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1937 מ»י,

בויער די גרוס אונזער
אױטאנאמיע אידישער דער פון

I ס יאר דריי װערט מאי זיבעטן עפ  םאװעטן־רעגירונג די זינ
 אױטאנאמע אידישע א אצם בירא־בידזשאז פראקצאמירט דואט

פאן. םאװעטישער דער אונטער נעגנט,

םאװעטן־רעגי־ דער פון אויםפיר־קאמיטעט צענטראלער דער
 דעם פארוואנדלעז ״צו באשטימט 1934 מאי טז7 דעם האט רונג

 אידישער א אין ראיאז אידישן נאציאנאלן ביירא־בידזשאנער
 װײט־מזרח׳דיג! פונם באשטאנד דעם אין געגנט אױטאנאמער

דאיאז״.

 דער אז אנערקענט, םאװעטן־רעגירונג די האט דעם מיט
ט אעעהױבז זיר האט װאם ־עקספערימענט,  פריער יאר זעקס טי

 באזעצן, צו זײ בירא־בידזשאז קיין מאםן אידישע אדיבערפידן ־צו
ט  טעריטאריעלז אידישן ״א דארט ביצדן צו אויסזיכט דער מי

 געװען אויר איז פראקלאמירונג די אײנגעגעבן. זיד האט אײנם״,
 אירישער א צו װעג אויפז שריט לעצטער, דער װײטערער, א

רעפובליק. םאװעטישער
צעשמע־ םאװעטךרעגירוע די האט פראקלאמירונג דער מיט

 אידישע די װאם העצעס, און רכיצות׳ן בײזװיליגע אצע טערט
 אנ־ כםדר האבן פרײנט״ ״גוטע אנדערע און פרעםע בירנעדלעכע

 העצן פאר בארעכטיגוננ א נאד אצס בידא־בידזשאן, געגן נעפירט
םאװעטן־פארבאנד. דעם נעגן

 אידישער בירגערצעכער דער פון שטרויםפויגלען די איער
 געװארן. נתפעצ ניט פונדעםטװעגן זײנען קאלירן אלע פוז פרעםע

 ניט און זעז ניט װילן און זאמד איז ?עפ די ארײנגערוקט האבן ־זיי
 קאצאםאצער דער װעגן בירא־בידזשאן, פון װאוקם דעם װעגן דוערז
 פון בויאונג דער צו שטעלט־צו םאװעטן־רעגירונג די װאס הילה
 פא־ װאקםנדיגער דער צו און נעגנט אויטאנאמער אידישער דער

 פאלקם־מאםן אידישע די צװישן בירא־בידזשא; פון פוצאריטעט
צאנת אין דא

 איבערגעברענטער אן אן װי אנגעכאפט, אפילו זיר האבן זײ
 רוים, פוז אגענטור פאשיםטישע די װאם בצאח, דעם אן שטרױ,

 אויםגעגעבז האט ״סטאציז אז פארשפרייט, האט ״אריענטע״,
בירא־בידזשאן״.

שטאטן׳ פאראײניגטע די אין אטבאםאדאר םאװעטישער ד־׳גר
 דאזיגער דער צו אױפמערקזאמקײט זײז געצויגז האט םען װען

 דעם אױה אנגעװיזן ענטפער זײן איז האט באבע־מעשה,
 קאנםטי־ סטאצינישער םאװעטישער נײער דער פון "20 ״ארטיקצ

 גע־ אײנגעשלאםן איז געגנט אױטאנאמע אידישע די װאו טוציע,
 סאװעטז־פארבאנד. גאנצן דעם פון טײצ ארגאנישער אן װי װארן

 מאםקװע אין ״געזערד״ פון ומעלדונג א געשומעז איז נלײכצײטיג
 מאםךאיפערװאנדערװג, גרױםער און בױ־פראגראם ריזיגער א װעגן
ט אי-,׳ װאס ײכנ ײעצ  קאנ־ װאם יאר, צויפנדיגן פאר; געװאדן ״

שלאםנקײטג U5S םטאטיוי די און סאװעטךרעגירונג דער פון נט
 די באפעסטיגן צו בויער פיאנערישע אידישע -י עגיי נרײטק־י^

אטעג
)1937 ^ נײלע^

V

 אזי־ אידישער דער פון בויאונג ?ולטורעלע און װירטשאפטלעכע
געגנט. טאנאמער
 געטרײ טאג ערשטן דעם פון שטײט װעלכער ״איקאר״, דער

 געלענענהייט דער בײ איז בירא־בידזשאן פון ארבעט דער בײ
 אינםטרומענט דער געװעז איז ער װאם פאקט, דעם פון שטאלץ

 אידישע טויזנטעד צענדליג פון םימפאטיע די געוױנעז צו אויף
 האט װאם און• בירא־בידזשאז פאר אמעריקע אין הארעפאשנילעם

ע דער אין חלק באדײטנדיגז א פארצײכענען צו או  פח אויפבוי
געגנט. אויטאנאמער אידישער דער

 גרום ברידערלעכן פלאמען, אונזער מיר שיקן גלײכצײטיג
 װאס געגנט, אויטאנאמער אידישער דער פון בויער פיאנערישע די

 רעפובליק. םאװעטישער אידישער א צו זיכער אוז פעםט מארשירט
 p דע־פאמ; װײטערדיגע צו פאראויס

פוז באפרײער דער םאװעטן־פארב^י, דער לעבן צאננ זאצ
!פעצהער די

 ״איקאר״ דעם בויען לאמיר
״נײלעבן״ און

*

ט י  דעם אין ארײן ״נײלעבן״ טרעט נומער הײנטיקז דעם ^

װאוקם. דערפאצגרײכן זײן פון יאר דריטן
 אריבערגעגאנגעז ,1935 מאי, הודש אין זײנען מיר װען

 גע־ זיד פאר מיר האבן ״נייצעבז״, צו ״איקאר״־בוצעטי! דעם פון
 בײ האט װאם אויפגאבע, פאראנטװארטלעכע און שװערע א האט
װייז אונז  געצינגען אונז װעט עם צי צװײפל״ א ארויסגערופ! צייטנ

 פארנעמעז זאצ ער אז אזויי, זשורנאצ נייעם דעם אנטװיקלעז צו
 מאםז אידישע די םון לעבן קוצטורעצן דעם אין ארט װיכטיגן א

אמערילוע. אין
פראב־ די געשטאנען אויך צייט יענער אין אוגז פאיר איז עס

 בא־ א און אויםזען באשטימטן א זשורנאצ דעם גיבן פון צעם
שום קײן געהאט ניט זיר פאר האבז מיר שטימטן

 װעג־ א װי דינען קענעז אונז זאצ װאם מוםטער, קצארן
עקםפערימענטירן. צו אויםגע?ומע! אונז איז עס װײזער.

 ױביציי צװײ־יאריגן זײן פון געצעננהײט תגר בײ איצט,
ט מיר קאנעז  איז עקםפערימענט דער אז ?אנםטאטירן, שטאצץ טי

 אויםגעקעמפס זיך פאר האט ״נײצעבן״ געצונגען. פוצשטענדיג
 דער אין זשורנאציםטי? אידישער דער אין פאזיציע ערנהאפטע אן

 אידי־ אײנציגער קײן װאם צירקולאציע, א צו און װעלט״ גאנצער
באװיזן. ניט עם האט װעלט דער אין חודש־זשורנאצ שער

ען מיר צופרידן. ניט װײט נאך זײנען מיר — אבער ״נ  ז
 טויזנטער צענדציגער נאך געװינען קאז ״נײצעבן״ אז איבערצײגט,

 זײן פאר ארבעטן ערנסט װעצן כזיר אויב לײענער, אידישע נײע
 צירקולאציע דער פון װאוקם דעם מיט אינאײנעם פאדשפרײטונג.

 פארבעםערז, מער נאר אים מעגלעכקײט די װאקםן אױך װעט
אויסזען. אין אוז אינהאצט אין — פארשענערז

 דעם פון מיטגצידער און טוער די פוי אויפגאבע באצדיגע די
פארענדיגז צו דורכצופידן איז צאנד גאנצז אימערן ״איקאר״
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тщъ פי

אױטאנאםיע אידישע יאר דרײ
 בירא־ שטאט דער פון גאםז די איבער דורכגײן זיר פרובירט

 פאר די פון משד אין אויםגעקומעז דאם איז מיר װי בידזשאן,
 געגנט אױטאנאמער אידישער דער אין האב איד װאס חדשים,.

 אידישע אײנגעפונדעװעטע גרויםע די זעז פרובירט פארבראכט.
 פרובירט בירא־פעלד. איקאר, װאלדהײם׳ אמורזעט, — קאילװירטן

 אנדערע די און מ^וכה־טעאטער דעם טעכניקומם, אידישע די זען
קו^טור־אינםטיטוציעם.

 צו געװען מעגלער איז עם אזוי װי װאונדעירז זיר װעט איר
ץ דאם באשאפז .1934 אנהױב זינט צײט, קורצע אזא איז א̂י

 א^ע די װען איצט, םפעציעל געדײנקען, מען מוז פאקט דעם
 די ארונטערצורײםן לעבן אין גײט בירא־בידזשאן פון שונאים
געגנט. אויטאנאמע אידישע

 איר זעט בירא־בידזשאז שטאט דער איבער גײט איר װעז
 דער פון פעריאדז פארשײדענע די פון ״מאנומענטן״ זיד פאר

ע ױאו  ערשטע די זעט איר געגנט, אויטאנאמער אידישער דער אין ב
 דער פוז פיאנעדן ערשטע די װאס ערד־שטיב^עך, ״זעמ^אנקעם״,

 װאצד־ אין באזוד א אויח געװעז ביז איד װען געבױט. האבן געגנט
 געוױזן געפען, מענטש, חשוב׳ער דארטיגער דעיר מיר האט הײם,

 געקומען איז ער װען געבויט, האט ער װאס ״זעמליאנקע״, די
 זײנען זעמצינלעם די װאלדהײם. ישוב דעם באשאםן פן5הע

 געמוזט זײ האט מעז בויאונג. ערנסטע קײן געװען ניט אופן בשום
 פונקציע, באשטימטע א אויםגעפיי^ט צײטװײ^יג האבן זײ האבן,
 שפע־ די אין פארקערט, בויאונג. קײן געװען ניט איז דאס אבער
 ארבעט אז געהאט מען האט ׳1934 זינט םפעציעיצ יארז׳ טערע

װעג. פון ״זעמ^יאנקעם״ דידאזיגע אפצוראמעז
 אײדער יאר דרײ־פיר די איז ארבעט גאנצער דער מיט אזוי

אויטאנאמיע. אידישע א װי געװארן דערק^ערט איז געגנט די
 געגנט די װאס ײז,5»י פאלט דער ניט אז זיר, פארשטײט

 גע־ האט אויטאנאמיע, אידישע א װי געװארן פראקילאמירט איז
 שטײ- ברײטן א אריח אװעקגײן זא^ בויאונג די אז דערצו, בראכט

 פינח־יאר ערשטער דער שױן איז 1934 יאר פון אנהויב צום גער.
 ניט אצץ נאר האט םאװעטן־רעגירונג די פארענדיגט. געװען פלאן

 אויפן געגנט אויטאנאמער אירישער דער צופיצ געבז געקאנט
 געקאנט שויז מעז האט ממשות׳דיגם עטװאם אבער מזרח׳ װײטז

י געבן. אנהויבז ז ג נ ו ז י О ד ו ר פ ע ־ ד א י צ א  נ
א ר5נ ע ע נ א ר ז ם י ד א נ א ב ר א ם ־ ן ט ע ו ו א  ס

ט י י ר ג ד ם ט כ נ א ה ־ ז י א ־ ט נ א ט ה י ־ מ נ י  א
ר ע ל ע י ר ט ש ו . ד ג נ ו א י ו  פונדא־ דער איז דאם ב

 נא־ דער פוז צייזונג םאציא^יםטישער דער פון שטריך מענטא^ער
פדאגע. ציאנאצער

ט5  כע5װע געבן צו גענוג ניט ־אופן בשופ איז אײזונג אזא וי
איר! מיט װארגן זיד זי זאל און — טעריטאריע א נאציע איז עם

 און אײענער, נײע טויזנט צעז פאר קאמפעין דעם גרײד5דערפאי
 צען פון מיטגצידערשאפט־קאטפעיז דעם דערפירן גצײכצײטיג

חודש. הײנטיגן — ״איקאר״ דעם אין מיטגי^ידער נײע טויזנט
 דער אוז פ׳^ענום, עצטז5 אונזער פון באשלום דער איז דאס

װערן. דורכגעפירט דארח באשלום
 פוז מיטארבעטער די מיר באגריםז געלעגגהײט דער בײ

 אינ־ מאכן אים געהאלפז פעז זײער מיט האבן כע5װעי ״נײאעבן״,
 טוער אוז שלאגיצער די באגריסן מיר און באי^ערנד, ארז האלטרײד

 דער פאר ארבעטן װעילכע לאנד, גאנצן איבערן ״איקאר״ דעם פון
״נײלעבן״. פון פארשפרײטונג
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 ?עניז־ דעם יצויט גענוג׳ ניט 1אופ בשום איז אצײן טעריטאריע א
 פראגע. נאציאנא^ער דער פוז אײזונג דער פון שטײגער סטאילינישז

 װײם־רום^אנד. איז ?אזאקםטאן, איז טאטאריע, אין גרוזיע, אין
 נאציא־ זיך געפינען עס װאו אומעטום — בוריאטא־מאנגאי^יע אין

ט פריער האבן װאם נאציטעטן,  זעי^בםט־ נאציאנאצע קײן געהאט ני
. ארטיגע אן אויםגעבויט מען האט שטענדיגקײט, ע י ר ט ם ו ד נ י  א

 נאציאנאקער װעגן געזעצן די פ^ײש און בלוט געגעבז האט דאם
 — געװען געזעצן די װאלטן עי^עמענט דאזיגן דעם אן ג^ײכהײט.
פאפירענע.

ט געװארן פראר^אמירט איז אויטאנאמיע אידישע די  נאר ני
 אנהויב צום שוין זיר האבן בירא־בידזשאן אין װאם דעם צוציב
 אײנװאנדע־ אידישע טויזנט עטי^עכע היפשע צונויפגעק^יבז 1934
 זעלבי־ דער אין האט מעז װאם דעם צױליב ג^ײכצײטיג נאר רער׳
־ ארטיגע די בויעז צו אנגעהויבן ערנםט געהאט צײט גער ט ר י  װ

 װירטשאפט. םאציאיליםטישע נאציאנאלע אידישע די ׳ט פ א ש
 םאציאליםטישעד נאציאנאילער אידישער דער מיט האנט אין האנט

בויען. צו ערנםט אנגעהויבן האט מען כע5װעי קולטור׳
 געגנט אויטאנאמע אידישע די אז שורה׳ אונטערשטע די איז

 נאד 5דערװײ אויר כאטש — בויען ערנםט אגגעהויבן זיר האט
ט ,1934 אנהויב אין ערשט — ^אנגזאב  עם צוריק. יאר דרײ מי

 םאציאי^יםטישער דער פון װאונדער די םון אײנער דעריבער איז
 צו אײנגעגעבז זיר האט צײט ?ורצער אזא איז װאם בויאונג,

 קוי^טו־ און װירטשאפטצעכן אידישן א מזרח װײטן אויפן שאפן
 נאציאנא^ער אידישער פון אנהויב ערנםטן אן צענטער׳ רעילן

מלוכה׳שאפט.

 פון בויאונג דער פון גאנג דעם באגרײפן צו באמת כדי
 צו צוגאנג באזונדערן א אויםארבעטז זיך מען מוז בירא־בידזשאן

 װאס זע^ביגע, דאם ניט איז עס בויאונג. םאציא^יםטישער
קאפיטא^יזם. אונטער

 קולטור װירטשאפט, בויאונג, איז קאפיטאליזפ אונטער אפיי^ו
 אפגעשטאנענע איז בויאונג שטײגער. אײן אויףז אומעטום ניט —

 אמעריקע. אין זאגן, ^אמיד װי׳ אנדערש איז לענדער קאלאניאלע
 נאכט, ביז טאג פון װי אונטערשײד, אן אלעמאל כמעט איז עס
 א איז אמערילע אין טעכניק די װאם דערפאר, בלויז ניט און

 דאנה א (טײילװײז אנגעקי^יבן זיך האבז עם װאס נאר העכערע,
 באציאונ־ אנדערע באגריפן׳ געװאוינהײטז, אנדערע טעכניק) דער
 אז װערז, קלאר מוזן װעט דערפון מענטש. צו ׳מענטש פון געז

, פון באדינגונגען די אונטער ם ז י ל א י צ א  פריװאט־ װען ם
 ן5פאראורטײ מייצײמיאיאםן אלע װעז אפגעשאפט, איז אײגנטום

 אדער געװארן, אפגעװישט זײגעז קאפיטאיציזם פון טראדיציעם אוז
 בכלל. בויען פון אופן דער איז ניט־װעדן, פון פראצעם אין זיינען

 נאר — רעפוב^יק נאציאנאצע א לאנד׳ א בויען פון םפעציעל
אנדערש.
םראגע: די הערן צו אויםגעקומען מיר איז אפט װי

 די :עםעז מעז װעט װאו ? בירא־נידזשאז בריעז װעט װער
ח ט שוין דאר האבן אידן אוקראאינישע די ? אי  צו דראננ קײן ני

!אויםװאנדעח פארן,
באדויערונג, פון טאן א געהערט אפט איר האב פראגן די אין

עבן אוקראינע אין אידן די װאס ט ̂י  קא־ א ״כאטש איבער, ני
 טאהע אפשר און גזירות, פארפא^גונגען, אמאציגע די פיטשקע׳/

פ$ ^ײכטע, — פאגראמעז אויך
 געװאוינט זײנעז מענטשן

מע טע5א די אין לאנד אעענו



 איז פארפ^גונגעז פוז בײטש די זײן מוז עם בה^ה! א זײן מוז עם
ײ׳ ן5ײע !טראגז זאאז אויגן װאו ויפן5 זא^ן אידן כדי פאגראמעז,  ז

 ניט גוטן מיט ן5װי זײ װאוהיז אהיז, קומען מוזן עם, הײםט
.קומען . .

 פוז יארן, צענד^עער פון געװען געװאוינט מעז איז אזוי
 געזע^שאפט א אונטער אנדערש אבער איז עם יארן. הונדערטער

 װאם זאכן, זײנען פאג׳ראמען און פארפא^גונגען נאציאנא^ע װאו
ז די װי פארגאעענהײט, דער אין אװעק אײביג אױף זיינען  גרוי̂י

ע א מיטצ־אצטער. פון ״  איז באציאועעז מענטש^עכע פון ב^אט נ
געװארן. נעעפנט

 װעגז סראכט מען װען האבן, זינען אין גוט מען מוז דאס
בירא־בידזשאן. פת בויאונג דער

 עם דראנג״. און ״שטורם פון בויאוננ קײן ניט איז עם
ט איז  צאנד דאם ניט ״נעמט״ מעז ה.5בה קײן ני

 פאר־ טויזנטער צענדלעער פון ברוםטן די מיט ׳!טו-רם, מיט
 זײנעז זומפן און וױםטענישז ^עבנם. זייערע מיט צווײפ^טע,
 יצענדער, קאיצאניא^ע אין ^ענדער, געװיםע אין געװארן ״גענומעז״

 אנדערש גאר איז עם אופן. אזא אויף—אמעריקע אא^יגן דעם אין
םאציא^יזם. פון לאנד א אין

 עם שװער. טאקע זיך נעמט געגנט אויטאנאמע אידישע די
 פטור ניט גיך אזוי זײ פון נאך װעט מעז און צרזת, גענוג דא איז

 קאפ־ גענוג מיט באװארנט איז בירא־בידזשאן אין טוער א װערן.
 זעל־ דאם דורכצופאלז. גע^עגנהײטן גענוג האט ער און דרײעניש.

 ארבעט די בירא-יידזשא!. קײן קומען װאם פיאנערן די מיט כיגע
 מענטש־ דער און מיט^ען די פארװיר^טע. א נײע, א שװערע, א איז

 קרבנות קײ| אבער בעםטע. די פון ניט אפט זײנען מאטעריא^
 זומפז די טריקענעז בײ מעז װעט לעבנם קײן ניט. זיך פאדערט

 ארױםטועטועעז. ספעקטאהוי^ערע אז זיך בויט עם אװעקצײגז. ניט
זיכער. — זיד בויט עם אבער

 פעריאד קורצעיר א זײער—יאר דרײ קורצע די האבן דערפאר
 זײער אונטער באװיזז, — ^אנד א בריעז פוז פראצעם דעם אין

 װי מער 5פי מיטיצעז, פרימיטיװע מיט אפט באדינגונגע!, שװערע
 פוז אנגריפז מיט און מיטיצען םך א מיט געװארן באװיזז איז עם

ערטער. אנדערע אין העלדן מאםן גרויםע

 איז — 1934 מאי, ־טער7 — דאטע היםטארישער דער װעגן
 איצטםאראן זיינען עם שרײבן. און רײדן צו 5פי אויסגעהומען שױן

 דא־ דער פון וױכטיגקײט די באגרײפז ניט זאלן װאם אידן װײניג
 פונם אינטערעםן נאציאנאיצע די פאר באדײטונג איר דאטע, זיגער

ם פאלק. אידישן ו ד ז י א 5 א מ ז ט ש ר ע צ - ע  ד
ן ע ט כ י ש ע ג ב א ן ה ד י ן א ג א ר ק ע  ־ א נ ג
. ע ל א נ א י צ ט י י ק ש ׳ ה כ ו ^ י מ

 גע־ היםטארישע כןא^אםא^ע א דאם איז ײן5א זיך פאר שױן
 װען צײט א איז געקומען איז דאם װעז נאך םפעציע^ שעעניש.

 Ш מזרח אין ביצוט און טרערץ אין זיך טרינלען אידן מייציאז 6
 אמע־ װי י^ענדער אזע^כע איז אפילו װעז אוז אײראפע צענטראיצ

אנטיםעמיטיזם. דער זיד שטאר?ט ריקע
 מיטן פארבינדונג איז ע^עמענט אז נאד דא אבער איז עם

:איז דאם געדענקעז. דארח מעז װאם ,1934 מאי, ־טן7
ר ע ז ד א צ י ז פ ו ר פ ע ־ ד ע ר ־ ז ט ע װ א  ם

ננ ו ר ע גי ג ו נ ן ב א ש ז ד י ב ־ א ר י ט י ר ע ו  ו
.ט ר י פ ע ג ם י ו א

 געגנער װען איצט, םפעציעא געדענקען צו װיכטיג איז דאם
 זײ־ טוער געװיםע װאם פאקט, דעם אויף) «רויפגעװארפן זיד האבז

 בירא־ביד־ אין ארבעט אנםירנדיגער פון געװארן באזײטיגט עןנ
 גאנצע די דיםקרעדיטירן װידעראמאצ מען װיצ דערמיט ןשאן.

 דער צו צוטרוי דעם אונטערגראבן און בירא־בידזשאן פון אידײע
 כראנא^אגיע דער אויח טאן קוק א װיכטיג איז םאװעטן־רעגירונג.

פארבונדז. בירא־בידזשאז מיט זײנען װאם דאטעם די פוז

)1937 נײלעבן(מאי,

 אידי׳טער פאר געװארן באשטימט געגנט די איז 1928 איז
 אבער געהעצט, האט טען געמאכט, חוזק האט מען אײנװאנדערונג.

םן האט אזוי א ^ א  געװעז. איז אזוי און םאװעטן־רעגירונג די ב
בירא־בידזשאז. אין אײנװאנדערן אנגעהויבן האבן אידן

 האט זאר קיין אבער ׳טװעריגקייטן, פון צײט א אװעלן איז עם
 בידז׳עאז בירא געשעעני׳טז. פוז נאנג דעם אפהאצטן נעקאנט ניט
ו א װי געװארז יא׳עטימט איז ג ו ש י ד י  א נ א י צ א נ א

. א י א ר ר ע ל ײטינ5ג כמעט און ן  יםויי איז דערמיט ײכצ
םן )1931 םעפטעמבעד א ^ א  די זא^ 1933 םוח צום אז געװארן, ב

 י ו ז א אויטאנאמיע. אידישע א װי װערן פראר^אמירט געגנט
אנ־ צום צײט דאזיגער דער אין אומגעפער .ן ע ש ע ג ז י א

ע י ד איז 1934 הויכ י ס א נ א ט ױ  ־ א ̂ р א ר פ א

י ז מ ר א ו ו ע ג ט • ך
ײן געגנט די איז דעמאיצט טנזי םטאדיע. נײער א אין או

א א אין װערן צו פארװאנד^ט װעג אויפן גײט ם ע ש י ד י  -א
ע ש י ט ע ו ע ו ש י ט ם י ^ א י צ א ״ ם ה י ק ב ו פ ע  ר

 װענדט עם פאראן, ניט באש^ום גענויער קײן ךנא איז דעם װעגז
 װערט ריכטונג דער איז אבער גײן. װעט ארבעט די אזוי װי זיך
 האבז םאװעטן־רעגירונג דער פון פארשטייער געפי׳רט. ארבעט די

דעם• װעגז גערעדט אפז אײנמאי^ ניט
 טויזנט 50 א זײן װעצז געגנט דער איז װעז אז האי^ט, מען

 רולאר. איז עם און װערן. פראק^אמירט רעפוב^יק די װעט אידז,
 אין ^ייכטער אוז שנע^ער םך א זײן װעט איצטער װאוקם דער אז

ע געװעז• איז װאם דעם מיט פארגי^ײד
 ניט פלאן דער איז 1936 אין װאם דעם, אויך* געקור,ט ניט
 איבערװאנדערער טויזנט 8 זײנעז געװארן״ אויםגעפיי^ט אינגאנצן
 גע די (אנשטאט געגנט אויטאנאמער אידישער דער אין געקומען

 ז. ב י 5 ב ר א פ זײנעז טויזנט 8 די אח טויזנט). 10 פלאנעװעטע
 מיטן צוזאמעז אװעק. איז בירא־בידזשאז פון ^ויפן פון צײט די

 בא אידישער דער פון פארגרעסערונג די איז װאוקם, נאטירי^עכן
 ̂וױ ,טער געװען זיר, פארשטײט בירא־בידזשאז׳ אין פעיצקערונג

 י אײ דער אין טויזנט 50 פוז באפע^קערוע א טויזנט. 8 די אויח
 צוסונפט־טוזיק־ קייז ניט דעריבער איז געגנט אויטאנאמער שער
אי װירלו^עכלוײט* נאענטער גאנץ דער פון זאך א נ

מע> אז אײנעם׳ יעדן באװיזן האט דערפארוע די
נ ע ך מ י ר ך) י ו א ; ז א 5 ך א פ ז ע ז ד ט ע װ א ס

 פי^ענער אירע י װארט הא^ט רעגירונג םאציאי^יםטישע א
 האט אזוי דורכגעפירט. װערן נאציאנא^יטעט אידישער דער פאר

 פינ,׳ געװארז געשאפן זיינעז עם װאו קרים, אוהראינע, באװיזן
 נפשות ט^־יזנט 300 העכער מיט ראיאנעז, נאציאנא^ע אידישע

 די אויד געמאכט׳ חוזק מען האט פ^ענער די פון אויד ערד. אויח
 זײנעז זײ אבער שװעריגקײטן. גרויםע באגעגנט האין פצענער

 ביז דערפארונג די באװיזן אויך האט אזוי געװארן. דורכגעפירט
בירא־בידזשאן. אין איצט

ח י ו ר א ע ג ד נ ו ר י ג ע ר ־ ן ט ע ו ו א ז ם א ו  י
פונם דאטע די אונז זאגט דאם .ז ז א ל ר א פ ר י ז ז ע מ

•1934 מ^י׳ ־טז7
 כך דער אבער טאג, יענעם זינט יאר דריי װי מער ניט ם׳איז

 געגנט אויטאנאמע אידישע די באדייטנדיגער. א זײן װעט הכ^
 א זײער באװייזז צו האבן יוביאיי דעם מיט פארבינדונג איז װעט

 ז י ו ש איז געגנט אויטאנאמע אידישע די דערגרייכונגעז. םך
 ^אנד־ און אינדוםטריע^ן װיכטינן א אין געװארן פארװאנדצט

 דער פוז צענטער באדײטנדיגן א אין צענטער, װירטשאפטי^עכז
 בירא־בידזשאז שטאט דער פון פאבריקז די קואטור. אידישער

 דער פון צענטער א פאר געגנט די געמאכט ז י ו ש האבן
 פראצעטאריאט אידישער א מזדח. װײטז איז אינדוםטריע יצײכטער

ט פאבריקן, דאזיגע די אין זיצט ײי  גרויסן צום אויך שויז באטר
יא־ מאינם, די אין ארײן דרינגט געגנט, דער פון באנעז די 5טײ
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пит כ?ו
פון אנםװיקלונג דער אין קאפימל נײער אן

בירא-בידזשאן
דער־ האט םאװעט־רעױרונג די זינס יאד דרײ װערם עם

 און געגנט, אויטאנאמער אירישער א פאר בירא־בידזשאץ ־קצערט
 ״אנטדעקט״ איז בירא־בידזשאן זינט יאר 9 געװארן ערשט איז עס

 ברײ־ א םאר געװאירן רעקאמענדירט איז זי הײםט דאם געװארז,
איבערװאנדערונג. אידישער דורכאויםעער און טער

 םאיר־. איז בירא־בידזשאן װעגן דעקרעט ערשטער דער װען
 גע־ אנגעװיזן אים אין אייז ,1928 מערץ, איז געװארן עפנטי^עכט

 װעט דערםא^גרײד, זײן װעט איבערװאנרערונג די אויב אז װארן׳
 אידישן א פון ריכטונג דע׳ר אין װערן געבויט :בירא־בירזשאן
 אידי־ א םון הײםט״ דאם אײנם״, טעריטאריעי^ן .״אויטאנאמען

 םאװעט־רע־ די װען רעפובי^י?. םאװעטישער אױטאנאמער ישער
 בירא־ דערקצע׳רט מאי, אין צוריק, יאר דרײ מיט האט -־גירונג

 זײט אײן םון געװען עם איז געגנט׳ אויטאנאמע אצם .•בירזשאן,
 איבער־ אידישער דער מיט עקםפערימענט דער אז אנערקענונג, «ן

 װײטערדיגער א צװײטנם, ארן — געאונגען, איז אהיז זואנדערונג
 אין רעפוב^יק אידישער א צו װעג אויםן שריט פאדצעצטער און

.בירא־בידזשאז.
 מיר בירא־בידזשאן. פון יארן ערשטע די זיד דעדמאנען עם

ט שװעריגקײטז, אלע געװאוםט גוט זײער ־האבן  די װעלכע טי
 אין ״געזערד״ דער םארנומען. איז בירא־בידזשאן םון באזעצונג

 איך כן5(װעי אמעריקע אין ״איקאר״ דער און פאװעטן־םארבאנד
ט טאן צו טאג־טעגלער האבן ״געזערד״) בײם פארטראטן זזאב  מי

ע די  שטע־ אויםגעטראכטע די מיט ניט און שװעריגקײטן אמת׳
געשפײזט האט פרעםע אידישע פײנטלעכע די װעלכע מיט דונגען,

 די איבער רײד, איז געגנט די װעלכז מיט געהיילץ, דעם טרײבט
געגנט. דער פון װאסער־װעגז צענדיליגע

פאר־ װעיצכע פארמם׳), (קאילעקטױוע קא^װירטן אידישע די
 פאך- שפראר, אידישער דער אויף רעגירונגם־אקטן זײערע מאגן
 אײז אין האילט עס װאױצשטאנד װעמעם אײנװאױנער, מאגן

 איז געגנט דער אין באפעצהערונג אידישע גאנצע די שטײגן.
 פאטריאטיש. געװארן איז פארװארצצט, זיך האט געװארן, פעםטער

 דער איז אױפקומען אנגעהויבן שויז האט דור אידישער נײער א
 רי און ליטעראטור אידישע די געגנט. אויטאנאמער אידישער

 ארטיגע, נײע, געגנט דער אין צוגעקראגז שוין האט קולטור גאנצע
טאלאנטן.

 נעקראגן שוין האט אינהאיצט, און זאפט פלייש, און בלוט
 דער איבער האט װעלכע ,1934 מאי, ־טן7 פונ באשטימונג יענע

 אױםפיר־קאמי־ צענטראיצן פון פארזיצער דעם פון אונטערשריפט
 א אז דערקצערט, ,ז י נ י ל א ק מ. םאװעטז, די פון טעט

 מזרח. װײטז איז װערן געשאפן 5זא געננט אױטאנאמע אידישע
 פון פרײד די פרייד, אונזער ממשות און אינהאלט ױט ץ5אי דאס

ח די ט.5װע דער פון ?ענרער פארשײדענע איז אי
 האבן װעלכע רעגירונגען, געװען פאלשע. — ומשיחים געװעז

 אפגענארט. — און אנגעצונדן מאסן אידישע די פון האפענונגעז די
 דער דעקלאראציעס, פליגלדיגע מיט געװארפן זיר האט ענגלאנד

 פאראגראםן, ״היםטארישע״ פראדוצירט האט אפמאר װערםאצער
טע5  געטאן שפיל א זיד האבן רעגירונגעז קלענערע אנדערע און י

ײח די אין פאי^ק. אידישן פון האפענונגען און ^
 א צו קומט עם װען אבער איז אנדערש אפגענארט. האבן זײ

 די פוז האפענונגען די דערפייצט זי רעגירונג. םאציאציםטישער
דערפיצט. ן י ו ש האט זי מאםן, אירישע

 געקו?ט ניט אבער י^ענדער. קאפיטאציםטישע די אין עוצם דעם
ט סײנמאיצ מי׳ר האבן שװעריגקײטן גרויםע די אויח  געטראכט ני
^ען״ װעגן װי ם צונוי ט בירא־בידזשאן באזעצן םון פי^ענער די ״  מי

 אײן קײז למשל, ניס, געדענק איר איבערװאנדערער. אידישע
 10 װי װעניגער, אויף אויםגערעכנט זײן זאיצ װאם יארפלאן,

 געהאט מען האט מא^ יעדעם און יאר, א איבערװאנדערער טויזנט
 25 אויוי זײן פלאן דער װעט יאר קומענדיגן דעם אז זינען, אין
 די אין איז םך א איבערװאנדערער. טויזנט 50 אויח אפיילו און

ע װען אבער געװארן. אױפגעטאן יאר 9 פארגאנגענע  פצענער א̂י
 אויםז איצט׳ מייר װאצטן געװארן אויםגעםירט פינקט^עך װאלטן
 דארטן האבן געדארפט שוין בירא־בידזשאן יאר צענטן פון 5שװעי

 װעז אוז — איבערװאנרערער, טויזנט 150 א װי װעניגער ניט
 איבערװאנ־ די פוז פראצענט 50 אז רעכענען, אפילו זאל מען

 צוריק־ געטוזט האבן און אויםטויגן געקאנט ניט זיך האבן דערעד
 איבערװאנדערער אידישע באפעםטעטע צא^ די ט5װא פארן,
טויזנט. 75 ארום ביז דערגרײכן געמוזט אויך דארטן

װעניקער. 5פי בירא־בידזשא[ אין איצט טיר האבן םאקטיש
 אינגאנצן ,5צא דערדאזיגער םון דריט^ א װי מער עטװאם קוים
 דרײ יצעצטע רי אין איבערװאנדערער. אירישע טויזנט 25 ארום
 געװען בירא־בירזשאן אין איבערװאנדערער נײע צאל די איז יאר

 קײז און יאר׳ א טויזנט 7 װי װעניגער עטװאם טויזנט, 20 ארום
ט גאר כמעט איז צוריהװאנדערונג  זײער א יעדנפאיצם געװען, ני

ע די פון אז עם, הײםט פראצענט. נישטיגער  איבערװאנדערער א̂י
 ארום געװארן באםעםטיגט ^אנד אין זײנ^נן יאר 5 ערשטע די פון
מענטשן. טויזנט 5

 אין אז געדענקעז, אבער דארףי מען םך. ?ײז ניט איז דאם
 אומםארג^ײכ־ געהאט בירא־בידזשאן האט יאר פינח ערשטע די

 קװא־ װעניגער מיטיצען, טאטעריע^ע און פא^יטישע װעניגער צעך
 אויף צוגעגרײטקײט און דערפארונג װעניגער טוער, ^יפיצירטע

 װעניגער םך א געװען איז און איבערװאנדערער אײנצוארדנען
מאםן. אידישע ברײטע די צװישן פאפולער

 ביירא־ איז ארבעט דורכגעמאכטער דער פון רעזו^טאס אלם
ט שטוי א װי הײנט בידזשאז  איבעריגע איצע מיט קאמער א מי

 אין ישובים אירישע די מיט אפיילו אין םאװעטךפארבאנד םון ן5טײ
ט גאר טראכט קײנער אויםילאנד. ט שטע^ט און ני  פראגע די ני

 ערשטע די אין בעת ״װייט״, איז ביירא־בירזשאן אז דעם, װעגן
 די פוז פארשטעיצונג דער איז געו.נט דידאזיגע האט יאר םינף*

 חושך. הרי די הינטער ערגיץ זײן צו אויםגעזען טוער און מאםז
ט געגנט אויטאנאמע אן בירא־בידזשאן איז הײנט  ברײטע מי

ט און מעגלעכקײטן מאטעריעי^ע אוז רעכט פאי^יטישע  גרוי־ א מי
 קװא־ פאר םײ איבערװאנדערער, פאר םײ צוציאונגם־קראפט סער

 דרײ א מיט ערשט בעת — געביטז, א^ע אויףז טוער יציפיצירטע
 שװאר זײער א װי מער, ניט געװעז בירא־בידזשאז איז צוריק יאר

 בא־ טעיר פי̂י די צװישז ראיא! אפגעשטאנענער און באזעצטער
 װײט־מזרח׳דיגן דעם איז ארײן גײען װאם ראיאנען, זעצטע
קאנט.

ע די אויב און  פאר־ איר און בירא־בידזשאן פון באזעצו
ט איז, אײגענונג  אויםגעװאקםענע הא^אםאל די אויף געקוקט ני

ט אנגעגאעען פארט יאר, דרײ ^עצטע די אין מעג^עכקײטן  א מי
 םײ איבערװאנדערונג־פצענער, די אוז טעמפא׳ ^אנגזאמען זײעיר

 םיםטעמא־ זײנען אויםצאנד, פון םײ געגנטן, םאװעטישע די פון
 דעם איז שוצדיק אז קלאר, איז געװארן, אויםנעפיצט ניט טיש

די נאר בירא־בידזשאן, אין באדינגונגען די ניט געװען זײגען
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עען גינםםיגע די האבז װאם מ־ענטשן, עו אדי  אױםגענוצט׳ ניט ב
פארהריפלט. אדער

ײ? זײנען װער ז
 געהערט טיר האבז יאר האלבן לעצטן דעם פון משך אין

 פוז געװארן ארויםגענומען זײנעז װאם מענט׳טן, עטלעכע װעגן
 :געװעז זײנען דאם בירא־בידז^א!. אין ארבעט אנפירנדיגער דער
 פארזיצער ערשטער דער ליבערבערג, ױםף — 1936 אויגוםט אין
 :םאװעטז בירא־בידזשאנער די פון אויםפיר־קאמיטעט דעם פון
 !‘4ציװײטע דער ל. ע ט א ק — 1937 יאנואר אין שפעטער, און

 פלאיז• ליבערבערג׳ס אױף געװארן באשטימט איז װאם פארזיצער,
 טראצ־ אלם ארבעט דער פון געװארן אראפגענומען איז ליבערבערג

 כדי רעגירונג, דער פוז צוטרוי דעם אויסגענוצט האט װאם קיםט,
 קאטעצ אנפירז. געדארפט האט ער װעלכע ארבעט, דער שעדיגז צו

 ער אז ארויםגעװיזן, זיך ם׳האט װײל געװארז, אראפגענומען איז
 ה»ט וואם פארטיי, דער פון צוטרוי דעם בארעכטעט ניט האט
ארבעט. דער פאר אױםגעטײלט אים

 האם געװארן אראפגענומעז זײנען פערזאנען צװײ די װען
 פאר־ צו כדי אויםגענוצט, פרעםע אנטיםאװעטישע אידישע די עם

 געגנט אויטאנאמער אירישער דער געגן פראפאנאנדע די שטארקן
 די אין צוטרוי דעם מאםן אידישע די בײ ארונטעררײסן און

 צײטועעז דידאזיגע םאװעט־רעגירונג. דעד פון אבזיכטז ערנסטע
 יענער אדער דער װאם דעם׳ איבער ציינער די געשטשירעט האבן

 זײ ארבעט. דער פון געװארז באזײטיגט איז מענטש באקאנטער
 דאם אוז פאקט, וױכטיגן דעם פארדעקן געפרואװט דערמיט האבן

 זיד האבן װעלכע טוער״. ״פאראנטװארטלעכע פון אראפנמעז
ע פאר »רויםגעװיזן כ ע ל ט ר א ו ו ט נ א ר א פ מ ו ר א ע ר ע ט  ש

 צו צװעק םפעציעלן :מיטן געװארן געמאכט איז שעדיגער, און
ן ר ע ם ע ב ר א ־ צו ביראבידזשאז, איז אדבעט יד פ ר א פ

 דער פוז בויאוננ די און באזעצונג די פארשנעלערן און לײכטערן
געגנט. אױטאנאמער אידישער
 קא״טעצ אוץ ליבערבערכ יבאו : געװען אבער איז פראגע די

 ?ייז ניט פארדינען װעלכע מענטשן, פאר ארויםגעװיזן זיר האפן
טמי,  שפי^ט װעלכע פארטיײאנפירונג, די געװען איז װאו איז צו

 אנפירנ־ די סאװעטן־פארבאנד, גאנצן איז װי בירא־בידזשאז, אין
 ארבעטי די אז זען, צו איז אויפגאפע איר װאם און ראלע, דיגע
 הענט? געטרײע ערלעכע, אין געפינעז זיך זאל און גוט גײן זאל

 באייז אלעמעז נאד דאד זײנען קאטעל און איבערבערג נאכמער:
 אר־ דער געשטערט און געשעדיגט האבז װאס מענטשן, אײנציגע

 אפ׳צדיי בכוח געװען זײנען אלײן זײ אז זײן, דען ?אז — בעט,
 יאר דרײ לעצטע די פאר בירא־בידזשאן פוז אנטװיקלונג די האלטן

 יער פון שטיצע גאנצער דער און אנשטרענגונגעז אלע אנטקעגן
? פארטײ קאמוגיםטישער דעד און םאװעט־רעגירונג

פראגע: דער אויף ענטםער קצארז א באקומען מיר האבן איצט
 פערזאנען. פריער־דערמאנטע די נאד גיט געװען זײנען שו^דיג
 דעם פון פירערשאפט פארטײ שצעכטע די געװען איז שוצדיג
 םעקרע־ עדשטן איר פוז אנפירונג דער אונטער האט װאס געגנט,

 בײ באדינגונגעז, בירא־בידזשאז איז געשאפן כאװקינ׳ען, טאו־,
, ^עבעדיגע יעדע װע׳צכע ק י ט  גע־ איז איניציאטיװ און ארבעט ^
 אונטער־ חניפה, געװארן דערמוטיגט זײנען עם געװארן, שטיקט

 אטמא־ אן געװארן געשאפז ם׳איז און בױראקראטיזם, ^עקערײ,
 שעדיגעיר די נאר בויער, די ניט ארויםנעהאלפן האט װאם’םפערע,

שטערער. און
 װעצכן אין םאװעטךפארבאנד, דער װי לאנד גרוים אזא אין

 אמאצ מיט בויען פון ארבעט גראנדיעזע אזא געפידט װערט עס
 אז אומפארמײדלער, זיך, פארשטײט איז, ערטער טויזנט צען אין
 פאראנט־ די אויףי אפילו זיד זאלן װינקל יענעם אדער דעם אין

 טויגע־ שונאים, ארײנכאפז װײלע א אויף עמטער װארטלעכםטע
 זײ אז אנשטעל׳ אן בלויז מאכן װאס בױ׳ראקראטן, און ניכטםן

שטערז און אונטער זײ גראבן אמת׳ן דער איז װאם און אריעטן,

 די פון פראצעםן לעצטע די פון געזען עם האבן מיר בויאונג. דער
 ביטער- די אז באװיזן, האבן װעלע פארשװעדער, טראצקיםטישע

 אפט זיך האבן בויאונג סאציאליסטישער דער פוז שונאים םטע
 פאראנט־ זײערע אויף מאסקע פרומער א אונטער ארײנגעכאפט

 אויוי אויר פאםירט אזוינם האט לײדער און פאזיציעס. װארטלעכע
אוע, פאראנטװארטלעכער אזא  אויטאנאמער אידישער דער װי בוי

בירא־בידזשאן.
 דערמיטי אויס זיר צײכנט סיסטעם םאװעטישע רי אבער

 פאר־ ניט װינקלען אירע אין שפינװעבס קײז זיר קאז לאנג װאם
 שטארק,, צו און אפט צו הויז דאס דארטן רײניגט מען האלטן.

