרענצן
 זײערע פון אפזאגן געװאלט ניט זיך פ*ןל קײן פאר האבן

 געמוזט אויך מיר pgn װײניקער ניט געװאוינהײטן. ־ האנילם
 הענרלעיישע די װאס ^gip ארבעטס- געדונגענער קעגן קעמפן

 פאלעםטינע באנוצט. האבן איבערװאנרערער די פון עלעמענטן
 פון עקםפלואסאציע װאו לאנד, קאפיטאליםטיש g אבער איז

 גע- דער פון פונדאמענט רער איז פטgלןרארבעםם- םרעמדער
 ײכעם- א פאר זיך רעכנס מיםכעו־ ארדע^נג. זעלשאפטלעכער

 שװינר- מער עקםפלואטירן, מער קאן םgװ דער און פארנאסע,
ײען סער לען,  א לץg איז דער װעלט, די אפנארן מער און דו

 האנדלס־טעג־ די צו נאך װעלן מיר װען מעױכעם. גרעסערער
 אירעאלאגישע די צו און קלײנבירגערטום ײרישן פונם דענצן

 דער םדן טײערקײם די צוגעגן נאך קאפיטאליזם, פון מאמענטן
 ןיך קאן קאלאניםט דער װעלכער פין װירטשאפט, פויערשער

 שלעכ־ דער ערד־כײלעק, קלײנער דער אויםצאלן; ניט אייביק
 ניט קאן דואם גערעטעניש, ערגערע ig נאך מיס באדן טער

 קאלאניםטס דעם פון מינימום פיזיאלאגישן דעם אפילע באזארגן
 בא- דעד פון האם נאציאנאלן דעם צו נאך מיר גיבן מישפאכע;

 אונז פאר װעט באפעלקערומ, פויערשער ראבישערg רױבטער
g i] פולשםענדיקער דער זיך נעמט עם װאנען פון װערן, קלאר 

ט א ־ ^ קאלאניזאציע. ציעניסטישער דער פון ב
 פאלעס- אין באפעלקערונג ײרישער דער פון פראצענט אכציק

 םיט זיך פארנעמען און שטעט די אין קאנצענטרירט זײנען טינע
 אין ערד־ארבעט. מיט ניט אבער רנאםעם8פ ײדישע עcלg די

אן זײנען פאלעםטינע, פון קרױן-שטאט די טײל־אװױו,  ף8 פ^י
 סויזנמ צװײ העכער - מענםשן טויזנט 30 פון באפעלקערונג א

 הענרלזגר, געטא: ײדישן םון טיפן אלע קיעמלעך. ײדישע
D’wgng® םעלאמרים, נאטכאנים, מענדלם, - מנאכעם מעקלער,
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 פאר- װירער זיך האפן בעכלער, און לײס ארעמע םטאם אין
 װיוטשאפט באדנלאזע צעפוילטע זײעו אױםנעבױט און פעסטיקט

יערושאלאים, פרן שטעט ״ה־יליקע״ וי אין
 װע.רן אויםגעבילדעט קאן עס װאו לאנד, אײנציקע דאם

 פאראן זײנען רא ראטנפ^רבאנד. דער אין פױעיטום, ײדיש א
 ערד- צו א־בערגאנג דער דערצו. באדינגונגען גינסטיקע אלע

 יױישע א שאפן צו אירעאל קײן ניט ארבז בא איז אי־בעט
 פאר נױםװוגנריקײט עקאנאטישע אן נאר װירטשאפט ־ פאלקם

ש£אכעס. מ םויתטער
 ניט קאנען עם און ניטא זײנען ראטנסארבאנד אין אונז בא

 בא פאלקם-װירטשאפטן. נאציאנאלע אפגעזונדלרסע קײן 1זײ
 װעלכער אין וױרטשאפט, - ראטן אײנהײטל,כע אן רא איו אונו
 ראטנפ־-רבאנר. פון הארעפאשניקזם אלע אנטײל אן נעמעןי עם

