סוםענט

חודש־זשורגאל« ,רויםגענעבן פון דער נ»צ• עקיע׳שמוע םון ״איקמר״
געזעלשאפט צו העלפן דער אידישער קאלאניזאציע א סאװעטךפארבאנד.

«ז ש• »לכיזאװ
רעדאקציע קאלעגיע }  лױקלכ״ן
 Jמשה כץ
פ»ר»נטװ»רםלעכער רעדאקטאר — ש« .לנאזאװ.

”“NAH.EBN

מערץ׳ .1937

זאלן די שונאים קרען איבער די הענט!

א גײע אנטי-םאװעטישע װאקכאנאליעי «ױער ש־ רי ״ ,״
די ׳טונאים פון דער הויס; וױדער גיםס מען אױף דעם םא־
װעטן־פארבאנד פער אוז שװעבל ; װידער װיקלט מען אײן
טיט רי אױג־ « ם U
״ י ״ י ’י א ה 0 » -
״
*וז מעז שװערט זיה אז מעז װעט ראטעװען די ציװיליזאציע
»נ ט ״ צ ענ ק ״ ט  Wיושר .בשעת ־זעז יױל נימ  p״ iאנדעו
זוי אריינשטעכן דעם םאװעטן־פארבאנד א מעםער אין זײט.
װאם םאר א רירנדיגע אײניגקײם עם איז איצט געשאפן גע־
װאח  .גיט א קוק אויױ דעם הײליגן בונד םון די ריטער פון אלע
סארטז  :װײם־גװארדייער ,הוירסט ,נאצים פוז אלע מינים ,צע־
טומעלטע ליבעראלז׳ ״םאציאליסטן״ ,װאם האבן שוין לאנג פאר־
לאח יעח פונק פון םאציאליזם .אוז װאם זײנעז אין זײער שנאה
צום םאװעטן־פארבאנד דערגאעען ביז משוגעת .זײ אלע האבן זיך
פאראײניגט ארום טראצקיזם — ארום דער העםלעכער ,פארשװע־
דערישער און פארברעכערישער באװעגונג ,װאם האט זיר דער־
קײקלט צו שפיאנאזש ,צו שותפות מיט דער געשטאפא ,צו מאדד
פון סאװעטישע פירער און ארבעטער  -צו דעם מאנםטער פאר-
גרעבז פיז װעצז איבערגעבז היסלערן אוקראינע און סיביר צו יא־
פאי .דיער כהז גדול פון דער שײנער כנופיא ,טראצקי ,האס קו־
.פערנעם שטערן צו באשולדיגן דעם םאװעט:־פארבאנד אין אנטי־
םעמיטיזם.
װאס װיל די שײנע חברה ? װאם ברענט זי אזוי ? פארװאס
זײנעז זײ אזוי מרעיש עולמות ?
זיי װילז אײן זאר — פארניכטן דעם םאװעטן־פארבאנד
דאס — און ניט קײן אנדער זאר װיל הוירםט; דאם — און נ יט
־קײז אנדער זאד װיל די װײםע גװארדיע אוז אלע װאס גײעז מיט
זײ דאס װיל טראצקי און אלע זיינע שותםים.
פאר די אינטערעםן פון די םאװעטישע פעלקער ,פאר די אינ־
טערעסן םון די באפרײטע דרײ מיליאז אידן״ פאר רעם װײטערדיגן
װאוקם פון דער אידישער אויטאנאמיע איז בירא־בידזשאן ,פאר
דעם גליק און װאוילזיױ פון דער נאנצער װעלט ,פאר װעלכער דער
םאװעטן־םארבאנד איז איצט א םײןנר־זײל ,א פעםטונג םאר פרידן,
א האפענונג און א דערמוטיגונג — פאר דעם אלעם צוזאמען זאל
זיר מעכטיג א הויב טאן די שטימע פון מיליאנען און זאל זיר צע־
הילכז די װארנונג  :די שונאים װעלן ניט באװײזז צו פארניכטן
,דעם םאװעטן־פארבאנד!
ז־אילז די םינסטערע ריטער װיםז׳ אז זײ װעלז קריגן איבער די
זזענט .די מאםן פון דער װעלט זײנען געגן זײ .די מאםן פון דער
־װעלט זײנען מיט דעם םאװעטךפארבאנד!

•פאר ססס 20,דאלאר מאשינעז קיץ בירא־בידזשאן
>ם  21־ טן פעברואר איז אויף דער שװעדישער שיױ ״אונד־
נודםעז״ ,װאם גײט קײן װלאריװאםטאק אפגעשיקס געװארן
פיז ״איקאר״ א טראנספארט מאשינען קײן בירא־בידזשאן
אין װערט םון ארום  20,000דאלאר -דער טראנספארט נעמס

גײלעבן
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ארײן א פרעם־מאשיז ,א לינאטיפ ,א םטערעאטיפ אויס/טאטונג
און א גאנצע רײע אנדערע מאשינעז פאר א מאדערנער ד^קערײ
אין בירא־בידזשאז.
דער ״איקאר״ מעג שםאלצירז מיט זײז בײטראג צו דער ?)ל-
טור־בויאונג איז בירא־בידזשאן .בשעת אזויפיל כלומר׳שטדיכע
פרײנט חקירה׳ן ״צי עם װעט עפעם ארױםקומען״ ,טוט דער ״אי־
קאר״ זײן ממשות״דינע ארבעט ,דורך װעלכער ער האט זיך דער־
װארבן אזויפיל ליבע אין בירא־בידזשאן און בײ אלע םאװעטישע
אינסטיטוציעם״ װי דער ״קאמערר״ און ״געזערד״ ,װאם האבן צו
טאן מיט דעם איבערבוי פון דעם אידישז לעבז און מיט דעם בירא־
בידזשאנער־בוי.
זאל די דערגרײכונג פון דעם ״איקאר״ אויף דעם געביט פח
זײן ברידערלעכער שעפטום־ארבעט פאר די קולטור־אינםטיטוציעם
אין בירא־בידזשאן זײן דער בעסטער ענטפער די שונאים ,װאם
זוכן צו מינימיזירן די ארבעט פון ״איקאר״ ; זאלז אט־די דער־
גרײכונגען אנפילן מיט פרייד די הערצער פוז אלע ״איהאר״־טוער;
זאלן אט־די דערגרײכונגען באװעגז נאך ברײטערע שיכטן פון די
אידישע מאםן דא איז לאנד צו װערן א טײל פוז דעם ״איקאר״
און שותפים אין זײן גרויםער און װיכטיגער ארבעט !

די שװערד איבער די קעפ פון די פוילישע אידן
^  4אם א טאג װערט נאך ערגער און שװערער און פיגםטערער
די לאגע פון די אידז איז פוילן .װאם א װאך װערט אלץ
אפענער די בלוטיגע שפיל פון דער פוילישער רעגירונג ,װאם
פארנעמט זידיאויף היטלער׳ם װעגז צו טרײבן די איח צו אונטער־
גאנג און פשוט׳ער אויםראטונג.
רעגירונגם פארטרעטער דערקלערן אפן ,אז אידן איז פוילן
זײנען ״איבעריגע״ ; פאגראם־העלדעז גײעז אן מיט זײערע מעשים
אומבאשטראפט :אידישע םטודענטז װערן גע׳ממית׳ט אין די 4
אוניװערזיטעטן ; דער ]|קאנאמישער באיקאט נעמט אז א מאםן־ ^
כאראקטער — די לאגע װערט שוידערלעך.
דאכט זיר ,אז בײ אזא צושטאנד װאלט ניט געטארט דורכ־
געלאזט װערן די קלענםטע מעגלעכקײט צו פאראײניגן אלע כחות
פון די אידן דא אין לאנד צו טאן עפעס פאר דער פארטײדיגונג
פון די אידן איז פוילן .נאר אנשטאט פאראײניגונג״ זעען מיר גאר
א צעשפליטערונג פון כחות .דער ״טאג״ האט דעם אירישז קאנ־
גרעס און זײ בײדע םאכן שבת פאר זיך ; דער ״םארװערטם״ האט
דעם אידישן ארבעטער־לאמיטעט — זײ פראװען טיש באזונדער.
די ״מארגן פרײהײט״ איז די אײגציגע ,װאם רופט צו פאראײניגז
אלע כחות אבער זי — צוזאמעז מיט דעם ״אידישן פאלקם־קאמי־
טעט געגז פאשיזם און אנטיםעמיטיזם״ — איז אויד געצלראונגעז
צו גײן באזונדער ,װײל דער רווי פאר אײניגקײט בלײבט א קול
אין א מדבר.
ביז װי לאנג װעט אנהאלטן אט־דער צושטאנד? איבער די
קעפ פוז די פוילישע אידן הענגט א שװערד; מיליאנעו זײנען איז
גרוים געפאר .זאל נעמען א סוף צו דער צעברעקלונג פון כחות !
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oy, together with the rest of the U.S.S.R., that
;Peace with the Soviet nations so eagerly desire. We
promise to continue our faithful devotion to the
Jewish pioneers in Biro-Bidjan, and we further pledge
to continue educating the Jewish masses to the need
of defending the Soviet Union, which is today the
most formidable barrier against the schemes of the
war plotters in the Fascist and semi-Fascist countries.
Long live the Jewish Autonomous Territory in BiroBidjan!
Long live the Soviet Union which made Biro-Bidjan
possible!

T h e P len a ry S ession o f th e Icor
M arks a N ew M ileston e
TAHE PLENARY SESSION of the National Execu ־■־tive of the Icor, held on the 28tli of February,
may rightly be pointed to as significant in many ways.
This Plenum sums up the accomplishments of the organization in the field of dissemination of inforTnatinn
on Biro-Bidjan ־in the campaign for new members and
in the task of cooperating with the pioneers in the
Jewish Autonomous Territory. In all these fields the
record is quite a formidable one. We feel that we
may rightly say that the Plenum took cognizance of
the accomplishments not with the idea of resting on
the laurels of achievements, but with the idea of setting out to achieve bigger results.
The Icor reported to the Plenary Session on having
reached wide sections of the Jewish people who previously were either hostile or indifferent to anything
that took place in the Jewish life in the U.S.S.R.
Many of those previously hostile elements are now
very friendly to Biro-Bidjan. The number of Jews
who were made Biro-Bidjan conscious, is greatly increasing. “ Nailebn” played no small role in this connection. These facts were taken into account by the
Plenum and it was the logical thing to decide to intensify the drive for new members and for an increased
circulation of “ Nailebn.”
The Plenum proudly recorded the recent shipments
to Biro-Bidjan by the Icor of a very valuable art collection, 54 Jewish typewriters, tools, a press machine,
linotype, stereotype outfit, etc., amounting to about
$20,000—a gift of no mean proportion.
It will now be the duty of the active members of
the Icor to carry the decision of the Plenum into execution. There is every possibility to reach new sections of the Jewish people in the United States. With
the proper determination, that can be achieved. Let
the present Plenum, which marked a new milestone in
the history of the Icor, be the signal for even greater
achievements. There is every indication that the
present campaign of the Icor will go over the top.
There is lively rivalry going on between a number of
cities. The Socialist competition between the various
cities is taken very seriously. Every effort should be
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bent to come to the celebration of nine years of BiroBidjan, on the 28th of this month, with a record of
10,000 new members in the Icor, 10,000 new subscribers to “ Nailebn” and $10,000 for the organizational fund.
That can be accomplished and it must be accomplished. This will be the greatest gift by the friends
of Biro-Bidjan to the builders of Biro-Bidjan. Let the
decision of the Plenum be the guiding light to make
these results possible!

T r o tz k y A ccuses th e S o v ie t U nion
O f F o sterin g A n ti-S em itism
Ф Н Е RECENT INTERVIEW given by Trotzky to
 ־*־a number of Jewish writers who visited him in
Mexico will remain for a long time an outstanding
example of where one may land when he is blinded
by hatred and a determination to stop at nothing to
achieve his aims. Trotzky hates the Soviet Union.
Trotzky is determined to undermine the Soviet Union
at all costs. There are people who cannot yet realize
the real object of Trotzky and his unscrupulous
methods to achieve his ends. But there will be very
few who will fail to realize that by his recent statement he has exposed himself as one who cannot be
trusted, no matter what he may say. Trotzky stated
that there is anti-Semitism in the Soviet Union; that
there is even a Jewish problem in the Soviet Union,
and that the Soviet Government is guilty in fostering
anti-Semitism. This being due to the fact that it absorbed in its trading apparatus large numbers of exmiddlemen and rich store-keepers. By this, Trotzky
insinuates that the Soviet Governwent created some
special privileges for the Jewish middle class, and
that it was done with the purpose of keeping antiSemitism aflame.
It is a fact well known—and on this there is almost
no difference of opinion amongst any section of the
people throughout the world—that the Soviet Union
achieved what seemed to be an impossibility—the
solution of the national problem generally and the
vexed problem of the Jews in particular. There are
visitors in the thousands flocking to the U.S.S.R. annually. They come from all corners of the globe.
There are many coming from America as well.
Amongst them are doctors, lawyers, engineers, professors, students, business men; bankers, workers, congressmen, senators, etc. Many of them make thorough
studies of the new life of the U.S.S.R. Many of them
remam for a longer and some for a shorter period.
Some are better observers and some see things superficially. Some get out of the Soviet Union and speak
afterwards in glorious terms of its accomplishwents.
Others are embittered and have a lot to criticize, but
there is one thing on which all are agreed—that is the
fact that the age-old scurge of anti-Semitism has been
rooted out and the new generation is growing up
NAILEBN (March, 1937)

די איצטיגע קאמפאניע פאר  ю,оооנײע מיטגלי־
דער און פאר  io,booנײע ״נײלעבן״־לײענער !
^ י ר פארצײכענען מיט פרײר די באריכטן ,װאס קומען ארײן
» אין נאציאנאי^ן אפים יוועגן דעם ג א ע פון דער איצטיגער
«איקאר״־קאמפאניע פאר נײע מיטטצידער און פאר גײע
?ײענער פאר ״נײיצעבן״ .לויט די באריכטן װערט ק5אר ,אז אזא
^עבעדיגע קאמפאניע איז נ:א»ך אין ״איקאר״ קײנמא^ ניט געװען.
איבער  2,500נײע מיטג^ידער און נײע ?ײענער זײנען שוין צוגע־
קומען אין דעם איצטיגן פארטעסט.
עם װערט אנגעפירט א םאציאציםטישער געװעט ציוױשן א
גאנצער ריי שטעט .עס זײנען דא אי^ע אויםזיכטן ,אז צו דעם  9טן
ױבי 5ײ ,װאם װעט געפײערט װערן דעם  28טן מערץ ,זאלן די
״איקאר״ ברענטשעם קומען מיט א רעקארד ניט נאר פון א 100
פראצענםיגער דורכפירונג פון זײערע קװאטאס ,נאר אז אין א כך
שטעט זא 5מען יװײט אריבערשטײגן די קװאטאם.
חברים איקאריםטן ,זאצן זיך שטארקן אײערע הענט אין אט
דער װיכטעער ארבעט ! געדענקט ,אז יעדער נײער ^ײענער פון

״נײצעבן״ איז א געװינם צו בויען די ארמײ פון פרײנט פון בירא-
בידזשאן און פון םאװעטן פארבאנד .יעדער נײער מיטגיציד אין דעם•
״איקאר״ איז דער ?ומענדייגער מיטארבעטער אין דער גרויםער
אויפגאבע צו דער 5אנגען דעם כאשיזם שװערע קי^עפ,
די מאםן װארטן אויף אונזער װארט .די טאםן האב|
געקראגן בירא-בידזשאן .די מאםן הא^טן דעם םאװעטן פארבאנד
זײער טייער .צװישן די מאםן ברויזט א ברענענדער בארן געגן דעם
פאשיזם^ .אמיר קומען צו זײ 5 .אמיר זײ רופן און זײ װע^ן ארײנ־
קומען אין אונזערע רײען .זײ װעצן װערן א ט ײג פון דער גרויםער־
״איקאר״-משפחה^ .אמיר זײ דער^אנגען אונזער זשורנאיצ ״נײ 5עבן״.
זיי װע^ן אונז געבן זייער האנט און טיר װע5ן צוזאמען קאאפערירן
מיט די אידישע פיאנערן אין בידא-בידזשאן .מיר זועיצן צוזאמען
העצפן שאפן א מעכטיגע יװאנט פון פרײנט ארום דעם םאװעטך
פארבאנד .מיר װע5ן צוזאמען פירן אן אנטש^אםענעם קאמףי צו
דעריצאנגען פאשיזם א טויט־קצאפ.
יצאמיר ארבעטן ענערגיש !
זאי 5די איצטיגע קאמפאניע זיך קרדינעז מיט דערפאלג!

א מתנה פון ״איקאױ די פיאנערן פון ב״רא-בידזשאן
אויה די ביצדער דא װערט
געוױזן די גרויםע פרעם־מאשין
און ^ינאטיפ ,װאם זײנען א
טײ 5פוז דעם טראנםפארט מא־
שינען ,װאם דער ״איקאר״ האט
דעם 21־טן פעברואר אפגעשיקט
אויףי דער שיח ״אונדגודםען״
דורר ו^אדי װאםטאק קײן בירא־
בידזשאן.

צוזאמעז מיט די  54אידישע-
״טײפרייטערם״ ,װאס זײנעד
לעצטנס אפגעשיקט געװארן פוז
״איקאר״ אוז אויר די אויםגאבז
אויו? אפצושיקן רי קונםט־זאמ־
צונג ,האט דער ״איקאר״ אעצ־
טנם אויםגעגעבן אויף זײן שעפ־
טום־ארבעט פאר רי קו^טור־
אינםטיטוציעם אין בירא־בי־
דזשאז די םומע פון ארוב
 20,000דאצאר.

דער טראנםפארט שליםט
אויר אײז א סטערעאטיפ־אוים־
שטאטונג ,א שנײד־מאשין ,א
גאנצע רײ זאפאם־טײלז פאר די
מאשינעז און נאד און נאך.

רי םומע אױ געהומען פרד
דער ירושה פון דר .ם> 5אוט ,פוך
פאלקם־בוך ,פון א בײטראג פ װ
ארגענ־טינער און קאנאדער ״גע־
זערד״־ארגאניזאציעם און פ װ
אנדערע אײננאמען פון איקאד.

נײלעבן

)טערץ( 1937 ,

s

 .гנאװיק

די אירישע םערץ־רעװאלוציע
מערץ איז דעד חודש פון רעװאלוציעפ .אין א געיװיסן זין איז
דאס גילטיג בנוגע אידן.
אין מערץ ,1928 ,איז פארגעקומען א רעװאלוציע אין זײער

•״צעבז.
די בירא-בידזשאנער געגנט איז י א ש טי ט ט געװארן פאר א
נעגנט פזן תרכאױםיגער אידישער איינװאנדערונג.
אינם  5עב; פון די אידן אין םאװעטן־פארבאנד בכלל איז פאר־
נעקומען מער װי אײן איבערקערעניש .און דאם וױבטיגםטע אין
״אפשר ניט אזוי רי עקאנאמישע ,פאליםישע ,םאציאלע ,קויצטורעלע
נ^ײכבארעכטיגונג — פ א ק ט י ש ע גלייכבארעכםיגונג ,אמת !
 -------נ א ר דאכ פםיכאיצאגיש-נײע אין דעם נײעם מענטש; ,װאם־י דאזיגע גילייכבארעכטיגוע האט באשאפן.
״ ד ן ר א ל ט ע ר א י ד י ש ע ר ה א ר ב״ װעגן װעלכן
מען האט אזויפיל גערעדט און גער^אגטי איז פארשװאונדן.
דער אומזיכערער ,שרעקעדיגער ביליק אין די אויגן׳ װי בײ א
פארפאלגטער חיה .די הארבאטע פילײצע .די נויגונג צו ״דרייען״
זיך ,איבערכיטרעןען)\ — ,ײל אויפ׳ן גצײכן װעג האי -מען ניט
געקאנט ניין — דאם אצץ איז םאר שװאונח.
דאס איז דאם פרײלעכםטע .און אויף דעם געביט זײנען די
דערגרײכונגען פון די םאװעטישע אי ח פולער און בארײטנדיגער
זוי אויף די אנדערע ,גשמױת׳דיגע געביטן.
איז םאמעט און אין אטי^עס גײט מען נאך ניט .סטנים פון
פראספעריטי האבן זיך שוין אנגעהױבן װײזן אין לאנד ,אבער —
פלױז אנגעהויבן .דערוויי? — בײ בעםער־קװא^יפיצירטע ,בײ
טעכניקער ,בײ םטאכאנאװצעם .זײ מערן זיך מיט יעדן טאכ ,אבער
 г״ זײנעז נאך א מינדערהײט .בײ אידן ,און םפעציעיל איןידעם
•’שטעטל ,אויב עפ זײנען שוין ניטא קײן דעקלאםירטע — דאס איז
־שוין א זכר פון אמאיצעע צײטן — זײנען אבער ניטא קײן סך קװא־
^יפיצירטע .די קװאליפיקאציע פון דעם געװעזענעם ילופט־טענטש
•איז א גידעריגע .דערפאר איז דאך ד ע ר װ » פאראן װײנינער
זואוי 5ט אנ װי אין דער גרעםערער שטאט ,װי אינם קאלװירט )קא־
■לעקטיזוע יפאדם(.
ױיט סען נאך ניט אין פאטעט און אין אטלעס .דאס שטיקל
ברוימ איז שוין זיכער און אין א געניגנדיגער מאם ,אבער ק^ײדונג
איז נאך פאראן קארג .די פראכע װעט באלד אויך געצײזט װערן
— טיט א מאטעמאטישער אױסרעכענונג קאן מען עס יא שטימען.
דערפאר אבעד איז פרא די דערגרײכונג אויפן פ ם י כ י ש ן
נ־עביט ,אזיב פען קאן זיך אזױ אויסדריקן.
פון אונטער דעם אלטן און שיטערן מאנטיצ אפייצו זעט זיך
דער נײער און אויםגעג 5ײכטער מענטש .אפגערעדט שוין פון ױנגן
דור .פארלאטעטע הײזקעס ,דאס קאײדצ א פראםטם ,אבער עס
גײט א דור ,װאפ די װעלט איז זײנע.
איז אן איבערקערעניש פארגעקוסען אין דעפ םאװעטיש־אי־
דישן לעבן בבלל ,מער װי אײנע .אבער אין מערץ  1928איז פאר־
נעקומען א רעיװאלוציע ,װאם די װירקונג אירע הויבט זיך ערשט
איצ ט אן פיאן.
װען די דאגת־פרנםה איז געװען אזוי גרוים ,װען א האלבער
מי^יאן דעקצאפירטע אידן )אדער מער( איז כעאענן אויףז די הענט
האט טען ניט געקאנט טראכסן װעגן דעם װאם זאל באטת פ ו א
״ א כ ז ד י מ א ם פון נאציאנאצער גלײכהײט .און װען דער
צענטראלער אויםפיר־קאמיטעט פון די םאװעטן האט אויז« זײן סע־
םיע פון  24טן —  28טן מערץ׳  ,1928מיס ברײטע ,םאװעטישע
שטריכן אנגעמערקט דעם נײעם פאאן ,די באזעצונג פון א גרויםן
שטח צאנד דורכאױס טיט אידן ,האב; דעם שטעטצ אין אוקראינע
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און װײם-רוםלאנד נאך אלץ װי װײ געטאן די גיצירער פון דעפ אי־ i
בערירוך .מען האט זיך ערשט גענומען אײנאררענען אין רי קום־
טאר-ארטעילן ,אין די האלאניעס ,אין די ב־שטעסלדיגע פארם-װירט־ י
שאפט; .די הענס האבן נאך װײ געטאן און אפס — געצויגן ג
זיך צום אלטן ,צו אויסבײטן א דאלאר ,צו אן אנדער פרנסה . . .
און געגנער פון דעם נײעם ,ברײטן ,פארנעם זײנען געװען אויך •
צװישן געװעזענע ,דעמאלט־אנפירנדיגע ,אידישע לואמוניםט;.
עם האט געדויערט צײט ביז דער פילאן פון דער סאװעטן-רע־ j
גירונג האט אנגעהויבן באקומען ב^וס און פצײש .עס זײנען אװעק :
יארן פון א ו י ס ש פ י ר ־ א ר ב ע ט  ,פון פארזוכן ,װאם זײנען
באגילײט געװארן מיט פייל דורכפאילן .אבער פאראוים איז מען י
געגאנגען .ביז עפ איז געקומען דער 7־טער טאי ,1934 ,און דער י
צענטראלער אויספיר־קאמיטעט האט פראקילאמירט דאם ,װאס ער י
האט געהאט אין אויג )און האט עם פארשריבן( אין דער באשטיI -
מונג פון  28טן מערץ : 1928 ,בירא-בידזשאן איז בא שסיטס גע־ I
װארן אלם אידישע אויטאנאמע געגנט.
עם האט אנגעהויין אנװאקםן און עם װאקסט אן אלץ שטאר־ י
קש־ צװישן די אידן אין םאװעטךפארבאנד — אלץ אײנם יוואו זײ י
װאוינען נאך — דאם געפיל פון אירישער נאציאנאילער מ^וכה׳• -
שקײט.
אין דער נײער םאװעטישער םאציאיליםטישער קאנםטיטוציע ן
— אין דער קאנםטיטוציע פון גאנצן לאנד — איז פארשריבן די אי־
דישע אויטאנאמע געגנט .און די געגנט װאקסט און גײט פאראוים( ,
ניט געקוקט אויף איצע שװעריגקײטן )װעי 5כע מען טאר ניט אװעק־
מאכן כזיט דער הא;ט( .זי גײט פאראויס — צו א אידישער םא־ j
װעטישער רעפוביליל.
דאס איז זיכער — אזוי זיכער ,װי אז מארגן באגינען װעם j
װידער ^יכטיג יװערן . . .
םאװעטן-פאריאנד איז א ילאנד פון ז י ב ע ר ק י י ט אויך |
אין די פרטיפ ,ניט נאר אין פרט פון ברויט און ק צ ײ ד. ..
װעט מען פיאן די נאציאנאלע מצוכה׳שקײט אי^ץ מער צװישן
די סאװעטישע אידן ,װעט שטארקער אויםװאקםן אין זײ אט־יענעד,
נײער ,געפייל ,װאם אידן אין אנדערע ילענדער װײםן נאך בלל ני ט
פון אים.
עם איז אמת ,אז בירא-בידזשאן איז פאר אונז ,״אױםילענדי-
שע״ אידן ,ניט קיין מרכז־רוחני ,ניט קיין גײםטיגער צענטער אין
דעם גײסטלאזן ״גלות״ .בירא-בידזשאן איז פאר אונז ניט ד י
אייזונג פון דער אידישער פראגע אין די קאפיטאיציפטישע לענדער.
אבער — א י^ײזונג איז פירא-בידזשאן אין א געװיסן זין.
ניט נאר אין דעם זין ,װאס דאם איז א מוםטער װי אזוי די
אידן־פראגע יװעט אומעטום געלײזט װערן אויפן ארט ,דורך ארבע-
טער-מאכט .דער עיקר דאס ,פארשטײט זיך .נאר אויך אין דעם
זין ,װאם אונז טוט טאקע פראסט-פשוט שוין הנאה אט־יענע ,שוין-
פארװירקאעכטע ,אידישע מצוכה׳שקט אין בירא־בידזשאן — ,דאס
געשיכטיצעך־גרויםע ,געשיכט^עך-נײע ,צום ערשטן מא 5פאר טויזנ-
טער יארן . . .
איז א רעװאלוציע פארגעיןומען איז מערץ  — 1928אין דעם
 5אנד פון רעװאי^וציע .דארף מערץ זײן א חודש ,װאם זאיצ אונז
װעקן נאך טײערער צו האצטן דאס דאזיגע לאנד ,נאך מער צו פא־
װאכן עם און באשיצן עס פון א ל ע ר ל י י שונאים ,נאך טער
צו שטאר?ן די ארגאניזאציעם ,װאם שטײען אויח דער װאך פון
דעם לאנד.
דער ״איקאר״ איז אויף דער אידישער גאם ד י ארגאניזא־
ציע דערפאר.