 פארטײ די װען און געװעלטיגן. לאנג קאנען זאלן שפינען רי אז
 זײ т דערגרײכונגעז אירע פון באלאנם א מאכן ערנסט :עמט

 נעמט זיי וזעז אנגעשטויםן, זיך האט זי װעלכע אויף שטערונגען
 װעמען טוער, די און ארבעט גאנצע די דורכצוקריטיקירן ערנםט זיך
 לעצטן נאכן געװעז איז דאם װי — אנפארטרויט, איז ארבעט די

 קאמונים־ םאװעטישער דער פון צענטראל־קאמיטעט פון פלענום
 סטאלינ׳ס ח׳ נאד און ,1937 ,מערץ, ־טן3 פוז פארטײ טישער
 שטע־ באהאלטענע אלע אויפדעקן געהאלפן האבן װאם רעדעס,
 רײ די קומט דעמאלט — ארבעט דער איז שטערער און רונגען

בירא־בידזשאן. אין שטערער די פאר אויך
 בירא־בידזשאז שטאט דער איז זיך האט אפריצ ־טן8 דעם

 משר אין האט װעלכער פאדטײ״ דער םון פלענום דער פארענריגט
 שטערונגען, און פעלערן אלע דעבאטירט גענוי טעג עטלעכע פון

 אי־ דער פון אויפבוי פון װענ אין געשטאנען איצט ביז זײנען װאם
 בא־ דעם פוז עצם דער איז אט און געננט. אויטאנאמער דישער
: אנגענומעז האט פלענום דעיר װעלכז שלום,

 די אז פאדצײכנט, געגנט־קאמיטעט פונם פלענום ״דער
 אויפגע־ האבן פאנאנדערגעװיקלט, זיך האבן װאס דעבאטץ,

 בױרא דער פון ארבעט דער אין פעלערן שרײענריגע דעקט
ע אן און קאמיטעט ־ כעגנט פונם ר א ב ז א ל ר ע ד מ ו  א

ם ע ט ס י ז ם ו ז פ ר י פ נ  םעקרעטאר ערשטן דעם מצד א
אויםגעדריקט■ זיר האט װאם כאװקיז, געגנט־קאמיטעט פונם

 גע־ ברײט מען האט ארגאניזאציע דער אין אז דעם, אין
טרי- פאליטיקאנערײ, פאראד, אונטערלעקערײ, שטיצט  אינ

אג־ אויפן אײנער לואמוניסטז אנרײצן אונטערהעצערײ, געס,
 אנ־ אויפז א־ײנעם סאמוניםטן אנרײצן אונטערהעצערײ, געס,

 ברײט־ די און טראםק אויםערלעכן נאך געיעג דער דערן;
 אפרײםז צום געבראכט האט משפחה׳דיגקײט אנטװי?לטע

פארטײ־מאסע. דער פון זיך
(כאװקיז׳ אנפירונג דער אין איז דערפון רעזולטאט אין

 די געװארן אפגעטעמפט געגנט־קאטיטעט) םונם בױרא די
דורכ־ צום געבראכט האט װאם װאכזאמקײט, פארטײאישע

 אוז בויאונג קולטורעלער אוין װירטשאפטלעכער דער פון פאל
 און געגנט דער איז איבערװאנדערונג דער פון פלאן דעם פון
 כאװ־ מצד פארטײ־ארבעט. דער פון אפשװאכונג דער צו

 ארגאגיזאציע דער אין געגנט־קאמיטעט אינם איז קינ׳ען
 אוז זעלבםטקריטיה, די געװארן געשטיהט אויםעדגעװײנלעד

אױגן־םארבלענדעניש. און אונטערלעקערײ געװארן געשטיצט
 האט כאװקין געגנט־קאמיטעט פונם םעקרעטאר דער

 ״ארטעל״, אן מיט מענטשז, אײגענע מיט ארומגעריעלט זיד
 אז געשאםז פלײם אונטערלעהערישז זײער אין האבן װעלכע

 אויףי רדיםות פוז אטמאםםערע שטיקנדיגע אויםשליםלעך
כאװקינ׳עז״. קריטיקירן געװאגט האבז װעלכע חברים,

• געגנט־קאמיטעט פון מיטגלידער די אז ווײטער, אנװײזנדיג
 אונטערשטי־ און מענטשן״ ״אײגענע כאװקינ׳ס פארטײ, דער פון

 פאנאנדערטײלן און ״אװטערסלײבז געהאלפן אים האבן צעד
 פאליטישז לויטז ניט ארבעט׳) אנפירנדיגער דער (אויףז מענטשן

אז פארטײ דער פון פלענום דער באצײכנט םימן״, זאכלעכן און

7)1937 נײלעבן(מאי,



 דע־ שוין די געגן קאמףי פון טומצ אויםערן ״אונטערן
ט כאןיוקין האט טראצסיםטן מאםקירטע  מעגצעכסײטן אצע מי

 און טראצתיםטן בםידוש םארטײדיגט און אויםבאהאצטן
מיטהעצפער״, זײערע
 באװאוםטזיניג האבן װאם עצעמענטן, די גראר הײםט, ראם
בירא־בידזשא!. אין ארבעט דער געשעדעט

 כאװקינ׳ם םון ?ריטיק שארפער דער אט פון גרונט אויפן
 צודעק א אוז שטערונג א געװארן איז װעצכע פאדטײ־אנםירונג,

 פון פצענום דער האט שטערער, און שעדיגער פארשײדענע פאר
 דורכצופיר! נאר ניט באשצאםן געגנט־צאמיטעט בירא־בידזשאנער

 אצע אין צאגע עקזיםטירנדיגער רער פון קדיטיק ברײטםטע די
אי ־טן6 אויפן צונויםרופז אויר נאר פארטײ־ארגאניזאציעם,  א ט

 אנגענומעז זאיצז עם װעיצכער אױוי געגנט־קאנפערענץ, םפעציעלע
 א אויח בירא־בירזשאן אין ארבעט די אװעקצושטעצן מיטצען ז־וערז

 דער פון געגנט־אנםירונג גײע א אויםקיצײבן און אופז גארמאצן
פארטײ.

מענטשן, װען נחת, הנאפער א זיר, פארשטײט איז, דאם
 דער טאן א געבן יאר דרײ צעצטע די פאר געדארפט האבן װאם

 פאר־ גײן זאצ זי אז זעז, אוז ביירא־בידזשאז אין ארבעט גאנצער
ט אוים  בױרא־ פאר ארױםגעװיזז זיר האבן טעמפן, העכםטע די מי

 װערז אראפגענומען מוזז װעצכע שעדיגער, און שטערער קראטן,
ארבעט. דער םון

 פוז באפעצקערונג די םײ אז ניט, צװײפצ ?ײן איז עם אבער
 באפעצקערונג אידישע די םײ געגנט, אויטאנאמער אידישער דער
 װע־ און זיר אינטערעםירן װאם אצע סײ םאװעטן־פארבאנד, אין
 ז5װע בידא־בידזשאז, םון צוקונםט די אן שטארק גײט עם מען

 געגנט־לאמי־ בירא־בידזשאנער דעם פרן באשצום דעם אױפנעמען
 דער װארום באפרידימנג. פון געפיצ א מיט פארטײ דער פוז טעט

 שטע־ די באזײטיגז און הענט די איבער שארח געבן צו באשצום
 באדײט ארבעט גרויםער דער פון יױראקראטן און שעדיגער רער,

 נײע בירא־בידזשאן, פון אנטװיקצוינג דער אין קאפיטצ נײ א
 אי־ טויזנטער הונדערטער און צענדציגער די פאר מעגצעכסײטן

אהיז. קומען צו גרײט זײנעז װאם איבערװאנדערער, דישע
 די פון אײנעם געעפנט ענדצעד האט באשצום דאזיגער דער

 מאכט ער געציטן. האט ארבעט די װעצכע פוז געשװירן, ערגםטע
 װעצכע זארגצאזיגקײט, זעצבכטפאדשצעפערנדיגער דער צו םוח א

 אצם רעדע צעצטער זײן איז באצײכנט ריכטיג האט םטאצין ח׳
שע ײט״. ״אידיאטי סה «נ ד  די דורכגעדרונגען האט באשצום דער |

 פון מאםע גאנצע די און טוער סאװעטישע און קאמוניםטישע
ט קריטיק, אוז װאכזאמקײט פון גײםט מיטן בירא־בידזשאן  ״ני

 אפשפיגצען מוזז זיד װעט דאם און פערזאנען״. אויח געקוקט
 ז י א ארבעט װײטערדיגער דער פון כאראקטער גאנצן אויפן

בירא־בידזשאן. ר א פ און
:װערז אנגעװיזן דא זאצ קריטיק, װעגן רעדט מעז װעז און

 אײנשצעפערנ־ אוז זעלבםטצופרידנקײט פון קדאנקהײט דער פון
 ביחא־ איז נאר ניט ארבעט די געי^יטז האט זיכערסײט דיגער

ר אויך נאר בידזשאז, א  טאם געװיםע א אוז בירא־בידזשאז, פ
 טראגן בירא־בידזשאן פאר אירבעט דער אין פעצערז די פאר שוצד
 אירישער דער פוז שטיצער און פרײנט אויםצענדישע די מיר, אויד

בירא־בידזשאן. אין אײנארדענונג
 װאם איבערװאנדערער, אידישע צאצ די אז פאקט, א איז עם

 אידישע די אין געװארן געשיקט יאר עט^עכע אעצטע די אין זײנען
 האט זי ײז,5ש זײער געװעז איז בירא־בידזשאן, פון קאצװירטן

 א געװען איז דאם יאר. א הונדערט עטצעכע קוים דערגרײכט
 באזע־ אגרישצטורעצער דער פון םאבאטאזש דעם פון רעזוצטאט

ע  נאד געװארן אײנגעפירט איז װעצכע בירא־בידז^א,ז, פוז צו
 ״געזערד״. פון פארזיצער דער (װעצכן מערעזשין װען דעמאצט

שטײן ש. ח׳  האט פאצק׳) פון שונא אצם איצט באצײכנט דימאנ
״גע־ פת פירער פאקטישער דער געװען איז ער װען אײנגעפירט,
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 געװארן אראפגענומען צאגג שוין איז מערעזשין אבער זערר״.
 שיסן פון םיםטעם זײן איז פונדעםטװעגן און ארבעט דער פון

 בירא־ םון קאצװירטן די אין איבערװאנדערער אידישע מינימום א
 געװאוםט האבן דא מיר איצט. ביז פארבציבן פאהטיש בידזשאז

ר־ די ימיט געטרײםט שטענדיג זיר האבז מיר דעם. װעגן ע  ד
ן ע ג נ ו כ י י ר  װײטז פוז מיר האבן אבער בירא־בידזשאן. פון ג

 אר־ דער אין פעצער גרויםן דעם אט װעגן םיגנאציזירן געפרואװט
גוט״. זײן שויז ״ם׳װעט אז פארצאזן, זיך האבן מיר נײן, בעט?

 פון אײנװאנדערער אידישע װעגן פראגע די צמשל, צי׳
ט איז בירא־בידזשאן װען אױםצאנר.  באשטימט צוריק יאר 9 מי

 איז מאסן־איבערװאנדערונג, אידישער א פאר פצאץ אצם געװארן
 א זײן װעט דאם אז געװארן״ פארשטאנען בפירוש דעמאצט עם

 איבער־ ■מאסע א אויר ארײננעמעז דארפן װעט װעצכער פצאץ,
 די אויר פארשטאנעז עס האט אזוי אויםצאנד. פון װאנדערער

 ?אפיטא־ די אין נעזעצשאפטצכקײט פראגרעםיװע אידישע גאנצע
 אין און אמעריקע אין רײ ערשטער דער אין צענרער, ציסטישע

 אינטע־ דעם פארשטארקט נאטיר^עך, אונז, בײ האט דאס פוילן.
 בירא־בידזשאן. פאר ארבעט דער צו סײ סימפאטיע די און רעם
 נאציאנאצער דער פון צײזונג צענינישער גאנצער דער צו םײ

 נאטירצעכער א בצויז איז בירא־בידזשאן װעצכער פון פראגע,
רעזולטאט.

 ערשטער דער אין און — ארגאניזאציעם, אויםצענדישע די
 גוטע םך א געטאן צײט גאנצע די האבן — ״איקאר״ אונזער רײ

 אידעאצאױשער דער פאר םײ מאטעריעלער, דער פאר םײ ארבעט
 םון פירער די אוז בירא־בידזשאן, אין ארבעט דער פון שטיצע

 םון װיכטיגקײט די האבן טאםקװע אין ״געזערד״ און ״קאמערד״
ט ארבעט דערראזיגער  דערמיט אנערקענט. עפנטצעך אײנמאצ ני

ט האבן מיר אז אנערקענט, זײ האבן גוםא  אינטע־ זײטיגן א נאר ני
בירא־בידזשאן. איז חצה צעבעדיגן א נאר רעם,

ט אבער :מוזן מיר  אצע די איז אז קאנםטאטירן, באתיערן מי
ח א ט ״איקאר״ דעם איז י  םאװעטן־ םוז באקומען צו געצונגען ני

 רײרן קומען זאצ װאס דעצעגאציע׳ פאראנטװארטצעכע א פארבאגד
 נאמען אין מאםן אידישע אמעריצאנער די צו אויטאריטעט מיט

 פרואװ ערשטער דער אמת, ארבעט. בירא־בידזשאנער דער 1םו
 אנגעשטויםז זיר האט 1931 יאר איז דעצעגאציע אזא קריגן צו

 אבער רעגירוגג. װאשינגטאנער אונזער מצד װיזע־שטערנוגען אויף
 שװעריגקײטן אט־די אז דעם, אין צװײפלען ניט קאז קײנער
ײטיגט געקאנט ענערגיע געהערעער דער בײ װאצטן  װערן. באז

ט זײנען מיר געטאז, ניט אבער עם האבן מיר  גענוג געװען ני
 װאם דערמיט, באפרידיגט זיר האבן ׳מיר פרט, דעם אין ענערגיש

 דארח דעצעגאציע, קײן ניט שיקט ״געזערד״ מאםקװער דער אויב
ניט. מםתמא 1מע

 פארגעקומען איז מאם גרעםערער א נאר איז דאםזעצביגע
 פאראיארן איז װאם פאל?ם־דעלעגאציע, אמעריקאנער אונזער מיט

 װעצכער איז פאצקם־אפשטימונג. א דורר נעװארז אויםגעהציבן
שן; טויזנט צענדליגער באטײציגט זיך ס׳האבן  דידאזיגע מענט

 ארויס־ מעגצעכקײט קײז באקומע! ניט אצץ נאד האט דעלעגאציע
 ציבערבערג אז גוט, זײער ■מיר װײםן בירא־בידזשאן. קײז צופארן

 דעצע־ אמעריקאנער דער פון אויפנאם דער װעצכע פוז כאװקין, אח
 פארפצאנטערט פיצ אזוי האבן אפגעהאנגעז, רערהויפט איז נאציע

 געװארן געשטעצט זײנען מאםקװע אין טוער די אז געשיכטע, די
 פון וױנטער אין אז אויד׳ װײםן מיר צאגע. שװערער א פאר

 —צאגע שװערע אויםערצעך אז געװארן געשאפן איז 1937—1936
 — װײטן־מזרח אויפז און אײראפע איז :מצחמה־געפאר דער צוציב
 אבער דעלעגאציע. דער פון אפפארן דאם געשטערט האט זואפ
ג װי װאצטן דא אצײז מיר װעז י ר ע ה ע  בא־ די אפגעשאצט ג

 אמערי?אנער דער פאר דעלעגאציע דערדאזיגער פון דײטונג
ט זיך װאצטן און מײנונג עפנטצעכער  שװערינ־ אויף בארואיגט ני

נויטיגע די מאכן איז ענערגישער געװען אצײז מיר װאצטן קײטן,

а937 ומאי. נײלעבן
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םאװעטךפארבאנד) און פא^עםטינע ארנענטינע, :קאצאניזאציעם (ררײ

 בא־ װאם אידן, צוױשן גרופן צאיצרײכע דא נאר זײגעז עם
 פוז פארזארגער געזעצ^עכע און נאטירצעכע די פאר זיד טראכטן

שטעטצ. אדער שטאט זײער אין ארעמשאפט אידישער דער
 רעזוי^טאט א א^ם באראטוע, א גערופן װערט עם װען און

 אין אידן פוז אונטערגאנג פיזישן פון באריכט הארצרײםנדן א םון
 איצטע די אויח װידער הויבט מען און ^יטע אדעד רומעניע פייאן״

 זײ באפעםטיגן און אידז ז ר י ז י נ א ל א ק װעגן פראגע
 איז איר רער אז פארזארנער, יענע שרײען — ערד־ארבעט, אויף

 ^אנד־ א פאר מאטעריאצ קײן נישט איז ער אז פויער, שװאכער א
 עם אז און געצט מייציאנעז דעם אין ארײנצעגן מוז מען אז װירט

 קרעדיט בי^יגן אידן די געבן און באנ? א עפענען צו ״בעםער״ איז
. צוױשן ״האנדל׳ אויפיצעבן צו און ואות5ה :און . . ײ ז

 מיט האבן װאם אידן־פארזארגער, אײגענע די זײנען דאם
 ארגענטינער די עפענען װעגן געטומיצט און געשריען צוריפ, יאר 40

 פאר־ פא^עםטינער די און פצאנטאציעם בראזי^יער די לאגקעס,
אירן״. עכן5יק5אומג ״רוםישן פארן מדברױת ־זומפיגע

 זײערע פאר װאם אידז, בא^עבאטישע אײגענע די זײנעז דאם
 מאדא־ אוראגװײ״ 1קײ שיפם־קארטע א זײ זוכן קרובים אײגענע
 װעח צו אהין זײ שיקן אוז טשיצי, און א5גװאטאמא גאםקאר,
 ״םאטאנאצשטשי־ און ״קװענטעניקעם״" הענד^ער, און .פעד^ער

^שון. דארטיגן דעם אויףז קעס״,
 אנערקענען מאםן־טאםשטאב ברײטן, איז קאלאניזאציע אבער

 ארעמהײט אידישע די אײזן צו מעגצעכקײט ס5א נישט הײנט זײ
 אין זיד בײ אפיצו אדער אימיגראציע פון אנד5 דעם איז נויט און
הײם. דער

?פארװאם

 װי ארגענטינע, איז פראװינצן גאנצע פאראז דאר זײנען עם
 װאו — ״טוקומאז״ טשאסא״, ״בוענאם־אײרעם״, ״ענטרעריאם״,

עבן אידן  קאלאניםטי־ פון פאםז דוירכאויםיגע אין יארן צענדצעער ̂י
ױ דער מיט באארבעטן און ערד שער  ארגענטינער הײמישע פון הי̂י

 אקער טויזנטער צענדציגער םארם־ארבעטער אויםי^ענדישע אדער
פרוכט. אוז װאטע םלאקס, װײץ״ מאאים׳ פראדוצירנדיג יצאנר,

 צענד^יגער אירע מיט פאצעםטינע, פון קאצאניאציע די 1או
 קאאפע־ און פראדוקציע פון טיפן פארשידענע פון קא^אניעם

ראציע?
הינער־פארמם? אידישע צענדציגער מיט נאדד־אמעריקע און
דאר. עקזיםטירן זײ
אזז זײ פאראז. זײנען זײ באזונדערם. הערן. זיר פון דאר ̂י

 זאט־ צו יאר 55 זײט אויח נישט דאד הערט מען פאצעסםינער. די
 ״אידי־ פון צוריקאויםבוי און איבערבוי אויפבוי, פארן געצט ען5

הײם״. אידישער דער איז ארבעט שער
 ױגנס אידישער םון קאדרע; טאג צו הײנט דאר גירײט מען

 גערו־ אזוי די איז בוקאװינע. און רומעניע דענמארק, פוי^ן, אין
 ױגנט^עכע. אידישע טויזנטער װאו ״האכשארא״־קעמפם, פענע

 שװער זיר מאטערן יאר, 19 און 15 צװישן נאר׳ שינדער מײםטנם
 אוז ^אנדװירטשאפט, זיר ילערנעז צו בארינגונגעז הונגעריגע אין

 פערםפעקטיװע צוגעזאגטער װײטער, א אויח געדו^דיג װאירטן
פאיצעםטינע. קײן װערן צו אװעקגעשיסט

אנ־ אין צוריק, יאר דרײ מיט האבן דײטשצאנד אין אפי^ו
 אריעגטירן צו אנגעהויבן זיר ױנגעצײט אידישע נאציזם׳ פון הויב
אנ־ קװאיציםיקאציע. די בײטן הײםט, דאם ״אומשיכטונג״, אויח

 אינגיכן קאנען פארט זאצ דע^עגאציע אמעריקאנער די אז ־שריט,
בירא־בידזשאז. קײן ארויםפארן

אוים־ פוז באנוצונג די פונקט: װיכטיגער זײער א נאד און
 האבן מיר בירא־בידזשאן. איז איבערװאנדערער אידישע ^ענדישע

 אױטארי־ זײער געהאט 1936 אנהויב אין און 1935 פוז םוף אין
צענט־ 1םו פארזיצער דעם ׳קאי^ינין, ח פון דערקצעחנגעז טעטע
 םוז שפעטער און סאװעטן־פארבאנה פון אויםפיר־קאמיטעט ראצן

 פארטרעטער פאר ״קאמערד״, פוז פארזיצער דעם טשוצקאיעװן, זז׳
 םון אײנװאנדערער אידישע אז ארגאניזאציעם, אויםאענדישע פון

אינ־ װעצן — דײטשלאנד, און פוייצן פון םפעציעא — אױםלאנד,
בירא־בידזשאן. איז ארײנצוסומען מעגצעכקײט די באקומען גיכן
 געמאכט אםייצו שויז זײנען אמעריקע אין אונז בײ און פוייצן אין

 דערדאזיגער העצפן צו צוגרײטונגען מאטעריעלע געװיםע נעװארן
 ערדברענט װע^כעדי טויזנטעראידן״בײ צענדי^יגער בײ ארבעט.

 זײנען צענדער, קאפיטאציםטישע רײ א אין פים די אונטער ממש
 זײ ז5װעי גיכז״ איז אט״ אז האםנונגעז, פרײדיגע געװארן דעדװעקט

 אויטאנאמער אידישער דער אין זיך באזעצן און ארויספארן קאנעז
 האפ־ די האבן מאםקװע אין בירא־בידזשאן פאר טוער די געגנט.
 געטאז איצט ביז מיר האבז װאס אבער אנהא^טן. געהאצפן נונגעז

ר ?האפנונגעז דידאזיגע פון פארװירק^עכונג דער פאד א . ג ט י נ
 ענטפערן קאנעז זא^ן מיר װאם מיט אזוינם, נארניט יעדנפאלם —

מאסז. אידישע די פון אנפראגן די אויף
 אויםצענדישע םוז באזעצונג די אז גוט, טאקע מיר װײםן

ט נאד דערװײא איז בירא־בידזשאן אין אימיגראנטן אירישע  ני
 שויז עם גײט אם און מען באשי^יםט אט װאם זאך, גרינגע אזא

באזײטיגט פריער דארםן שװעריגקײטן גרויםע געשמירט. װי

Ш37 נײלעבן(מאי.

 אבער ווערן. געמאכט פריער דארפן צוגרײטונגען ערנםטע װערן.
 װײניג אומגעהויער געטאן איצט ביז האבן זײט״ אונזער פון מיר,
 פאר־ דער פאר שװעריגקײטן, דידאזיגע פון באזײטיגונג דער פאר

ארבעט. דער פון יצײכטעדונג
ריזי־ װע^כע פרעםע׳ אנטי־םאװעטישע אידישע גאנצע די

 געגנט. אויטאנאמער אידישער דער גענן זײן צו אםן ניס הירם
 װאם קלאנגעז, פארשפרײטן אײן אין האלט און אוים עס נוצט

 די פון האפענונגען די און צוטרוי דעם ארונטערצורײםן באצװעקז
 בירא־בידזשא!. פון בויאונג סאװעטישער דעד אויח מאםן אידישע

 ע5א פון רעדער די אויףי װאםער איז פראפאגאנדע דידאזיגע
 אונ־ טוער אונזערע אבער םאװעטךפארבאנד. דעם פון שונאים

 אוים־ איז מײנונג עפנסצעכעך דער פון באדײטונג די טערשאצן
ט ניט זיך רעכענען און ^אנד געפאר־םיגנאיצן. דידאזיגע מי

 א האבן צו שװער נאטיו^ער, איז, וױיטנם, פוז דא״ אונז
שטעאע גענויע אצע די װעגן געהעריג װי אורטײ^ן צו און פאר

באזעצן בײם זײז צו גובר אוים קומט עם װאם שװעריגקײטן,
ט בירא־בידזשאן  קומט עם װעמען ׳די אז אבער מאםן. אידישע מי

 עפנטצעכער אידישער דער מיט טאן צו דירעקט האבן צו אוים
 בויען פארן גענוג ניט װײט טוען אמעריקע, פון םפעציעא מײנונג

 די װעז אוז אר.5ק יעדנפאצם אונז םאר איז בידא־בידזשאן, פון
 דורכגעקוקט װערט בירא־בידזשאן ר א ם און ן י א ארבעט

אז זען, מיר דארפן ארט, אן אויף דארטז׳ אויםגעבעםערט און
םון זארגאאזיגקײט, אונזער פון אפ^אזן זיד זא?ז דא מיר אויד

 נעמען זיד אוז טאן׳/ ניט מעד מען קאז ״מםתמא אז זיר, פאריצאזן
ענערגיע. מאקםימום דעם מיט ארבעט 5טײ אונזער פאר
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 ה»בז אונױוערםיטעט איז ארער קאנטאר א אין «רײנצוגײז שטאט
 שטרײ״ באװײזן צו ארום אזוי כרי פיזיש, ארבעטן באש^אםן זײ

 זײנען אידן אז לײ, ראבערט ארבעטם־מיניםטער, רעם און כערן
 םי־ שװערע, נאר ״פאראזיטן״, און װײם־האיצנערדיגע נאר נישט
 דײטשן צום דארף, אין געגאעעז זײנען זײ אויר. ארבעטער זישע

 אומזיםט, ארבעטן פריצים פרײםישע צו און (קוצאקן) גרױם־פױער
^אנדו־וירטשאפט. פראקטישע זיך צעדנען צו כדי עםן, פארן ױז5ב

ט אויך  פא־ ארגענטינע, קײן פארן צו פערםפעקטױוע דער מי
ר.. אפשר, און אעסטינע ש פ קרים. .א
 די ק-5פא אידישן פוז טאטעם די האבן פארװאם איז

 ברענ־ צו אויפגעהערט נישט־געקרױנטע, און זעי^בםט־באשטימטע
 נאציאנאלע פאריזער און זשענעװער פון טיש גרינעם אויפן גען

 אידישע ברײטע פאר קאי^אניזאציע ענין דעם װע^ט־קאנםערענצן
 דעם אונז 1גיב אי^ײן פא^עסטינע און ארגענטינע גראד ? מאםן

 ניט־ אויך װי אידישע, ברײטע פון קאלאניזאציע 5װײ ענטפער:
 עקאנאמי־ הײנטיגער דער פון ראמען אין פאי^?ם־מאםן אידישע,

דורכפאיל. א זײז מוז אוז איז—קאפיטאציזם פון—םיםטעם שער
 פאר־ די — װעלט דער אין לאנד רײכםטע דאם אויב װײצ
 כיעכאניזאציע אנטװיקלטםטע די האבנריג — שטאטן, אײניגטע

 דעם הײנט פארמאגט לאנדװירטשאפט, דער אין טעכניק און
 הענט די אין פארמם די פון 43% מיט פארמער־ר^אם, ארעמםטן

 געמוזט האט רעגירוע אמעדי?אנער די אויב — בענק, די פון
 עמעראציע אז ומיזורי פון פארמערם אײגענע אירע פאר גרינדן

 — פראיעקט, ״מאטאניםקא־װאצי״ בארימטן דעם א^אסקא. קײן
 צאנד־ װעמעם פאצעסטינע, װעגן זאגן שוין מען זאל װאס טא

 ער5בראנזוױי און בראנקםער פון הענט די אין יציגט װירטשאפט
 פארן יאר 40 שוין ן5צאי װעצכע צױניםטן, ארעמע און רײכע

 טרו־ פאר פאנד נאציאנאלן דעם און היםוד״ ״קרן /;קי,טת ״קרז
 זײער װאקסן כע5(װע ״הערצל־װעא־ער״ םי^אנצן, זומפ;, קענען

)דא^ארן.. מיט זײ באגיםט מעז כאטש פאװאי^יע,  אריבער־ און .
ים־המילח. און עמ? קײן ^עמבערג און נע5װי פון ח^צים די פירן

קאלא־ ארגענטינער די װעגן זאגן שוין מעז זאל װאס און
 אויםצא^ן נישט ״קאי^אניזאציע״ יאר 30 אין קענעז כע5װע ניםטן,
 דער אדמיניםטראציע״, הירש ״באראז דער צו חובות זײערע

 קעגן ״ב^עק״ פאר הויז, פארן באדן, פארן פערד, פאר — ״איקא״
 פריערדעע אױף פראצענטז פאר פארם, דער ארום הײשעריקן

 הצואות — קראנקהײט, און טריקענישן פון יארן פאר ה׳צואות,
 אויה קאשע, און בדויט אויףי אעעבארגט זיך האט מען כע5װע

 פארדינםט שטיקצ א זוכן שטאט איז בייצעט א און דאקטאר א
. אלם . מען װאם פרנםוז, די ץ5א — הײםט דאם — הענדצער, .

 איז מען בער5װע׳ צוציב ן1א הײם אצטער רער אין געחאט האט
בעםערע! א זוכן ים איבערן געפארן

 נישט קעז צאנד קאפיטא^יםטיש א אין קא^אניזאציע נײן,
 דעם בארירט אזוי פונקט האט קריזים דער דערפאצג. קײן זײן

ארבעטער. דעם װי פויער
 פון אויפמערקזאמקײט די ציט םיםטעם םאציאליםטישע רי

 ענדגי^ד די װי זיך, צו ט5װע דער גאר פון מאםז הארעפאשנע די
 סײ עקאנאמיש/ג, םײ פארשקלאפונג, און נויט פון יצייזונג טיגע

פאציםישע. םײ נאציאנא^ע,
 אדורכ־ פון ערטער זײנעז אוקדאינע בירא־בידזשאן, קרים,

 יםודות םאציאליםטישע אויח ילאנדװירטשאפט. אידישער אויםיגער
ט םאװעט־רעגירונג די חא^עסטיװיזאציע. דורר — י  ערד. ג
 זאצ ער באז, דעם ארגאניזירט זי מתנות. װי ערד, אוים ט5טײי זי

 דורך פראדוקטױו .אים מאכט זי הפקר; אנארכיש, זײז נישט
 געאי^אגישע און באמיםטיגער דורך איריגאציע, און מעציאראציע

אונטערזוכונגען.
קאמ־ טראקטאו־ן, פון פארם דער אין אינװענטאר זײ גיט זי
 קאילװירטניקעם די באפרײט זי מאשינעריע. פארזײ און באינען

בירא־בידזשאנער. די װי יאר, 10 אויח שטײערן פון
ובן,5קי און שוילן קינרערהײטעז, שפיטאצן, הײזער, בויט זי

 פון פרוכט, און זריעה פון קולטורן נײע אויםצענדישע ברענגט זי
פאשע. און גרינםן

 םפעקו^אטױוע עם־הארצ׳עם, י^יקװידירט םאציאליזם, בויט זי
 םאלידארן נײעם א מענטשן דעם אין אײן פי^אנצט און טענדענצן,

 םא- אדער םטאכאנאװיזם, אויףי קומט עם נײםט. םאציאיציםטישן
 מער, בויט װער :געװעט א — ארבעט — ש^אגלער ציאיציםטישע

ע. פאר — מער פראדוצירט װער א̂י
ט־ זי גרופז. נאציאנאלע צװישן ציבשאפט א שאפט זי  אנ
 דעם — ^אנד נײעם צום פארטײדיגונגם־געפי^ן הײםע װיקי^ט

פאטערלאנד.
ײע און קא^ענדארן נײע שאפט זי  איז איצט ױם־טובים. נ

 —1934 — געגנט אויטאנאמע אידישע יאר דרײ :ױם־טוב אזא
1937.

 א איז קאצאניזאציע אידישע װאו לאנד א פון ױם־טוב א
 קא^װירט־ אידישע טויזנט 385 פאראז זײנען עם װאו דערפאצג,

 אויטא- נאציאנא^ער אײן און ראיאנען נאציאנאלע 5 אין ניקעס
ראיא!. בירא־בידזשאנער אמא^יגער דער — געגנט נאמער

 דער־י צוקונפטיגז דעם פאר מוםטער א איז דערפאי^ג דער און
 ערד אויף בויער אידישע םאציא^יםטישע צוקונםטיגע די פון פאיצג

ט.5װע גאנצער דער אין

בירא־בידזשאז איז אידיש פוז קלאס א אין

а937 ̂מאי, נײלעבן10
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 בידגער־ פון באח־יבט אידן פוילישע — צושטימונג. דעגירונגם דער מיט פיױלן אין געגריינדעט פארטײ פאשיםטישע אפיצעיעלע
 — אנטיםעמיטיזם. אויף עקזאמעז אפ גיט פאשיזם מוסאליני׳ס — אידן. געגן װײטער בושעװעט ׳נאצי־רעזשים — רעכט.

פאקטן. אנדערע

בער ל(\ ש' זגר \ איגיטרגיכסי \ \ עד פ ד ר ע ש רי \ לאגגץ אי י י א и \אליסג\יט\<\3!\אפי ו \П־и־\

 לאגע דער מיס פארבינדונג אין ערגער צו שלעכט פון גייט עס
 אויך װערט עס און דײטשלאנד, אין און פױלן אין אידן די פון

 אין אפילו לעס־ער, אנרערע אין אידן די םון לעבן דאם שװערער
מאכט. דער צו ערשט זיך רײםט פאשיזם דער װאו אזעלכע,

 א און דרײ די פון יאנע די ותנרט אומדערטרעגלעך מער אל־ו
 דארטן אידן די זײנען איצט ביז פױלן. אין אידן מיליאן האלב

 אנגעפירט האט מען פיזיש. און עקאנאמיש געװארן גערוידפ׳ט
 נע־ אידישע באיקאטירט זײ, געכן געהעצט אידן, אויױ פאגראמען

שעפטן.
 אגיטאטארם אנטיםעמיטישע פאגראמעװעט, האבן כוליגאנעם

 פינצטערע אויסגעטראכט געהעצט, מינדלעך און שריפטלעך האבן
 אלערלײ אידן אנגעטאן האבן בויאנעם אידן, אױף בלבולים
 לע־ װי פאררעכנט געװען אפיציעל זײנען אידן די אבער נגישות,
 גע־ כלומר׳שט עם האט רעגירונג, די לאנד. פון בירגער ניטימע
 —באװײז א איד־ן. אויױ רדיפות די אין האנט קײן ניט האט הײםן,

 פאגראמ־ ארעםטירן צײט צו צײט פון אפילו פלעכט פאליצײ די
נעריכט. א פאר ברײנגען זײ און שטשיקעם

 פא־ די געריכט דאם האט פאלן מערםטע די אין אז אמת,
 ױצא פון האט מען אדער באפרײט, בויאנעם און גראמשטשיקעם

 פאלן, אנדערע אין טורמע. טעג פאר א םיט באשטראפט זײ װעגן
 פא־ די האט מען אז אויםגעלאזט, נאר זיך האט פשיטיק, אין װי

 זיך שטעלן פאר פאר׳משפט אידן די און באפרײט גראמשטשיקעם
 :אאיװע פאר עם האט דאך אבער פאגראמשטששיקעס. די געגן

 ״טוט רעגירונג פוילישע די אז אײנדרוק, דעם געשאפן מענטשן
 אנגעזעע־ אן נאך פלעגט צײט צו צײט פון אידן. די פאר עפעם״

 דער פאר ארויםקומען רעגירוננ פוילישער דער פון פירער נער
 װעט אט־אט אז דעקלאראציעם, היפאקריטישע) (כאטש מיט װעלט

.פארפאאגער די אויםצוראטן טאן״ נעם ״א זיך זי .  א אדער .
 נעבעכדיגער א מיט ארויםקומען פלעגט טשינאװגיק פירנדעער

.אז מינע, .  ענלעכע און מאכטלאז׳/ נעבעך איז רעכירונכ ״די .
פארענטפערונגען. און דערקלערונגען

 שארלא־ פאליטישע בלאח, הױלער געװען אלץ עס איז אודאי
 גע־ האבן רענירונג פוילישער דער פון פירער די אבער טאנםטװע,

 מײנונג. עפנטלעכער דער פאר געשעמט זיך װאלטן זײ וױ פילט
פארענטפערן. צו זיך נויטיג פאר געפונען כאטש האבן זײ

 מאכן צו געצװאונגען געװען כאטש איז מאכט אפיציעלע די
 צו באדארף עס װי ניט אידן די באהאנדלט זי אז אנשטעל, אן

 קאמעדיע אט־די זי װעט װײטער און אן איצט פון איער זײן.
 ארונטער־ האבן הערשער פוילישע אפיציעלע די שפילן. ניט מער

 אן איצט פון װעלן זײ און פנימ׳ער זײערע פון גרים דעם גענומען
מאםקע. אן גרים, אן שפיל זײער מיט אנגײן

 נאציאנאלער פון ״לאגער — פארטײ פאשיסטישע נײע די
 אויף פוילן, אין געװארן געגרינדעט איצט איז װאם — אײנהײט״

 מארשאל ױרש, פאליטישן פילםודםקי׳ם פון איניציאטױוע דער
 דער איז האץ, פאלקאװניק דעם פון אנכעפירט און רידז־שמיגלי,

איז אט פוילן. אין אידן די נעגן פאליטיק נײער דער פון אנהויב

П937 (מאי, בײלעבן

 פארטײ דאזיגער דער פון ליניע פאליטישער דער פון אנדײטונג אן
 האט פארטײ דער פון פירער די פון אײנער װי איו־ן, די צו בנוכע

אינטערװױ: אן אין דערקלערט אפריל ־טן22 דעם
 טאטערן װי בארעכטיגט מער ניט זײנען אידן אלס ״אידן

 קערפערשאפט, א אין מיטגלידערשאפט צו מאכמעדאנער אדער
 קריםטלעכע פון אויבערהערשאפט דער אויו* באזירט איז װאם

 אומפארטרעגלעך אזוי פונקט געװען װאלט עם פרינציפן.
 נײער דער אין װערן צו ארײנגענומען אידן אלם אידן די פאר

 פא־ די פאר אומפארטרעגלעך געװען װאלט עם װי פארטײ,
פארטײ״. צױניםטישער דער אין אנצושליסן זיך ליאקן

 אקטױוער דער איז װעלכער האװאלעװםקי, פאלקאװניס דער
 די געמאכט קלארער נאך האט פארטײ, דער םון ארגאניזאטאר

 םון אידן די צו פארטײ םאשיסטישער נײער דער פון שטעלונג
 אנדערעמ צװישן האט ער דעריזלערונג. ברײטערער א אין פוילן

: געזאגט

װיכ־ די פון אײנע איז לאנד אין דא פראגע אידישע ״די
 זײנען אידן די פױלן. פון פראבלעמען נאציאנאלע םיגםטע

ע די צאל. אין גרוים צו  מאםן־עמי־ איז פראגע דער פון לײזו
 זי לינייע דער אין זוכן װעלן מיר און אלץ, פון פריער גראציע

 װעלן מיר ביז װארטן ניט אבער הענען מיר װי אזוי לײזן.
 אלץ טאן דערוױיל מיר מוזן לײזן, אופן דעם אויח פראגע די

 פון פראצעם דעם פארשנעלערן צו מעגלעך, נאר איז עם װאם
פוילן״. פון לעבן עקאנאמישע דאם פאלאניזירן

שפילנ^ מען אפן. און קלאר דערמלערט רא װערט פראגראם די
 צר געװארן זײנען אידן די באהאלטעניש. קײן אין ניט מער זיך

 דארו*י מען וועו־ן. פסור זײ פון דארף מען און אויגן די אין גרוים
 דורכגעפירט־ ניט קאן דאם װי אזוי נאר פױלן. פון ארויםיאגן זײ

 דײ ״פאלאניזירן״ נעמען זיך דערװייל מען װעט שנעל, אזוי װערן
לאנד. פון עקאנאמיע
 די־ פון אידן די ארויםטרײבן — פשוט איז מײנט, דאם װאם

אז• נאר האלםן זײ װאם פאזיציעם, עקאנאמישע לעצטע
באימאט״ עקאנאמישן אן פון פראגע קײן מער ניט שוין איז דא

 אנגעי־ דארט און דא האבן גרופעם אנטיםעמיטישע געװיםע װאם
ן רעגירונג דער צו הומען נאך פלעגט מען װעמען געגן פירט, י  ז

 נעקראגן. ניט היאףז קײן איר פון האט מען כאטש — באקלאי־־ן,
 םיכד ארגאניזירטן, אן אויף װערן אנגעפירט ארבעט רי װעט איצט

 פארטײ הערשנדעע די איז װעלכע פארטײ, א פון אוםן טעמאטישן
דורכםירן. װעט רעגירונג די דירעקטױון װעמעם לאנד, אין

/ ״איבעריגע פון פראגע דער שײך איז װאם דן׳  דארף״ װאם אי
 קײן ניט גראד עס איז מאםן־אויםװאנדערונג, דורך װערן געלייזט

 דער־ האט דאם פאשיםטן. פוילישע די פון דערפינדונג אריגינעלע
 יצחק פוילן, פון םירער צױניסטישער דער דערפונדן ערשטער

 דער־ פארמולירט קלארער סך א עם האט לעצטנם און גרינבלום,
א- װלאדימיר רעװיזיאניזם צױניםטישן אלװעלטלעבן פון פירער ש  ז

צוםז מוז דערפינדונג דער פאר עם, הײםט קרעדיט, דער באטעםקי.