 סאציאליסםישע די ארב^סער־קלאס דער בויט פעםש און כער ז
 פריװאטן רעם ארויסצועסופן נויטיק איז דעם צוליב אררענונג.
 איניוםטריןן, דער פון כאי פאזיציעס, זײנע אלע פון קאפיסאל

 די ככיירע-אימזאץ. כון סאי און לאנז־חױטשאפט דער פון םאי
 די אין פראצענט המר;גרם ף3 קימאט *ייך עפינט1 »ינדוסכריע

 דער פון אנטװיקמננ רי מעלוכע, ש<ר פראיעט^ר זער פון הענט
 די צו ביסל״כװײו נעמש דאיף אין און שמאט אין קאאפעראציע

 סויזנטער קאפיס^ל. ־ האנולס פריײאטן одэ פאייציעם לעצטע
 געצװאונגען זײנען געלעגם, האנדל נון האכן װאס מישפאכעס,

 מעגלעך אכער איז דאס באשעפטיקונגען. אנרעוע זיך פן;(־ זוכן
 אינדונטריע שסאטישער רער אין uv-ng פיאדוקטיװער א3 נאר

 זאלן עם שטארק וױ לאנדוױוסשןןפט. רארפישער דער אין ארער
 װי לו.ט-סארנאםעם, און האניל צום געװאוינהײטן די זײן ניט

 ױינלן ארבעט, פיוישער פאר נעמען זיך זיין ניט זאל עם שװ,ר
 םאבריק, אין ומלגן אנ ניט זײ קאנען—יעיציו, געצװאונגען דאן זײ

 ה*ניל פון איבעיגאוג דער ראיף. אין ערד-ארבעס אף זײ גײע[
טײל אײן גרינג. ג?ײך אן אלעמען גיט קומט ערר־צרגעט צו
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 פויערים. גוםע װערן און ערר רער ף8 ײךגל ך״ באזעצס
קצ אנטלױפט טײל יצװײטער8  פװאױן אמ^ל נאך שסאס, אין װי
 ר־פ געמעז זיך צוריק קוםען געצװאונגען דאך איז און ליק,ג

- ד  מע פראנטן. צװײ אף ארבעט טײל א^דריכער ארבעט. ?ו
בעט8  אונסעי. ביםלעב־וײז ןיך האנרלט םע און ערד דער אף ו

ן זײ נעמען האנדלם-פראנט אפן םאפאלע א כאפנויק י  אקטיװ ז
עט. דער פאר רב א ד- םאף עו אף-קאל-  אוים זיך בילרעט ם

g הענולער פריערריקע די פרן ערד-איבעטער גרופע געזונטע 

?ופט-מענטש(. און
 פון פלאנירונג די און אינדוסטריע ד^ר פון אנטװיקלונג די

 א«גע- די פון קוסטארן טײל א אױך ארוים שטויסט רויװארג
 אין זיך ציען זײ פין קװאליפיצירסע די פראפעסיעם. שטאנענע

 ערד־ צו - ;װאליפיצירטע - נ\ט די און פאבויק ארער׳אין ארטעל
און צװייסער דער פאקסאר. װיכטיקער אײן איז דאם ארבעט.

 I s לזי געפינם מאכט די ם5וו דאם< איז פאקטאר װיכטיקפט^ר
 סאציאליזם. דעם בויט װעלכער איבעשער-קלאם, פון הלנש די
 אק־ אנם מעגלעך ניט איז רבעט8 בויאונגס- םא^יאליסשישע די
י און ײלאנט" טן"ווט,ט  ברײט־ די מיצאר אנשטרענגונגען גרעםטע ו

 ואטגפאר^אנר. פונם פעלקער אלע פון מאסן הארעפאשגע סטע
 אין מאםן הארעפאשנע די ארײנציען פונם פײנציפ אײגענעם דעם
 צו אויך ראטנסאכט די אן װענדט בױאונג םאצי^ליסטישער דער

שע די ױי שז די קעדײ מאסן. י  в נעמען קאנען זאלן מאםן ײדי
 לאני, פין בויאונג םאציאליסשישער דער אין אנטײל גלײק
מענסן. פראדוצירניילןע זײן זײ דארפן ־ און הענדלער על׳  דנ