ניילעבז

)מערץ( 1937 ,

ש .אל־מאזאװ

אין בוי פון דער אידישער מלוכװשאפט
)צום  9טן ױבילײ פון בירא־בידטאן(
אין די פריערדיגע יארן האט מען בא יעדער געלעגנהײט
געדארפט צײלן די טראקטארם אין בירא-בידזשאן ,צײלן די נײע
א ײנ װאנדערעה אעעבן דעם װאוקם פון פארזײ־שטח ,די ע ען זיך
װעגן די מאםקיטאם און זוכן צו באװײח ,אז כאטש א צאל אײנ־
װאנדערער פארן צוריק ,איז אי ע ר דא א פעםמער עלעמענט׳ װאם
בירגערט זיך אײן אין בירא-בידזשאן .איצט האט זיך די לאגע
געענדערט .בירא-ביח שאן איז שוין מער ניט אין דעם עקספערי־
כענטאלן פעריאד ; עם קאן גאר קײן רײד ניט זײן װעגן דעם ,אז
װעגן בירא־יירזשא; זאל מען דארפן אננעמען אן אפאלאנעטישן
טאן ,אז מען זאל זיך דארפן פארטײדיגן בעגן די ,וואס פאלן אן און
טראכטן אויס אלערליי געשיכטעס צן באװײזן ,אז בירא־בידזשאן
איז א דורכפאל.
די בוי־ארבעטן אין בירא־בירזשאן זײנען איצט אויף אזא
פעםטן באדן ,אז מען קאן זיך שױן רערלױבן אינגאנצן צו איגנא־
יירן די בײזװיליגע אינםינױאציעם .די אײנװאנדערונג איז אזוי
אויםגעװאקםן און די צאי 5פון די ,װעלכע קערן זיך אום איז דער־
פירט געװארן צו אזא נישטיגן מינימום ,אז מען דארף שוין גאר
ניט פארלירן קײן רײד צו באװײזן ,אז די אידישע פיאנערן װארצצען
זיך אײן אין בירא-בידזשאן .דאס װיכטיגםטע אבער איז דער פאקט׳
מאם בירא־בידזשאן װערט איצט געבויט אלס א אידישע אױטא־
נאמע טעריטאריע .עס איז דערפאר גרעםער דער פארנעם .עם
זײנען באדײטנדיגער די פ אנין ,װאם די סאװעטן מלוכוז יצײגט
דארט ארײן ; עס זײנען צאלרײכער די קאדרען פון ספעציאליסטן,
יװאס שטראמען אומאויפהערצעך קײן בירא־בידזשאן .אט צוליב
דער סיפה האלטן מיר ,אז עס איז איצט ניט נויטיג צו לײגן אזוי
פיל געװיכט אויף דעם ,צי עס זײנען דא  50טראקטארם מער ,אדער
 50טראקטארס װײניגער .ניט דערפאר ,װייל דאם איז ניט װיכ-
טיג ,נאר דערפאר ,װײיצ דער װאוקס איז אזא נארמאלער און דער
בוי-פראצעם איז אזא געזונטער ,אז עם װערט שוין א נאטירלעכע
זאך ,אז אוייױ אלע געביטן זאלן פארצײכנט װערן דערגרײכונגען,
פארגרעםערונגען ,אויםבעםערונגען און א שטופנװײזער גאנג
בארג־ארויף.
דאם װיכטיגםטע אין דעם איצטיגן מאמענט איז דער פאקט,
װאס בירא-בידזשאן בויט די אידישע מלוכה׳שאפט — ,יװאם
דארט בויט זיך א אידיש פאלק .דא שפילט שוין די קװאליטאטיװע
דערגרײכונג א פיל װיכטיגערע ראל װי די קװאנטיטאטױוע .כאטש
דאס האט געטעגט זײן אמת אויך פריער ,קריגט אבער איצט רי
קװאליטאטױוע דערגרײכונג א גאר אנדער כאראקטער .עם איז
איצט ניט אזוי פייצ א פראגע פון ארײנירענגען װאם מער איינ־
׳װאנדערער ,װי ברענגען די נויטיגע קאדרען פאר די קולטור־
אינסטיטוציעס ,פאר די מלוכה־אנשטאלטן און פאר די אינדו־
םטריעלע אונטערנעמונגען ,װאס ■װערן ג עיוי ט מיט דעם צוגאנג׳
אז זײ דארפן באדינען א אידישע א ױטאנא מע טעריטאריע .עס איז
פארשטענדילעך ,אז דאס איצטיגע קומען פון ספעציאליםטן װעט
דערמעג^גכן א פיל איטפעטיגערן גאנג פון אי^ע ארבעטן און׳
.פאלגלעך ,װעט דורך דעם געעפנט װערן א מעגלעכקײט צו באזעצן
פיל מער טויזנטער נײע איבערװאנדערער ,װי עס איז געװען דער
פאל ייז איצט.
לײענענדיג די באריכטן פון ״געזערד׳ /לײענענדיג די באריכטן
אין דער סאװעטישער פרעםע און די באריכט; ,װאם קומען פון
בירא-יידז שאן װארפט זיך אין די אויגן די גרויםע צאל םפעצי־
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אליםט; ,טעכניקער״ דאקטוירים און קולטור־טוער ,װאם ציען זיך
אין א גרויםן שטראם קײן פירא-בידזשאן .עם איז אװעק דער
פעריאד װען דער טראפ איז געשטעלט נעװארן אויף דעם ,אז עס
זאי^ אריבערגעשיקט װערן נאך א טויזנט נײע איבערװאנדערער-.
איצט װערט די ארבעט געבויט אין דער טיף .ניט קוקנדיג אויף
דעם ,װאם סײ דער ערשטער סײ דער צװײטער פרעזידענט פון
בירא-בידזשאן האבן זיך ארױםגעװיזן פאר טראצקיםטן און שע־
דיגער ,האבן זײ אבער מיט זײער גאנצער שטערערישער טעטיג־
קײט ניט געקאנט אפשטעלן דעם פראצעס פון געזונטן אויפבוי פון
בירא-בידזשאן .איצט װען די שעדיגער זײנען באז ײטיגט געװארן.,
יװעט די ארבעט אװעק נאך לעבעדיגער.
אין דער אפיציעלער דערלןלערונג פון דער סאװעטן מלוכה׳ װאס
איז פארעפנטאעכט געװארן דעם  29טן אויגוםט מיט דעם אונטער־
שריפט פון חבר ם .קאלינין ,קאנסטאטירט די רעגירונג ,אז ״די
פאר װאנדלוע פון דעם בירא-בידזשאנער ראיאן אין דעם װײטן
מזרח אין א אידישער אויטאנאמער געגנט ,װאס איז פארגעקומען
אין דער ארדנונג פון פארװירקלעכן די לעניךסטאליני שע נאציא־
נאלע פאליטיק האט זיך אינגאנצן בארעכטיגט״ .די אפיציעלע
דערקלערונג זאגט װײטער ,אז רי אידן האבן באװיזן טיט דער־
פאלג צו באהערשן די טעכניפ פון סאציאליסטישער ערד-ארבעט
״העכערן די געראטנקײט פון די פעלקער ,פארפעםטיגן ארגאניזא־
ציאנעיל און װירטשאפטלעך די קאלװירט;״.
דאס איז ניט גלאט אן אטעסטאט געגעבן די אידי שע האי־^.־
פאשניהעס ,כדי זײ א קניפ צו טאן אין בעקל׳ נאר דא ציגט ד־ער -
אמת׳ער באדײט פון דעם בירא־בידזשאנער אויפפוי — דער
װאם די אידץ ,נעכטיגע לופט מענטשן זײנען געװארן געזונט£״או.ן :
דערפאלגרײכע בויער און פראדוצירער .אויף דעפ יװײזט ם ^ינע.-אן •
דער זעלבער דאקומענט ,אין װעלכן די סאװעטן רעגירונג זאגטי■:
״די קאלװירטניקעם הויבן אויף די פראדוהטי װיוײט-פ^ דער .־
לאנדװירטשאפטצעכער ארבעט און לײקענען אפ דורך•  -זײערע
מעשים דעם דורות׳דיגן בורזשואז־באלעבעסלדיגן ליג;.־ װעג•] דער .־
אומטעגלעכקײט פאר דער אידישער באפעלקערונג צי :ב’^ה/גרשן _די -
לאנדװירטשאפט.
״אזעלכע קאיצװירסן ,װי דער ״רויטער אהטיאבער״ ■,די-קאל■־■ ־
װירטן אויף דעם נאמען פון ״קיראװ׳ /״לאװרענטי-עװ״-אוז,־״םמי- -
דאװיטש״ און דער קאלװירט ״איקאר״ ,בא װייז^  .מוםטערן פון ,
םטאכאנאװישער ארבעט״.
קײן בעסערע באשטעטיגונג פאר דעם׳ אז..ךי~אירי-שע פיאנערן -
האבן זיך ״אויםגעלערנט די מלאכה״ ,דארח : ;тיט — די דער־ -
קלערונג פון דעם צענטראאן אויםפיר קאטיםעט פון דער סאװעטן :
רעגירונג איז דאם א ט ת׳ ע אויטאריטעטע װאדט אויףי דעם געביט.
און דער דערפאלג אויף< דעם געביט פון אײנגלידערן זיך איז■
דער אגריקולטור איז אויך פארצײכנט געזוארן אויה דעם מגביט -
פון אינדוםטריע און פון דער נעװערב-קא^פעראציע .די לעצטע
האט פארגרעםערט דעם ארױםלאז פון איר פראדוקציע פון 3.9
מייציאן רובל אין  1934ביז  18מיליאן רובל אין  .1936א צאל
ארטעילן האבן אין 'עט^עכע מאל איבערשטיגן די אײנגעשטעלטע ■
נארמעם פאר זײער פראדוקציע .די מלוכה־א.ינדוםטריען האבן אויך ־
פארצײכנט א גאנץ באדײטנדיגן װאוקם.
אין דעם פריער דערמאנטן היסטארישן דאקומענט װ-עיגן בירא־
בידזשאן שטעלט די םאיװעטן רעגעלז-נג .זיך ■אפ .אױױ ד* דערגרײ־■ -
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יבונגען אויח דעם קוי^טורעאן געביט .דער דאקומענט זאגט  :״די
אידישע א ױטאנאמע געגנט װערט דער צענטער םון דער םאװע־
טישער נאציאנאיצער אידישער קולטור פאר דער גאנצער ארבעטנ־
דיגער אידישער באפעיצקערונג .עס זיינען פאראן באדײטנדיגע דער־
גרייכונגען אין געביט םון דער בוי או ע םון אידישע ׳טויצן .טעכני־
קומס און פארשיידענע קולטור־אויםר^ערערישע און שטײגערישע
אנשטא^טן .עס װערן געשאפן נאציאנא^ע קאדרען יליטעראטן׳
שרײבער ,קינםטקער און ארטיםטן״.
דאם איז א מדרגה ,מיט װעיצכער די בויער פון דער אידישער
א ױטאנאםער טעריטאריע מעגן באמת שטאי^צירן .װען צו דעם
זוערט נאך צוגערעכנט דער פאחט ,אז אין יצױוי פון די >עצטע
צװײ יאר איז די אירישע באפע^קערונג אין בירא-בידזשאן פאר־
דרײפאכט געװארן ,װען עם װערט נאך צוגערעכנט דער פאקט ,אז
עס זײנען צוגעקוטען נייע איבערװאנדערישע קאאוירטן ,אז עם
זואקםט די נעץ פון אינםטיטוציעם צו באזארגן דאס געזונט פון
דער באפעיצקערונג — יװערט דאמאי^ט ערשט ל^אר די פוי^ע בא־
דײטונג פון דעם ,װאם איז דערגרײכט געװארן״ און פון דעם ,װאס
װעט מעג^עך װערן אין דער נאענטער צוקונפט אין דעם אויפבוי
פון דער ערשטער און אײנציגער אידישער אױטאנאמער טערי־
טאריע אין דער װע 5ט.
מען טאר ניט זײן אומגעדו 5דיג ,װען מען הויבט אן בא־
טראכטן דעם אנטוױק 5ונגם־פראצעם פון בירא־בידזשאן .עם טאר
דא נישט גייצטן דער לרעמערישער חשבון פון ״צײ 5ט שוין איבער״.
בירא־בידזשאן האט דאך ערשט אנגעצײ 5ט ניט מער װי  9יאר.
בא פיאגערישע באדינגונגען האט מען נישט געקאנט דערװארטן׳
אז אין אזא צײט זאי^ן הונדערטער טױזנטער נײע אײנװאנדערער
קאנען ארײנגעבראכט װערן און באזעצט װערן אין דעם ’צאנר .די
 26,000אידן ,מאם בויען איצט זײער אויטאנאמע טעריטאריע אין
בירא־בידזשאן ,זיינען א גענוג גרויםער קערן ,אז ארום זיי און
א דאנק זײער דערגרײכונג זא5ן צען מא 5מער אידן פאר זיך
נעפינען א פ 5אץ אין די קומענדיגע עט^עכע י א ה דער פצאן פאר
 1937זעט םאראוים די מעג^עכק״ט ארײנצוברענגעז קײן בירא־
בידזשאן נײע  17,000איד; .עם איז פארשטענד^עך ,אז פון יאר
צו יאר װעט די צאצ אײניװאנדערער װאקםן אין א שטײגנדיגער
פראפארציע .דאכ װעט שוין אויך מעג 5עך מאכן ,אז הײן בירא־
בידזשאן זא5ן קאנען ארײנקומען טויזנטער אידן פון אנדערע לענ-
דער .װען מיר רעדן שוין װעגן אידן פון אנדערע י^ענדער ,איז
נויטיג אנצואװייזן אויה דער העצע ,װאם איז יצעצטנס אױפגעהױבן
כעװארן געגן בירא־בידזשאן און געגן דעם םאװעטן פארבאנד אונ־
טער דער טענה פארװאם מען נעמט ניט קײן אידן פון פויצן.
צוזאמען מיט די טענות איז שוין אויך געגאנגען די דעררןצערונג,
אז בירא־בידזשאן טויג איבערהױפט ניט און ,אז דער גאנצער
בירא-בידזשאן ענין איז נישט מער װי פראפאגאנדע .עם איז כדאי
צו דערמאנען די םפעציעיצע טאקטיק פון דער אידישער פרעםע אין
באצוג צו בירא-בידזשאן .ווען עם איז קצאר געװארן ,אז די ברײטע
אידי שע מאםן האבן אנגעהויבן ארויסװײזן א טיפן אינטערעם צו
דער אידישער אויטאנאמער טעריטאריע ,האט דער ״טאג״ אהין
אװעקגעשיקט זײן מיט-רעדאקטאר ,ב .צ .גאצדבערג ,און דער
״פארװערטם״ האט יגעשיקט דעם פרעזידענט פון זײן אםאםיאײשאן׳
אדא^ף העאד .אי^ם פאראנטװארט^עכע מענטשן האבן די צװײ פאר־
טרעטער םון די צװײ צײטונגען געבראכט זײער א גינםטיגן גרום.
סײ העצד םײ גאלדבערג האבן פארעיפנטצעכט אין זײערע צײטונ־
נען א גאנצע רײע ארטי?צען מיט זאכצעכע און גאר ,גינםטיגע
אפשאצונגען װעגן דער אנטװיק^ונג פון דער אידישער אױטאנאמער
טעריטאריע .די צײטונגען האבן אבער ,װי עס װײזט אוים׳ ניט
געװאצט דערצויבן ,אז זײערע אײענער זאצן טאתע ב 5ײבן מיט דעם
אײנדרוס ,אז בירא־בירזשאן איז עפעם װערט — האט מען אין
״טאג״ פארבראסט טיט א צאצ ארטײ^ען פון אײנעם חײקין ,װעמען
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מען האט אין בירא־בידזשאן ניט אויםגענומען ,װי אים װא 5ט זיך
געװאיט ; און דער ״פארװערטם״ האט אוגטערגעטראגן די ארטיק־
?ען פון כאנינען ,װעילכער איז אין בירא-בידזשאן ניט געװען.
איצט דרור( ט דער ״םארװערטם״ א לאנגע םעריע פון משה קראצ
צו באװײזן ,אז איצץ אין בירא־בירזשאן איז אײן גרויםער דורכפאי^
פון אנהויב ביזן םווי.
שטאר? אפעםן זיך דאם הארץ פון אט־די םארטן שרײבעכצן
דארף מען גיט ,װיי^ עם איז שוין נישט דאס ערשטע מא^ און
אוראי װעט דאם ניט זײן דאם יצעצטע מאל ,װען די אנטי־םאװע־
טישע פרעםע װעט זיך דארפן אי 5ײן אפשמײםן* ,ווען די װירקיצעכ־
קײט װעט אפיצײקענען א^ע זײערע פאר^וימדונגען .דער געזונטער
בוי־פראצעס ,װאם גײט אן אין בירא-בידזשאן ,װעט זיכער ניט
?ײדן פון דעם ,צי דער ״פארװערטם״ װי 5זײן אײגענעם פרעזידענט
ש^אגן מיט כאנינע; ,צי דער ״טאג״ װיצ זײן מיט-רעדאקטאר
שי?אגן מיט חײקינען.
די אידישע הארעפאשניקעם אין בירא־בידזשאן בויען איצט
זײער אײגענע נ^וכה׳ שאפט .זײ זײנען פארנומען מיט פירן זײערע
םאװעטן ,טיט בויען זײערע געריכטן ,שו^ן ,טעכניקומם ,הא^װירטן,
םאװ־װירטן״ אינדוםטריעם ,יװעגן ,בריקן ,א .א .װ .זײ רײניגן אפ
*רועיצדער ; זײ אסערן אויף נײע ערר; זײ םארנעמען ,זיך אויך מיט
אזעי^כע װיכטיגע אויפגאבן װי געפינען די נויטיגע טערמינא^אגיע
אין איריש פאר זײערע מ^וכה־אנשטאצטן און י^ערן־אינםטיטוציעם;
זײ האבן פאר זיך געװאונען א םארטרעטערשאםט אין דעם נאציא־
נאיציטעטן-ראט און פארטרעטערשאפט בײם א^-םאװעטישן ראטן־
צוזאמענפאר — זײ זײנען געװארן א פאי^לן מיט אן אײגענער
מצוכה .זײ האבן זיך א נעם געטאן מיט ענערגיע טאן זײער ארבעט.
זײ צו הייצףז קומט דער גאנצער םאװעטןפארבאנד און אצע ז ײנע
פעי^לער ,װײצ אומעטום װערט פארשפרײט דער ^אזונג :״דער
גאנצער םאװעטן פארבאנד בויט בירא-בידזשאן״ .בירא-בידזשאז
איז ,ניט געקוקט אויף אי^ע שװעריגקײטן ,׳װאם מען האט געדארפט
בײקומען ,געװען א דערפאלג ,און דער דערפאאג װעט זיכער װערן
נאך גרעםער פון יאר צו יאר .דער באש^ום פון דער םאװעטךמ^וכה
צו זיכערן אט דעם דערפאלג איז פאר דעם די בעםטע גאראנטיע.
׳לאמיר דא דערמאנען די באדײטונגםפו^ע װערטער ,מיט װע 5כע עם
שציםט זיך דער פריער דערמאנטער היםטארישער דאקומענט פון
דעם  29טן אויגוםט :
״דער פרעזירױם פונם צענטראצן אויספיר־לאמיטעט פון
פ .ם .ם .ר .דריקט אוים די זיכערקײט ,אז איצע ארבעטער און לוא^-
װירטניתעם םון דער אידישער אויטאנאמער געגנט ,די ארבעטנדיגע
אידן פונם ראטן ׳פארבאנר און די םאװעטישע געזעצשאפטצעכקײט
װע5ן אנשטרענגען אצע יכוחות צו ?ײזן גיכער די אויפגאבן פון
װײטערדיגער אנטװיקלונג און פארפעםטייגונג פון דער נאציאנא^ער
סאװעטישער אידישער מ^וכה׳שקײט אינם פארבאנד פון םאװע־
טישע םאציאציםטישע רעפובי^ילון".
אוי׳פן שװעל פונם צענטן יאר קאנען די בירא-ביח שאנער
■אידישע םיאנערן זאגן ,אז זײ האבן אויםגעהאצטן דעם עקזאמען.
בײם אנהויב פון דעם  10טן יאר םון בירא־בידזשאן לןאנען א 5ע
פרײנט פון דער אידישער אויטאנאמער טעריטאריע זאגן ,אז זײ
האבן אורזאכן מיט יװאם זיך צו פרײען .בײם אנהויב פון  10טן
יאר דארםן די אידישע מאםן אין דער גאנצער װע 5ט דערזען ,אז
בשעת אומעטום צעגיםן זיך די פװאציעם פון אנטיםעמיטיזם ; עם
מערן זיך פאגראמען ; מייציאנען אידן װערן געשטע^ט אין געפאר
פון אונטערגאנג — איז דער םאװעטן פארבאנד א פרײדיגע אויס־
נאם .זײנע דרײ מי^יאן אידן זײנען געזונט און גציקצעך און זײ
בויען איצט זײער אײגענע אויטאנאמע טעריטאריע — זײער
אײגענע ט^וכה׳שאםע.
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פינןש מיליאן אידן אין םזרח-אײראפע גײען אפ
מיט בלום
די לאגע פון די אי ח איו פוילן ,רוםעניע ,דײטשלאנד ,אונגארן .ליטע ,לאטװיע װערט יעדן טאג ^לץ קאטאםטראפצלער— .
 118אי ח דערמארדעט און  1,350פארװאונדעט אין פױלן _ .דער אמעריקאנער אידישער קאנגרעם ה$ט זיך ענדלעך
א ריר-געטאן _ .פאטענטירטע אידישע פירער םאבאטאזשירן דעם קאמןז געגן אנטיםעמיטיזם און פאשיזם.
)חודש׳^עכער איבערזיכט איבער דער לאגע פון די אי ח אין די קאפיטא^יםטישע צעגדער(
אטא  лטאיצישום ,קארעםפאנדענט פון דער נױ יארקער
״טאימם״ ,האט אין א םעריע ארטיקיצעז ,װאם ער האט טע^עגרא־
פיש אריבערגעשיקט זײן צײטוננ ,דערצײיצט װעגן דער טראגי־
שער > 5אגע םוז די אידן אין די פאשיםטישע און האלב־
פאשיםטישע ילענדער אין מזרח־אײראפע .צװישן די יצענדער ,װאם
ער האט אנכערירט ,פארנעמט פוילן דעם אויבנאן .די י^אגע פון די
דרײ און א הא^בן מייציאז אידז איז פויילז איז א ?אטאםטראפא^ע.
די אנדערע צענדער ,װאם טאצישום דערמאנט ,זײנען דײטש^אנד,
רומעניע ,אונגארן ,ליטע און צאטוױע .אין זײן ערשטער ?עיבי^-
?ןארעםפאנדענין )7טן פעברואר ,(1937 ,זאגט טא^ישום פא^גנ־
ךיגעם :
״אנטיםעמיטיזם״ װאם אדאצח היטלער האס אין דײטש־
י^אנד דערהויבן צו דעפ םטאטום פון א רע^יגיע ,פארשפרײט
זיך שנעל איבער מזרח־אײראפע אוז האט דװץ־ דעם פאר־
זואנד^ט די אידישע טראגעדיע אין יענעם גרעםטז צענטער
פון דער װעאט איז אן ענדגיצטיגז אומג^י? אויח אז אמת־
היםטארישן מאםשטאב.
״דער דאזיגער אומג^יק שפיג^ט זיד אפ אין לאטװיע,
^יטע ,אונגארן און רומעניע ,און האט דעױגרײכט דעם העכםטן
©ונקט אין פוי^ז ,דאס י^אנד מיט דער גרעסטער אידישער
:באפעיצקערוע אויסער די פאראײניגטע שטאטן .און װאם האט
דעם העכםטן פראצענט אידן אין פראפארציע צו איר אצגע־
םײנער באפע^קערונג א חױן פאלעםטינע.
״איז די אלע ילענדער געפינט זיר די גרויםע מערהײט
פון די איח ,װעצכע צײ5ז פינח מי^יאן נפשות ,אדער 30
פראצענט פון די אידן אין דער גאנצער װעיצט ,אין א ^אגע
פון אױםקלײבז םאר זיד אײנע פון די צװײ אויםװעגן —
;פארצאזז די ^ענדער װאו זײ געפינען זיד )אויח דעם אופן פוז
■יציאת־מצרים ,װי עם איז פארצײכנט אין דער ביב^( או:
דורכברעכן די אימיגראציע־גראטעס ,װאם זײנעז אװעהגע־
שטעלט געװארן געגז זײ איבעראל ,אדער פארביצײבז אויח
זײער גאנץ 5עבן איז אז אטמאםפערע פוז שטענדיגער גע־
פאר און אויםשטארבן א לאנגזאמעז טויט פון עקאנאמישער
דערשטיקוע״.
דא גײט דער קארעםפאנדענט אריבער צו א שי^דערוע פון
דער אלגעמײנער פאליטישער און עקאנאמישער לאגע אין פויילז.
װאם איז די לײענער פוז ״נײ^עבז״ ניט װײניגער בא?אנט װי אים.
אבער אײניגע זאכן ,װאם ער דערצײלט ,זײנעז פונדעםטװעגן װערט
דא פארנאטירט צו װערן .ער דערצײצט ,צום בײשפיצ .אז כאטש
ם׳איז שװער צו קריגן אפיציעלע ציפערז פוז דער צאצ אנטיםע־
מיטישע איבערפא^ז אויח אידז און פון דער צא^ אידישע קרבנות׳
איז ער פונדעםטװעגן אין א אאגע צו זאגן ,אז זינט דעם חורש מאי
 1935ביז דעם םוח יאנואר 1937 ,זײנען דערמארדעט געװארז
 118אידן און פארװאונדעט געװארן זײנען  .1,350און  25אידי־
שע הײזער זײנעז אונטערגעצונח געװאח פון אנטיםעטיסן .הע־
כער  100אידישע סטודענטן זײנען אין די לעצטע  3חדשים פאר־
זואונדעט געװארן פוז אנטיםעמיטישע םטודענטן איז די אוניװער־

נײלעבן ומערץ(1937 ,

זיטעסן 20 .אידישע סטודענטן זײנען פארבי^יבז קאציקעם אויןז
זײער גאנץ לעבן..
דער פרעמיער םקצאד^^ױםקי האט ^עצטנם אין א רעדע אין
דעם פוי^ישן םײם אנגעגעבן ,אז באויז אין דעם ביאציםטאקער
קרײז זײנען אין ילויףז פוז י^עצטן יאר פארגעקומעז  348אנטיםע־
מיטישע אגפאצן אויףי אידן .פוז זײ זײנען  21געװעז ארגאניזיר־
טע מאםן־אנפא^ן )פאגראמעז( און  161פאילז ,װאו מען האט אוים־
געבראכז שויבז פון אידישע הײזער און קראמעז.
טאלישום מאצט מיט שװארצע פארבז די צרה׳דיגע עקאנאמי־
שע ^אגע פון פויצן בכ^ .ער דערצײ^ט ,אז צװישן פינף אוז אכט
מי^יאן פון דער פויערשער באפעלקערונג איז פויצן האט ניט פון
װאם צו לעבן״ און אז די פויערשע יװנט װארפט זיד אן אויף די
שטעט ,װאו זי זוכט ארבעט אוז באשעפטיגונג ,אוז אז די אנטיםע־
מיטן זעען פאר זיד ניט קײן אנדער אויםװעג װי נאר אנצואװײזז
אויף דעם איח ,אז ער האט פארכאפט אלע פאזיציעם ,פוז װעלכע
מען דארח אים פאריאגן און זײ פארנעמען פאר זיר .דער איד
װערט צוגעװארפן צו דער אויםגעהונגערטער פויי^ישער באםע^קע־
רונג װי ^מען װארפט צו א שעפם צו א הונגעריגז װא^ף.
די דאזיגע אנטיםעמיטישע פאציטיק װערט פוז די רעאקציא־
נערן באצײכנט אצם ״פאצאניזאציע״ — א פא^יטיק פון שאװי־
ניסטישן נאציאנאציזם פון דעם הערשנדיגז פא^ק איבער אצע נא־
ציאנאלע מינדערהײטן .מער װי אלע אנדערע נאציאנאצע מינדער־
הײטן טרעפט די דאזייגע פאליטיס די אידן״ צויליב זײער םפעציפי־
שער עקאנאמישער לאגע פוז האנד^ ,פוז הענגעז אין דער לופט,
םון ניט זײן צוגעבונדן צו דער ערד ,װאם איז אנדערש װי דער
פאל ,צום בײשפיל ,מיט די גאציציאנער״ װײס־חםישע ,אױןראינער.
ליטװינער און אנדערע ,װעלכע זײנען אלם אויםגאנג פון דער
װעלט־מ^חמה געװארן אונטערטאנען פון דער ״באפרײטער פוילז״.
אויף װיפיל די יצאגע פון די אידן איז פויילז איז אומדער־
טרעג^יר ,קאן מען באגרײפן םוז דער מײנונג װאם הערשט צװישן
די פוי^ישע אידן ,אז װען א פויצישער היטי^ער זאצ קומעז צו
מאכט אין פוילז ,װא>ט ער תיכח אויסגעפונעז ,אז װאם איז שײד
דעי אידן־פראגע״ איז זי שוין א ״געצײזטע״ .און אז פאר אים
איז ניט געבאיבן קײן שטאר ארבעט .אצע טײװלשע פיצענער ,צו
װעלכע דער היטלעריזם איז דײטשלאנד האט זיד ביז איצט דער־
טראכט אויףי צו פארפא^גן און אויםראטז די איח ,האבז די פוילי־
שע אנטיםעמיטן פוז אצע מינים שויז דורכגעפירט אויףי זײער אײ־
גענער איניציאטױג
די פויצישע רעאקציע ג^ויבט ,אז אנצורײצן די באפעילסערונג
געגן די אידן װעט אפװענדען די אויפמערקזאמקײט פוז דיי אומצו־
םרידענע נויטלײדנדיגע פוילישע מאםן ,אז זײ זאלן ניט זען .די
אמודשולדיגע אין זײער ביטערער 5אגע.

ױ כראנאלאגיע פון עטלעכע טעג
אין די לעצטע װאכן איז פאקטיש ניט דורכגעגאנגען הײן
אײנציגער טאג ,װאם זא 5ניט האבן פארצײכנט קײז געשענישו
פוז אנטיםעמיטישע העצעם ,אנפאצז ,פארפאצגונגעז און ענאעכע
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״ ^ א ױ ת מעשיפ״ געגן די אידן אין פױ5ז ,ח טעניע ,ף״טשצאנר,
און עטװאם זעלטענער אין די אנדערע י^ענדער ,כדאי כאטש אײ־
ניגע דא צו פארצײכענען ,צויט דעם םדו /װי די נײעם־אגענטורז
האבן זײ געבראכט פון אױם^אנד:
 28טן יאנואר — .צ װ ע ^ אידישע םטודענטן פארװאונדעט פח
אנטיםעמיטי שע םטודענטז איז דעם װארשעמער אוניװערזיטעט און
פא^יטעכניקום .דרײ פון די פארװאונדעטע זײנען אפגעםירט גע־
װארן אין שפיטא^ אין אן ערנםטן צושטאנד.
מען האט ג^ײכצײטיג פארטײ^ט אנטיםעמיטי שע פראק^א־
מאציעם אין דעם אונױוערזיטעט ,מיט ^אזונגעז  :״שלאגט די אירן.
זײט ברוטאל! .װײזט ניט ארוים קיין רחמנות^ .ערנט די אידי ו יי
אזוי זיר צו פארנעמען פון פוילן״.
 29טז יאנואר— .פון לאדז װערט באריכטעט )־דורר דער אירי־
שער טע 5עגר»פד*גענטור( .אז די שטערבצעכקײט פון אידן האט
זיך פארטאפ^ט אין דער ^עצטער צײמ :
דר .בערנארד קאהן׳ אײראפעאישער דירעקטאר פון דער אמע
ריקאנער דז שאינט דיםטריבױ שאךקאמיטע ,האט באריכטעט איז
װארשע אז א'דריט 5פון דער גאנצער אידישער באפעצקערונג אין
ביא^יםטאק — א מינימום פון ארום  15טויזגט נפשות — װעס
מוזז אנקומעז נאד צדקה אויף פםח ,אײנש 5יםנרינ פרײע מצה.
 30טן יאנואר — א קעיבל פון בודאפעםט י^ויטעט ,אז אין פאר־
שײדענע שטעט פון אונגארן זײנען אוי סג ע ^ ע פ ט געװארז פ^א־
קאטן װאם זײנען פוצ מיט אנטיםעמיטישע העצעם אוז רופן צו
באילןאטירן די אידן .די דאזיגע פ^אקאטן װערן פארשפרייט פײ
דער נ״ ע ר אנטיםעמיטישער ארגאניזאציע ״פיי^ און קרײץ״.
 1טער םעברואר— .אויףז אן אויםערארדנטלעכער קאנפערענץ
פון א^ע אידישע פארטייען אין רומעניע איז באטראכט געוואר!
ד י לאגע פוז די אידן איז ?אנד .עם זײנען אויםגעהערט געײארז
באריכטן פון דר .מאיר עבנער װעגז דער יצאגע פון די אי ת אין
בוקאװינע ,פון דר .טרפע^ — װעגן דער אידישער ^אגע איז בעסא־
ךאריע און דר .ױםף פישער האט געגעבן א באריכט פון דער אי
דישער  5אנע אין טראנםילװאניע״ אצע באריכטז׳ זאגט די ״איטא״.
האבן ארויםגעבראכט ,אז די  5אגע פון די אידן װערט כםדר א^ז
ערגער.
מיט א צוויי טעג שפעטער איז געקומען א מעלדונג פון רו
מעניע ,אז דער ארבעטס־מיניםטערױם האט שוין אנגעהױבז זאמ
^ען מאטעריאצז װעגן דעם ראםךאפשטאם פוז אנגעשטע^טע איז
בענק און אין אנדערע פינאנציעלע אינםטיטוציעם .דאם איז גע־
צילט ,פארשטײט זיד ,געגז די אידישע אנגעשטע^טע אין די יענק
און אין ענ 5עכע פ^עצער•
 2טן פעברואר — דרײצז אידישע קרעמער אין װקאדימיר־װא־
^ינםק )וואם באצאנגט צו פױ5ז( זײנען פאר׳משפט געװארז צו
צװײ װאכן טורמע ,דערפאר װאם זײ האבן געשלאסן זײערע מרא־
מעז א^ם פראטעסט געגן דעם אנטיםעמיטחם איז פוי^ז•
 3טן פעברואר— .דער פוי^ישער פרעמיער ם^אדקא װםקי האט
איז א דעבאטע אין דעם פויצישז םעים דערקצערט .אז די פוי^ישע
רעבירובג װעט זיד ניט צאזן אפשרעקז פוז די אידישע פראטעםטן
אין אוים^אנה און װעט ווײטער אנהאיצטן א פא^יטי? ,װאם וא^
אמבעסטן דינעז די אינטערעםז פון פוי^ז•
פוז בוהארעםט ?ומט א שטילן נייעם ,אז אנטיםעמיטז האבו
אעעהױבז א שטארקז ?אמפעיז צו באזײטיגן די אידז פוז דער
אדװאקאטן־פראפעםיע אין רומעניע•
 4טן פעברואר — .אנטיםעמיטי שע רעדנער איז דעם פוי^ישז
םענאט האבז זיך אויםגעדריקט ,אז די אײנציגע צײזונג פאר פוילז
איז פטור צו װערן פוז די אידן ,און אז די בעםטע זאד איז׳ אז
זײ ז א ^ אוים װאנדעח פוז פויאז•
ג^ײכצײטיג װערט געמעלדעט פון װארשע ,אז צװישז די דע
לעגאציעס צו דעם פאר שט״ער פוז דער אמעריקאנער דז שאינט
דיסטריבױ שאדקאמיטע זײנעז געקומען דע^עגאציעם פוז שטעט־

סו

לעד׳ װאו עם זײנען לעצטנם פארגעקומען פאגראמען .זײ האבן
דערצײ^ט׳ אז די גאנצע אידישע באפעי^קערונג איז יענע שטעט־
לער גײט אױם פון הונגער ,און אז די קי^ײנע קינדער האבז שוין
חדשים־^אנג ניט אעעקוקט קײן לעפצ געקעכטס.
 5טן פעברואר — .פערציג אי ח זײנען פארװאונדעט געװארן.
צען פון זײ ערנםט׳ אין א בי^וטיקן פאגראם ,װאס איז געמאכט גע־
װארן אויף די אידן בשעת דעם יאריד אין דזשיאלאשין ,טשענ־
םטאכאװער געגנט .די כולעאנעס האבן פארניכטעט און גערויבט
אידישע געשעפטן.
 6ט; פעברואר— .קרירנעי^ בעק ,דער פוילישער אויםעח־מי־
ניםטער האט אין זשענעװע דערקלערט צו פארטרעטער פון אמערי־
קאנער צ ײטועען ,אז פוייצן זעט ניט קײן אנדער ל ײזו ע פאר די
אידן װי אויםװאנדערונג ,װײל די גאנצע פראכע איז אן עקאנא־
מי ש ע ...װען דער עקאנאמישער דרוק ,פון וועיצכנן פויהז ^ײדעט׳
זאי^ פארשװינרן ,װאלט אויך פארשװאונדן דער פא^יטישער אנטי־
םעמיטיזם — האט בעק דערקלערט .שו^דיג ,הײםט עס ,איז ני ט
די פוי^ישע רעאקציע ,נאר — די עקאנאמישע ל א ג ע...
דאס באשטעטיגס אגב ,װאם מיר האבז אויבז געזאגט ,אז
מיט די אנטיםעמיטי שע העצעם זוכט די פוי^ישע רעאקציע אפצו־
װענרן רעם ב^יה םון די פוילישע מאםן אין דער ריכטונ :פון די
אי ח ,כרי די אי^געמײנע פוילישע באפעי^קערוננ זאל גים קאנען
זעז װער עם זײנעז די אמת׳ע שו^דיגע איז איר ביטערער ^אגע.
דער פוילישער אויםערז־מיניםטער איז געװען זײער בארע־
דעװדיג און האט ניט געזשאלעװעט צו דערצײלן ,אז די ״פויצישע
רעגירונג טראכט״ אפילו )און דערבײ ,פאד שטײט זיר ,ב 5ײ ב ט
עם( ״צו אונטערדריקז אצע עקםצעםן״.
וױפיל מאצ מיר האבן דאם דאזיגע לידצ שויז געהערט פון די
פויי^ישע רעגירונגם־פארשטײער ! אכער אין דער װירקצעכקײם
איז דער ענין א פארקערטער :פאגראמשטשיקעם גײען ארום
פראנק און פרײ ,אפיצו אזעלכע װאס מעז האט כ^ומר׳שט ארעם־
סירט׳ אוז אי ה װאםישטע^ן זיך געגז פאגראטשטשיקעם ,אדער
פראטעםטירן געגן אנטיסעמיטישעי העצעם — װערן בא שטראפט
מים טורמע.
 7טן פעברואר — .די צאל זעלבססמאדד; פו :אידז איז דײטש־
צאנד איז גרעםער װי צװישן די אנדערע ט ײ1ז פון דער באפעי^־
קערונג — צויט ציפערן ,װאס עם האט פארעפנט^עכט די ״רײכם־
פארטרעטונג״ ,די ״צענסרא^ע אידישע ארגאניזאציע״ איז דײטש־
לאנד .די סייו ת פון דעם זײנען פאילייטישע פארפא^נונגען און
עקאנאמישע נויט.
ג^ײכצײטיג מעי^דעט די ״האװאם״ נײעס־אגענטור ,אז אײ־
נער פון די װיכטינםטע פונקטז פון דעם נאצישן ״פיר־יאר פלאז״־
איז פוי^שטענדיג צו ב אז״טיגן די אי ח פון דעם דײטשן װירט־
שאפטלעכז אעבן .די דאזיגע דערקי^ערוגג האט געמאכט דר .רא־
בערמ ^עי ,הויפט פון דעם נאצישן ארבעטם־פראנס .
 8מז פעברואר — .די לאנע פון דער אידישער באפעצקערונג
אין די שטעטלעך פוז דעם ביאציסטאקער קרײז איז איצט ערגער
װי זי איז געװען איז דער צײט פון דער װעלט־מ^חמה .אזוי האט
דא באריכטעט די אידישע פרעםע .א חוץ דער עקאנאמישער נויט,
װאם איז זײער שארף 5 ,עבט די אידישע באפעלקערונג איז שטענ־
דיגן טעראר צוציב אפםע כו^יגאנישע פאגראם־אנפאאז.
 9טן פעברואר — .צװײ אידישע דעפוטאטן זײנען אויױ א
פ^ענארער זיצונג פון דעם פוי^ישן סעים ארויםגעסראטז מיט שאר־
פע רעדעם געגען די אנטיםעמיטי שע העצעס און פאגראם־אנפאלן׳
וױאם װערן נעמאכט אז אויפהער אויף די אי ח איז פוילן .איין
דער צײט ,װאם די אידישע דעפומאטן האבז גערעדט ,האפז ״ענ־
דעקישע״ )״פאלקם־דעמאקראטישע״( דעפוטאטן אונטערבראכז מיט
אויםרופן :״גײט קײן פאלעסטינע!״
דער דעפוטאס םאמערשסײן האט אויף די דאזיגע אנטיפע־
מיטישע אויסרופז שארו« געענטפערס  :״אידז װאוינעז שויז איז
נ ײ ל ע ב ל )מערץ׳ (1937

א .װאהלינער

זאלן זײן געבענטשט די הענט װאם בױעןבירא-בידזשאן
)צום 9־טן ױבילײ פון בירא-בידזשאן(
די אידךפראגע לאן פולשטענדיג פארענטפערט װערן אין אלע
^ענדער נאר אויף אײז אופן — אויפ׳ן אופן פון םאװעטךפאר־
ב אנ ד :דורך א אידישער נאציאנאיצער רעפובי^יק.
צו אט־דעם שיצופ מוז קומען יעדער ,װאם האט אן אפן אויג׳
אן אפן הארץ און אן ״אפענעם מוח״ .צו דעם שיצום קומען בים־
יצעכװײז אויר אידן פארבלענדטע ,מיט פארשטאפטע הערצער און
מוחות .צו דעם ש^ום וועי^ן אלע םוױ־כל־םוױ קומען.
עם איז ניט בירא־בידזשאז ,עם איז בירא־בידזשאניזם.
װען מען באגריםט און מע; אונטערשטיצט בירא־בידזשאן׳
באגריםט מען א נײע װעלט־לעזונג פאר דער ״פארשאלטענער אידן־
פראגע״ ,װאם װערט אי^ץ פארשאלטענער אין אונזערע צ ״ טן׳
העיצפט מעז פטור װערן פון א >זלל\ז איז אלע ^ענדער אין די —
האפן מיר — גאר נאענטע צײטן.
פון סאװעטן־פארבאנד — ?ויט דעם א^טן פסוק — קומט
די נײע תורה פון פעלקער־דערלעזוע און פון בירא־יידז שאן —

דאם דערלעזנדיגע װארט פאר דעם גרעסטן מארטירער צװישן די
פעיצקער ,דעם אידישן פאיצק.
דער םאװעטן־פארבאנד װעט זײן א מוםטער פאר דער װעצט
אין דער ב אפ ר ײ או ע פון די ארבעטער און בירא־בידזשאן איז די
ערשטע שװאלב ,װאם זאגט אן די אידישע באפרײאונג אין אצע
יצענדער ,װאו דער קאפיטאליזם פירט איצט זײן לעצטן פאר־
צװײפלטן ל ו א מ ף .
זא^ן דעריבער געבענטשט און געשטארקט זײן די הענט ,װאפ
בויען בירא־בידזשאן ! זאיצ יעדער צוי^ײגן א האנט צו דעם בוי i
זאלן מיר דערי^עבן גאר אינגיכן צו זען א גרויםע אידי שע רעפוב־
ציק אין װײטן מזרח מיט ברײט־אפענע טירן פאר אידן פון אנ־
דערע לענדער ,װאם זוכז א רעטונג פון גיהנם ,זוכן א דעררוויבונג
אין ניצלעכער ארבעט און װיצן צולײגן א האנט צום אויפבוי פון
א אידישער הײם אויף םאציא^יםטישע יםודות׳ א מיטגיציד פון
דער גרויפער םאציאליםטישער משפדוה פון פרײע פעללער!

פוילז ארום  900יאר .מיר וועי5ז זיד פון דאנעז ניט רירן ! מיר
האבן בדעה דא צו פארב^ײבן ,אפילו אויב א ײניגע װעלן גײן קײן
פאצעסטינע".
דאם זײנעז געװען מוטיגע װערטער פון דעם אידישן דעפו־
טאט — װערטער ,װאס קאנען האבן א ממשות במיז ,װען זײ זאלז
פארקערפערט װערן איז ארגאניזירטער ,פאראײניגטער אקציע פוז
קאמף געגן אנטיםעמיטיזם אוז פאשיזם ,געגז רעכטלאזעקײט.
די רעװאלוציאנערע ארבעטערשאפט ,די אידישע אוז גרויםע
טײלן אויך פון די פױלישע ,צוזאמען מיט די פויערים און י^יבע־
ראיצן זײנען דער כוח ,װאם קעמפט געגן דער רעאקציע׳ װעילכע
— אויט די יצעצטע נײעס — פארנעעמט זיד אויף איעצושטע^ז
א פולשטענדיגע פאשיםטישע דיקטאטור איז פוילז.
דער דאזיגער קאמף ,כדי ער זאל ברײנגע; די געוױנשטע רע־
זולטאטן ,ימוז ער געשטיצט װערן פון די אנטי־פא שיפטי שע כחות
— אידישע און ניט־אידישע — אין אלע אנדערע ^ענדער.
עם האט געדױערט א לאנכע צײט ,פיז עס האט זיך אײנגע־
נעבן אױפצואװעקז דעם אמעריקאנער אידישן קאנגרעם צו פאר־
האנד^ען די  5אגע פון די אידז איז פוילן .ענדצעד האט דער אי־
דישער קאנגרעם צוזאמענגערופן א קאנפערענץ ,װאס איז פארגע־
קומען אין ניױיארק דעם  31טן יאנואר .די פירעד פון דעם קאנ־
גרעם האבן געטאכט א ט ײ צ װ״ז ריכטיגז אנאי^יז פוז דער י^אגע
אין פוילן .דער באשולדיגונגם־אלט ,װאם די קאנפערענץ האט
אנגענומען ,כאראקטעריזירט שארח די עקאנאמישע נויט ,דעם
הונגער פון די אידישע מאסן אין פוילז און װייזט אפילו אן אויף
דעם ,װאס די פוילישע רעגירונג האט מיט אירע אנטיסענזיטישע
געזעצן און אנדערע דיםקרימינאציע־מעשים געגן די אידז איז
פויאז ,עובר געװעז אויף דעם װערםאיצער פרידנם־אפמאך^ .ויט
װעלכן פוילן האט זיד פארםליכטעט און גאראנטירט צו רעםפעל־
טירן און באשיצן די רעכט און פרײהײט פון די נאציאנאלע מינ־
דערהײטז איז פוילן.
$לץ גוט אוז פײן 90 .אמעריקאנער קאנגרעם^ײט 23 ,םע־
נאטארן און  11׳גאװערנארם האבן צוגעשיקט באגריםונגען צו דער
קאנפערעדז און אינדארםירט איר ארבעט און אויפגאבן.
איז דאם אויך גוט .דאס קאז בי^ויז העאפן צו װירקז אויף
דער פוילישער רעבירונג״ אז זי זאל אויפגעבז איר אנטיםעמיטי שע
פאליטיק און זאל יצינדערן די אומדערטרעגלעכע לאגע פוז די אידן.

אבער װען װאלט עס מעגצעד געװען ? װעז דער אידי שער
קאנגרעם װאלט אין דער דאזיגער אקציע ארײנגעצויגן אלע טײ 5ז.
איצע שיכטן פון דעם אידישן ^עבן איז אמערילע .האבן אבער די
צױניםט׳ישע פירער ניט צוגעלאזז דעם לינקן פ^יגל ,דעם סאמעי
באװאוםטזיניגםטן און קעמפערישםטן טײל פון דער אידישער ב א'
פעלקערוגג דא איז ?אנד — יענעם ט י > װאם איז דער אװאנ־
גארד אין -דעם קאמף געגן פאשיזם און אנטיםעמיטיזם .דער אוים־
רײד פון די קאנגרעם־פירער איז געװען׳ אז יענער טײל טאר ניט■
צוגעלאזט װערן צו דער קאנפערענץ פאר היאױ די אידן אין פוילן.
װײל  . . .ער שטימט ניט אײן מיט דער צױניםטישער פ אליטיפ
איז פאצעםטינע.
דאם איז דער אויםרײד .דער באהא^טענער מאטױו״ אחוץ
דעם דאזיגן אויםרײד ,איז ,װאס יענער טײא מ ײנ ט ערנםט מיט■
דעם קאמן^ געגן אנטיםעמיטיזם אוז פאשיזם און וצויבט ,אז בא־
קעמפן דעם דאזיגז צװײ־קעפיגן ש^אנג קאז מע; דורר מאםז־ארויס־
טרעטונגען ,דורד ריזיגע ,גוט־ארגאניזירטע דעמאנםטראציעם׳ דורר
פיקעטן די פױי^ישע לאנםוצאטז ,דורר אויפװעקן דעם אינטערעס
פון דער ברײטער עפנטאעכקײט און ארײנציען אין דער מאםדאק־
ציע א 5ע עצעמענטן פון דער באפע^קערונג ,װאם זײנען גרײט צי
קעמפן געגן יפאשיזם אוז אנטיםעמיטיזם .איער די צױניםטי שע
קאנגרעס־פירער שטימען ניט אײן מיט־די מעטאדן פון מאםךקאמוז.