װ



 אידישן רעם פון םרײנט״ ״בעססע די װערן געגעבן ערשטן אלעם
צױניזם. דעם אין הױפט־ריכטונכען צװײ די פון פירער די פ^לק,

 װעס אידן קײן אז געמאכס, קל^ר אויך ה^ט קאװאלעװםקי
 מיטגלירער. קײן פאר «רײננעמען ניט פארטײ נײער דער אין מען
 אזעלכע אםילו זײן, ניט ז^לן אידן רי װער אוים ניט מאכט עס

ם םאר און פױלן פאר געקעמפט ה^בן ״װאם  און םרײהײם פוילנ׳
 בלויז אםשר, װעט מען װעלט־מלחמה״. דער אין אומאפהעניגקײט

 וועלכע אידן, אזעלכע םאר אויםנאמען מאכן פאל;, איינצעלנע אין
 װעלכע און ם^לק פוילישן םארן לײםטונגען םפעציעלע געגעבן האבן

 מײנט ראם פאליאקן״. אלט פלאץ זײער םארנעמען איצט קאנען
 װערן אנערקעגט װעלן םאררינסטן םפעציעלע װעמעס םשומדים,

פאשיםטן. די פון
 פוילישע די ערגער. װערט פוילן אין אידן די םון לאגע רי

 םון ״לאגער — פארטײ אםיציעלער איר דורך איצט, װעט רעגירונג
 םיםטעמאטי־ א דורכצוםירן צוטרעטן — אײנהײט״ נאציאנאלער

י געגן אויםראטונגם־פ^ליטיק ^רגאניזירטע און זירטע  אידן.^בער י
 םון חושך דעם אין שטראל ליכטיגער א זיך באװײזט נלײכצײטיג

האבן אינטעלעענץ און פויערים ארבעטער, פוילישע די :פוילן
 םון פלענער םינצטערע רי נעגן שטימע זײער הערן ל$זן אנגעהויבן

 פ^לי־ דער געגן םטרײקם מאםן אנטיםעמיטיזם. און םאשיזם דעם
לאנד. ד^ס ארומגעכאפט ה^בן טיק

אוים־ דרינגענריגע גרויםע אײן םאראן איז אבער אונז םאר
 פון שיכטן אלע צוױשן אײניגקײט אבםאלוטע אײנשטעלן : גאבע

 װעלכע צװישן לעניער, אלע איז געזעלשאםטלעכקייט אידישער דער
 שטאסן םאראײניגטע די פון אידן מילי^ן האלבן א מיט םיר די

 גוט־^רגאניזירטן א פאר — פלאץ ערשטן דעם פארנעמען רארםן
 פר^טעסטן, דעמ^נםטראציעם, דורך מאםךקאמױ אומאױפהערלעכן

 פון מײנונג עפנטלעכע די אױםשטורעמען ז^לן װאם פעטיציעם,
 פוילישן דעם געגן לענדער אלע אין עלעמענטן פראגרעםױוע אלע

 ניט־ פראגרעםױוע אלע ווערן ארײנמגצויגן דארפן אהער םאשיזם.
באזונרער. לאנד יעדן אין עלעמענטן אידישע

 פ^ליטיק העטער־טירן מה־יפות׳דינע און ידידי־ברױולעך קײן
גילטן. ניט ד$ װעט

 ״עפעם אז דערמאנט, זיך נאציס די ה^בן דײטשלאנד אין און
 די פון לעבן ד$*ס םארביטערן צו מער נ$ןך װערן״ געט^ן נאן־ קאןי

 נײ דאס פון נאציזם דער ה$ט װאכן פאר לעצטע די אין איו־!.
 ברו־ דעם אויה איזדעקעװען זיך און בושעװען צו אננעהויבן

 נאצישער דער םאר כאראקטעריסטיש איז װאס אופן, טאלםטן
בעםטיע.

 װידעראמאל נאצים די האבץ קאמפאניע םיםטעמאטישע א
 ארויםצורײםן ענערגיע, באנײטער מיט דײטשלאנד, אין אנגעהױבן

 האבן זײ םון אײניגע װאם ברויט, ביסן לעצטן דעם אירן די בײ
 שטײען אידן װאו געביט, אײנציגער קײן געבליבן ניט ם׳איז נאך.
 ארײנגע־ האבן ניט איצט ז^לן נאצים די אז פום, א פזיט נאך

שן זײער שפריצן און שלאנגן־קאפ זײער שטעקט גיםט. אנטיםעמיטי
 נאצ^ס די האבן אפריל) ־טן20 (דעם צוריק טעג אײניגע מיט
 פון אנשטאלטן פילאנטראפישע די אויףי איבערפאל אן געמאכט

 האבן זײ פ^נר^מירט. םאהטיש זײ און ״בני-ברית״־ארדן דער
 יתומים־הויז ״בני־ברית״ דער םון יתומים אידישע די ארױפנעיאגט

ען, און מענער אירישע אלטע די און  אינװאלידן, מערםטנם פײי
 האבן זײ געבײדעם. די קאנםיםלןירט און מושב־זקנים, דעם םון

ת׳/ דעם פון בױראם 103 אלע פארמאכט דערנאך  קאנ־ ״בני־ברי
 טויזנט 300 (ארום מארק מילי^ן םערטל דרײ םון ם^נד א פיםקירט
 םון באאמטע און םירער רי טורמע אין ארײנגעװארםן און דאלאר)

״בגי־ברית״־ארדן. דעם
פאגראם־איבערםאל בעסטיאלישן ד^זיגן דעם פאר מאטױון די

 געגן נקמה־אקט א איז ר^ם אז זאגן, אײניגע אנגעגעבן. ניט װערן
 אמעריקע, אין זיך געפינט בױרא צענטראלע װעמעס ,^רדן דעם

 האט לאגװארדיע פי^רעל^ מעיאר יארקער נױ רער װײל דערםאר,
צוריק. װאכן אײניגע מיט כבור היטלער׳ט באלײריגט שטארק
םארגעםן. ג^רניט עם קענען נאצים די

 נאצי־ דער אז װײזט, נאצים די פון גרימצ^רן װילדער דער
 א פון םארם^לגט װערט ער אז ;זיכער ניט זיך םילט דעזשים

 ניט קאן ער װאם דעם, צוליב אומזיכערקײט םון שרעק שטענדיגער
 דײטש־ אין הונגער און נויט װאקםנריגער םון פראבלעמען די לײזן
 און אומצוםרידנקײט שטײגנדיגער םון נעשפענםט דער אז ; לאנר

 באאוכד באפעלקערונג רײטשער דער צװישן רעװאלט-שטימונגען
דײטשלאנד. םון הערשער נאצישע די שטארק זײער רואיגן

 האט מען אז םיטן, א עם איז רעװעט, נאצי־בעםטיע די אז
 נאצישע געגן ב^יקאט דער עק. אויםן ^נגעטר^טן שטארק איר

 אומרו־ דער צו בײגעשטייערט באדײטנריג םםק, ,אן ה^ט םחורות
נאצי־רעזשים. דעם םון איגהײט

באי־ רעם םארשטארקן צו מער נאך איז נויטינ, איז עם װ#ם
 גלענצנדינע רי םארטזעצן גלײכצײטיג און נאצים, די נענן קו^ט

 ״אירישן רעם םון און קאנגרעם אידישן דעם םון ארויםטרעטונגען
 זײנען װ$ם אנטיםעמיטיזם״, און םאשיזם געגן פ^ולקם־סאמיטעט

היטלעריזם. דעם געגן געװארן געמאכט לעצטנם
אונ־ װערן דורכגעםירט ז^ל זי װען מאםן־אקציע, ד^זינע די

 זאל װאם ם^לקם־פראנט, םאראײניגטן ברײטן א םון צײכן טערן
 אמע״ אין לעבן אידישן דעם םון קלאםן און שיכטן אלע אײנשליםן

וױרקונג. שטארהערע א נ^ך געהאט װאלט ריקע,
 דעם אויםגעבן ניט מינוט אײנציגער לןײן אויח דארו» מען

דיגן אן — קאמף ת׳ רחמנו מ׳  בעם־ נאצישער דער געגן — לןאמח או
 אמ־ איר טוטי עם װאו ר^רטן, קלעפ דערלאנגען איר און טיע,

 די אויפרורערן און באיקאט דעם םאדשטארקן װײ: שטארקםטן
נאציזם. דעם פון מעשים בארבארישע די צו מײנונכ עפנטלעכע

 שותף נײעםטן היטלער׳ם דערמאנען אויך לאמיר שלוס צום און
 דעם אויח — שפאניע פון שלאכט-פעלדער די אויח חוץ א —

 מוםאליני׳ם אינזינען דא ה^בן מיר אנטיםעמיטיזם. פון םעלד
םאשיזם.
ם ה^בן חדשים פאר לעצטע די אין  פאשיסטישע מום^ליני׳
 םיםטע־ אנגעהויבן — פרעסע רי און .נײעם־בױראם— אגענטורן
 לעצטן דעם אין אידן. די געגן העצעם אנטיםעמיטישע מאטישע

 פאשים־ דער װעגן דערצײלט מיר ה$פן ״נײלעבן״ (אפריל) נומער
 פאר־ ה־<ןט װעלכע ״אריענטע״, רוים פון נײעם־אגענטור טישער

 אויפגעגעבן האט ״םטאלין אז קלאנג, א װעלט דער איבער שפרײט
שאן׳/  מד ניט געשטויגן, ניט זיך, פארשטײט איז, װאם בירא־בידז

 ״רע־ צײטונג פאשיםטישע איטאליענישע די איז איצט םלויגן.
 זײנען אידן אז העצע, א מיט ארויםגעלומען םאשיםטא״ זשימא

 שפאניע, אין םאשיזם דעם םון מפלה דער םאד םאראנטװאדטלעך
 דײטש־ אין פרעסע נאצישער דער םון איבערגעקײט ה^ט און

 דערלאזן צו ניט פארשװערונג א געמאכט ה^בן אידן די אז לאנד,
 און איטאליע, און דײטשלאנר צװישן םרײנטשאםט־בונד קײן צו
װעלט׳/ דער םון םרידן דעם אונטער גראבן אידן ״די אז

 אנ־ שטארק נעבעך איז פרעםע אידישע באלעבאטישע די
איז װאם ״איבערקערעניש״, דער אין טוישט  אין םארגעקומען ם׳

 בא־ זײ בײ מוםאליני איז צוריק לאנג ניט ביז מח״. מום־<)ליני׳ם
 פון םרײנט הײםער (א שטאטםמאן״ ״פײנער א װי געװארן טראכט

 נאמען זײן דערמאנען צו אויםקומען פלעגט עם װען און ציוניזם),
 פון טאן א אין ארויםרעדן עם מען פלעגט היטלער׳ן מיט נ^ענט

״להבדיל״.
שונג אזא !אנטוי

аэз7 (מאי, נײלעבן12
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געגנט) אויטאנאמער אירישער דער פון געשיכטע דער םון פאקטן (װיכטיגע

יאר ו־טער928 — .1
 אױם־ צענטראלז פונם פרעזידױם דער האט מערץ טן28 דעם

 היםטארישע די אנגענומען סאװעטךפארבאנד פון פיר־קאמיטעט
 םון ראיאן בירא־בידזשאנער דעם אויםטײיצן װעגן באשטימונג

 ארבעטנ־ מיט באזעצונג דורכאויםיגער פאר קאנט װײט־מזרח׳דיגז
ע דאזיגער דער פון פונקט ^עצטער דער אידן. דיגע מו שטי  בא
: גע^ײענט זיד האט

בא־ דורכאויםיגער א פון רעזו^טאטן גינסטיגע ״בײ
 אידן ארבעטנריגע מיט ראיאן אנגעװיזענעם פונם זעצונג

 טע־ דער אויף ארגאניזירן צו טעג<עכקײט די אכט אין האבן
 נאציאנאלז אידישן א ראיאן אנגעװיזענעם פונם ריטאריע

אײנם״. אדמיניסטראטיװ־טעריטאריעיצן
 האבז באשטימונג דאזיגע די פארעפנטיצעכן נאכז חודש א

 אנגע־ באן אמוריער דער פו! טיכנאקאיא םטאנציע דער אויףי שוין
 פאר־ פון איבערװאנדערער אידישע פארטיעם אנצוקומען הויבן

 ױני איז שויז ראטנפארבאנד. פוז געגנטן און רעפוב^יקן שיידענע
 איבער־ 650 ארום אנגעקומעז געװען בירא־בידזשאן קײן זײנעז

 ימאז, 600 אויף ״קאמערד״ פון אררער ערשטער דער װאנדערער.
געװארן. איבערגעשטיגן אופן אזא אויף איז

 בײצוקומעז אויםגעקומען איז איבערװאנדערעד ערשטע די
 בא־ דער מיט פארבונדן זײנען װאם שװעריג?ײטן, ערנםטע זײער

אן. באװאוינטן װײניג א פוז הערשונג  באדײטנדיגער א טײמדראי
ל  דער פוז שװעריגקײטן די אױםגעהאילטן ניט האט זײ פון ט״

 איבער־ פארב^יבענע די טײגע. דער ימיט באנעגעניש ערשטער
 פאר־ ׳װײט־מזרח׳דיגער רער פון אנפירונג דער אונטער װאנדערער.
 םא־ דער םוז מיטהילף אקטױון בײם און ארגאניזאציע טײאישער
 זיד האבז געזערד, פון פעדזאז איז געזעיצשאפטיצעכהײט װעטישער

 םונדא־ ערשטע די פארלײגט און ראיאן נײעם איז פארפעסטיקט
ן אויה מענט־שטײנער, | ע|  די גרײד5דערפא איצט זיר בויט עכ װ

געננט. אויטאנאמע אידישע
יאד ־טער 1929 — .2

ע ל א ר״ א ק י ״א ז ו פ ר
 באיזעצט איבערװאנדערער מעדהײט די איז יאר ־טז1929 אין

 טע5אױםגעטײ באצירהן, לאנדוױרטשאםטלעכע די אויף נעװארן
 גע־ זײנען איבערװאנדערער איבעריגע די יאר. ־טן1928 אין נאד

 און ד5װא אויח בוי־קורסן, און טראהטארישע אויה געװארז שיקט
 אינדוםטרי־ קאאפעראטיװע ערשטע די איז אויך װי װעג־ארבעטן,

ע אויח אונטערנעמועען. עלע  באצירה; עכע5אנדװירטשאפט5 א̂י
 פארזײט אוז רוי־ערד העקטאר 2100 געװארז דורכגעאקערט זײנען

 פארם־קויצטורן. און פעלד־ פארשײדענע מיט העקטאר 713 געװארן
 עט־ געװארן אויסגעבױט זײנעז ישובים איבערװאנדערישע די אין

 עם געבײדעם. װירטשאפטאעכע אוז װאױנהײזער צענדליג עכע5
 יאר זעלביגן דעם געװערק־ארטעלז. 5 געװארן ארגאניזירט זײנען
 גע־ אמעריקאנער פוז ?אמיםיע א באזוכט בירא־בידזשאן האט

 ארגאניזאציע דער דורך געװארן קאמאנדירט זײנען װאם יצערנטע,
 — שטאטן פאראייניגטע די אין בירא־בידזשאז פון פרײנט די פון

 איז מאטעריאי^ז צונויםגעיזאס^טע די פון גרונט אויפן ״איקאר״.
 איבערװאנדע־ אידישע ״די אז אויםפיר, צום געקומעז קאמיםיע די

ט־אנטװי^טער א אין יירא־בידזשאז פארװאנד^ען ן5װע רער  גו
^אנד״. בציענריגער

יאר ו־טער930 — .3
הא^־ איבערװאנדערישע 3 געװארן ארגאניזירט זיינען עם

(אמורזעט׳) אקטיאבר ״רויטער און װאאדהײם בירעפע^ד, :װירטן

)1937 ו«אי, נײלעבן

קאר׳/ קאמונע צאנדװירטשאםטי^עכע די און אי  איבערװאנדע־ די ״
 דאזינן דעם אין פארזײט האבן קאמונע די און קאלװירטן רישע

 עם רוי־ערד. העקטאר 4456 אויפגעהויבן און העקטאר 2476 יאר
 דער אין בינשטאה^ 500 ערשטע די געװארן פאר^ײגט זײנען

 פישער־בריגאדע, א געװארן ארגאניזירט איז ״איקאר״ קאמונע
א. א. םיש קיצאגראם טוייזנט 12 פארגרײט האט װאס

 ראט־ פון בויאוגג די פאנאנדערגעװיקלט ברײט זיד האט עם
 קערד גרויםער א געװאח געגרינדעט איז אמור אויפן װירטן.

 קיראװ. חבר פון נאמען דעם איצט טראגט װעיצכער ראטנװירט,
 העק־ 2000 אױפגעהויבז ראטװירט דער האט יאר ערשטן אין שוין
 אנגע־ זיר האט פאקראװקע םטאנציע דער ^עבץ רוי־ערד. טאר

 נארע־ אין אוז ראטװירט מיצך־גערטנערישן א פון בויאונג די הויבן
 פארברײטערט באדײטנד איז עם פיצײש־ראטװירט. א — זשינסק
 אויםגע־ שפעטער איז װאם פרואװ־פעלד, בירער דאם געװאדן
 פרואװ־םטאנ־ ^אנדוױרטשאפטילעכער געגנט^עכער א איז װאקםן

 דער איז געװערב־ארטעאן, נײע 5 געװארן געמאכט זײנען עם ציע.
 חבר פוז נאמען אויפן פאבריק די איצט מעבל־ארטעל, א — צאל

דימיטראװ.
 אלם געװארז אויםגעטײ^ט בירא־בידזשאן איז אויגוםט אין

 באשטאנד אין ראיאן אדמיניםטראטיװער זעלבםטשטענדיגער
 איז ראיאז בירא־בידזשאנער דער קאנט. װײט־מזרח׳דיגז פונ׳ם
 קאנטישן װײט־מזרח׳דיגן דעם דירעקט אונטערגעװארפן געװען

 דעם טיכאנקאיא. — ראיאן פון צענטער דער אויםפיר־?אמיטעט.
 ראטד ראיאנער ערשטער דער פארגעקומעז איז םעפטעמבער ־טן30

 סאװע־ אנפירנדיגע די אױםגעװײלט האט יװעלכער צוזאמענפאר,
 דער־ צו אנגעהויבז האבן עם ראיאן. נײעם פונם ארגאנען טישע

 אידיש. אויף שטערן״ ״בירא־יידזשאנער :צײטונען צװײ שײנען
רוםיש. אויף זװעזדא״ ״בירא־יידזשאנםסאיא און

יאר ־טער 1931 — .4
מאשין־טראקטא־ 3 געװארן ארגאניזירט זײגען יאר דעם אין

 קאצעקטױױ־ דער מיטגעהאצפן פיא האבז װאם םטאנציעם, רישע
 פארזײ־ פון פארברײטערוע דער און װירטשאפטן די פון זירונג
 ארום איז העקטאר (א העקטאר טויזנט 29 ביז 20.2 פון שטח
אקער). האי^בן א מיט צװײ

 פאר : ראטװירטן נײע געװארז ארגאניזירט אויר זײנען עס
 ראטװירט קערנער איז עופות־צוכט. און בינען־צוכט חזרים־צוכט,

 פוז מעכאניזירונג דער פאר טעכניקום א געװארן נעגרינדעט איז
 צופוםנם װא^אטשאיעװקע, פון קיצאמעטער 9 י^אנדװירטשאפט.

 איבערװאג־ האבז םאפקע, װאיצאטשאיעװקער באװאוםטער דער פוז
 אנגע־ אמעריקע, אוז ארגענטינע פון נעקומענע דערהויפט דערער,

שטעטצ׳/ דאם בויען צו הויבן ״םאצ
 עס — געװערב־ארטע^ן נײע 4 געװארן געשאפן זײנען עם

אונג די אנגעהױבן זיד האט  אינדוםטריע^ע מי^וכה׳שע רײ א פון יוי
» מונג ע טערנ  הא^ץ־ פאר ארז נוי־מאטעריאלז פון דערהויפט אונ

א. א. קא^ר־זאװאר א באארבעטונג,
אלרום^ענ־ פון פרעזידױם דער האט םעפטעמבער ־טן30 דעם

 באשטימונג, א אנגענומען אױםפיר־קאמיטעט צענטרא^ז דישן
 װײט־מזרח׳דיגז דעם מלוכה־פ^אן, דעם פארפציכטעט האט װעלכע

 פאנאג־ דרינגענד ?אמערד דעם און אויםפיר־קאמיטעט קאנטישן
באשטעטיגונג. א צושטע^ן און דערארבעטן

װירטשאםט^ע־ דער פון געביטן אלע לויט ״קאנטרא^־ציפעד
 אויף ראיאן בירא־בידזשאנער איז בויאונג קוצטורע^ער און כער

פוז םוח צום שאפן צו זיר אריענטירנדיג יאר, ־טן1932—3
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 אי־ א ראיאן בירא־בירזשאנער פון גרענעצן די אין יאר ־םן1933-
 בא־ אין אײנס אדמיניםטראטייוױטעריטאריעלע אויטאנאמע ידישע

קאנס״. װײט־מזרח׳דיגן פון ״שטאנד
ע רער לױט איז נאװעמבער ־טן23 דעם מו שטי פרע־ פוגם בא

 םטאנ־ רי אױספיר־קאמיטעט צענטראלן אלרוםלענדישן פון ־זירױם
 און ישוב ארבעטער אן םאר געװארן פארעכנט טיכאנקאיא ־ציע

בירא־בידזשאן. געװאח אננערופז

יאר ו־טער932 — .5
 ארײנגעלײגט יאר דעם אין איז ראיאן פון בויאונג דער איז
 1אי געװארן געלאזן זײנען עם רובל. מיליאן 10 איבער נעװאח

 פאב־ די און װארשטאטן מעכאנישע נײ־פאבריק, קלײנע א לאנג
ח, ״דעטאל״ ו־יק טי  הײזער־ םאר טײלן אנדערע און םעגצטער, (

-כויאונג).
 דער אוז שול־נעץ רער םון װאוקס מיטן צוזאמענהאנג אין

 אין איז קאדרען פעדאגאגישע אין באדערפעניש אױםגעװאקםענער
טעכניקום. פעדאגאגישער א געװארז געעפנט בירא־בידזשאן

יאר ־טער 1933 — .6
 איבערװאנרערישע נייע 2 געוואח ארגאניזירט זיינעז עם ^

 םאפקע״ רויטע ״די און אימור אויםן ״לענינפעלד״ קאלװירטן
 מע־ האט קערנער־ראטוױרט דער ביראקאן. בײ ) ״נײלעבן (איצט

 זײנען קאלוױרטן נײע די פאר באד־ז. העקטאר טויזנט 5 ליארירט
 בײ אױםגעיװארצלט און העקטאיר 1000 ביי געווארן -אױםגעטריקנט

 קא־ א האבן בויאונג קאלװירטישער דער אי! ערד. העקטאר 500
 די און פארטײ די װעלכע להאטעם׳ רי געשפילט ראלע לאםאלע

װ דער לויט רעגירונג׳  די געגעבן האבן םטאליז, חבר םון איניציאטי
 אונטער קאנט, װייט־מזרח׳ריגן פון קאלװירטניקעם אח קאלװירטן

 קאלעקטױויזי־ די ראיאן. בירא־בידזשאנער דעם 1פו אויך — דעם
פראצענט. 83.5 דערגרײכט האט לאנדװירטשאפט דער פוז רונג

 פאר־ זיר האט צענטער ראיאנעם פונם װאױנונגם־פאנד דער
 איז םחורה־אומזאץ דער מעטער, קװאדראט 2500 אויף נרעסעדט

רובל. ימיליאז 10,9 ביז אויסגעװאקםן ראיאז ־אין
 עלעקטרישע צײטװײליגע א געװארן אויםגעבויט זײנען עם

 פארברײ־ ■איז עס בירא־בידזשא!, איז שפיטאל א און םטאנציע
 יד טעלעפאן־פארבינדונג. און טעלעגראפישע די געװארן טערט

 ארויםגעלאזן יאר אעעיװיזענעם אינם האט געװערב־קאאפעראציע
 איז שולן צאל די רובל. טוייזנט 310 מיליאז 3 אויףי פרארוקציע

שילער. 8600 מיט 83 ביז ׳■אויםנעװאקםן

934 — л יאר וטער
 איבערװאנדערישע נײע 4 געװארן ארגאניזירט זײנעז עם

 מעליארירן פון אירבעט די געװארן פארגעזעצט איז עם ■קאלװירטן.
 דער האט פארזײ־פלאז דעם ערד־מאםױון. נײע אױםװארצלען ־און

 טויזנט 33.5 פארזײענדיג פראצענט, 101 אויח אויסגעםילט ראיאז
העהטאר.
םיירשטא־ גרויםער א פון בויאונג די אנגעהױבן זיר האט עם

 מערםטע די ■מיטלשול. פולער אידישער דער פאר געבײדע קיגער
 זײ־ אויסגעפילס האבן אונטערנעמונגען אינדוםטריעלע מלוכה׳שע

 געװערב־קאאפעראציע די פינאנץ־פלענער. אינדוסטריעלע ערע
 מיליאז 3 אויףז פראדוקציע געגעבן חדשים 6 ערשטע די פאר האט

 פארגאנגעיעם גאנצן דעם פאר װי מער ה., ד. רובל, טויזנט 214-
יאת

זועל־ אין טעאטער־געבײדע, א געװארן אויסגעבויט איז עם
 פונם פארשטעלונגען די אנגעהױבן זיר האבן ימאי ־טן1 רעם כעד

 קא־ טעאטער דער טעאטער. אידישן מלוכה׳שן בירא־בידזשאנער
 פון אנטײל בײם מאסקװע אין געווארן צוגעגרײט איז ילעקטױו

טעאטער. אידישז מלוכה׳שן *םאסקװער
םאציא־ דער 1אי דערגרײכונגעז ערשטע די דיםהאנטירנדיג

 אלרוםלענדי־ דער האט בירא־בידזשאן, פון באהערשונג ליםטישער
 צײטיג פאר אנעירקעגט אויםפיר־קאמיטעט צענטראלער שער

 םאװעטדפארבאנד פון אויםםיר־קאמיטעט צענטראלן פארן שטעלן
 רעגידונג דער פון באשטימונג די פארװירקלעכן װעגן םראגע רי

 טעריטאריע דער אױו* ארגאניזירן וועגן 1928 מארטש ־טן28 פוו
 אדמיניםטרא־ נאציאנאלן נאציאנאלן אידישע א בירא־בידזשאן פון

אײנם. טױױטעריטאריאלן
 אויםפיר־ צענטראלער דער האט יאר ־טן1934 מאי ־טן7 דעם
מט: םאװעטךפארבאנד פון קאמיטעט שטי בא

 נאציאנאלן אידישן בירא־בידזשאנער דעם ״פארװאנדלען
 פון באשטאנד איז געגנט אויטאנאמער אידישער א אין ראיאן

קאנט״. װײט־מזרח׳דיגן
 אויף געגנט אויטאנאמער אידישער דער פון אױםבילדונג די

 האט פאליטיה נאציאנאלער לעניךםטאלינישער דער פון באזע דער
 םאציאליםטי־ רער פוז געביטן אלע הויר נײער א אויף אויפגעהויבן

 גע־ פארשטארסט באדײטנד איז עם געגנט. דעם אין בויאונג שער
 עס װעלכע אין קאדרען, קװאליפיציירטע פון צופלום דער װאח
נויט. שטארקע א געפילט זיר האט

 אלרוםלעגדישן פוז פרעזידױם דעי האט ױלי ־טן20 דעם
 דער װעגז באשטימונג א אנגענומען אויםםיר־קאמיטעט צענטראלן

 אװטאנאטער אידישער דער פון אײנארדנונג אדמיניסטראטיװער
 אײנגעטײלט געגנט רי איז באשטימונג דאזיגער דער לויט געגנט.

בירא־בידזשאנער, :ראיאנען אדמיניםטראטיװע 5 אין געװארן
םטאלינער. און בלױכערער םמידאזויטשער, יירער,

ראטפאל־ אלפארבאנדישער דער האט אקטאבער ־טן1 דעם
 האט װעלכע באשטימונג, פאנאנדערגעװיקלטע א אנגענומעז קאם

 װירטשאפט־ דער פון פראגראם קאנקרעטע די פעסטגעשטעלט
 נאענטםטע די פאר געננט דעם פון בויאונג קולטורעלער און לעכער
יארן.

 אין — צענטער געעטלעכן אין איז דעצעמבער ־טן10 דעם
 ערשטן פונם עפענונג די פארגעקומען—בירא־בידזשאן שטאט דער

 אנטײל האבן צויזאמענפאר אינם ראטן־צוזאמענפאר. געגנטלעכן
 אינטערנאציאנאלער דער פון דעלעגאציע פילצאליגע א גענומען

 םאװעטישע פארשײדענע פון געזעלשאפטלעכהײט םאװעטישער
 פרײנט־ארגא־ אויםלענדישע פון דעלעגאטן אויך און רעפובליקן
 (פראנק־ ״געזערד״ שטאטן), (פאראײניגטע ״איקאר״ •— ניזאציעס

רײד).
 אויםםיר־קא־ דעם אויםגעקליבן האט ראטן־צוזאמענפאר דער

 שטענדי־ אירע און געגנט אויטאנאמער אידישער דער פוז סיםטעם
 אױםפיר־ צענטראלן פון נאציאנאליטעטךראט אין פארשטײער נע

 צענטראלז אלרוםישן איז און םאװעטן־פארבאנד פון קאמיטעט
אויםפיר־קאימיטעט.

יאר ױטער 935 — .8
 1.068 איבערװאנדערער. נײע 8,344 אנגעקומען זײנען עם
 איז עם קרובים. פון ארויםרוח לויטן געקומען זײנעז מענטשן

 איבערװאנ־ פוז אפפלום דער געװארן ליקװידירט אינגאנצן כמעט
 טויזנט 15 געפונען געגנט דער אין זיר האבז יאר ענדע דערער.
 איז װי מער מאל צװײ איז ה. ד. איבערװאנדערער, אידישע

געגנט. די געװארן געבילדעט איז עם װען מאמענט,
 די פאנאנדערגעװיקלט ברײט זיך האט יאר ־טן1935 איץ

 בירא־בידזשאן שטאט אין בויאונג. אינדוםטריעלע און לאמונאלע
 בארג־ פארן געבײדעם דירײ ערשטע די געווארן אויםגעבויט זײנען

 איז עם װאקיזאל. גרויסער נײער א און טעכניקום מעטאלורגישן
 פון פאנער־זאװאד, א פון בויאונג רי געװארן פאנאנדערגעװיקלט

 זא־ האלץ־באארבעטערישן גרויםן א פון נײ־פאבריק, גרויםער א
 אח ״דעטאל״ פאבריק די געװארן רעקאנםטרואירט איז dv װאד.

א. א. ״פאראוים״, ציגל־זאיװאד דער געװארן אויםגעבויט
מאשין־טראקטארנע נײע געװאח ארגאניזיירט זײנען עס

Q937 (מאי, נײלעבן 14-



רונג די געװארן צוגעגרײט און םטאנציעם תאניזי  2 נײע פון א
 קאצ־ איבערװאנדערישע נײע 3 געשאפז זיר האבן עם םטאנציעם.

 טער העקטאר 5,000( פארזײ־שטח פארגרעםערטן א בײ ווירטן.
ט די האט יאר), פאריגן אינם װי עע  פאר־ קאנט אין ערשטע רי ג

 י^ויטן ארט ערשטז אויפן ארוים איז אוז פארזײ דעם ענדיגט
 דערשלאגן זיד האט געעט די גערעטעניש. דער פון אראפנעם
 דער איז און פי־צוכס פוז אנטװיק^ונג דער אין אויך רערפאי^גן

 פי־צוכט צאצ די פארמם. פי־צוכט קא^װירטישע םוז ארנאגיזירוע
.72 ביז 24 פון אויםנעװאקטען איז פארמם
אונטערנעמונגע! אינדוםטריע^ע מ^וכה׳שע וױכטיגערע די

 איבערגעשטיגז האבז געװערב־ארטעיצן די פון מערהײט די אויר אוו
פראדוציר־פראגראמעז. זײערע

 ■װארט קינםט^ערישן אידישז פון שעפער אנגעזעענםטער דער
 אװטא־ אידישער דער אין באזעצט זיר האט בערגעצםאז דוד חבר

 בא־ האט אויספיר־קאטיטעט געגנטיצעכער דער געגגט. נאטער
 אוז װאויז־הויז א בערגע^םאנען הבר פאר אױםצובױען שטימט

אויטאמאבי^. אן רשות זײן איז אױםטײ^ן
 נײע רײ א געגנט דער איז נעװארן אויסנעבױט זײנעז עם

ראדיא־קנופז.
 פא^קם־ םון אנשטיצטן די אויםהאי^טן אויח בודזשעט דעד

 טויזנט 900 יאז5מיי א דערגרײכט יאר ־טן1935 איז האט בילדונג
 טערי־ דער אויח יאינװעםטירונגעז קאפיטא^ע פון םומע די רובצ.

רובצ. טי^יאן 69 ביז אויםגעװאקםן איז געגנט דער פוז טאריע

יאר ו־טער936 — .9
 פאנאנדעראדבעטונג די אנגעהויבן זיר האט ביראקאן יצעבז

 מארמארם־ ״בירא־בידזשאנער געװערב־ארטעא די מארמאר. פון
 פאר מאירטאר ראזעװז צוצושטעאן פארפציכטעט זיד האט טשיק״

(םאבװײ). מעטרא מאםקװער פון םטאנציעם נײע די
בא־ געננט אויטאנאמע אידישע די האט פעברואר ־טן9 דעם

 פוז םעלרעטאר און פארקער פאר פא^קם־קאמיםאר דער זוכט
 קאמוניסטישער אצפארבאנדישער דער פון צענטראצ־לאמיטעט

 בירא־ פונם פארזאמ^וע א אויח קאהאנאװיטש, ם. ל. פארטײ
ט ארױםנעטראטן קאהאנאװיטש חבר איז אקטיװ בידזשאנער  א מי

 אפגעשטעיצט אױםפירלעך־ זיד האט ער װעלכער איז רעדע, גרויםער
 אויטאנא־ אידישער דער פאר שטײען װאם אויפגאבן די אויח
 נאציאנא^ער דער פוז אנטװיקצונג די בויאונג, די — געגנט טער

 פוז פארוױרק^עכן דאם מענטשן, נײע פון דערציאונג די לו^טור,
 אנװײזונגעז די פא^יטיק. נאציאנא^ער יצעניניש־םטאי^ינישער דער
 גע־ זײנעז םטאיצין גרויםז פונם מיטקעמפער טרײען בא^יבטן םזן

געגנט. דער פון ארבעטנדיגע ע5א פאר ש^אכט־דירעקטױון ו־וארן
ארוים־ האט קאהאנאװיטש חבר פון באזוך היםטאירישער דער

 אר־ די בײ פראדוציר־ענטוזאזם פון װאוקם מעכטיגן א נערופן
 באזוד דעם אויח געענטפערט האבז װע^כע געגנט, פון בעטנדיגע

 א געהאט האבן װאם אויפטואונגען, םטאכאנאװישע דורכםירן מיטן
 םטא־ די פאנאנדערװיקלען װייטערדיגן פארן באדײטונג גרויםע

געגנט. דער אין באװעװנג כאנאװישע
 איבערװאנדערישער עצטסטער דער האט מארטש ־טז12 דעם
 אין ערשטער דער בירעפעלד, אין קיראװ, נאמעז אויפן קא^װירט

 ערד־ אײביגן אויח איריש) (אויף אקט דעם באקומען געגנט דער
 פארפעםטיגט קאצװירט פארן יזײנען אקט דאזיגן דעם ^ויט באנוץ.