 פון בויער קײן ניט אבער שסערער זײן האנען מאםן קלאסירטע
שע די אוײנציען פון פראגע די איז דעריבער םאציאליזם.  ײוי

ט פראדוקציע דער אין פאםן  א נאר איניען, פריװאסער קײן ני
 ײדישע גאנצע די פיון מעגללך ניט א״ז עם אויב זאך. מעלוכע-

 זיפירן פען מוז אינױססריע, דעי דװך בלוין םאציאליזס צום פאםע
קאאפער«. פטלעכער8לאנדװירטש דער דורך ערד-ארבעס, דורן אויך
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 בויאומם- שןיליםט8םאצי אין זײ ארײנציען ק^לעקטיוױזאציע ארן ציע
 אזוי פונקש איז ערר אף ארעמקײט ײרישע די באזעצן פיאצעם.

 דער װי מעלוכע, פראלעטארישער דער פון אינטערעם דער
שער דער שון אינסערעס  ראשן־ די נעמס דעריבער ארעמקײם, ײדי

שנעלערן צו מיטלען נױםיקע די אן רעגירונג  פאר״רינ־ און פאי
 ארײן. דארף אין שטאט פון פראצעם - נגם8איבערג דעם בערן
 לגאטנע אף מעליכע די גיט קרעדיטן אומזיםט. מען קריגט ערד

 קאםש װיוטשאפט די טערמין. לאננרויעריקן א אף און יעםוידעם
 רװאנדערער איב דער באקומט דעם כוץ ביליק. זײער דעריבער

 װירםשאפט. זײן בויען באם און אריבעיםארן באם לגאטעס רײ 8
שע די אז קע,8מ־רט זעען ױי  1אויםגע ראשיק איז לאנױוירטשאפט י

 קאפיטאליםטיש א אין פארפעססיקט. גי־ינטלעך זיך האט און װאקםן
 דארטן זײנען דעיייבער זײן, ניט רײר קײן דעם װעגן קאן לאנד

 ײרישער בוײטער א פאר באדינגונגען אכיעקסיװע די פאראן ניט
 8 כאר פאקשאר גינםטיקער דריטער דער ניזאציע.8קאל * מאםן

ד8ראכנפארב אין ציע8קאלאניז דערפאלגרײכער  װאם דאם, איז נ
צין8רעװ - בר8אקטי די  די אין איבערקערעניש אן געמאכט האט לו

ר בענויגײע געדאנלען ג ד; נ ^ו ש פ  פאר- פריערריקע די פון א
 דער באלעבאם, שײנער דער סויכער, געװעזענער דער נאסעס.

װארט א אין נעװארן פארװאנדלם איז מעױכעם  נעפמאן — זירל-
 פאר־ און רעכטלאויקע א איצטער איז דאס נאמען. זײן אױ

 געװע- דער םערקערט, טנפארבאנר.8י אינם באשעפעניש האססע
 כיידער אין רעבע דער װעלכן מיש ער, פו און שוכט<ר־ױננ זענער
ױלען םלעגט  ערן- א; געװארן איצטער איז טאלמידים זײנע ז
 דער אין פםול א געװען פריער איז װאם ארבעטער, דער טיכל.

 קאפי־ די אין לאנד. פון באלעבאם דער איצסער איז מישפאכע
 פאק־ ערשטער דער טײלװײז אויך װירקס לענדער טאליסםישע

 ארײםגעשטױסן דארט װערט קרעמ־׳גר קלײנער דער װײל סאר,
 קאפי- גרויםן מיטן קאנקורענץ-קאמף דורכן פאזיציעם זײנע פון

טן8ד טאל, עי8 זײנען י פאקטארן צװײ איבעריקע די 8ניט ב



 פארװאנדלט קרעמער ארויםנעשטויםענער רער װערט דעריכער און

אי פראדוילירער, א ן א ניט  לומפן-פרא- רעקלאסירטן א אין נ

 װאו לאנד, אײנציקע דאם אז מיר, זעען ארום אזוי לעשאריער.