נײלעבן

פאר רי קאנגרעם־פירער איז אזא פראגראם צו שארף .ז ײ
גאויבז איז ״הויד־דיפלאמאטיע׳ /װאס אויה פראםטז מאמע־לשוד
רופט מען  :גידריגע מה־יפית פאליטיל ,הינטער־טיר שתדלנות.
אז דאם איז אזוי ,האבן די באש^וםן פוז דעם קאנגרעם ,װאפ
דריקן זיך אוים אין פאםױוקײט ,אין האפן און אין גלויבז״  wדי
פויצישע מאכט װעט קומעז צום שכל און װעט אײנזען די עולות
װאם װערן באגאנגעז געגן די פוי^ישע אידן — דאם ב א ש ט ע ט ע ט.
מיט אזא פא^יטיק קאז טעז װײט ניט פארפארן.
עס איז דעריבער אונזער אויפגאבע צו טאן אלץ ׳ װאם עס איד
אין אונזערע כחות ,צו העלפן שאפן א ײניגס ײט אין דעם קאמ־
געגן פאשיזם און אנטיםעמיטיזם — צו שמידן א ברײטן םאראײ־
ניגטן פראנט פון אצע כחות איז דעם אידישז ^גבן פאר רעם דא־
זיגן לאמף — לויט די ריכטיגע אנװײזונגען פוז דעם אידיש ‘
פאלקם־קאמיטעט געגץ פאשיזם און אנטיםעמיטיזם.
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.די אידישע אױטאנאמע געגנט אין דעם היםטארישן
יאר 1936
דאם יאר  1936איז פאר דער אירישער אויטאנאמער געגנט
.־געװען א יאר פון גרויםע זיגן אין אלע געביטן םוז דער סאציא־
ליםטישער בויאונג .אין דער היםטארישער בא שטימונג פונ׳ם
.פרעזידױם פון דעם צענטראלז אויםפיר־קאמיטעט םון דער םא־
■װעטן־רעגירונג״ װאו עם איז אונטערגעפירט געװארז דער פאלי־
טישער סד הכל פון די ערשטע יארן פון דער בויאונג פון דער
:אידישער מלובה׳שקײט אין םאװעםן־פארבאננ ,זײנען די דאזיגע
זיגן זײער בולט אפגעצײכנט געװארן .ני ט קוקנדיג אויף דעם,
װאם אין געװיסע געביטן פון דער אינדוםטריע און לאנרװירט־
־שאפט זײנעז די פארגעבוע־פלענער אויפ׳ן יאר  1936ניט אינ־
גאנצן אױםגעפילט געװארז ,דאר איז דער װאוקם פון דער גע־
כנט זײער א קענטיגער און עם זײנען געשאפן געװארן די בא־
־דינטנגען פאר א װײטערדיגז גרויםן אויפ שטײג פון דער םאציא־
־ליםטישער בױאונג אויפ׳ז יאר .1937
אויב צום אנחויב פו 1דער איבערװאנדערונג אין יאר 1928
־איז אויף דער טעריטאריע פון דער איצטיגער אידישער אויטאנא־
טער געגנט געװעז בלויז אײנער ,ניט קײן גרויםער ,געהילץ־זא־
.־װאד ,האבז מיד איצט אין דער געגנט ,און באזונדערם אינם צענ־
טער פון דער געננט — א י ן ד ע ר ש ט א ט בירא־בידזשאן,
־א גאנצע רײ גאנץ באד ײטנדיגע םאבריקן ,זאװאדן און ארטעלז.
 2 :מעכל-פאבדיק; ,א גײ־פאבריק ,א געהילץ־זאװאד ,ציגצ־זאװאד,
א װעגענער־זאװאד ,אונטערנעמונגעז אויף באארבעטז קאלך ,מיר־
■מעלשטײז א .אנד .פוגקציאנירן אין דער אידישער אויטאנאמער
־געגנט .אין דער געגנט גײט אן א גװאלדיג גרויםע בויאונג פון א
־גאנצער רײ אונ ט ע ת ע מו ע ען ,א גרױםע װאוינונג־בויאונג ,װעלכע
לועט איז אנהויב פונם נײעם יאר און איז משר פין קומענדיגן
יאר אנהויבז פארוױקלעכט װערן.
די לאנדװירט שאפט אין דער אידישער אויטאנאמער געגנט
װערט פארגרעםערט ,פארברײטערט און טעכניש ימעכטיג בא־
װאפנט .אויב ביזז  1928טז יאר זײנעז אויף דער טעריטאריע
פוז דער היינטיגער געגנט פארזײט געװארז  17טויזנ ט העלטאר
ערד ,האט מען איז דעם  1936טן יאר פארז ײט  40טויזנט העק־
טאר ,אוז דאם איז בלױז א קלײנער טײיצ פוז די גרױםע לאנד־

װירטשאפטלעכע מאםיװז איז ערד־פאגדן ,װאם די געגנט פאר־
םאגט פאר פרוכטבארער לאנדוױרטשאפטלעכער ארבעט .פון 61
טראקטארן אין  1934טן יאר ביז  214איז  : 1936פון  4קאמ־
בײנען אין  ,1934ביז  64איז  1936טן יאר .אזא איז דער װאוהם
פון דער טעכנישער בא װאפנטק ײ ט םון דער לאנדוױרט שאפט ,ני ט
רעכענענדיג א גאנצע רײ אנדערע לאנדװירטשאםטיצעכע מא שינעס
און דעם אויטא־טראנםפארט .אויב אין  1934טן יאר האט די
געגנט פארמאגט  18קאלװירטישע פיצוכט־פארמם ,זײנעז איי
 1936געװען אזעלכע —  .48די קלימאטישע באדינגונגעז פוז
דער געגנט זײנען זײער גינםטיג פאר דער אנטוױקלונג פת דער
בינעז־צוכט ,און אויב די קאלװירטניקעם פון דער געגנט צוזאמעז
מיט דער ביגעךצוכט־װירט שאפט האבן איז  1934טן יאר פאר־
ימאגט  14,013בינשטאקן ,איז די דאזיגע צאצ אויםגעװאהםן איז
 1936ביז  19טויזנט״ .395
אויף דער באזע פונם מאטעריעלן װאוקם פון דער אינדום־
טריע און פון דער לאנדװירט שאפט װאקםט און עס אגטװיקלט זיר
אין דער אידישער אויטאנאמער געגנט די אידי שע םאװעטישע
קולטור — נאציאנאל לױט דער פארם און םאציאליםטיש אויטז
אינהאלט .אין דעם פארגאננענעם יאר האט די געגנט פארמאגט
 72אנפאנגם־שולן 32 ,ניט פולע מיטלשולן 9 ,מיטלשולז ,איז
װעי 5כע עם ^ערנען זיד  15,915שי^ער .איז דער געגנט זײנעז
פאראז  53קינדער־גערטנער און א קינדער־הײם ,א פעדאגאױשער.
א בארג־מעטא^ורגישער ,י^אנדװירטשאפטלעכער אוז מעדיציני שער
טעכניקומס גרײטז קאדרעז פאר דער געגנט.
איבער דער געגנט זײנען טעטיג  35קלובן און ^ײעז־שטיב־
^עו׳  9גרעםערע ביב^יאטעקן .פרוכטבאר ארבעט דער אידישער
מצוכה־טעאטער ,עם אנטװיר^ט זיד די נעץ וױםנשאפטלעד־פאר־
שערישע אנשטאצטן ,װי די לאנדװירטשאפטאעכע פרואוױסטאנ־
ציע ,די װיםנ שאפט־קאמיםיע בײם געגנט־אויםפיר־?אמיטעט ,מע־
טעאראצאגישע סטאנציעם ,ש טיי5ער־> 5אבאראטאריעם 8 .צײ־
טונגעז אוז א זשורנא^ ״פארפאסט״ דערשײנען אין דער געגנט.
עם ארבעט א גרופע טא^אנטפוי^ע שר ײיעד .איז דעם יאר זײנעז
קײז בירא־בידזשאז אריבערגעפארן אויה שטענדיגער ארבעט דער

באשמאל

נ ײן מ א ל ־ ג א ר נ י ט
)א מאנאלאג פון א ״פארװערטם״יםט(

װאם איז די מעשה,
פרעגט מיך א מאן.
שוין װידער א שמחה
מיס בירא־בידזשאן ?
שרײבט דאך דער ״פארװערטס״
כ׳דארט צרות און לײד.
און בא דיר דאם פנים
שײנט כאר פון פרײד !
מאלע וואם איר
פרייט זיך,
טאלײ װאם איר
דר״ט זיך,
אף מיר װירקט עם
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אפילו א האר ניט,
נײן יאר ׳בירא־בידזשאן
מײנט ,כע ,כע
נײן מאל גארניט 1
אזוי שרײבן אין ״פארװערטס״
כאנין און קראל,
איר מוזט זיי גלויבן,
דאצאל !
דער אמת פון די לעפצן
טריפט שטענדיג בא זיי,
װי װאםער־טראפנס
פון צעכאנגענעם שנ״.
ו
ש׳קשה,

איר מעגט זיך פארלאזן
אף איםט בראדװײ.
איי װאס איר זאגט
זיי האבן דארט
קאלעקטױון,
איך בין זײ אײך מוהל
פאר א לעבערל מיט גרױון.
מיט מײן באונריף פון לעבן
איז עס קײן פאר ניט,
נ ״ ן יאר בירא־בידזשאן
מײנט דעריבער
נײן מאל גארניט.
װײזט מיר אן דארט

באטש א קלײן ערטל
מע זאל זיך אװעקזעצן
מאבן א קערטל —
א פויקער ,א פינאקל
צי כאר אײן און דרײםיג.
פאלג מיר א גאנו״
ארבעטן פ ל ״ םי ג!
שא ,שא,
פארריים :יט די נאז,
נו ,איז װאס?
האט איר אײך דארטן
אלעראנד פאיריקן,
זאג מיר אבער

נײלעבז

)מערץ(1937 ,

■

באוואוםטער אידישער שרײפער דוד בערגלסאז ,די שרײבער רא־
בי;׳ אליעװםקי ,דער קריטיקער קליסעניק ,א גאנצע גרופע פײ־
אינע ,טאלאנטפולע זשורנאליםטז.
פרײדיג אוז לעבעדיג איז דאם יצעבז פון די פירא-בידזשא:־
צעם ,פון די ,װעלכע בנויעז די אידי שע םאװעטישע מלוכה' ש?ײט
אויפ׳ן װייטז מזרח .אין אינטערכאציאנאלער אײניגק ײט מיט די
אדטגעבירטיגע רוםישע און קארײער אר^עטער אוז קא^װירטניקעם
ווערט געפירט די ארבעט אויף צו פארפעםטיגן דעם ביליענדיגז
פארפאםט אויף די מזרח־גרענעצן פוז דעם םאװעטן־פארבאנד.
אין די ?אלוױרטן װאקםט א פאדמעגלעד? ,ולטורעל אוז פרײדיג
לעבז .עם איז גענוג צו ברײנגעז א ביישפיל פונם קאלוױרט
״רויטער אקטיאבער״ .אויפ איז  1935טן יאר האט א טאג ארבעמ
אויםגעמאכט אין דעם ?אלװירט ? 2ילאגראם מי ט  700גראם
תבואה ,באסוימען שויז אין  1936די קאלוױרטני?עם אריףז א טא;
ארפעט ? 6— 5ילאגראם תבואה 2 ,קילאגראם ?ארטאפל און א
רופל געלט ,ניט רעכענענדיג האניג ,גרינסן א .ד .גל.
אינ׳ם קאלװירט פארענדיגט זיר בויעז א קלוב מי ט א שטענ־
דיגער קינא־אײנריכטונג .עם פונקציאנירט א דראמאטישער קרײז.
״כמעט יעדער אװנט װערז אײנגעארדנט טענץ ,אין אונזער ישוב
איז איצט פרײילעכער ,װי װען עם איז״ .אזוי שרײבט דער פאר־
זיצער פוז קאלװירט ױרי שפאלינםלוי.
די אידישע אויטאנאמע געננט האט איז א גרויםער מאס
איבערקװא^יפיצירט גרויםע מאסן אידישע ארבעטער .צוגעװאוי־
נענדיג זײ צו אזעלכע ארבעטן ,מי ט װעלכע זײ האבן זיד קײנמאל
:יט פארנומעז .אויב דער צענטראלער אויםפיר־קאמיטעט פון
דער םאװעטןרעגירונג האט אין זײן בא שטימונג װעגן דער אידי־
שער אױטאנאמער געגנט גערעדט װעגז דעם׳ אז דאם באהערשז
די לאנדװירט שאפט אין דער געגנט װארפט אפ דעם אײביגן בור־
זשואז־באלעיעםלדיגן ליגז ,אז אי ה קענעז ני ט באהערשז די ערד־
ארפעט ,קאז מעז אויד דאםזעלבע זאגז װעגן דער װאלד־ארבעט.
װי באװאוםט איז די אידישע א ױטאנאמע געגנט רײר מיט װאלד
אוז די אידישע װאלד־ארבעטער באװײזז אוין־ דא מוםטערז פוז
םטאכאנאװישער ארבעט .אט שרײבט דער םטאכאנאװעץ חײם
שאטאלע פונם װאלד־ארטעל ״םמידא װיט ש״ :
די שטאט בירא־בידזשאז האט  2נײע םטאלינישע שואן.
אבער נײע שולז ײערן געבויט אוז זײנעז אוי םגעי ױ ט געװארן
ניט נאר אין פירא־בידיזשאן ,נאר אויר איז די ראיאנישע צענטרעז
פון דער געגנט ,אין די קאצװירטן און ישובים .אויר אין ביראקאן
איז מיט צװײ יאר צוריק געװעז אזא שול ,װעלכע האט זיד גע־
װאו זענען די גדיקן ?
װערן א באס דארט
זאגט איר דאך
לא — מע טאר ניט,
דערפאר מ ״ נ ט עס
גיין מאל גארניט.
איך בין אן אויםכעהאלטענער
אמת׳ער פארװערטםיםט
איר װילט מיך אייבערראיצן ?
אײער טרדזה
איז או מז י ם ט!
האט איר פיר טעבניפומס,
שולן מיט  15,000שילער,
םע מאכט מיר ני ט װארעם,
ס;י װערט מיר ניט קילער,
אדרבא דערקלער I
פאן אימיצער פון ז ײ
װערן א מילי אנ ער?
איך בין א פראקטישער

נײלעבן)מערץ(1937 ,

?יין פאגטאזיאר ניט,
לבן דעריבער
איז עם ניין מאל גארניט.
פאראן דארט זאגםטו
א מלוכה־טעאטער ?
פון אזעלכע זאכן
װערט מען ני ט זאטער
ם׳ מ ״ נ ט דאך שטענדיק
מיט קונםט זיך שפייזן —
םטאלינם אן אײנפאל,
מען דארף ז ײן
שטארקער פון אייזן.
ז ״ האבן דארט ,זאגסטו
א טעגלעכע צײטונג,
עט .םע בלאטע,
פון קנאפער ב א ד ״ טונג,
צו װאם ? פאר װעמען ?
װאו האבן ז ײ ביזנעםל ײט
אנאנםן צו נעמען ?

פונעץ אין אײן ?לאם־צימער און אױםער פיר פוסטע װענט איד
דארט גארנישט געװען ,איז האיאר אויםגעבויט געװארן א גוטע
געבײדע פאר א ניט פולער מיטלשול ,װעלכע איז אוי םגע שטאט
מיט אלע געהעריגע קאפינעטז און װאו״ אנ שטאט  20קינדער״ דע־
מאיט ,לערנעז זיר איצט  150קינדער .דאםזעלבע זעען טיר איז
די קינדער־גערטנער .דער װאלדהײמער קינדער־גארטן איז איינ ע ר
פון די מוםטערהאפטע קינדער־אנשטא>טן איז געגנט 45 .קינדער
װערן דא דערצױגן 6 .זױיערע ,פײךאויםגע שטאטע ,אויםגעפוצ־
טע ,װארעמע און ליכטיגע צימערן פארמאנט דע־ קינדער־גארטן,
״די קינדער האבז אי^ץ — ,שרײבט דער איבערװאנדערער זיל־
בערמאז — ,װאס איז נ ײטיג פאר זײער אנט װיקהוננ :פארשײ־
דענע שפי^צײגז׳ קאנםטרוקטערם ,קינדער־ביכלער ,העפט; ,קא־
^ירטע באײערם ,זײ װערן דא דערצויגז אין קאפו יםטיש; ; ײס ט ׳.
דאם יאר  1936האט צו פארצײכענעז זײעד װיכטיגע ד א ט ע פ
איז דער אידישער אויטאנאמער געגנט .דעם  9טז פעברואר 1936
האט באזובט די געגנט דער נאענטםטער מיטקעמפער פוז חבד
סטאלין ,דער פאל pם־ pאמי םאר פאר אײזנבאז־װעג לאזאר מאיםײ־
עװיטש ?אגאנאװיטש .איז  1936טן יאר האט אנגעהוייז פונ?־
ציאנירן דער פרעכטיגער נײ־אויםגעבויטער װא?זאל .דעם  31טז
א?טאבער האט םאזוכט יירא־בידזשאז דער פארטרעטער פװ
פאל?ם־?אמיםאר פוז ערשטן ראנג ,הבר גאמארני? .אין דער גע־
שיכטע פון דער אידישער אויטאנאמער געגן איז ארײן די ד א ט ע
פון דעם  29טן אויגוסט װעז דער פרעזידענט פון צענטראלז אויס־
פיר־?אימיטעט פון דער םאװעטךרעגירוננ האט ארויםגעטראגז די
היםטארישע בא שטימונג װעגן דער םאװעטישער װירטשאפט־
לעכער און ?ולטורעלער בויאונג פון דער געגנט .אין דער דא־
זיגער בא שטימונג אוז אין די אנװײזונגען פוז חב״ ?אגאנא װיט ש
י ע ת זײז י אזוכן די נעגנט איז געגעבן געװארז די ברײטע פרא־
גראם אוז פערםפע?טױון פוז דער װײטערדינער בויאונג פון דער
אידישער מלוכה׳ שפײט אינם פאװעטן־פארבאנד.
דאם יאר  1937װעט זײן א יאר פון גרויםז װאו?ם איז דעד
םאציאליםטישער בויאונג פון דער אידישער אויטאנאמער געגנט,
באגײסטערט פון דער גרויםער םטאלינישער פאנםטיטוציע װעלן
די אידישע אריעטנדיגע ,בײ דער מיטהילףז פוז אלע פעלקער פוז
דעם םאװעטן־פארבאנד ,םײ פוז דער געגנט׳ םײ פון רי אנדערע
רעפובלי?ז אוז געגנטז םוז דעם םא װעטךפאדבאנד אנװענדן אלע
?רעפטן ,כדי אויםצופילן די גרויםע אויפגאבע ,װאם איז ארוים־
געשטעלט געװארן פאר זײ איז דער בא שטיםונג פוז דער םא־
װעטן־רעגירונג װעגן דער אידישער אויטאנאמעד געגנט.

א צייטונג אנפילן
מיט בלויז ל״ען־מאטעריאל
כ׳לעבן א םקאנדאל !
פ׳עט ני ט אויסהאלטן
אפילו קײן יאר ניט,
.זעםט דאך אלײן
פ׳איז נ ײן מאל גארניט.
זאגםט ם׳איז פאראן
בא אייך דארט
אין בירא־בידזשאן
דער ערשטער אידישער
מלוכה־מוזײ
טיט װערטפולע זאבן,
אנטי?ן אלערליי ף
ם׳מײנט אלץ גארניט
פאר אונזער איםט בראדװיי.
פון מוזיי או מ ס
אפילו בא אונז דא
מאכט נזען :יט

 р״ ] פראפיטן
מע דערלעכט צו דעפ געלט,
מע דארף זי ך
פאר דעם היטן.
הבלל ,איר זענט א דורנפאל־
אף אלע געביטן.
חוץ דעם,
זאגט דער ״פארװעדטם״,
אז ס׳חאט גאר ני ט די װערט,
:יט די פאברי?ן
און ניט די ערד.
פ׳איז ,װי זאגט מען :
־יין הייז,
קײן קארידאר ניט.
די אונטערשטע שורה :
פ׳איז  :הורא !
נ ײ ן פאל גארגיט.

13

הרב דר .יעקב גרינפעלד

װען װעט דער חלום פארוױקלעבט װערן ?
צום נײנטן ױבילײ פון בירא־בירזשאן זיץ איר מיר מים s
צײטונג אין האנט און חלום אט־אז« זיםז חלום :מיר װײםן גאר־
נישט װעגן פאגראמען ; עם איז גאר נישטא די מינדעםטע מורא,
אז אזעלכע זאאז װען עס איז פאםירן; פון אנטיםעמיטיזם איז
קײן זכר נישטא און עס װעט נישט ז״ן — בלויז אומזיםטער
שר/גק .די טויערן פון די לענדער איבער גאר דער װעלט זײנעז
ברײט אפן פאר אונז ; מען נעמט אונז אומעטום אויף מיט אםענע
ארעמם ; מיר זײנען בײ קײנעם נישט איבעריג און מיר זײנען
איז
פאליטיש און עהאנאמיש גלײכבארעכטיגט מיט אלעמען :
פאלעסטינע זיצט זיך יעדער איד אונטער זײן פײגנבוים און װײםט
ניט מער פון קײנע זארגן און פון קײז שרעק אודאי און אודאי ניט.
אזוי חלוב איר מיר און לאז מיך װאוייצגייז איז דער פאנטא־
זיע .עס פאלט מיר אײן  :אויב אזוי צו װאס־זשע דארפן מיר בי־
רא־בידזשאן ?׳ איר זע אבער גלײד אײן מײן טעות — מיר טוזן
דאך האבז בירא־בידזשאן אלם א הײם פאר דער אידישער קרי^טור.
װי גאיקאעך מײן חלום איז נישט ,זע איך אבער אין ערועץ ניט קײן
ארט פאר דער אנטװיקלונג פון דער אידישער קולטור אויםער איז
בירא־בידזשא;.
פארװאם־זשע זײנען אזוי םיל אידישע פירער געגן בירא־בי־
דזשאן ? נישט שוין־זשע איז בײ זײ — נאציאנאליםטן און אפילו
םופער־נאציאנאליסטן — די אידישע קולטור נישט טײער אוז זײ
װילן זי נישט פארהיטן און אנטװיקלען? װי אזוי־זשע םפראװען
זײ זיך מיט אט־דער הארבער קשיא? איז דער תירױן :זײ זײנעז
ברוגז ,זײ האב; עפעם אנדערע טענות י^אזן זײ שוין אוים דעם
צארן אויך צו בירא־בידזשאן .זײ האלטן אן א ברוגז מיט דעם םא־
װעטן־פארבאנד .און אז מען איז ברוגז ,און מען רעדט נישט ,מעג

שוין דער עניז זײן װי װיכטיג ,אז מען רעדט נישט איז דאד גישט
שײך ! ביז װאגעט װעת אט־דער רוגז אנהאצטן?
איך כאפ א קוק איז דער צײטונג  :״פױלז װערט פאשיםטיש :
אידן בארויבט פון יעדער מעגלעכקײט צו עקזיםטירן ; זײער י5עבז
איז הםקר; פאגראמשטשיקעם װערן באפרײט און פאגראמירטע
אידן װערן באשטראםט ; אנטיםעמיטיזם פארשפרײט זיר איבער
גאר דער װעלט ,װי א העליש פײער; פון פוייצז און דייטשלאנד
יאגט מען אונז און װאוהין צו אויפז האבן מיר נישט ; די ארץ
ישראל ערר איז געמינעװעט און די לופט איז םול מיט פולװער :
מיר טרינקעו זיר ממש אין אונזער אײגז בלוט״
איז דאר דאם לעבן פון די אידן אין םאװעטז־פארבאנד אוז
דער אויפבוי פון דער אידישער אויטאנאמער טעריטאריע איז בירא־
בידזשאן אזא ליכטיגע אויםנאם .םארװאם־זשע זײנען אזוי פיל
איז אלץ דער זעלבער
אידישע פירער געגן בירא־בידזשאז ?
תירױן :זײ זײנען ברוגז .ביז װאנעט װעט אבער דער רוגז אנ־
האלטן ?
און אט חילום איך װידער  :די עקשנות פוז אידישע פירער
רי
האט אויפגעהערט; דער ברוגז־םאנץ האט זיר געענדיגט;
אידישע פירער האבן דערזעז דאם לאנד ,װאו עם איז קײן אנטי־
םעמיטיזם אינגאנצן נישטא  :זײ האבן דערזען דאם לאנד ,װאו עם
בויט זיר די ערשטע און ,דערװײל״ די אײנציגע אידישע רעפובליס
אין דער װעלס — ,אידן םאראײניגן זיד אוז פירן צוזאמעז אז א
לןאמף פאר זײערע רעכט ,אידן דערזעעז בירא־בידזשאז ! א חלום׳
װאם װאלט געמוזט פארװיר^עכט װעח.
װען װעט אבער אט־דער חלום טאקע פארװירקלעכם װערז?

״איסאר׳ פארדאטס נײע אנםי־םאװעטן זזאהכאנאליע ארום דעם טואצהיזם
פון דעם

’דער םעקרעטאריאט פ־ן דער נאציאנאלער עקזעקוטיװע
״איקאר״ האט אנכעגומען די פאלגנדיגע רעזאלוציע :
נעמענדיג אין אנבאטראכט ,אז עס איז לעצטנם ;עשאפן געװאלן א
פארא״ניגונג פון אלע אנטי־סאװעטישע כוחות אין א נײער אינטענ־
םימער אנטי־םאװעטײטער קאמפאניע ארום דער טראצקיזם,
נעמענדיג אין אנבאטראכט ,אז אלע װ״ם־גװארדייער ,הוירםט ,אלע
צײטונגען ,װאס אגיטירן שטענדלג געגן דעם םאװעטן פארבאנד ,אלע
רעאקציאכערעי כ־הות ,אלע סאװעטן פרעםער האבן געשלאסן יד אחת צו
יאשימפן און פארלוימדן דעם םאװעטן פארבאנד אונטער דעם בלומרשט׳-
דיגן אויםרײד ,אז ז ײ נעמען זיך אן פאר ױשר און גערעכטיגק״ט,
נעמענדיג אין אנגאטראכט ,אז די קאמפאניע װערט געפירט מיט דעם
אבזיכט צוצוגרייטן דעם באדן פאר א מיליטערישן איבערפאל אויף דעים
אײנציגן ארבעטער לאנד,
נעמענדיג אין אנבאטראכט ,אז די װאקבאנאליע װערט געפירט מיט
דעם צװעק צו פארשרייען דעם גרויםן פארברעכן ,װאם עם זײנען באגאנגען
א צאל פארשװערער ,װעלכע האבן זיך פארמאםטן צו פארגיכטן די םא״עטן
רעגירונג און אפגעבן אוקראינע צו דײטשלאנד און םיביר צו יאפאן׳
װאס דאם װאלט געװען דער גרעםטער אוכוגליק פאר די םאװעטישע פעל־
קער און װאס פאר די אידן װאלט עם גענוײנט ,אז הונדערטער טויזנטער
פון ז ״ װאלטן דערטרונקעין געװארן אין בלוט׳
נעמענדיג אין אנבאטראכט ,אז טראצקי האט געװאלט ארויםטרעטן
מיט א דערקלערונג ,אז אין סאװעטן פארבאנד איז דא אנטיםעמיטיזם,
און אז אין םאװעטן פארבאנד איז נאך אלץ דא א אידן־פראגע׳
באשליםן מיר צו פארדאמען אויך» דעם שארפסטן אופן דעם בלבול,
װאם טראצ?י האט אויסגעטראכט אױף דער םאװעטן רעגירונג .עס זיינעו
ניטא קײן יװערטער שטארק גענוג צו שטעמפלען אט די ב״ז װיליג ק״ ט
און אויםטראכטעניש אויף דעם לאנד ,װאם האט געװיזן דער גאנצעל
זון^לט א בײשפיל װי אזוי עט דארף כעל״זט װערן די נאציאנאלע פראגע;
Н

אויף דעם לאגד ,װאם האט באפר״ט זײגע  150פעלקער און װאו די אידן
ז״נען געװארן פראדוקטױוע ארבעטער און װאו ז ״ האבן געקראגן די
מעגלעכק״ט צו בויען זײער אײגענעי אויטאנאמע טעריטאריע אין
בירא־בידזשאן.
מיר פארדאמען אויף דעם שארפסטן איופן די אלע פינםטערע בוחות׳
װאם האבן זיך געשטעלט אין דינסט פון דעם טראצקיזם צו העלפז אונ־
טערגראבן די עקזיםטענץ פון דעם א״נציגן לאנד װאו אלע-פעלקער לעבן
איז פרידן — פון דעם א״גציגן לאנד ,װאם איז איצט דער סאמע שטארלו־
סטער זײל פון דעם פרידן אין דער גאגצער װעלט.
מיר באשליםן אויפצופאדערן אלע אפט״לונגען פון דעם ״איקאר״,
אז ז ײ זאלן באהאנדלען די פראגע פון די נײעי פארברעכערישע אנטי־
םאזועטישע אטאקעם ,אז ז ײ זאלן דורבפירן אויפקלער־מיטינגען ,בא
װעלכע• די ברײטםטע אידישע מאםן זאלן באקאנט יװערן מיט די אמת׳ע
צילן פון די שונאים פון דעם סאװעטן פארבאנד ,װאם גרופירן זיך איצט
ארום טראצקיזם .מיר רופן ,אז עם זאלן אנגענומען װערן פאםנדיגע רע־
זאלוציעם ,װאס זאלן צוגעשיקט װערן צו דער כאנצער אידישער פרעםע.
נידער מיט די שונאים פון דעם םאװעטן פארבאנד !
נידער מיט טראצקי׳ם ליגן װעגן אנטיסעטיטיזם אין םאװעטן־
פארבאגד I
זאל לעבן דאס לאנד פון באפרײטע פעלקער ,דאם לאגד װאם האט דעם
אידן געגעבן רעבט אויף ארבעט ,רעכט און מעגלעכקײט פאר א ברײטעל
און פארצװ״גטער קולטורעלער דערהויבונג ,רענט צו װערן א פאלק מיט
פעלקער גל״ך — רעכט צו בויען זיין אײגן לאנד אין בירא־בידזשאן.

סעקרעטאריאט פון דער נאציאנאלער
עקזעקוטיזוע פון דעם ״איקאר׳/
פראפעםאר טשארלם קונץ ,פארזיצעל
ש .אלמאזאװ ,נאציאנאלער םעקרעטאל
אב .עפשטיין: ,אציאנאלער ארגאנײזעי

נײלעבן )מערץ(1937 ,

אב .עפשטײן

מײנע צװײ רײזעם קיץ בירא־בידזשאץ
)צום  9טן ױבילײ פון בירא־ביחשאן(
זינט  1928איז דער  28טער מערץ בא אונז געװארן א גרױ־
םער ױם טוב —׳ ראם איז דער היםטארישער טאג׳ װען די םאװעטן
מצוכה האט פראקלאמירט בירא-בידזשאן אלם טעריטאריע פאר
אידישער קאצאניזאציע .צו דער געלעגנהײט פון אט דעם ױם טוב
װיל איך אפפרישן אין מײן זכרון און פארצײבענען איז קורצן
מ ײנ ע אײנדרוקן און דערפארועען׳ װאם איך האפ באקומען אויף
מ ײנע צװײ רײזעס קײן בירא־בידזשאן .נאזונדערס װיל איך פרו־
בירן איבערגעבן די װאונדערבארע ענדערונגען ,װאס איך האפ גע־
.פונען אױף מײן צװײטער רײזע.
מײן ערשטער באזוך איז געװען אין סעפטעמכער׳ 1930׳ און
דעם ציװײטן מאל בין איך געװען אין בירא-בידזשאן אין דעצעמבער,
■ .1934דאם הײםט׳ אז פון דעם ערשטן באזוך ביז דעם צװײטן
איז אריבער עטװאס טער װי פיר יאר .אין אט די פיר יאר האס
.בירא־בידזשאן זיך גװאלדיג געענדערט .כ׳האב שוין כמעט ניט
דערקענט דאס׳ װאס איך האב געזען מיט פיר יאר פריער.
ם׳איז נאך פריש אין מיין זכרון דעד װאונדערבארער איעדרוק׳
וואם בירא־בידזשאן האט אויףי מיר געמאכט בא מ ״ן ערשםן
־באזוך .דער ענין אלם גאנצער האט מיך זײער שטארק אימפאנירט.
כ׳בין צוריקגעקומען א באגײםטערטער ,און אנדערש האט דאך׳
אײגנטלעך ,ניט געקאנט זײן .א גרויס און זײער רײך לאנד װערט
־איבערגעגעבן צו די אידישע מאםן ; זײ ,װעלן מיט זײער אײנענער
פראצע און הארעװאניע אנטװיקלען דאס לאנד׳ זײ װעלן װערן די
באלעבאטים פון דעם ל אנד; זײ װעלן זיך אויםלעבן אין זײער
אײגענער שפראך און אין זײער קויצטור ; דאם אידישע פאלק װעט
װערן א מיטגליד אין דער גרויסער משפחה פון פעלקער׳ װאם
בויען פאר זיך א נײע װעלט — א װעלט אן עקםפלואטאציע און
אן נאציאנאלער און ראםן-אונטערדריקונג — עס איז געװען פון
ז־ואס באגײסטערט צו װערן.
איך מוז אבער זאגן׳ אז קומענדיג צוריק פון מײן ערשסן
באזוך׳ האט מיר געפעיצט אײן באשטימטער עלעמענט — זיכער־
קײט .זײער אפט פלעג איך אנהויבן צװײפלען און זיר פרעגן :
ביסטו זיכער אין דעפ דערפאלג פון בירא־בידזשאן ? ם׳איז טאקע
אמת׳ בירא־בידושאן איז א גרױם און רײך לאנד׳ ם׳איז אויך אמת׳
אז די מלוכה איז זײער שטארק פאראינטערעםירט און טוט אלץ׳
װאם איז נאר אין אירע מעגלעכקײטן צו העלפן יויען דאס לאנד׳
עם איז אבער אזוי װייט פון די געגנטן׳ װאו עס לעבן די קאנז־
פאקטע אידישע מאסן׳ װאס דארפן געבן די קאדרען פון איבער-
•וואנדערער׳ דערצו איז די רײזע אזא לאנגע און א שװערע ; א חױו
דעם׳ איז בירא־בידזשאן א פיאנערן לאנד׳ װאם פאדערט שװערע
פיזישע פיאנערן ארבעט .די דעלןלאסירטע אידן •ווע^ן דארפן זײן
די פיאנערן — װעלן זײ זיך קאנען צופאםן צו אזא שװער לעבן ?
און אויב זײ װעיצן זיך אפילו םוח כל םוח צופאסן צו די נײע
^עבנם־באדינגונגען׳ װעט דאם אבער זיכער זײן א אאנגזאמער פרא־
צעס׳ װאס װעט דויערן יארן.
די ענדערונגען׳ װאס איך האב געטראפן אויח מײן צװײטער
רײזע׳ האבן בײ מיר אינכאנצן פארטריבן אלע צװײפלען און איך
בין צוריקגעקומען ניט נאר פול מיט באגײסטערונג׳ נאר אויך
מיטן פולן גאויבז און זיכערהײט אין דעם דערפאלג פון בירא-
בירזשאן.
שוין די ענדערונגען אויף דער רײזע אלײן׳ יװאם דויערט
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געגעבן גענוג גרונט צו גלויבן אין דעם אויפבוי פון ,בירא-בידזשא;.
אט זײנען די ענדערונגען׳ װי װײט מײן זכרון דינ ם מיר.
 (1אויף מײן ערשטער רײזע׳ קומענדיג קײן מאםקװע אין
א מיטנװאכיגן טאג׳ האט מען מיר דערקלערט׳ אז איך מוז װארטן
פיז שבת ,װייל בלויז אײן מאיצ אין װאך גײט אפ אן עקספרעם
צום װײטן מזרח .גאנץ אנדערש איז געװען דער צושטאנד בײ
מײן צװײטער ר ײזע :עלןספרעסן גײען שוין אפ פון מאסקװע יעדע
צװײ טעג און א חוץ די עקםפרעםן גײען אפ כמעט טעגלעך
״פאטשטאװע״ יאנען )פאםט־באנען(.
 (2אויד מייז ערשטער רייזע איז אויףז דעם גאנצן יװעג
געװען בילויז אײן יאן ליניע .די באן פלעגט זיך זײער אפט ,דארפן
אפשטעלן׳ כדי אויםצומײדן די באן׳ װאם קומט אנטקעגן .אזוי
ארום איז די רײזע ׳געװען זײער א לאנכזאמע .אויף מײן צװײטער
רײזע ה אי איך שוין געזען װי מען בויט א צװײטע ליניע .אין
אײניגע געגנטן איז שוין די ליניע געװען פארטיג׳ אי; אײניגע
געגנטץ האט זי שוין אפילו פונקציאנירט און אזוי ארום איז די רײזע
געװארן א סך גיכער און גרינגער.
 СЗאויף מײן ערשטער רײזע׳ געדענק איך זײעד גוט״ אז
װען איך פלעג ארונטערגײן אויף א םטאנציע׳ באזונדערם אויח די
סטאנציעס פון װײטן םיביר׳ איבערן טײך בײקאל ,און איך האב
זיך געװענדעט צו דעם בופעט׳ ה אי איך געטראפן זײער װײניג
שפײז .א גאדן אנדער לאגע האב איך שוין געטראפ; אויףז מײן
צװײטער רײזע .אין אלע םטאנציעס זײנען די בופעטן געװען
אנגעפאקט כזיט א גרויםן אויםװאל פון די בעסטע שפײזן.
 (4אויח מײן ערשטער רײזע ה אי איך אויפן גאנצן װײטן
מזרח זײער װײניג לעין געטראפן .מיט דער אױםנאמע פון די םטיאנ־
ציעס אין די גרעסערע שטעט האב איך ילויז געזען גרויסע םטע־
פעס באװאקסן מיט קוסטעם .אויףז מײן צװײטער רײזע האב איך
שוין געזען א וױאונדערבארע אימפעטיגע בויאונגם ארבעט׳ לעבן
די באן-ליניעם האט מען געהאלטן אין בויען שטעט אדץ שטעטלעך.
 (5דאם װיכטיגםטע און דאם דערפרײענדיגסטע׳ װאם איך
האב געזען אויח מײן צװײטער רײזע און װאם איך ד.אי ניט גע־
זען אויף מײן ערשטער רײזע׳ איז די גרויםע צאל באנען מיט מאםן־
װאגאנען׳ װאס האין זיך געטראגן איבערן װײטן-סזרח .די רואגאנען
זײנען געװען אנגעפילט מיט טראקטארם׳ אויטאמאבילן׳ טראקס׳
פארשײדענע לאנהװירטשאפטלעכע מאשינען און אינםטרומענטן.
אט די נײעםן װאס איך האב געזען אויןז מיין צװײטער
רײזע׳ האבן׳ וױ שוין געזאגט׳ פארטריבן אלע מײנע םפקות׳ און
איך ביז געײארן זיכערער אין דעם דערפאלג פון בירא־בידזשאן.
פון אט די נײעםן איז פאר מיר קלאר נעװארן׳ ערשטנם׳ אז די
רײזע קײן בירא־בידזשאן איז געװארן א םך אפטער׳ גריעער׳
נאענטער און פארבונדן מיט די גרויםע צענטערם דורך א בויאונגם
פראצעם .צװײטנס אז די פיאנערן װערן מער ׳װײניגער באזארגט
מיט מאשינען און אינםטרומענטן ,װאס זײנען אזוי נויטיג פאר
פיאנערן ארבעט.
נאך מער איז אין מיר פארשטארקט געװארן דער גלויבן אין
דעם אויפבוי פון בירא-בידזשאן׳ װען איך האב זיך צום צװײטן
מאל באקאנט מיט דער לאגע אין בירא־בידזשאן גופא.
מיר זײנען אנגעקומען קײן בירא־בידזשאן ארום דרײ אזײגער
פארטאג .איך ז אג :״מיר״ ,װײל אויח דער זעלבער באן זײנען אויך
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נעפארן דעלעגאציעם ,שרײבער ,פאעטן און געזעלשאפטלעכע טוער
צו דעם ערשטן אידישן םאװעטן קאנגרעס ,װאם האט זיך געעפנט
דעם  18טן דעצעמבער איז דער שטאט פירא־בידזשאן .מיט דער
זעלבער באן איז אויך געפארן חבר טדאיאנאװםקי ,דער םאװע־
טישער אטבאםאדאר אין די פאראײניגטע שטאטן .ארונטערגײענדיג
פון באן ,האבן טיר שוין געטראפן א גאנצע רײע חברים ,װאס
זײנען געקומען אונז אױפנעמען און ברענגען אונז אין די פאראויס
באזארגטע ערטער צום שלאפן.
באלד פײם ארונטערגײן פון דער באן האט א ילענד געטאן
אין מ ײנ ע אויגן א רײ גרויםע העלע ערעקטרישע לאמפן .כ׳האב
נזײנע אויגן ניט געװאלט גלויבן .איז דאס דאס זעלבע פינםטערע
דערפל מיט די צעװארפענע אײנגעהויתערטע הײזלעך .די ״טי־
כאנקע״ ,װאס איך האב געזען מי ט  4יאר צוריק ? זאגט צו מיר
מיין באגלײטער  :״װי עם װייזט אוים ,איז אײך זייער שטארק
געפעין אונזער עלעקטרישע יאלייכטונג ,טו זייט ווייםן ,אז פאר
אט דער יאל ײכטונג האבן מיר צו פארדאנקען אײער ״איקאר״ ;
צו כארדאנקען די עלעקטרישע םטאנציעם ,װאס דער ״איקאר״
האט אונז צוגעשיקט .נזיר גײען ארײן אין א ברײטער אמת
רחבות׳דיגער גאם .די טראטוארן זײנען א׳פילו הילצערנע און סקרי-
פען זײער שטארקד װ.ען מען טרעט אויף זײ ,דערפאר איז אבער
די גאם זײער ברײט און פון בײדע זײטן שטײען גרויםע צװײ
גארנדיגע הײזער .מײן באגלײטער זאגט מיר ,אז די גאם הײםט
״אקטאבער גאס״ .פרן ״אקטאבער־גאס״ פארקירעװען מיר זיך װידער
אין א גאנץ ברײטער גאם — די ״פאםטישעװ״-גאם.
אויף מארגן בין איר אויפגעשטאנען זײעד פרי .איך לויף
ארוים אין גאם און איך ווער װידער איבערראשט .די גאנצע שטאט
בויט זיך .אין יעדער גאס און געהל בויען זיך פאבריקן און זאװאדן
פאר קאאפעראטייװע אונטערנעמונגען און פאר מלוכה-אונטערנע־
מונגע; .ם׳בויען זיך קאמונאלע אינםטיטוציעם און װאוינונגען —
די גאנצע שטאט אײן גרויסער װאלד פון רעשטאװאניעם.
ניט װײניגער אנגענעם איבערראשנדיג איז פאר מיר געװען,
וועז איך האב זיך באקאנט מיט די אידישע לאנדװירטשאפטלעכע
קאלעקטיװן׳ )װי אמוזערט ,בירא־פעלד ,װאלדהײם( אדער די אינ־
דוםטריעלע אונטערנעמונגען) ,װי די האלץ־פאבריק ,מעבל פא-
בריק׳ ׳װעגענער פאבריק ,שנײדער פאבריק׳ און נאך א ײניגע
קלענערע אונטערנעמונגען ,אדער מיט דעם קאלך זאװאד אין לאנ־
דאקא( .אז דער גרעסטער פראצענט פון אט די קאלעקטייװע פאר־
מעו־ אוז אינדוסטריעלע ארבעטער זײנען געװעזענע מנחם מענדלם
און האבן זיך פונדעםטװעגן אנטװיקלט אין װאונדערבארע גוטע
קאלװירטניקעם און קװאליפיצירטע ארבעטער.
פריש זײנען נאך אין מײן זכרון די הארציגע און אינטערע־
םאנטע באגריםונגען און רעדעם ,װאם איך האב געהערט ביים
קאננרעם׳ װאו עם זײנעז יגעװען די אמאליגע באלעגאלעם ,געװע־
זענע הענדלער און מעקלער .זײ זײנען געקומען צו דעם האנגרעם
פארטרעטנדיג קאלעהטיװן ,געװערב קאאפעראטױון און פארשײדענע
געזעלשאפטלעכע אינםטיטוציעס.
נאר אײן זאך איז פאר מיר קלאר געווארן אויף מײן צװײ־
ט עי רײזע .דאס נאנצע לאנד ,די גאנצע  180מילי אנ ע ע באפעל־
קערונג בויט בירא־בידז׳טאן .דאס האב איך געלערנט פון די
רעדעם און באגריםונגען ,װאס איך האב יגעהערט בײם קאנגרעס פון
פארשטײער פון רעפובליקן׳ פון א ױטאנאמע געגנטן ,פון מלוכה־
פארטרעטער ,פון פארטײ־פארטרעטער און פון דער רויטער־ארמײ.
קלינגט נאך אין מײנע אויערן דער פײערדיגער רוף פון חבר לאװ־
רענטיעװ .סעקרעטאר פון דער פארטײ אויפן װײטן מזרח׳ װאו
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עס לעבן  80פעלקער .ער הויבט אן זײן רעדע  :״אונזער קאנגרעם.
איז ניט נאר דער קאנגרעם פון אונזערע אידי שע בירגער׳ פון
די דרײ .מיליאן אידן ,װאם לעבן בא אונז אין לאנד נאר פון אונזער
גאנצן לאנד׳ פון אלע אונזערע פעיקער״.
״עס דארף פאר אונז זײן קיאר ,אז מיט דעם ,װאם מיר װעלן
דא אויפבויען רעם טאטעריעלן װאוילזײן פון אונזערע אידיש/ג
בירגער׳ װעלן מיר נאך אלץ ניט האבן געטאן אונזער חוב .מיר
מוזן זען׳ װאם גיכער ,םיט װאס שנעיערע טעמפן ,פארװאנדלען
די אירישע אוי ט אנ אמיע אין א אידישן םאציאליםטישן קולטורעלן
צענטער.״ דער פארשטײער פון דער פארטײ אויפן גרױסן יװײטן
נזזרח שטעלט זיך ניט צופרידן טיט רעם װאם בירא־בידזשאן שאפנג
א געזונטע עקאנאמישע באזע פאר די אידישע מאם; ,ער װיל אויך.
אז די אידישע כלאםן זאלן זיך אנטװיקלען פאליטיש און קולטורעל.
ער װיל שאפן א אידישן צענטער ,א אידי שע סביבה׳ װאו די אידן
זאלן קאנען אנטװיקלען ז״ ע ר שפראך׳ זײער מוזיק ,זײער קונ סע
און זײער קולטור בכלל .נאטירלעך נאציאנאל אין פארם און םא־
ציאליסטיש לויטן אינהאלט.
אז זײן װאונש װערט פארוױרקלעכט ,האבן בא שטעטיגט די
רײע קולטורעלע אינסטיטוציעס ,װאם איך האב שוין דארט
געטראפן.
נאך אײן ז״ ער װיכטיגער ענין איז מיר קלאר געװארן אויןז
מ ״ן צװײטער רײזע — די פראגע פון אױסלענדישער אימייגראציע
קײן בירא-בידזשאן .אין דער צ ײט פון לאנגרעם איז בא א ײניגע
אומאפיציעלע קאניפערענצן צװישן עטלעכע אויםלענדישע דעלע־
גאטן און פארשטייער פון דער מלוכה׳ פארשטײער פון דער פארטײ
און פארשטײער פון אל־פארבאנדישן ״געזערד״ ,קלאר ארויםנע-
בראכט געװארן און פעםטגעשטעלט געװארן ,אז די םאװעטן מלוכה
האט ניט אין זינען צו פארװאנדלען בירא־בידזשאן אין א רויטער
פאלעסטינע .די פאװעטן מלוכה זאגט ניט צו צו לײזן די אידן
פראגע דורך בירא־בידז׳טאן ,ארײנפאקן אלע אידן פון ״נלות׳,־
אהין .פארקערט ,בירא-בידזשאן בויט זיך פאר די אידן פון םאװעטן
פארבאנד גופא און דינט װי א םימבאל ,װאם באװײזט ,אז די
אידישע פראגע ,קאן נאר געלײזט װערן אויפן ארט און אויף דעם
זעלבן אופן װי זי איז געלײזט געװארן אין דעם םאװעטן פארבאנד.
דאס הײםט אבער ניט ,אז די טירן פון בירא־בידזשאן יװעלן
אינגאנצן זײן געשלאםן פאר אויסלענדישע איז־ן ,באזונדערם פאר
קװאליפיצירטע באלמעלאכעס .יירא-בידז שאן איז גרױם ,רײך ,און
װעט מיט דער צ ײס קאנען ארײננעמען מיליאנען מענטשן .אזוי ארום
איז ניטא קײן אורזאכע ,װארום אידי שע ארבעטער און הארעפאש־
ניקעם פון אנדערע לענדער זאהן אהין ניט ?אנען אײנװאנדערן.
נאטירלעך ,װעלן די אידן פון פוילז ,פון רומעניע און פון די באל-
טישע לענדער ,שטײן אין דער ערשטער רײ .ערשטנם ,שוין דער־
פאר אלײן׳ װאם זײער לאגע איז אן ערגערע .צװײטנם ,איז זײער
םטאנדארר מער צוגעפאםט צו דעם דערװײליגן סטאנדארד אין
בירא-בידזשאן.
בא די דאזיגע קאנפערענצן איז פאר מיר קלאר געװארן ,אז
די סאװעטן מלוכה טוט אלץ ,װאם איז נאר אין אירע מעגלעכהײטן,
צוצוגרײטן א באדן פאר אויםלענדישע אידן ,אט פאר די פאר־
פאלגטע און פאגראמירטע אידן פון די פאשיםטישע און האלב־
פאשיםטישע לענדעה אזוי אז װען זײ •װעלן קומען ,זאל פאר ז ײ
זײן גרײט א דאך איבערן קאפ.
אלס רעזולטאט פון אט דער פערםפעקטיװ ,פון אט דער האפע-
נונג׳ אז די צײט איז גאנץ נאענט ,װען געװיםע גרופן אידן װעלן
זיך קאנען ראטעװען פון דעם פאשיםטישן גיהנום ,איז מיר בירא־
בידזשאן געװארן נאך לייער און נאר טײערער.