העקטאר־באח. 5,665 געװאר!
 געגנטלעכע פארגעקומעז זײנען בירא־בידזשאן שטאט אין

 אינדוםטריע, דער פון םטאכאנאװצעם בעםטע די פון באדאטונגעז
 מאשיךטראק־ און קא^װירטן די פון בויער נעװערב־קאאפעראציע,

 פארבינדועם־ארבײטער. װאלד־פארגרײטער, סטאנציעס, טאר
 800 איבער גענומעז אנטײא האבן עם װעלכע אין האנר^ם־טוער,

 פרעמירט זײנען באראטועען די פון אנטײלנעמער די טענטשן.
ארבעט. פון צ״גערם אויםגעצײכנטע םאר געװרן

а937 (מאי, נײלעבן

 אפגע־ געגנט דעד םון ארבטנדיגע די האבן מאי ־טן7 דעם
 באשטי רעגירונג היםטארישער דער פון יארטאג ־טז2 דעם מערקט

 געגנט־ אויטאנאמער אידישער דער פון שאםונג דער װעגן מונג
 פארגעקוטען זיינעז ראיאנען די אין און צענטער געעט^עכן איז

פא^קם־פײערונגען.
 װץט־מזרח׳ריגער דער פון םטאכאנאװצעם בעםטע פיר די

שיניםט דער — אײזנבאן  דער נאזארענרןא, ח׳ איז דעפא פון מא
 טשא־ באן־ארבעטער עצטםטע די םעדיקין, ח׳ איז םטאנציע־שעח

ט געװארז בא^וינט זײנען כאן און גאטש?ין ארדנם. מי
 קאנט װײט־מזרח׳דיגן פוז אנפי׳רער די האבן מאי ־טז10 דעם

 בעםטע 32 פוז באשטאנען איז װעלכע דע^עגאציע, א אויפגענוימעז
 דער דער םוז ?אי^װירטן, אונטערנעמונגען, די פון םטאכאנאװצעם

געגנט. אװטאנאמער אידישער דער פון אינטעי^יגענץ
 דרײ־מאנאט^עכן פונם נומער ערשטער דער ארוים איז עם

 זשורנא^ י^יטערא׳ריש־סינםט^ערישז און געיזע^שאפטי^עך־פא^יטישז
״פארפאםט״. געגנט אויטאנאמער אידישער דער פון

 געגנט דער םוז ארבעטנדיגע די האבן ענטוזיאזם נרוים מיט
 םא פון קאנםטיטוציע נייער דער פון פראיעקט דעם אױפגענוען

 דער איז אוז פארזאמצונגען יגע5צא5פ״ אויף װעטךפארבאנד.
 קאני דעם באהאנד^ט זײ האבן פרעסע ראיאנער 1או געגנט^עכעיר

 פארשײדענע צו פארשי^אגן ארײנגעטראגן און םטיטוציע־פראיעקט
טוציע די באשטעטיגן נאכן ?אנםטיטוציע. דער פון פונקטן  ?אנסטי

 אויףי זיד האט ראטךצוזאמענפאר, אויםערארדנטצעכ! ־טן8 אויפן
 אנגעהויבז געגנט רער פון ש(ל\ און קא^װירטן אונטערנעמונגען, די
?אנםטיטוציע. דער פון דערקצערונג פארטיפעירטע א

אויו* פאראוים געטאן רוק א באדײטנד זיר האט געגנט די
ע. םאציאליםטישער איר פון באצירסז װיכטיגםטע א^ע או ט בוי  ני

 פונם באדינגועעז מעטערעא^אנישע אומגינםטיגע די אויף הוקנדיג
 און הײ־פארנרייטונג פארזײ, אין געגנט די איז יאר, ־טן1936

 ארט ערשטן אויפן ארוים ארבעטן ^אנדװירטשאפטצעכע אנדערע
 גע די געהעכערט מערקבאר האט און קאנט װייט־מזרח׳דיגן איז

 ארגאניזירט איז בי^ױכעראװע אין גרונטיקו^טורז. די פוז רעטעניש
םטא^ינער אין קא^װירט, איבערװאנדערישער גײער א געװאח

אוים־ זײנען עס םטאנציע. מאשיז־טראסטארנע נײע א___ראיאן
 געבײדע פירשטאקיגע א קלאנגעז־קינא, גרויםע א געװארן געבויט

 א ארטיםטן־הוייז, צװײטע א מיטק־שוצ, פו^ער רויםשער דער פאר
 זיר האט עם װאוין־הײזער. צװײשטאשיגע רײ א און שרײבער־הויז

 אוייי םטאנציע ווארעם-ע^עלוטרישע א פון בויאונג די אנגעהויבן
 בארג־ימעטאצורגישז פארן הויפט־געביידע דער פוז לי^אװאט 5,000

ם\ הו  פאנער־זאװאד דער ,גאנג אין געװארן גע^אזן איז עם טעכני
 איז עם זאװאד. הא^ץ־באארבעטערישן פונם צעכן אײניגע און

 קא^ד דער גאנג אין געװארן געי^אזט און געװארן פארענדעט
 טונ־ פון רעקאנםטרואירונג דער צו צוגעטראטן איז טען זאװאד.
 דמיטראװ נ. א. מעב^־פאבריק דער פון װאצד־זאװאד, גוםקער

וציע״.5רעװא דער פוז ״ראד ארטעל פון און
 ײאוי^־ איי^ ארבעטז רײ א געװארן דורכגעפירט זײנען עס

 בירא־ שטאט דער אין צענטער. געגנטצעכן דעם איינארדענען
אפרו־ אוז לו^טור פאר פארל א געװארז יגעעפנט איז בידזשאן
 בירא־בידזשאן שטאט אין ש(ל מיטע^ע פוי^ע אידישע די

 גע־ ארגאניזירט זיינען עם ארויםי^אז. ערשטן איר געהאט האט
 געזעצ־ װײט־מזרח׳דיגער דעיר פון אפטײ^ועען געגנטצעכע װאח

 שרײ- םאװעטישע פארבאנד פון אוז קאנט־קענטעניש פאר שאפט
 מוזיל־ א געװארן געעפנט איז ביראבידזשאן שטאט דער אין בער״.

 םפארט־גע־ די געװארן ארגאניזירט זײנען עם קינדער. פאר שץל
 ׳זעצבםטטעטיגער פוז קרײזז ״אלימפ״. און ״םפארטאק״ זע^שאפטן

 קאנטישער דער אין גענומען אנטיי^ גדײד5דערפא האבן קונםט
א^יטפיאדע.

אדום אנגעקוטען יגעעט דער אין זײנען יאר פון פארצויף איז
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בירא- דעם מתנה א שיקן וױלן מיר פארװאם ־י
טעאטער אידישן בידזשאנער

 בירא־ אין ׳מלוכה־טעאטער אידישן ױנגן דעם מתנה א
? בידזשאן

 אויסדרוק אן נאר זשעםט, אמערילןאנער הוילער קײן נישט
דאנקבארקײט. פרײדיגער 1או אנערקענונג טיםער פון

אח ברידער מײנע זײנען יארנ^אנג רום־ צארישן אין אקטי
 פאר־ ציגײנער־ארומשאעפער. רעכט^אזע הםקר׳דיגע, געװען ^אנד

 צום אויםגעזעצט געזע^שאםט. דער פון פארשטויסענע אוז שעמטע
טשינאװניק. ללענםטן יעדן פון שפאס

 דאם אויםשפיי^ן פרובירט האבן מיר װעלכן אויף לש(\, דאם
פאר׳חוזק׳ט. 1או דעירנידעריגט — נשמות אונזערע םון פײער

 אונזערע שאנד און װײטאג וױפיל מיט גוט נאך נעדענלו איד
עגן שױשפיצער חברים געפײניגטע  פינצטערקײט דער אין דארפן פ̂י

ײנ־ די פון פענצטער די דורד ארוים׳גנבה׳נעז נאכט דער פון  לו̂׳
 שצאםנ־ די און בעבעכעם ביםא אדימע דאם הײזער שטעט^דיגע

 אריומער דער באצאילן צו װאם מיט געװען נישט קינדער. דיגע
 איםפראװניק שכור׳ער דער װייל קװארטיר, דער פאר באלעבאםטע

 פאר־ אונזערע שפי^ז צו פארװערט און אײנגעשפאירט זיד האט
שטעלונגעז.

 צום בי^אטע טיפער דער אין געבראדיעט מען האט פום צו
 אריבער־ זיך כעזוכט גראשעם לעצטע די פאר האט מען װאו באן,

 אונטערצו־ ,5שטעט אנדער אן אין ק^אם פערטן מיטן צופעקלעז
 איםפראװ־ שכר׳ן אזא פונקט צווײטז, א פון חםד דעם זיר װארפז

ניק.
אנגםטז, ביטערע קא^טע די טעם אין גוט נאך מיר יגן5 עם

 אנשטאט װען שפי^ז, אינמיטן באגאםן זיך־ האט מעז װעאכע מיט
 אעעהויבן פ׳צוצים אקטיארן ע5א האבן לש^, טאמע פשוט רײדן צו

 אויםגע־ ^אנגע די מיט זײ אונטערלאװען ווערטער, די איבערקערן
 אנשטאט האט שדכז ק^מן הארציגער גאלדפאדנ׳ם פםח׳ן. צױגענע

 ארוים־ פצוצים — ניט״ כאפט אוז װאר, גוטע א װאד, גוטע ״א
 פאנגען און װאכע, װטע אײנע װאכע, גוטע ״אײנע :נעבולבעט

. זי . . ״ ט כ י נ
באװיזן פלוצים זיר האט טעאטער איז ? געשע! איז װאם

 פארז גרופע באדײטנדיגע א זײ צװישן איבערװאנדערער, 8,000
 געװארן צוגעגרײט םפעציע^ ^כתהי^ה איז װאם באן־פארקער,

פארקער. פאר פא^קם־קאמיםאריאט פונם קורםן אויח
 צענטראלן פון פרעזידױם דער האט אויגוסט ־טז29 דעם

 פאנאנ־ א אנגענוימען םאװעטךפארבאנר פון אויספיר־קאמיטעט
 װירטשאפטלע־ סאװעטישער דער װעגן באשטימונג דערגעװי^טע

 געגנט, אװטאנאמער אידישער דעד פון בואונג קולטורעצער און כער
 דערגרײכונגעז די געװארן פארפא^קאמט זײנען עם װעלכער אין
 איר פאר דירעקטיװן װיכטיגע געװארן געגעבז און געגנט דער פון

דער פון באשטימונג היםטארישע די אנטוױקלונג. װײטערדיגער

 זײנעז צי לאנטראלירן, געקומען איז װאם טשינאװניקל, א עפעס
 אעעגעבן. האבן מיר װי טרופע, דײטשע א באמת טאקע מיר

 דער און שפילן. צו פארבאטן געװעז איז טעאטער אידיש װײל
 טע־ אונזער װען חמה,5,מ רער פון צײט דער אין ,рпп ביטערער

 איז איריש אונזער װײא געװארן, םארבאטז אינגאנצן איז אטעפ
.דײטש צו עג^ער . — איצט אוז .

 דערהויבז איז אקטיארן בירדער אונזערע פון שטאנד דער
 א אין קינםט^ער פרײע פון הויך העכםטער דער צו ביז געװארן
אמטע. גלײכבארעכטיגטע, מ^וכה. םאציאליםטישער םרײער  באז

 פארשטענדע־ דער דורר באשיצט און רעגירונו״ װאכזאמער א דורך
 פאי^ק, יעדן פון אויםצעבן נאציאנא^ז דעם פאר פירער די פון שני

ט ײד5גי שאפז און לעבן צו מעגלעכלײט די זײ האבן ע סי  צענד־ א̂י
 סאציא־ ריזיגער דער פון שאפער און קינםטלער טויזנטער ליגער

ועפובציק. ^יםטישער
 װירקז זײ כן5װע אויףי אינםטרומענט, דער לשװ, אונזער און

ט געפ^עגט, י^יבע מיט װערט שאפן, אוז  געצערטלט אכטונג מי
עי אלעמען פאר איז װעג קינםטי^ערישער דער אפגעהיט. און  ם
 עפעם נאר װיצ װאם יעדן פאר ףז5היי און שטיצע ברײטע אפן. און

איבער! שטײג אוז שאףז דערגרײר, און ל^עטער — אויםטאן,

 פארדינםטז דײנע אן זיך זעען אויםגעצײכנט, זיר האםטו און
ט דיר קארגט דעמא^ט —  אנ־ א^ע װי פונקט און מ^וכה. די ני

 בא־ אלטיאר, אידישער װערםטו, קינםטיצער, פארדינםטפו^ע דעדע
ט נ  ״פארדינםטפולער — אויםצײכנונג העכםטער דער מיט אי

^ן װאם װעגן זאר א — ״פאצקם־אקטיאר״, אדער אקטיאר״, פ  א

 טע־ אידישן אמאי^יגן אונזער פון קיכאטן דאן עקםטרעמםטע רי
פאנטאזירן. צו געװאגט ניט האבן אטער

— איז
 דע־ד איז האילעקטיװ ־ טעאטער אינגםטן דעם פאר מתנה א

— בירא־יבידזשאן פון געגנט אויטאנאמער אידישער ערשטער
 פרײדיגער און טיפםטער פון אויםדרוק אז הארצן גאנצן םון

דאנקבארקײט.

 ענטו־ גרעםטן מיטן געװארז באגעגנט איז רעגירונג םאװעטישער
 אויטאנאמער אידישער דער פון ארבעטנדיגע ע5א מצד זיאזם
 די בײ אויד און געזעילשאפטצעכקײט. םאװעטישער דעיר און געגנט
אוים^אנד. איז געגנט דער םון פרײנט מאםן

 אויםערארדנט־ דער פארגעקומען איז נאװעמבער ־טן4 דעם
 אײנשטי־ האט װעצכער צוזאענפאר, געגנטי^עכער צװײטער צעכער

 קאנ־ םטאיצינישער גרויםער דער פוז פראיעלט דעם באװיציגט מיג
 ערשטע דאס איז עם כער5װע איז ראטן־פארבאנד, פון םטיטוציע

 פונם מצוכה־טיט^ דער געװארן פארשריבן געשיכטע דער איז מאיצ
געגנט. אויטאנאמע אידישע די — פאצק אידישן

а (מאי, נײלעבן э з 7 16
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 — פאנען אויף װײראך ניט אויפברויז. פײער־םעג,
 דאנען, 1פו און דארט פון עכאם אונזערע

געשפאנע;. זינעז איז געבורטן ־נײע

 : פאםיפיק דער גרוים און אטלאנטיק דער גירויס
 שיפן, געפאנצערטע אום זײ אויח ־שװימען
אננעגריפן. זײ פון ״שלום״ שיה ־אוגזער

 װאכטע: אוייףי װעכטער װי עכאם׳ די ז־ופן
 !פארמאכטע אויגן די מאל הײז — ניט ־קײנמאל

. . . פארטראכטן אומרןום םוז פײער דעם ־לעשן

 :אריבער אהערצו דארטז פוז זיך טראנט
 ליבע, פעלקערשע האנדלונג, טענטשלעכע

פארשריבן. מלוכה׳יש אויפקום :אידישער

 זעגז, אין צײנער װי אלטע, און -יונגע
 ברעגן, טאיגישע אין אײן פעםט זיד ;בײםז

װעגן. לענינשע אױח טראקטארם רורערן

 אהערצו, דארטן פוז רינגען זיר ־שמידן
 העירצער: ברידערשע די שוין דא זיר קײטלען

פארשמעלצער. דער איז בוי :בירא־בידזשאן

 :אהינצו פונדאנעז ױם־טוב אונזער שטײגט
 שוין, פארשפינט לעבז אין ״נײלעבן״ :אונזער

זיד. צעגרינט פרילינג, װי האט, פארזײ דער :ץעט

 ;דארן פון װארצל צום ארונטער רידל
 שפארן ניט װעלן מיר כחות :אונזערע

יארן. אײביגע אויח דערלײזונג דער .ביז

 באנען פון פלינקער און 1שיפ פון פלינלער
 :דאנען פון און דארט פון עכאם די פיציען

 צוזאמעז... ״נײלעבן״ אוז ״בירא־בידזשאן״
■־  סאליפארןיגן ,аааПашалак̂׳
.а931 אפיךיל, דג־גװ ג־גצם־

Л Я Э У ’ АА Л

ױגױגלױבימו פ\ץ בײדלעך ךי אי\
 זון, די נישט שײנט נישט־גלויביגע די פון בײדלער די איז

 לבנה. ?ײז נישט און שטערן קײן נישט — הימלען, זײערע אויףי
 דערפון, זיד נעמט עם — ? םארװאם איר װײםט אוז

םכנה. א זײ פאר איז שײנט װאם אלצדיע, װײל

 בלאם׳ צו לבנה די און הײם צו איז זוז די
 שטערן, די אויגן, גולם׳שע װי יזײ, פאר גלאצז עם
 האס גאליגער װאם חידוש, דער װאס־זשע איז

? הערן זיד בײדלעך זײערע פון שטענדיג לאזט

העמד׳ דאם װאשן צו נישט טבע א האט האם
— הויזן. די פרעםן צו נישט טבע א האט האס
 פרעמר, צו און קאלט צו איז קװאל פונם שלאג דער
ברויזן. און לאכן דאס איז האם דעם דערװידער װײל

 ! אים אויףי מזל אזא — האם, דער פנים, א עם האט נו
 קרײדלער לײמיגע מיט מען מאלט אזוינעם

 שװים, מײנס, שיפל העי, — איבערצושרעקז, אויףי
! בײדלעד אט־א־די פוז אװעה גיכער װאם

 גלאז, װי בליקן, די און פים קנאכעלוע און װענט קנאכעקע
 — הימל, צום שטענדיג זײ זײנען געװענדט כאטש
גראז, קײן נישט װאקםט דארטן װאם חידוש, קײן נישט
בלימל. קײן מײלן אויף נישט זעט מען װאם חידוש, קײן נישט

 געבראכט איך האב נו אומעטיק, איז זײ געמײנט,
 צוםירן. שיפל מײן איז טאג ליכטיקז דעם

 נאכט׳ דער אויף שײן נאר בענקעז זײ אז געמײנט,
טירן. פון פארטרײבז צו װעלף ברומעקע די

 — !װעלח די אײנן און אײגן זײ איז נאכט נאר
 אינאײנעם. אלע דארט ברומעז זײ
 העלף מיינם, שיפל מײנם״ שיפל א

שכניםי די אט־א פוץ ארוים גיכער, װאם מיד,

 פרײד קײן איז נישטא נישט־גלויביגע די פון בײדלעד די איז
 — אפילו׳ דארט איר נאך נישט בענלןט קײנער און
 נײט ער און האס דער זיצט נישט־גלויבעע די פוז בײדלעך די אין

תפילה. קללה׳קע א דערבײ פרעפלט און זיך פאר תכריכים

\ ר ז \ Y\\\i א

פרילינג בירא־בידךעזא^גןר
 — נוטםקײט הימל פולן א מיט מזרח אויפן אראפ איז טאי
 :ליכט מיט אנגעשעפט האריזנטז די פיז

 באװאוםטזײז פון רײפקײט די קען פרילינג דער
גלײכגעװיכט. זײן דא געקראגן האט װאם מענטש׳ דעם פון

 — זון דער פאר הארץ דאם צעעפנט האט ערד די
 : הענט מענטשנם דעם פון ליישאפט אויף ארוים קוקט ץי

 קארגון, קײן ניט מענטש דער ם׳איז אז ערד, די װייםט ־עס
דערסענט. אײגענע אן װי איר האט ער זי:ט

? אײגנם איז ערד װען עירד, םון אײגענער איז װאס
ר? י ד פאר ברויט דאס ם׳רײפט װען זון, דער פון ליבער איז זואס

אי, ם בן( ע ײל )1937 נ

 ארויםגעצויגן, ערר דער פון װארצל יעדער איז זים װי
קאװירט. מענטש דעם איז שפע, ליבער דורך פרײר, װען

 באנײאונג פרילינג־פרײד ימיט װידער טאיגע די הילכט
 פארזײ. שלאגלערישן אויף פארנעם פון לידער איז

 גערײען, און שאםז צו דא געקומען איז לעבן דאס
רײ. דער איז לעצטער דער זײן גיט דא קײנער װיל

 העלקײט, בלויז ניט איז זוז שײנקײט, בלויז ניט איז זון
 פרײד. און זיכעירקײט פון םימבאל דא איז זון

 שנעלקײט, פרילינדיקער מיט געזײט אוז געאקערט איז
גרייט! האניק־לעקער מיט ערד איז זוז, מיט פול הימל װי
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פארבאנד םאװעטן אץ לעבן אידישן פון
םאװעטךםארבאנד איז ^עבן אידישן פון איבערזיכט{ (חודש׳^עכער

ביכער די צו גענומען
 םאװע־ די פוז דראנג דער איז גרוים

 םאװעטן־ די אוז בי^דונג. נאר מאםן טישע
 מעג^עכ־ אלע געעםנם ברײט האט רעגירונג

װיםן. שעפן צו ביילדונג, קריגן צו קײטן
 נאציאנא^ן אידישן *ארינדארםער אין
 פאר־ קאמוניםטישע די האט (קרים) ראיאן

 דערװאקםענע פאר שוצ א געגרינדעט טײ
 פארמערם). (קאלעקטיװע קאלװירטניקעס

 אקטיװ. דער געשטודירט האט ש\ל דער אין
 [ל-1 אט־די פון 19 האבן אפרייל ־טן1 דעם

ש(ל. די פארענדיגט םטודענטן >.טערע
? םטודענטן אס־די געוועז זיינען װער

 פע^ד־ארבע־ בריגאדירן, נעװעז זײנעז דאם
ע קאמבאיניערן. טראקטאריםטן, טער׳  אײנינ

 האבן װאס מוענטשן, עלטעירע שוין—זײ פון
קינדער. דערװאקםעוע

גע־ זײ זײנען דורכאנאנד חדשים זעקם
 צערע די געשטודירט ביכער, די איבער זעםן

 גע- םטאילין.—ילעניז—ענגעלם—מארקם פון
ט ײד5צוג ארבעט. זײער ערנםט נומעז  מי

 די צו זיר צוגעגדײט ?ינדער זײערע
 אנדערע װעטערן, ש^עכטע קעצט, &מודים.
ט זײ האט אילץ דאם — ארבעטן׳  אפגע־ ני

 קױ פוז םטודענטן, ־עלטערע אט־די האלטז׳
 ארבעטן פוז קאנםו^טאציעם, די צו מעז

 ערנםטער, אז געװעז איז דאם בוד. איבערז
 מארק־ דערגרײכן פאר קאמף עקשנות׳דיגער

 אידײ־ דעם העכערן פאר װיםן׳ םיםטישן
ניװא. איש־פאציטישז
__״עמעם״ דער ט5דערצײי—״אפטמאל

 צו ף5הי נאר װענדן זיר פאטער דער פצעגט
 ארי־ שוין אים האבן כע5װע קינדער׳ זײנע

 צו געשטויסן האט לערע די בערגעװאקסן.
 נעמען צײטוננ, א ײענען5 אוז אויםשרײבז

 פירן אײיענעז. אוז ביכער ביבציאטעק איז
 אדער דער איבער שמועםן און דיםקוםיעם

פראגע״. יענער
געענ־ 9 האבן 19 די םוז רעזוצטאט?

 אף 6 ״אויםגעצײכנט״, אח צמודים די דיגט
 ״מיטילמעםיג״. אח 4 אינגאנצז אוז ״גוט״

 די פון צוהערער אז ארוים, .זיר װײזט עם
 אין פאנאנדער גוט איצט זיר קלײבז קררםז

 און אויםעו^עכער דער םון פראגן לױפנדיגע
פא^יטיק. אינערלעכער

 עם װאם הערז׳ צו איז אינטערעםאנט
 קורםז די פוז צוהערער די זאגן צו האבן
 פאר־ דער האט גראדואיר־אװנט אפן גופא.

- פיצוכט־פארם, דער פוז װאי^טער ^ א  ג
׳ י ק ם ו ו א  דער־ איד, ־יאריגער60 א ד

:?לערט
קינרער. דערװאקםענע שויז האב ״איך

ט5<  אפגע^עבט שוין איר האט יארן מײנע וי
 םטא^ינישער דער דאנ? א אבעיר װעילט. א

 זיד עצטעח מענטשן װעלכער איו עפאכע,
 אינ־ יאר צו יאר פון זיך פי^ז זײ נאר ניט,
 סטו־ א געװארן איר ביז שטארקער, און גער

 פון ילערע גרויםע די זיד. לערז אוז דענט
 מיר איז האט מארקם־ענגעלם־לענין־םטאלין

 פאר װײס איר ילעבן. נײ א ארײנגעגאם!
 דעם דערקענעז צו װי און קעמפז, צו װאם

 שעדיגן אונז זיך םטארעט װעלכער שונא,
 םאציא־ פון בויאונג גרויםער אונזער אין

 פון זאך דער אפגעבן זיר 5װע איד יזם.5י
 ־5?א די אוז הײומ^אנד אונזער פארשטארקן

ע״. וױרטישע ארדענו
צ י ק נ א ן י י ק ם א  דערצײ^ט האט ר

ט: זײן װעגז  יארז ױנגע בעםטע ״די ױגנ
 תמיד פינצטערניש, אין דורכגעגאנגען זײנען

 נויט פאגראמען, ציטערניש. אוז מורא אין
 ארומגערינג^ט אצעמאל האבן הונוער און

 געװעז איז חדר דעיר שטעטל׳. אידישע דאם
 א אינםטיטוט״. ־ ״יצערן אײנציגער זײז

 םטא־ א געװארן ער איז יאר, 12 פון בחור׳ל
 דער געקומעז איז שפעטער, דערנאד, ^יער.

 איצט ערשט בירגער־קריג. דער און פריזױו
 פאר װי הארעפאשניק, אט־דעם פאר איז

ז ע נ א י צ י  אר־ םאװעטישע אנדערע מ
ד די אױפגעגאנגעז בעטנדיגע, ײ ר  פון פ

:װיםן
דערםילט, איד האב װינטער ״הײנטיגן

 פאציטיש זײן זיר, לערנעז הײםט עם װאם
 ילמודים. די באנומען גוט האב איר ;ראמאטנע.

ט ביביליאטעס פערזענצעכע א האב איר  מי
 אוז לעניז ענגעי^ם, מארקם, פון שאםונגען די

 אויפן אפשטעצז ניט זיך רעכז איד םטא^יז.
 5װ״ װײטער. זיר ^ערנען נאר «יטן־װעג,

 ביז איר װיפי^ אח באנומעז, איך האב איצט
אפגעשטאנען״. פאליטיש געװען

ש ר י ^ ה ע ו ו א ר ו ש  אוים־ האט ז
 דערמיט, צופרידנקײט באזונדערע געדריקט

 דער אףי געפירט געװען איז ^ערע ״די װאם
 מעג־ א געגעבן האט דאס שפראך. אידישער
 און מאטעריאלן די באנעמען צו צעכקײט

צטודים״. די פארשטײן בעםער_צו
 פאר־ צוהערער אצע בײ האט ?ורם דער
 טיפערן און מער נאד דראנג דעם שטארקט

װיםן. מארקםיםטישן

אירן בוכארער
 םאװעטן־מאכט פאר קאמח פוז צײט אין

 האבז (מיטצ־אזיע) אוזבעקוםטאן אין
 הא־ ארימע אידן, דארטיגע הונדערטער זיר

אנגעשלאםן בע^מעילאכעם, און רעפאשניקעם

שע רויטע די אין  אפטײצונגעז, פארטיזאני
ײ ז.5טײ רויטארמײאישע ערשטע די אין  ז

 דער פאר םאװעטן, פאר געשצאגן זיך האבז
 יענער איז פויערים. און ארבעטעד פון מאכט
 און פארשהלאפטע די צװישן זײנען צײט

 אױםגעװאקםן אויר בוכארער פארפאלגטע
קאומוניםטן. ערשטע די

יאר. 10 פוגקט געװארן איז איצטער
 אין זיד האבן אוזבע?יםטאן אין אידן זינט

 ערד. אויח אײנגעארדנט מאםן גרעםערע
 אין אידן די יצעבן זיר, פארשטײט איצט,

 און גלײכבארעכטיגטע װי אוזבעקיםטאז
ט זײ װײםן איצט בירגער. פרײע  פון ני

 יזיי־ איצט םארפאי^גונג. און עקםפ^ואטאציע
 ארײנגע־ אידן יענע פוז מאםן גרויםע נען

 אינ־ דער אין און ערד־ארבעט אין צויגן
 פאראן דארט זײנען איצט רוםטריע.
ן צ ם ו  (קאלעקטױוע קא^וױרטז אידישע ם

 ״באומאן״ קאלװירט רער װירטשאפטז).
 פארא־ שוין האט )1924 אין (ארגאניזירט

אן5מי 2 פון אײנקונפט אז געהאט יארן  י
 פינוי אוז רובא 38 — רובל טויזנט 52 מיט

ארבעט. טאג אײז אף» גרינם א5קי
 שטאט דער פון ?װארטאצ מזרח אין

 באדײטנדי־ א װאוינט עם װאו םאוטאריהאנד׳
ט געפינט אידן״ בוכארער צאצ גע צ אי ך  דער זי

 אינם מערץ"". טער8״ טרי?אטאזש־ארטע^
 איבער־ — איז־ן מערםטנם ארבעטן ארטעיצ
 דער ).5צא איז 140( פרויען אידישע הויפט

 אײנעם פוז הויז אינם זיד געפינט ארטעצ
גבירים. אידישע געװעזענע די פון

 אידישע אמא^עע די פון הײזער די איז
 איצט זיך געפינען םאמארקאנד בון גבירים

 םאװעטיש־אידישע װיכטיגע אנדערע אױך
די פון מוזײ עדשטער דער :אנשטאצטז

ב־ א ׳וב5קי א שואן, צװײ אידז, .בוכארער  יי
 קינדער־־יאם־ א קינדער־גארטן, א איאטעה,

 פון רעדאקציע די אמבוצאטאריע, אן יע,5
 ״אקטיא־ צײטונג אידישער ארטיגער ידער

בעיר״.
 פונם אײגנארטיגקײט באזונדערע די
 באשטײפ אידן םאמארקאנער די פון מוזײ

 גארניט, ניטא איז דארט װאם דעם, אין
 פארגאנ־ דער פון עפעס דערצײאן 5זא װאם

 איז דאם אידן. בוכארער די פון גענהײט
 מיטן צוגאײד װײא נויטיג. ניט אויד אפשיר
טן נײעם״  םא־ אין נאך ^עבט םאװעטישן טי

, דאס מארקאנד צטע י  נאר זיר װאאגערן א
דער :?עבן־שטײגער אלטן פונם שטיקער

ט בתי־מדרשים עכע5עט די מיט שו^־הויח  מי
ט װי בעצ־תפיצות, ^עצטע די  און יארן מי

צורי?. יארז
אויפגאבע: אנדער אן האט מוזײ דער

a9 (מאי. נײלעבן 3 7 18



т ш פעל־יטלט

 ברעטער פון װיג א אין
 בריציאנט, ײז5קי מײן שלאה
 שפעטער יארן מיט װעםט
קאנט. דײן מאכז גרוים

 װאיצד אין שטאם דארן פון
 — דעמב ױגנער א גרינט

 גאצד ^ויטער — שפיז^ען מיט
העמר. א דיר שטריקט זוז די

 יערעי^עך דײנע װעיצן
 אמור, בײם בציעז

 פערעצער װי — נעכט און טעג
שנור. זײדן א אויף»

נורױנן וזאװעס
ןגןיג־ליר)

 אינגעלע מײן ױ5ױ־י5<צױ־
 האלט׳ דיך האט מאמע

 ערד דער איז אײנגעגורעט
גא^ד. גרודעם שיצאפן

 װיגע^ע אין דו וױ פונקט
 שטיצ, אין זײ דריט^ען

 ש^אח פון אריח זײ רײםט עם ביז
<5שטא גרויםער ד ד ך

 — פערד װיי^דע װעםטו. שפאנען
 סײר, אין װאםערז

 ערד דער פון אוצרות מיט װעםט
רײך. מאכן אונז ^אנד

, דאם זוײזז ע י י , דעם נ ט צ י  דאם א
, ע ג י ט נ ײ  די פוז ^עבן אויפגעריכטע ה

 גע^עבט אמאצ האבן ,יואם אידן, בוכארישע
 אויםערגע־ אין זײערע) מאםן בירײטע (די

 נויט. און שפ^ות אונטערדריקונג, װײניצעכער
 פאטאגראפיעם ״מאםן פארמאגט מוזײ דער
 אידישע פארשײדענע פון דא?ומענטן און

 אידךאר־ פון קא^װירטניקעם, און קא^וױרטן
 אונטערנע־ קלענערע גרעםערעאון בעטעראין

 אירן־שרײבער, םוז אוזבעקיםטאן, פון מונגען
 װירטשאפט־ ריכטער, מוזיקאנטז׳ ארטיםטז,

̂ער׳ ערער, י  רעגירונג, דער פוז ׳מיטג^ידער ̂י
 »רײנגעצויגז זײנען װאם פרויען, אידישע

 פארשײדענע ארבעט; געזעלשאפטי^עכער אין
 שא־ און פראדוקציע זײער פון עקםפאנאטן

װ.״. א. א. פונג
ײך ^  אר־ אנדערע מיציאנעז טיט צו

 בויעז םארבאנד םאװעטן איבעדן בעטנדיגע
 א — עבן5< אײגן זײער אידן בוכארער די

 זײ בויעז עבז;5< םאציא^יםטיש פראדוקטױו,
 שפראד. אײגענער זײער אח קואטרר זײער
 זײ װײםן םאװעטז, די אונטער איצט, ־ערשט

 די זײ געניסז עבן,5 פרײ א פון טעם דעם
שאפונג. טענטש^עכער פון םרייד

 מלוכה׳שער רךעװער דער
טעאטער אידישער

 טעאטער־ אידישע בעםטע די פון אײנער
 דער איז םאװעטן־פארבאנד אין לןאיצעהטיװן

 אידי־ מ^וכה׳שער (קיעװער) אוקראינישער
 פון באשטײט ער טעאטער־קאלעקטיװ. שער

 גדאדואירט האבן װאם אקטיאח, ױעטצעכע
 און שויצ, טעאטראי^ער םאװעטישער דער פון
 טעאטער. אידישן טן5א פונם ן5זײ רײ א פון

קא^ימא־ :פאראן זײנעז זײצן אט־די צװישן

)1937 נײלעבן(מאי.

 וױיםטאן, יציכטענשטײן, יציבערט, נאװיטש,
 אקטיאר אידישער באװאוםטער דער און

 קינםט^ע־ נײער דער גראנאה אלעקםאנדעד
 נחום איז טעאטער פונ׳ם אנםירער רישער

י^ויטער.
 איבער־ װערט — טעאטער דאזיגער דער

 זיר האט — ״עמעם״ מאםקװער אין געגעבן
 פון מאםן, די פוז אפגעריםן צײט ^עצטע די

 א פון שארח צײדט ער פאצקם־שפראר. דער
 פארנאכצע־ האט ער דיאצעקטן. פון געמיש
 םאװעטישע די זיר 1פו אפגעשטויםן םיגט,

 צו גענומעז זיר און דראמאטורגיע, אידישע
 דערבײ אפרת״. ״מירעצע פיעםע גארדינ׳ם

 אנשטעיצ אן צוצוגעבן געזוכט אמת, ער, האט
 איז עם אבער אינהאצטצעכקײט, נײער פוז
 עקםפערימענט ־ גארדין דער געגאנגען. ניט
דורכפאצ א געװען איז

 טעאטער דער אן זיד שטר^נגט צעצטנם
 קריזים. ־ רעפערטואר זײן פון ארויםצוגײן

 :זײנען םפעקטאק^ען י^עצטע צװײ זײנע
 איב־ הענריד אוז ״בויטרע״ קוצבאק׳ם מ.

 באצײכנט װערט ״בויטרע״ ״נאירא״. םענ׳ם
 םפעק־ באדײטנדיגער ״א װי ״עמעם״ אין

טעאטער״. אידישז קיעװער אינם 5טאק
טעא־ דער אז אז, װײזט ״עמעם״ דער

 אקטיא־ היבשע צװײפל, אן פארמאגט, טער
 צײ־ די קרעפטז. רעזשיםערישע אוז רישע
 אד־ געזע^שאפטי^עכע קיעװער די רופט טונג

 אוים־ טעאטער דעם הע^פז צו גאניזאציעם
אויפגאבן. זײנע צופיצן

 אהײם געקומען זײנען זײ
זעער װי

מאם־ קײן צוריס װארשע פון געקומען
מוזי־ םאװעטישע אידישע די זײנען הװע

 שלאףי 1אי גיר װאקםן קינדער
 שטײןז, אויגלער די האלט

 שאף די פעלד פון טרײבט פאםטוך
. . . פײח זײן ם׳שפילט װי הער

 מיי^ר װינטל םאפקע פון זינגט
 בוים פון געצװײג דװ־ד
 שי^ד שײנעם א אויג איר פאר

: טרוים אין יזעט מאימע

 שטיבעיצע אלטן בײם לררש א
 — האילץ פראםטן םון װיג טיט
 אינזשענער מײםטער םון הײב ״די

שטאלץ״. בירא־בידזשאנער

 טאמאר?ינא, ראזע און זאק יעקב קאנטן
 פרייזן ערשטע די געװאונען 1האב װעלכע

 שאפעדקאנ־ אינטערנאציאנאצן דעם אויף
 געקומען פויי^ז. איז פיאניםטן די פוז טעסט
 אוים־ זײ האט דזשורי די זיגער. װי צוריק

 רעזויצטאט דער פרײזן. עדשטע די געטײלט
 א פארשאפט האט קאנטעםט אט־דעם םון

די טאג װיי םל שבי  אנטיםעמיטץ. פוי^ישע היפ
 גע־ האט פרעסע פאשיםטישע פויילישע די

 אידן, שאנדע, ״ם׳א :צײז די מיט קריצט
ח׳ םאװעטישע נאד דערצו ז אי  אפהא^טז זא̂י

!״ קאנטעםט א איז זיג א

 געװעז איז פרעםע־הויז מאםקװער דאם
 האבן זיגער סאװעטישע ױנגע די געפאקט.
 איז עם אויפנאמע. װארימע א געקראגן

 דער ירעדע קורצער א מיט ארויסנעטראטן
 אין געװען איז װעלכער נײגאה, פראפעםאר

 פיא־ םאװעטישע די טיט צוזאמען װארשע
 םון מיטגציד א געװען אויד איז און ניםטן

 צװישן אז אנגעװיזז, האט ער דזשורי. דער
 גע־ זײנען קאנטעסט אינם אנטײ^נעמער די

 באזונ־ — פיאניםטן נ^ענצנדיגע אויר 1װע
 אונגארישער פראנצויזישער, דער אין דערם

 האט דזשורי די אבער גחפן. פוייצישער און
 פיא־ םאװעטישע די אז אנערקענעז, געמוזט

 אמבעםטן, אויםגעצײכנט זיד האבז ניםטן
 םון רעזוצטאט א איז דערפא^ג זײער אז און

 מו־ ױעע די פוז דערציאונגם־םיםטעם דער
םאװעטן־^אנד. איז טאלאנטן זיקא^ישע
אנגעװיזז, רעדע זײן אין האט זאק יעקב

 ע5אי אףז האבן פיאניםטן םאװעטישע די אז
 די דערפא^ג. גרויםן א געהאט ?אנצערטז

 םאענן מוזיקער םאװעטישע די װאו ן,5זא
 נע־ געװען שטענדיג זײנעז ארויםטרעטן,

פאקט.
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ל א װ ש א כ

נישםא איז בירא־בידזשאן אין װאם
 אהער־צו־צו קום

קל  ױנגערמאנטשי
ן ט הער או ך קאפ מי י  : א.ײן ז

ען ג נ י  דיר איך װעל ז
ש א די לידעלע אי

ט װאם ב י ך הו ט אן זי ״ מי ײן ק  ״
ען ג נ י ך װעל ז ר אי  די

 לידעלע איז־יש א
ט װאם ב י ט אן זיך הו . מי ״ ײן ק ״

 נםים׳לעך שום ן י י ק
ן  לידעלע דעם אי

ט דערווארט י , נ נגערמאן ו  י
ך דערצײלט עם י ז ז י  בלו
דן די װי ך לעבט אי י  ז

צט ן אי . אי  בירא־בידזשאן
ך דערציילט עס י ז ז  בלוי
דן די װי ך לעבט אי י  ז

ן איצט בירא^בידזשאן. אי

דן ן י י ק ט מען שלאגט אי י  נ
ט תרג׳עט מע און י נ

ג צ װ \\т־ч ן י ז ע דג\ר ן ךי א װל ז .•ו

ן ניטא ״ , ק אן ג לי  כו
ט  געװארן געהערט ני
ז זאך אזא  כאר אי
ן . לאגד אי  בירא־בידזשאן
ט  געװארן געהערט ני
ז זאך אזא  גאר אי
ן . לאנד אי בירא־בידזשאן

ר דארפן װעבטער ן י י ק  מי
ט באנאכט י  דארט האבן נ

טן אירנז זאל  שפאן; יעטװעדן אף הי
ר לעבן בשלום ך מי י  ז

ט ם מי י נ ט שנ י שע נ די  אי
ן דא  בירא־בידזשאן. אי

ר ל־עבן בשלום ך מי י  ז
ט ט שבנים מי י שע נ די  אי

ן דא בירא־בידזשאן. אי

גג דער בא געװער ן י י ק  רעגירו
דן ט, פאדערט אי  ני

ט םע י י ט ג י ין נ ן ארי  פלאן, אי
ען, טראקטארס מאשינ

 מען פאדערט דאם אט
שאן. פאר דז רא־בי  בי

, ען נ שי  טראקטארס מא
ט דאם אט ג  מען קדי

שאן. פאר דז רא־בי בי

ט פליען שטייגער ן י י ק י  נ
ש װען די  דארט מען רעדט אי
ן ן כאם, אי ז אי י ו  באן. אפן צי ה

 אנערקענט געװארן
ש אונזער די ז לשון אי  אי

ן טאקע שאן. אי דז רא־בי  בי
 אנערקענט געווארן
ש אונזער די ז לשון אי  אי

ן טאקע שאן. אי דז רא־בי  בי
עס ן י י ק סי נג־קאמי רו  רעגי

ט אונז טר״בערן י  דארט, :
 אינםפעקטאר־קאפיטאנען, קיין

ז העלפן םאװעטן די נ  או
ן און ג טי  דערמו

ען י , בו שאן דז רא־בי  בי
אוגז העלפן םאװעטן די

( , ״ ל ן ג ײ פ

כן און טי  דערמו
ען י . בו שאן דז רא־בי בי

ן װאסער ן י י ־  װעלדעוי או
ט פעלט חלילה י ם, נ י או

ן דע□ פון י ג מ ו ענ פאראן, ג
ן גראפיט מארמאר, או

, ארן גאלד לן י קו ײנ ט ש
ן אלץ , אי שאן דז רא־בי בי

ט ן גראפ׳ מארמאר, או
, און גאדד לן י קו ג י שטי
ן אלץ שאן. אי דז רא־בי בי

 אידעלע, זאג־זשע
ר געדענק־זשע־ ע ר ע  ט״

שאן, בירא, דז רא־בי בי
סן פרן י רו ן ג י  דארט בנ
ט מעשה די ײענ ך ל י  ז
ראמאן, שפאנענדער א װי
סן פון י רו ן ג י  דארט בנ