ש א שאםן צו באד־נגונגען גינסטיקזג דא זײנען עס  פויערטום ײוי
 װאלם פאלעסםינע אין װען דאן, אפילע פארבאנר.טנרא רעד זיא

עך פרײער גענוגער א געװען ט ע ש די  מאםן־ ברײטער א פאר ער

 ײאלט פאלעססינע אין ערד די װען דאן, אפילע קאלאנױאציע,

 ײאלטן מענטשן און אונו. בא װי ערגערע, קײן ניט געװען

 דער װאלט דאן, אפילע קאדאכעם, םון אומגעקוםען נים דארסן
 ײדיש א שאפן צו בורישואייע ציעדםטישער דער פון אירעאל

 בװזשוןןזע א װי םער ניט געװען פא;עםסיגע, אין פױערכום

אוטאפ־ע.



 קעגן בורזשואזיע ציעניםסישע די איז פארװאס
בירא־כידזשאן?

 קלאםנקאמף דער פאקטארן. צװײ דא שפילן הויפט-ראליע די

 די אוך קל>ים, - ארבעטעי־ קעגן בורזעיואזיע ײרישער דער פון

 ביגער און שלעכש נורזשואזיע. אויםלענרישער דער פון קאפיטאק

 דער פון שיכטן ברײגע די םון מאצעװ עלאנאמישער דער איז

 אויטער לענדער. קאפיטןנליסטישע די אין באפעלקערונג ײדישער

 ששייםן װאס קאפ־טאליזס, פין געז?צן - אנטװיללמגם אלגעמײנע די

 פראדוציר- קלײנע די אין פאזיציעם זײעיע פון ײרן די ארוים

ס־ און ל אני  פאוביםענער דער צו ס.ך קומט אונטעינעמונגען, ה

 דער פון קלײנבירגערכום פונם קאמף בלוטיקער $פטער און

 מימ קורטאר. און קרעמער יירישן דעם קעון נאציע הערש.דיקער

 רויך און מאשין -מעלודע קאפ־טאליכטישער דער פון הילף דער

ײ גראנן ארגאגיזאציעם נאציאנאל-װירטשאפטלענע די  אינטער ז

 רערמיט װערן און קלײנבירגערנום ײדישן נונם עקםיםםענץ די

 נאציא- גערױדעפטע אלם קאנקורענטן. געפערלעכע גון פאטעי־

שע דאם איז מינרערהײס נאיע  בעלויעך ניט קלײנב־רגערטוט ײיי

 וואס װערם און פאויציעס עקאנאמישע זײגע פא-רט־ידיקן צו

אינ־ וער רואיינױט. עלאנאםיש מער אלץ װײשער ב ש- מי א אנ ק  ע

 אויםװעג אן זוכט קלײננירגער פארפאלגטער פאליםיש- און ר לאו

 פראיעטאריאט ײרישער דער לאגע. פארצ״ײפלטער זײן פון

 קאפיטא- דער קעגן קאמף אין מיכהעלפן קלײנוײוג/ר דעם רופט

 װעט װעלכע ועװאלוציע, םאציאל?ר א פאר ארדענונג ?יםטישער
 פאר מאכן ארבעט, פראדוקכיװער דורך קלײנבירגער, ײדישן דעם

פ^ליטישן און עקאנאמישן אין מיטגליד גלײכבארעכטיקטן א
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 איז וי יע.1בורזשוא יידישע די ארוים םרעס דעם קענן געביט.
 -go’Bgp דער פק עקםיססענץ דער אין פאוינטערעםױט גלוסיק

 םױנע. גרעםטער איר איז סאציאליזם דער ארדענונג. ליסטישער
 קאפ־טאליזם רער אז םאסן, ײרישזג די אײן מען רערט ועריבער

 אין שולדיק איז ק^פיטאליזם דער ניט סײפעלע. א װי רײן, איז
 דעם, אין ב^שםײט הױפט־צ^רע רי נאר צארעם, יידישע די