נײלעבן

)מערץ( 1937 ,

 лפיש

די שולן אין דער אידישער אױטאנאםער געגנט
— צי זײנען דארס פאראן געגוג שולז פאר די קינדער? אוז
צי לערנט מען איז זײ ,גוס? — דאם זײנען פראגז׳ װאם אינ־
סערעםירן יעדערז׳ װאם קלײבט זין־ אריבערצואװאנדערן אין דער
אידישער א ױטאנאמער געגנט.
■ פאראז איז דער אידישער א ױטאנאמער געגנט גענוג
—
שולז■'
דאם רעכט אויף ביצדוגג װערט גאראנטירט איז יעדז װינ־
?עלע פון אונזער װאונדערלעכז ראטנלאנד .א באזוגדערע אנט־
פלעקונג באקומט דאס רעכט אויף בילדונג אין דער אידישער
אויט אנ א מ עד נעגנט ,װאו ס׳ איז איז פארצויח פון געצײלטע יאר;
פאנאנדערגעװיקלט געװארז א קאלאסאלע שול־נעץ מיט א פעם־
טער מאטעריעלער י אז ע .קײז אײז לינד פון א; איבערװאנדעריער
אוז פון דער ארטיגער באפעלקערוע בלײבט ניט אויםער א שול,
אין װעלכ; ישוב עם זאל זיד ניט נעפינעז .יעדן טאג זײנעז
איז בירא־בידזשאז אוז איז אלע ישובים פון דער געגנט ,די גאס1
פארפלײצט מיט פרײלעכע שול־קינדער ,װאס גײען מיט רענצלעך
איז די הענט.
געפינט זיך די ש\ל װײט פוז די װאוינונגם־פונקטז פוז די
קינדער׳ פירט מעז ז ײ איז שול ארײז אוז פוז דער שול אויה
אויטאמאבילן .דער װעגענער־זאװאד ,לכזשל ,האט אויםגעטײלט
א םפעציעלז אויטאמאביל צו פירז די קינדער אין ש)ל ארײז.
גרוים איז די םטאליני שע זארג פון דער מצוכה װעגז די הינ־
דער פון דער אידישער א ױטאנאמער געגנט .דאס איז צו זעז פוז
די פאלגנדיכע אננאבז.

װאוקס פון דער שול-נעץ

איז  1928טז יאר ,איז דעם ערשטז יאר פוז דער איבערװאנ־
דערונג ,איז אױו« דער איצטיגער טעריטאריע פון דער אידישער
אויטאנא מער געגנט געװעז  57שולז ,דער עיקר פון אנפאננ־טיפ.
— װאו ס׳האבן זין־ געלערנט  4,794שילער .בײ הײנטיגן טאג
איז איז דער אידישער אויטאנאמער געגנט פאראן  113ש\ל\ ,דע־
רונטער א גרויםע צאל ניט־פוצע און פולע מיטל־שולן ,װאו עס
לערנעז זיד  15,914שילער.
גענויעי־ װעגן דעם װאקס פוז דער שוצ־נעץ גיט א פארשטע־
לונג די פאלגנדיגע טאבעיצע :
■ —  57 ------------------ -שולז
י א ח — 1927—28
)  48אנפאנג־שולז  9 :ניט־פולע ׳מיטצ־שולן
אלנעמײנע צאל שייצעד — (.4,794
י א ח  80 --------------------------- 1931— 32שולז
 69אנפאנג־שולז : 11 :יט־פוצע מיטלשולן ;
אלגעמײנע צאל שילער — (.7,322
יארן  8 5 --------- _ _ _ _ _ 1934— 35שולז
 56אנפאנג־שוצן  26 :ניט־פוצע מיטצשולז :
 8מיטלשולז .אלגעמײגע צאל שילער —.(10,091
יארן  113 — --------------— — 1936— 37שולז
)  72אגפאנג־שולז  32 :ניט־פולע מיטלשולן :
 9׳מיטלשולן .אלגעמײנע צאל שילער —.(15,914
די איבערװאנדערונג אויױ דער טעריטאריע פוז דער אידישער
אויטאנאמער געגנט האט קאלאםאצ מיטגעװירקט דער אנטװיקלונג
פוז די שולן פון דער ארטיגער באפעלקערונג :רוםז״ קארייער ,או־
קראינער א .אז .װ .שנעצ איז געװאקםז די שול־נעץ מי ט׳ן אונ־
טעריכט אויףז דער אידישער שפראר ,באזונדערס פוז  1932טן יאר
אז און װײטער .אין  1932טז יאר איז אויף דער טעריטאריע פוז
דער אידישער אויטאנאמער געגנט געװען  22קלאםז )מיט 250
שילער( מי ט אונטעריכט אױף דער אידישער שפראך ,אין יאר
 36 — 1933קלאםן מיט  729שילער ,אין ? 52 — 1934לאס;
נ ײ ל ע ב ן ) מ ע ר ץ (1937 ,

מיט  950שיצער און איז  110 — 1936קלאסז מיט  2,075שילער.
דער װאוקם פון דער שוצ־נעץ ימיט אונטעריכט איז דער אידי שעד
שפראך איז גענומען איז הלאםז ,װײל אין דער אידישער אויטא־
נאמער געגנט זײנעז פאראן פיל געמישטע שולן.
אין דרײ מי ט א האלבז מאל זײנען געשטיגז די אםיגנירונגעז
אויפ׳ן שול־װעזז פאר די יארז ) 1936 — 1931פון  3מיליאן ביז
 10און א האלב מיליאז רובל(.
די לעצטע יארן האט זיד איז דער אידישער א ױטאנאמער
געגענט פאנאנדערגעװיקלט א גרויםע שול־בױאונג .אין יאר 1936
איז בלויז לויטן צענטראלן מלוכה־בודזשעט ארויםגעגעבן געװארז
אויף שול־בױאונג  2מייציאן  850טויזנ ט רובל.
גרוים איז דער װאוקם פון די לערער־לאדרעז איז דער אידי־
דישער אויטאנאמער געגנט — א װאוקם א ב אדיי טנד עער ניט
בלויז אין צאל ,נאר דערהויפט לויט דער פעדאגאגישער צוגדײטונג.
דאם איז צו זעז פוז דער פאלגנדיגער טאבעלע :
יארן 1931— 32
 214י^ערער מיט  4%הויכער בילדונג:
יאו־ז 1933 — 35
 373לערער מי ט  12%הויכער בילדונג:
יארז 1936— 37
 600לערער מיט  25%הויכער בילדונג.
די מערהײט לערער פוז דער געגנט איז ױגנט ,װאס האט ניט
לאנג געענדיגט פעדאגאגישע הויכשוילז אוז טעכניקוםס :

װענן דער אינערלעפער שול-ארדענונג

די לאנדאקאער )בירער ראיאן( אידישע ניטפולע מיטלשוצ
)דירעקטאר חברטע לאטשאנאװםקאיא( האט א גרויםז אויטארי־
טעט בײ דער באפע^קערונג .דער פעדאגאגישער קאלעקטױו איז
דארט גוט צוזאמעעעלעבט און פירט א פארצװײגטע ביצדועם־
און דערציאונגם־ארבעט איז דער שוצ און אויםער דער שויל .דער
לערער־לאלעקטױו פירטיא םיםטעמאטי שע ארבעט אויה אײנשטעלז
א בא װאוסטזיניגע דיםציפלין בײ די שיצער .יעדער לערער אוז
דער דירעקטאר באזוכן רעגולער די קינדער איז דער הײם ,פירז א
פעדאגאגישע ארבעט צװישן די עלטערן און דער גאנצער באפעל־
קערונג.
מיט איר פעסטעד שול־ארדנונג צ ײכנט זיך איז דער געג:ט
אױך אוים בײ אמורזעטער )םטאצינער ראיאז( מיטלשול )דירעק־
טאר חבר כאדאם( ,די רוםישע :יטפולע מיטלשוא פונם געגנט־
לעכז פרואװ־פעלד )בירא־בידזשאנער ראיאן( .פאראן איז ד עי
געגנט שולן ,װאו אין די קלאםז שטײען לעבעדיכע בלומעז ,אוז די
דיצן זײנען באדעקט ימיט טעפיכער ,װאו ם׳הערשט זויבערקײט,
קולטור.
די דאזיגע שול איז די עלטםטע איז דעד אידישער אױטאנא־
מער געגנט און געפינט זיד איז א פרעכטיגז נײעם פיר־שטאקיגן
מויער .א גאנצע רײ לימורים ,דער עיקר נאטור־װיםנשאפטלעכע,
איז איז דער דאזיגער שוצ אװעקגעשטעלט ניט שלעכט .די שוצ
האט גוטע אויס שטאטונג ,פארמאגט א פיזישן און כעמישן קא־
בינעט .ברײט איז איז דער ש\ל אנטװיקלט די זעלבםטטעטיגסײט.
די שאפונג פון די קינדער .עם ארבעט א ליטערארישער קרײז ,א
דראמאטישער קרײז ,א כאר־לרײז ,א טאנץ־קרייז ,א כעמישער
קרײז ,א פאטא־קרײז און א:ד ,.אז אויםגעצײכנטז אײנדרוק מאכז
די ערשטע קלאםן ,אין װעלכע יעם ארבעטז דערפארענע צערער
םפעציאליםטן .די פירא־בידזשאנער  2־טע מיטלשול פירט אויד
אז אינטערעםאנטע ארבעט מיט די עצטערן .אוז דאר פעצט איז
דער שול אינערלעכע ארדענונג — דער עדשטעד באדינכ פוז נאר־
מאלער שול־ארבעט.
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א .ניםנעװיטש

א מתנה פאר בירא-בידזשאן פון די אידישע
פאלקם-מאםן אין קאנאדע
די איצטיגע קאמפאניע פאר א יצײנאטײפ־מאשין יװאם װערט
אעעפירט אויח דער איניציאטױו פון דעם קאנארער ״אילןאר״ צו
שיקן קײן בירא־בידזשאן פאר דער גרויםער דרו?ערײ ,יװאם װערט
דארם אײנגעשטע^ט״ צעװיר^טיזיך ברײט צװישן די אידישע
פאיצקם־מאםן אין קאנאדע.
די גרויםע דערגרײכונגען און פערםפעקטיװן פון דעם נײעם
 5עבן פון די אידישע אײנװאנדערער דארטן האט אױפגערודערט
גרויםע שיכטן פון די ברײטםטע אידישע פ^ק ם־מאסן .זײ הערן
זיך שוין מער ניט צו צו רכיצות׳ן און פאר^וימרונגען אויױ בירא־
בידזשאן װאם די שונאים פון םאװעטן־פארבאנד פארשפרײטן.
װען די טוער פון ״איקאר״ קומען איצט צו מ א ם ך א מ אניז א־
ציעם׳ צו ױניאנם און םאסײעטיס ,װערן זײ זײער פרײנט^עך
אױפגענומען .מען שטעלט זײ פדאגן װאם ורייזן ,אז די מיטגא־דער
װיי5ן זיך װאם מער באקאנען מיט דעם ענין בירא־בידזשאן .עם
פילט זיך א װארעמע ,םאראינטערעםירטע באציאוע ,און װען א
פײנט^עכעד עי^עמענט שטעי^ט פײנטלעכע ^אץ־ק ש ױת צו די
דע^עגאטן — שטע^ן זיך שוין אויח פראםטע פאי^קס־מענטשן און
דריקן אוים ,אנטריםטונג און זײ אי^ײן פארטײדיגן די שטעי^ונג פון
די ״איקאר״ עי^עמענטן.
ניט אףי װיםטע פע^ד־ער האט דער ״איקאר״ געארבעט די אלע
י^אעע יארן פון זײן ע?זיםטענץ ; ער יהאט באארבעט א פרוכט׳
בארן באדן און מיר מעגן זיך פרײען און זײן שטא?ץ אויףי רי
רעזו^טאטן.
מיר האבן געװאוםט ,אז די אידישע מאםן ,װאו זײ זא^ן זיך
ניט געפינען אונטער דער בײטש פון פאשיזם ,פון ראםן-האס ,פון
דיםקרימינאציע און אנטיםעמיטיזם — קענען ניט און װע5ן ניט
ב 5ײבן ג 5ײכגי 5טיג צו דעם גרויםן היםטארישן גור> 5יװאם איז
אויםגעפאצן פאר זײערע ברידער אין דעם  5אנד פון די םאװעטן ;
אז דער נײער^ ,יכטייגער  5עבן ,װאם האט זיך אנגעפאעען און װאם
שפי 5ט זיך פאנאנדער א^ץ העי^ער און פארביגער פאר די אידן
פון םאװעטן פארבאנד מיט יעדן טאג — װעט מוזן װירקן אויח די
אידישע מאםן אין אלע י^ענדער ,אז זײ זאצן זיך יווע^ן באהעפטן און
מיטװיר?ן צו זײן אויפקעב און זײן אויפבוי ; אז דאם װאם קומט
פאר מיט די אידן אין סאװעטן־פארבאנד זאי^ זײ אצײן ארײעעבן
נײעם מוט ,נײע האפענונגען אין זײער אייגענעם  5עבן.
דער ״איקאר״ אין קאנארע איז שטאלץ מיט דעם װארעמען
אפרװי פון די אידישע פא^קם־מאםן אויף אלע זײנע קאמפאניעס
םאר בירא-בידזשאן.
אויב די ביז־איצטיגע קאמפאניעם זײנען דורכגעפירט געװארן
פון דעם ״איקאר״ מיט דער ה י ^ פון די פא^קם־מאםן — װערט
די איצטיגע קאמפאניע פאר א צײנאטײפ-מאשין פאר בירא־
ביח ש אן דורכגעפירט פון די פאיצקם־מאםן מיט דער היילף פון
״איקאר״ .דאס איז זײער א גרױםער אונהערשײד און האט זײער
א װיכטיגע באדײטונג .עם מײנט ,אז באדײטנדע טײ5ן פון די
אידישע פ^ק ם־ מא םן האבן שויןידערזען אין ביריא-בידזשאן דאם,
װאם פריער האט בי 5ויז דער ״איקאר״ און זײנע נאענטע םימפא־
טיזירער געזען .אט דער פא^קם־אויםדרוק איז אונז זײער ^יב און
טײער ,און די מתנה װעט פון די פיאנערן אין בירא־בידזשאן
אנגענומען װערן אצס אן אויסדרוק פון דירעקטער דערנענטערונג

18

מיט זײער ארבעט און מיט

פון די אידישע מאםן אין קאנאדע
זײער שאפן
אויךז דער טאג־ארדנונג פון דעם קאנאדער ״איקאר״ איז
איצטער דעריבער די פראגע צו מיטארבעטן מיט די פאיצקס־
קאנפערענצן ,װאם האבן זיך געגרינדעט אין װיניפעג ,מאנטרעאיצ
און טאראנטא — די גרעסטע צענטערן פון אונזער אידישער בא־
פעלקערוע — מיטארבעטן אין אײנגםטן און פרײנט^עכםטן װעגי
ווירקן אויח זײ און װערן באװירקט םון זײ .אינאײנעם אוים־
בויען א באװעגונג װאס זאל ניט נאר שיקן מתנות קיין בירא־
ביח שאן ,נאר װאם זא 5אויםקריםטא^יזירן פאר די ברײטםטע
אידישע מאםן די נרויםע באדײטונג פון בירא־בידזשאן אי 5ס א
היםטארישע פאזע אין רעם ^עבן פון גאנצן אידישן פ ^ ק.
אבער פריער פון א 5ץ דארףי די איצטיגע קאמפאניע ,װאם דער
״איקאר״ האט ארויםגערור,ט און װאס צענד^יגער פאצקם־ארגאני־
זאציעס האבן אוי&גענומען — פארנאנדערװיר^ען זיך מיט שװאונג
און אימםעט װי עם פאםט זיך פאר א םאצקם-באװעגונג און װאם
איז נויטיג פאר דער דערפא^גרײכער דורפפירונג פון דער קאמ־
פאניע .״איקאױ׳־מיטג^ידער און אקטיװיםג־ן ,טוער אין םאםײעטים
און ױניאנם■ ,װע^כע ז״נ ען אנגעשי 5אםן אין די ״בירא-בידזשאן
קאנפערענצן״ דארפן זען אז די קאמפאניע זא^ זיך ניט פארציען
צו־^אנג די קאמפאניע רארח װי א י^עבעדיגער אטעם דורכױין דורך
א^ע ארגאניזאציעם .טויזנטער פא^קם־מענטשן יװעאן גערן בײ־
שטייערן״פאר דער מתנה װען מען װעט זיך נאר צו זײ װענדןן —
דארף( אט די װענדונג געמאכט װערן װאם שנע^ער און װאם
װירקזאמער.
און װאס נאך װיכטעער איז  :אז די בײשטײערונג זא^ ני ט
גענומען װערן אלם א ״דאנײשאן״. ,ןיוי עם פירט זיך אין ״אנדערע״
קאמפאניעם ...נאר עם זאיצ קומען װי אן אויםדרו? פון א אידײען־
דערנענטערוע פון דעם בײשטײערער .ידרארום סיר שיקן דאך ניט
 ksצײנאט״פ־מא שין צו םתם א דרוקערײ ,נאר צו דער מצוכה׳שער
דחקערײ פון דער אידישער אױטאנאמער געגנט ,װאם איז א
באשטאנד־טײי^ יפון דעם גרויסן םאװעטן־פארבאנד — א מלוכה־
דרוקערײ ,װאם האט די אויפגאבע ניט נאר צו באזארנן די שפראך
און קוי5טרר נויטן פון דער אידישער אויטאנאמער געגנט — נאר
צו אנטװיקי^ען דעם ק א ^ טו ר » צענטער י פ אי א^ע אידן פון
םאװעטןפארבאנד.
יירא-בידזשאן בויט זיך דאך מיט א ראשיקן טעמפא ,און די
צײט איז ניט װײט װען פון דער אויטאנאמער געגנט װעט אוים־
װאקםן א אידישע םאװעטישע רעפובליק
^אמיר דעריבער פירן אונזער קאמפאניע װירדיג און אוין«
דער הויך פון דער זאך צו יװעלכער מיר װיי5ן זיך בעהעפטן ,צו
װעלכער מיר דויי5ן זײן שותפים אין גײםט.
די ״בירא־בידזשאנער קאנפערענץ״ און דער ״איקאר״ אין
קאנאדע װעלן מיט פרײד שיפן זײער מתנה קײן בירא-בידזשאן,
און װעצן דערנאך פארזעצן צו שטײן אין דער נאענטער פארבינ־
דונג מיט דעד בויאונג און שאפונג פון די אידישע מאםן אין םא־
װעטךפארבאנד ,פרײען זיך מיט זי-יערע דערגרײכונגען און מי ט
דעם ג^יק^עכן י^עבן װאם שפרײט זיך פאר זײ אוים ,און פון זײער
5עבן און שטײגן שעפן מוט און קראפט פאר אונזער ^עבן דא,
פאר אונזערע ?אמפן און זיגן.

נײלעבן

)מערץ׳ <1937

I

איציק פאזין

אץ נײרא-בידזשאן לעבט דד גליקלעך
)א בריװ פון דער אידישער אויטאנאמער געעט .פון אן איבערװאנדערער פון ליטע ,װעלכער איז
דארט דאס צװײטע יאר(
איד האב זיר באקענט מיסז זשורנאיצ ״נײ^עבן״ איז דער
צענסרא^ער בירא־בידזשאנער ביב^יאטעק .איד ביז פון אײעד
זשורנאיצ אן איבערגעגעבענער ׳צײענער אוז דאם האט ארויסגערופ;
בײ מיר אנשרײבן פאר אײר א בריװ פון דער אידישער אויטא־
נאמער געגנט.
איד בין געקומען איז דער אירישער אויטאנאמער געגנט פוז
יציטע און  1935טז יאר .איך ^עב שוין איז געגנט דעם צװײטז
יאר אוז איר האב זיד שויז גוט באקאנט מי ט דער געגנט מיט א 5ע
אירע גוטע און שיצעכטע זײטן.
אין  1935טן יאר װען איר בין קײן בירא־בידזשאז געקומען
צופארן האט נאר די הויפט־שטאט געמאכט אן אײגדרוה פוז א
גרויםן דארף .אוז הײנט״ איז פאר^ויף פון אײז יאר ,איז שוי 1בי־
רא־בידזשאז א שטאט מיט  20,000מענטשז.
עם האבז זיד פאר דער צ ײט אויםגעבויט א נאנצע רײ מויערן
און היצצערנע הײזער און עם האבז זיד אויםפארמירט שײנע נײע
נאםן .מעז האן נאד דערװײא פון דער שטאט היין נענוי ביאד
ני שט האבן ,װײא א 5ץ האצט זיד אין בויען .םײ די גאםן ,םײ די
הייזער ,םײ די טר א טו א ח .נאר פון דעם םארנעם פוז דער ארבעט
און פרן דער שנע^ער בויאונג איז צו זעז ,אז איז די נאענטם׳טיע
פאר יאר װעט די הויפט־שטאט פון דער אידישער אויטאנאטער
נעגנט װערן א שײנע״ נרױםע״ מאדערנע שטאט.
דערװייל זײנעז די •מערםטע הייזער הי^צערנע ,צװײ־עסא־
זשנע .פון  1987מעט מעז נאר בויעז ציגע^נע אוז שײנע נעבײ־
דעם .איצט זײנען שויז אויד פאראן א ײניגע גרויםע ,שײנע טוי־
ערן ,װי דאם הויז פון דער בירא־בידזשאנער רעגירוגג׳ די  4עטא־
ץשיגע שו 5פאר  2,000קינדער ,דער שײנער נײער װאקזאיצ א .א
עם הא 5ט זיד אין ענדיגן א  4־עטאזשנער מויער פאר דער
דרוהערײ .עם בויט זיד א גרויםער מויער פאר א צענטראאער
ביבציאטעק ,װאו עס װעט אויד זײן דער ארכױו פוז דער אידי־
שער אויטאנאמער געגנט ,װע 5כער האט דעם צי 5צונויפצוז«מ 5ען
אצע מו 5טורע 5ע אוצרות פוז דעם אירישן געדרוסטז װארט אק דער
נאנצער װע 5ט.
גרויםע האפענונגען װע ח געצײגט אויח דער גרעםטער בירא־
בירזשאנער אונטערנעמונג — אויח דער מצוכה׳שער נײ־פאבריק
זוע 5כע איז שוין געענדיגט אוז פאננט אן פוז יאנואר  1937צו אר־
בעטז מי ט  3,000ארבעטער.
אויף אגינז ,געסומענע פוז דער האפיטא^יםטישער װע 5ט ,האט
די םאציאאיםטישע אײנארדנונג געמאכט א קאצאםא^ אײנדרוק.
געהערט דא דער םאװעטישער מ 5ו כ ה :םײ די פאבריגן,
ס ײ די מאגאזינעז ,סײ די קאענערע מײםטערםקײעם אוז װערק־
־שטאטז .םענטשז ארבעטז זיבן — אכט שעה איז טאג און קרינז גוט
באצא^ט פאר דער ארבעט ,זײ ?ריגן אומזיםטע דירות צום װאוי־
גען ,אוטזיםטע מעדיצינישע הי5ף ,אוטזיםט צו אערנען איז פאר־
שידענע שו^ן .באזארגט אין םאיצ םון א סראנקהײט .באזארגט אויױ
דער עאטער טי ט היצח צום  5עבז.
דא איז די זארנ װעגן אײנצאנעם מענטש געװאאטיג גרוים,
און דער מענטש האט שױז אויף דער םאװעטישער ערד דערגרײכט
דאם ,פארװאס טענטשז האבן גע?עטפט הונדערטער יארן.
םון אי ח ,װעאכע האבז זיר ארוםגעדרײט ?ײדיג־גײער אין

נײלעבן)טערץ(1937 ,

פארשײרענע שטעט און שטעט^עך אין םאװעטךםארבאנר זײנען
זײ דא ,אי 1בירא־בידזשאן״ געװארן פראדוקסױוע בויערם םוז דער
אידישער םאציאיציםטישער געגנט .דא זײנעז פאראן מעג^עכקײסן
זיד צו קװ« 5יםיצירן אוז זיד אויםי^ערנען א גוטן פאד.
םון געװעזענע שוםטערם? ,ירזשנערם ,פורמאנעם ,װע^כע
האבן געיצעבט װי יצופט־מענטשן ,זײנעז זײ איז בירא־בידזשאן גע־
װארן גוטע קא^װירסניקעם ,װעי 5כע באהערשן גוט די ארבעט פוז
^אנדוױרטשאפט ,און זײ מיט זײערע ?ינדער האבז אעעםאנגען
לעבן א ג^יק^עכז ,רואיגן יצעבן.
די םאװעטישע רעגירונג טוט זײער פיי 5פאר׳ז אױםבויעז די
אידישע אויטאנאמע געגנט .זי אסיגנירט אויףז דעם מייציאנען
רוב 5ס .נאכן םילאן דארפן אין די נאענטססע צװײ יאר באזעצט
װערן צענדליגער סויזנטער אידן פון פארשײדענע טײיצן םוז םא־
װעטן־פארבאנד .די גרעםטע טײל איבערװאנדערער װעט דארפן
באזעצט װערן אין די קאלוױרטז ,װאו עס װערט איצט געםירט א
גרויםע צוגרײטונגם־ארבעס ,אויפצונעמען גרעםערע צאלן נײע אי־
בערװאנדערער.
נאר דער  5עצטער בא שטימונג פון דער םאװעטישער רעגי־
רונג װעט די הויפט־אויפמערקזאמקײט אפנעגעבז װערן דער קא5־
װירטישער איבערװאנדערונג.
א שװאכער ארט איז דער בויאונג פון דער אידישער אויטא־
נאמער געגנט איז די י^אנגזאטע בויאונג םוז נײע הײזער סײ אין
צענטער און םײ אין די ראיאנען.
שטענדיג איז םאראן א גרויםער מאנגל איז דירות .די בוי־
אונגען פון די הײזער דעריאגז ני שט די צאיצ איבערװאנדערער.
װע 5כע קומען אן יעדן טאג איז געגנס.
^עבט מען נאר דערװײל ענג .אבער מען װײסט ,אז דאם איז
א צײטװײליגע זאר ,אוז מיט׳ן נײעם בוי־םעזאז װעט די דירות־
פראבי^עם אויד װערן אײכטער.
די אידישע ארבענדינע אין בירא־בידזשאז יצעבז שוין זאט
און ג^יקיצער ,און איצט ,נאכן םארעפנטיצעכן די נײע םאװעטישע
קאנםטיטוציע ,װע^כע גיט נאר מער רעכט אלע בירגער פוז םא־
װעטן־פארבאנד אויח איצע געביטז פוז צעבן — װעט זיד יצעבן
די אידישע ארבעטנדיגע ,װי בירגער פוז דעם מעכטיגן ראטן־פאר-
באנד ,נאר בעםער ,נאר ג^י^עכער.
וױיא די נײע םאװעטישע קאנםםיטוציע אונטערשײדעט זיר
פון א^ע קאנםטיטוציעם איז די קאפיטאי^יםטישע לענדער מי ט
דעם ,װאס אין יענע קאנםטיסוציעם ,אויב עם איז צוגעזאגט םרײ־
הײט און רעכט םאר א ל ע בירגער ,איז עם אבער אין דער
פראקטיק אי ע אנ צן אנדערש ,עם געניםן םוז זײ נאר א מינדער־
הײט — רײכע און פרױױיצעגירטע — און די טאסז ,די ארבעטער״
די פויערים ,די ?צײן־בירגער האבז םון די א 5ע קאנסטיטוציעם
נארנישט.
א גוטן פארג 5ײ ר האט געטאכט דער חבר דוד בערגצסאז .װעז
ער איז ארויםגעטראטן אוי^ א םארזאמ^ונג אין בירא־בידזשאן,
געװידמעט דער נײער םאװעטישער קאנםטיטוציע ,פארג^ײכנדינ
די םאװעטישע קאנםטיטוציע מי ט דער אמעריקאנער .האט ער נע־
זאגט .אז אין דער קאנםטיטוציע םון אמעריסע איז םארשריבז אז
עם האבן גיצײכע רעכט דער ארבעטער אוז דער באיצעבאם .פונ־
דעסטװעגן ,זאגט בערג^םאז ,האט נאר הײנמאצ ני שט פאםירט ,אז
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אין א םטרײק זאצ די פאציצײ װען צעשצאגן א יאצעבאם אדער 8
פאבריקאנט .מען האט נאך קײנימאצ נישט געזען אין דער דעמא־
ר( ראטישער אמעריקע נאך א םטר״ק א צעקצאפט פנים פון א בא־
צעבאם . . .
אין בירא־בידזשא! איז אצץ װאם עם איז פארשריבן אין דער
קאנםטיטוציע פארװירקצעכט אין צעבז.
און איז דער נײער םאװעטישער קאנםטיטוציע איז פאראן
דאם בעםטע ,וואם מענטשן האבן זיך איז אצע צײטן געװאונשז.
די האנםטיטוציע בײ אונז איז אז עכט־דעמאקראטישע ,וױיצ
ביז זי איז פון דער םאװעטישער רעגירונג אנגענומען געװארן איז
דער פראיעקט פון דער קאנסטיטוציע באהאנדצט געװארז פון אצע
בירגער איז אצע ערטער פוז גרויםן ראטךפארבאנד .יעדער אר־
בעטער און פויער ,װי אצע אנדעדע ארבעטנדיגע׳ האבן געהאט דאם
רעכט ארײנצוטראגן פארשצאגן און ענדערוננעז איר דער קאנםטי־
טוציע
פאר אידן איז די םאװעטישע קאנםטיטוציע א גרוים גציק.
מיר װײםן די ״רעכט״ פון די אידן אין דײטשצאנד ,איז פױ»צין״
רומעניע ,װאו אידן װערן טאג־טעגצעד פארניכטעט פיזיש און עקא־
נאמיש .צױט אונזער קאנםטיטוציע ,געשאפן פון דעם פירער פוז
די פעצקער פון ראטךפארבאנד חבר םטאצין ,האבן אידן ,װי אצע
אנדערע פעצקער ,ר ע כ ט — רעכט ביזז אנפירן אז אײגענע
מצוכה ,אויףז אן אײגענער טעריטאריע ,אויף דער איעענער שפראר.
אין דער קאנםטיטוציע איז ארײנגעשריבז ,אז אידז האבז אן
אײגענע טעריטאריע — בירא־בידזשאז.
א י י נ צ י נ ע א י־
ב ױ א ־ ב ױ ז ש א ז — די
ד י ש ע מ צ ו כ ה א ו י ו ־ ד ע ר ג א נ צ ע ר ו ו ע צ ט1
אידן האבן געקראגז אז אײגן צאנד ,װאו אצץ װערט פארװאצ־
טעט פון אידן ,עם בציט־אױף א צענטער פוז דער אידישער קוצטור.
די אידישע שפראד איז א מצוכה־שפראך .אידישע אויפשריפטז
אויפן װאקזאצ ,אידישע אויפשריפטן אויף די גאסז׳ אידישע שיצה׳
אידישע צײטונגען און זשורנאצן ,אידישע שוצן ,אידיש איז געריכט.
דאם פאצק האט דא געקראגן זײן רעכט אויף זײן שפראד.
דער אידישער שפראד ארז קוצטור װערט דא אפגעגעבן גרוים אויפ־
מעדקזאמקײט ,װײצ די אידישע קוצטור און שפראר װעט דארפ;
שפיצז א גרויםע ראצע און שאפן דעם צענטער ,װאם זאצ פ ארבינח
גײםטיג אצע אידישע ארבענדיגע איז דער אידישער אויטאנאמער
געגנט.
אוז אידיש ?צינגט טאקע שײז אויה בירא־בידזשאנער ערד.
אין קײן אידיש טעאטער האב איך נישט געהערט אזא שײנעם,
קצארן אידיש װי אין אונזער מצוכה׳שן אידישז טעאטער אין בירא־
בידזשאז.
איז קײן אידישז זשורנאצ איז נישט פאראז אזא שײנער ,רײ־
כער ,זאפטיגער ,צעבעדיגער אידיש ,װי אין דעם זשורנאצ פוז דער
אידישער אויטאנאמער געגנט ,״פארפאםט״.
און דעריבער צעבט זיך קוצטורעצ אין בירא־ביח שאן זײער
גוט .אז די צעניךםטאצינישע נאציאנאצע פאציטיק איז א ריכטיגע,
פיצט יעדער אײנער װער עם צעבט אויף דער סאװעטישער ערד.
איד װײם פון זיר אצייז .איר בין שויז א םאװעטישער ביר־
גער .נאד דער טעאריע פון די צױניםטן — בין איד שוין אז אםי־
מיצירםער ,א גע׳שמד׳טער .צויט װי זײ דערקצערז ,עקזיםטיה שוין
נישט די דרײ מיציאז םאװעטישע איד; .״זײ זײנעז אצץ ,אבער
נישט קײן אי ח ״.
איז גאט גצויבט דא װער עס װיצ ,נאר זײער װײניג װיצן
ע ם  . . .װײצ צעבנדיג איז ראטךפארבאנד קומט מען אוים אן גע־
טער .עם איז אצץ דא אזוי שײן ,גוט און קצוג אײנגעארדנט ,אז
גאט האט זיר פוז דאנעט אפגעטראנז .אויב עם עלוזיםטירט א גאט
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איז ער געװים איצט פאראן אין דײטשצאנד .איטאציע ,אדער גאר
אויױ די בצוטיגע שצאכט־פעצדער פון ש פ אני ע...
אן א ג א ט  ,א ז א ר ע צ י ג י ע — א ו ן ד א ד
פיצ א יד זיד א ו ז ל ע ב ז יך א ו י ם ווי א
נ א צ י א נ א צ ע ר איד.
אונזער נאציאנאצקײט בא שטײט אין דעם ,װאם מיר צעבז
אויח אײן טעריטאריע׳ רײדן אויח דער אירישער שפראך.
װאם אי ח ארבעטן אויה די פעצדער און םאבריקן .אויף די אייזן־
באנען און טראקטארם ,און װאם נאך דער ארבעט צײענט מעז אי־
דישע צײטונגעז ,ױיט מען אין קיצוב אויףי פארזאמצונגען ,קומען צו־
צויפן די גציקצעכע קינדער פון שוצ זינגענדיג אידישע צי ר ע ר...
עם איז קצאר ,אז פריער אדער שפעטער ,פעצקער װעצן אװעק
פון דער רעציגיע און זײ װעצן בצײבז נאציעם.
אויפהאצטן זײ װעט די קוצטור ,די סראדיציעס ,די שפראך
און אצע אנדערע םפעציפישקײטן אוז א ײע ש אפ טז ,װאס יעדער
פאצק פארמאגט.
איז םאװעטךפארבאנד װערט דאס שוין פארװירקצעכט .צענ־
דציגער פעצקער׳ װעצכע זיינען געװען בײם צאר אונטערדריקט ,װאו
זײער שפראך איז געװען פארבאטן — זײנעז איצט אויפגעבציט גע־
ווארז .עס דערשײנען דא צײטונגען אין די װײטםטע ,פארװארפנ־
םטע װינצצען .אצע קאנעז שוין צײענעז און שרײבן .יעדערנם נא־
ציאנאציטעט װערט געאכטעט און געשיצט דורר דעם געזעץ.
אצע — דער ׳גרויס־רום ,אוקראינער ,קארײער ,דער איד —
האבן די זעצביגע רעכט .םטאקין א גרוזין ,קאהאנאװיטש א איד,
בײדע זײנען פירער פון פארשײדענע פעצקער — פוז הונדערט און
זיבעציג מיציאן מענטשז ,פון א זעקםטצ טײצ פון דער ערד . . .
געצײזט ריכטיג די אידן־פראגע האט נאר די צענין־םטאציני־
שע נאציאנאצע פאציטיק .און דעריבער צעבט זיד גוט און גציקצער
אין בירא־בידזשאן.
די ארבעטנדיגע אידן פון בירא־בידזשא! זײנעז געװארן פא־
טריאטן פון דער אידישער אויסאנאםער געגנט ,פאסריאטז פוז דעם
װיכטיגן ראטךפארבאנד.
מען פיצט זיד דא װי באצעבאטים אױףי אײגענער ערד .יעדער
שטײנדצ׳ יעדער בוים ,יעדע נײ־אויםגעבויטע הויז איז נאענט און
טײער׳ אוז אידישע ארבעטנדינע װעצן שוין האבן װאם צו פארטײ־
דייגז און זײ װעצז דאם ערצער אויםפיצן׳ אויב עס װעט אויםקומען.
די אידישע ארבעטנדיגע פוז בירא־בידזשאז דא:קעז אפ דער
םאװעטישער רעגירונג פארז גציקצעכן צעבן .װאם זי האט זײ גע־
געבז -זײ דאנקעז מיט ערצעכער ,איבערגעבענער און ,װי בײ אונז
הײסט עס ,םטאכאנאװישער ארבעט אויף אצע געביטז פון היגן
צעבז.
דא׳ אין בירא־בידזשאן ,איז אפגעצײקנט געװארז די צעגענדע.
אז אידן קאנען נאר זײן קרעמער און צופט־םענטשז .דא ארבעטן
אידן םײ אצס ארבעטער ,םײ אצם צאנדװירסן ,םײ אצס בויער ,און
װײזן ארוים צוזאמעז ימיט די שכנים ,רוםץ ,אוקראיגער ,קארײער.
װעצכע צעבז און ארבעטן אין דער אידישער געגנט ,העצדישקײטן
אין דער ארבעט .אין דער אידישער אויטאנאמער געגנט איז פא־
ראז א װיצן און מוט צו ארבעטז ,װײצ נאד דער ארבעט װארט א
גציקצעכער ,פרײדיגער צעבן.
די אידישע ארבעטנדיגע ,אדער בעסער געזאגט ארבעטסצאזע,
אין די קאפיטאציסטישע צענדער ,װעצכע פײניגז זיר פאר זײער
נעבעכדיגן עקזיםטענץ — װעצז פריער־שפעטער מוזן מאכז דעם
געהערעז אױםפיר ,אז א בירא־בידזשאן איז נישט נאר מעגצעך אין
םאװעטן־פארבאנד ,נאר אפיצז אין די פאראײניגטע שטאטן — װען
אזא ארדנונג װי אונזערע זאצ דארטז אײנגעשטעצט װערן.