ך לײ-ענט מעשח די י  ז
ראמאן. שפאנענזער א װי

פײעװנג פאלהס גראנדיעזע
ш 5 לכבוד л\פגן ױבירײ דגו

ברײנין רארבן חבר
בײטאג 2 מא/ טן23 דעם זונטיס,

— אין —
הויז אפערא םענטראל

איםט 205

כראדין •מאקםים
ч־л \ т

גיבםאן מיכל
ילנץר9ש\יט\

זלאטין זעלתן
\ ' л в \ т \ г ^ \ п

לילית אלא
ע\ ךי\3ש\י ל(\ י

גאם טע67
ד ג א ר ג א ר פ
סטראמבערג חנהלע

גױגג\די\

פעקער אװיגדער
לנװ־ שגישפי

ראזענקא װערא
\ װרי ^ג וי

ראפעל מישא
טז\ישפיל(װ־

ארטען?פאראײן געזאננ פרײהײט

 אלגין מ.
л .נאלדבערג צ

ר ע נ ד ו נ ר
 הירשבײן פרץ

לעפאװיצקי א.
קורץ אהרן

פארזיצנור אלמאזאװ ש.
ײם םענט 35 ;פאראוים אין םענט 25 אײנטריט טיר. ב

פרײהײט״ ״מארגן דער אין און איקאר פון אפיס אין בילעטז

!גימי&אגזעך יאר ררײ פ\־\ פ^לקינו־פײגורגנג

״איקאר״־קאנצערט
בואנץ מיגויל, גנ^ואנג, רגרלזײגור

ת ב ם ש ע ן29 ד מא ט
 פינקטלער אװנט, 8:30

— אין —
ל א ה ן ו א ט

נױ־יארק נאס. טע43 װעסט 113

а בו גו ר ג א ך 
— הרעמער איזא

רעפערטואר נײעם א איז פאלקם־זיגגערן װעלט־בארימטע

— ראזן מאקם
פראגראם רײכער א אין פידל־שפילער בארימטער

— טענצער דארשא
נומערן ?לאםישע פון פראגראם א איז

 $1.50 ,$1.00 ם,75 ם,50 :בילעטן
 בראדװײ, 799 ״איקאר״, פון אפים אין יאקומעז צו
 אפיכ אין ארז 2787־9 םטײװעםענט טעלעפא!, ;514 צימער

נױ־יארס. גאם, טע12 איםט 35 פרײהײט״, ״מארנן דער פון

)1937 (מאי, נײלעבן20



ם ע ײ ן ב*רא פוץ נ שא דז בי
 אי־ גרױםער דער צו צוגרײטונגען

יאר הײנטינס יערװאנדערונג
ף • ג א אוי נ צו  דעם פון פרעזידױם דעם פון זי

 דיפצןוםיע בר״טע א פארגעקומען איז ״קאמערד״
ען די זועגן טונג ר״  איבער־ גרויכער דער צו צוג

ן װאגדערונג ״  פון לו׳ר־ אין בירא־בידזשאן ק
גן דעש טי ע .1937 יאר הי

 ן פי שטעל־פארטרעטער דער טראצקי, א. ב. הבר
װיזן, האט ״קאמערד״, ךעם  ציפערן די אז אנגע
 אידישער דער פאר איבערװאנדערונג דער פון

ט ענדגילטיג נאך איז געגנט אויטאנאמער  ני
 די װעלן פראגע דאזיגע די אז און באשטימט,

 נאענט־ דער אין רעגירונגפ־אנשטאלטן זזעכערע
 בא־ אבער האט ער באשטימען. צוקונפט םטער

 איבערװאנדערונגם־ האיאריגער דער אז טאנט,
ײן זיכער װעט פלאן  פאראיא־ דער יװי גרעםער ז

ג איז דעריבעד ריגער. טי י ו הױבן נ  די אנצו
צוגרײטונגען. גרעםטע
אריגן דעם אין  איבערװאנדערונגם־פלאן האי

 איבערװאנ־ העלפט העכער אז פארדיםגעזען, איז
ן דארפן דערער ״  קװא־ באשטימטע פון א״בעטער ז

 קאלװירטניקעס—איבעריגע■ די און ליפיקאציעס,
שװארצארבעטער. און

ט טראצקי אי. ב. ח׳ ײז  אז אן, סוף צום װ
ט געזערד דעם פאר ע א זייער שט״ כטיג  אופ־ װי

שע די העלפן — גאבע די  די איבערװאנדערער אי
ך פארפעםטיגן קאלװירטגיקער די־ דער אין זי  אי

געגנט. אויטאנאמער שער
 טראצקים אי. ב. ה׳ ארום דעבאטן די אין

לונג טיי  דימאנ־ הברים די באטייליגט זיך האבן מי
שטײן, שטײן,  ראש־ אײדעלמא;, באיארםקי, װײנ

 קליאטשקא, קאנטאראװיטש, קאמענעציןי, קעם,
אמקין  דער פון פראכראם די פארטנאי. און טי

 פון פרעזידױם דער האט ארבעט פארשט״ענדיגער
גוטגעהײםן. קאמערד

 אונטערװא־ פון דעלעגאציע א
 בירא־ אץ פלאטלער סער

בידזשאן
 קיין אנגעקומען איז װלאדיװאםטאק פון

 אונטערװאסער־ דעלעגאציע א בירא־בידזשאן
 בא־ אינם פלאט. שטיל־אקעאנישן פונם פלאטלער

ען דעלעגאציע דער פון שטאנד  דער ארײן גיי
 שיפלעך, אוגטערװאפער אטריאד אן פון קאמיםאר

שין חבר  ה׳ קאמאגדיר אינגערער דער און ריזוט
ט באלוינט איז װאם םמירנאװ,  לענין־ארדן. א מי

ײ ען ז ײנ  אפמאך אן אונטערצושריייבן געקומען ז
 אי־ דער פון ארבעטנדיגע די פון שעפטום װעגן

 אטריאד אן איבער געגנט אויטאנאמער דישער
אונטערװאםער־פלאט. פונם

 ארויסגע־ האבן אוגטערװאםער־פלאטלער די
 פאר־ עגגע אן האלטן צו װאונטש זײער זאכט

דונג ט בינ ײ געגנט. דער פון ארבעטנדיגע די מי  ז
ען נ ״  דערצײלן צו געגנט דער אין געקומען ז

פאליטישער דער װעגן שלאכט־לעבן, זײער װעגן

ך און פלאט אינם ארבעט ך באקענעז צו אוי  זי
ט ג דער מי נ או  אויטאנאמער אידישער דער פון בוי

געגנט.
 איבערגע־ האבן אונטערװאםער־פלאטלער די

 די אז חברים, זײערע פון װאונטש דעם געבן
 קאלװירטניקעם, און ארבעטער סטאבאנאװצעם

 געגנט, אויטאנאמער אידישער דער פון דעלעגאטן
 רויט־ און קאמאגדירן די צו צוגאםט קומען זאלן

פלאט. שטילאקעאנישן פונם ארמײער
 די געדויערט האט נאנט דער אין שפעט ביז

שן באגעגעניש װארעמע ט דער צװי  בירא־ פון ױגנ
 אונטערװאסער־פלאט־ באליבטע די און בידזשאן

פלאט. שטילאקעאנישן רומפולן פונם לער

 נײע מיט האלװירט נײער א
איבערװאנדערער

א״, קאלװירט נײ־ארגאניזירטער דער  ״זארי
שן זיך ו״עפינט װאם  אבלו־ םטאנציע דער צװי

 טעג די האט יאדריגא, ראזיערז דעם אין טשיע
 איבערװאנדערער גרופע ערשטע די אופגענומען

שט״ט װאם קאלװירטניקעם,  פאמיליעם. 15 פון בא
פן ײגען װאקזאל אוי  איבער־ קאלװירטניקעם די ז

 פארשטײער די פון געװארן ׳באכעגנט װאנדערער
 דער פון קאלװירט. פונם ארגאגיזאטארן און

ף איבערװאנדערער די מען האט םטאנציע  פורן אוי
קאלװירט. אין ארינערגעפירט

 מילך־ רײכע א האט ״זאריא״ קאלװירט דער
םן א און װירטשאפט  פון רשות אין גארטן. גרוי

ם־ איבערגעגעבן װערן קאלװירטגיקעם די אוי ״־  נ
 א בהמות־שטאל, א אראנזשערײעס געבויטע

סן א שחזירים־שטאל,  גארטנ־ פאר פײבלער גרוי
שפעקטן־ראמען. װארג,

 די בהימות. 34 איצט פארמאגט קאלװירט דער
 האט קאלװירטניקעס איבערװאנדערער געקומעגע

 מעבל. רעגירונגפ־פראדוקטן, ארויםגעגעבן טען
ט געזיכערט איז פאמיליע יעדע  װארעמער א מי

שט״ט װאם דירה, צימערן. 2 פון בא

 בידא־ פון שרײבט מען װאס
בידזשאן

זן ערך אן צייט, לעצטער דער ביז  צװײטן בי
ע, פון איז האלב־יאר, ט או װ א ל  געגנט, װיניצער ם

ט קיינער כמעט  אוי־ אידישער דער אין געפארן ני
ען 1935 יאר אין בלויז געכנט. טאנאמער ײנ  אפ־ ז

ף און פאמיליעם, אײנצלנע גע׳פארן  האט דעם אוי
אפכעשטעלט. עם זיך

 געגנט אויטאנאמער אידישער דער פון פײגט
טענה׳ט האבן םקעפטיקער גלאט און : גע׳

ײן מענטשן נעמען פלאװאוטע פון —  בירא־ ק
, ? בידזשאן ײן ך װעט דאם נ ״ זי ט ז עבן. ני  א״נג

 מען דארף װאם צו שלעכט, דא איז װאם מיט
? פארן

ען דערייבער ײנ  װאם ברױו, די אינטערעםאנט ז
ען װאס די״ פון אן קומען ײנ  אין אװעקגעפארן ז

געגנט. אויטאנאמער אידישער דער

? שרײבן זשע װאם ײ ען ז ײנ ײ ז  צופרידן, ז
ײ װאפ ען ז ? אװעקגעפארן זיינ

 װאס שוכמאן, פאמיליע די נעמען לאמיר
םט אין איז  דער אין אװעקגעפארן 1936 אויגו

 פאמי־ דאזיגע די געגנט. א־יטאנאמער אידישער
 פיר װעלכע פון פערזאן, זעקם פון באשטײט ליע

ען  דער האט םלאװאוטע אין ארבעטם־פײאיגע. זיינ
 גע־ שוכמאן, דוד פאמילוע, דער פון פאטעיר
ײן שוםטער־ארטעל, אין ארבעט  טאכ־ עלטםטע ז

 מײדל א נאך גארקיך. א אין געארבעט האט טער
ף געארבעט האט ג דער אוי נ או  שװארץ־ אלם בוי

ט פאמיליע דער האט דאם ארבעטערין. צן ני  אינגאנ
ײ האבן דערצו צופרידנגעשטעלט.  געהאט נאך ז

ט שװעריגקײטן געיװיםע  ■דעריבער און דירה. א מי
״ האבן ־ אידישער דער אין פארן באשלאםן ז  אוי

געגנט. טאנאמײר
ײן פארן געװאלט שוכמאן דוד האט צוערשט  ק

 האט שפעטער שוםטער. אלם בלויז ׳בירא־בידזשאן
קאלװירטניק. אלם פארן באשלאםן אבער ער

םט טן29 דעם  אפגע־ פאמיליע די איז אויגו
בירא־בידזשאן. קײן פארן

 פארשײדן. שפנים די זײ האבן ארויםבאגלײט
ע ״נ : געזאגט האבן א
ען זיי אס געטאן, גוט האבן זיי — ײנ  אװעק- ז
װעט — בירא־בידזשאן. קײן געפארן ײ ם׳  דארט ז

ײן ט ז שלעכט. ני
: געזאגט האבג אנדערע

הין — פארטראגן. עם װערן מענטשן װאו
ײ צי װ״םט, װער — ט װעלן ז קו־ װעלן ני

צוריק. מען
 פא־ די ארויםבאגלײט האבן װאם ׳די צװישן

ע ט שוכמאן מילי ען זיפץ, א מי ך זיינ  געװען אוי
 באזונדערם, און, פאמיליע דער פון קרובים די

 די דבורה אלטע די שװיגער, שוכמאג׳ם דוד
זאקנמאכערן.

ײ —  פאר־ עם װ־ערט מע װאו מיר, איז וו
הין — גע׳טענזלט, זי האט — יװאגלט׳  מע װאו

פארטריבן. עם װערט
ם דוד האט ברױו ערשטן אין  עלטערע שוכמאנ׳

:באבען דער צו געשריבן עטל טאכטער
 מיר אז באבע, ליבע שרײבן, דיר קאן ״איך

ען ײנ  אונז האט מען און מאסקװע, אין שוין ז
ר אופגענומען דא ע ״  דא אונז האט מען גוט. ז

 רובל. פערציג הונדערט פינף נאך ארויסגעגעבן
״ — זאכן װארעמע געקויפט זיך האבן מיר װ  צ

 און עפעם, נאך און װאליקעם פאר דריי פאלטעם,
װן מיר פארן מארגן ײן ארוים ש  בירא־בידזשאן. ק
ט שוין מיר פארן איצט  צוזאמען נאר אלײן, ני

ען עם פאמיליעם. נאך מיט  מענטשן, םך א דא זיינ
בירא־בידזשאן״. קיין פארן װאם

הײזער טיפן נײע
 דער פון אינזשענערן און ארכיטעקטארן די

ם איצט ארבעטן געגנט אויטאנאמער אידישער  אוי
פ נײעם א פון פראיעקטן  דער פאר הײזער טי

ך װערט עים בירא־בידזשאן. שטאט  אויםגע־ אוי
 אוים־ דער פאר ארכיטעקטור־פראיעקט אן ארבעט

װאקזאל־פלאץ. און לענין־פלאץ פונם פורעמונג

21)1937 (טאי, נײלעבן



 אידישער דער פון באציאונג די
בירא־ביחשאן צו ױגנט

ט שמועם א אין  ארבעטער־ מאםנןװער דער מי
 מיכאיל האט 1934 מאי טן1י8 דעם דעלעגאציע

ן אױואגאװיטש י נ לי א ״איך :דערקלערט ק
 נאציאגאליטעט בירא־בידזשאנער די אז האלט,

ײן װעט ט נאציאנאליטעט, א ז ט ני  שטריכן די מי
 װײם־ ליטע, ,םוילן פון אידן שטעטלדיגע די פון

די־ דער פון איבערװאנדערער די רוםלאנד...  אי
 וויי־ קאלינין חבר האט געגנט אויטאנאמער שער
ײן ״װעלן געזאגט, טער  פון גרונטלײגער די ז

 אינם נאציאנאליטעט שטארקער באנײטער, א
 סאציאליםטישע משפחה דער פון באשטאנד
פעלקער."

ש מיכאיל פון װערטער דאזיגע ד< אנאװיט  אױו
 אין כאט־ט באשטעטיגונג גלענצדיגע א באקומען

אונג דער פון פאקט דעם ט דער פון באצי  אין ױגנ
 אינ־ די צו ו.עו.נט אויטאנאמער אידישער דער

ג גאר נאך לאנד־שױן. דער פון טערעםן  איז ױנ
 ױנג־ די נאציאנאליטעט״, ״בירא־בידזשאנער די

 זיי־ דערפון םימנים אבער לאנד, אונזער פון סטע
 מען פילט דאם בולט׳ע. גאר פאראן שוין נען

ף  פון לעבן שטראמיגן אין טריט און שריט אוי
ט געגנט. אויטאנאמער אידישער דער  יבאזונ־ א מי

ך האט קראפט דערע װיזן דאם זי םגע  בײם ארוי
 םטאלינישער דער פון פראיעקט דעם באהאנדלען

 אפ־ מעכטיג באזונדערם האט און קאנםטיטוציע
 דע־ צענדליגער די פון רעדעם די אין געקלונגען

פן לעגאטן טן אוי װ״  ראטן־צוזא־ געגגטלעכן צ
געגנט. אויטאנאמער אידישער דער פון מענפאר

 די אין אלץ פאר פריער זיך װארפט עם װאם
גן,  אידישער דער אין אן נאר קומט מע װען אוי

 ױגנט־ צאל גרויםע די איז געגנט, אויטאנאמער
 אין בירא־בידזשאן שטאט דער אין םײ לעכע,

 םיי קאלװירטן, די אין םײ אונטערנעמונגען, אלע
 א מען טרעפט אומעטום — אנשטאלטן, די אין

ע, דיג שע ברויזנ טוזיאפטי  שעפערישע און ענ
ג גאר שוין האט װאם ױגנט, י ײנ ו  די פון ז

טיפן. שטעטלדיגע אמאליגע די פון שטריכן
ך פילט באזונדערם  אטעם ברויזנדיגער דער זי

ט דער פון קאלװירטן. די אין ױגנ

 דעם פאר זיך מיט שטעלט ױגנט
פראצענט גרעסטן

טן ט פראצענט לוי  בירא־ פארנעמט ױגנ
שאן שן ■ערטער ערשטע די פון אײנע בידז  די צװי

 מענטשן עלטערעי פארקערט, פארבאנד. אין שטעט
ען  װי װ״ניגער״ פאראן בירא־בידזשאן אין זיינ
פארבאנד. פונם שטעט אנדערע אין ערגעץ

אונג די איז כאראקטעריסטיש  דער פון באצי
ט  ארויםטרעטנדיג ארמ״. רויטער דער צו ױגנ
פן  ראטן־צוזאמענפאר, געעטלעפן צװײטן אוי

 בירא־בידזשאנער דעם פון קאמיםאר דער האט
שן  אוי־ דעם פארצייבנט קאמיםאריאט מיליטערי

ט דער פון דראנג םערגעװיינלעכן  דער פון ױגנ
 אין ארײנצוטרעטן געגנט אויטאנאמער אידישער

ך אפזאגן ארמיי. רויטער דער  און לגאטעם פון זי
ען םראלאנגאציעם ײנ  פאלן. מאםן האיאר געװען ז

שן קעם די צװי װני ען פריזי ײנ  פיל געװעזן ז
ט פיל םטאכאנאװצעם, לי־ געהעריגער א מי  מי

ײטונג, טערישער ט צוגר ײט פון צײכנס מי  ״גר
ץ׳/ און ארבעט צו  װאראשילאװ־ פון צײכנם שו

זו. א. א. שיסער

 דער צו צוגדײטונגען פיבערדינע
שפראך־קאנפערענץ אידישער

שע די ו דזאט װאם שפראך־קאנפערענץ, אידי י  ז
 טן9 דעם בירא־בידזשאן אין עפענען געזאלט

ף געװארן אפגעלײגט איז פעברואר,  טן7 דעם אוי
 װערן אויםגעינוצט װעט צײט צוגעקומענע די מאי.
טן ברײטע און גרויםע פאר ק״ טיג  דער פאר טע

 קאנפערענץ, היםטארישער דער פון צםגרײטונג
 בארויכערונג און באפעםטיגונג דער געװידמעט

שםראך. אידישער דער פון
ען יאנואר טן10 פונם ײנ  אונטער־ אלע אין ז

 פארו־ע־ בירא־בידזשאן שטאט דער פון נעמונגען
 פארשטײעגדיגער דער װעגן פארטראגן קומען

ען םארטרעגער אלם שפראך־קאנפערענץ. נ ״  אוים־ ז
 קלי־ בערגעלםאן, ראבין, חברים די געטיילט
 גראב- שװארצבארד, װײנהויז, טעניק,
ה און גאלדענבערג האלמשטאק, שטײן, אנ
 דער פון געגנטקאם פונם םעקרעטאר דער

 ח׳ םארטײ, קאטוניםטישער אלפארבאנדישער
 דער װעו״ן שמועםן רײ א דורפפירן װעט כאװקין

 בירא־ פון אונטערנעמונגען די אין קאנפערענץ
בידזשאן.

 קאנפערענץ דער צו צוגרײטונכם־ארבעט די
בן זיך האט ך אגג^הוי  םטאלינםק, אין אוי

װאלד- בייאקאן, לאנדאקא, אמורזעט,
 פון פונקטן אנדערע אין און בירעפעלד היים,

ע די געגנט. דער םי  ענער־ ארבעט ארגאגיזיר־קאמי
 קארעםפאנדענץ רײכע א געפירט װערט עם גיש.
קאנפערענץ. דער ארום

 אינם רופט שטערן״ ״בירא־בידזשאנער דער
 שפראך־קענער׳ די יאנואר טן9 פונם לײט־ארטיקל

 לערער׳ קולטור־טוער, ן,םטזיטורנאלי שרייבער,
 פון לײענער אלע און ארבדארפקארן ארטיםטן,

ײטונג דער םן צ שלי ך א״נ ײטונג דער אין זי  צוגר
 אנטײל אקטױון אן נעמען קאנפערעגץ, דער פון
 פארשטײענדױ״ע די פון באהאנדלונג דער אין

ף פראגן קאנפערענץ. דער אוי
 דער געװארן דורכגעפירט איז ראדיא דורך
 די װעגן האלמשטאק ה׳ פונם שמיעם ערשטער

 טוער די שפראך. אידישער דער פון דיאלעקטן
ע דער פון צי לי ען ,:עריכט פונם און מי ײנ  ארוים־ ז

ט מיקראפאן באם געטראטן  דעם, װעגן רעדעם מי
ײ װאם קאנפערעינץ. דער פון דערװארטן ז

ונײע  אנגע־ טעאטער־אנפירער /
בירא־בידזשאן קײן קומען /

 איז און געקומען איז בירא־בידזשאן קײן
 פארדינםטפולער דער ארבעט דער צו צוגעטראטן

 קינםטלערישער דער רעפובליק, דער פון ארטיסט
שן פוגם אנפירער  אי־ דער פון טעאטער טלוכה׳

גאלדבלאט. ח׳ געגנט אויטאנאמער דישער
:געזאגט גאלדבלאט ח׳ האט שמועם א אין

 אי־ איז בירא־בידזשאן, אין זע איך װאם דאם,
ע אלע בער נ ״  קאן זעלבע דאם דערװארטונו.ען. מ
ך זאגן מען  טע־ בירא־בידזשאנער דעם װעגן אוי

ט טאן צו דא האיבן מיר אטער. גן א מי  טא־ ױנ
קאלעקטיװ. לאנטפולן

ײן — שן אינם ארבעט מ  װעל טעאטער אידי
בן איך ה״ ע פעםטע א אײנשטעלן דורך אנ  ליני
״ אנפירונגפ־מעטאדן, קינםטלערישע די אין  די ס

 אריינ־ דורך אקטיארישע, די םײ רעזשיםערישע,
ײע ציען ת, שעפערישע נ חו ען װאס כו ײנ  פאראן ז

ך װי בירא־בידזשאן, אין דא בעםטע די אוי

ת חו  דער פון קונםט זעלבםטעטיגער דער פון בו
געגנט. גאנצער
 דאנקבארע א האט טעאטער אידישער דער —

ע טארי די ־ אידישער דער פון בויער די — אי  אוי
ט געגנט. טאנאמער  געגנט־ דער פון הילף דער מי

 אונ־ אז מיר, האפן פארטײ־ארגאניזאציע לעבער
װערן. רעאליזירט פולקום װעלן פלענער זערע

 מאבי־ םטאכאנאװצעס בעםטע
 אידישער דער פאר ליזידט

געגנט אויטאנאמער
ך באשטימט האט קאמערד צענטראלער דער  זי

שע די צו װענדן  אוקראינע פון קאלװירטן אידי
ײ װײםרוםלאנד, און םטײלן זאלן ז ע אוי ר ע  ז״

 דער פאר םטאכאנאװצעם קאלװירטניקעם געםטע
געגנט. אויטאנאמער אידישער

 אויםגע־ דארפן קאלװירטניקעם דאזיגע די
 פון ארגאניזאטארן בריגאדירן אלם װערן טײלט

 אויטא־ אידישער דער אין לאגדװירטשאפט דער
ײן דארפן דאם געגנט. :אמער  האבן װאם כוענטשן, ז

שע גוטע טן. ארגאניזאטארי ײ ק ג אי  מענטשן, פ״
 װירטשאפט־ און פראקטישע גרויםע א האיבן װאם
ט קאנען, װאם מענטיטן, דערפארונו.. לעכע  נאר ני
ל״ן  אי־ קענען זאלן װאם נאר ארבעטן, ו.וט א

ײע די דערפארונג זײער בערגעבן  איבערװאג־ נ
 קו־ האיאר װעלן װעלכע קאלװירטניקעם, דערער

געגנט. אויטאנאמער אידישער דער אין טען

 באזוכן װעט פױכטװאנגער לעאן
בירא־בידזשאן

װױ, אן אין טער  בארימטער דער װאם אינ
שער ש־אידי  פויכט־ לעאן שריפטשטעלער ד״ט

 דעם פון פארשטײער צו געגעבן האט זואנגער
 ער האט יאנואר) טן6 (דעם ״עמעס״ מאםקװעד

שן : דערקלערט אנדערעם צװי
שע די און איד, א בין איך די ם אי  האבן עניני

 אויםער־ אן אינטערעם. ברענענדיגן א מיר פאר
פן געװײנלעך ף האט אײנדרוק טי  גע־ מיר אוי

ין איז ראטנלאנד אין װאם פאקט, דער מאכט  שו
שן דן די צװי  טיפ דער געװארן פארשװאונדן אי

דן װאם ״לופט־מענטשן״; ען אי נ ״  אין פארטראטן ז
ן אלע ג ״ װ  געזעלשאפטלעכער און ארבעט פון צ

טעטיגקױט.
 בא־ גרוים איבער איך האב באדויערן, צום

ט שעפטיגקײט ך מעגלעכקײט די געהאט ני  צו זי
ט באקענען שע מי די ם, אי  האף, איך נאר פויערי

ײן מאל א נאך הארבםט אין װעל איך װען אז  ז
כן איך װעל ראטנפארבאנד, אין  בירא־ באזו

װארצל. דעם בא ענין דעם זען װעלי און בידזשאן
ך האט פויכטװאנגער לעאן  נאכגעפרעגט זי

שע די װעגן  ראטנפארבאנד אין טעאטערן אידי
װיזן האט און םגע  אינטערעם באזונדערן א ארוי
שן מאםקװער צום  שלום צום טעיאטער. מלוכה׳
ך פויכטװאנגער לעאן האט ך זי  נאבגעפרעגט אוי

אונג דער װעגן די־ םאװעטישער דער פון באצי  אי
 קולטור־ירושה. אידישער דער צו קולטור שער

מען ליאן האט דערױף װאנגערבאקו  ענט־ אן פויכט
 םאװעטישער דער פון טאג־ארדענונג אין אז פער,

 וועגן פראגע די איצט שטײט קולטור אידישער
ש און איבערנעמען טי  דאם איבערארבעטן קרי

־ ביז־אקטיאבערישער דער פון װערטפולםטע די  אי
ך דערין שפראכן, אלע אין קולטור שער  אין אוי

העברײאיש.
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קרופין נ.

 איקאו־מיטגלידעו פון אזונט אינטערעםאנטער
אלמאזאװ־׳ן ש. חכר מיט אנדזשעלעם לאס אין

ז מערץ, טן30 דעם דינםטאג,  פארגעקומען אי
ע אן ג אלגעמײנ נ ט מיטגלידער־פארזאמלו  הבר מי
 איקאר, פון םעק. נאציאנאלער אלמאזאװ, ש.

ן ט א ל. םט. םפריגג ם. 230 אי  װיקטאר אב. ’ה מי
פארזיצער. אלם

נג דער צו אמלו ען פאדז ײג  קרוב געקומען ז
דער, 150 צו טן רוב דאם מיטגלי ם װי קטי  חבר א
ער דער ראזענפעלד, ש.  אנדזש. לאם פון ארגאנײז

ט איקארם, י ן באריכט א אפ ג  אפגעטא־ דער פו
ן ארבעט נענער ך שטעלט ער או ך זי י ף אפ או י  או

 דארפן װעט איקאר דער װאם פראבלעמען די
ן ײז  ברײטםטע די מערן קענען זאל ער כדי ,ל

ע אצי ז י אנ לאנד. גאנצן איבערן מאםן־ארג
ט ער ז י ן האט אנדזשעלעם לאם אז אן, װי י  שו

ד דעם צו אוועקגעשיקט ע־פאנ אצי ז אני  $800 ארג
ף י !$,000 פון קװאטא א או  אויבעררעגיםטרירט ׳

ן דער 500 איבער רעגיםטרירט או טגלי  מער — מי
״ דער קװאטא. אונזער פון העלפט א װי בן ע ל ײ  ״נ

ך פארקויפט י  מאנאטלעך, קאפיעס 350 ערך אן ז
ן ״ אפן אבאנענטן די או לעבן י י ן ״נ ע ע י  אומגע־ ז
 מיטגלידערשאפט. דער פון פראצענט 75 — פער

 פאלקם־ פארן דאלאר הונדערט 15 איבער געשאפן
ן בוך  א ל. האט פאלקם־דעלעגאציע דער ארום או

קלט טווי טע א אנ  עם װאם פאלקס־באװעגונג. בריי
ז ך אי ײ ן ש טן א בילדן העלפן אי ג י ײנ  פארא

ם געגן קאמף א,ין פאלקם־פראנט ז טי מי םע טי  אנ
ן ן פאשיזם, או רן אי ײטע סבר  באיקאט־ די אוי

ג נ ד געגן באװעגו ־דײטשלאנ אצי ן נ ן או  העלפן אי
צע שאפן  שפאנישער פון קעמפער די פאר שטי

קאר״ דער האט — דעמאקראטי־ע■ ן ״אי  א ל. אי
ן ױז עו ל א ג שפי י װי שטעט, אגדערע פאר ביי ו  אז
ן גרויםע  דורכ־ קענען אקציעם דערפאלגרײכע או
, געפירט ב מערן י ז עם או  יגעהעריגע ד דא נאר אי

ן פארשטעגדעניש , קאלעקטיװער דער או לן  צו װי
פן. געמײגשאפטלעכן א אף ארבעטן או
ז ט אי י ען דעם נאך לו ז ײנ  איקאר דער װאם א

ן האט ן אגדזשעלעם לאם אי ך או י  איבערן או
 געדארפט מיטכלידערשאפט אונזער האט לאנד,

ײן ן גרעםער םך א ז ך או י ־ דער גרעםער או י י  ״נ
ך מערקט עם לעבן״־פארקויף. ך, זי  לעצטע די אוי

, ט ״ ע בא צ ג י ײנ םטן א װי קטי ן א אונזערע, א י  מ
טעט װי םי ן ארבעט דער צו פא  װאם איקאר. פו

ען ײנ ? די ז ת בו םי
ט האלט, ראזענפעלד ח׳ י ײן לו  פערזענלעבער ז

ג, נ ו נ י ען עם אז מי ײנ ת עטלעכע דא ז בו : םי
האט װאם )1 שט מ׳ ט ני ײל ט ע םג י  יבא־ צו או

 אזא םפעציעל, שעפטום־ארבעט. די שטעט זונדערע
 גע־ װאלט ער װען אנדזשעלעם, לאס ווי צענטער

מטע א האט שטי ן שעפטום־ארבעט בא  װאלט ער או
ן געשטאכען נג דירעקטער אי דו נ ט פארבי  די מי

ן פיאנערן , אי שאן דז רא־בי  געװען דאם װאלט בי
ל כוטער א מו ט־ די און ארבעט, דער פאר םטי  מי

ת מער געפילט װאלטן גלידער ױ ר ח  דער צו א
ארבעט.

ב )2 לי  פאלקם־דעלעגאציע די װאם דעם, צו
ײל האט שט נאך דערמ ײן פארן געקענט ני  בירא־ ק

שאן דז , ׳באשטימטער דער צו בי ט ״ ז װאם צ אי ם׳
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 דאם, פארן. צו א.יר פאר באשטימט פריער געװען
 כאטש ארבעט, די אפגעשװאכט האט ער, זאגט
ען מיר ײנ ט, ז  וועט דעלעגאציע די אז איבערצײג

י פארן ו אלע די װי גיך אז אנ  פאלי־ אינטערנאצי
ך יװעט לאגע טישע י פארבעםערן. ז

ב )3 לי ע די װאם דעם, צו  שפא- ארופ אקצי
ע  מאפן, ברײטסטע די פאראינטערעםירט האט גי

ל ז דארט קאמף דער װיי  טראגן אקטועלער, אן אי
ן זיך י ע שו ג י ײנ ז פון א ט ארום אונ  דער מי

, ג נ ו נ ״ ע די אז מ ג י אז ז ארבעט ד ן בא אי ג י ט ײנ  ה
ער טאג ג טי כ ז ארבעטן, אנדערע װי װי  יבמילא אי

אגעל איקאר דער דערפון לײדט אצי אניז  — ארג
ר ה. ד. ען מי  אלם ארבעט זעלבעי די טאקי טו

םטן, קארי ע די אבער אי אצי ז י אנ  אזעל־ אלם ארג
ט כע, נ װי ע  נא־ דער שלוס, צום נישט. דערפון ג

ך װעט ער, זאגט אפים, ציאנאלער י  פאר־ דארפן ז
ן דעם, װעגן טראבטן ען או י װי װעג א געפינ ו  אז
רן צו בעםער י ז י ױו ט ק  איקאר־מיטגלידער, די א

ײ אז און ט דורכגעדרונגען מער װערן זאלן ז  מי
 שפילט א-יקאר דער װאם ראל, געװאלדיגער דער
ע אלס ש די ע, אי  בירא־ פאר מאםן־ארגאניזאצי

, שאן דז ן בפרט, בי  םאװעטן־פארבאנד פארן או
בנלל.

ע דער אין סי קו ם ך האבן די י ט ז ג ײלי  באט
ת געהאט האבן םך א חברים. רײע א  די צו טענו

ן דא אז פירער, לאקאלע ר האבן דארט או  מי
שט  גע־ יװאלט ■עם װי ארבעט די דורכגעפירט ני

. צו דארפט ן י י ־ געהאט האבן אנדערע ז םצו  אוי
שט שיינקט מען װאם דעם, געגן זעצן ג ני ו ענ  ג

ט ק״ מ א קז ר ע מ פ י לדן או בי םצו ע אוי ײ  קאדרען נ
ן טוער׳  אפגע־ װערט טוער אלטער אן װען או

ט ער אדער שװאכט ײ  אר־ אגדערע צו איבער ג
ז בעטן, ן פארגעמען ם׳זאל װער גישטא אי ״  ז
ן שלײען ח׳ האט םפעציעלי פלאץ. ז װי ע ג ף אנ י  או

םן א רוי ת ג ר וואם טעו ען מי נ י י , ז  באגאנגען
ג נישט די צנ ו סנ י ן אלמאןזאיװ׳ם ח׳ או י י  א דא ז
ט, װאך ״ ען א«ויף צ צוארדענ  ׳באראטוגג א אײנ
ט ע פארשידענע די פון פארשטײער מי ג  מאםן־ הי

עם ם, און ארגאניזאצי אנ י ט און ױנ ר זי י אנ רג  א
ײ װ ם״ װעגן לעקציעס צ ע — ״טראצקיז ײנ ן א  אי

ש די ן אי ע או ײנ ן א  װאס אנשטאט ענגליש, אי
װאלט ײן ו.עדארפט בעםער מ׳  פארנוצן אװנט, א

פקלערונג פאר שאן, יװעגן אוי דז רא־בי ר כדי בי  מי
ען קענען טיפער זאלן ג נ רי ד נ ״ ר ן א  פאר־ די אי

דענע עס שי אצי אניז  לאנדםמאנשאפטן. און ארג
, האבן אנדערע נאך ן ז װי ע ג ״ דער אז אנ בן ע ל ײ  ״נ
ז שט אי ג צוגעפאסט גי ו ענ  נײעם דעם פאר ג

מט װאם עלעמענט, צט קו ן אריין אי ן איקאר אי  או
ן פארן ג י ט ײ ע די עולם. ז םי םקו ך האט די י  פאר־ ז

. גן י אל אז פארלאנגט, אלמאזאװ ’ח צו ז  גלײך מ׳
ע די שליסן םי םקו ן די  מעג־ די געבן אים או

ט ק״ ר אדער ענטפערן, צו לעכ  צו באשטימען מי
זп בלײבן ן שפעט י ך האבן װאם אלע או י ן ז י  שו

גן װעלן פארשריבן  אן דורך װארט. דאם קרי
ג נ מו שטי ע די װערט אפ םי םקו ן געשלאםן, די  או

שלום־װארט. דאם באקומט אלמאזאװ ח׳
ם אלמאזאװ חבר דריקט אלץ פאר םריער י או

ײז ך און אנערקענונג פערזענלעכע ז י ו ער- די א  אנ
ע נאציאנאלער גאנצער דער פון קענונג ױו ט קו ע קז  ע

ן פאר איקאר אנדזשעלעם־ער לאם דעם צו ײ  ו
ן מוםטערהאפטער  אירבעט^ איבערגעגעבענער או

טן. אלע אויר־ ז ער, זאגט דאם, געבי נ אי שנ  ני
ז ן א<יז עם נאר קאמפלימעגט, א בלוי י  אן שו

קאר אנדזשעלעםער לאם אז פאקט, אגגענומענער  אי
ז ן יבעםטן דעם פאר פאררעכנט אי װםטן או  אקםי

ע דער ןיא טײל זאצי לאנד. איבערן איקאר־ארגאני
ז ער שט אי ט מםכים גי ג דער מי נ דו נ רי אג  ב

ך מערקט עם אז ראזענפעלד, ש. חבר פון י  אן ז
ן אפגעשװאכטקייט  פונקפו איקאר־ארבעט. דער אי

ן פארקערט, ן צײט, לעצטער דער אי  םפעציעל או
ן ן אי ג י ט ײנ ר האבן ,1937 יאר ה - צו מי ״ צ ר א  פ

 אר״ דער מצד דערנענטערונג גרעםערע א כעגען
אניזירטשער שער ג די  דעס צו באפעלקערונג אי

י בו פ י שאן פון או דז רא־בי ן בי ־ דעם צו או אי  ״
ט 10 די קאו־". נ ז י ו ר רעגיםטרירטע ט ע ד לי טג  מי

ם אן האבן איקאר א״ין פלו ף אײנ י  צענדליגער או
טער נ ז י , טו דן ך דערנענטערן װעלבע אי  אלץ זי

ן מער ז צו מער או ן אונ ט ווערן או ײנ  דער פון פר
ן םאוועטן־מלוכה ט או ן פרײנ שאן. פו דז רא־בי  בי

ט ער ײז ר װ י ף אז אן, או י  פלעגום לעצטן דעם או
ן ,אפגעהאלטן האט איקאר דער װאם ױ אי  יארק, נ

ן ע נ ״ םע א פארטראטן געװען ז רוי  לאנדם־ צאל ג
ן מאנשאפטן רטע די או זי י אנ  ארבעטערשאפט. ארג

ט, דאם ײז ט איקאר דער אז באוו נג ײן דרי ר  אלץ א
רטע די פון רײען יד אוין טיפער זי י אנ ־ ארג  אי
מאםן. דישע

ז װאם ך אי ײ לן ש ײ ט צו ם י  שעפ־ ספעציעלע או
ען שטעט, באזונדערע פאר טימס ײנ ר ז ט מי ש י  נ

ב זיבער, י װען מםבים וואלט ״געזערד״ דער או  גע
ר דעם. אויןש ן אז אבער, האלט אלמאזאװ חי י  א

ן דרוקערײ די אויםשטאטן , אי שאן דז רא־בי  בי
 בא־ א אנדזשעלעם לאס צו װערן געגעבן קען

ל שטימטער ״ רן, ט פי רכצו ן זאל דאס אז דו י י  ז
 עם יאיקאר. אנדזש לאם דעם פאר שעפטום דער
ט האט דעלעגאציע די װאם דאם אז אמת, איז ש י  נ

ן פארן געקענט  האבן צײט, ׳באשטימטער דער אי
ט אונזערע ײנ ט דאם פ צ ו ענ םג י ס־ װעלן צו או  די

רן ז אונז פאר אבער ״אויקאר״. דעם קרעדיטי  אי
י אז קלאר, דאס ו ך אז י שע די יװי ג טי  לאגע פאלי
ך וועט י ע, די װעט פארבעםערן, ז ן דעלעגאצי  אי
ן ן פארן, יא באשטאנד פולן אי ר או  װעלן מי

ע דער דורך  פרןי־ מער נאך געװינ-ען דעלעגאצי
ן םטיזש ען או שן אנז װי ע ברייטע די צ ש די  אי
מאםן.

ע אלמאזאװ ׳ח מאבט שלוס צום ג י ײנ  פראק־ א
ן פארשלאגן טישע ־ די אז פארלאנגט, ער או ג י  הי
נג טיגע ײ זאל פארזאמלו ק־ אדער אננעמען ז רי  צו

. ן ז י ען פארשלאגן די װי ײנ  דער )1 :פאלגט װי ז
װ ך זאל אקטי י ה א צוצוטראגן פארפליכטן ז  מתנ

ע 200 פון ײ ט־ אייבעררעגיםטרירטע אדער נ  מי
 פאר שלום־באנקעט דעם צו איקאר א<ין גלידער

ל; טן3 דעם שבת אלמאזאװ, ה׳ רי פ ר )2 א  מי
ך זאלן אבע די שטעלן זי פג י לן או פי םצו י  אונ־ או
דער 1,000 פולע פון קװאטא זעו־ טגלי ז מי  דעם בי

, טן7 ע די װען מאי  ;געשלאםן װערט קאמפאני
ך )3 י  אײנצל־ דעם פארגרעסיערן צו פארפליבטן ז

ז ״נײלעיבן״ פון פארקויף  קאפיעם 1,000 בי
חודש. יעדן

- אן דורן־ װערן פארשלאגן דרײ אלע  אפשטי
ג נ דער די פון מו טגלי אנגענומען. מי
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בירא-בידזשאן אין ברידער אונזערע מתנה א
^ד ארןי פ ') \ א\ פ\ .0!\אוארנ מיאגיסירנואל, אי\ ла\)ла"г\Н\г בירא־בידןמ\

מאנט־ אין םאלקם־ארגאניזאציעם אירישע םון קאנםערענץ א
 $5,000 זאמלען צו קאמפעין א דורכפירן צו צוגעטראטן איז רעאל
 ברי־ אונזערע םאר מתנה אלם מאשין ליינאטײפ א לויפן צו אויח
 ראיאז אידישן אויטאנאמען דעם אין פיאנערן אידישע די דער,

בירא־בידדטאן.