 אין לעבן מינדערהײט, נאצי$נאלע א אומעטום זײנען יידן װאס
 ײרישער אײגענער אן םיט לאנד אײגן קײן ניט האבן און גאלעס

 אירעאלא׳יש זײענריק קלײנביוגערטום, ײדישע דאם מעלוכ*.
 האט פראלעסאריצט, צום אײרער בורזשואזיע, דער צו נעענטער

 םאר קעמפן צו פאן ציעניםטישער דער אונטער געששעלש זיך
 ײדיש א נאר אז טעאריע, די פ^לעםטינע. אין לאנד ײדיש א

 אונ־ פון פאלק יידישע דאם ראטעװען צו ביכוילעס אױ לאנד
 פון םעשעך א אין פעגלעכקײם א געגע:ן זײ האט טערגאננ,

 מיליאנען, רי מאםן. ײרישע רי באשװינולען צו יארן צענוליקער
 די אין און ױמפן פאלעס.ינער די אין ארײנגעװאדפן זײנען װאם

 אום־ מענטשן, טױזנטער די פײצים, ןןראבישע וי פון קעשענעם
 בענויגײע האנרלונג אסאריעםײקע די מאליאריע, פון געקומעגע

 קןןיבא- נויטיקז. געװען אלץ זײנען דאם פויער, אראבישן דעם
 פולשטענדיקער רער פאלק. ײרישן פין אינטערעסן וי פאר נעס

 די און פ^לעםטינע, אין $רבעט ציעניסטישער דער פון באנקיאס
 ײוישע דאס װי.ו ו^טנפארבאנד, אין רעװאלוציע פראלעטאײשע

 פאבריק און עיד דורך מעגלעכק־יט א קריגט קלײנבױגערטום
 פן8̂עש האט פאויציעם, פעםטע עקאנאמיש זיך דערװערבן צי
g אװאנסורע. פאלעםסינישער דער פאר לאגע קאסאסטרא:עלע 

 פון צושטאנד א אין זין גענינט ר^טנפארבאנד א־ן ציעניזם דער
 םיר joga ײדישע רי פרן צאל גרעסערע א װאס און גםיםע,

 אפ אונז בא רבס8שט מער אלץ ערד-ארבעס אף םארפעםטיקן
 אין אויך שטעלס ראטנפצרבאנד פין בײשפיל דער ציעניזם. דער

̂נע ̂ק קאפיט^לים־ די אין .מאםן ײרישזי רי אף ױירקונג ןײער ס

I
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 ײךישן פונם פאזיציעם די פארשטארקס און לענדער טישע
 איז דערינער קאפיטאליזם. קעגן קאמף זײן אין פראלעטאריאט

 ײרי־ ד,גר פון ערד-אײנארדענוננ די ארתטערײםן פון פראגע די
ע א פאשעט ראטנפאובאנד אין ןןרעמקײט שער ם-פראג עבנ ; 
 גרונט־ צװײטע די בווזשואזיע. ציעניסטישער ײוישער דער פאר

 דעי קעגן ציעניםטן די פון קאםף פארביסענעם פװם סיבע
 רא־יב און ביכלאל ראשנסערבאנד אין עודאײנארדעגונג ײרישער
 פאר האכנאטע די פארלירן צו םאקאני׳ג די איז ביפראט גירזשאן

 אין װאט ,vפישק - צדאזןע ציעניםטיש־גר אלװעלטלעכער דער
 ציעניסטישע טויזנטער די םאר פארנאםע-ק־ואל נײער א געװארן

 אין קאלאניזאציע רערפאלגרײכע די קלאל-טוער. או, באאמטצ
 קאפיטאלן. אויםלענדישע צוציען אננעהויבן האט ראטנפארבאנר

 אומפארטײאישע;עזעל■ ארגאניוירט ןיך ה*כן לענדער רײ א אין
 ה^פן װעלכע אפריקע), ארן אױגענפינע אפעריקע, (אין שאפטן

 שיבטן ברײטע די פון אויפטערקזאמלןײט די ציציען אנגעהויבן
 איבערװאנרע- יירישער דער צו באפעלקעיוננ ייוישער דער םון

ם-  הארע• אײנציקן יערן פאר ראטנפארבאנר. אין רגעט3רונ;
 ער זאל װאותין פראגע, די ך ז שטעלט אויםלאנד אין פאשגיק

 ראטנפאף־ אין אדער פאלעםטינע, אין גראשנם: פאר זײ:ע געבן
 איבעם פואקשישער רעאלער מיט אונז מיט קעספן באנר.