נײלעבן

)מערץ״ (1937

בער גרין

פונ 4ם אידישן לעבץ אין םאװעטן־פארבאנד
)חודש׳לעכער איבערזיכט פונם אידישן לעבן אין סאװעסן־פארבאנד(

דערפ ער
ראטנדאן־ך
אמאל ,אונטערן צארישן רעזשים ,האבן
אט־א־דא ,אין די קרימער םטעפעם ,גע־
הערשט דײט שי שע פריצים און בעלי־גופים.
זײ וואבז געבאלעבאטעװעט .שװער כעהא־
רעװעט און קוים דורכנעשטופט זיר האבן
די ארעמע פויערים און באסראקעס )פארם־
הע:ט( — דייטשז׳ אוקראינער ,טאטערן.
א י צ ט זײנען אט־דארט ,ארום דער
אײזנבאן־םטאנציע קורמאז ,אויױ די פעל־
דער פון די געװעזענע דײטשישע גוטבאזי־
־צער און קולאקעם — פאראן קאלװירטן63 ,
אידישע ,אוקראינישע ,טאטערישע קאלעס־
טיװע פארמם .םטאנציע קורמאן איז איצט
דער צענטער פונם דײט שי שן נאציאנאלן
ראיאן ״טעלמאן״ .רחבות׳דיג שפרייטן זיך
ארום־און־ארום די רײכע פעלדער .פרײ און
בדידערלעך לעבט זיך דארט די נײע באלע־
ב־אטים פוז די פעלדער — די ארבעטנדיגע
דײט שן ,אידן ,טאטערן ,אוקראינער .זײ אר־
.בעטז האנט־אין־האנט .צוזאמען בויען זײ א
גליקלעה פרײדפול לעב;.
אן אנגעזעען ארט אי;ם ראיאן פאר־
געמ ט דער דארח־םאװעט ר א ט נ ד א ר ו?.
איז דעם ראטנדארפער דארוײםאװעט גײען
אד ײן פינףז אידישע קאלװירטן  :״װאראשי-
לאװ״ .״םװערדלאװ״ ,״מאלאטאװ״ ,״םמי־
דא װיט ש״ און ״נא װאיא זאריא״ .אין אט־די
קאלװירטן לעבן  320פאמיליעס — 1,300
נפשות .געקומען זײנען זײ מערםטנם םוז
דער מערי־געגגט און פון װײס־רוסלאנר,
אין יאר  .1925זײ פארפעסטיגן זיך אויף
דער ערד .זײערע קאלװירטז זײנען איצט די
אנפירנדיגע אין ראיאן .אויב אין די פריער־
דינע יארז זײנעז זײ געװען אפגעשטאנע;
פון די שכנ׳ישע ,מער אײנגעװארצלטע קאל־
װירטז ,װאקםז זײ איצט און גײען פאראויס.
זײ אדבעטן גו ט; זײ לעבן קולטורעל און
פארמעגלעד .אין זײערע קאלװירטן זײנען
איצט פאראן  :שײנע שול; ,פײנע קלוב;,
דדאמאטי שע ?רײזז ,מוזיקאלע קרײזלעך,
עלעקטדישע באלײכטונ ,:װאסער־לײטונג,
שפיטאלן ,גענוג ברויט און װײנטרויבן )אײ־
גענע פראדוקציע( ,פי׳ עופות — א גרויםע,
פאדצװײגטע וױרטשאפט.
עס בליען זיך פאנאנדער די קאלװירטן
פוז ראטנדארח .די אידישע קאלװירטניקעם
—  12יאר אויח ערד — לעבן א גליקלער
אוז פארמעגלעד לעבן.
ערשט צוריק מיט א  4יאר איז ראטנ־
דאו־ח געװעז א שמוציג .אפגעלאזן דארף.

נײלענן

)מערץ(1937 ,

צװישן די קאלװירטניקעס )מיטגלידער פון
דער קאלעקטיװער װירטשאפט( האט מען
געדארפט אנפירן א שװערע ארבעט צו אי־
בערצײגן זײ ,אז זײ דארםן בעםער ארבעטן
פאר זײער אײגענער טובה װעגן — בעסערע
ארבעט מ ײנ ט מער ברויט ,מער פראדוקטן,
א בעםער לעבן.
און איצט — איצט איז דאס דארןז רײן,
די הײזער — אפגעװייםט .בוימער ,גערטנ־
דלער — ארום די הײזער ; נײע געבײדעס
זײנעז צוגעקומעז.
איז ראטנדארה װאקםט אויר א צאלי
םטאכאנאװצעס ,חשוב׳ע מענטשן׳ העלדן
פון ארבעט .אלע — אידן״ דײטשן ,טא־
ט ע ח׳ אוקדאינער — אלע לעבז זײ אוז אר־
בעס; איז אײז ברידערלעכער משפחה  :אן
קנאה־שנאה ,אן קריגערײ .אלע צוזאמען
גיבן זײ זיר אפ צו מאכז שענער ראם דארח
— צו מאכן נאר בעסער זײער לעבן.
און עם לעבט זיר זײ טאקע גאנץ גוט.
דער קארעספאנדענט פון ראטנדארף דער־
צײלט אין כארקאװער ״שטערן״  :״אין די
הײזער פוז די קאלװירטניקעם איז פול מי ט
שפע .װעלאםיפעח ,פאטעפאנען ,גוטע רןלײ־
דער איז דא געװארן א געװײנלעכע זאך.
זײדנם׳ קרעפדעשין צעכאפט מען אין דער
?אאפעראציע ,װי נאר מען ברײנגט דאס״.
מ אי ד א ר ף
מיט עטלעכע י א ח צוריק זײנען אידן
געקומען צו דעם ארט׳ װאו עס איז איצט
דער מאידארפער קאלװירט )קאלעקטיװע
װירטשאפט( ״  8טער מארט״ )נײ־זלאטאפא־
ליער ראיאן( — געקומען צו באזעצז זיך.
געהומען און געטראפן הוילן םטעפ .איז מע;
געבליבן זיצן ימיט צװײפל אוז מי ט שרעק.
כעקומעז זײנען געװעזענע קרעמער ,לופט־
מענטשן ,באלמעלאכעס ,געקומען פון די
שטעסלעד ,צוגעװאוינט צו שטעטלדיגקײט
— און דא פוםט ,רחבות׳דיג — ם ט ע פ !
אבער אויב ארבעטז — איז ארבעטן און
אויס האנדל־װאנדל ,אויס קלײטל .ה אין
זיד אידז א געם געטאן צו דער ארבעט.
שװער
שװער איז געװען די ארבעט.
דער איבערברוך — אין געװאױנהײסן ,אין
לעבךשטײגער .אבער די פרוכט פון דער
ארבעט איז געװען זים .האבן די איבערװאנ־
דערער געװאוינט די ערשטע צײט אין בא־
רא?עס ,דערנאר אויםגעבויט באזונדערע
הײזער — און ביםלעכװײז איז פאר די
אויגן אויםגעװאקםז א ג א ס .ם׳האט זיך
אנגעהויבן די קאלעקטױויזאציע .צוגעגאנ־
גען איז עס שװער -אבער אלץ מער פויערים

זײנעז ארײנגעצויגן געװארז אין האלװירט.
און םוױ  1930איז שויז מאידארױ געװען
אינגאנצן קאלעקטױויזירט .אבער דא זיינען
דער
נאר אלץ געװען פיל שװעריגקייטן.
נײער קאלװירט האס זיר ארויםגעװיזן צו
זײן אפגעשטאנעז ,הינטערשטעליג איז אלע
זײנע ארבעט; .באפולמעכטיגטע פונם רא־
יאן האבז געמוזט ״אונטערשטופן״ ,אונטער־
יאגז רי אריעט .דער קאלװירט האט געליט;
פון נאכלעסיגקײט ,צעקראכנקײט ,אומאר־
גאניזירטקײט .דער עולם האט זיר געמוזט
איבערדערציען .אנטװיקלען קאלעקטױוים־
טישן גייםט .אבער די ארבעט איז אװעק
בעםער ,אוז אין  1935האט דער קאלװירט
געוריזן ,אז ער הײלט זיר פון זײנע חולאת׳ז,
פון שלעכטע ■געװאוינהײטן ,אז ער װערט א
קאלװירט מיט קאלװירטן גלייר .און פאר־
איארן ? פאראיארן איז שוין דער קאלװירט
״  8טער מארט״ געװען אײנער פון די םאמע
אין
פארגעשריטענע אינם גאנצז ראיאז.
יאר  1936איז די גערעטעניש פון די מאי־
דארפעד פעלדער געװען צװײ מאל אזוי
גרוים אין פארגלײך מיט א יאר צוריק .אויר
דעד װערט פונם טאג ארבעט איז ב אדיי טנד
פארגרעםערט געװארן.
זיכער און אויםגעװאקםן בײ זיד ארז בײ
יענעם איז די אויגן פילז זיד די קאלװירט־
ניקעם פון מאידארףי .זײ האבן דערפילט
דעם טעם פון אן אמת׳ ערלעד ,פרײ״ קולטו־
רעל לעבן.

ש טע טלעך
סאלאבקא װעץ
אמאל פלעגן די ארעמע ,הארעפאשנע
אי ח אוז ״לופט״־אידן פונם שטעטעלע ם א־
ל א ב ק א ו ו ע ץ ,װי אין די אנדערע אי־
דישע שטעטלער ,האבן אײן ד אג ה :פרנםה,
אײ פרנסה ! װאו נעמט מען פרנםה ? !
איצט איז אוים מי ט אט־רער דאגה .םא־
לאבקאװעץ איז איצט פארטאן אין פראדוק־
טױוער ארבעט ,אין איבערבויען זיר עקאנא־
מיש און קולטורעל .די עטלעכע הונדערט
םאלאבקאװעצער אידן האבז איצט ארבעט
און פרנסה .זײ אריעטז אינם ארטעל אדער
איז קאלװירט.
פאדא; אין םאלאבקאװעץ א נרויםער,
פילםאכיגער ארטעל .דער ארטעל שליםט־
אײן פארשײדענע באלמעלאכעם  :שניידער,
שוםטער ,גארבערם .אויר די באלעגאלעס,
װאם פיירן פאסאזשירן צו דער א ײזנ ב א ד
סטאנציע ,געהערן צום ארטעל .צום ארטעל
געהער אויר דעד סטעלמאר־װארשטאט,
װאו מען ארבעט אוים רעדער.
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אבער באזונדערם שטאץ איז םאצאבקא־
 п тמיטן אידישן קאצוױרט ״באליצלוי״.
דער קאצװירט בארימט זיך שוין מיט גרויםע
און גוטע גערעטענישן פון װײץ ,קארן ,קוקו־
רוזע ,עפצ פון זײנע םעדער ,און דער עיקר
— צוקער־בורעסעם .ארז װיסן דארףי מעז׳
אז אין דער פראדוקציע םון צוקער־בורעקעפ
האט דער םאצאבחאװעצער אירישער קאצ־
װירט פארנומען דאם ערשטע ארט אינם
גאנצן ראיאן  :רער רןאצװירט האט געגעבז
העכער  500צענטנער בוריקעם םון א
העקטאר )א צענטנער —  200םונט  :א
העקטאר —  2און א האצב אלןער׳( .אט־די
פארשײרענע פראדוקטן פון שטעטצשן לןאצ־
װירט האבן אםיצו שטארק אויםגענומען אויוי
דער ראיאנער צאנדװירטשאפטצעכער אוים־
שטעצוע .ם׳איז אויםגעיןומען װי די אידי־
קאצוױרטניקעם פון םאצאבקאװעץ
שע
װאצטן דורך אט־די פײנע פראחקטן זײערע
דערקצערט  :נאט ,זעט ,ערשט נעכטן זײנעז
מיר געװען צופט־מענטשן׳ אויםגעצײכנטער
מאטעריאצ פאר שצום־עציכם׳ם אומשטערב־
צעכע װער? וועגז באדנצאזע אירן ,און הײנט
— מייםטערם פון הויכע גערעטענישז ,מײם־
טערס פון םאציאציםטישן פעצד
דער קאצװירט ״באציצקי״ האט זיר
בכצצ צעװאקםן  :ער פארמאגט א חזיר־
פארם ,א היבשע טשערעדע פי״ נײע פערד־
שסאצן ,א דאםף־מיצ ,אן עצעקטרא־םטאנ־

ציע .עם װאקםט די פארמעגצעכלױיט פונם
קאלוױרט; עם שטײגט דער עקאנאמישער
װאױצשטאנד פון די אידישע פארמערם.
איצט הויבן זיך בײ זײ אױר די קוצטורעצע
באדערפענישן.

דונעװעץ )װיניצער געגנט׳(.
דאם שטעטצ דונעװעץ דערלןענט זיר
אצײן ניט .עם האט זיר אינגאנצן געענ־
דערט .װײצ טאקע — װי אזוי האט דונע־
װעץ אין די פאר־דעװאצוציע יארן ו.ע?ענט
חצומי׳ען אפיצו ,אז ם׳װעט קומען א צײט
און דוגעװעץ װעט אױםקוקן אזוי ,װי עם
קוקט אוים איצט .א שטאט פוצ מיט אימ־
א
פעטיג צעבן ,מיט מאטארן־גערויש ;
שטאט מיט אן עצעקטרא־םטאנציע ,מיט א
גרויםעו מצוכה׳שער ־געװאנט־פאבריק ,װאם
באשעםטעט העכער טויזנט ארבעטער אוז
פרארוצירט געװאנט םון הויכער קװאצי־
טעט ; א שטאט מיט נײע שײנע געבײ־
דעם׳ מיט נײע טראטוארן בײ די הײזער,
מיט םקװעח באפוצט מיט בצומעז און
גרינם ; א שטאט מיט א גרויםארטיגן קאוב
בײם ארטעצ ״טעקםטיצ״ )מיט אן ארסעם־
טער ,דראמאטישע תרײזצעך ,שטודיר־קרײד
צעך( ,מיט א פראכטםוצן האטעצ )מיט א
םײנעם רעסטאראן ,שערערײ און װעשערײ׳(,
מיט א מוםטערהאפסז ,מאדערגעם שפיטאצ,
װאם דורך זײן מטער הייאונג איז ער בא־
רימט אין דער גאנצער געגנט.

הײנט װאו זײנען די פאציקציניקעם ,אמ־
בוצאטאריעם ,אפטײק ,קאנםוצטאציע פאר
מוטער און קינד? ,ינדער־פצאץ און קינדער־
יאםציעס ! און פארמאפ טאקע ניט דער־
מאנען די דונעװעצער מיטצשוצן )צװײ
אוקראינישע ,אײן אירישע( ,דעם פיאנערד
קאוב און די טעכנישע קיינדער־םטאנציע.
װאו עם װערן אנטװיקצט די דערפינדערישע
טאצאנטן פון די קינדער ? !
טיר האבן שוין דערמאנט די געװאנט־
פאבריק םון דונעװעץ .אבער דארט ארבעטן
אויך א מעטאצורגישער זאװאר אוז א פױ
טער־זאװאר .חױן דעם טוען גוטע ארבעט
אויך די ארטעלן — ארטעיצ ״טעקםטיצ״
)ארום  460מיטו^ידער( ,א פילפאכיגער אר־
טעצ )  160מאן( ,שפייז־ארטעצ ,אן ארטעצ
פאר האצץ־באארבעטונג ,א קצײנער ארטעצ
״װאמניאר״ .אין די אצע ארטעצן ,װאם
גיבן ארום  9מיציאן רובצ פראדוקציע דורכן
יאר ,זײנען באשעפטיגט העכער טויזנ מ
מאן — מערםטנם געװעזענע אידישע ארי־
מעצײט.
דונעװעץ בציט .עם װאקםט די אינדום־
טריע אין דונעװעץ .עם װאסםט די צאצ אי־
דישע םטאכאנאװצעם אין דער אינדוםטריע.
עם בעםערט זיך אצץ מער דאם עקאנאמישע
צעבן .דונעװעץ טראכט ערנםט װעגן דעם,
װי אזוי נאכצוקומען די װאקםנדיגע קוצטור־
באדערפענישן פון דער באםעצקערונג.

דער נײער װאקזאל אין בירא-בידזשאן
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נײלענן

5
*

)טערץ׳ (1937

בצלאל פרידמאז

ױם -םוב
חבר אב .ע&טיינען צו זײן  60־יארױ.ן ױבילײ.

גום מארגן ,לעבן ציכטיקער,
װי ערשטער שנײ אןז ערד !
עם זײנען דײנע זעכציק יאר
דער אי׳נגסיטער צײט באשערט ! ------------
געדענקםט אודאי פון אמאל
דער מאמעם בענטשליכט-טרער —
פון דאירטן גײט דײן װעג זײן גאנג
ביז בירעד פיאנער !
כ׳װײם ניט ,צי ם׳האט מאמע דיך
מיט ״ציגעלע״ פארװיגט —
נאר קלאר איז  :קאמןז האט דיך געפירט
און פירט דיך ביזן זיג !

נאר כ׳װײם ,וױ קילעטערער אוץז בערג,
שטײגסטו אויפן װ עג...
נישטא קײן אונטערשײד ! נישטא !
דיזעלבע לויכטנז־יגע פרײד
בא דיר ,דעם קאמפן־װעטעראן׳
באם קינד ,װאם ױבלט  :שטענדיק גרײט !
מיר אטעמען מיט לאנד א,ץ װעלט׳
מיך שטײגן הויך ! מיר װאגן װײט !
שאלט דײן קול אדן הילכט דײן שפאן
מיט אינגסטן ח ר פון אונזער צײט !
אין אונזער מעגטשנװאלד ביםטו
די שטענדיג גרינע יעל׳
לאנגע יארן פרײדיגע
זיך שפרײטן פאר דײן שװעל ! -----------

כ׳װײם ני שט :האםטו ברויט געהאט,
צי האסט געגעםן ״טעג״ —

ביר א  -ב י ד ז ש א ן
)זינגען מיט מעלאדיע ״ו־אז ,דװא ,טרי״(

יאגן זיך צװײ טײכן
בירא אדן ’בידזשאן.
צװישן בײדע טייכן איז
א פרײלעך ליד פאראן :
צוזינג  :אײנס׳ צװײ דרײ —
יאידן זײנען פרײ!
ארבעט ,פרײד און נײע הײמען,
אוים מיט שקלאפערײ.
האלץ באזארגן װעלדער,
טײכן גיבן פיש.
%
י•

פעלדער פרישן ברויט דערלאנגען
צו דעם נײעם טיש.
צרזינג  :אײנם ,צװײ ,דרײ א .א .וג
דורך געדיכטע װעלדער
יאגט מיט פרײד א באן :
נײע אידן קומען אן
אין לאגד בירא-בידזשאן
צוזינג  :אײנם׳ צװײ ,דרײ א״ א .װ.

װײנפער

״בירא־בידזשאנער שטערך
דאם װארט מיט׳ז
מיט שטײנער און
דער בוים דא ,דער
זינכט ליד אונטער

רידל און טראהטאר,
זאמד אויפ׳ן װעג׳ —
אונטערגעהא?טער
שארף פון דער זעג.

עס ליכטיגט זיך שנעל דער םד הכל
פון דעם ,װאם איז שויז אפגעטאן— ,
דאם װארט איז א ליכטעער פאקל
ארום א צעפלאטערטער פאן.

דער טויזנטער נומער דער שינ^,
אט איז שוין דער טויזנט־און־אײנם— ,
עם צינדן אן װערטעו /װי קינען
א פײער א לויטערם׳ א רײנם.

די פאן איז די זעלבע ,װאם פלאטערט
אויף גאנצז סאװעטךפארבאנד— ,
מען װעט דאר נישט װערן פארמאטערט
צו בויען און רײםן דאם ^אנד.

עם איז נישט פאר שטעט צו פארברענעז,
נאר פייער ,װאם לײכט אוז װאם שײנט- ,
די װערטער םון מארקםן און ילעניז
באלײכטן ,באשײנעז אונדז הײנט.

דער
דעם
דאס
דאם

טויזנטער נומער דערשינען,
טויזנטן נומער דערלעבט— ,
װארט איז דעם לעבן צו דינעז,
װארט איז אין לעבן פארװעבט.

דאם
אזוי
דאם
מיט

װארט איז נישט מער בלויז פאר האפליעם דאם לאנד בײ די בערגלעד כינגאנער
לעבט אויוי דורר דעם ארבעטער־איד,
זיד נישט מיר אוז נישט דיר— ,
דער ״שטערן״ ,דער בירא־בידזשאנער
װארט מיט׳ן װאו?ם םון קארטאםליעס,
קוקט װאכיג צעפינקלט ,צעגליט.
?ינדער אויח שװעל פון א טיר.

נײלעבן

)מערץ(1937 ,

דערשינען דער טויזנטער נוסער,
דער טויזנט־אוז־אײנם איז שוין דא— ,
די װערטער ,װי םרוכטז אום זומער.
געצײטיגטע ,רײפע אוז זים.
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£שה :אדיר

א גרום דיר בירא-בידזשאן

;יט מיט װערטער נאר מי ט װערק־טאט װאלט איך װעיצן
העלפן אויםטרעטן צום נײעם לאנד די שװע^
העלפן בויען װענט און קנעטן לײם
אוז מיטן טראקטאר איבער ערר־גרוד גײז.
און גײן מיט אײך אינאײנעם
אין געשפאן —
שװעםטער ,ברידער מײנע
אין בירא־בידזשאן.
ע׳בין װײט פון אײך אין גוף .איז גײםט דאך נ אענט!
איך הער איעדן שטערן װאם איבער אמור בלאעט.
איך הער דעם קלאפ פון טײגע׳ם וױלדן עק ;
ס׳ברילענדיגע ווא^ד ,װאם אנטלויפט פון העק.
יב׳זע װי הענט ציען זיך פון בלוטיקע קײטן
־צו אײך ,װאו זאפטילןע ערדן שטײען אנגעגרײטע —
װי קרוגז לײדי?ע לעבן פולע ברונענס.
)איעדן איז זײן פואער טרונק פארגונען!(
איך זע די מי װאם קלײדט זיך אויס אין זעט.
■איך זע די פעלדער אויסגעקעמט .פארגלעט.
די טײכן פול מיט פיש אויף שאבעם ,מאנטיק ,מיט װאד
די ױגנט אנגערױטלט ,פון כאלױמעם ג^יקי^ער.

ל .ר,וױטקא
מאמעלע מ ײן ,מאמעלע מיין,
שלאף שוין א ײן ,שלאף שוין איין.
אי ך װעל דיר דערציילן א מעשה׳לע באלה
דוי איך בין ,ד ײן ז ו נ ױ ,געגאגגען אין װ אלד;
געגאנכען אין װאלד צו האקן די שטאמען,
צו מאבן א שיף צו ש װי מען אוי ף י מ׳ ען,
די בייז ע אקולן צו קלאפן,
די פישעלעך גאלדענע כאפן.
דוי איך בין ,דיין ז ו נ יו ,א ריין אינם װאלד׳
און האק אין דעם בוי ם און דעפ בוי ם איך
צעשפאלט,
ב או ױיז ט זי ך דער האז און זאגט מי ט גע ב״זע ר :
— איך נ י ן איגפ װאלד דער שרעקלעבערי ק״םעי־,
דו זאלפט מיינ ע יװעלדער ני ט האקן —
איך פרעפ די ך אוי ף ב ״ ד ע פאר יבאקן י
— אנו :אר ,דו האזל־קאפאזל ,קום הער>
אנו ,לאמיר פרואװן װער־װעמען ,װער־װער! —
דערשרעקט זי ך דער האז און קוטט שוין ני ט מער.
ב א װ ײז ט זי ך דער פוקם און ה ײבט אן צו
שפרינגען :
— געפעלםט מיר אזוי ,אי ך װיל דיך
פארשלינכען —
דו ביפ ט א געשמאקער ,א גוטעד,
איך װעל דיך פארפרעגלען אוי ף פוטער...
— אנו נאר ,דו פיקםל־קאפיקפל ,קופ הער,
אנו ,לאמיר פרואװן װער־װעמען ,װער־װער!
אנטלויפט ער ,דער פוגןם ,און װ ״ ז ט זי ך ני ט מער.
און דא קומען אן די זועלף אוז די בערן׳
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הײנט ---------
בײם קערה 9־יעריקן װאם ש ײנט
װי עפעם אזא אפגילאנץ פון  9מאיי א ײביק ײט
װאם האט זיך איבער םאלק גויראדיק פארשפרײט —
מיט צוזאג פון די קערנער װאם װאקםן אויך אין קעלט.
זײ באגריםט אנהאלט נײער אין פאלע פון דער װע׳צט.
קײנמאל מער פון דר׳ערד ניט
די האנט װאס איז מיט שװײם
)א ,כ׳װײם ם׳פעלט דיר נאך א
דאך רויט איז דער ביטאכן אין

אפצואאזן
און גליק פארגאסן ■
סאך צום ביםל גוט.
פיאנעריש בלוט(.

אף אלע  70צונגן װאם קאיננז ה ײנט דײן לויב
א גרינצװײג? פון םריד עם טראגט צו אײד מײן טויב —
פון דאנעט־א ,מיזראך־ברעג פלארידישן
א גרוס צו בירא־בידזשא; דעם אידישן I
אין שארך פון לינטש־פאלמע אין ילוטיקן זאטד —
א גרום צו אלע הערצער װאם קלאפן הײס
אין בירא־
בידזשאן '
— מי א טי ,םלארידא 12 ,טן פעב״ .1937

װי גליד
מע בילט און מע ברילט — מ שוגע צו װערן ;
די שרעקלעפע צײגער ז ײ װייזן,
מע װיל מי ך אוי ף שטיקער צערייםן,
די שלונגען ,די צונגען ארוים און א ריין— ,
מאמעלע מ ״ ן  ,אוי ,מאמעלע מיין 1
האט
האט
דער
און

םטאלין דעח־וערט ,װאם טו ט זי ך אין װאלד,
םטאלין א טאנק ארויםגע שיקט באלד.
טא;ק ־ אט די ח ױ ת צעשלאגן,
מיך צו דעיר מאמען געטראגן...

מאמעלע מ ײן ,מאמעלע מיין,
שלאף ני ט איין ,שלאן :ני ט א ײן.
איך װעל דיר דערצײלן ,װילםט װי םן מםתפ,
װי אי ך בין ,ד ײן זו נ ױ ,גע ש װאומען אין ים,
גע שװאומען אין ים צו זען די ב ר ״ טן
צו קוקן אין טיף ,צי װאקםן דארט ק װ ״ טן,
די בייזע אקולן צעקלאפן,
די פישעלעך גאלדענע כאפן.
אזוי װי מ ײן שיף אין כװאליעים איך שטויס,
אזוי װי איך צי א גאלדנס ארוים,
ב א װ ״ז ט זי ך א ראק ,ער דרײט מי ט די צ װאגגען:
— אי ך שלעפ דיך אין גרונט ,איך נעם דיך
געפאנגען.
םע װעט דיר ני ט העלפן ק ײן קלאכן,
מיט מי ר קאן זי ך קי ע ע ר ני ט שלאגן !
אנו נאר ,דו ראקל־קאבאקל ,קום הער,
אנו לאמיר פרואװן װער־װעמען ,װער־װער ! —
דערשרעקט יך דער רא “ און וו ײז ט זי ך ני ט מער.

און דא ,װי א באר; ,דער יװאלפיש ב א װ ״ז ט זיך,
און רײבט זי ך אין שיף .אין קאפ ,זאגט ער
בייםט זיך— ,
— סע קיצלט מיך שטארק אין די אנכלען,
מיר גלוסט זי ך מי ט דיר זי ך צו ראנגלען...
— אגו נאר ,דר פעמפיק ,אנו ,קום אהער 1
אנו ,לאמיר פרוא װן װער־װעמען ,װער־װער ! —
באהאלט זי ך ךער װאלפי ש און װ ײז ט זי ך
ני ט מער.
נאר דא קו מען אן די רעכנס אדן װינ טן,
זיי כאפן מ ײן שיף ,און שטיקעיר ז ײ שינדן.
אין ים לוי פן בערגלעך און גריבער,
אט קערט מען מ ״ ן שיפעלע איבער,
די גריבער די פינצטערע שלינגען מי ך א ײן,
מאמעלע מ ״ ן  ,אוי ,מאמעלע מ ײן I
האט םטאלין דערהערט ,װאם טו ט זי ך אין ים,
האט םטאלין גע שיקט אזיא הידראפלאן —
ער האט יענעם שטורעם צעשלאגן —
און מי ך אינם קרעמל געטראגן.
מאמעלע מי י ן  ,אוי ,מאמעלע מ ״ ן ,
מע עפנט די טיר ,און װער קו מ ט א ריין ?
און היי ־ ט מי ך ארוף צו זי ך אף די הענט
צו זיך ,אט אזוי ,דוי טאטע מיך נעמט,
און פרעגט מי ד אלץ אוי ם׳ װאש טו ט זי ך
אין ים— ,
נו ,טרעף ,װער דאפ אי ז ? דו װ ״ ם ט שוין מסתם...

נײלעבן )מערץ(1937 ,

אהרז קודץ

א לאנד אױף דער ערד
)צו דער היםטארישער געלעגנהײט פרן  9יאר בירא-בידזשאן(
ליגט א לאנד אויף דער ערד פון ?רישטאלענעם פראסט
און זוניגע װעלדער האלב־טראפישע,
דאס גאלד פונם לאנד האבן צייטן פארצױגן מיט ראסט
און גרײכן אהין זיינען טרוימען געװעז אוטאפישע.
האבן באנען פארשלאפענע
איז קײנער אויף װארצלען
כאטש שװער געװען גלויבן
איז דער טאג פונם אנקום

י^ויפן רעלםן — װירעס שטאקענע ,גלאינציגע ,שארפע׳
אין לאנד װאו זון און מענטש דאם גאלד צעשמעלצן,
מ ײנ ט גיט מער דער זינגענדיגער חילום אויף אן אלסער ה א רפ ע:
דער חלום טרײבט דעם שטאלענעם לאקאמאטיװ אויף פעסט־
געפאסטע רעלפז^
און װאו
א בארג ,און װאו
א ״בער׳/
r׳
או; װאו אן אור־פעלז— ,
װאו א
שטער— ,
דער מענטש
װאם קומט פון כנעז
ביז אהער
האט לוראפט און פרײד
פון אלע זײנע אוד־געטער — שעפערישער ,מער.

דערשלעפס זיר אהין װען— ,
און בליען אין לאנד ניט פארב־ציב־ן/
אז ם׳ליגן נאך רעלםן צוריקװעגן— .
— װי גרויםע געשיכטע פארשריבן.

איצט לױפז שוין באנען טאג־טעגלעך אין יאג,
איבער זיכערע רעלסן איצט רוישן עקספרעסן :
ס׳האט א לאנד זיך דערשלאגז ,האט דאם לאנד אונז געזאגט:
אין גאלדענעם לאנד װעט דײן פאלק זיך באזעצן.
איצט יאגן די יארן אלײן װי עקספרעםן.
נאך א; אײנציגער יאר — װעט זײן יארן א צענדליג.
די ארעמע שװעםטער ״בת צױן״ — מיט׳ן חאום פארזעסן— ,
האט די אלטמוידישע יאר; דורך ױנגקײט געענדיגט.

איז דא דער טאג ,דער מענטש
אלײן א ליכטיגער לאקאמאטיװ״
װאם פירט דאס לעין אוז די צײט צום ליכםיגםטן אקרענט
און זיגט איבער מאך פון אור — מיט זײז באגײסטערטן טאטױו-.

ב .גוטיאגםקי

הינט
)צו דער רעדע פון חבר מ .מ .ליטװינאװ

)א

״ס׳אן אלטער כלל — אז דו זאלםט עפ ניט װיםן ! —
א הונט ,װאם בילט׳ האט קיינמאל קײגעם נישט געביםן..
דאם װײםט אפילו דאך א פיצל קינד״•
״נו יא״ ,האט זיך דער ױנגערמאץ צעשמײכלט :
״איך װײס דאם אויכעט אױסגעצײכנט,
װער װײםט אבעה צי װײםן דאס די הינט?...״

מ ע ל(

עס זײנען הינט אמאל א ױנגנמאן באפאלן,
געבילט ,געװארפן זיך ,געקראכן פון דער הויט.
דער ױנגערמאן האט צוגעשארט זיך צו א פלויט
)אפנים ,נישט געװען קײן גרויסער באלן
א ליטקע אײנצושטעלן ,צי א הױז(,
געטאן פון פלויט א שלעפ ארוים
א גראבן פלאקן
און װײטער זיך אװעק
זײן װעג.
״אױ נאר ,דו נאו־! װאם האםטו זיך דערשראקז?״
האט א פארבײגײער געטא• בא אים א פרעג :

מ .באטשעװאצקי

אפן 8טן אלפארבאנדישן ראטךצוזאמענפאר(.

איז װאם איז דא דער מײן ,װעט מען דאך £רעגז —
דער מײץ איז דא א פראםטער מײן:
ניט זוך קײן ייושר בא דעם הינטישן געבײן —
װיבאלד א הזנט ,באדארף זײז גרײט א שטעקז !

א

דאנק

געווען אונזער נעכטן
איז פינצטער און לאגג— ,
פאר ליבטיק צעעפנטן מארגן — א דאנק I

די פרובט פון דער מי
האט געשלונגען די שלאנג— ,
פאר קרעפטיגער זעט און דערפילונג — א דאנק!

פאר זיך און פאר אלע,
פאר מוגטערן גאנג— ,
דעט פירער דעם גרויםן ,אויף אידיש — א דאנק I

פון װיםטיקע טעג
מיר ,־.עדענ־ען דעם צוױאנר— ,.
פאר פרייח״ט פאר כרויםער און העלער —
א דאנק 1

קײן הײם ניט געהאט
אויך אין טרוים ,אין געדאנק,
פאר זיכער דעראבערטן״הײמלאנד — א דא;ק !

און װעט מען װען באדארפן,
מ ״ן הײפער פארלאנג
דאם לעבן צו שענקען דערפאר מיט א דאנק I
בארקאװ1936 ,

ביילעבן)־מערץ(1937 ,
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דער בינען-ציכטלער לאװער אין קאלבאז אויןז ל&װרענטיעװ׳ם נאמעז
אין בירא-בידזשאן
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דארט׳ װאו
פאו זיך
ױנגע שאכמאט-שפילער אין א קינדער-קעמפ
אין בירא-בידזשאן.

אין א ביבליאטעק אין לארינדארפער אידיש[
נאציאנאלן ראיאן אין קרים

די פיאנערקע ,רױוע ראבינאװיטש,
אין א כעמישער לאבאראטאריע,
אין בירא-בידזשאו

щЫм

א*ץ ד ע ר א י ק א ר ב א ו ו ע ג ו נ ג
בארים ראגין ״אילןאר״־ברענטש
פון נױ בראנזװיק האט געשאפן
 75דאלאד פאר א טײפרײטער
קײן בירא־ביחשאן
דורך א פארדריםלעכן ט עו ת אי ז אי ן י אנו אר
נומער ״ נ ײ ל ע בן ״ ג ע װ ען באריכטעט ,אז דער
בארים ר אגין ברענטש האט בא ז ײ ן יערלעכן
באנקעט געשאפן  15דאלאר פאר א טיי פ ר ײ ט ע ר
ק ״ ן בי ר א־ בי דז ש אן .עם האט געדארפט באריכ־
טעט װערן ,אז די ז א מ לונג האט א ר ײנ ג ע ב ר אנ ט
 75דאלאר.
דער ט ײ פ ר ײ ט ע ר אי ז ש ו י ן איי נ ג ע קוי פ ט גע־
װארן א ו ן .ע ר אי ז אפגע שיקט געװארן דעם  21ט ן
פעברואר א וי ף דער זעלבער שין־ ,א ו י ף װעלבער
עם אי ז אפגע שיקט גע װארן פון דעם ״ אי ק א ר ״ א
גאנצער טראנםפארט מ א שינ ען פאר דער בירא־
בידז ש אנ ע ר דרוקערײ.