כאראקטער, איענארטיגן אן טראגט קאמפײן דאזיגער דער
 װערז װעלכע קאמפײנם, געװענלעכע די צו ענלעך ניט איז ער

 קא־ אוז אמעריקע םון קהלות אידישע םארשײדענע אין אנגעםירט
 זאמלען אידן רײכערע וועיצכן דוו־ר קאמפײן א ניט אייז דאם נאדע.

 פאד קאמפײן קײן גיט איז דאם אידן. ארימערע פאר שטיצע
 א םון טתנה א שילז צו קאמפײן א ם׳איז צדקה. אדער רעליף,
 לאנד. צװייטן א אין אידן גרופע א צי לאנד אײן אין אידן גרופע

 םאלידא־ נאציאנאלע אונזער אויםדריקן װעט מתנה דאזיגע די
 יװײטז אויםן ראיאן גרויםן דעם פון בויער אידישע די מיט ריטעט
 זאצ עס אז באשטימט, האט םאװעטן־רעפובליק די װעלכן מזרח,

רעפובליק. אידישע א אויפבויען דארט זיר

 לואמיטעט בירא־בידזשאן דעם םון פאדזיצער דער זײענדינ
 אינטע־ װארימען דאזיגען דעם שטארק איר פיל מאנטרעאל, אין

 מיט־ אנדערע און איך אופן. דירעקטן א אויףז עם פיל איך רעם.
 אםט ׳זײער װערן פאלקכרהאמיטעט בירא־בידזשאן דעם פון גלידער
 צו םאםײעטים און אדגאניזאציעם אידישע פארשידענע צו נעלאדן

 אונזער פוז ציאן די װעגן און בירא־בידזשאן װעגן זײ פאר רעח
 שענלען זײ װאם אױפמערקזאמקײט םימפאטישע די קאמיטעט.

 קא־ פון פארשפרעכונגען די און מיטגעפיל דער רײד, אונזערע צו
 מיט ארום גײעז מאםן אידישע די אז אונז, איבערצײגן אפעראציע,

 אין לעבן אידישן פון אנטוױקלוע דער פאר האפנונגען גדויםע
בירא־בידזשאן.

 פאר געװארן געגרינדעט איז קאמיטעט בירא־בידזשאן דער
 אנדערע אין לאמיטעטן ענלעכע מיט קאנפערירן צו צװעק דעם

ט׳ז שטעט,  בירא־ביתשאז, מיט פארבינדונג א שאםן צו צװעק מי
ע דער אין נעמען אנטײל או  אידישער צוקונפטיגער דער פון בוי

 פון באזעצונ דער אין מיטהעלפן און רעפובליה םאװעטישער
 מאםשטאב. טאםן א אויח בירא־בירזשאן אין אידן אױםלענדישע

 זאל מיר, דערװארטן קאלאניזאציע־ארבעט, װיכטיגע דאזיגע די
 םיל א םון זײן ארבעט אונזער װעט דאן אנהויבן. קירצליך זיך

 םון אײנע זײן װעט דאם אז גלױבן, מיר וױיל פארנעם, גרעםערן
 קאלאני־ םון געביט אויפן ארבעטן נאציאנאלע גרעםערע אונזערע

עמיגראציע. און זאציע

םאר־ ניט געיזאגט, אויבן װי איז, קאמפײן איצטיגער דער
ט דירעקט בונדן  קאלאניזאציע. אוז עמיגראציע פון ענין דעם מי

 איז פאללם־קאנפערענץ, דער פרן אונטערגענוטעז אקציע, די
 פיא־ די מיט סאלידאריטעט אונזער אויםדרילן צו הויפטזעכלער

בירא־בידזשאן. פון נערן

 די זײנען בירא־בירזשאן, אין איצט װאוינען װעלכע אידן, די
 גרויםן א םאר םונדאימענט דער זײנעז זײ לעבז. נײ א פון בויער

ט אהין געפארן זײנען זײ גנין. אירישן מאדערנעם  אינגאנצן ני
 האבנדיג םיו־ער, סאװעטישע די םרנםה. זוכן םון ציל דעם צוליב

 שטעלנ־ זיד לעבן, אידישן נאציאנאלן צום באציאונג פאזיטיװע א
ט זײנעז אידן אז שטאנרפונקט, אויםן דיג  םון גירופע א ױז5ב ני

איז אז נאר פרנםה־זוכער, ט גרוםע. נאציאנאלע באזונדער א ם׳  מי
 דער אז פארשטאנעז, האבן םיזיאנאמיע, גײםטיגער םפעציםיש א

 ויז5בי װערן געלײזט ניט װעט רוםלאנד אין אירן םון פראבלעם
 ׳זיכערהײט עקאנאמישער מיט באזארגן זײ װעט מעז װאם דערמיט

ח רוםישע די באזארגן צו כדי גלײכהײט. םאציאלער און ט אי  מי
 םאװעטישע די 1האב זיכערקײט, נאציאנאלער אוןי קולטורעלער

 גע־ זײ װערט עם באזע. טעריטארישע א אידן די געגעבן םירער
 די װאו רעפובליק, אידישע א אויםצובױען מעגלעכקײט די געבן

 זיד זאל לולטור אידישע װאו דאמינירן, זאל לולטור אידישע
ן נארמאלן א אויח אנטװיללונגען  זאל װאם און אוםן׳ נאטירלעכן א

 די םאר באזע גײםטיגע א אלם תװאל, קולטורעלער אלם דינען
 םאװעטז־ םון טײלן אנדערע םוז אײנװאוינער אידישע מיליאנען

 גאנצער דער איבער אידן די פאר אויך ממילא און פארבאנר,
װעלט.

באװאוםט־ און געשעעניש, היסטארישע גרויםע א איז דאם
ח זיניגע  איז פא׳ראינטערעםירקײט גװאלדיגע א ארוים װײזן אי

 פאלקם־קאנפע־ יצעבן, אידישז נײעם דאזיגז דעם פון בויאונג דער
 אין שטעט פארשידענע די איז געװארן ארגאניזירט זײנען רענצן

 גע־ זאל עם װעלכע מיט פאנדן, זאימלען צו צװעק מיטן קאנאדע
 פיאנערז די פאר דרוקערײ־אויםשטאטונג מאדערנע א װערן קויפט

 גע־ ארגאניזירט איז לאנפערענץ ענלעכע אן בירא־בידזשאז. פון
 זאמ־ צו איז מאנטרעאל אין צװעק אונזער מאנטרעאל. איז װארן

שטײערוע. אונזער אלם לײנאטײפ־מאשין, א פאר $5,000 לען  בײ
 צו פאללם־מאםז אידישע ׳מאנטרעאלער די פון בײשטײערונג די

מתנה. דאזיגער דער

 און שטאטן די אין מאםץ אידישע די מייר, װאם דערמיט
 םאװעסן־ אין פיאנערן די צו מתנה אזא שיקן װעלן קאנאדע,

 שותפות, א—ארבעט זײער צו שותפים װערן מיר װעלן פארבאנד,
 צװײטז. צום פאלק אידישן פון טײל אײן דערנענםערן װעט װאם

 װיכטיג, איז לעבן אונזער פון צײט שװערע׳ר איצטיגער דער אין
 די צו אײנע נאענט און םאראײניגט זײן זאלן ימאםן אידישע אז

 אידן די יװאם פאקט דער אפפרעמדן. ניט זיר סארן טיר אנדערע.
 טאר םיסטעם, עלאנאמישער אנדער אן אונטער לעבן רוםלאנד איז
 װערן זאל זײ צו צובונד אונזער אז אורזאד, אלם דינען ניט

שװאכער.

 און ערשײנונג היםטארישע נאציאנאל א איז בירא־בידזשאן
 אינטע־ מוז נאר םאװעטךפארבאנד, איז אידן די נאר ניט אן רירט

נעפונען. ניט זיר זאלן זײ װאו אידן״ די רעםירן

׳)1937 (מאי, נײלעבן24



לאמעד א.

בירא-בירזשאן אץ טאג געװײנטלעכער א
הײנט ב^א־בידזשאן

ז בירא־בידזשאן  אנדערע צעכדליגער װי װעלכע שטאט, גײיע א אי
װאקסן איז שטעט, םאװעטישע נליע םגע ױ , אונזעירע פאר א ן ג י ו  א װי א

ונגער דער פון צענטער שער י געגנט. אויטאגאמער אידי
ז פיל שאן ן > אי דז רא־בי י ט י י בו ע םג י  גאך װערט פיל געװיארן, או

ן ;עבויטן איצט ן בויעין. נאך מען װעט מער נאך או ן בא או ג י ט נ ״  טאג ה
ן מיר האבן טיג א שטאט דער אי ג פולבלו שי י לעבן. רו

רם האט ״בירא־בידזשער־שטערן״ דער גן א אײנגעפי  קאלום שטענדי
ף װי טעג״. ״אונזערע י ט א או װנ ײ א־ל נ ען קי י  ביל־ אונז פאר דורפ דא גי

ן דער עו, באזונדערע אויך־ לעבן פון פאקטן או  אגשטאלטן אוגטערנעמונג
 זעען װעלכע דעטאלן, פיל בירא־בידזשאן. שטאט דער פון פוגקטן און

ך דוכט י ם ז י אוי ו ן טאג־טעגלעך אז  אונ־ פאר בולט רײדן געזוײנלעך, או
װירקלעכקײט. סאװעטישער נײער זער

גאם אי־ן
ט װאם ך טו י ן ז ן גאםן ׳בירא־בידזשאנער אי כן א אי ע ל נ װ״ ע טאג ג

א־הויכרײדער פונם רופאר דער אזייגער. 7 ף ראדי י אקטיאיבער־ דער או
ט שטאט די װעקט גאם ען די מי זיק־קלאנג ר־ ערשטער דעד צו מו לטו קו זי  פי

שע זאריאדקע זי פי ) ( בונכען ף .אי י ן גאפן די או ײז װ א ך ב י מענטשן. ז
ם קומען ערשטע די ן ארוי װעג־ארבעטער. די בויער, די גאםן די אי

ז בוי־פלאץ זײער  ארבעט דער צו צו טרעטן זײ שטאט. גאנצע די — אי
ף י ג דער או נ ו א י ו  נײ־פאבריק, דער פון עלעקטרא־םטאנצייע, דער פון ג
 צעגד־ פון פאניר־זאװאד, פון דרוקערײ, דער פון װעגענער־זאװאד, פונפ

 ארטיםטן, שרייבער, ארטעלניקעם, ארבעטער, פאר תײזער בײע ליגער
ם רי ן דאקטוי . קלענערע און גרעםערע פארשיידענע נאך או ען ג ג או י בו
ן אינדערפרי פון גלײך ײז װ א ך ב י ף ז י לן גאםן די או  לאםט־אויטאמאבי

ן (טראקס) ײ או ט הערן ז י ף נ טאג״ גאנצן א יאגן צו או
ײטע די װ ם קומען יבויער די נאך צ ן ארוי ט קינדער. די גאם אי  מי

ן אקםלען די אויך- רעגצלעך ן או ײ איילן הענט די אי ך ז ן זי י אי ׳ י לז  שו
ע די דיג עדע רויטלט לופט פרישע פרימארגנ  זעען זיי ארן בעקלעך זיי

ם קינדער. גליקלעכע אוגזערע — פרישער געזינטער, נאך אוי
ט אזייגער 8 ג טו ײף א מעכטי ן סירענע די פ  אונ־ די ״דעטאל״. פו

ען שטאט פון טערגעמונכען ײנ ן ז י ך שו י  ארבעטי דער צו צוגעטראטן או
ט אנשטאלטן. די ארבעט דער צו צו ־טרעטז שפעטער שעה א מי

ען פרי אזייגער 10 נ י י פן ז י טן או ״ ר  בײם פעראן אםפאלטירטן ב
ם װאקזאל נײעם ג פון ארוי  איבערװאנדערער־אייזנ־ מאן 50 העבער צו

ט באנעד. נ ״ ײ דארפן ה ן פארן ז י ען דערװייל אבלוטשיע. קי ײ  אום זיי ג
ך באקענען און גאםן די איבער י טן ז שער דער פון צענטער מי די  אי

געגנט. אויטאנאמער
ען שטוב־באלעבאםטעם ן מארק פון גיי פן או י ט אט מארק. או ײ  ג

 איבער־ אינם האט זואם אלטיטשקע, זעלבע די ראזענבערג, אלטיטשקע די
ן װאנדערעך־עשאלאן  שער• א געטאנצט אלעמען פון בעםער 1035 יאר אי

ט זי י י ט ג ט מארק. פון שנור איר מי ג ״ ז ז ו ט לאר א אי ע ײ ז ען ז נ י י דא• ז
ן באקאנטע — מענטשן צענדליגער נאך אנטקעגן קומעין עם  אומ־ או

ן פארקירעװעט מען באקאנטע. ן אנשטאלטן, די אי ן קראמען, די אי  אי
ען בוינוט 10 פאר פאםט. ײנ ן ז ״ ר ן א  73 (שפ״ז־קראם) כאםטראנאם אי

ן מעטשן, .38 — פאםט אי
ז קאזאקעװיטש־גאס די  געפינט דארט לערן־אגשטאלטן. פון גאס א אי

ך שער טעכניקום, פעדאגאגישער דער זי ני צי  בארג־מעטא־ טעבניקום, מעדי
ט 15 י־עדע טעבניקום. לודגישעוי ו ג ט פארפולט גאס די װערט מי ן מי ג  ױנ
ן געלעבטער געפילדער. או
ן ט אי װנ ם א ״ ט רעדלעך לעבהאפטע שטײען טעאטער, ב ײנ ט ה י  גי

שער דער װעגן קינא־בילד א דארט די  ״די — געכנט אויטאנאמער אי
ען םעאנסן אלע גליק־זובער״. נ י י ט אייבערפולט ז שויער. מי צו

װאלזאל אױפן
שאן דז ז בירא־בי ן צענטער א — שטאט א אי איבערװאנדע־ אן פו

דן אהער קומען לאנד עקן ארע פון געגנט. רישער  איבערװאנדערער, אי
ן ן ײ װעלכע שװעל, ערשטע ךיי א ז דאט אריבער, טרעטן ז  בירא־ דער אי

װאקזאל• בידזשאנער
ם פון ע נ ״ ט צ־ג א א ײ . אםתר איבערװאנדערקע די אראפ ג םמאן רוי ;

מט זי ן װאלאטשײעװקע. jפר קו דזשאן אי רא־בי ז בי ן זי אי י ט שו י  געװען נ
״ װ ט זי יאר. צ ״ ט װאקזאל, איבערן ארום ג ײ ן ארזים ג סן אי ן דרוי  או

ז זי שטאט. דער פון פאנאראמע די באטראכט ט פול אי  ׳באגײםטערונג, מי
 פאר איז עם שטאלץ פארא װאם געענדערט. זיך האט שטאט די שטארק װי

דיגע אלע ײער פרעכטיגער דעיר אט געגנט דער פון ארבעטנ  װאקזאל. נ
ג מפעטדי ט אי י  עס םטאנצייזךדעזשורנער. פונם צימער אינם ארבעט די גי

 סטרעלעטשגיקעם. קאנדוקטארם, אריין קומען עם טעלעפאנען, קלינגען
ט פון צ״ ־ צו ט־ ײ ט צ ײ ם דעזשורגער דער ג פן ארוי י  באגעגענען פעראן או
 ברענגען װאם פראכט־צוגן, אופנעמען פאםאזשיר־צוגן, דורכלאזן און

אלן, רות מאשינעים, בוי־מאטערי ן םהו שער דער פאר פראדוקטן או די  אי
אמער געגנט. אויטאנ

ז םטאנציע בירא־בידזשאנער די פ־ װעג־פארװאלטונו. דער דורך אי י  או
מוםטערהאפטע. א אלם כעװארן געטײלט

בוך־מאגאזין און שול־ אין
טן באו.לײך  פון פארמעגלעכקײט כאטעריעלער דער פון וױאוקם מי

ך װאקםן ארבעטנדיגע די ן. און קולטור־פאדעדונכען די אוי נ י  געברו
דזשאן ן שולן צאל היפשע א פארמאגט בירא־בי  די לערן־אגשטאלטן. או

ן י ײ פון קרו ז ז שע די אי די ע א פארנעמט װאם מיטלשול,■ אי י י  ־שטא-3 נ
שע קיגןן ט קינדער 1,350 זיך לערנען דא ;עבײדע. סטאליני  לערער. 47 מי

ז אט ן יװאס דעם, פון באשריייבונג א אי ז טאג א אײנעם אי  פארגע־ אי
ן קומען שול. דער אי

מט קלאם ־טן10 אין ד א פאר קו מו ף לי י  לערער דער ליטעראטור. או
ד דעם פירמ ראבינקאװ מו  װער־ שילערנם די שאפונג. באריקם װעגן לי

א ן ביצקאי א או ען טארטאקאװםקאי ענ ״ ף ל י ג או י נ י װי ס י ו ד די א  —■ לי
ײן מ ט ״ נ ג ן קיינער תאט ױ ד אי ײ ט ז י  בער־ און בעלינקי געװיקלט״. נ

בן דיטשעיװםקי טן אן גי ז אינטערעםאי  ״קײלענ־ פאעמע דער פון אנאלי
״. דיגע  בלאט״עס״, ״טינםקער װעגן רעדט םאלידאר שילער ד־ער װאבן

ט״, װעגן — װערניצקי י ע ״ברו נ ט װעגן — בעל־י מי  לעבן״. און לײב ״
ן ז אייגעררײס בעת׳ ן אומגעיגאנגען קלאם ערשטן פון מײדעלע א אי  או

אמלט עז פג י גו ן קינדער די בא צו  העראישע די לטובת רובל S קלאס איר פו
קינדער. שפאנישע
אג נאך ט ן מען האט מי  פונם מתנה די פירן צו געבראכט שול אי

 שליאםער־ א —ד געזער נארקאװער פון און פיאכע, א — געזערד מאםקװער
ײ װארשטאט, װ שער א פאר כרענד־פיאנע א אדן פיאנעס צ קאלי זי שול. מו

ם. די :אך די מו ט אן פירט מילער לערער דער לי  שעפערישן א טי
. ליטערארישן ז ר״ ען שילער ק  ארטיםט דער שאפונגען. זייערע לײענ

ט זיך פארגעמט ראזענפעלד ן קרייז. דראמאטישן א מי טן א אי י װי  ארט צ
ך פארנענזט י ן קרײז א ז  פאר־ א פאר קומט עס װאראשילאװ־שיםער. פו
שער דער פ־ן זאמלונג ניםטי שן טן7 אינם ױגנט. קאמו אנערי  אפטײל פי

ט — טן8 אינם טאנץ־קרײז. דער ארבעט נ ע ״  געשעענישן רי װעגן מען ל
ן טע פיאנערן־אנפירערן, די שפאגיע. אי ט ארבעט באראמע, ח׳  א מי

אקטיאבערלעך. גרופע

ן אינם ״ פון מאכאזי ז י קאג ך מען קען ״ י ן ז ג  פארא װאם דערקונדי
ן ארבעטער די בא נאבפרעג גרויפער ז עם קאלװירטניקעם או ף אי י  או

ז קראם דער בא ליטעראטור. ען עם רײ. א אויםגעשטעלט אי ײנ  אנגע־ ז
װי ■בוך אםטראװםקים פון עקזעמפליארן 200 קומען י ״ ו  זיך האט אז

ײ שטאל״. פארהארטעװעט פט װערן ז םכעקוי ן אוי ן משך אי  האלבער א פו
ײם״ קאלירט פונם נזיטגלידער שעת. װאלדה פן געקומען ז״נעין ״ י קו ײנ  א

ן קאלװירט פארן ליטעראטור ט קראם די קינדער־הײם. פארן או ז ״  בײ ל
ײ ײ רובל. 500 ז ט האבן ז פ י קו ע ג ײנ , פון װערק די א ען נ׳ י ען, לענ נ׳  םטאלי

אמען ן ״פארברעכן •—• דאםטאיעווסקי קריסטאן»", ״זשאן ראלאן, י  או
ך — אװדײענקא שטראף״, אי ״אי / ה ב׳ קינדע-ר־ליטעראטור. לי
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ר א-ן ע אר ד ק י ג א נ ו ג ע ו ו א ב
״איקאר״ פאקיפסי

ר האבן ,1937 טן,14 דעם פעירואר  געהאט מי
ט לעקציע א  האל׳ מאס אין אלמאזאזו ש. חבר מי

ל 335 ערן צום םטריט. מי ר האבן באדוי ט מי  ני
סן קיין געהאט רוי ל עולם, ג ״ ז עם װ װעזן אי  גע

ײ ן אונז ב ט זעלביגן □я שטאט אי װנ  נאך א
ט נאר לעקציע. א ג :י די קנ ף קו ר װאם דארוי  מי

ט האבן ן געהאט ני ״ םן ק רוי  אונז האט עולם, ג
אוו ש. חבר דער ײער ג־עכעבן אלמאז טע א ז  גו

ז עולם דער און לעקציע דן אי פרי עזן. צו עוו ג
ך ר דאנקען אוי  װאם אלמאזאװ ש. הבר מי

רט אוגז האט ער וי װי אינפארמי ײן אז ג צו  אנ
ט ע די טי ײטערדיג ג ארבעט, װ די צנ י ם ז ״ ש ב  טי

״ ;לעזל א בא ״ ט ר טרעזשורער, אונזער ב  חי
ן גאלדעניערג , אי ז י או הו ר וו ך האבן מי  פאר־ זי

לעקציע. דע׳ר נאך זאמלט
ר טגלידער־ אונזער פארגרעסערט האבן מי  מי

ר און שאפט, כן צו שטרעבן מי ר״ ערג ער ד  אונז
 םיי און געלט פון קװאטע אונזער םיי קװאטע,

טגלידערם. פון ען זעט איר װי מי נ ר זיי ט מי י : 
שטעליג, ר און הינטער ב אונזער װעלן מי טאן. חו

ך ר האבן אוי שיקט מי  צום דעלעגאטן 2 גע
ז יװאם פלענום װארן אפגעהאלטן אי  טן28 דעם גע

ן פעברואל ־ דעלעגאטן די האטעל. אלבערט אי  זיי
״ן טע :נ בין םערא חבר׳ א רמאן. םאל און לי  שוי
ײ ײער אפגעגעבן האבן ז טן א ז  א צו באריכט גו

ג, םפעשעל : טי  געװארן אפגעהאלטן איז װאם מי
״ ק חברים ב ז אין רעזני י מערץ• טן12 דעם הו

ך זאמלען מיר ער פאר געלט אוי  ״מארגן־ אונז
ײט״. ה ײ ר ר פ כן אין װעלן מי  איי־ געלטער די גי

קן. ר בערשי ך האבן מי  דעם פארגרעםערט אוי
ף ״ אונזער פון פארקוי בן ע ל ר ״ניי פן מי  פארקוי

ל ז װי מער פי ן איצט. בי ש אי  האבן פעברואר חוד
ר ש ; קאפיעס 75 פארקויפט מי  ; 100—מערץ חוד

.50 — אפריל דזודש
רן מיר רונג א מאבן צו פלאני ײע ש אין פ  הוד

״ פארן מאי בן ע ל ײ ט ״נ ם קרעפטן די מי  אר־ פונ
ר טעןז. שיקט האבן מי  דאלאר 25 אוין* טשעק א גע
אלן פארן אנ אצי אניז ר און פאנד ארג נאך װעלן מי

איקאר, פאקיפםי
טרעזשורער גאלדענבערנ. א

אגענט. ליטעראטור ליאבען, סערא
םעק. שוירמאן, םאל

פענםאקאלא פון בריװ א
ר דער ע ג רי א ־י ײן ליי נ בי שאן פון יו דז רא־בי  בי

ז כן פון אי  אויו־ געװארן געפייערט איקאר הי
ר ע ״ ם א ז ע טן און ש״נ אנ אז מפ פן. אי ז די או י ו  ה

דין פון ײנ ר ר װאו לאנדי, פ  דורבגעפירט האבן מי
ערונג, די ז פיי װען אי  אין דעקארירט פאסיג גע

ט צ עפו םג ט אוי  װאפ בלונוען, און פלאקאטן מי
ך האבן ש זי םן הארמאגי אטענגעגא ט צוז דער מי

ג יאנטעװדיגער נ מו טי װעזנדע. אלע פון ש אנ
ט ען רעדעם ^אג״םטערטע מי ג י  ארוי זי

 טראב
שטראכן
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 א״־נטער־ האבן װאס חבריטעם, און רים1ה ־אטן
שאן אז פאקט, ועם טראכן דז רא־בי ז בי נאר אי
 ג מעגלעך

דער פון
שער דער אדאגק ױוארן ג םאװעטי נ ו ז י  לי

דאם װען און פראגע, גאציאנאלער
״ן ל ײן װאיט א ר דער ז ע ציג ײנ טו א פ  אירער, אוי
ט אלע אז געגוג, געװען ן שו װאלט  פון פריינ

ײן זאלן םאװעטן־ןארבאנד ט ן װאך דער אף ש  או
ט האל־ע די פון אטאקעם !לע אפשלאגן ״נ ר  און פ

ם, גאנצע אי דער לעצטנם האבן וואס שג  גע־ װי
מײן צן :ו מו ש מדן און מ ע די פארלוי ג צי ײנ  א

ן :ולובה ארבעטער װעלט. דער אי
 טוב ױם דעם צוגעגעבן האבן קאליר סך א

אנג דאם און דעקלאמאציעס גע פראכט די עז  פון ג
ש; ען װאם פאלקס־לידער און םאװעטי נ ״  בא־ ז

ארן ו.לײט ט געו ע מי דיג רנ ע טן. דונ אפלאדיסמענ
ײער א ד.עהאט האט ;*רונג פי די  דערמו־ ז

דע ױו װעט און ווירקונג טיגנ ט אזי ס א פ טוי  ש
ע צו א־בעט די טאן ען. ניי ײבונג ר ר דערג  מי

ט איןט, װעלן ע, אפגעפרישטער מי ך ענערגי  זי
אגן :עמען ן דאס, דעוי ען מיר װאם אי נ  אויר־ זיי

ג. י נטערשטעל י ה :עבליבן
דער פאר אףפאניעס טגלי ־ און מי ״ניי

ך ן זי י ײנ־ פארוים. ארוקגעטאן שו א
ען איר וועט עפינ אפ־ יערלעבן דעם ג

ײלע א  װ
 קא די
 האו לעבן״

געשלאםן,
דער id פאר צאל טגלי ״. 10 און מי בן ע ל ״ ר ״נ  מי

ען ײנ  זי: ז
כן ר״ דערג

מונג ע רנ טע ײן זאל אונ ז

װעקםלער י.

נ.י. ליבערטי, ״איקאר״־ברענטש,
ז נזערץ׳ טן13 דעם און־גט, שבת ײ אי  הבר ב
ז אי,ן באביצקי י ו שערינקע א כ־עוועז ה  לכבוד װעט

שאן, יאר 9 דז בי רא| קאר״ דער וואם בי אי  ברענטש ״
שירט. האט י., נ. ליבערטי, אין  עולם דער אראנז
ך האט ן גאנץ זי ״ ט פ ר מוזי  פיין־געדעקטע בא א

שן, פןк און טי  פארזיצער, קאץ, חבר פון אפיל רי
מע די גע־װארן 1כעשאפן איז  פאר $28.84 פון םו
ײט״. דער ה ״מארגן־פריי

ן חבר דאנק םפעציעלן א קי צ בי א  געבן פאר י
אונטערנעמוגג. דער פצר פלאץ דעם

ט שאן טי דז רא־בי גרום, בי
פעק. װײנשטײן, מ

|י — א ] —I I ^ 14י | .Ut I .4 <ל, או , <

מאג, ר האבן אפריל, טן11 דעם זונ ן מי  או
ענין דער ן א. א. א. פון 69 בר. ל אבעט, פו  עליז
ו י ט דזש., נ אג עז ט א ג נ ו עז ג ־ י י ער צו ז  אונז

, צילע חבריטע ן שי ו ג ז װעלבע װי  אפגעפארן אי
 אלט שװארטץ מאקם חבר פארבאנד. םאװעטן קיין

̂ר װעגן רעדט טאםטמײםטער, טער ד*  ארבעט גו
טע פון ן חבר׳ שי ו ג  לי־ איבערכעגעבענע אלס װי

ער פון אגענט טעראטור ר ברענטש. אונז  ח:
ע א אין האט בלומענטהאל ן רעדע הארציג ז װי ע ג  אנ

טע ם הבר׳ ני שי גו ײט װי בערגעגעבנק  דער צו אי
װעגונג ארבעטער א  די צד אפעלירט האט און ב

טע דער געבן צו פארזאמלטע ן חבר׳ שי גו  א װי
ען רוי אר״. פון ברעגטש פ ק אי ארום ״ טתג

**און טעם חבר 20 « סןן • איז אזזי לי

ז אז ער, ר װעלן מאי טן7 דעם בי  מי
ם דעם מו אוכזערע פון מאקםי

ץן. קי מעכלענ
ט ג מי נ רו ע ט ם ״ ג ר האבן בז ען מי מ ענו פג  אוי

 חבר פײערן צו פלענום פון רעקאמעגדאציע די
ם ראובן ריןני:' גן 75 ב רי א . י י לי בי װערן ױ  ס׳

ן ען אלע געמאלט שוי טונג גג די פארבאריי ערו  פיי
דורכצופירן.

ר װעלן מאי |ין8 דעם רן מי ע  טן3 דעם פ״
ײ ל בי שער דער פון ױ ע, אידי מי א אנ ט ן אוי  או
טן װיי ײ צ ל ער פון ױכי ״. אונז בן ע ל ר ״ניי  מי

 אז דערװארטן,
דערפאלג א

ער ר גרוי*:ער אונז א ־ אי  באזדג־ א אלם משפהה ״
ױ עדיזאבעט, אין ברענטש דערער ײ דזש.. :  ב

ײט דער עזאמלט װערט געלעגגה  אוג־ פאר $30 ג
שין ל. הבר פרעםע. ארבעטער זער  באגריםט טאל
ענין פון נאמען אין  כזער1א פון א א א. 69 בר. ל

ײנין ר ־ב בן או קאר״ ר אי םן בר. ״  פאלכנדע די באגרי
ם ברי טעפ און הנ , л :חבר׳ ען ג י  מע־ פוירקשער, ;

ע זוירלין, רין, ײד  א קאהן. לילע ארן קאהן ס
סן רוי עגיגן ג  קאפעלע די פארשאפט האבן פארג

ט פון היי ײ ר שער דער פאריין, געזאנכ פ  בא־ רוסי
שן פון לאלײקע־ארקעסטער םי  ברענטש ־< א. א. רו

ליגדעז פון
סן א רוי ע די דאנק ג ג רג, פיאנערקע ױנ בוי

טע פון טאנטער די רג חבר׳ ן נוארק פון בוי  או
ך ע די אוי  אקאמ־ האט וועלבע שילד, טע’חבר ױנג

ף פאנירט י א. דער או פיאנ
שין תבר׳טע האט װארט שלוס אין כו ט װי  מי

כן די אין טרערן דעט פאר אלעמען באדאנקט אוי
ט, עזונ ײ־ג ט, האט און ז אג  בעסטער דער אז געז

ר פאר פרעזענט ז, אי ײט דער צו װאס אי ה עלעגנ  ג
רינדעט װערט עג ען א ג רוי ־ פון ברענטש פ אי  ״
אגט זי קאר״ ג אז צו, ז די ענ מ קו ק רי  כא־ פון צו

ט װעטן־פאבאנד ע ײטער זי זו  נאך פארזעצן װ
ט מפעט מער מי י וו-עדבן פאר אידעאל דעם אי  ז
ז געארבעט האט י  םאװעמן־ א פאר און איצט, י

שין הבר׳טע אמעריקע. ר  פרעזענטירט װערט װיג
ט םעטשד. פייגעם א מי

ט דער װנ ט פארעגדיגט װערם א  פון סאלעס מי
ען עם טענץ. און בלומענטהאל, חבריטע ײנ  פאר־ ז

װארן געלײעגט ע גע כ ײני שן טעלעגראבזײם, א י ״  צ
ײ ע א ז אלן פון טעלעכראטע הארציג אנ צי א פ :  אפי
איקאר. פון

בערענטש, איקאר ראוין־ברײנין
לינדען־ראזעל.

ם״ר. װיגושין, ראובן

״אירןאר״־ברענטש אוקלאנד
אוינזער האט מערץ׳ טן13 דעם אװנט, בת

טן ד י קלאנ או  ״
רט קלאב״ ־ רבגעפי אן דו ט״ ״ װנ ט א מי

ען .,אי־אר״־ברענטש, מ א צוז
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דײ און ױבילײ צװײטן צום ״נײלעבך באגריםן םימפאטיקער און ״אירןאר״־מיטגלידער פיטסבורגער
בירא־ביחשאן טעריטאױע אױטאנאמע אידישע

איקאר, דיםטריקט הילל
• פיטסבורג

 גארדאן יבעלא און הערמאן
ץ אםתר און םעם װי ע שנ  װי

װ ײ  מעלינגער ראוז אןון ו
שעני און םעם  םעלצער דז

ם א לי ף רבקה און װי  לי
 גערשאן אםתר און דיייװ

 קאפלאן ראוז און דזשער,
י און ארטור נ ער מי ײז  מ
ר אננא און דזשעק ע ײז  ט
ק ײזי שעני און א ײ דז  ב

 טאפ^לםקי פעגי און א.
אן יא;קל מ ״  ל
 שטראום אכרהם
ס מאקס קינ שענ  דז

לערגער סאל
ם, ,־ויליאם רי ע ױ  פילאדעלפי

ץ ר  מארקאװי
ם ץ ־יי שאװי  גער
דיקטער יעקב

ער ם. א. ײז  מ
 ראטנער הערי

ם אברחם בוי ײכ  ר
 םידער טשה
 מעלינגער משת
בערנעד לעאן

ץ ל. ^ווי םק פון אסג  באברוי
מען עלמער סק פון קיי  באברוי
ק אםקאר עטי  װאנ

יבערנאט הערי
בעל ב.

 קרופ יוםף
 הערשפעלד לעא

קין ױסן־ ענ  מ
צקי א. װי  לעכא
םאקאלסקי א.

שער ם. טש. די  טוער געזעלשאפט. אי
א און הענרי ױו  יאצקאן א
ם אי  קאץ פרידא און לו

 פרײנק אנגא
 מײקעלםאן כעסי
 םענד הערי

 שװארץ מ.
ױפעלד משה  נ

ק ט.  װנו
ער שרה ײז  מ
 געל י ם י נעל

ס  טשיילדם מאי
ל נ רמאן מי מו

אר ד  פלאטקין מאלי און איזי
א לי שו  בעק דז

ען ט ײ ר נ ע נ ״ װ

איקאר, הילל םקװערל
פיטםכורג

טע און ר גארדאן חבר׳
ען ײג פ

גאלדמאן
אן מ על ײז ה

הארעליק
לינדען

ליפמאן
לובעט

 מאגדעל
 מאטלים

 נידעלמאן
 פאול

שאר ״
םלאמבערג

אן מ ם װ״
קופער

גערשאן
לערמאן

ץ ״ ״ װי א ב ײ ל
 אלבערט ו.ערטרוד

 קאדיש מארים
 פארטגאי א.

 טוירנער ריקה
 באלטער ראוז
ד  װינער דו
ד  בארונער דו

םעניעלס ם.
 בערענפעלד ם. דאקטאר
 באזעל ל. ד. דאקטאר

 בלאט ה דז.
ס אי ד לו מאנ  דיי
 כאלדבערג תענרי
£ לי  ג־־מאן פי

שאטיז  הירשפללד בענדז
л קאװאקס 

א װין מאני  לע
 םאלניצקי ױםף

ענקם י ה.
פא האמםטעד מאגראם, סעמועל

 פא. האמםטעד, גליר״ א.
װײםבערג םעם

л קיגד פ  לי
םײגם לייבי

איקאר, ענד איםט
פיטםבורג

 יילדער נ
 לינדער םעם
 ראט םאל

שייקאבס ל.  דז
ע לי םין םי  קי

ען שרה ײג  פ
דזשאםעפםאן קלארא

אייואר, אקלאנד
פיטםבורג

 האראןוויץ הבריטע און הבר
 םלאמבערג

י טשארםק ״ ״
 גאלד

בייקער
 גאלדםטאק מרם.

ײדא  מײערם א
 שולגאלד אננא
מער משר  שווי
 קאהען טרם.
זשאסקאל מרים

 לעמפענפעלד ב.
 עללאן מ.

 פעלדמאן מאקם
л װאולהענדלער 

בלאט מרם

ם מארטין ה׳ בוי רנ  איז צװעק דער גאשט. אלש בי
ער העלפן צו געװען ן אונז ג ר ױנ טע ם־ דינ  ארוי

ײן געבן שריפטן. בוך נייעש ז

פט דער קונ מענ א ז צוז ײן געװען אי  און ש
ל. םפו ק דרו ם י. חבר א״נ  גע־ א געכעבן האט װעי

ס מ. װעגן איבערבליק לונכענעם טי וי נ רנ  שאפן בי

ע די װעגן און ײ ן טענדענצן נ שער דער אי די  אי
т:;־ву־ ^ ^ ־ ־ ^1а8־л ם  האבן קלויב פון חברי

ט ר מי א ע דעקי ג ײני ם דעם פון נומערן א  דיכטער׳
ע פאעמע. ניי

ם הבר בוי רנ ן בי ן אי ״ כ ז טונ ײ ל ײנ ך האט א  זי
ר ע ענוי ף אפגעשטעלט ג  א װאש ראלע, דער אוי

לן דארף שר״בער פראלעטארישער  דעם אין שפי
שן קאמף טאג־טעגלעכן װי  געזעלשאפטלעבע די צ

ך האט ער קי־עפטן. ײער אוי ען ז עלונג  פארגע־ ג
ט ײענ ע ל ג ײני ע פון א ײנ װערק. ז

ז $30 פון םומע א װארן געשאפן אי פא־ גע
 צו מעגלעך כדי געזאמלט, װערט װאש פאנד דעש

ײגונג די מאשן ש ײן פון דער ײעם ז  בוך נ
אמשנעלשטן.

ט גרום, חבר מי
״. лкр פרידמאן, ם בן ע ל ״ניי

 .דאיקאר״ פיטםבורגער
צװײג איסט־ענד

װן װעל איך ער פון באריכטן פרוא  אונז
ן ברענטש :קורצן אי
ר זן האבן מי װי א ט א דורבצוברעכן ב אנ  וו
שן װי ער л"־לײע־נעD״פארװערט די צ  אונז

ײג װ ר״־צ קא אי ז ״ ט, דער געװען אי מענ  אינםטרו
דן געהאלפן האט װאם רינ ם ג ע  גרעםטע די פון א״נ

ע ש די אלן דעם פון ברענטשעם אי אג  אינטערנאצי
ן ארדן ארבעטער פיטםבורו.. אי

ן האבן מיר ף אי  פאר־ 193G יאר דעם פון לוי
ט פ ״. פון קאפיעם G40 קוי ײלעבן ״נ

ר ער געשאפן האבן מי  $50 פון קװאטא אונז
פאלקם־בוך. דעם פאר

םער א אין שאפן געהאלפן האבן מיר  גרוי
 פאר געלט־קאמפאניע דער אין קװאטע די מאם
ט״. דער ײהיי ״מארגן־פר

ר שיקט האבן מי  קאג־ צום דעלעכאציע א גע
л אין פאשיזם און מלחמה געגן גרעם ^ 'п ^ р 
צו געפארן מאל ערשטע דאם איז דעלעגאט דער

שאן. א װענ ר האט ער קאנ ע ״  און געלערנט םך א ז
ען װעט ײנג צן בר טן צו ארבעט דער נו ם  דעם גונ

״איקאר״.

ר ך האבן מי ן געהאלפן םך א אוי אר־ דער אי
װײלן צו בעט  פאלקם־ דער צו דעלעגאט א דער

ײן דעלעגאציע שאן. ק דז רא־בי םט בי  האט ענד אי
מען 2,600 ארײנגעבראכט  דעלע־ דעם פאר שטי

רט האט און גאט, רכגעפי ײער דו  שײנעם א ז
ט װנ ט פאלקם־קאגפערענץ דער נאך א ײב חבר מי  א

שטיין, л><^1 50 ארײנגעבראכט האט װאם עפ

רט האבןי מיר רכגעפי ײער דו ע א ז ײנ  פײע־ ש
שאן. יאר 8 פון רונג דז רא־בי  האט לעצט צו און בי

שן דעם פאר $40 געשאפן ברענטש אונזער  שפאני
ר פאלקם־פראנט. ען מי ך טו טע אוי אצי גו טי־נ  אנ

ז ארבעט ארבעט. ר דא. אי ם װעלן מי װי  טאן. גע
ט און צ רן אי םטרי ר רעגי ט־ אלע איבער מי  מי

ר און כלידער װען מי ע ײנ מפ רן צו קא ע. װערבי ניי
םעקרעטאר. זעטמאן, ראוז

״איקאר״ אר,לאנד
״ דעם באגריםט בן ע ל ײ שאן און ״נ דז רא־בי בי



 דער פון בויער פיאנערן אידישע אײך גרוס פלאמיגער אונזער

װעלט גארער דער אין אויטאנאמיע אידישער אײנציגער און ערשטער

עקזיסטענץ. איר פון יאר דריטן צום

 װאונדערבארע אײער אויפמערקזאמקײט גרעםטער דער מיט נאך פאלגן מיר

הילף. מעגלעכע יעדע אײך געבן צו גרײט זײנען מיר און ארבעט, פיאנערן

 געבורט־ יאריגן צוױי זײן צו ״נײלעבן״ ארגאן אונזער גרום איקארישן אונזער

 פון בירא-בידזשאן, פאפולאריזירן פון ארבעט וױכטיגע דײן פאר זעץ טאג.