 פאר בלײבט דעויבער אוטעגלעך. ציעניםטן די פאי־ איז
ט אײנציקער דער ציעניסטן די מי - עג. װ ם ױ  און שקארים א

 ײ8ט זײ מאסן; ײדישע די פון כויכעס די פארטומלען רעכילעם
 יעװםע- א איז ראטגיארבאנד אין איבערװאנדערונג די Tg ן,גע

אן אז שװינדל, קישער ש װ בי א־ ױ  קאן אין אילױזיע אן אין ב
 מאםן-קאלאנױאציע, ײדישער א פון צענטעד קײן װעון ניט
 װ• א• א• וי•. א. א. פארן ניס אר.י[ װעלן מאסן ײרישע די אז
 זײ זיך װעט שקאריפ און דעמאגאניע װרך רעכענען, זײ

 ראסנ־ אין איב<רװאנדערונגם-ארפעט די אפשטעלן אײנגעבן
קאנקורענט, געפערלעכן א פון װערן פאטער און פארנאנד
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 מאםן-קאלאניזאציע די װי אוטגפיע, אזא פונקד אבער איז דאם

 ראסנפאר• אין דערוננ איבעױװא רי פאלעםטינע. אין ײין פין

שסאנד-טײל א אױ באני טי- אלגעמײנער רער פץ בא ם ^י צי א  ם
 לװעלטלעכע> די װי אזױ פי־נקס און לאנר, פון בויאינג שעי־

 םאציאליסטיעע די אפצושטעל[ אײן ניט זיך גיש בורזשואױע

 די אײנגעפן ניט זיך װעש אזױ ראטנפארבאנד, פון בויאונג

 ארעמקײס ײריש־״יר דער םין א־בערגאננ דעם אפשטעלן ציעניהטן

ר־ צו ר  קאנען ארעמקײט ײרישער דער שארן גרויםן א ארבעט. ע

 ברײסן א אין איבערװאנרלרונגס-ארבייס די ביעננען. יא זײ

 אײגענע ק־ין קאפיסאלן. גיױסע זײער פאדעיט מאסשסאב

 ײדישע די האפן װױטשאפט דער אין ארײנצולײגן קאפיטאלן
 אימ- ניש איצם נאך איז רענירונג - ראטן די און נים מאםן

 קאפי- נויט־קע וי ביװזשעט מעלוכע־ פין אסיגנירן צו שטאנד
 מיר מוזן קזןפיטאלן אױםלענד־שע די אונו פון אפציענדיק ט>.לן.

ש דער פון טעמפ דעם צופאםן  די צו איבערװ^נרעױנגס-ארבע

 מקלוכן• פון באקימען קאנען מיר װאס סלען, מ פינאנשיעלע

ק װאס מישפאכןם, טויזנטער אז הײםט, דאם בױרזשעט. טי  נוי

 אף װאיטן און איניערהײם ױצן בלײבן מוזן ארבעט, אין זיך

 צו ביכוילעם זײן װעט רעגירוגנ ראטן- די װען צײטן, בעםערע

 איפער- ײרישער דער פאר אסיגנירונגען אירע פארגרעםערן

 דער ארעמ־ײט. ײדישע די װיםן דארף דאס װאנדערונו.

 ואטנ• אין אויך און אויםלא:ד אין ציעניםשן די פון קזןמף

א־ קענן און ביכלאל אײנארדענינג ערד- דער קעגן פארבאגד ו  ב־

שגר דער פון קאמף א הויפשזאכלעך איז ביפראט בידושא[ ױי  י
ארעמײיט. ײדישער דער קעגן בורזשואזיע
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