חבר אבראמאוױטש׳עס טור
אין קאנאדע
דער טור װאם אונז ער נאציאנאלער םעקרעטאר,
חבר אבראמא װיט ש ,מ א כ טי אי צ ט ע ר איבעיר די
שטעט א ון שטעטלעך פון קאנאדער וועסט ,פאר־
שפרעכט צו ברענגען גוט ע רעזולטאטן.
אי ן װ י נ י פ ע ג האבן די חברים נאך גי ט צוגע־
ג ר ײ ט אלע מ י ט י נ ג ע ן ,און ער װעט זי ך דעריבער
אפשטעלן דארטן א ו י ף ז ״ ן װעג צוריק .ער װע ט
דארטן פארברענגען ארום  10טעג .מי ר דערװארטן
פון װי ני פ ע ג ,אז ז ײ װעלן דורכפי רן דעם ט ײ ל
פון זיי ער ארבעט פאר דער ליינ א טיי פ־ ק א מ פ אני ע
מי ט דערפאלג.
פון קאלגארי ש ר ײ ב ט חבר א ב ר א מ א װי ט ש :
״דא האב אי ך געטראפן א ג עזונ ט ע םביבה .דער
״ אי ק א ר ״ ארבעט צו ז א מ ען מ י ט דער פרץ שול א ון
ז ײ האבן ש ו י ן ב א װי זן א ו י ף א ז וי פיל צו נ א־
פ ר ״ נ ד ן זיך ,אז װ ען עם קו מ ט אונזערער א מענטש
איז ער דער ד.אםט פון דער פרץ שול פונקט ז ו י
ער אי ז דער גאסט פונם ״ איק אר״.
״דער םך הפל אי ז  ,$99.35א וי ף דער פו מ ע
שיק איך אייך  3מאני־ארדערם $68.75 ) ,פאר
דעם ל אינ א ט ײ פ מ א שין 15 ,דאלאר הו צ או ת און
 $15.00פאר לעטעראטור(
* * *

פון װ אנ קו א װ ער
קורצן ברױול :

האבן מי ר

דערהאלטן א

״ אי ך האב דא געהאט  4דערפאלכרײכע ארוים־•
טרעטונגען .אי ך שיק א ״ ך צ װ ״ מאני־ארדערם
א וי ף  150דאלאר  120 :דאלאר פארן ל אינ א טיי פ
און  30דאלאר פאר הױצאות.״
ה ײ כ ט עם ,אז ד ע ר װ ײ ל הערן מי ר זיי ער גו ט ע
 :ײ ם פון דער װעםט .מי ר ־ א פן אז אלע פונק טן
װאם חבר א ב רא מא װיט ש װע ט ב אזו פן װעלן נאכ־
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טאן דעם ביי ש פי ל פון קאלגארי און װ אנ קו א װ ע ר
און װעלן מאבן אונז ער ק א מ פ אני ע פאר א
דערפאלג.
אי ב ע ר הוי פ ט דארפן זי ך א נעם טאן צו דער
ארבעט אונז ע ר ע דר ײ ג רוי ם ע שטעט  :מאנטרעאל,
טאראנטא און ׳װיניפעג״ א ו י ף ז ײ ל ײ ג ט דער
אוי ם פי ר־ ק א מי ט ע ט די הוי פ ט ־ ג ע װי נ ט .זיי דארפן
און װעלן שפילן די אנ ט ש ײ דנ ד ע ראל.

פאלגנדיגע שטעט האבן
צוױשן זיך געשלאםן סאציא־
ליסטישע פארמעסטונגען
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
( 10
( 11
( 12
( 13
( 14
( 15
( 16
( 17
( 18

נ ױ יארק מ י ט שיקאגא.
באסטאן מ י ט פילאדעלפיע.
לאם אנדזשעלעם מ י ט פיטםבורג.
ד ע ט רוי ט מ י ט קלױולאנד.
נוארק מ י ט װ א שינג ט אן.
אלבאני מ י ט פאקיפםי.
װילקעם באר מ י ט בינג ה ע מ ט אן.
אטלאנטא מ י ט מעמפיס.
ל ״ ק װ א ו ד מ י ט נ ױ בר אנז װיק.
רי ט שמ אנד מי ט נארפאלק.
םיאטל מ י ט ס ױ םי טי.
מינ ע א פ א לי ם מ י ט קענזעם םי טי.
ספרינגפילד מ י ט פאל רױוער.
פארטלאנד מ י ט פעטאלומא.
דענװער מ י ט אינ די אנ א פ א לי ס.
עזבורי פארק מ י ט אלענטאון.
באלטימאר מ י ט םאן פראנציםקא.
דאלאס מ י ט מי ל װ א קי.

באגריםונגען ,געזאמלט דורך
דעם איםט־נױיארקער ״איהאר״
קארפ
פ ײן
מ .לי ב א װ
פישעל
ם .םאלװער
ם .קאל

א .פ מי ט
מ .פאט
ליפםקער
בענענפ אן
 лברעזלער

א בריװ פון סאן אנטאגיא
אוי ף אונז ער איקאר מ י ט י נ ג מ י ט א פאר װאבן
צו די ק האט א חבר פארגעשלאגן ,אז אנשטאט א ױ ן
סעקרעטאר ,װעלכער זאל דארפן אליין טאן די
גאנצע ארבעט ,זאל אוי םג ע ק לי בן װערן א םעק־
רעטאריאט פון פינף פערזאן.
דער ״םעקרעטאריאט״ ב א ש טיי ט פון די
א ון די הברים
חבר׳טעם שייפער און ליפ שי ץ
ד ײ װי ד ם אן ,עפ שטיין א ון אלבערטם.
מי ר האבן באשלאםן האיבן א ײ ן ביז נ ע ס מי ־
יעדן מ א נ א ט ;
טי נג א ון א ײ ן קו ל טו ר־ מי טינ כ
אוי ך אנ צו פי רן א םיסטעימאטישן א ון א ק טי װן

ק א מ פ ײן צ װי שן באקאנטע ל ו י ט א ב א ש טי מ ט ע
ליםטע צו ג ע װי ג ען נ ײ ע מי טגלי ד ער.
ביטע ,שרייב ט אונז ג ל ײ ך וועלכע נ װ ע ברא־
שורן אי ן ענגלי ש א ון א י ן אי די ש אי ר האט ,װ א ם
מער קענען פון איי ך באשטעלן א ו ן צ ע ט ײ לן.

ב .ה .אלבערטפ.

79־יעריגער איקאריםט באגריסט
בדאנזװילער בירא־בידזשאן
פײערונג
חברים  1אי ך באגרי ם א ײ ך מ י ט אונז ע ר
און
ג רוי םן ױ ם ־ טוב פון בי רא־ בידז ש אן,
מיר מ עגן ז י ך טאקע פ ר ײ ען מ י ט אזא װ או נ ־
דערלענן ױ ם־ טו ב .ש ו י ן טויז נ ט ע ר יארן אז
מי ר ז ״ נ ע ן צ ע שפר ײ ט אי־ ע ר דער גאנצער
װעלט א ון אין ערגעץ לאזט מ ען אונ ז  :י ט
רוען .מי ר ז ײ ג ען אי ב ע ר י ג י ״ אלע פעל־ער,
:אר מ י ט א ײ ן זאך ט ריים טן מי ר זיך ,װ א ס
אונזערע עלטער עילטער ז ײ ד ע ם ה א בן ג עז אג ט
צו אוגז ,אז א היל ף צו א ונ ז װ ע ט ד ע מ אל ט
קו מ ען ,װען מ שי ח װעט קומ ען .א ון אט ז ״ נ ע ך
דורכגעג אנגען טויז נ ט ע ר און טויז נ ט ע ר יאו־ן,
און פלו צלונג אי ז טאקע ג ע קו מ ען מ שי ח ,אוך
אפילו אן א וו ײ םן פערד ,װי אי דן דערוױארטן.
עם אי ז ג ע קו מ ען דער פ א װ ע טן פארבאנד ט י ט
א ון א רוי םג ע־
ז ײ ן ג רוי םן פירער סט א לין
פירט אי דן פון ז ״ ע ר אמ אליגער געטא ,האט
ז ״ געגעבן ערד ,ארבעט און אי צ ט א ו י ך בירא־
בי דז ש אן ,א ון הא ט ג עז אג ט  :א ו י ף דער כ אנ־
צער װעלט זעגט איר אי ב ע ריג ע ,אי ן ם א װ ע טן־
פארבאנד ז ענ ט אי ר אבער ט ײ ע ר ע קינדער װי
אלע פעללןער ,א ו ן אי ך ג י כ א ײ ך דאפ רייפע■
לאנד בי ר א־ בי דז ש אן ,א ון אי ך ז אג א ״ ך אז
גאר א י ן גי בן װעלן דארט טויז נ ט ע ר א י ד ן
ג עפינ ען א געיזוגטן א ו ן א רו אי גן לעבן.
לאמיר האפן ,אז די ם א װע טן מאבט צוז א ־
מען מ י ט אלע איר ע פ ר ײנ ט פון גאר דער װ על ט
װעלן באזױ-ז אלע בי ט ע ר ע שונ אי ם .דענםטמאל
װעלן מי ר די ז ע נ צן מ י ל י א ן א י ד ן פון דער־
גארער דועלט פ ײ ע רן דעם ו.רויפן װ אונד ער ל ע בן
ױ ם־ טו ב פון בי ר א־ בי דז ש אן .דאפ אי ז אונז ע ר
אלעמענם װאונש.
פון מי ר רהל זאלעםקע.
ד ע ר ב ״ ,חנ רי ם ,בעט אי ך א ״ ך  ,נ ע מ ט אן
מ ײ ן קל ײנעם ייי ט ר אג פון  3דאלאר.
)די ש ר ײ ב ע רין פון דעם ב ר ױו
יאר אלט(.
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מר .און מרם .אבדהם סאבילאה
פאל ריװער ,ניאסס.
מיר גריםן  gיאר בירא-בידז שאן

נײלעבן

)מערץ׳ (1937

אב .עפשטײן

אויפז פרישן הכר פון חבר׳טע ראוז האלפעוט

ראוז האלפערט ,די מאמע פון יעדער *ראגרעםױוער ב א װעגונג אין
אלבאני ,איז ני ט מער צ װי שן די לעבעדיגע .ש טיי ענ דיג אוי ף איר פאםטן
איז זי פאראליזירט געארן ,און נאך דעם װי זי איז אפגעלעגן צוגע־
ש מיד ט צום בעט חדשים לאנג אין די שרעקלענסטע גײםטיגעי און פי־
זי ש ע יםורים תאט זי דער טוי ט באזיגט.
א גרויםער פארלוסט ,א שרעקלעכער קלאפ פאר דער פראגרעםױוער
.באװעגונג ,און באזונדערס פאר דער פראגרעםױוער באװעכונו .אין אלנ אני.
מיט דעים טוי ט פון חבר׳טע ראוז האלפערט האט די ארבעטער באװע־
גו נ ג און די פראגרעםיװע ב א װ עגונג בבלל פארלארן אײנעם פון אירע
אייבערגעגעבנםטע און אפפערװיליגסטע טוער און פירער.
מי ט דעם טוי ט פון חבר׳טע ראוז האלפערט האט די מעכשהײט פאר־
דארן אײנעם פון אירע בעסטע און אײדלםטע מענטשן.
חבר׳טע ראוז האלפערט איז כיט נאר געװען אן אלז ײ טיג ע ד־עזעלי
שאפטלעבע טו ע רין און איבערגעגעבן דער •ארבעטער־באװעגונג מיט ל ײכ
»ון לעבן ,נאר זי האט אוי ך פארמאכט א ברײט מענטשלעך הארץ.
צו פריש איז נאך די װ אונדן צו שטארק דער װיי ט אג צו קאנען
קאנצענטרירן די געדאנקען ,אפפרישן דעם זכ רון ,און געבן א ג ענוי ע אפ־
■שאצונג פון חבר׳טע ראוז האלפערט׳ס פארדינםטן אלס געזעלשאפטלענע
טוערן און אדם ׳ברײטהארציגער מענטש .איך יװעל זי ך דעירפאר בא״
שריינקען מי ט פארצײכענען ב לויז די פאלגנדיכע מאמענטן :
האט זי ך עם געהאנדלט װעגן ג רינדן א ברענטש פון דעם איגטערנא־
צי אנ אלן ארבעטער ארדן ,איז מען געקונוען צו חבר׳טע ראוז האלפערם,
און צו פארדאג־ען איר ט ע טיג ק ײ ט און א״נ פ לו ם פונקצי אניר ט אי צ ט
■אין אלבאני א פראבטפולע ,לעבעדיגע ארגאניזאציע.

!SHOW MOVIES

Greetings from

F in e s t T a l k i e s
a v a ilu se in C lu b s , C e n te r s ,
S c h o o ls , e tc .

A GROUP OF
FALL RIVER FRIENDS
OF BIRO-BIDJAN

Greetings fro m

W o r l d ’s
a b le f o r

A GROUP OF
PROVIDENCE FRIENDS

SOVIET and
•JEWISH TALKIES
F ir e p r o o f equ ip m en t rented
and sold th ru o u t th e U.S.A.

J. M. Kramer
M. Spark
Katzman
Ph. Targow
J. Soorkis

Y. Alexander
M. Kanovitz
Max Caplan
J. Abrams
K. Feldman

האט זי ך עם געתאנדלט װעגן אנדערע אונטערנעמונגען און אקציעפ,
װאס האבן נאר געהאט ק ײן פראגרעשיװן באראקטער ,איז מען געקומען
צו חבר׳םע ראוז האלפערט.
חבר׳טע ראוז האלפערט ,האט ני ט נאר געהאלפן יעדער פראגרעסױוע
ב א װעגונג און אונ טערנע מונג מי ט איר ראט און טאט ,נאר האט זי ך
געשטעלט אין פראנט ,אין דער פירערשאפט ,און מי ט איר פײער פון
ג לוי בן און עג טוזי אז ם אנגעצוגדן די ארומיגע.
אט שטייט זי מיר די אוי גן אלם פארזיצער בא א מי טי נ ג פון דעם
איגטערנאציאנאלן ארבעטער־ארדן ,בא א מי טינ כ פון ״איקאר״ .אט תער
איך איר שטימע ,זי רופט ,זי װערןט ,זי מונטערט און באגייםטערט פ אי
ווײטערדיגער טעטיגק ײט,
חבר׳טע ראוז האלפערט איז געװען א פירערין אדן ג ל ״ כ ציי טי ג א
פשוט׳ע טו ערין .אט האט זי געדעדט בא א פארזאמלונג ,פארט ײדיגט א
שטאנדפונקט ,באלערנד דעם עולם ,און אוי ף מארגן איז זי ארומגעגאגגען
פארקויפן ליטעראטור אדער בילעטן פאר א לעקציע אדער אוגטערנעמונכ.
חבר׳טע ראוז האלפערט איז געװען ערגםט קראנק .זי האט כעליטן
פין א הוי בן בלוט דרוק .די דאקטוירלם האבן מי ט איר שטענדיג א ײנג ע׳-
טענה׳ט ,אז זי מוז זי ך צו רי ק ציען פ.־ז געזעלשאפטלעכער טעטיגק ײט.
זי איז אבער געבליבן שטיין אוי ף איר פאסטן און ,װי שוין פריער
געזאגט ,איז זי אוי פן פאסטן געפאלן א פאראליזירטע ,און שוין ליגנ־
דיג א פאראליזירטע אין יבעט האט זי זי ך י י ז דעם לעצטן מאמענט פדן
איר לעבן אינטערעפירט מי ט די געזעלשאפטלעבע ארבעטן ,מי ט וועלכע
זי איז גע װען פארבונדן.
איך װעל ש טענדיג מי ט אכטונג עירן איר אנדיינר.,

OF BIRO-BIDJAN
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Rose Bernstein Dr. P. Bernstein
L. A. Cnasan
M. Bernstein
L. Schwartz

GARRISON FILM CO.
C it y

Y o rk

1600 B ro a d w a y , N e w
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SEE...

Sailing on

S.S. BERENGARIA
April 15, 1937
Visit Leningrad, Moscow, Kharkov, Kiev
MAKE YOUR RESERVATIONS NOW
TRAVEL CHEAPLY AND COMFORTABLY

Tours and Steamship tickets sold to all parts
of the world. Book your passage through:

THE LAND OF THE SOVIETS
TRAVEL WITH OUR

EXCURSION OF WORKERS
AND DELEGATES
to the

WORLD TOURISTS INC.
New York, N. Y.

U. S. S. R.

175 Fifth Avenue

for

ALgonquin 4-6656 - 7 - 8
CUNARD WHITE STAR LIMITED

CELEBRATION

FIRST

MAY

29

נײלעבן)מערץ(1937 ,
¥

____________

ארםןף טעאםןר
 247װעםט  48טע גאם
טעלעפאן  :טשיקערינג 9־ 8־7157־ 4

!ןיי ט ך

א נײע פיעםע

פון ה .לײװיק
רעזשי  :ױםף בולאװ

מוזי ק :בען יאמין
טע נץ; בנימין צמח
דעקאראציעם :מ 4זאלאטאראװ
אויד

200,000

פאלקם־קאמעדיע פון שלום עליכם
בײדע פיעםן געשפילט יעדע װאר
פר״זן 50 :ם75 ,.ם $1.00 .אוז .$1.50

SECOND AVENUE
BATHS
2nd Avenue corner 1st Street
New York City
LARGEST and MOST MODERN
RUSSIAN and TU R K ISH BATHS
with
HOTEL ACCOMMODATIONS

R ates:

־Day ■$1.00 Night $1.25
In the vicinity of all subway and
elevated trains. New 8th Avenue
Subway Station across the street.

Tel. ALgonquin 4-3738

לאנדאן ,אנטאריא
פאר דער גאנצער צ ײ ט װאם דער ״איר,אר"
עקזיסטירט איז אונז ני ט געלונגען צו שאפן א
ברענטש אין לאנדאן .איצטער קענען מיר גראטו־
לירן די פ ר״נ ט פון בירא־בידז שאן אין לאנדאן
װעלכע האבן פארמירט א בירא־בידז שאן קאמי־
טעט .די נאציאנאלע עקזעקוט ױוע פון קאנאדער
איקאר באגריםט לאנדאן ,און זאגט־צו צו שטיין
מיט ז ״ אין איינגער קאאפעראציע און העלפן
די פרײגט פון לאנדאן צו באהעפטן זיך מי ט דעם
אוי פ בוי פון בירא־בידז שאן צו װעלכן ז ״ האבן
אזא פר״נט שאפט און ליבע.

״נײלעבן״
זינ ט די נאציאנאלע קאנװענשאן פון קאנאדער
״איקאר״ האט ׳באשלאםן צו אנערקענען ״נ ײלעבן״
אלס אונזער אפיציעלן ארגאן — האבן מיר גע־
טאן גוטע׳ ארבעט פאר דער פארשפרײטונג פון
״נ ײלעבן״ אין קאנאיע .די פעקלעך ״נ יילעבן״
קומען ארײן אין קאנאדע װי פאלגט :
 200 -----קאפיעס״
200
מאנטרעאל -----------------------
и
200
װיני פ עג ■-------- — ------------
!/
50
װעללאנד — • — ----------------
//
עדמאנטאן 2 5 ------ -----------------------
//
50
װאנקואװער ----------------------
//
50
װינדזא ר—---------------------
//
10
לאנדאן ---------------------------
//
10
אידנברידז ש ---------------------
//
50
קאלגארי -------------------------
//
10
פאםקאטון —----------- ---------
//
30
האמילטאן -----------------------
די ױ בי ל ײ אויםגאבע איז פארקויפט געװארן
אין צוץײ מאל אזוי פי ל עקזעמפליארן .אזוי
האט טאראנטא אליין כענומען  600קאפיעם פון
װעלכע איבער  500ז ײנ ען פארקויפט געװארן .עס
רוקן זי ך שוין בא אונז ארוים שלאגלער זואם
פארקויפן אליין גרויסע צאלן ״ניי ל ע בן״
אזוי דארף דערמאנט װערן חבר זעלאנסקי פון
טאראנטא וואס האט פארקויפט איבער  50קאפיעם,
און חבר׳טע נאז שניצקי פון װיני פ עג װאם האט
אוי ך פארקויפט  50קאפיעס.
װען חבר אבראמאװיטש װעט צוריק קומען
פון ז ײן טור ,פלאנעװעט דער אויםפיר־קאמיטעט
צו אנפירן א קאמפאניע פאר פארגרעסערן דעים
פארקויף פון ״נ ײלעבן״ װי אוי ך די צאל
םובםקרײבער.

גרום פון דרוקער־קאמיםיע בײם
״איקאר״ צו די דרוקער
אין בירא־בידזשאן
חברים־דרוקער אין בירא־בידז שאן I
דיער ה ײנ טיג ע ר טאג 21 ,טער פעברואר ,װעט
פאר אונז פארבל״בן אוי ף שטענדיג איינגע־
קריצט אין אוגזער זברון.
היינ ט זוערט פונם ״איקאר אװעקגע שיקט
דער ערשטער טראנםפארט דורלן־מאשינען פאר
דער צענטראלער דרוקערײ אין דער אידי שער
אויטאנאמער געגנט.
מיר דענקען ,אז מיר דואבן געטאן אלי3
לויט אונזערע מעגלעכקײטן און אוי סג ע קליבן
די פאםיגםטע און בעםטע מ א שינען ,און גלייכ־
צ ײ טיג געזארגט אז ז ײ זאלן ז ײן אזוי
איינפאך און דויערה אפ טיג װי נאר מעגלע־
מיר האפן ,אז איר װעט זיך שנעל איבערקװא-
ליפיצירן און אן ש װעריגק ײטן באהערשן די
מא שינען.
פאר א שענערער און גרעםערער טעגלעכער
צ ײ טונג !
פאר שענערע און בעםערע ביכער און
זשורנאלן !
פאר א העבערער  pולטורעלער ב א דינונג פוך
װאקםנדיגער אידי שער אוי ט אנ א מער
דער
געגנט !
א פלאטיגן גרוס די אידי שע פיאנערך
אין בירא־בידז שאן !

טעכנישע קאמיםיע פון דרוקער
בײם ״איקאר״ :
מ .אונטערמאן
י .יוראקאװ
נ .דובראװ

א .האיטמאן
י .מ .לײזעראיװיטש
מ .ראדזשער

 2םמאל,
ש .אלמאזאיװ,
.

פארזיצער
סעקרעטאר.

טדױער רעזאלוציע
מיר ,די מיטגלידער פון דעם איקאר קדלטדר
קלוב אין מאוגט־וױערנאן ,דריקן אוי ם אוגזער
טיפן טרויער צו די חברים פרידמאן אוי ף דעם
פריצייטיקן טוי ט פון ז ײער טאכטער ,און מי ר
האפן ,אז ז ײ װעלן געפינען א טרײםט אין אונזער
באװעגונג.
אקום ,םעקרעטאר.

AMERICAN
PHOTO-ENGRAVING CO., Inc.
)(Co-Operative Engravers

Special Reduced Prices for
W orkers’ Organizations
ESTIM ATES CHEERFULLY GIVEN

•
קאטס און פאטא־רעפראדוקציעם
פאר אלע זשורנאלן און אויםגאבן
םפעציעלע פרײזן פאר ארבעטער־
ארגאניזאציעם
קומט און איבערצײגט זיך
35-37 East 20th St.

New York, N. Y.

קומט פײערן דעם 9־טן ױבילײ פון בירא־בידזשאן
בײם גרויםארטיגן

״אקאד״ פאלהס־כאנקעט

זונטאג אװנט ,דעם ו2־טן טערץ
אין אוירװינג פלאזא זאל
אוירװינג פלײם און  15טע גאם^נױ־יארק
א בילעט .$1.25

אײנגעארדנט פון נױ-יארקער שטאטישן ״איקאר״-קאמיטעט
ארגאניזאציעם ,דערװײלט פארטרעטער צום באגקעט.
אלע זײנען געבעטן צו מאכן רעזערװאציעם פאר פלעצער אין פאראוים.
״איקאר״ 799 ,בראדװײ ,ניױיארק ,טעלעפאן  :םטײװעסאנט 2787־ .9
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A Letter from Milwaukee

D ear F rien d s:
We launched an extensive m em bership
drive. So fa r our success has been quite
g ra tify in g ; so perhaps you w ill be interested in our m ethods. My suggestion
w as th a t th e m em bers volunteer to hold
inform al g ath erin g s in th eir own homes,
to w hich th ey wmuld invite such of th eir
frie n d s and acquaintances as they considered good prospective m em hers. The
hostess w as also to invite two other
m em bers of th e Icor whom she considered b est suited to induce these women
to jo in up.
Our m em bers responded generously to
th is suggestion, and so fa r four such
g ath erin g s have already been held. I was
p resen t a t each of these and can report
th a t on those fo u r occasions alone we
signed up 17 new m em bers, some of
whom I am su re we can count on for
loyal and efficacious activity.
Now fo r a b rief sum m ary of our activities. Since th is last fall, we have shown
m arked im provem ent.
On Oct. 13, a t our opening m eeting in
our new head q u arters, we had a fine program , including a well-known speaker;
and we had an attendance of m ore than
150 people.
On th e 25th of the sam e m onth we held
a dance and tea party, w ith an attendance of m ore th a n 350 people. T his affa ir laid th e cornerstone to our growth.
On November 29, jo in tly w ith the
m en’s branch, we sponsored the concert
fe a tu rin g M axim B rodin and Zelda Zlotin . (I w ish th a t we could get them
again in th e n ea r future. They m ade
qu ite a sensation here. And no w onder!)
In December we held a large card
p arty , th e proceeds of w hich (th e sum
of $30) we sen t to your office for the
S panish w orkers.
You w ill rem em ber th a t, previous to
th is date, we sen t $10 also for the Spanish loy alist cause. In addition to this,
to g eth er w ith th e m en’s branch, we contrib u te d $25 for th e sam e cause, here in
M ilwaukee.
Our branch■ also raised $94 w hich we
gave tow ards freein g an anti-F ascist, who
w as sentenced to th ree m onths in the
House of C orrection, or $320 fine, for

an y suggestions to help in b etterin g it?
L et us h ear your com m ents on the idea.
*

*

*

H E L P BUILD T H E EN G LISH DIVISION OF T H E “ICOR” . . . READ AND
SUBSCRIBE TO NAILEBN. . . .
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te a rin g down the Nazi emblem a t a local
celebration.
Ju dging from all this, it would seem
th a t we are no t quite asleep.
MRS. LUBA GOLDBERG.

English Speaking Branch of
“Icor ״in Cleveland Reports
The first E nglish speaking Icor branch
of Cleveland, O. was organized in M arch
1936 and has a t p resen t 12 m em bers in
good standing.
T here is a Jew ish speaking Icor branch
in Cleveland w hich h as been in existence for a num ber of years, but we felt
th ere was a need of reaching a certain
elem ent of the E nglish speaking Jew ish
population th a t could not be contacted by
the Jew ish speaking branch.
Our group was p rim arily organized as
a cu ltu ra l society, and p a rt of our meetings are devoted to educational activities,
such as discussions of c u rre n t events
and book reviews.
A t p resen t we have broadened out our
activities still fu rth e r, and are now соoperating w ith the Cleveland chapter of
the A m erican League ag a in st W ar and
F ascism and are also supporting the
N orth A m erican Com m itte to aid Spanish Democracy.
A lthough our m em bership is still sm all,
we have been nevertheless engaged in
various activities.
In cooperation w ith th e Jew ish speaking branch, we are planning to hold a
celebration on M arch 28, on the occasion
of th e 9th annoversary of g ra n tin g BiroB idjan for Jew ish colonization. An interesting program is being arranged and expect to gain m uch prestige from it.

tion of the E nglish speaking Jew s in the
fight ag ain st fascism and anti-Sem itism .
Our organization is of the opinion th a t
the E nglish section of “N ailebn” should
be enlarged, if we are to reach th e Am erican Jew ish youth.
HARRY CHECEL, Sec.
11512 F a irp o rt Ave.
DR. H. SALB, Treas.
11603 K insm an R d.#

In Memoriam
We, the m em bers of the Richm ond Icor,
m ourn the death of our m em ber Sam uel
Schockett.
We pledge ourselves to ca rry on th e
good work, w ith g re ater energy.
We express our sym pathy w ith his wife
Lennie Schockett, in her hour of grief,
and we hope th a t she will find com fort
in the noble w ork of th e Icor.
R ichm ond B ranch of Icor,
M. L ezner, Sec.
GREETINGS FROM
GLENMORE
E L E C T R IC A L

SUPPLY

CO.,

Inc.

375 R ockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

R U S S IA N

ART

SHOP,

Inc.

PEASANT HANDICRAFTS
9 W e s t 42nd S tre e t

N e w Y o r k City

Greetings

קרײװעװ בױדער
־םן ױבי^ײ9 ב^גריםן דעם

Our branch h ea rtily endorses th e establishm ent of an E nglish division of the
Icor and tru s t th a t th is will m ake possible the dissem ination of inform ation
about Biro-B idjan and en list the coopera

פון בירא־בידזשאן
KRAVEF

BROS.

BIRO-BIDJAN JUBILEE BANQUET
TO

CELEBRATE

N IN E

YEARS
IN

OF

J E W IS H

C O L O N IZ A T IO N

B IR O -B ID J A N

Sunday Evening, March 21st, 1937 - 7:30 p.m.
At IRVING PLAZA, Irving Place and 15th Street, New York City
$1.25 P E R COVER
Auspices:

N e w Y o r k C ity “ Icor” Com m ittee

Make your reservations a t
“ IC O R ” , 799 B roadw ay, N. Y. City.

Phone:

S T u y v e s a n t 9-2787
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JACK AYRES

Highlights and Sidelights of N e w s!
T he fight of th e S panish L oyalists is
s till going strong. The fight for M adrid is
in creasin g in tem po. Today, w ith one
Com m ander-in-Chief, Jose M iaja, the
L o yalists are steadily fighting back the
F asc ist troops around M adrid. T his is all
v ery good new s b u t now m ore th a n ever
before they a re in u rg e n t need of food,
clothing and money. We can relieve you
of th a t excess m oney by sending it in
care of th is colum n. I t w ill be forw arded
to th e N orth A m erican Com m ittee to Aid
S panish Democracy. L et us get $100.00
in to th e L o yalist chest of th is column.
W ho w ill be th e first one?
Send money to
H ig h lig h ts and S idelights of News,
c/o N ailebn,
799 B roadw ay,
New York.
I am enclosing h erew ith $ .......................
for th e cause of Democracy in Spain.
Name ..........................................................
Address ......................................................
* * *
I t sem s to me th a t th e prize boner of
th e week w as th e one pulled by Lieute n a n t H a rk in of B a tte ry “D”, 244th Artillery .
In th e N azi G erm an language
new spaper “D eutscher W ekruf and Beob ach ter”, an ad appeared u n d er th e heading “A u fru f” ( “C all” ), calling on “young
G erm an m en”, to come into th e N ational
G uard and enlist, even if they have only
th e ir first A m erican citizenship papers.
L ieu ten a n t H a rk in says th a t he inserted
th e “ad ” because th e G erm ans are good
m ath em atician s and th erefo re should be
good in a rtille ry . I t is tru e th a t the peo-

pie th a t read th is Nazi new spaper m ay be
good in m athem atics bu t it is also a
know n fact th a t these sam e people happen to be good in the spreading of racehatred, anti-Sem itism , b arb aric destruction of all vestiges of hum an rights. Harkin says th a t the ad w as a "m istak e”. Is
it possible th a t someone could have told
Mr. H a rk in w here to place th is ad? T his
m ay look like a boner to you but it is
a little m ore serious to me.
*

*

He

F o r th e p ast year or so our E nglish Division Icor has been a m em ber of the
A m erican Jew ish Congress. L ast Saturday four m em bers of the N ational Executive of th e Congress including m yself
picketed th e K ress store on 39th S treet
and F ifth Avenue. In two m inutes we
had a police car a t the curb. Is it possible th a t K ress's store should be afraid
of pickets? G erm an m ade goods m ust
stop being sold in K ress stores and then
and only then will we remove our pickets.
Our answ er m u st be MASS PICKETING .
How about it N. E. C.? L et’s have a
larg e r and b etter picket line.
L E T ’S
REALLY START BOYCOTTING GERMAN MADE GOODS. L e t’s have less
ta lk in g and m ore ACTION.
**

r-

I am in receipt of a le tte r from th e
M adison, W is. E nglish branch of the
Icor and one from D uluth, Minn. In
M adison th e branch is again in full
sw ing and in D uluth they are going to
organize a branch. L e t’s h ea r from other
E nglish speaking branches. How about
le tte rs from Los Angeles, C al:. Cleveland,

“NAILEBN” CONTRIBUTORS
As we approach the third year of our existence, we have decided
to expand our English section to include the news, fiction, poems and
articles bearing not only on Biro-Bidjan, but on Jewish problems the
world over. It is hoped that this will be of great benefit to those
who do not read Yiddish.
“ New Life” is glad to announce that
among its contributors in the future will be the following authors:
JAMES WATERMAN WISE
PHILIP RAHV
MAXWELL BODENHEIM
MORTON DEUTSCH
HARRY KEMP

NAILEBN (March, 1937)

HARRY GRANICK
LEON DENNEN
PROF. CH. KUNTZ
CH. RECHT
ANNA LOUISE STRONG

Ohio, Boston, Mass, and L inden, N. J.?
W hich city w ill be th e first one to organize a new E n g lish speaking Icor
branch? W ake up Chicago, D etroit, San
F rancisco, K ansas City, and all th e o th er
Icor groups. Form Icor E n g lish speaking
branches. FORWARD TO A LARGE
EN G L ISH SPEA KING SECTION OF
TH E ICOR.
*

*

*

The E nglish Division of th e Icor in
New York City is in th e m id st of publish in g a p icto rial m agazine ab out BiroB idjan and Icor. I t w ill be rich in pictu res about th e developm ent of BiroB idjan. Many in te re stin g facts and figures on B iro-Bidjan. How do you th in k
a m agazine like th a t would appeal to
you? Could you sell m any copies of such
a publication? W rite to us and le t us
know w h a t you th in k about it.
Our group in New Y ork C ity has
form ed a City C entral C om m ittee w hich
will be the in itiativ e body fo r th e organizing of E ng lish speaking b ran ch es in
G reater New York. Our group is functio n in g well and in th e v ery n e a r fu tu re
we w ill be able to re p o rt v ery good
news. L et th e Jew ish sp eaking Ico r
branches in New Y ork sponsor a n English group of th e ir own. W e w ill соoperate w ith them 100% in help in g to
build th a t branch. HOW ABOUT IT
NEW YORK?
*

*

*

The Icor h as sent to th e Jew ish
P ioneers of Biro-Bidjan, ty p ew riters, a
linotype m achine, a photo-engraving
plant, a huge p rin tin g p ress and p rin tin g
supplies fo r th e cu ltu ra l w ork in BiroB idjan. T his is a gift of S o lid arity from
A m erican Jew ry to th e h isto ric b u ild ers
in Biro-Bidjan. Not a bad idea fo r th e
E nglish Division to ra ise a fund fo r th e
C u ltu ral In stitu tio n s in B iro-B idjan. L e t
us show th e so lid arity of th e E n g lish
speaking Jew s in A m erica by s ta rtin g a
fund for such w ork. H ere in New Y ork
the E nglish D ivision City Com m ittee is
ra isin g such a fund. How about th e o th er
groups helping to m ake th e F u n d larg er.
L et us know how you feel about it.
* * *
T his has been our first a ttem p t a t such
a column.
W h at do you th in k of it?
Should it be continued? Do you know
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T his m eans th a t the rig h t of plebiscite is recognized in
th e constitution.
A ll high ju d icial organs are elected by the Suprem e
Council of the U .S .S .R . or by the Suprem e Councils of the
U nion R epublics respectively.
T h e chief ju d ic ia l organ is the Suprem e C ourt of the
U .S .S .R . and it is charged w ith supervision of the ju d icial activity of all ju d ic ia l organs of th e U .S .S .R . and of
th e U nion R epublics. I t is elected fo r five years, as are
the S uprem e C ourts o f the Union R epublics and of th e
Autonom ous R epublics.
B oth th e governm ent and th e
S uprem e C ourt are accountable to th e legislative body.
Peoples courts are elected for th re e y ears by secret ballot
by citizens in the d istric ts in which they serve.
T h e S ta te A tto rn ey of the U .S.S .R . is selected by the
Suprem e Council for a term of seven years. H e in tu rn
selects S ta te A ttorneys for the U nion R epublics, etc., for
term s of five years.
O ne C h a p te r of the new constitution can be term ed th e
B ill of R ights. T he sixteen articles in this c h ap ter guarantee to every citizen the rig h t to work, the rig h t to re st,
th e rig h t to social security, the rig h t to educaion, equal
rig h ts fo r women, the equality of all citizens irrespective
o f n atio n ality or race. A rticle 123 declares th a t any
p ro p ag a tio n of racial or national exceptionalism or h a tre d
an d contem pt is punishable by law .”
A rticle 124 says: “T o insure to citizens freedom of conscience, th e church is sep arated from the S ta te and the
school from th e church.
Freedom to p e rfo rm religious
rite s and freedom of anti-religious pro p ag an d a is recognized fo r all citizens.”
A rticle 125 proclaim s freedom of speech, freedom of the
p re ss, freedom of assem bly and m eetings, freedom of street
processions and dem onstrations.
T hese rig h ts are assured by placing a t th e disposal of
th e toilers p rin tin g presses, supplies of p a p e r, public buildings, etc.
T h e new constitution is not only a declaration of new
rig h ts, b u t a record of achievem ents. These achievem ents
form th e b est gu aran tee of the new constitution.
T he
constitution embodies th e fru its of our p a st and p resen t
victories, a fte r m any struggles and privations.
I f you look a t the life, not of individuals and groups
of the form er ru lin g classes, but th a t of the people as a
whole, you will observe steadily rising stan d ard s of living,
general access to education, opportunities to p a rtic ip a te in
all kinds of economic, cu ltu ral and political activity, a real
tran sitio n from darkness to lig h t, from night to day. Nobody can deprive our people of th eir achievem ents and of

a n d on the horizon caught sight of A m erica, a little known
la n d w here it a p p e are d th ere w ere certain liberties which
bew ildered th e people and w here the sta te was adm iniste re d by different m ethods. T h e b u rea u c rat caught sight
o f A m erica an d flew into a rage. W h at country was th a t?
W here had it come from and w hat rig h t had it to be th e re ?
O f course it had been accidentally discovered several centu ries ago, b u t could it n ot be shut up again so th a t not
a smell o f it rem ained ? A nd saying so he w rote an order,
,,S h u t up A m erica again.’
“S tu p id though S chedrin’s b u rea u c rat was when he
w rote his o rd er to shut up A m erica again he nevertheless
revealed some elem entary und erstanding of rea lity , fo r imm ediately a fte rw a rd s lie said to him self, ‘B ut m ethinks th a t
does not depend on m e’.”
I f th ere are still b u reau crats who think they can shut
up the Soviet U nion again, we are obliged to tell them ,
"‘th a t does not depend on you.”
In conclusion I wish to quote from the la te st speech of
o u r Com m issar for Foreign A ffairs, M r. Litvinoff:
“ T he U .S .S .R . sees no reason to change its policy which
was and is and will be a policy of peace. T he U .S.S.R .
desires this peace for itse lf and for all o ther peoples and
has th erefo re offered them her collaboration.
W e aw ait
from others not words about peace b u t action in organizing
th is peace. T h e Soviet Union, however, does not seek to
e n te r any alliances, any blocs or any combinations.
It
calm ly leaves it to o ther states to weigh and evaluate the
benefit in the in te rest of peace to be derived from close
collaboration w ith the U .S .S .R . and to u n derstand th a t the
U .S.S .R . can give m ore th an it receives.”
T his is tru e for the nations of the W est as well as those
of the E ast.
I wish to say th a t the Soviet Union is one of the most
sincere guardians of peace and th a t it represents a pow erful counter-balance against w arlike and disturbing factors.
T his attitu d e helps to m ake it possible for our peaceful
neighbors and friends to sleep quietly and sometimes to
p erm it them selves the luxury of being observers of the
storm y seas.