 סאװעטן- דעם פון פארטײדיגונג דער פאר מאסן אידישע די מאביליזירן

 מאביליזירן פון און בירא-בידזשאן א דעלמעגלעכט האט װאם פארבאנד,

אנטיםעמיטיזם. און פאשיזם געגן קאמןז אין מאםן אידישע די

״איקאד׳־קאמיטעט שטאטישער אנדזשעלעס לאם

םעקרעטאר קױרטמאן, א.

\אר.־2אי פגן צג(ײג\

 צװײג כירא־גידזשאן
 צװײג איסט־סאיד
צװײג האלױואוד

 צון־יע פעדרא סאן און ביטש לאנג
 צװײנ װילשײער

 צװײג םיטי כײ
צװײג לײק סילװער

 צװײג טערעס םיטי
 צװײנ פאמאנא און אנטעריא נױ

 צװײג טיאנגא
 צװײג װעםט סאוט
 צװײג סאיד איםט םאוט
צװײג ױגנט

ומאי.נײלעבן



ט ש־גגג רי אג ײ צװײבון צ\־בו יזזידיבו פ\־\ ב ר בי ו ץ י ״ פ\ בן ע ל ײ נ ״
יארק נױ

 קינגבערג ם.
 קורניק הערי
 רעזניק םארא
 מענדלבערג לובא

 גורןאװםקי ם.
 קאגלענץ מאלי

 מעדלין ל.
ד יעקב  בערג דו
 פערלמאן מאיר

 טײטלבערג װ.
 בערגער

 פריינד א
 באדאש

 דובראװ
 ל. י.

 עװענס
 לאמאנעץ
 דעלפינער

 מארגאלים ל.
זאלצמאן מ.

 שװיצער ם.
ק י. װי  ז
 טעמקין צ.
קאלבאם ק.
 מעלמאן א.
л רעזמער 
 דינםטאג מ.
 קאלעכמאן פ.
 קוירש י.

קאץ װיליעם
 דזשייקאיבם ב.
 זאװעליק ם.
רונעם ה.
 דיסקאונט ה.
 קופערמאן מ.
קען י.  בוי
ד מ. קינ  בוי
 פינקלשטײן י.
 טארקוס מ.

באטא,ן דאניעל

дкхл\н\г גי\\ ״גנײ^ילסו
 גאראן ב

 אנשטענדיג ט.
 גאבעל י.
 םיגל ה.
 פרידמאן ל.

 שאך םעמועל
סאלין הערמאן

 מעלצער י.
 בראװיק מעקם

 שלאפער ם.

 פינקלשטײן ה.
 מאוס טשארלם

 יאגאדניק מ.

ראזנװײץ ס.

л \\ъ גג\ג.א\זלגו
נזאםיײװגגי מי^י^ןץצר

ביענער א. ראזין א.
л הערש־אװיץ פ. בארלאו

םםעקטאר л װאדנער מייער <

д ״ױילגוב\" р ’К גנוג^ולגו 
\9 י י \ nm v) .в־

בלעק תערי אמפער שמואל
ש דוד דאלין ס. הויר

רין סעם מיגער י. מי
גראמאן מאקם פרייפעלד משה

באםין דוד קנעלאף ראובן
ר םעם ראזניבלום ה. ע ע ר די גי

פאריז אהרן ראזן ראזע
גאלאןוויץ הערי הוימהאלץ ש.

רעי פיבי קריינעם מארים
געלעם מאקם שאכנאװ מעקם

פרידמאן דזשעק פאטשינםקי נ.
1ש

PU יגןןץב פג\ גװג^װלװ \ ר ײ ו פ
 יפער ני *ן

 ־שלייפער מ־
ײדין איי  פר

 פריידין
װין «יןקם  לע

 קאופמאן באן
 גומאנאװ ע.
פ. י.
װײג י. ראזנצ

 פאזנער א.
л װייםמאן 
 יאקאיװיץ מ. ם.

םיגל סאל
 בראסינ) ליבקנעכט ?ארל

 בראםינא אוירשעם
 יאגאדא לויבעט

л ליף 
ט ל. סמי

 האראװיץ <.

 לעפקא י.
 שיטמאן א.

 קאראםיק ב.

 סיטמאן פ.

האראאװיץ י.

\э געג^זלגץ \
 קעלף מארים

 מאגידםאן םעם
 פערםקי פא.ל

 קראװעצקי מיכל
 קליעיבערג דזשאו

 לערער ױםף
 טאװביס מאניא

מין שטײן בני בינ  רו
 ראזמאן מעקס

 םטײן סעם
 קאיל דזשו
 נאװאק מעקם
 פאט משה
 װאל רחל

 װאל משה
 בלאט מישא

םקין מ.  זי
 קאפלאן םאל

ד יעקי קינ ױו  ר
 האבער שלמדז

 בערנואן אכשון
 סעדאף יעקב
ראם טשה

 לאפין פ.
л מוד 
 מאםדען מ.
 אבמאן א.

 יאפע י.

\גגו\זל- גזשגז
 זיםמאן ל.

 מאנדעל אב.
 אײיבעלוס ם.

 קעשנור שרה
 נאטען א אן

 זאפלאװםקי מרים
 קרעמער םאפי
 פרענקעל מיכל

א םי  קארן זו
 העלפאגט מעקס
 ראש הערי
 םיגל לואי

 פאלאק ם.
 יבענדער לואי

 קארטען שמואל
ױגענפעלד אל.  בו

 ציפעם ראוז
ציפעם מארים

 חאדאם א.
ת י. ױ  ח
 לאנדא ג.

הײט וו.
שט״ן י. ארענ
ריכטער ב.

\ גגוג^זלסו яхш פ\ н
 םאגטירער מאקם
גראם

 שטארקמאן
 אגאטע מ.

 טעםערמאן
 לעבעװיטש

 סאמםינאװיף
 העלפאנד
האפמאן

 םעלדבערג
 פעלדמאן פ.
 פעלדבערג י.
 פעלדמאן י.

 אגאטע רובין
 םעלדבערג שלמה

 םעצמאן ע.
טאנק

רויטבלאט י.

הערי
פרענק

 ג$ולדבג\\־ג פ\\ גג\ג*ו\זלגו
л אםאל 
ברראװ י.

ш.־ \ д פ\ тн и и х ш х ! л н■
בלאשאןוו ם. ריטשמען אידע

л טאמאשעװםקי הערי ריטשטאן
ק ה. לעװיט א אײנגלי

 ג\^ל .w \\ъ גטגאװלגו
גאוױאדענקא יעקב ראניפער מארטין

ו ג ל װ ^ גריץ פ\־\ ג
 גריץ מעקם

ץ ה.  ראבינאװי

 בערגער ה.
 מאםקאװיטש

םינגער י.

 ראזנבערג ל.
 דזשעק

 סטומפ םאל
 גריץ פרעגק
מאקם

\r\R\! .w גמג^גזלגו
אקור װינ קאהן מ.
^ טשאמעט בלאק

נ / שטערן נ שטיינדל
זאלקין י. ריטש

לג\ך11\־ .ב. ג(\ג^װלל\
גאלדשטײן י. גאניפאלער מ.

בארגעל װ. ן י ראז מ.
קאגאד שײנבאום י.

הירש מ. ראלער ב.
קארפ רכ סאל בו גינז

איהאר״ ברײניו ״ראובן ,)יארר :װ
פאזנער ם. ראװנער א.
םט״נבערג ב. שאנין י. ט
דזשערום פ. םט״נבערג ׳.
קאראם נ. אורבאך ק.
ראמאנאװםקי א. האלמשטאק י.
קאהן ה. בערגםאן ה.
בינדער מ. דזשײקאמסאן מ.

״איקאר״ ם)בראנר
גליקמאן אפלבוים

בין ה. רו אדלער
פאךבערג ד אנ מ ד״

אײזנבערג לעײיז
טשופאק גארנעט
׳בראדםקי ליפצין
שעגקמאן בין ם. רו

ליבערמאן האלפערין
לײזעראװיטש

\ ״איסאר״ אמאלגאמײטעד
מענים א. שוםטראװ
מאםלאװ ב. שואעסער ראוז

מורוץ באראן עלא
מעריםאן א. באראן ה.
מעיקנס י. בארפום ראכל
л מעיקנם בענדער פ.
л ליפקין ע װי בראכמאן םיל

װין חנה לע בלאט ה.
לעװין שלום בעליםאן חבר׳טע

לואמיס ם. גאלדנבערג חבד׳טע

םאלאצא ם. גריץ
םקלאר קין רוז ג

םוגעץ חבר׳טע גאטלייב
קין א. ײט צ ̂נא גרינבלאט א
קין י. ײט צ גארעליק עליזאבעט
פארדי מ. גוז
פרידמאן ב. טקין א. גו

פלענזער מערי גאלדבערג א.
קרוגלאק ל. л דזשאזעפםאן

רעיפמאן ראוז л העריםאן
רודא ט. האלפערן דז.
ראבינאף א. דאו חײם װי

ק חבר׳טע רעזני ין א. װי
שט״ן ראט זברידזשער י.

שולמאן ב. זלאטין ח.

שער י. л טאשמאן

שינדער א. מארים פ.

)1937 ׳ומ«י ײלעבן



יארה נױ
א ג ח ױי ג צ טו ג א ר ט ל װ א טו \ ג ג פ

ן ד. װי ר י ו א בענדער «.
װא פין ע אל כ ט ר ע ב א ײן ד ט ש פ ע

ן י. פי ל א כ к. ד ײנ ר פ

ר א. ע ט נ רי ד י. ל ע פ ענ ײז װ
ן ד. הי ש א

ב ץ איי װי א מ א ק ן ל. הי ש א
ײן ק. ט ש נ בי רו ״ן ב. ט ש ל ר ע פ

איהאר באםטאן
ם רי גלאם מא עלי ס. ן י

אן ם. ם בינ א ר בלאק י.

םאן ם. קארט ס.

אן ה. מ ל ע ז טאר ס.

אן ם. מ ד רי פ ן דארא לי ק רי
ק שש. כי ע בינ א ר אלד ג

אן ה. ם מ ײ ש ט ט ע. װי ע ל
פאגעל י. л אן ם מ שיי ט
קי מ. ם םאבונ סטאר
ן ה. ע. י אז ר ם א. ראכלי
ר י. פע שיי א ן אנ װי ק
ײן י. ט ש רנ א ב אן א. מ ה א

איקאר םיראקװז
ן א. קי ש א к. ש ט װי א ק ם א מ
ק ם. פינ א ד י אן אי מ אל ק
ל ס. קע פינ ץ סעם װי ר הו

ץ װי א ק ל בע פערבארט מרם.
כאקם ל. ק מרם. ײ כ
л װער ל םי ש אנא> ט װי א ק ם א מ
לאפארם מ. ב יי. שו
ש ב. רט שאדו ט פ לי נעלםאן פי
ן ב. קי ש א л װעקםלער
רא מ. שאפי שאמעם׳ פ.
א מ. ר אפי ש דין ט. בעיז
אן ל. ראטמ טן ײ ץ נ װי ע ר גו

ראקםאן םאם л אן מ אלד ג
ײן ה. ט ט ש ײנ װ ׳ דאראף י.

אנטאניא םאן
ן ה. טיי ש פ ע ר י. ע פ שיי
אן י. מ ש ר הי ר ל. ע ײפ ש

אדלער מעט ײן סעם ש אנ ם
אפע י. י ײן ם. מרם. ש אנ ם
אן י. ם ד װי א ד ץ שאל שי פ לי
л א,ן מ ל״ ק ץ .2 שי פ לי

װ מרם. א ל אי ר ב װי י. ע ל
אן י. מ פעלד װי זאנא ע ל

א װי ל אן םי מ ײ ם х. .אלבערטם ה

אריג. פארטלאנד,
א שא׳ץ דז. לי ש א. ־א. ט װי א פ סי א

ם י. שערני ט א מרם. ן אננ טי ל א מ
א די א ש”אם ט. ? ױט קענטאר מ. £או

ר! ו ה ד ר א װי ל קאץ סי
י <\ .л

אהן שעם ק
ר מ. ע ד ״ םנ л ר ע נ װי

װילקעם־באר
קאפלאן לע״יז

םיגל ד אנ רל קו

אן מ ר ע װ ל םי שטערן
ןבלום די ענ ה
פאקס

л ,ן קי ל א סטעמפארד מ ץ װי א מ א ם
אן, ד׳■ מ ק ל ע ײ ד נג רי פ ם אן מ ב לי

נארפאלק,
נזײתוא\ л פ>ץ\ גטואגזלגו

 זײדמאן לואים
זיידמאן פ.
 װענטלער נ.

 װעגםלער יעטא
ק ײזי  זײדמאן א

זײדמאן רעבער,א

בערגער
 באבראװ לואים

 װײסמאז
 קאהן מ.
 קאהן מ.

מידמאן מעקם

פאקיפסי

קי מ. ם ע ד א л ק ס נ רי ב א ד
ן ע. א מ צ א ק י ז א ן ב א מ ד ײ ז
א ם. י. אז ל ע ש ז צעװיע י.
ר י. ע פ קו ן ל. י ז א ר
קי מ. ם פ א ק ם מ. לו ב נ אז ר

רעפיס, גדענד
ל ל. ץ\9 \•3ג(ןןא\ץל ^ א יג\י0ו

л א ק א ד א נ רט י. ע ב ר ע ג
א ל. ק א ד א נ ן י. י ק ם א ב

ק אב. ם א אנ ד מ א ל ר פ. ע ג נ םי
ר מ. ע ג נ םי

אמאהא,
ו ב ל װ א טו ײ\ л יג\3 נ ל \ )

ג פ. ר ע ב ז נ י ג פאקם ל.
ה ש װ מ א ג ל א ד רעצקי

אן א. מ ר א פ ן בען י ט ר א מ
ן א. ײ ל ק ן ל. א װ ל א װ
ן ב. י י ל ק ן ם. א װ ל א װ

ג ש. ר ע ב ז נ י ג

אלבאני
םאינםקי מעקם л ם לו ב

л קי ם אנ ס ם ם. בלו

1 ץ ענ בל א ק л יבלום

ם ה. ק ל װי
ל ע. ק ײ  מ
ר ם. ע קל ע מ

ל ט. ג םי л ן א מ ז א ל ג
л ץ אנ ס אן מ. ד ר א ג
л ר ע ג נ םי א פ л א ש ט י ט א פ
л י ק ם נ י ל ע ב л ױ כן פ לי
л װ א ר ו ט ף ם. א ק י נ א ק
װ ם. א ר ו ט ן א. א מ ק רי ב

בינגעמטאן
װ י. א ק י ד ו ז h ם ו ק ג י פ

ן אברהם ײ ט ש נ ע ז ײ ן מ. א י ז ״ ר

ן מ. י ז ײ ר ף ל. רו
ד ו ה ד י נ א מ

ן י. ־ , י ג י י ר פ
ן א. ל. א מ ל י ה

ט ה. ײ ה ל ד ײ א ר ה. ע ט כ ע ש
ק י נ ז ע ר ל ר י ו ץ פ שי פ י ן лמ ל ו מרם. א

לד א ג л п ן ו מרם. א ן י. א מ ר ע ב
װ ל. א ל ע ג ע נ ן ם. א מ ר ע ב

ר ע ג רי ב ל. א װ ש
ב? אטענ ר л п ן ו מרם. א ב ג. א װ ש
ין י ו אז אר ה л п ן ו מרם. א ש װ. לי א ק

פילאדעלפיע,
־ ס ל װ א טו \ ג ץ 1 פ к ш

ן מ. א מ פ ו א ה ר ה. ע נ ל י װ
על מו ע גיערםאן ם ם רי ב ר ח א ש

ן ײ ם מ רו ן דעם ג ב ע ל ײ נ ן צו ״ ײ ן ז ט ״ װ . צ ײ ל י ב ױ

ר ע ט ל ס. א לי כ א מ

מענד בעםי  דיי
 דײמעגד י.

 טאפלאגםקי אב.
 טאפלאנסקי פעני
 שוירמאן םאל

 שויו־מאן םילװיא
 גודעם ז. ה.
 בעיזער מ.

 קעם ראבין
 קעם רוזי
 םטײנמען ליאן
 שאיב םעם

 שאיב ב.
 פעננער איזידאר

 פעננער רוז
 פארבער לואיס
 גרוער פנחם

בין םידני ױ ל

 טאיב הײם
 טאיב סעם

 םטאװםקי װיליאם
 םטײנמאן העדװערט

ױיסמאן ט.  ו

 רעזניק ח.
ן םערא בי  ליו
 גרי[ משה
 גולדענבערג ראזע

 גאלדםטײן װיליאם
ארט ז.

 םילבער דעױו
 םטאל עלעקם

 גולדענבערג אב.
מען ז.  םיי

 א.וקלי ענרי
 לאצקי מאלי

גום

״איהאר״ בראנזוױלער
 קאפליער ה.
 קאפלער מ.
שט״ן י.  גאלד
 דװארקים ם.
 םאפראן ה.
 קאדען מ.
ם ה. װי ײ  ד
װין ג. לע

טלין ל. גי

 קראםנאװ א.
קין נ. ײ ה
גראבער ב.
 גרינבערג פ.
 פרידלענדער ײ
שאצאװ ל.

 ׳בר. ״איקאר״ סײד װעסט נארט
שיקאגא

 ציפארין חבר׳טע און חבר
 מענדעל חבר׳טע און חבר
 דובאװ חבר׳טע און חבר
 עגןראיז חבר׳טע און חבר
 םעקולער חברטע און חבר
 האלפערין דר. חבר
 םוכאראװ דר. חבר
ט חבר װי  לע
 נאדלער דר. חבר
טין חבר  ענ
שאטאיװם-קי חבר

כין דר. חבר  רו
 געלער חבר
 שװארץ חבר

 ליף חברטע
אםין חבר  י

 פאדלאגאן חבר׳טע
 קאראבעלניק חבר
זין חבר י  רי

 גאלין חבר׳טע
 מילער חבר
קין חבר הענ

 ברענטש, ״איקאר״ ראובן־ברײױן
לינדעךראאל

שין л חבר׳טע און חבר גו  װי
ק ״ ײזי  מערין א
 לאװ ״
ד ״  ניזנען דו
רין ״  ג
 לער י ש ״
 האנדשער ״
פורקשנער ״

 בלומענטאל חבר׳טע און חבר
 קאד׳ז ראזע חבר׳טע
ליע חבר׳טע  קאהן לי

ע חבר ט ר׳ ב ח ך  על:טונר או
רלין חבר׳טע און חבר  זי
 שװארטץ מאקם חבר׳טע און חבד
טאלטשין ל. תבר׳טע און חבר

\
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״איקאר״ פארקוױי איסטערן

״ אונזער כרום פלאמיגער אוגזער בן ע ל ײ  צו ״נ

ן ״ טן ז ײ װ . צ י לי בי ״. לעבן זאל ױ ײלעבן ״נ

D. , ן ע ז א םעקרעטאר. ר

״איקאר״ בראנקם נארד
ע יאר דרײ די מי א אנ ט י ן או אן אי ש דז בי ך ח  זאל בי

ן י י נג פון קװאל א ז  װײטערדיגער פאו באגײםטערו
ארבעט.

D. , ן ה א םעקרעטאר. ק

 פון פרײנט ברײטאךביטש
בירא־ביחשאן

פילאדעלפיער סויט פון איקאריםטן מיר,
 זשורנאל אונזער באגריםן ברענטש, איקאר

״ ן ב ע ל ״ נ ן צו ״ י י טן ז ײ װ י צ לי בי ר און ױ  מי
שן ן דערפאלכ אים זויגט ײן אי ער ז ג כטי  ארבעט װי

פארבאנד. סאװעטן פארן און בירא־בידזשאן פאר

Л , ר א ל ײ סעק. ט

יארלו ױו איקאר, אמאלגאמײטעד
״ דעם גריםט ן ב ע ל ״ נ ײן צו ״ ן ז ט ״ װ ײ. צ ל בי  ױ

ט 50 פאר ארבעטן װעלן מיר נ ז י  סירקולאציע. טי
ײן צו טן ז ײ. דרי ל בי ױ

״איקאר״ אײלאנד םטעטן
״ דעם גרוס פלא׳מיגער אונזער בן ע ל ײ ן צו ״נ ו י  ז
טן י װי ײ. צ ל בי ר ױ ך פארפליכטן מי י ־ ז צו ג ר״  א
ט דריגגען ״ דעם מי לעבן י ן ״גי  א,ידי- יעדער אי

. שער ז י הו

?■ур האראװיץ, ח י, ____________

חשעמײקא איקאר, ברײנין ראובן
קן מיר גן אונזער שי ״ דעם גרוס פלאמי לעבן  ״גיי

ײן צו טן ז ײ װ . צ י לי בי ױ

סעק. ראםאנאפםקי, א.

גן אונזער  הארצי
ן ג רי א ־י י װי װ צ ל בי ױ

געצאג ױסף
קאלאװ שאול
עטקי אליעזר בן פ:חם

לאצער מ.
לאקס העלען

לאצער שרה
בערלאנד עטעל

מאנד דוד דיי
בערלאנד יצחק
פרידמאן שרה

םילװער איידע
עפשטײן עני

פאלין א. מ.
װארד אײדא

סילודער םעם
עפשטיין י.

פאלין א. מ. מרם.
לעװי בערטא

מאן ראזי נ רי ג

״ ײלעבן ן צו נ ״ ז

 גודמאן י.
 םעםפרידמאן

 לעװי
מאן ב. רינ  ג

 גודנזאן דארע
 לײיבמאן י.

ע װי ל  טוראװער סי
 םינגער דזשעםיע

 גאלדענבערג טײבל
ה  לײבמאן חו
ד מרס. מאנ  דיי
 פארמאן םעם

לאנאװ מאיר  אי
ה  אוילאנאװ הו

ן ױםף  מאצקי
 סמאלאק םעם

 פערלמאן ה.

 טוראװער מ.
קאלאף אברהם םטרײהער ׳אקם

)1937 למאי,ני/עבן

פאול םט.
דעם גרום

זל•

״ אונזער באגריםן מיר בן ע ל ײ ן צו ״נ ״ טן ז ײ װ  צ
ײ ל בי ר און ױ  פארשפרײטן צו זיך פארפלינטן מי

ן אים שער יעדער אי . אידי ז י הו

ארגאג״זער. קאמינסקי, י.

״איקאר״ פענםהאלא
גן א / גרום פלאמי ׳ בן ע ל י י נ  אומערמידלעכן דעם ״

ן ליכט פון טרעגער שן אויפקלערונג או װי  די צ
שע די פאלקםמאסן. אי

 דער־ האט יואם איקאר, דער זאל לעבן לאנג
םצוגעבן מעגלעכט ן ארוי טן או שפר״  דעם פאי
!זשורנאל

סעק. װעקםלער, י.

יארק נװ
מארים םייפער מאקם
י ז שנײדער דזשעק גריז אי

״ דעם באגריםן מיר לעבן ן צו ״ניי ״  ז
טן י װ צװי ל בי ױ

םאכנאװ ק. און ה.

״איקאר״ מאונטװערנאן
״ צום גרום אונזער ײלעבן ן צו ״נ ״  ז

טן ײ װ ײ. צ ל בי ױ

_ , י.__________________ ס ו ק םעקרעטאר. א

״איקאר״ רעפידם גרענד
גן אונזער בן אונזער גרום הארצי ע ל ״ ן צו ״נ ״  ז
ײטן ײ. צוו ל בי ױ

םעק. נאדאלםקי, ל

״איקאר״ װילמינטאן
שע די גרום פלאמיגער אונזער די  פיאנערן אי

ן •ערשטער דער פון בויער ער או ג צי  אירישער אײנ

ע מי א טאנ י ן או װעלט. ג$רער דער אי

и 1

 ״איקאוא ברענטש פרויען
מילװאקי

 ״נײלעבן״ צום גרום בלאמיגער אונזער
יובילײ. צװײטן זײן צו

!״נײלעגן״ אונזער לעבן זאל

.עקם שאפירא, לױבא

״איקאר״ אמאהא
שע יאר דרײ פון געלעגנהײט דער צו רי  אויטא־ אי

קן נאמיע, ר שי  די כרום ברידערלעכן אוגזער מי
שע די ען װאם פיאנערן אי י ע. די בו אמי טאנ אוי
סן מיר ך גרי י ״ או בן ע ל ײ ״ צו ״נ ן ז י  ז
טן ײ װ ױ. צ ל בי ױ

םעק■ קלײן, ב

״איקאר״ פאלןיפםי
״ דעם גרוס אונזער לעבן י י ײן צו ״נ ײ־ ז װ  צ

גן ארי . י י לי ר ױבי ך פאדפליכטן מי י  דער־ צו ז

ט גרײבן ״ דעם מי בן ע ײל שע יעדע ״נ די ז אי י ו  ה

ן שטאט. אונזער אי

סעק. שערמאן, ס.

ברענטש ,״איקאר׳ פאול םט.
ײן שיקט םונג הארציגע און שײערלעכע ז רי אג  ב

גן2 דעם צו רי א ״ ־י ל בי  באליבט[ דעם םרן ױ
שורנאל פאלקם ״. ז ײלעבן ! ״ג

\ פארזיצער אולאנאװ, מ
, ל■ װי ל ל טרעזש. םעק. ל

לײ־קאםע ארדן ארב. פאול םט.
קן מיר ער שי  דעם צו גרום ברודערלעבן אונז

טן מליג שורנאל פאלקם כ ״ ז בן ע ל ײן צו ״ניי  ז
געבורטםטאג. טן2

ט. לייבמאן, י. פרעוידענ
, ל■ װי ל סעק.־טרעזש. ל

בר. ״איקאר״ אנטאריא פאמאנא,
״ דעם גרוס פלאמיכן אונזער ן צו ״כײלעבן ײ  ז

טן ײ. צײ־י ל בי ױ
-סע גרינשטײן, ה.



״איקאר״ קאנאדער —נ
 קאנאדער ן פו ־עקזעקוטױוע נאציאנאלע

ע שיקט ,״איקאר״ נ ״  דער צו גרוםן חברישע ז
 ״איקאר״ אמעריקאנעם דעם צו און רעדאקציע

 יאריגן צװײ דעם פון געלעגנתײט דער צו
ליי ״ניילעבן״. זשורנאל דעם פון ױבי

ף, ל. א ד ל א  פארזיצער לן
םעקרעטאר. אבראמאוױטש, ח.

 קאמיטעט שטאט פילאדעלפיער
״איקאר״

ײלעבן״ אונזער גרוס פלאטיגן אונזער ײן צו ״נ  ז
י יאריגן 2 לי בי ױ

 ״איקאר״ באליבטער אונזער זאל לעבן לאגג
״ניילעבן״. #וגאן

 דער פארבאנד. סאװעטן דער זאל לעבן לאגג
 אונטעררריקטע אלע פאר שטראל ליכטיגםטער

װעלט. דער אין
 םימבאל דער בירא־בידזשאן, זאל לעבן לאנג

ג דער עו נ ו ז י  איבער פראגע אידישער דער פון לי
װעלט. גאנצער דעד

םעקר. ליאן, .0

״איקאר״ אטלאנטא
מער  אויטא־ אידישער דער גרום פלאמיגער או

״. דריטן איר צו נאטיע ל בי ג ױ טי ײ צ כ ל״  ג

ר גריםן ײלעבן״ »ונזער מי ײן צו ״נ װײטן ז  צ

ײ. ל ױבי

םעקרעטאר• מעו־־לין, ע

״איהאר״ שיקאגא

 ארגאן אונזער צו גרום פלאמיגער אזנזער

״ אריגן צװײ זיייין צו »נ״לעבן ליי. י ױבי

םעקרעטאר רובין, י. דר.

״אילןאר״ ױעגא סאן
ײלעבן״ אוגזער גרום הארצי#*ר אונזער  צו ״נ

״ ?יין װ אריגן צ געבורט־טאג״ י

л ,םעלןרעטאר. בוגייםקי

1937 טז,24 אפריל
ם פארזאמלטע די טיר  חברים די לכבוד באנקעט ב״
 דעם באגריםן לעכאיװיצקי, א. און אלקי״ן ».

ײן צו *נײלעבן״ װײטן ז ײ. צ ל ױבי

״איקאד׳ עמבאי פאר^
שע די גרום ברודערלעכן נזער די אי א שיקן מיר

ע אידישער דער פון בויער פיאנערן אמי טאנ אוי

בירא־ב אין

״איקאר״ נארפאלק

 גריסן מיר

ליי,  און ױבי

שן אים  צװי

באפאידישער

גרום אוגזער

זשאן.

םעקרעטאר. ריפין, א.

״ ווונזער ן צו ״גיילעבן י  טן2 זי

ך פארפליכטן מיר  פארשפרײטן צו זי

 אונזער םון שיכטן ברײטםטע די

עלקערוגג

םעק. קאפםקי, מ.

הערבסט י. חבר פון אנדענק אין
שע די ען װאם פיאנערן אידי בוי

שע די אמיע אידי ירביליי/ דריטן איר צו אויטאנ
 די/ פון אײגער געװען איז זערבםט
ד די נלײגט דונ  שטײנער. ג

קינדער און הערבםט בר׳טע

י■ חבר װאיו
ג האבן װאם

ך

־ױער־רעזאלוציע
 איקאר, בראנקס פון מיטגלידער

טיגן דעם ציי ט פרי  אונזער פון טוי
 גלײכ־ לינדענטהאל. מאקם חבר עם

ם מיר ע אונזער אוי מפאטי  צו סי
 דער אין אז האפן, מיר נטהאל.

טײער אזוי געװען איז װאם קאר,

ט
 די מיר,
ף טרויערן  אוי

 איבערגעגעבענ
ג טי ״  דריקן צ

ח חבר׳טע נ  לי
א פון ארבעט

א)יר נעןגעפי זי װעט לינןענטהאל, חבר דעם
טר״םט.

 סעקרעטאר אפעלבױם, מערי
ארגאנײזער. אדלעל לאה

טוױער־רעזאלוציע
ר׳/ איםט־םילד פון מיטגלידער די מיר, קא אי  ״

ם דריקן ם אונזער אוי  אונזער צו באדויערן גרוי
 מעםאמ, באםיע חבר׳טע פראטאקאל־םעקרעטארין,

 רבקה שװעםטער, איר פון פארלוםט אוייפן
ראזענפעלה

 געפינען װעט באםיע חבר׳טע אז האפן, מיר
 װעלכע ״איקאר״, פון ארבעט דער אין טרײםט א

ר און ליב אזוי געווען איז ע  שװעםטער איר ט״
זן לעבן. איר פון טאג לעצטן בי

ר ערע I אנדענק אי
קאליפ. אגדזש״ לאם קאפילאװ, פאלע

רעזאלוציע טרױער
 טרויערט לײען־קרײז, בערגעלםאן דוד דער

ט צוזאמען ף מארקין חבר׳טע און חבר מי  אוי
םן דעם רוי ר פון פארלוםט ג ע ״ זון. באלייבטן ז

 זאלט װעלט שענערער א פאר ארבעט אײעד אין
ר געפינען איר ע טר״םט. א״

 םייד וועםט נארד דעם פון מיטגלידער די מיר,
ם דריקן ״איקאר״ ל אונזער אוי טגעפי  די צו מי

ף מארקין חברים  זײער פון פארלוםט דעם אוי
זון. געליבטן
 בירא־ פאר ארבעט אײער אין זאלט איר

שאן טרײםט. אוײער געפינען בידז

טרױער־רעזאלוציע

שן דעם באדויערן מיר גן און טראגי ײטי צ  פרי
ט  יבוש ראוז חבר׳טע בוש. ראוז חבר׳טע פון טוי

 איבער־ און אקטױוםטע די פון אײנע געװען איז
 ״איקאר״ בראנזװילער אין טוערינם געגעבנםטע

קן מיר ך שי  איר טרײםט־װארט אונזער אוי
 דער אין אז האפן, מיר קינדער. אירע און מאן

 אזוי געװען איז יװאם איקאר, פון טעטיגקײט
ר ע ײ װעלן פארשטארבענער, דער ט״  כעפינען ז
טרײםט. זייער

״איקאר׳/ פון קאמ. עקז. נאציאנאלע
ארגאגײזער. נאצ. עפשטיין, אב.

רעזאלוציע טרויער
 אנדזשעלעם לאם אין איקאר ק. ש. דער
ס דריקט ן אוי ״ פן ז ף טרויער טי ט דעם אוי  טוי

 רבקה חבר׳טע איבערגעגעבענער אונזער פון
ע ראזענפעלד, נ ״ ם די פון א  דער פון גרעדערינ

אן ש ח אבי ר ײג בי  ארבעט דער אין ״איקאר״. צוו
 ראזעג־ שמואל חברים רי זאלן איקאר דעם פאר

ן איר . דאזענפעלד נעט און חבר איר פעלד ו  ז
ף טרייפט געפינען פארלוםט. דעם אוי

4םעל קערטמאן, א.

טרױער־רעזאלוציע
ם דריקן מיר פן אונזער אוי  צו טיטגעפיל טי

ט איזידאר און מעקם מיטגלידער אונזערע װי  לע
םן זײער אין קארנפילד ראוז און רוי  פארלוםט ג

בן ט צולי ר פון טוי ע ״  באװאוסטן דעם ברודער, ז
לעװיט. ױאל קינםטלער

ײ זןןלן  אי־ זײער א,ין טרײםט א געפינ^ן ז
 בירא־ און ״אילאר״ פאר׳ן ארבעט בערגעבענער1

שאן אינםטיטוט. בידז
\« ^י פג\ \אגזיגגנ\גו2 ו

л ,סעקל. טשײמםאן
W••, ̂יונזבויבוץנו ביר«־ביךןש^\ Tip 

םע?רעטא■ יעלין, מ.
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 \אװיבונוט2'־י\אד2י״א שבו^בוישנור וױ^דסגװ־
״ױילנוב\יי באגדיגזבו

 שילוט ״איהאר״־קאמיטעט שטאטישער יארקער נױ דער
 אונזער פוז ױבילײ יאריגן צװײ דעם צו גרום םלאימיגן זײן

״נײלעבן״. זשורנאל

 די צװישן אײנגעפונדעװעט זיד האט ״נײלעבן״ דער
גע־ איז און ארגאניזאציע אונזער פוז מיטגלידער און טוער
 די פון הענט די אין אינםטרומענט װיכטיגער א װארן

 אלע פוז דורכפירונג געהעריגער דער פאר ״איקאריםטן״
טעטעקײטן. אונזערע

 ארײנצודרינגען באװיזז אויר האט ״נײלעבז״ דער
 פאלקס־מאםן אידישע די פון שיכטז ברײטערע די צוױשן

 װעגן אויפקלעחנג און אפהאנדלוע אלזײטיגער דער דורד
 װעגז און בירא־בידזשאז איז אנטװיקלונגען היםטארישע די
 ברײטע די פאד שטײען װעלכע פראגז, טאג־טעגלעבע די

פאלקם־טאםן. אידישע
פאר־ ױביליי צװײ־יאריגן זײן פון געלעגנהײט דער בײ .

 פארשפרײטז און ארבעט די פארצוזעצן זיר מיר טז 0פ:
טויזנ־ און הונדערטער נײע דערגרײכן און זשורנאל אונז״ר

לײענער. טער
, .ל דר. ו ו א צ א פארזיצער ש

םעקרעטאר י, р צ י ו ו א כ ע ל .א

ר ב ן ח ב ו א ן ר י נ ײ ר ט ב ק נ א ם ד ע ״ ד ר א ת י א ך ״ א  פ

ר ע ג ד נ ו ס י ר ג א ו ב ן צ י י 7 ז ן5 ט ײ ־ ל י ב ױ

.1937 טערץ׳ טז19 נױ־יארק,
 אלמאזאװ, ש.

 ״איקאר״׳
 בראדװײ, 799

ניױיארק•

—:חבר ליבער
 פאר דאנק טיפםטז מײן אײר אויםצודריקז מיר דערלויבט

 גע־ געהאט מייר האט איר װאם טעלעגראמע, פרײנטלעכער אײער
 קונץ טשארלם פראפעםאר ױגנט־פרײנט, מײז מיט צוזאמען שיקט

 פינח־ מײן צו באזונדער), בריװ א יהײנט שרײב איר װעמען (צו
געבורטםטאו.. ■זיבעציגםטן און

 װערט מײן הויד צו אוז איבער שאצט זאייר א געפין, איך
 קאן באדײטונג א פאר װאם דען אידײע• גרױםער אונזער פאר

 פאר־ איז בירא־בידזשאן פאר טעטיגסץט שװאכע זײער מײן האבן
 אומדערמידלע־ אוז אומאױפהערלעכער ריזיגער, אײער מיט גלײך
 איז זיד איד פיל לײדער פארנעם. גרויםן אזא פון ארבעט, כער
 מיט אז מיר קומט רײדן דאם און צו־שװאד צײט לעצטער דער

מאטערניש. גרויס
חבר. ליבער אײד, צו גרום הארציגםטער מײן

ערגעבענער, אײער
ן ב ו א . ר ז י נ י י ר ב

Enjoy the varied scenic vistas and historic monu- 
ments of this largest country in the world — while 
witnessing on every hand the evidences of history- 
making social achievement. This year the many 
peoples of the Soviet Union observe the 20th Anni- 
versary of their revolution. Fast air, train and boat 
connections give easy access to Leningrad, Moscow, 
Kiev and Odessa . . . whence a wide variety of tours 
may include a cruise down the Volga, excursions 
through the mighty Caucasus range, a steamer trip 
along the Black Sea Riviera to sunny Crimea and 
colorful Ukraine. Ask Intourist about the more than 
100 special-interest groups under the leadership of 
outstanding Americans.

C O N S U L T  Y O U R  T R A V E L  A G E N T

Select from the many 
itineraries available at 
inclusive ra tes of $15 per 
day first class, $8 tourist,
$5 th ird  . . . providing all 
transporta tion  on tour in 
the U.S.S.R., fine hotels, 
meals, sightseeing and 
guide-interpreter service.
For map of the Soviet 
Union and Booklet N 1-5, 
write to

INTOURIST, inc.
545 Fifth Avenue, New York

860 North Michigan Avenue 756 South Broadway
Chicago Los Angeles
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MAKE YOUR DREAM COME TRUE!

Visit the Soviet  Union
T H I S  S U M M E R

M ake up your m ind now to v is it th e  Soviet U nion th is  Sum m er. N ever again  
p e rh ap s w ill you have an  o pportun ity  such  as now p re sen ts  itself.
H ere  is a to u r of fo rty-eigh t days w hich tak es  you 6,000 m iles to  L eningrad , 
M oscow, cru ising  th e  V olga R iver, w ith  stopovers in  m any ports, Kiev, K harkov, 
O dessa, th e  B lack  Sea R iviera. Y our chance to  see Soviet fac to ries , co llective 
farm s, schools, to  see for yourse lf ju s t  how th e  Soviet w ork ers  live.
T h is to u r  has been  carefu lly  p lanned  m onths ahead . E very  com fort and  advan- 
tag e  aw aits  you, and  w ith  th is  to u r you enjoy m any special priv ileges.

A Special Tour Sponsored by 
“SOVIET RUSSIA TODAY״

T h e  S o v ie t  R u ss ia  T od ay  T our w h ich  le a v e s  N ew  Y ork J u ly  7th w ill be led by  D r. F red  W . 
ln g v o ls ta d , a fea tu re  w h ich  p laces th is  tour co m p le te ly  in  a c la ss  all b y  itse lf . D r. Infirvolstad  
is  on e of th e  m o st  flu en t lectu rers and in ter e st in g  p e rso n a litie s  in  A m er ica  to d a y . A  traveler  
of lon g  exp erien ce . H e w ill lec tu re  ev ery  d a y  on th e  b oat and is equipped to look  o u t for 
ev ery  com fort for h is  fe llo w -tra v e ler s . H e k n o w s th e S o v ie t  U n io n  th o ro u g h ly , its  peop les and  
it s  w a y s . T h e  num ber w h ich  can be accom m od ated  on th is  tour is  s tr ic t ly  lim ited . Send in 
you r a p p lica tio n  a t once.

BOTH W AYS O N G IANT "QUEEN MARY"
The Soviet R ussia  Today to u r includes passage  both  ways 
on th e  g ian t luxury  lin er Queen Mary and p assage  from  
London to  L en ing rad  on Soviet s team er. N ow here else 
can  you find a to u r  qu ite  like th is.
Send for full in fo rm ation  a t  once—or reserv e  your place 
on th is  to u r by send ing  coupon a ttached .

48 DAYS ־ SPECIAL FEATURES $444.50 ־
This tou r, b ear in m ind, includes soft trav e l w ith  s leepers 
in the Soviet Union, stop-overs in  London, W arsaw , P a ris , 
and  th e  fu lle s t cooperation  of Soviet R ussia  Today. Send 
the  coupon now.

F R E D  W . IN G V O L S T A D
Dr. ln g v o ls ta d  is a  na t iona l ly  known 
lec tu rer ,  a u th o r  and t rav e le r  and  radio 
persona l i ty .  H e  is widely know n for 
hi> in n a te  kindliness ,  friendliness, deep 
h u m a n i ty  and  scholarly  und e rs tan d in g .  
S et ׳  R u s s ia  T o d ay  is p roud  to 

secured Dr. ln g v o ls ta d  to con- 
duc t  th is  tour.

M A IL  T H IS  COUPO N
T o u r  Dept. , Soviet R u s s ia  Today ,
824 B roadw ay ,  New York,  N. Y.

1. I n  enclose $25.00 as deposit.  P lease  rese rve  p a s sa g e  for me 
on the Sovie t  R u s s ia  T oday  T o u r  leav ing  New York, 
J u ly  7th.