th eir new social order.
A t the la st Soviet Congress, S talin quoted a sto ry by
the R ussian satirical w riter Saltykov-Schedrin. H e re it is:
“ I n one of his tales, Schedrin presents the ty p e of the
obstinate local C zarist b u reau crat, very narrow -m inded and
thick-headed, b u t extrem ely self-assured and zealous. A fter
th is b u rea u c rat had resto red ‘peace and o rd e r’ in the region ‘en trusted to him ’ by exterm inating thousands of its
in h ab itan ts and b u rn in g scores of towns he looked around
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the event of a war or a reactionary uprising, temporarily
to resort to dictatorship, even to personal dictatorship but
the background, the philosophy, the aim of this dictatorship would be democracy.
Occasionally one may find in the press an identification
of fascism with the Soviet regime, based on dictatorial
methods allegedly common to both.
This is confused
thiking. First of all dictatorship for reaction and dictatorship for socialism cannot be identical. In the second
place dictatorship under fascism is a self-contained institution, for the perpetuation of the worst features of the
economic inequality. It is regarded, for its own sake, as
the best and most permanent system. Fascism presumes
that divine wisdom can emanate only from the Fuehrer and
that blind obedience is the only acceptable conduct for the
masses of the people.
In our country dictatorship exists for securing socialism
and to prepare the road for the fullest freedom and the
highest prosperity of the people.
Even at the beginning of the revolution of 1917 Lenin
stated that “in the near future, after the cessation of the
foreign invasion and the expropriation of the expropriators,
a situation can be created in which the proletarian state
can adopt other means for suppressing the resistance of
the exploiters and will introduce universal suffrage without any restrictions." The broad extension of democratic
processes in the new socialist constitution bears out this
prophecy.
Chapter XI describes the electoral system of the new
constitution.
Article 134 says that “deputies to all Soviets of toilers’
deputies, the Supreme Council of the U.S.S.R., Supreme
Councils of the Union Republics, etc. . . . are elected on
the basis of universal equal and direct suffrage by secret
ballot."
Article 135 says:
“Elections of deputies are universal: all citizens of the
U.S.S.R. who have reached the age of 18, irrespective of
race or nationality, religion, educational qualifications, residential qualifications, social origin, property status or past
activity, have the right to participate in elections of deputies and to be elected, with the exception of the mentally
deficient and persons deprived of electoral rights by court
sentence." This means that not only the members of the
Communist Party could be elected.
Article 138 says:
“Citizens serving in the ranks of the Red Army have
the right to elect and be elected on equal terms with all
citizens.”
Article 139 says:
“Elections of deputies are direct: elections of all Soviets
of toilers’ deputies from the village and city Soviets of
toilers’ deputies up to and including the Supreme Council
of the U.S.S.R. are carried out directly by the citizens by
direct vote.”
Article 141 says:
"Candidates are put forward for election according to
electoral districts.
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“The right to put forward candidates is granted to social
organizations and societies of the toilers: Communist Party
organizations, trade unions, cooperatives, youth organizations and cultural societies."
Under the present constitution no person or group is
barred from the franchise or from being elected to public
office with the exception of insane persons or persons deprived of electoral rights by conviction of a crime. Under
the old constitution the franchise was weighted in favor
of the city workers to the detriment of the peasants. This
inequality has now been removed.
The Union of Soviet Socialist Republics is based on the
democratic right of different nationalities for self-determination. Article 13 provides: “The Union of Soviet Socialist Republics is a federal State, formed on the basis
of the voluntary association of the Soviet Socialist Republics with equal rights."
Article 17 says: “Each Union Republic retains its right
freely to secede from the U.S.S.R.”
Article 18 declares: “The territory of the Union Republicts may not be changed without their consent."
Article 30 reads: “The supreme organ of State power of
the U.S.S.R. is the Supreme Council of the U.S.S.R.”
Article 37 reads:
“The Supreme Council of the U.S.S.R. consists of two
chambers, the Council of the Union and the Council of
Nationalities."
Article 34 reads:
“The Council of the Union is elected by the citizens of
the U.S.S.R. by electoral districts on the basis of one
deputy per 300,000 of population.”
Article 35 reads:
“The Council of Nationalities is elected by the citizens
of the U.S.S.R. by Union and autonomous republics, autonomous provinces and national regions on the basis of 25
deputies from each Union republic, 11 deputies from each
autonomous republic, five deputies from each autonomous
province and one deputy from each national region.”
Article 36 reads:
“The Supreme Council of the U.S.S.R. is elected for a
period of four years."
A single chamber system would be better if the U.S.S.R.
were a single national state, but the U.S.S.R. is a multinational state which cannot be governed without such a
body as the Council of Nationalities.
It is worth while to mention that the presidium of the
Supreme Council of the U.S.S.R. “between sessions of the
Supreme Council, may declare a state of- war in the event
of an armed attack on U.S.S.R. or in case it is necessary
to declare war to fulfill an international treaty obligation
of mutual assistance against aggression."
This is an earnest declaration of the peaceful intentions
of the Soviet Union and of its readiness to fulfill its international obligations.
The Presidium of the Supreme Council “conducts a
referendum on its own initiative or on the demand of one
of the Union Republics."
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dom inant % m o f economy in the U S S R , the law allows
sm all p riv a te economy o f individual p easan ts and handicraftsm en based on individual labor and excluding the explo itatio n of the labor of others.”
M oreover personal p ro p e rty rem ains, even in some cases
productive personal p ro p erty . T hus A rticle 7 asserts:
“ E ach collective farm household, aside from the basic income from Socialized collective farm economy, has fo r its
own use a p lo t of land attached to the household and, as
individual p ro p e rty subsidiary establishm ents on the land
attach ed to the household, a house, productive livestock and
p o u ltry , and m inor agricu ltu ral im plem ents— in accordance
w ith the sta tu te s of the ag ricu ltu ral a rte l.”
A gain, A rticle 10 of the C onstitution affirms:
“ T h e rig h t of personal ow nership by citizens of th eir income from w ork and savings, home and auxiliary household economy, of objects of domestic and household econ°m y, of objects of personal use and com fort, as well as
th e rig h t of inehritance of personal p ro p e rty of citizens,
is p ro tected by law .”
A ll these articles show th a t socialism is a transition
sta te tow ard a higher form of social organization. Socialism does not preclude the form s of p riv ate p ro p e rty enume ra ted in the articles of the constitution cited above. In
these categories are included im plem ents and means of production fo r individual peasants and handicraftsm en, small
personal plots with livestock for collective farm ers, and
broad p riv a te ow nership of goods and household effects
acquired from income and savings, along w ith personal
p ro p e rty acquired through inheritance.
W e do not offer any p lan for fu rth e r evolution of our
constitution. T he established foundations reflected in the
new constitution are designed to endure fo r a considerable
tim e, and a t p rese n t no changes are contem plated.
T he constitution and the new social ord er have to be
defended. T herefore the constitution prescribes the duty
o f all citizens to safeguard and consolidate the new socialist society and its fundam ental law.
A rticle 130 says:
E v e ry citizen of the U S SR is obliged to observe the
C onstitution of the Union of Soviet Socialist Republics, to
c a rry out the law s, observe labor discipline, honestly reg ard his social duties, and respect the rules of the Socialist
com m unity.”
A rticle 131 says:
“ E v ery citizen of the U SSR is obliged to safeguard and
consolidate public, Socialist p ro p erty as the sacred, inviolable foundation of the Soviet system , as the source of the
w ealth and m ight of the fath erlan d , as the source of the
prosperous and cultural life of all the toilers. Persons attem pting to violate public, Socialist p ro p e rty are enemies
of the people.”
A rticle 132 says:
“ U niversal liability to m ilitary service is the law. M ilita ry service in the W orkers and P easants R ed A rm y represents an honorable duty of the citizens of the U S S R .”
A rticle 133 says:
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T he defense of the fath e rla n d is the sacred d u ty of
every citizen o f the U S S R . T reason to th e fath e rla n d :
violation o f oath, desertion to the enemy ,im pairing the
m ilitary m ight o f the sta te , espionage— is punishable w ith
the fu ll severity of the law as the g rav est crim e.”
T he C onstitution could be called a C onstitution of the
dictato rsh ip of socialism , practically of the d ictatorship of
the w orking class, as long as it shall be necessary to defend the socialist sta te from external enemies and from
sm all groups of in tern al conspirators, as long as it shall
be necessary to ap p ly forcible m eans for the fulfillm ent of
the aims of the constitution, as long as it shall be necessary to m aintain the organization of the state as an organization of re stra in t, of coercion and of the strong hand,
sometimes in a silk glove.
I t is a m atter of fact th a t inevitably as the leading role
of the w orking class is m aintained, the leading political
role of the p a rty of the w orkers, the communist p a rty , will
continue. Also, since in the U .S.S.R . there are only two
classes, the class of the w orkers and the class of the peasants, (intellectuals and professional men cannot be considered as an independent c la ss), w ith very frien d ly relations
and a very stro n g alliance betw een w orkers and peasants,
there is no room for another political socialist p a rty , a
p a rty standing on the basis of the p resen t constitution.
T he constitution, pointing out the existence in the
U S SR of the two classes, w orkers and peasants, stresses
the friendship and the common in terest binding them , and
hence designates the two classes and all intellectuals and
professional men under the nam e of toilers. T his E nglish
word does not correspond com pletely w ith the R ussian term
trudiatscliiesia, but I cannot find a more fitting nam e for
people who get th eir living by w ork— w hether of hand or'
brain.
No struggle betw een classes, no struggling political p a rties. T h a t is the theory. In p ractice it was dem onstrated
in the U .S.S.R . th a t a m ultiplicity of p arties tended to
prom ote anti-Soviet, anti-socialist political activity. Such
is the logic of political struggle in the revolution.
T he form s of dom ination in a socialist order m ay vary,
from terro ristic to dem ocratic.
T he same is tru e in a
cap italist order. T he terro ristic form of capitalistic domination we call fascism , which means the em ploym ent of
te rro r against th e m asses of th e toilers.
T h e so-called
“to ta lita ria n ” state is not the m ost essential fea tu re of
fascism . T he attem pts to regulate economic life in the
form of the “ to ta lita ria n ” state are often undertaken to
draw the sym pathy of the p e tit bourgeois, b u t fascism can
govern w ithout “to talitarian ism ,” though it requires te rro r
against the toilers, w ith the abolition o f w orkers’ organizations. T h e fascist regim e o f Prim o de R ivera in Spain
did not introduce the to ta litarian state, but nevertheless
was a fascist regim e.
T h e m eans are different from the objectives.
E ven a
personal dictatorship is not incom patible w ith a socialist
regim e, if such a dictatorship is the best w ay to defend
socialism. A dem ocratic governm ent m ay be com pelled, in
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As a logical result we find them fighting against the
People’s Front in France and Spain, against support of
the progressive elements in any country. We find among
them desperate hatred of the Soviet Union and even threats
to overturn the Soviet Government and to assassinate
Soviet leaders, with their first actual victim the late Kirov.
Who are these people? They are the Trotzkists—and
those affiliated with them. Their activities in Spain, in
the Soviet Union and in other countries have been exposed
convincingly.
Who arc also passionately against a popular front,
against all united efforts of progressive groups to prevent
a victory of reaction and fascism ? Who are for the dcstruction of the Soviet Union? The fascists and reactionists of all colors. Is it surprising that these two camps
sympathize with each other and occasionally work together? Even for the honest elements of both camps there
is a mutual attraction. What can one say about the unbalanced and selfish and questionable adherents of these
two methods of thinking?
Is it astonishing that the
Spanish government closed the Trotzkist paper in Madrid,
that the Catalonian government terminated the eollaboration of the Trotzkist group? Is there anything striking in
the last trial in Moscow of the Trotzkists and their political friends except the degree of degradation of the exrevolutionists?
Is it paradoxical that many people who
secretly in their souls cherish the idea of fascism, openly
support Trotzky and are doing their best for building up
his popularity?
Meonwhile, in the words of the Old Persian saying, “The
dogs bark, but the caravan goes on.’’ . . . The Soviet Union
keeps going. The construction of the new socialist state
is an indisputable fact.
Its achievements are aeknowledged even by hostile critics. The transformation of a
backward agrarian country into a socialist industrial country equipped to defend itself and its soil against aggression
from abroad and against hostile activity from within is a
proven fact.
Perhaps the procedure of adopting the new Soviet Constitution is not fully understood in the United States. A
committee to present a draft of a new constitution was
seleced by the All-Union Congress of Soviets as far back
as February, 1935. This committee presented its draft at
the beginning of June, 193G. It was approved by the Central Executive Committee—the executive body of the Congress—and published throughout the country for five
months of public dicussion and amendment before the eonvening of the special Constituional Congress. During this
period thousands of amendments were suggested.
Of
course many of these suggestions overlapped, many were
scattered and trivial, but a number were of importance.
For instance, the draft provided a Supreme Council of
two chambers—the Council of the Union and the Council
of Nationalities.
The delegates to the Council of the
Union were to be elected by districts by direct, secret ballot of the voting population.
But the delegates to the
Council of Nationalities were to be selected by the soviets
or legislatures of the national territorial units involved.
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The plan was not dissimilar from that you formerly had in
the United States, when members of the Senate were
elected, not by popular vote, but by the State legislature.
Well, it brought forth a lot of criticism, both in the
press and in public meetings. The critics declared that it
wasn’t democratic enough.
And when the Constitutional
Congress met an amendment was made and accepted under
which both chambers were to be elected by popular vote.
In all, 4*3 changes suggested during the period of public
discussion were accepted by the Congress.
This was
Soviet democracy at work.
Of course many proposed changes did not get in. For
instance a special article in the constitution guarantees
women equal rights with men in every respect. Some advanced ladies objected to this. If such an article appeared
they demanded another one guaranteeing men equal rights
with women. Their idea was interesting, but their suggestion was eventually dropped. It was thought necessary to
let the original clause stand.
Our new Constitution is the crystallization of the main
features of socialism. It is a table of commandments of
socialism, a socialist Magna Cbarta.
The Constitution shows what socialism means. Article
1 צof the Constitution says:
“Work in the U.S.S.It. is an obligation and a matter of
honor for each citizen capable of working, according to the
principle: ‘He who docs not work shall not eat.’ In the
U.S.S.It. the principle of Socialism is being realized: ‘From
each according to his ability, to each according to his
wor
This means that socialism is not tantamount to full
equality. He who works more, and he who does more important work, gets more reward and lives better.
The
able-bodied adult who does not work gets nothing.
In this system the element of compulsion to work is not
excluded. The State still exists, and hence the organization of compulsion in different forms. In this system as it
is today economic development has not reached a level of
general abundance, the psychology is not sufficiently
changed for full accord between individual interests and
social interests. We have not yet reached a stage where
the full exercise of individual freedom and the voluntary
will always coincide with the general welfare.
At the
same time Article 4 provides th a t:
“The economic foundation of the USSR consists in the
Socialist system of economy and Socialist ownership of the
implements and means of production, firmly established as
a result of the liquidation of the capitalist system of
economy, the abolition of private ownership of the imple
ments and means of production and the abolition of exploitation of man by man.’’
Under these conditions income derived from the exploitation of one man by another is abolished. 1 rivate propcitv
in the implements and means of production no longer exists.
But certain remnants of private property remain. Article
9 provides that:
“Alongside the Socialist system of economy, which is the
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ALEXANDER A. TROYANOVSKY A m bassador o f the Union o f Soviet Socialist R epublics

The New Soviet Constitution

(An address at a dinner of the American-Russian Institute at the Hotel Biltmore, New York, January 28, 1937)
־׳p H E N E W S O V IE T C O N S T IT U T IO N , adopted by
the last C ongress of Soviets on D ecem ber 5th, 1 9 3 6 ,
a fte r being p resen ted by a com m ittee headed by S talin ,
reflects in the form of constitutional law th e profound
tra n sfo rm atio n of the Soviet U nion.
T h e C onstitution
speaks of the new socialist state, n ot as a dream or as an
o bjective, but as an accom plished rea lity .
T he previous
S oviet C onstitution, adopted th irte e n y ears ago, refe rre d
to our sta te as a socialist sta te , but a t th a t tim e th e designation expressed only an aim and a tendency, not a fac t of
everyday life. W e had not achieved socialism as an immed ia te fru it o f th e O ctober revolution of 1 9 1 7 . T h e objective o f socialism h ad been solem nly proclaim ed, the p ictu re
h ad been sketched, b ut th e outlines w ere y e t to be filled.
I n p rac tic e we h ad a m ixture of different kinds of society,
beginning w ith feudal m edieval form s in C e n tra l A sia, little
bourgeois form s in a g ric u ltu re , some cap italistic en terp rises
in th e cities, a p ecu liar sta te capitalism in in d u stry and
th e em bryos of socialism h ere and there.
A fte r th e d estruction of th e g re a t Avar and of th e civil
w ars, when R ussia was tran sfo rm ed into an economic d esert
w ith alm ost all factories closed and th e fields devastated
and u ncultivated, it was indispensable to raise th e productiv ity of in d u stry and a g ric u ltu re by all possible m eans, ineluding the legalization of certain fea tu re s o f p riv a te capitalism . W hen the resto ratio n of Soviet economy was attain e d , socialist reconstruction proceeded on a larg e scale
and w ith ra p id tem po.
A t p rese n t socialistic form s cover 9 9 .6 p e r cent of the
o u tp u t of in d u stry and 9 5 .5 p e r cent of the o u tp u t o f agricu ltu re.
T hese p ercen tag es rep re sen t socialistic enterprises in the form o f sta te and cooperative factories and
p la n ts, sta te and collective farm s, all o p erated u n d er a
system of com prehensive sta te planning.
B u t I w an t to em phasize th a t the Soviet U nion is not
a com m unist sta te . I n the first A rticle of th e new Constitu tio n it is c learly sta te d th a t, “ T he U nion o f Soviet Socialist R epublics is a Socialist S ta te of w orkers and peasa n ts ” . E ven as a slogan o r as an aim communism is not
m entioned in the C onstitution. Communism as a fu ll m easure of freedom , as th e realization of th e p rin c ip le “ from
each according to his ab ility , to each according to his
needs,” is not m entioned in th e constitution e itse r as a
ch a ra c te ristic of th e Soviet S ta te o r as its objective.
I wish to m ake th is point absolutely clear. T h e re are
m any m isunderstandings about the cliaracterostics o f diffe re n t ty p es of states. In F ra n c e th ere is a socialistic governm ent in its m a jo rity , b u t nobody can call F ra n c e a
socialistic state. I n S pain th e re is a S ocialist m a jo rity in
the governm ent, b u t S pain is not a socialistic sta te , and the
governm ent has n ot even socialism in its p rogram .
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I can say m ore. I n my opinion, a t th e p rese n t tim e th e
m ost acute and the m ost im p o rtan t problem in the w orld is
not a stru g g le betw een capitalism and socialism , b u t the
struggle betw een fascism and dem ocracy. H isto ry has set
up this problem , and it is more pow erful, m ore v ital, th an
any p rogram p resen ted by any hum an agency, or th an any
political p a rty . I n this stru g g le the Soviet S ocialist S ta te
is definitely on th e dem ocratic side of the stre e t. I believe th is is an advantageous facto r for dem ocracy.
E ven
th e m oral su p p o rt of th e m ighty S ocialist S ta te m ust be
reckoned a plus fo r dem ocracy, not a m inus. I believe th is
is becoming clear fo r all to see, though sometim es I th in k ,
to m y g re a t re g re t, th a t it is still not evident even to all
th in k in g people.
S talin in a rep ly to greetings sen t to the Soviet U nion
by a S panish gro u p , sa id : “ T he w orking people o f th e
Soviet U nion fulfill only th e ir d u ty in giving possible help
to the revolutionary m asses of S pain. T h ey recognize th a t
the liberation of S pain from th e oppression o f th e fascist
reactionaries is not a p riv a te affair of th e Spanish people,
b u t a common cause of all advanced and progressive hum an ity .”
T h is statem ent signifies th a t in the view of th e public
opinion of my country on S p an ish te rrito ry th e re is a
fight, not betw een capitalism and dem ocracy, n o t betw een
dem ocracy and socialism , b u t betw een fascism and democracy , betw een reaction and advanced and progressive hum anity. T he sam e question exists in m any o th er countries
outside of th e Soviet U nion. S ta lin ’s statem ent is ta n ta m ount to a declaration in su p p o rt o f dem ocracy in all
countries outside of the Soviet U nion. F rie n d ly cooperation w ith dem ocracies abroad is th e idea of our Socialist
S ta te .
T h e re are various opinions on the Soviet U nion. T h e re
are people who think th a t socialism is im possible of achievem ent in a single country, such as th e Soviet U n io n ; th a t an
isolated exam ple o f socialism such as th is is bound to fail.
T h ey look upon th e phenom enon as a m enacing uto p ia
which m ust be com batted. T h ese same people assum e th a t
outside of the Soviet U nion th e question o f fascism and
reaction is a secondary question.
T h is group of th in k ers is fo r im m ediate socialism in all
countries o f the w orld, except th e Soviet U nion. I n th e
Soviet U nion they a re ag ain st socialism , since th ey do not
believe in socialism in a single country. As a resu lt everyw here abroad they are ag ain st any su p p o rt of dem ocracy,
ag ain st a united fro n t, against a people’s fro n t, fo r social
revolution in all countries, w hile in th e Soviet U nion th ey
a re fo r resto ratio n of capitalism , ag ain st th e collectivization of ag ricu ltu re, even ag ain st th e speedy in d u strialization of the country.
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who worked in the Jew ish cultural field and tu rn ed T ro tzkyite like L ib erb erg of B iro-B idjan. I am speaking about
T ro tz y ite s of national im port.
T ro tz y now says, to please the Jew ish press, th a t he is
sorry he never learned Y iddish. H e understands, he says,
th a t a culture has grow n up in Y iddish. T he fact is th a t
he never was in terested either in the Y iddish language and
culture or in any of the languages and cultures of the many
nationalities form ing the Soviet Union. F o r all we know
he was a G reat-R ussian nationalist, an assim ilator. So
w ere the other T ro tzy ite Jew s. A t any rate , we never
heard from them any expression of in terest for the national
cultures of the Soviet country. I t was S T A L IN who, together w ith Lenin, form ulated the theory of national selfdeterm ination m any years before 1917 and defended it
against the M ensheviks and T rotzy. I t was S talin who at
the A pril, 1917, conference of the Bolsheviks a fte r the
overthrow of Czarism , made the special re p o rt on the national question and form ulated the program th a t was late r
carried into p ractice by the Soviets. I t was S talin and
the tru e Bolsheviks who, a fte r the October Revolution,
worked for the developm ent of the national m inorities, and
it was S talin who advanced the slogan th a t the cultures of
the national m inorities were to be “national in form and
Socialist in content.”
A tru e Bolshevik is interested not only in the p ro le taria t
but also, first, in the peasan try and in the other oppressed
and exploited masses as allies of the p ro le taria t, secondly
in the oppressed nationalities, the colonial and semi-colonial
peoples.

try . T ro tzk y is therefore an enemy of the Jew s. As such
the Jew s m ust look a t him and his associates in this
country.
T here can be no sym pathy for T rotzky. W e therefore
u tte rly disagree with the Jew ish W orld of Cleveland which,
in its issue of Feb. 1, denies to T ro tzk y sym pathy as a
Jew but extends t ohim its sym pathy as a political refugee.
T he p a p e r says: “T ro tzk y needs sym pathy. H e m ust have
it, and Jew ish sym pathy is w orth much. B ut if T ro tzk y
finds sym pathy in the Jew ish w orld, it is only because
S talin made him a m artyr. As a Jew he does not deserve
sym pathy on the p a rt of the Je w s.”
H e does not deserve sym pathy as one “persecuted”
either. H e is not persecuted. H e is an enemy who is try ing to in ju re the Soviet system. H e is one responsible for
the m urder of Soviet w orkers and the damage of Soviet industrial establishm ents. A nd he is one who is guity of
betraying the Jew s. One crime is inseparable from the
others. T ro tzk y is guilty all around— and his name m ust
be anathem a among Jew s.

Enemy of Jewish People
W hich brings us to another idea th a t m ust be im pressed
upon the Jew ish people. T his is th a t T ortzyism is one
of the g rea test enemies of the Jew ish people.
E ven if you do n ot know much about T rotzyism , you
know th a t the T ro tzy ites strive to create trouble in the
Soviet Union, to call fo rth social turm oil, to unseat the
Soviet Governm ent, to underm ine the unity of the Bolshevik (C om m unist) P a rty . I f the T ro tzy ite plans were to
succeed, they could succeed only through arousing and fosterin g forces of reaction. W ho would go against the Bolshevik P a rty ? Obviously, not the class-conscious workers.
W ho would go against the Soviets in the villages? Obviouslv, not the more advanced members of the collective
farm s. T ro tzk y has failed u tte rly because no sections of
the population a sa whole listened to his propaganda. B ut
were he to get a hearing and to rec ru it some troublem akers, it would have been from among the form er kulaks,
th e form er officers of th e C zarist governm ent and the
form er m erchants. T hese elem ents are anti-Sem itic. T h eir
first acts would be directed against the Jew s. N eedless to
say th a t a g rea t upheaval in R ussia would have been accom panied by m assacres of the Jew s.
I t is for these reasons th a t the T ro tzy ites m ust be
condemned by every Jew irrespective of his political orientation. T here is one country in the w orld w here the Jew s
feel safe, are able to m ake a living and are developing their
culture. T ro tzk y w ants to upset the system in th a t coun

NAILEBN (March, 1937)

Road building in Biro-Bidjan

Photo shows two Jewish engineers, Potishman
and Ribalov
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T rotskyism is an Enem y of the Jew ish People
JT O W

C O U L D the Jew ish T ro tzk y ites conspire against

a governm ent which has given com plete freedom to
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Socialist fath erlan d can also b etray his people. T h ere is•
no reason to think th a t the bonds th a t unite a Jew ish
counter-revolutionist w ith the Jew ish people are s tro n g e r
than those th a t unite him w ith the Bolshevik P a rty or w ith
the system of Socialism b u ilt in the U .S.S.R . A tra ito r is
a tra ito r. A man covering him self up with revolutionary
phrases while planning to deliver to the enemy th e Soviet
governm ent, the Bolshevik P a rty , and Socialism , can also
deliver to the enemy the Jew s. A man who, a fte r m any
years of service in the Bolshevik P a rty , can tu rn against it,
as was the case w ith Zinoviev, Kam enev and a few others,,
can certain ly tu rn against the Jew ish people w ith whom,,
by the way, he had very little in common even while he
was active in the Revolution.

I his question is repeatedly asked. T he questioners, in
m ost cases, do not doubt th a t the T ro tz y ite crim inals recently trie d by the Soviet court w ere guilty. T hey only
fail to understand how it was possible for J E W S to endanger the existence of th eir fellow Jew s. D id they not
know th a t the overthrow of the Soviet system would have
been a g re a t calam ity to the Jew s? W ere they not aw are
of the fact th a t tu rn in g over U kraine to H itle r would have
m eant untold sufferings and hum iliations for about a million Je w s? D id they not shrink from the very idea of
creatin g a situation w here the country would be flooded
with Jew ish blood? W as it not clear th a t the retu rn of
capitalism to R ussia would have been accom panied by antiJew ish atrocities in com parison w ith which even the Denikin and P e tlu ra pogrom s would have paled?
T he answ er to these questions is th a t one b e tray in g his

I t is a characteristic featu re of all the leading Jew ish
T ro tzk y ites th a t never in th eir history w ere they actu ally
interested in the national m inorities of the U .S .S.R ., ineluding the Jew s. I am not speaking here about people

those few places in the w orld w here th ere is absolute freedom of p ress and of speech. W hy impose restrictions on
ourselves? T h e very secretiveness which was urged would
add fuel to any flames of anti-Sem itism th a t m ay be burning. M ust we alw ays be cautious? O nly he th a t has comm itted an offense against society m ust be very cautious
in all his m ovement and his public appearances, lest he be
apprehended. B ut thank God, we can still w alk as free
and unencum bered hum an beings in this country.
One person p resen t, when she saw th a t the plan was
alread y adopted, urged the omission of the term “Je w ish ”
in the name of the organization. To include it would be
to flaunt our identity before the public. W e resent it when
it is m entioned in the press. I t sounds harsh and g rates on
our ears. L e t us conceal the nam e, so th a t even if the
public hears of the organization, they would not know its
tru e character. W e bear the m ark of Cain on our foreheads. L e t us cover it.
T hey are more to be p itied than censored— these poor
benighted so u ls ! T hey know no better. T hey are the products of a sterile and em asculated Judaism th a t preaches
nothing m ore than sanctim onious p latitu d e s and sweet
nothings. T hey have not as y et aw akened to the realization th a t even R eform Ju d aism is no longer w hat it was,
and th a t it too sees Jew ish life in broader and more brillia n t hues.
Jew s in the background. M ust the Je w crouch in the
corner? M ust he w alk the e a rth w ith tre p id atio n ? M ust
we assign to ourselves a position of in fe rio rity ? M ust we
w ait hum bly upon the benevolence and the p h ilan th ro p y
of the rest of the w orld? Is this the price th a t we m ust
p ay fo r bearing the title ofeitizens?
I t has been trie d before, and the m iserable position of

G erm an Je w ry today is indicative of the tragic fact th a t
even such a course will not stay the hand of the m urderers.
I am not one of those who preaches the sweet uses of adversity. B ut the p lig h t of the G erm an Jew today should
convince us th a t subservience and sp iritu al servility will
not pro tect us iii the hour of w rath. H ow less com plicated
and how much less concerning would have been the problem of our co-religionists in G erm any if they had retained
th eir self-respect and th eir Jew ish hom ogenity. I t m ay
not have dulled the d a rts of the H itle r persecutions, b ut
it would have erected a strong defensive which would have
averted many m ortal wounds. N or did this “m adm an” and
!,is cohorts distinguish betw een the spiritually-m inded
Jew and the assim ilated Jew . T hey suffered together, th e
la tte r lacking the sp iritu a l com forts of the form er.
Enough of this sp iritu al slavery! W e have been slaves
too long— from P haroah to the ghetto— to m odern E u rope. T h ere is no privilege w orthy of the price of freedom. I f the Jew is ever to enjoy self-fulfillm ent he m ust
consider him self as a hum an being w orthy of and entitled
to all rights and privileges. H e m ust not hum iliate himself in his own eyes, and be his own taskm aster.
S elfflagellation was never a Jew ish ideal.
I t m ay not be wise to be too aggressive and too pugnacious. B ut it is foolhardy and dangerous to releg ate ourselves to the background. F o r years we p ray ed th a t th e
walls of the ghetto m ight crum ble and th a t we should
once again breathe the free air of the outside world. L e t
us not create another ghetto, fa r m ore stifling and fa r
more deadly than th a t of Rome or F ra n k fu rt. A t the first
o p p o rtu n ity we tore the yellow badge from our garm ents.
L e t us not replace it by a m ark of shame on our h e a rts
and on our minds.
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PAUL REICH

JEWS IN THE BACKGROUND
f I WIE IM M O R TA L W O R D S of the late Jew ish philosopher Achad H a ’Am returned to me only yesterday.
They were uttered about forty-five years ago, but having
th a t enviable quality of transcending time and space, are
equally true and poignant today.
As he viewed the
miserable failure of Judeo-Germ an assimilation, he penned
the followimr lines:
Today I try to give my weary eyes a rest from
the scene of ignorance, of degradation, of unutterable poverty th at confronts me here in Russia,
and find comfort by looking yonder across the
border (G erm any). And when I she there, behind the glory and the grandeur of it all, a twofold spiritual slavery— moral slavery and intellectual slavery— and ask myself: Do I envy these
fellow-Jews of mine their emancipation? I answer, in all tru th and sincerity: No! a thousand
times, No! the privileges are not worth the price.
I may not be em ancipated; but at least I have not
sold my soul for emancipation.
I recalled these words only yesterday as I listened very
attentively to the discussion which accompanied a communal project offered in a Jew ish community. There were
representatives from all Jew ish groups— temples, sisterhoods, lodges, Zionist and youth organizations. I t was a
cross-section of the community, if there ever was one.
T he p roject was praisew orthy.
An attem pt was being
made to create a Jew ish forum to supply those interested
with authentic information about m atters of Jew ish interest.
Forsooth, all of us can widen our intellectual horizon.
One would think th a t no possible objection could be
raised to a plan of this type. Have we not borne the
title of “ The People of the Book” with pride? We have
always placed a premium on learning.
We have never
been satisfied with our mental attainm ents and always
sought to enhance them.
Yet, to my amazement and to my chagrin, there were
many present who objected strenuously to such an undertaking. They were good and conscientious Jew s. They
were *the leaders of their organizations, and in a sense the
official spokesmen of a substantial portion of the Jewish
population. They objected. Why?
I t would place us in the foreground of general communal affairs. The newspapers would carry the story of
our organization. The local civic groups which sponsor a
general forum m ight construe our efforts as competitive
and may resent any interference in their affairs. Above
all there would appear in the press the adjective “Jew ish”
which is in itself very harsh and which grates on then
sensitive feelings. Such an undertaking would imply too
much initiative and aggressiveness, too much forwardness
and above all too much Jewishness in an atmosphere that
is decidedly non-Jewish. N or was everybody convinced
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th at it was absolutely necessary since the local “spiritual
leaders were in a position to supply all religious and
cultural needs to the community.
^ <׳t after much wrangling, which is usually characteristic of most meetings and especially of those at which
there is a decided opposition it was decided to create this
organism to furnish lectures of Jewish interest, but with
this provision— that it be made as fa r as possible an
exclusively Jew ish undertaking and that non-Jewish patronage, although acceptable will not be solicited.
Pub!,city was to be gotten through the mails and not in the
press.
I listened carefully. Was it really true? W ere these
people meeting in America, where, thanks to God, we
enjoy the rights of human beings, or were we living in
Spain and Portugal during the Inquisition where the Jews
met in cellars and dungeons to carry on the traditions of
their fathers?
Were these people living in H itler Germany where they had been deprived of all their rights?
I was h urt to the quick. I reflected on the tragic course
of Jewish history over a period of many centuries. I remember the ghetto— the narrow streets, the over-populated
homes, the stifling air and the heavy gates th at separated
our people from the rest of the world. There appeared
before my eyes the picture of the Medieval Jew walking
with bowed head and bent back and wearing upon his
noble breast the yellow badge of shame. The world did
not want him. H e was an outcast, a different type of
human being, if he was human at all. I recalled the “ P ale”
and immediately thought of patients who stricken with a
contagious disease, are quarantined and isolated. Then it
was an involuntary restriction.
But here was a group of people that sought to create
a voluntary ghetto in a country where then enjoy freedom
of movement, freedom of press and of speech, and above
all the good-will and the confidence of the entire intelligent population. In return for their political freedom they
have imposed upon themselves a moral and spiritual servitude. They have sold their souls to M ephistopheles and
fear lest he return to claim his victim.
W hy? W ere these people ashamed of their spiritual and
cultural background th a t they sought to hide it from the
rest of the world? Are they the selfish possessors of some
secrets whereby they control the destinies of the world as
the author of the spurious “ Protocols” sought to prove?
Do they fear th a t their background is so different from
th a t of the native population th a t they be immediately
thought of as an alien group incapable of adopting American ideals?
*

*

*

To me it was an insult to the democratic spirit of
America. To me it was not doing justice to the liberalminded American public which makes this country one of
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S. ALMAZOV

ISO OSTRICH POLICY WILL DO
j^ jX D E R

THE

H E A D L IN E ,

“Je w s

in the

Back-

ground the F e b ru ary issue of “ O pinion” carried a
very valuable article by P aul Reich. W e consider th a t
article of such g re a t im portance th a t we are rep rin tin g it
elsew here in this issue in full. I t surely deserves the attention of every Jew since it gives food fo r thought on a
m atte r of the g rea test im portance. In his article, Paul
Reich touches upon the vital question of w hether the
Jew s should hide th eir identity, or w hether they should
make it th eir business to build th eir organizations with
the view in mind of acquainting them selves w ith the problems of the Jew s throughout the world. T his is all the
m ore im p o rtan t a t the p resent tim e, when the Jew s are
confronted with unprecedented onslaughts, in m any cases
exceeding in savagery anything known even during the
m iddle ages. I t is in the light of these cim cumstances th a t
the article by P au l Reich is of such im portance and it is
because of this th a t we are giving it here in full.
W e feel, however, th a t this problem is not m erely a
dogm atic one. I t is not a question of w hether the Jew s
are adm itting th eir identity or w hether they are try in g to
hide it. T h ere is som ething more to be taken into consideration, and th a t is the n a tu re of the Jew ish organizations as such. W e know th a t we are touching a very sensitive spot, but we feel it our duty to speak fran k ly because the problem is of such vital im portance. T here are
two things th a t we w ant to point out. T hey m ay be very
unpleasant to m any people, but it is the tru th . T h a t tru th
that the charges of bribery were very well substantiated, so
he warned the head of the police that this practice must be
immediately discontinued. The inspector pounded the table
and with real rage in his voice he was upbraiding the corrupt official: “Don’t you ever dare take meat without money
from these people.” (meaning without payment).
Right after that he departed, an dthe assembled butchers
were left to face the culprit who was red in the face and silent
at the moment. But suddenly he began raving and shouting at
the top of his voice: “Well, so you had your day ‘zhidy parchatie’ (dirty sheenies), but what did you accomplish? Did
you hear what the inspector said? From now on I will not
take from you meat without money, you will have to bring
meat and money as well. It is 3 poods of meat daily and
the cost of it in addition.”
Bezpalov finished his story and began belching out his
peals of laughter, his assistants laughed heartily, whether that
was genuine or just in order to please their chief; the crowd
of Jews did not utter a sound, the little boy who was enclosed
all the time between the knees of Bezpalov and was underjoing the pinching torture, was on the verge of collapsing;
toother, father and all of us children kept our breath, hoping
beyond hope that our belongings may after all not be taken
away from us.
"And now let us go on,” said Bezpalov, and again he took
up his paper and pencil, writing down our doom.
That day of wailing and that terrible story left their deep
and undying imprint on all of us.
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should not be passed over in silence any longer.
1. T he m ajo rity of th e Jew ish organizations in this
country of the type of the Com m unity C enters, L adies
A uxiliaries, Young Isra e l Societies — and such others
have adopted a policy of p reten d in g to be w hat they are
not, w hat they should not be, and w hat they cannot be.
L e t us make ourselves clear. In all those Societifes there
is prevailing an atm osphere of a carefree attitu d e to life.
(T hough the m ajo rity of people belonging to those Societies are bearing a heavy burden in the struggle for
existence, th ere is• a superficial attitu d e to the problem s
of the Jew s throughout the w orld, and a pretense th a t the
Jew s in this country are in no way concerned w ith w hat
happens to the Jew s in other countries, and th a t th e Jew s
in this country are com pletely secured against th e occurrences of anything sim ilar to the anti-Sem itic outbreaks
in G erm any, P oland and R oum ania). An attitu d e of P a tro n
Saints tow ard Zionism (as if Zionism were really th e movem ent about which all the Jew s have a unanim ous opinion).
2. A vast net-w ork of Jew ish-E nglish publications
which reflect the previously enum erated shortcom ings and
which in addition are them selves a force for the fu rth e r
flattening down of the Jew ish life in Am erica, and for the
creation of th a t attitu d e of superficiality and d isregard for
the basic problem s and struggles of the Jew s in this country and in other countries as well which лее pointed out
previously.
I t is really reg re tfu l th a t the net-w ork of E nglish-Jew ish
publications to be found in so m any cities in the U nited
S tates, are so dull, so u tte rly devoid of any sp irit of responsibilitv and leadership, and so little daring in anything.
T here can be very little in terest in the Jew ish communal
life. T here can be very little in terest on the p a r t of the
rising generation tow ards Jew ish problem s when the existing organizations and the Jew ish-E nglish p ress, in p a rticular, shun real problem s and substitute shadows f o r
reality.
T h e very im portant question raised by P aul Reich in
his article deserves the utm ost and serious consideration.
I t m ust open the eyes of thousands upon thousands o f
Jew s th a t they can gain very little by try in g to hide th e ir
identit}\ B ut one should not stop a t th at. T h ere is need
to go fu rth e r and to reach the second most im portant conelusion th a t not only should the Jew s not hide th e ir
identity, but they should try to know them selves. I t is
really pain fu l to note th a t very little effort has been m ade
for a thorough research on the economic pesition of th e
Jew s in this country, on their role in the political field,
and the place they occupy in the field of education. Knowledge will add strength. S trength will add dignity. B oth
strength and dignity are sadly lacking in Jew ish life in
Am erica today. These m issing factors m ust speedily be
created and then Jew ish national self-negation will become
an absolute im possibility.
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scale industries, and they could not u n derstand why Stein
was w orking w ith such zeal and devotion. B ut S tein could
give the answ er very easily— he taste d the b itte r cup of
unem ploym ent. H e knew what it m eant to work for bosses.
H e recalled w ith disgust the d rea ry days on the Bowery
and to him work in the new land was a jo y — it m eant to
w ork for the lan d of th e g re a t prom ise.
Stein became an active w orker in various organizations
in B iro-B idjan. H e was elected a member of the City
Soviet and then it daw ned upon him th a t he needed more
knowledge. H e s ta rte d to study and sim ultaneously he entere d the Com m unist P a rty . H is ability and devotion were
im m ediately recognized. W hen a special school for the
tra in in g of p a rty leaders was opened in 1932, Stein was
given the o p p o rtu n ity to atten d classes. A t th a t tim e, he
had already received several prizes as a shock brigadier.
A fte r having spent two years in the p a rty school, Stein was
delegated to organize courses and im m ediately a fte r th at,
he was assigned to a position of m anager of a brick works.
H e was ra th e r skeptical when he was given th a t position.
H e re is w hat he s a y s :
“ To tell the tru th I was ra th e r taken aback when the
P a rty Committee inform ed me th a t I was assigned to th at
new job. I did not know w hat to say. A fter I le ft the
comm ittee and I came out into the open, I began to smile
to m yself. How do I come to be a m anager? W h at do I
know about m anaging a factory? W ill I be able to care
fo r the w elfare of the w orkers and to c arry plans for
m illions of bricks? W ill I succeed in g etting the necessary
supplies of fuel? I know so little about all these things.
B u t there was one firm decision in my mind. I have to
make good. I will m ake good because th a t is w hat the
P a r ty expects of m e.”
W hen Stein sta rte d to m anage the brick works, there
w ere 50 w orkers and the annual production was in the
neighborhood of one and a h alf million bricks. One year
la te r, the factory produced two and a h a lf million bricks
would be every form of leniency granted to us. How rude was
our awakening when Bezpalov knocked at our door.
My mother, who was known as a very stoic woman, broke
down and wept bitterly; father looked like a forlorn man, and
all of us children, twelve in number, broke out crying, raising such a rumpus that Bezpalov stamped his foot and commanded:
Silence, "Zhidovniata”! (Little sheenies). But we paid no
heed to his order and he could not stand our wailing very
long, so he went outside and sat down on one of the logs
which were piled in a corner of the yard. His assistants
opened the barn and brought out our cow, then they began
removing the furniture from the house. Bezpalov kept on
writing in his long lists, repeating aloud: One cow, 40 roubles; one table, 5 roubles; one dresser, 2 roubles; one fine
clock, 5 roubles; 9 chairs, 18 roubles.
By this time there gathered a large crowd of curious neighbors, the yard was packed to capacity. It seemed that Bezpalov was enjoying this spectacle and wanted to prolong it, for
he put his pencil and paper aside, drew one of the children
to himself, started the pinching ordeal and in the meantime
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and now there is every p rospect of raising the production
to four million bricks a year.
In describing his rise in B iro-B idjan, Stein says:
“ T his is the road I travelled from the m iserable Bow ery
to B iro-B idjan. T his is w hat I told and this is w hat I
spoke about in the Jew ish S ta te T h e a tre in B iro-B idjan,
when I was honored to address Kaganovitch, the Comm issar of R ailroads, who paid a visit to the Jew ish Autonomous T errito ry .
“W hen the P a rty S ecretary called upon me to come to
the p latform , when I shook hands with K aganovitch, everything became blurred. I saw no people. I could not see
any more the decorated hall. B u t I knew one thing and
one tiling I saw clearly, th a t was the road leading from the
Bow ery to B iro-B idjan— to this blessed spot in the Soviet
Union, to this Jew ish S tate T h e a tre , w here I had the
privilege to address the pridd of our P a rty , the Commissar
Kaganovitch, and this is w hat I proudly expressed in my
speech.
“ I will never be satisfied w ith w hat has been achieved.
I t is my firm resolve to strik e out for every new achievement. T he Soivet Union and the P a rty gran ted me the
privilege to rise to such heights, about which I did not
even dare dream before. I t is here, in the borderland of
the Soviet Union w here I found my hom eland. W hen the
P a rty will sound the call, I will not hesitate for the
tw inkling of an eye to give the last drop of my blood to
repel any enemy th a t m ay dare to approach the borders
of my socialist hom eland.”
“ Yes, Reuben Stein found words to state of how dear
B iro-B idjan is to one who was privileged to be tran sported from the degradation of the Bow ery to the purposeful life of a builder of a new world. B iro -B id jan may
rig h tly be proud th a t it gave a haven to such a m an as
Reuben Stein.
kept on talking as if to his assistants, but actually addressing
himself to all the people.
He had a thundering voice; the peals of his laughter
sounded like the roaring of a lion.
"So you see,” he started out as if continuing the thread of
some story, “these ‘zhidy moshenniki’ (the sheeny swindlers)
did not like that the “ispravnik” (chief of police) was demanding bribery. The butchers were the ones who were
particularly dissatisfied, for they were made to bring 2-3
poods (80 to 120 pounds) of meat a day.
The ispravnik was a lavish entertainer and his friends were
no mean eaters.
Now, mind you, the Jews are by no means opposed to paying
tribute,—and here Bezpalov winked to his assistants, as if
saying: they’d better if they know what is good for them—
hut the Jewish butchers were very much upset, because they
were made to pay what they considered to be exhorbitant.
So they sent a complaint to the governor and a special inspector arrived to investigate matters. The butchers were
summoned to the office of the Chief of Police, depositions
were taken and finally the inspector reached the conclusion
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Pen Portraits of A m erican Jew s
In Biro-Bidjan
REUBEN STEIN FROM NEW YORK
T T E D R A N K F R O M th e b itte r cup of u n em ploym ent
an d p o u n d ed th e sidew alks of N ew Y o rk , b u t b efo re
th a t, he w ent th ro u g h a g re a t m any b itte r experiences.
H e lo ad ed fr u it an d v egetables a t th e docks in N ew Y ork.
H e w as w o rk in g in th e food in d u stry w here th e sw eatshop sy stem is in fu ll sw ay. L e t R eu b en S te in te ll in
his own w ords w h a t he ex p erien ced a t th a t tim e.
“ I w orked from M onday to M onday. T h e n o rm al w ork
d ay w as su p p o sed to be from seven to seven b u t in v aria b ly
we h ad to w o rk sev eral h ours in addition. N o t a single day
o f re st. I t w as p a r tic u la rly h a rd on me since I w as used
to th e open sp aces an d th e co u n try sid e w here I w as born.
I fe lt as if I w ere bein g choked. M y fe et b egan to sw ell,
m y bones ach ed .”
I n 1927, he slip p e d w hile c a rry in g a c ra te of fr u it, a n d
b ro k e his leg. T h en he le a rn e d a n o th er c h a p te r o f the
b itte r lot o f a w o rk er— his help lessn ess in tim e of illness.
T h e re follow ed y e a rs o f unem ploym ent u n til he w as forced'
in to th e b re a d lin e on th e B ow ery. L e t him te ll in his own
w ords ab o u t t h a t p e rio d :
" M y la n d la d y chased me out, w hen I could n o t pro d u ce
the re n t. T h e re w as no hope of o b tain in g em ploym ent. I
w e n t to find lo d g in g on th e B ow ery. T h e re one could
o b tain a bed fo r 15c a n ig h t, and fo r 10c one h ad th e
p riv ileg e o f s ittin g up. I did no t sta y lo n g on th e B ow ery.
I b eg a n d re a d in g th e th o u g h t th a t I am ro llin g in m ire.

I m ade an effo rt an d e x tric a te d m y self— in 1.931. A fte r a
long- an d p e rs is te n t kn o ck in g a t th e doors o f th e Ie o r, I
o b tain ed th e o p p o rtu n ity to go to B iro -B id ja n .”
S te in s ta rts on his jo u rn e y to th e S o v iet U nion. H e
te lls of his th r ill on th e S oviet b o at, p ly in g b etw e en L o ndon
a n d L e n in g ra d . H e n a r ra te s his m em ories o f th e jioy w hen
th e b o a t w as n e a rin g th e sh o res o f th e U .S .S .R .— th e jo y
o f finding n o th in g to rem ind him o f th e B o w ery , to find
w o rk ers im bued w ith th e s p ir it of h a p p y to il, o f g re a t
achievem ents and a sense o f freed o m w hich is n o t to be
found an y w h ere on e a rth . T h en S te in w ent to B iro -B id ja n .
I t is tru e th e re w ere g re a t obstacles to be overcom e, b u t
S te in w as a m an, who w en t th ro u g h th e m ills. H a rd sh ip scould n o t d e te r him . H e knew th a t he w as in a p io n e e rin g
c o u n try and th a t p ersev era n ce w ould overcom e th e difficulties and then th e re w ill ojoen new v istas. S tein m ade no
m istake. H is firm d eterm in a tio n w as to w ork. A b o u t th is
he h as th e follow ing to sa y :
“ J u s t as a h u n g ry m an devours b re a d , th u s d id I p lu n g e
into th e w ork. I t did n o t m a tte r w h a t k in d of w o rk it
w as. I gave m y self en tire ly to it, a n d v ery o fte n those
w orking n e x t to me w ould sa y : ‘look a t th is fellow . H e is
w orking as if th e devil is w ith in him .’ T h e y w ere p e o p le
who n ev er knew w h a t re al1 to il m e a n t.”
T h e y cam e fro m th e little tow ns o f th e U k ra in e. T b e y
w ere driv en by th e C z a r to be m iddlem en. T h e y w ere d'ep riv e d o f th e o p p o rtu n ity to till th e soil or w ork in la rg e

SOL PEARL

You Shall Bring Meat and Money in Addition to I t ”
H
“

E WAS A GIANT of a man that Bezpalov, whose duty
it was to carry out the court orders for the seizure of
property of delinquent taxpayers. Whenever he would make
an appearance in the poor quarters, the women folk would
throw up their hands in despair shouting: “Shoin, der maloch
hamoves is shoin do!” (Yes, the grim reaper is already here!)
They knew that his coming signified the last shovelful of
earth over the grave of a ruined family. After a visit by
Bezpalov, the unfortunate people would be left without furniture and without any belongings. No wonder that he drove
terror into the hearts of the Jews, amongst whom he was the
most frequent visitor. The children were dreading him particularly, because they knew that whenever he would make
an appearance, fathers and mothers would start crying. Then
there was one additional reason for the children to fear this
giant in his resplendent uniform with the golden buttons. He
was in the habit of drawing a child to himself, put him
between his knees and start patting him on the head. At
first the frightened child would make an attempt to tear him
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self loose, but in a while the soothing hand patting his head
would allay all fears and the child would sheepishly and
obediently stand silent, a captive between the knees of the
giant. But just them Bezpakov would remove his hand from
the head of the child and start patting his neck, then he
would gently pinch the neck. At first the child would hardly
feel it, then the pinching would become more serious, then
really painful, then unbearable, and then really agonizing,
but by that time the child would be as if in a daze, almost in
a stupor with fright and pain and would not dare utter a
sound. What a horror this pinching torture was to the chil-

One summer day Bezpalov turned up in our yard. Little did
we expect that that bright summer day was going to bring
to us such a blow. We knew that father suffered quite a few
horrible reverses, but he had so many friends, he was so
highly respected in the community—we were certain that as
to the question of delinquency in the payment of taxes there
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S. STOUT

Jews Driven Out by Hitler, Show Their Mettle
ATTEND one of New York’s largest

law schools. As I prepare myself to
1embark
upon a profession already sadly
overcrowded, I must needs take notice of
the progress of those of my fellow students who have come, but a relatively
short time ago, from Germany. There is
definitely a message in the manner in
which they are overcoming all obstacles
to make their mark.
Although most embryo lawyers find
themselves too much taken up with required work to participate in extra-curricular activities, those who must find the
work infinitely more difficult, if only because the language is not their own,
rarely miss a lecture, a forum, or a game
of chess if the order of the evening is
purely social.
1
One young man in particular 1 glimpsed
at every school affair I attended. He
stopped me in the hall one morning as
I was going to class and volunteered his
name as he extended his hand. I told
him mine and, as we shook hands, he
smiled. “Now we can identify each
other,” he said in his gutteraL English.
It was a nice gesture; I regretted, and
couldn’t help resenting a little, his having taken the initiative. After all, I was
here first. But he isn’t the sort who will
sit back and wait. He is a brilliant student, and now, in his last year, various
members of the faculty are giving him
legal research work to do. This helps
him financially, and he has acquitted
himself so well that there is not the
slightest doubt that he will become assistant to the head of the law library
after graduation, a position we all covet
but he deserves.

.

2

.

We have this year as a member of our
faculty a young Jewish professor from
Germany. A man well under forty, he
has already gained prominence in his
native country in the field of corporation
law as a practitioner, as an author and
as a teacher. And this man must go
through all our law school course so that
he may be eligible to take the bar examination precedent to practice. Invariably
cheerful, and with a ready wit, he is a
great favorite with faculty and students
alike. His contributions to any class he
attends as pupil are memorable, and in
short while he has been here, he has per
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fected his English sufficiently to become
a member of the faculty and conduct
classes of his own. He is also engaged
in translating one of his own works into
English, and seldom is a law book more
eagerly awaited. He has received many
offers from corporation lawyers here in
New York inviting him to become assodated with their firms in an advisory
capacity, and ours is not the only law
school administration that would like to
keep him a member of the faculty. This
man will very soon again occupy a high
place in his profession, and a lasting one.
3.
Evening students, almost all of whom
work during the day, usually find it difflcult to be prompt at their first class.
Most professors therefore allow them to
come in whenever they arrive. I was attending class one evening in a room
where the door had been locked by the
Instructor promptly at six o’clock notwithstanding the fact that almost half of
the class had not yet then arrived. A
few moments after the lecture had begun,
some of the bravest of those locked out
ventured an attempt to enter through a
rear door left open by error. Our professor waxed indignant, and the only voice
that was heard in response was obviously foreign. I became aware of a young
man telling a professor that he was being unfair to let a two minute tardiness
keep students out because, "we come to
learn”.
As time went on I became better acQuainted with this young man and gained
from him a remarkable story of perseverance and aptitude. He came to New
York- from Germany ten days before
classes began for his first year of law
school training. He knew no English at
the time and his instructors were asked
not to call upon him for contributions in
class. Before classes began, he had secured employment with a law firm working on German briefs. Being unaccustomed to the strain of working by day
and going to school at night, and not
understanding what was going on in his
classes, on reaching the room he would
.promptly doze off only to be awakened
by the bell signifying that class was
over. This went on for months.
“But this,” he said, “was always here,״
and he pulled a fat little English-German
dictionary, that he had bought on his

second day here and with which he
never parts. Every day, without fail, he
selected thirty English words from the
newspaper, from billboards and storewindows, and jotted them down. Then
when he reached home at night after
school, he would look up the words, commit them to memory, use them in sentences and in combinations with those he
had learned on the previous day. And
whether it was twelve o’clock or three,
he never went to bed until he felt himself completely the master of those thirty
words.
,
A few months before the year end examinations were given, he felt he was
ready to study the assigned materials,
and passed every course creditably. Now,
in his third year at law school, he is
translating German briefs into English
for his firm. His precision is remarkable.
Often he comes to me in search of a
word or phrase synonymous with an idea
he gives me in a sentence or two. It is
not at all unsusal for him to reject four
or five of my offerings until finally, “that
is exactly what I want.”
Germany chased them out; Hitler
called them vile names; the Nazis said
that because they were Jews they were
no good, but what a splendid group they
are and how fast they assert themselves
and prove their great abilities once they
obtained the right to study and to work
which this country extended to them.

,,

S. Almazov Debates Rabbi
Chaim Solomon on March
7thf in Richmond Virginia
There will be a very interesting debate carried out in Richmond, Virginia. The purpose of the debate is to
make a comparison between the building of Biro-Bidjan as a Jewish Autonomous Territory and the Zionist
idea that Palestine may become a Jewish homeland. S. Almazov, the national secretary of the Icor and editor
of “Nailebn״, will speak for Biro-Bidjan and Rabbi Chaim Solomon, of the
Montifiore Congregation, will present
the case for Palestine. The debate
will start at 8:00 P.M. at the Labor
Temple.
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tries, where Jewish lives are thrown to the mercy of murderers. They state: “As a leader of Israel you should be
humble enough and wise enough to look into the cause of
this sad fact rather than rattle the sword and use the club
of power of international Jewry.”
What affront, what audacity, how H itler’s face gleams
through these words of “international Jew ry” !
Then again, they have the nerve to accuse the Jews
that they willfully took upon themselves to lead their own
secluded life in Poland. Not a wrord is mentioned about
the systematic policy of the Polish Government to cut the
Jews off every foothold in the country, to eject them from
every economic and political organization, to squeeze them
into the position of Parihas. And still the Jews are being
accused of creating for themselves a condition of seclusion!
They accuse those who are protesting against the illtreatment of Jews in Poland as desiring to “besmirch the
good name of the Polish Nation for misdeeds of a few.”
Such brazen mockery at the truth cannot hide the fact
that the Polish Government is giving aid and comfort to
the perpetrators of the most criminal acts of murder. (Remember Pzchitik where after a bloody pogrom the Jews
who tried to defend themselves were given prison terms,
while the pogromists were set free). Nothing can hide
the fact that the Government is making it impossible for
the Jews to obtain a livelihood. Two million Jews are
actually starving to death. By the official statements of
the leaders of the Government, that the 3,600,000 Jews
in Poland are superfluous, a hint is given to the leaders of
the anti-Semitic organizations, that every anti-Semitic act
will go unpunished.
No, these so-called defenders of the good name of Poland
did not succeed in convincing anybody that their object
is really to defend the Polish people. Nay, it is rather
obvious that their intention was to add fuel to the flames
of anti-Semitism, to tell the American people that Jewbaiting is justified and that Jew-hatred, anti-Semitism and
pogroms are not the result of a concentrated policy on
the part of the Polish Government, but are due to some
inborn feeling pervading the masses of Polish people, as
well as the masses of the people in other countries. I t is
certainly very surprising that such vicious writings could
find space in the “Times”, even though it was published
in the form of an advertisement. I t was an out-right piece
of anti-Semitic agitation and no decent newspaper should
open its columns to any such vituperations for which there
should be no place in this country, where traditions of
tolerance are the most sacred heritage from the days when
this new nation was founded.
This anti-Semitic attack should teach the Jews in this
country an important lesson. They should realize that it
is high time to unite all forces to fight against antiSemitism abroad and against every manifestation of this
poison in this country. Were the Jewish Congress really
that force which would represent the entire Jewish population in the United States, such anti-Semitic attacks
against the Congress would probably not have taken place.
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I t is a different matter when anti-Semites know that there
is a division amongst the Jews, that instead of uniting all
sections of the Jews, the Jewisli Congress is carrying on
a sectarian policy of disruption and discrimination against
this or that group of Jews. I t is this knowledge that
encourages anti-Semites to spread their poisonous propaganda in the United States.
I t is high time that the Congress takes steps to change
its policy and to start a movement for the unification of
all forces amongst the Jews in the United States ready
and willing to combat anti-Semitism. The danger of antiSemitism in this country, the dangers with which the Jews
are confronted in the Fascist and semi-Fascist countries,
are too serious to permit any procrastination. Action is
imperative. United action is the need of the hour. The
Jewish Congress must open a new chapter. There must
be found a way of uniting all the Jews. In this manner
only will there be safeguards created against any manifestation of anti-Semitism in this country, and a basis will
be laid for an effective campaign against anti-Semitism
and pogroms wherever these crimes are being perpetrated.

Grisha Tshulsky, one of the best students in the
city of Biro-Bidjan
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S. TANIN

The Audacity of Polish Anti-Semites in America
T N D E R T H E D IS G U IS E of polem izing w ith the edito r of th e “Jew ish D a y ” who rig h tly denounced the
ruthless policy th a t the Polish G overnm ent is p u rsu in g in
reg a rd to th e 3 ,5 0 0 .0 0 0 Polish Jew s, the p resid en t and secTetarv of th e G uild of Polish new spaperm en in A m erica
published in the “ N ew Y ork T im es” for J a n u a ry 3 0 th a
vicious anti-S em itic article. P reten d in g th a t they are defending the good name of P oland (w hich P oland are they

A BIRO-BIDJAN LULLABY
By ITZIK FEFFER
( Translated from the Yiddish by Spero)

Sleep my child, close your eyes,
Dusk descends upon the hills.
Did you see the eagle flying?
I wish you were like him !
You should fly to lofty heights
Far above the clouds.
See the beauty of the dusk,
See the beauty of our Biro River.
There was a time when your grand-dad
Marched in chains along these roads
But now this land
And all its vastness is yours.
Every step bears witness
To the tears your father shed,
But now we build our happy home
On the shore of this Amur River.
We will defend this home
Until the last drop of our blood.
Sleep my child in peaceful slumber,
A great day is dawning on you.
In the hills and in the plains
Peace reigns supreme
The children of the Taiga
Are happy and carefree as yourself.
And you, my child, will be heralded
Even unto the Kremlin walls
Let Comrade Stalin be informed
That you enjoy your slumber now
Sleep my child, close your eyes,
Dusk descends upon the hills.
Did you see the eagle flying?
I wish you were like him!
NAILEBN (March, 1937)

try in g to d e fe n d ?— I s it the P oland of pogrom s? I s it
the P oland w here in the course of some 20 y ears thousands upon thousands of Je w s have been beaten and m urd e re d ? Is it the P oland w here the U krainians and W hite
R ussians are drow ned in blood? Is it the P oland of the
L u tz k e x e cu tio n s?), the two w orthies have the tem erity to
state th a t they are w riting w ith the purpose of w arning
the Jew ish press and the Jew ish Congress not to do anything th a t m ay h u rt the cause of the Jew s in Poland. B ut
while they p rete n d to have such noble purposes, how do
these lum inaries go about it? T h eir w riting is nothing
more than a vindication of the pogrom policy of the Polish
Governm ent, and the theories of the bloody N azis.
In characteristic hypocritical fashion, they s ta r t with
the insinuation th a t all th e nations of the w orld “nurse
a n tip a th y tow ards the Je w s.” T his is certainly a slander
at the honesty and intelligence of the people of the world.
I t is a b la ta n t lie to state th a t the G erm ans, R ussians,
A m ericans, Frenchm en, Englishm en, etc., are hating the
Jews. T he large m asses of the people anyw here on earth
are not contam inated w ith th a t poison wh-ich is being
spread by paid agents of H itle r, or such scribes who at
all times were ready to sell th eir pen to a C zar or a Pilsudski, in order to fom ent national h a tre d and racial animosity.
W e know very well th a t the large masses are not to be
accused of the pogroms. Even under the C zar— despite the
fact th a t the m asses were forced to live in ignorance, when
every agency of the governm ent, including the church as
well, was used to fan the flames of anti-Sem itism — there
had to be a reso rt to the use of disguised soldiers in order
to be able to c a rry out pogrom s against the Jew s.
L e t us recall the fact th a t when the famous Bailiss tria l
was staged in Kiev, all the C zar’s law yers and prosecutors,
the g reatest a rra y of w itnesses— am ongst whom there were
prom inent p rie sts and professors— could not move the
twelve sim ple p easants who com prised the ju ry , to find
Bailiss guilty. I t is not in vain th a t the g re a t R ussian
w riter, V ladim ir Korolenko, exclaim ed a fte r Bailiss was
acquitted: “ Oh heaven, a stain has been w iped off my country .” I t was th a t stain which such men as these two defenders of anti-Sem itism , Felix Poplaw ski, president, and
Thom as Jachim iak, secretary of the N ew York D istrict
of the G uild of Polish N ew spaperm en in A m erica, trie d to
place on the good nam e of so m any nations— it was th a t
very stain which was w ashed off by the verdict in Kiev
in 1913.
N o, the people of th e w orld stand aghast a t this poisonous pro p ag an d a of anti-Sem itism , race-hatred and national
an im o sity !
T h e w orthy p a ir p ersist, in the same m anner, to in ject
th e insinuation th a t th e Jew s are them selves g uilty of the
conditions p revailing in the F ascist and sem i-Fascist coun-
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S. ALMAZOV

Biro-Bidj an in Its 10th Year
T H E 2 8 th O F M A R C H B iro -B id ja n e n te rs its
te n th y e a r as a Je w ish settlem en t. W h a t a v a st d iffe ren c e th e re is b etw een th e B iro -B id ja n o f to d a y a n d th a t
sk eleto n w hich it re p re s e n te d in 1 9 2 8 !
T h e n it w as all th e o ry ; th e n th e fu tu re w as an unknow n q u a n tity ; th e p ro sp e c ts w ere v e ry o bscure as to
w h e th e r th e J e w s w ill a tte s t them selves w ell as pio n eers.
T h e p a s t n in e y e a rs give ev e ry g ro u n d to sa y th a t B iroB id ja n exceeded th e h ig h est o p tim istic e x p e c ta tio n s o f its
m ost e n th u sia stic s u p p o rte rs . I t is no w o n d er th a t in its
d e c la ra tio n o f A u g u st 2 9 , 1 9 3 6 , th e S oviet g o v ern m en t
s ta te s th a t th e J e w is h p io n eers ju stifie d th e tr u s t p lace d
in th em , a n d th a t th e b u ild in g o f B iro -B id ja n as a Je w ish
te r r ito r y h as been co m p letely ju stifie d by th e m arch o f
even ts.
N o t o nly d id th e Je w ish p io n eers la y th e fo u n d a tio n
fo r an ex ten siv e a g ric u ltu re o f th e ir ow n, n o t only d id th e y
la y th e basis fo r an in d u stria l d evelopm ent o f no ticeab le
size, b u t th e y u n fu rle d th e b a n n e r o f a c u ltu ra l re n aisan ce,
n o t eq u alled in th e h isto ry o f an y Je w ish com m unity anyw h e re in th e w orld.
W ith th e elev atio n o f B iro -B id ja n to th e s ta tu s o f a
Je w is h autonom ous s ta te , th e b u ild in g p ro c ess was given
ad d itio n a l im p etu s, w hich is p a r tic u la rly reflected in th e
c u ltu ra l field. A b o u t th is th e docum ent o f A u g u st 2 9 ,
w hich w as m en tio n ed p re v io u sly , h a s th e fo llo w in g to
say:
“ B iro -B id ja n is ra p id ly develo p in g th e Je w ish n atio n a l
c u ltu re . T h e J e w is h A utonom ous T e r rito ry w ill in th e
v ery n e a r fu tu re becom e th e ce n te r o f Je w ish c u ltu re fo r
all th e to ilin g J e w s .”
I t is re a lly n o te w o rth y th a t in th e sh o rt p erio d o f nine
y e a rs th e re w as m ade p ossible th e follow ing reco rd : a
Je w is h s ta te th e a tre , a Je w ish d a ily , a n u m b er o f elem enta r y a n d h igh schools, fo u r technicum s (c o lle g e s ), re g u la r
ra d io b ro a d c a sts in Y id d ish , a n etw o rk o f clubs, m an y regional n e w sp a p e rs, tra v e lin g tro u p s, p e rfo rm in g in Y idd ish , e tc., etc.
I t is o f u tm o st im p o rtan ce n o t to lose sig h t o f th e fa c t
th a t all th ese ach ievem ents w ere n o t th e re s u lt o f some
ben ev o len t p a tro n iz in g a c t on th e p a r t o f a n y one, b u t th e
re s u lt o f th e fr u itfu l to il o f th e Je w ish pioneers.
I t is tru e th e y w ere v ery lav ish ly a ssiste d b y th e S oviet
g o v ern m en t a n d by all th e S oviet n a tio n s, b u t t h a t assista n ce w as n o t given in an y form o f com m iseration fo r
h e lp less m isfits, b u t on th e c o n tra ry — it w as re n d e re d in
th e s p ir it o f co o p eratio n w ith successfu l b u ild ers o f a new
life — in co o p eratio n w ith th e J e w s who p ro v e d th a t th e y
possessed th e n ec essary m ettle to overcom e p io n eerin g d ifA cuities, an d to b u ild in a new la n d a new Je w ish n atio n .
T h e nine y e a rs o f B iro -B id ja n b u ild in g a re an epic o f
ach iev em en ts, a source o f jo y , w hich— we m u st re g re tfu lly a d m it— is n o t y e t know n to all th e J e w s th ro u g h o u t
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th e w orld. W e re th e y to know th e fa c ts , w ere th e y to ׳
com pare th e h e a rtb re a k in g lo t o f th e J e w s in ׳P o la iid ,
G e rm an y , R o u m an ia, th e B a ltic S ta te s an d m an y o th e r
c o u n trie s, w ith t h a t life o f c e rta in ty a n d se c u rity w hich is
the rig h tfu l possession o f th e th re e m illion J e w s in th e
S o v iet U nion,— w h a t a c o n tra st th e y w ould s e e !
W e re th e Je w s th ro u g h o u t th e w o rld to co m p are th e
agony o f th e victim s o f pogrom s, th e hopelessn ess o f th e
m illions o f J e w s , who a re d riv en to ex tin ctio n b y slow
sta rv a tio n , th e m en tal to rtu re o f tho se w hose sole a s p ira tion is to o b tain a c ru s t o f b re a d , a bed o f s tra w , a d a y
w ith o u t b eing ste p p e d upon— j u s t a ch ance to be le f t
unm olested, w ere th e Je w s to co m p are th is in fe rn o o f
su fferin g to th e condition o f th e J e w s who a re now engag ed in th e im p o rta n t business o f b u ild in g th e ir own s ta te ,
th en only w ould th e y fu lly re a liz e th e g re a t sig nificance
o f the nine y e a rs o f B iro -B id ja n .
T h e n it w ould no lo n g er be a q u estio n o f w h e th e r th e re
are a few tra c to rs m ore, or a few less; it w ill n o t even
be o f the h ig h est im p o rtan ce to count noses an d to d e te rm ine w h e th e r th e re a re a few th o u san d J e w s m ore o r a
few th o u san d less. T h e nu m b er o f s e ttle rs is, n a tu r a lly ,
im p o rta n t, b u t w hat is o f even g re a te r im p o rt— is th e f a c t
th a t th e re has been laid th e fo u n d a tio n fo r a p ro s p e ro u s
Je w ish s ta te . T h e significance o f th e nine y e a rs of B iro B id j a n is in th e p ro m ise w hich th o se n in e y e a rs give f o r
an ac c e lle ra te d sp eed o f co n stru c tio n , fo r th e p ro s p e c t o f
m aking it possible fo r ten s o f th o u san d s o f J e w s to s e ttle
in B iro -B id ja n , o b tain a livelihood an d p a r tic ip a te in th e
f u r th e r b u ild in g o f th e la n d , w hich th e J e w s m ay t r u ly
call th e ir own.
A t th e s t a r t o f its te n th y e a r B iro -B id ja n m ay rig h tly
com m and th e a tte n tio n o f the J e w s o f all th e lan d s in
the w orld.

Jewish collective farmers in Crimea
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without the slightest notion of the possibility of the
existence of an attitude of superiority on the part of
one national group to another, less so of the possibility of a physical attack on a national group.
All are agreed that the Soviet Union is a glaring
example of the possibility of a peaceful, thorough and
perfect solution of the national problem. All are
agreed that the 3,000,000 Jews in the U.S.S.R. have
forever been freed from the curse of discrimnation,
of seclusion and of a fear of pogroms.
In spite of that Trotzky dares speak of anti- Somitism in the Soviet Union and he even goes so far as
to accuse the Soviet Government of fostering it. Let
this be an eye opener to the Jewish masses throughout the world. Let them see that what Trotzky is
after is not the interests of the Jews, but the desire
to besmirch the Soviet Union. Let the answer of the
Jewish masses be a mighty condemnation of this arch
plotter, whose emissaries carried out acts of sabotage,
murder and espionage. There can be no doubt that
the Jewish masses will know how to refute the Trotzky insinuations and accusations against the U.S.S.R.
Long live the only country where the Jewish problem has been solved, where anti-Semitism has been
rooted out, and where the Jew is building for himself
a new life on a sound foundation of productive toil,
of complete emancipation and of an unprecedented
■cultural renaissance.

5 0 .0 0 0 Readers fo r “Nailebn”
■
“ TV"AILEBN” IS AT PRESENT enjoying the largest
1 circulation of any Jewish magazine in the world.
It is with a sense of pride that we make that statement, but that, however, should not be interpreted in
the sense of boasting. Far be it from us to do that,
because we are not satisfied with the results as they
are. We feel that the great interest of the Jewish
masses in everything relating to the Jewish life
throughout the world in general and in Biro-Bidjan
in particular opens for us the avenue of approach to
the widest sections of the Jewish people.
We are at present conducting a campaign for
10.000 new members and 10,000 new subscribers to
“ Nailebn”. That must be achieved, but that should
just serve as a springboard for the immediate goal of
obtaining for “ Nailebn” no less than 50,000 readers.
There are four and a half million Jews in the United
States. About two million Jews are readers of newspapers and magazines. Our magazine should reach all
of them regardless whether they speak Yiddish or
English, because “ Nailebn” is published in both languages, and in the main, the material is different in
■one section from another.
Should every friend of Biro-Bidjan and “ Nailebn”
fake it upon himself to enroll at least two new
“ Nailebn” subscribers, the task of reaching a circulation of 50,000 would easily be carried out. We have to
do it. This is a thankful task.
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Every friend of Biro-Bidjan and “ Nailebn” must
place himself at the disposal of the Icor in the campaign to make “ Nailebn” the most widely circulated
Jewish magazine in the world!

“Nailebn” Celebrates Two Years
O f Its Existence
ПРНЕ NEXT ISSUE of “ Nailebn” completes two
years of the existence of this magazine, which may
rightfully boast of the most phenomenal growth.
In the two years of brief life “ Nailebn” grew to
enjoy the largest circulation of any Jewish magazine
IN THE WORLD.
Such growth can be explained by two reasons only:
the object to which “ Nailebn” is mainly dedicated,
and the way the task of the magazine is carried out.
The primary object of “ Nailebn” is to bring information on the building of Biro-Bidjan as a Jewish
state. It goes without saying that the magazine does
not neglect to reflect the life of the Jews throughout
the world generally.
Second in line is the task of making an attractive
and readable magazine. It is no small problem to
create a periodical which should be both instructive
and entertaining, both overbrimming with information
on Jewish life, and still not fall prey to the danger
of becoming sectarian.
We feel that we have a right to say that “ Nailebn”
is not only very attractive, very refreshing in appearance, profusely illustrated and generally well balanced
as to the various departments, such as news, editorial
comments, polemics, theoretical elucidations, etc., but
it is also very much alive to the immediate problems
of the Jews in every land on earth, and is edited with
an eye to serve the needs of both the Yiddish and English speaking Jews in America—both the older and
younger generations.
Such varied purpose demands special alertness in
the selection of material, special care in the editing,
and special effort in the getting of proper illustrations. The response of the readers of “ Nailebn”, the
unprecedented growth of its circulation is the best
proof that the enumerated tasks are being satisfactorily handled.
That also explains why the large number of “ Nailebn” friends and boosters are preparing to carry out
quite elaborate celebhations on the second anniversary
of “ Nailebn” .
In New York City the^e will be a banquet for 500
people. Similar celebrations are planned in other
cities, where gifts are being collected for “ Nailebn”.
Let these celebrations be used as the oc.casioh to
launch a campaign for 50,000 readers for “ Nailebn”.
Let “ Nailebn” reach every Jewish home in the
country!
Forward to a circulation of 50,000!
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y, together with the rest of the U.S.S.R., that
eace with the Soviet nations so eagerly desire. We
promise to continue our faithful devotion to the
Jewish pioneers in Biro-Bidjan, and we further pledge
to continue educating the Jewish masses to the need
of defending the Soviet Union, which is today the
most formidable barrier against the schemes of the
Avar plotters in the Fascist and semi-Fascist countries.
Long live the Jewish Autonomous Territory in BiroBidjan!
Long live the Soviet Union which made Biro-Bidjan
possible!

T he P len a ry S ession o f th e Icor
M arks a N ew M ilestone
TAHE PLENARY SESSION of the National Execu ־*־tive of the Icor, held on the 28th of February,
may rightly be pointed to as significant in many ways.
This Plenum sums up the accomplishments of the organization in the field of dissemination of i n f o r m a firm
on Biro-Bidjan, in the campaign for new members and
in the task of cooperating with the pioneers in the
Jewish Autonomous Territory. In all these fields the
record is quite a formidable one. We feel that we
may rightly say that the Plenum took cognizance of
the accomplishments not with the idea of resting on
the laurels of achievements, but with the idea of setting out to achieve bigger results.
The Icor reported to the Plenary Session on having
reached wide sections of the Jewish people who previously were either hostile or indifferent to anything
that took place in the Jewish life in the U.S.S.R.
!Many of those previously hostile elements are now
very friendly to Biro-Bidjan. The number of Jews
who were made Biro-Bidjan conscious, is greatly increasing. “ Nailebn” played no small role in this connection. These facts were taken into account by the
Plenum and it was the logical thing to decide to intensify the drive for new members and for an increased
circulation of “ Nailebn.”
The Plenum proudly recorded the recent shipments
to Biro-Bidjan by the Icor of a very valuable art collection, 54 Jewish typewriters, tools, a press machine,
linotype, stereotype outfit, etc., amounting to about
$20,000—a gift of no mean proportion.
It will now be the duty of the active members of
the Icor to carry the decision of the Plenum into execution. There is every possibility to reach new sections of the Jewish people in the United States. With
the proper determination, that can be achieved. Let
the present Plenum, which marked a new milestone in
the history of the Icor, be the signal for even greater
achievements. There is every indication that the
present campaign of the Icor will go over the top.
There is lively rivalry going on between a number of
cities. The Socialist competition between the various
cities is taken very seriously. Every effort should be
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bent to come to the celebration of nine years of BiroBidjan, on the 28th of this month, with a record of
10,000 new members in the Icor, 10,000 new subscribers to “ Nailebn” and $10,000 for the organizational fund.
That can be accomplished and it must be accomplished. This will be the greatest gift by the friends
of Biro-Bidjan to the builders of Biro-Bidjan. Let the
decision of the Plenum be the guiding light to make
these results possible!

T ro tzk y A ccuses th e S o vie t U nion
O f F osterin g A n ti-S em itism
ПГНЕ RECENT INTERVIEW given by Trotzky to
 ־*־a number of Jewish writers who visited him in
Mexico will remain for a long time an outstanding
example of where one may land when he is blinded
by hatred and a determination to stop at nothing to
achieve his aims. Trotzky hates the Soviet Union.
Trotzky is determined to undermine the Soviet Union
at all costs. There are people who cannot yet realize
the real object of Trotzky and his unscrupulous
methods to achieve his ends. But there will be very
few who will fail to realize that by his recent statement he has exposed himself as one who cannot be
trusted, no matter what he may say. Trotzky stated
that there is anti-Semitism in the Soviet Union; that
there is even a Jewish problem in the Soviet Union,
and that the Soviet Government is guilty in fostering
anti-Semitism. This being due to the fact that it absorbed in its trading apparatus large numbers of exmiddlemen and rich store-keepers. By this, Trotzky
insinuates that the Soviet Governwent created some
special privileges for the Jewish middle class, and
that it was done with the purpose of keeping antiSemitism aflame.
It is a fact well known—and on this there is almost
no difference of opinion amongst any section of the
people throughout the world—that the Soviet Union
achieved what seemed to be an impossibility—the
solution of the national problem generally and the
vexed problem of the Jews in particular. There are
visitors in the thousands flocking to the U.S.S.R. annually. They come from all corners of the globe.
There are many coming from America as well.
Amongst them are doctors, lawyers, engineers, professors, students, business men, bankers, workers, congressmen, senators, etc. Many of them make thorough
studies of the new life of the U.S.S.R. Many of them
remain for a longer and some for a shorter period.
Some are better observers and some see things superficially. Some get out of the Soviet Union and speak
afterwards in glorious terms of its accomplishwents.
Others are embittered and have a lot to criticize, but
there is one thing on which all are agreed—that is the
fact that the age-old scurge of anti-Semitism has been
rooted out and the new generation is growing up
NAILEBN (March, 1937)
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We Greet Nine Years of Biro-Bidjan
^TYNE MORE YEAR was added to the brief history
^ of the young territory which is being built by
1the Jewish pioneers. Never in the history was any
•spot on ,earth watched with such rapt attention as is
the case in regard to Biro-Bidjan. The enemies are
watching to find some faults and the friends are ob?serving the progress of Biro-Bidjan, rejoicing at every
new aecoaaaplishment. Tihe ninth year in the history of
Biro-Bidjan was certainly a source of great joy to its
friends, as well as it caused a great deal of chagrin to
its enemies. It is natural tlkat as the years roll by, the
rate of development is accelerated. Where months
were required previously to achieve a certain goal,
th at same thing may be accomplished now in the
course of a few days. While it took many years to
settle the first 10,000 Jews, there were 6,700 of them
settled in the last twelve months.
Biro-Bidjan passed the stage of haphazard activities.
There is not more that condition where random settilers are arriving as unexpected guests to find to their
sorrow that there is no housing. At present the settiers are being selected. They know to what particular spot in Biro-Bidjan they go. There is usually a
house waiting for the settler and the newcomers know
in advance where they will be placed to work. It is
obvious that in order to carry out such planned work,
there must be a very complicated apparatus created
both in Biro-Bidjan and in the regions where the settiers come from. It took years to develop and perfect
such apparatus. There were bound to be mistakes both
in the selection of the personnel for these agencies, as
well as in the selection of the settlers. Such mistakes
very often caused delays and disappointments, and
these were the shortcomings which were seized upon
by the enemies of Biro-Bidjan to raise the cry of
failure. However, such cries were absolutely dishonest, since the enemies tried to distort the actual
facts. There were great achievements, which BiroBidjan could proudly point to in spite of those unavoidable mistakes which are bound to occur in so
gigantic a task as the building of a new country and
the rebuilding of the life of tens of thousands of
people.
The healthy normal progress of Biro-Bidjan is now
NAJLUBN (March, 1937)
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assured. The success of its agriculture, industry and
culture are a glaring tribute both to the zeal of the
Jewish pioneers, and to the lavish assistance which
they were given by the Soviet Government.
We greet the ninth anniversary of Biro-Bidjan and
we wish the Jewish pioneers to continue their suecessful work of building the first and only Jewish
Autonomous Territory in the world. We wish that in
the tenth year of its existence, Biro-Bidjan should

Resnick, the Jewish Burbank in Biro-Bidjan, teaches
young Jewish farmers how to tend to fruit trees
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