2. I am de£r  ite ly  in te res ted  in the Soviet  R u s s ia  T oday  T our  
to tae S׳ w i e t  U n ion  th is  S u m m er.  P lease  send brochure  
and  mil  information .

S ta te

N a m e  

S tree t  

City  .

Greetings

W E B S T E R  H A L L
I 19 East I I th Street 

New York City

G R E E T I N G S

LO U IS  P S H IT IK  and F A M IL Y  
M O R R IS  M A R K O W IT Z

R E A D
NAILEBN

COMPLIMENTS
Members and Sympathizers of 
THE BORIS ROGIN ICOR  
BRANCH of New Brunswick 
and Metuchen, New Jersey, 
send Heartiest Greetings to 
the S e c o n d  Y e a r  of the 

New Life Jubilee 
PEARL BRAUNSTEIN, 

Recording Secretary

P A T R C N IZ C  
О LI 12

A D V E K T IJ E R I

Greetings

J. M. BUDISH 
DONALD K. SCHWARZ 
ALEX ALPEROWITZ

Greetings

S. D R A P K I N

Telephone 4324 We Deliver

MIDTOWN
Grocery and Dairy Store

S tap le  and  F ancy

G R O C E R I E S

Delicatessen and Table Luxuries
A lw ays a t  Y our Service 

Open on Sundays U n til 10:30 A.M.

207 MAIN STREET 
Poughkeepsie New York

Portland Branch of Icor greets the 
Pioneers of Biro-Bidjan on the Third  
Anniversary of the Proclamation of 
Biro-Bidjan as an Autonomous Region. 
W e greet the Second Anniversary of 
“ Nailebn”. May it live long and con- 
tinue its good work.

Sadie W iner, Secretary.

17NAILEBN (May, 1937)



establish an English branch under their 
leadership. At the present time when 
thousands of young American Jews are 
w aiting for us to come to them  w ith our 
message of Biro-Bidjan, it is vital for us 
to establish more English-speaking Icor 
branches. We have them  in New York, 
Los Angeles, Cleveland, Chicago, Duluth, 
Boston, Linden. How about the other 
cities? Who will be the first branch to 
build their English-speaking branch? Let 
us know immediately. The established 
English branches should get in touch 
w ith the New York •City Committee of 
the English Division of Icor, 799 Broad- 
way, New York City, about their activi- 
ties. News from the English branches 
will be published in th is column. FOR- 
WARD TO A LARGER ENGLISH DIVI- 
SION IN THE ICOR.

*  * *

WELCOME . . . We welcome the com- 
ing into the Icor ranks of A. Lechowitzky 
as secretary of the New York City Com- 
m ittee of the Icor. For m any years he 
was active in Jewish life, being the for- 
mer secretary of the Jewish W orkers’ 
Clubs. We are confident th a t h is addi- 
tion to the Icor organizational force will 
be a  stepping stone to a broader work 
amongst the Icor branches in New York 
City. GREETINGS AND CONGRATU- 
LATIONS. FORWARD TO A LARGER 
ICOR.

*  *  Ip

A NEW ICOR MEMBER — A N E W  
FRIEND OF BIRO-BIDJAN . . .  At the 
present moment the Icor is in the m idst 
of a membership drive. I t  is the duty 
of every Icor member, and there a re  thou- 
sands of them, to bring in a t least one 
new member w ithin the next two weeks. 
We m ust keep in mind th a t every new 
member in the Icor is a new friend of 
Biro-Bidjan. There are  thousands of 
them w aiting outside. In your house, in 
your shop, in your school, wherever you 
are. Draw them  into the ranks of the 
Icor. * * *

THANKS . . . For the past two months 
your columnist has received m any let- 
ters concerning the welfare of th is col- 
limn. Do you like it? Can it be bet- 
tered? Have you any suggestions to 
make? Let us hear from  more people. 
The more letters received, the better the 
column will be. Let us hear your com- 
ments. We will s ta rt publishing some 
of them  in the next issue of Nailebn.

*  *  *

And so once again HIGHLIGHTS AND 
SIDELIGHTS ON THE NEWS bids you 
a fond good-bye. SEE YOU N E X T  
MONTH.

tion is the opinion of the w riter) justl- 
fled as giving the crim inal a  righ t to 
testify  in his own defense. Today, Ger- 
m any has testified and Germany stands 
condemned. In a  day when our own in- 
stitu tions is being questioned, the time 
has come to strike a  decisive blow bj 
refusing the German invitation.” This 
should become a broad basis for other 
colleges and schools in the United States 
and in Europe to BOYCOTT THE GOET- 
TINGEN CELEBRATION. Let th is be 
the clarion call against the viscious de- 
struction of every hum an rights of the 
German people, by the H itler Govern- 
ment.

HAPPY BIRTHDAY ’. . . B i r t h d a y  
greetings to you, Reuben Brainin.-—Reu- 
ben B rainin  has ju st celebrated his 75th 
birthday. For over fifty years known to 
the world as the “Grand old m an of He- 
brew literatu re ,” a Zionist, in fact one of 
the foremost leading Zionists, today is in 
the ranks of the millions of friends of 
the Soviet Union. Today Mr. B rainin 
is one of the thousands of members in 
the Icor. He is an ardent follower in the 
development of Jewish life in Biro-Bidjan, 
under the leadership of the Soviet Union. 
The Icor will celebrate his b irthday a t 
a huge gathering to be held on May 29th, 
a t 2:00 P.M. a t the Central Opera House, 
67th S treet ad T hird Avenue, New York 
City. Come to th is  affair. A wonderful 
program  with m any well known Jewish 
celebrities has been arranged. MANY 
HAPPY RETURNS OF THE DAY TO 
YOU, REUBEN BRAININ.

*  *  *

/ BIRO-BIDJAN PICTORIAL . . .  As we 
were going to press w ith th is  issue, we 
have news th a t in the very near fu ture 
the Biro-Bidjan P ictorial will be off the 
press. This magazine will be crammed 
full of pictures from Biro-Bidjan, news 
of the upbuilding of the Jewish life of 
the Pioneers in Biro-Bidjan. The Eng- 
lish Division of the Icor in New York is 
publishing this a t a great expense and 
we m ust have the cooperation of every 
branch to make th is successful. There 
will be a lim ited number of copies; so 
first come, first served. Send in your 
orders immediately as to how m a n y  
copies your branch will take. If you 
don’t, there is a good chance th a t your 
branch will not be able to get any at all.

*  Яг *

ENGLISH DIVISION TO THE FORE- 
FRONT . . .For the past few years the 
establishm ent of an English Division in 
the Icor has been sadly neglected. This 
was mostly due to the Jewish branches. 
I t is the duty of every Jewish branch to

for victory. Fascism  m ust be dealt a 
death  blow. Our answer m ust be, 
"MONEY, FOOD AND CLOTHES FROM 
AMERICA TO LOYALIST SPAIN." This 
m ust be our greetings of solidarity  to the 
noble Loyalist cause.

* * *
PUZZLED . . .  A leading citizen of 

New York City was informed about a 
week ago th a t the latest Nazi’s attack  
on the Jew s and Catholics was due part- 
ly to his referring  to H err H itler as a 
"certa in  brown-shirted fanatic.” “W hat 
do they a ttrib u te  the first pogrom to,” he 
replied. T hat saying, “Every doggie 
has its day” will soon become a real- 
ity. The sooner the better. DOWN W ITH 
NAZI RULE IN BLOODY GERMANY.

* * *
NORTH POLE—TO SAN FRANCISCO 

. . .  In the past few years the Soviet 
Union has become one of the leading na- 
tions in the field of aviation as well as 
in industrial endeavor. News comes to 
us th a t P. Golovin, well known Soviet 
Arctic flyer, landed on Rudolf Island in 
F ranz Josef Land after a flight in several 
stages from Moscow. This flight is a  step- 
ping stone for a  possible North Pole to 
San Francisco flight in the very near 
future. W E’RE READY FOR YOU.

* « *
GREETINGS . . . L ast month Reuben 
Fine, one of Am erica’s outstanding young 
chess players, was invited by the All- 
Union Physical C ulture and Sports Com- 
m ittee to assist in  the m aster train ing  
tourneys of Moscow and Leningrad. 
W hile there he played six games simul- 
taneously w ith the leading Soviet chess 
m asters. He won one game, lost three, 
drew one and one remained unfinished. 
He also won first place in the chess mas- 
te rs ’ tra in ing  tournam ent held in Moscow. 
D uring his stay  in the Soviet Union he 
played several exhibitions in Moscow and 
Leningrad chess clubs. How about having 
some of Moscow’s leading chess players 
come to the United States for a chess 
tournam ent?

* * *
HEIDELBERG TO GOETTINGEN . . . 

Our hats off to the Yale Daily News for 
its  splendid editorial a week ago, urg- 
ing the Yale U niversity officials to refuse 
an invitation to attend the 200th anni- 
versary of the U niversity of Goettingen 
in  Germany next June. Well, call me a 
columnist, but I ’ll be darned if I knew 
th a t there still was a university  left in 
Germany. I quote the editorial:

"L ast year’s acceptance of the invita- 
tion to attend the Heidelberg celebration 
was (supposed to have been) (th is  addi

NAILEBN (May, 1937)16



S. ALMAZOV

With the “Icor” Family on the Pacific Coast
change of greetings, the custom ary inquiries about the Icor 
work and about the preparations for the lecture.

It is really true, I am  in California. The th irteen  days of 
strenuous work are actually starting . I had a chance to get 
first-hand knowledge of how the work of the Icor is being 
done in California. I had lectures on Biro-Bidjan w ith the 
Icor members in the following cities: San Francisco (2 lee- 
tures, 2 organizational m eetin g s); P atalum a—one lecture; 
Los Angeles (1 large m ass meeting, 3 lectures, 2 organlza- 
tional m eetin g s); a lecture in San Pedro, San Diego, and 
Oakland, and then lectures and organizational m eetings In 
Portland and Seattle. In Portland I had the opportunity to 
address a large num ber of Jews a t service in a  Synagogue, 
also spoke over the radio.

My v isit to the Pacific coast strengthened my firm con- 
viction th a t the Jewish masses are deeply interested In w hat 
is taking place in  Biro-Bidjan. The Icor has the best chances 
to become the largest Jew ish m ass organization. The fact 
th a t it is a non-partisan organization, th a t it can embrace 
the Jews of every shade of opinion and of all w alks of life— 
m akes it possible for the Icor to enroll ten tim es as m any 
members as it numbered un til recently. W here we spoke 
of tens of thousands of members, we can now speak of hun- 
dreds of thousands.

In my personal contacts both w ith the active member* 
of the Icor and those who come to speak to me after the lec- 
tures would be over, I come to realize how endeared “Nailebn" 
made itself to so m any people.

I feel th a t I have a lot to tell about those live w ires in. 
the W est who carry  on the work of the Icor. We have a 
wonderful group of devoted people in every locality, but in 
order to do justice to them, I will leave the story of their 
devoted work for another occasion.

IT SEEMS alm ost incredible th a t here you are in New York, 
having your breakfast a t the Autom at, and the next day 

you are in  California. The wonder of the wings of steel 
which men m ade for them selves have alm ost done away with 
distance. It is even possible to leave New York in the morn- 
lng and reach California the same day. But when your plane 
on nearing  Chciago runs into a severe storm ; when you are 
told th a t all flights are cancelled; when the a irpo rt being 
lashed by gusts of wind and ra in  presents a sight of deso- 
lation—then you are alm ost certa in  th a t you will never 
reach your destination on time, and you regret having relied 
on the flimsy plane to bring you on tim e for a lecture the 
next day a fte r leaving New York.

The people a t the airpo rt are not despaired, however. They 
are used to such things. W ith the greatest of readiness to 
be of service, w ith the highest m easure of courtesy and at- 
tention they  hurriedly  work out a schedule, in the tw inkling 
of an eye they phone here and there, reservations are made 
on the fastest stream line tra in  leaving for the West, a spe- 
cial car whisks you through the sleet-covered streets of Chi- 
cago, a n igh t’s journey on the “stream liner” clipped off 900 
m iles of the distance to California. Here Is snow-covered 
Cheyenne, you take your seat, which was reserved by wire, 
and you go across W yoming and U tah and Nevada where 
K ing W inter reigns supreme righ t into the sum m er of Cali- 
fornia.

W hat vistas, w hat breath-taking peaks, w hat a riot of 
contrasts and changes!

And here is Reno, here is Sacramento, and here is the 
checkerboard of Oakland and you land in  San Francisco.

The im pressions were too many, the awe-inspiring beauty 
was too overwhelming, however. There is no tim e to gaze 
into the skies—you have to be on the go. A committee of 
the Icor is here to m eet you; there s ta rts  the general ex

JACK AYRES

Highlights and Sidelights of the News
to Death. Nazi Young H ans was shot 
down by the Loyalist airforce during ал 
attack  on Loyalist held Bilbao. The tat- 
tered rem nants of his useless parachute 
bore the seal of the Reich A ir M inistry. 
In his jacket was a passport certifying 
th a t he was born in Berlin, obtained his 
visa there and had it stam ped in  Rome 
the next day. He was assigned to  Lit- 
torio airfield and from there he is be- 
lieved to have flown to Spain. There 
are m any more “Young H ans” fighting 
to bring Fascism  in Spain. Nazi Ger- 
m any still insists on helping the Fascist 
cause. Fascist Mussolini also is pu tting  
his hand in the  pie. Democracy w ill and 
m ust w in  in Spain. The hearts of the 
Spanish wmrkers and peasants are strong

half of the  Southern sharecroppers. 
Every one feels the b itte r struggle of 
freedom in Angelo’s heart. We felt with 
him  the pains and anguish of the tim e 
spent in the Georgia prison and now we 
feel w ith him  the happiness of his free- 
dom. The freedom of Herndon strikes a 
blow a t Jim  Crow oppression of the Ne- 
groes in the South. We take off our hats 
to brave Angelo Herndon and the thou- 
sands of other Herndons who are devot- 
ing their lives for the betterm ent of hu- 
m anity.

BERLIN TO ROME TO SPAIN . . . 
Young Hans Sobolka flew a long way to 
h is death. Yes, from Berlin to Rome, 
from  H itler to Mussolini, from  L ittorio  
airfield to Fascist Franco and from there

FREEDOM . . .  On Monday, April 26th, 
1937 the Supreme Court of the United 
S tates handed down a memorable deci- 
sion on the Angelo Herndon Case. An- 
gelo Herndon is today a free man. In  a 
5 to 4 decision, the old Georgia Law of 
1866, which was amended in 1871, was 
declared unconstitutional “as construed 
and applied” by the Georgia courts in 
the case of Angelo Herndon. The opin- 
ion on the case was w ritten  by Justice 
Owen J. Roberts who was the spearhead 
in the W agner Act and the W ashington 
S tate M inimum Wage for Women Law. 
Angelo Herndon was sentenced to the 
Georgia Chain Gang for tw enty years for 
try in g  to organize the  Negro w orkers in 
the south. Recently he was active in be
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such a long journey. H e argued tha t it was a waste of 
time and money, and that not only was nothing going to  
come out of it, but there may even be greater complica- 
tions as a result of the petition, which the T zar may con׳- 
sider an annoyance.

I t  took many months of arguing, of persuasion, and of 
discussing all pros and cons, until my grandfather finally 
consented to make the pilgrimage to the seat of the gov- 
ernment. Then there arose the question of how the th ing 
is to be carried out, what the exact proceedure is of p re- 
senting a petition to the whole powerful Russian despot. 
I t  turned out in petitioning the T zar, one has to lie down 
on the ground and put the petition on one’s back. This 
position must be maintaine duntil one is ordered to get up.

On hearing th a t is what was expected of him to do, 
grandfather went into a feat of rage:

“Never, never, will I do that! Even if I have to ro t 
the rest of my days i nadc,htiletaoietaoetaoietaonuetanu 
the rest of my days in a ditch, will I not consent to be- 
come a dog! Never, never, never!”

Again there were days of anguish; again there were 
streams of relatives coming and going; again there were 
trips from our city to the place of g randfather’s exile, and 
secret trips of grandfather to our city; there were big 
fees paid to lawyers and we heard too often the phrase: 
“men darf shoin wider zolen dem advocat!”

Again and again the question came up of g randfather 
going to petition the Tzar, but our dear grandfather who 
was such an amiable man, would get out of bounds the 
minute lie would hear the trip  to St. Petersburg suggested.

“Never, never, never!” And he never went, and he re- 
mained in exile. The family ruined itself and had almost 
lost hope of ever being united again. But ju s t as sudden 
as was the order for grandfather and grandm other to go 
into exile, ju s t as sudden was an amnesty granted by the 
T zar on the occasion of the birth  of someone in his family.

G randfather and grandm other returned to our city; there 
was great rejoicing; for days in succession our house was 
a bee hive of activity— visitors coming and going, refresh- 
ments being served from morning till late at night. D ur- 
ing all th a t time my grandfather would rarely consent to 
tell anything about his tribulation, but grandm other who 
remained a cripple after her paralysis, would hop, drag- 
ging after her her lame foot, and would never get tired 
of telling over and over again the story of the exile and 
how grandfather became obstinate and did not agree to 
petition the Tzar.

Aza akshen, aza akshen, und er hot o isgefirt!
W hat an obstinate man, and he had his way!

was going on in the house. Uncles and aunts were coming 
in and out. H undreds of relatives and friends came and 
went. The women folk were shedding te a rs ; the men were 
silent and sulky. Doctors came and went.

Tow ards evening the family had to leave the city. No 
regard for the sick person, no chance to bring things into 
shape; no time to liquidate business— it is “ukaz” and that 
is all th a t there is to it.

The police are not to do any reasoning, they must only 
carry out orders— th at was the reply to all the entrities 
and all requests for consideration and time.

My grandm other was placed on a heap of straw in a 
long wagon, my grandfather seated himself near her, the 
coachman whipped the horses and amidst the din of loud 
farewells, hysterics, weeping and the barking of dogs, the 
wagon rolled away into the darkness of the night.

A pilgrimage of suffering started  for old people who 
were torn away from their home, their children and their 
friends, cast away to starve and to cry by day and night.

W hat was the great crime for which they were thus pun- 
ished? Nothing more than an infraction of a local ordi- 
nance about the time of pa jrment of taxes. I t  so happened 
th a t a corrupt official very willingly prolonged the period 
of payment (which was a usual thing in those days; any 
official used to do such things for a small “consideration” ). 
But there was to come to town a “rivizor” (an inspector), 
the official got frightened, and in order to cover up his cor- 
rup t practices, he decided to concoct charges against sev- 
eral families of try ing to defraud the government in the 
payment of business taxes. The whole thing was treated 
as a joke; it was quite forgotten, for manjr years already 
passed since the charges were made; the official in ques- 
tion was already long dead, but the mills of T zarist injus- 
tice were grinding slowly but surely— the “ukaz” came for 
the exile and could not move the crooked machine to change 
the order.

The family was in despair; the letters from grandfather 
and grandm other were being read and reread; relatives 
and friends were shedding tears on reading those letters. 
Save us, do something for us, was the constant beseeching 
requests repeated a hundred times in those extremely touch- 
ing letters. But there was nothing that could be done.

Finally, there turned up a lawyer who found some loop- 
hole in the law, which gave grandfather a chance to appeal 
to the Tzar. T hat was the last resort and, though there 
was no certainty as to what the outcome might be, every- 
one urged the family to prevail upon grandfather to take 
the chance of a trip  to St. Petersburg (now Leningrad) 
and petition the T zar personally.

At first the old man was adamant and refused to go on
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A. ROVNER

Pen Portraits of American J ews
In Biro-Bidjan

school for tra in in g  of engineers) was started , Suarez was 
one of the crew of carpenters assigned by the  local building 
commission to work on th a t construction project.

W ith w hat devotion Suarez was carry ing  out his task  is 
easily understood when we learn  th a t he had already ob- 
tained the prom ise th a t upon completion of the structu re  
and the opening of the engineering school, he was to be ad- 
m itted as one of the first students.

Did he have to w orry about paying his tu ition?
Certainly not! On en tering  the college, he was entitled to 

a stipend, which was not to  be very large, but sufficient to 
carry  him  through his years of study.

The building was finished. Suarez, together w ith the other 
carpenters, put in the final touches—here and there a door to 
be adjusted; here and there a window to be loosened; here 
and there a shelf to be put in. The building was inspected; 
there was a festivity—all the construction w orkers partici- 
pating in it. Then the college was opened. W hen all the stu- 
dents flocked into the sun-flooded rooms and took th e ir seats 
on the benches, sparkling w ith their raw  varnish , there was 
am ongst them  Suarez, the pale-faced carpenter from New 
York—his am bition was going to be realized; Biro-Bidjan 
made his dream  true.; he was going to  be an engineer after 
all!

Suarez first helped build a college, and then became a stu- 
dent there.

Are there m any more such cases anyw here else in the 
world?

SUAREZ, THE CARPENTER, WHO WANTED TO 
BE AN ENGINEER

WE KNEW SUAREZ very well. He was a frequent v isitor 
to the office of the Icor. He was quiet in dem eanor and 

there  was in his pale face som ething of the resignation of 
the m arty r who gave th e ir lives on the pyre.

But on closer acquaintance w ith Suarez one had to adm it 
th a t th a t young m an was fa r from being resigned to his fate 
and was not ready to accept his enforced idleness w ithout a 
fight.

Yes, he was ready to fight. He kept on insisting:
“I am a good carpenter; yes, a very good carpenter, even 

it I say so myself. Give me the chance to go to Biro-Bidjan. 
I do not w ant to tram p the stree ts; I do not w ant to become 
a  public charge; my wife, too, does not w ant charity . We 
are young; we can do a lot in Biro-Bidjan. B ut w hat is 
upperm ost in my mind and w hat im pells me m ost to  w ant 
to go there— is my desire to become an engineer.

“Please arrange for me to go there; I know I will achieve 
m y desire and I will be an  engineer in Biro-Bidjan.

A fter prolonged negotiations with the “Gezerd,” Suarez 
finally obtained perm ission to go to Biro-Bidjan. H is wife 
followed him  there  a year later.

On arriv ing  in Biro-Bidjan, Suarez was im m ediately given 
employment and was im m ediately recognized as a very able 
and extrem ely devoted worker.

W hen the s tru c tu re  for the M etallurgical Technicum  (the

SOL PEARL

G o i n g  I n t o  E x i l e
(A Chapter in the Series on the Sufferings of the Jews Under the Tsar)

up from the curve, took grandfather by the arm and said: 
“You are arrested; there is a ‘ukaz’ that you are to leave 
the city at once.”

This rash action on the part of the police succeeded in 
not only perplexing everyone with its suddenness and rude- 
ness, but my grandfather felt very much humiliated in 
addition to being completely frightened out of his wits.

He turned pale and became speechless for a moment, 
but then he proceeded silently under the escort of the 
police.

Quite different was the attitude of my grandmother. She 
was with a group of women at some distance and she did 
not know about what took place until she reached the 
house. There she noticed that a large crowd was curiously 
gazing into our house. She sensed trouble, rushed into 
the house, found out what happened, fainted, had one foot 
paralyzed and never regained the possession of it.

It was a Saturday never to be forgotten. Pandemonium

FT CAME like a thunder from a blue sky. Not only 
was the news itself that grandfather and grandmother 

are being exiled to another section of province—a great 
shock, but the manner in which the news was told and the 
way in which the order was carried out, were really heart- 
breaking.

Grandfather and grandmother were returning from Sab- 
bath service together with a number of other Jews. At 
each intersection of streets the group would stop to take 
leave of one or several people who had to part with the 
rest of the group.

“Gut shabes, gut shabes,” was being repeated many 
times. Faces were beaming with that peculiar glow which 
was so characteristic of the pious Jews, who were inspired 
by the sanctity of a holiday and even more so by Sab- 
bath, which was the holiest of all holidays.

As grandfather was about to utter the words “gut 
shabes” to a departing neighbor, two policemen stepped
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her because she had had no child. H er Turkish family 
considered her disgraced for life. H er mother cried. H er 
sister cried. Rose cried and cried. For one whole )-ear 
she never once went outside the house. Then a Soviet Com- 
rade came to see her, talked to her and explained things. 
She told Rose she must get out, and she must go to w ork ; 
and got her a position with the N ear E ast Relief. There 
Rose studied English, and learned type-w riting. “I  made 
good pay ,” she said. “ I  had a good room. I  wore good 
clothes.” By and by she met an Armenian engineer, a 
man much older than herself, a widower, with three chil- 
dren. H is family wanted him to m arry and have a home 
for his children, but not to have any more children. They 
heard of Rose. The man asked her to m arry  him. H er 
Turkish family were b itterly  opposed. H er mother cried. 
H er sister cried. Rose cried, but said “Yes” . She took 
care of his children and loved them dearly, and they her. 
H er husband лгав highly regarded, got excellent pay as an 
engineer, and made her very happy. “We live in a nice 
new house,” she said, “very comfortably. We have running 
w ater.” “H ot w ater?” I asked. “Oh, no, not hot water. 
And it doesn’t flow out of the house. I empty it outside. 
But it runs right into the kitchen!” W ithin a year of her 
m arriage, to her joy  and her husband’s joy, she bore a 
daughter, now four years old. And still Rose does not 
know whether the other children love her or little  sister 
best, or which of them all she loves the most. Next day 
she brought her husband to see me off at the station. I  
shall always have a happy home-feeling for Leninagan.

I t  is impossible to conclude even this brief indication of 
what the policy of the Soviets toward M inority Nation- 
alities has done for the restoration to happy usefulness and 
the joy  of living of the Armenian people, without mention- 
ing the new villages of returning Armenians. These vil- 
lages are springing up like mushrooms on the once nearly- 
barren high plateaus. As Lake Sevan’s waters send the 
electric current further and further afield, and irrigation 
makes the desert to blossom like the rose, the new villages 
exemplify the hospitality and friendship, the friendship 
tha t Stalin said “is the best of all that Bolshevist policy 
has given us.” Armenians fleeing from the persecutions 
and massacres of their Turkish, Russian and Persian op- 
pressors in the pre-revolutionary days, scattered fa r and 
wide over the earth. M any of them are suffering from the 
conditions of unemployment in the lands of their refuge 
and feel themselves strangers and unwelcome. To Soviet 
Armenia they return again to Armenian soil, several thou- 
sand every year. They come together in new villages tha t 
bear the names of thoes old villages whic hhad been their 
homes. The Soviet Armenian Government makes tax re- 
ductions, and many concessions, and gives help with equip- 
ment to get the new communities settled. New A rabkir, 
New Bar ashen, New M alatia, and the others, draw  exiles 
from far away to find perhaps old neighbors, friends, or 
relatives assembling in a new home-village; to speak again 
their native tongue; to rear their children in Armenian 
schools; to cherish their native culture, and help build the 
new life in the ne wworld of the oldcountry.
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seats we thought we heard her name called from the seats 
above us, but the curtain went up. .A s soon as it went 
down again, we heard “Suzanne!” Suzanne took me by the 
hand. “ Comrade, come with me, one of my form er pup ils!’ 
A woman stood waiting for us, not a young woman, yet 
youthfu l; not tall, but sturdy. She had a little  gray  shawl 
o\ er her head, tied under her chin. She wore a turquoise 
blue dress of fleecy cotton, very plain, very home-made, no 
style a t all. I t  was short and showed her thick, black cot- 
ton stockings, and heavy, unblacked, high boots. H er skin 
was tanned by sun and wind. H er eyes were bright and 
beautiful. She was the D irector of the Collective Farm  of 
a mountain village, and the mother of seven children. H er 
husband was President of the Local Soviet. H er Farm  
was one of the best Collectives, and efficiently run. She 
was now on her vacation and had come to E rivan for the 
F ifteenth  Celebration of Soviet Armenia. She begged Su- 
zanne and me to go back with her, and spend two days. 
She wanted to show me her farm, so tha t I  could tell about 
it in America. She wanted to have my picture taken with 
her. Alas, there was no time. We had to part.

A t the time of the Revolution, Suzanne told me, her 
pupil had been an illiterate girl in an isolated mountain 
hamlet. A t 1 < she had shouldered a gun, lain in ambush 
on cold night on the mountain, and helped the Red Army 
to defeat the “ D ashnags”, the C apitalists, and establish 
Soviet Armenia.

The city of Leninagan in Soviet Armenia, used to be 
called Alexandropol, a fter one of the Russian Tsars. Since 
the revolution it has named itself Leninagan, for Lenin, 
the leader in whose brain the Soviet Policy toward Na- 
tional M inorities took scientific form and became the work- 
ing basis of the first M ulti-N ational S tate in history.

In  the streets of Alexandropol 5,000 Armenians had 
been slaughtered by the Turks. Today, in Leninagan, 
Turks and Armenians work side by side in the great new 
textile factory. This factory has a huge vaulted, glass roof 
tha t gives light to all the busy looms and machines below, 
and potted plants grow and bloom along the humming 
aisles. In  the Armenian schools of Leninagan, taught of 
course in the Armenian language, little chubby Turkish 
children are taught in the Turkish language by Turkish 
teachers; and at recess they play games in Russian with 
the little  chubby Armenian children, and all sing Russian 
songs together.

Leninagan has its new theatre, with a revolving stage, 
and Leninagan was so anxious tha t the Delegation should 
see the classic Turkish comedy, “Monored Thieves”, that 
we stayed over an extra day for the performance.

In  the theater in Leninagan there sat in one of the best 
seats, a strikingly handsome woman in a becoming black 
silk dress with a red rose in her hair. H er name was Rose, 
she was Turkish, and warm -hearted and gracious. Some 
one told her tha t I was from America. Rose speaks Eng- 
lish and wanted to meet me. We spent all the time be- 
tween the acts together, and she told me her story. She 
had m arried very young, very much in love with her hus- 
band, and they lived together seven years. Then he left
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The Soviet Policy Toward National Minorities
of Asia Minor, that had risen on the path of migrations of 
hordes from the east and tribes from the north had been 
conquered and re-conquered, and finally totally dismem- 
bered by Turkey, Persia, and Tsarist Russia. This coun- 
try, where I beheld the Phoenix rising from its ashes, was 
Soviet Armenia. All the rest of what was the Kingdom of 
Armenia now belongs to Turkey, except for a small south- 
eastern portion that belongs to Persia. Soviet Armenia is 
the small northern part, about the size of Belgium, that 
lies south of the Caucasian mountains and that belonged 
to Tsarist Russia. It is the only Armenian soil that Arme- 
nians now call “home”. The Delegation of American-Arme- 
nians, of whom I was the guest, had been invited by the 
Soviet Armenian Government to come and sec with their 
own eyes the changes wrought in the country from whose 
Turkish, Persian and Russian oppressors they had fled to 
the United States.

Soviet Armenia exemplifies the phenomenal success of 
the Soviet Policy toward National Minorities. The beg- 
gary and hopelessness of Tsarist Armenia's 800,000, 96% 
illiterate population has changed to the busy confidence of
1.1100.000 98% literate people, discovering their country’s 
rich resources and developing them for use instead of pro- 
fit. And this policy spreads, and finds its friendly echoes 
in the relations of the National Minorities to their own 
smaller Minority Groups.

On the way from Moscow to Armenia the American Ar- 
menian Delegation stopped at Kharkov, the Capital of the 
Soviet Ukraine. The Ukrainian Republic is not Russian. 
The Ukrainians speak their own Ukrainian language and 
are in no way related to the Armenians. But in Kharkov 
we visited the Armenian Cultural Headquarters, the Ar- 
menian Workers’ School and Club. Five thousand Arme- 
nians had fled in Tsarist days from their unhappy land and 
settled in Kharkov. F,ach year the Soviet Ukrainian Gov- 
ernment gives to the Armenians for their cultural budget,
100.000 rubles. This year being the fifteenth anniversary 
of Neighbor Armenia as one of the Soviet Socialist Re- 
publics, the Soviet Ukraine celebrated by giving 150,000 
rubles to the Armenians’ Club in Kharkov.

One day I was walking about Erivan by myself. I 
knew no word of Armenian, so I asked my way in Russian 
of a young woman with books under her arm. Behold, she 
spoke English. She was a teacher in the great Synthetic 
Rubber Factory where she had classes of workers who 
were studying the principles of Communism. Her name 
was Suzanne, and she came back to the hotel with me for 
dinner and afterwards we went to the Opera. The Opera 
in Erivan is one of the achievements of the Soviets. In 
this city,—where many people still live in small, square 
mud houses without running water,—they fill the opera 
house to overflowing every night in the week to hear the 
world’s classics and their own new Armenian operas, sung 
bv trained and gifted artists. As Suzanne and I took our

װ

Q N  MY FIR ST  MORNING in Erivan, the capital of 
Armenia, I walked up the long slope of Abouvian 

Street, in hopes to set my eyes on Mt. Ararat. I knew not 
in which direction to look, and the morning was foggy. A 
range of lh<! Caucasion Mountains rose to the east, but no 
«special peak.

On one side (d Erivan s Fifth Avenue" the new build 
ings lor Armenia’s first modern University in the Arme 
nian language, were in course of construction. The hand- 
some and substantial quarters for all its nine departments 
were rising within the crude lay-out for an extensive park. 
A statue of Hagous Ilagoussian, a 20 year old revolu 
tionary hero,׳—and a (lower bed here and there, made a few 
oases in that muddy, unkempt tract.

In the city below us, also on Abouvian Street, were the 
Opera House and the Theatre, both with revolving stages, 
and never an empty seat in either. Of easy access to the 
city’s center, in a natural amphitheatre of the hills, was 
rising the vast new Peoples’ Auditorium, all of white Ar- 
menian marble. This Auditorium is so unique and magni- 
ficent in conception that architects come not only from all 
over the Soviet Union to study it, but Professor Dana from 
the United States was there writing it up. The Audi- 
torium is to be surrounded by flower beds and park, and 
above them a belt of forest, so that however the city may 
expand there will always be seclusion from its noise. The 
Auditorium shall always have an uninterrupted view of 
Mt. Ararat. As the singificancc of all these things began 
to dawn on me, the fog suddenly cleared, against the blue 
sky the sun lighted Armenia’s beloved mountain, gleaming 
white from its mighty peak to the blue mist that ever 
shrouds its base.

Where was I?  What fairyland was this? Armenia? 
W hat had happened in the world? How short a time since 
the world had been shrinking in pity and horror from the 
reports of the starving, the persecuted, the massacred Ar- 
menians, the victims of Turkish atrocities and Russian op- 
pression? Did not Dr. Habel Elliot, in charge of American 
Near East Relief, report that it had 40,000 Armenian 
orphans in its care? 40,000 orphans, and not one healthy 
child among them, every child a hospital case. And so 
poverty-stricken is their country that there was no hospital, 
and the итке-shifts that the Near East Relief could erect 
were so inadequate and so ill-supplied, that the plight of 
the children within was little better than that of the thou- 
sands dying on the steps outside. So degraded was this 
country that its people had been reduced to 95% illiteracy. 
Armenia illiterate? Armenia? One of the greatest libraries 
of hand-written books in the world, the priceless collection 
of illuminated manuscripts, the Mecca of students of 
Eastern history, is in Echmiadzin in Armenia. In the 17th 
Century, when the art of printing had begun to deteriorate, 
more books are said to have been printed in Armenia than 
in all Western Europe. Armenia, the once great Kingdom
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Z. WEINPER

FISHERMEN’S BOOTS*
H is eyes, on me, also seem delighted,

As though they had never sighted 

Pain and tribulation.

H is feet are p lanted  firmly in his boots,

H is shoulders now are full-blown and broad.

H e says:

I no longer study the Talm ud,

N or count any more stars.

The skies here are clear and expansive.

T he woods are teem ing with game,

And the hills, they say, hold

Stores of silver and gold in safekeeping

F o r him who will claim them.

H e asks: Remember the stand of bread and rolls 

M other used to keep in the m arket?

W ell, one day it all vanished,

And the ground beneath us seemed to have vanished too. 

B ut you ought to see the new world 

T h a t has come up in its stead!

I f  you could only see how cheerfully  we work!

Thus writes Beryl in his letter,

H ap p y , as though he had all he could wish;

B eryl Chaye Soreli’s in his fisherm an’s boots,

H is words so glad, so plain  and Y iddish!

W hen I  think of B eryl Chaye S oreh’s,

A nd th a t  he is a fisherm an in B iro-B idjan,

I  see before me narrow  shoulders 

Stooped over heavy tomes of the Talm ud.

As for Y ankel, the team ster,—

T h a t I  can understand:

Knew his way about horses

And alw ays liked the feel of whip and reins;

Always on, the  go,

H e  finally wound up in B ir-oB idjan.

B ut B eryl the T alm udist—

H as the w orld really  changed so m uch?
b. ЗДЯЙ
I  can not help wondering if  all this is true, 

W hat I  read in B ery l’s letter.

H e  sends a photograph, too,— as a witness.

W hat a figure he cuts in those rubber boots!

As though his fa th er and his fa th e r’s father, 

Back to m any generation,

H a d  all been hauling fish from  the sea,

In stead  of annotating the pages of the Talm ud 

A nd copying the Torah-scrolls.

I  look, and my eyes never weary.

*T ran sla ted  from the Yiddish by M orton Deutsch.

myself. A person like m yself who, all 

his years was a businessm an—did busi- 

ness for personal gain w ithout the least 

regard for the needs of the population— 

I thought, I was lost forever. T hat, not 

having been a w orkingm an or an office 

employee, th ere  was no room for me in a 

Soviet society. And suddenly, here is 

the New S talin ist C onstitution according 

to which I am  a law ful citizen of the 

g reat Soviet Union! I have th e rig h t to 

work, to rest, to educate m yself and to 

enjoy special privileges on an equal basis 

w ith all o ther toilers of our land.

I th in k  you will appreciate th is, for 

you had fought for these principles.

A gain I ask of you not to be lazy and 

w rite we a  le tter in detail. We were all 
happy to learn  th a t we m ay possibly see 

each other soon. Please, do indeed come 

and w rite w hen you intend to s ta r t  out. 

W ith us th ere is nothing especially new. 

M other does n o t feel well; not well a t  

all. Excepting m other all are well and 

we w ish you the same. R egards from  

Hanne-Blume, th e children and from  aU 

of ours. Be well, as w ishes you 

Your brother,

YAKOV.

Gomel

M arch 8, 1937.
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the Am erican com m unity concerning the 

happenings in Spain and the F ascist in- 

tervention there. Here, the whole Soviet 

nation, our whole gigantic country looks 

w ith  enthusiasm  upon the Spanish peo- 

pie who battle so heroically against the 

F ascist bandits and th e ir stooges. All 

our sym pathies are on th e side of the 

Republicans and it is our hope th a t from 

th is  battle th e people will come out the 

victors. I t  cannot be otherw ise. F or no 

power can compel the liberty-loving peo- 

pie to bow th e ir heads to the F ascist 
boot.

B ut w rite  me, dear Layzer, w hat do 

they say in A m erica about w hat is hap- 

pening in Spain? W hat is being done 

by the dem ocratic and progressive peo■ 
pie of your country for the heroic people 

of Spain and w hat help are you giving 

them ? And why has th e governm ent of 

the U nited S tates prohibited the sale of 

am m unition to the legal governm ent of 

S pain? You A m ericans seem to do noth- 

ing about it.

H ere, too, th ere are happenings of great 

im portance. The S ta lin ist C onstitution 

has been adopted. You surely  know its  

contents from  the new spapers, so th ere 

is no need for me to praise it. I will 

only say som ething about it concerning

“I HAVE THE RIGHT  
TO WORK, TO REST . . .״

An in terestin g  le tte r to Dr. L. Scliatzov 

from  his bro th er in  the Soviet Union, a 

fo rm er businessm an.

( L itera l tran sla tio n  from  the R ussian by 

A. I. F ish e r)

D ear Layzer:

A t la s t your long-awaited le tter ar- 

rived. You can im agine how happy it 

m ade us all, for i t  is quite some tim e 

since we had a  few lines from  you. 

M other says it  is “A M iracle of P u rim ” 

and we are all grateful for th e thought 

of w ritin g  to us. The tru th  is, th a t we, 

too, are  lazy when it  comes to w ritin g  

le tters, though we are less busy th an  you 

are. Self-criticism  is, therefore, in order 

for all of us. W ritin g  a  le tter is work 

only for a  few m inutes, w hich one can al- 

ways find. One needs b u t to have the 

desire for it.

Well, now, speaking of actualities: In- 

deed, as you express yourself, th ere are 

m any happenings and new th in g s in life. 

I reg ret th a t  you did not briefly a t  least 

w rite  about the s ta te  of m ind of the 

w orkers, th e  professionals and others of
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are either never sighted or else entirely suppressed. Eng- 
land, by applying its notorious double-dealing, divide-and- 
rule policy by setting Jew  against Arab, meanwhile con- 
tinues to exploit the country, build air bases in Palestine, 
and, in general, to prepare to protect her far-flung coloniee 
in the next war.

But Jews are not stupid. The cause for the lack of per- 
ceptiveness on the p a rt of our press must be sought else- 
where. fh e  fact is that Jevvish-English journals are 
owned and controlled by wealthy Jews, many of whom 
have failed in their efforts to repudiate their Jewishness. 
Jevvish-English journalism frequently sounds like a pro- 
test against itself. Many editors, editorial-writers and 
principally contributors, are rabbis. Now, rabbis are a 
pathetic race. Inheritors and proponents of a bankrupt, 
effete and discredited ideology, they nevertheless cling to 
it for all their life is worth. I t  is their bread and butter. 
Their profession calls for the perpetuation of the belief 
that Jehovah will send his Messiah to lead the Jews back 
to their Promised Land. True enough, they admit, this» 
Messiah does not necessarily have to be an angel in dis- 
guise— as was formerly maintained—but may take the form 
of a British Lion. Britain, according to them, may or 
may not have selfish motives in returning the Jews to 
Zion. That is irrelevant. The will of God will prevail. 
W hat need, then, to bother about further analyses of the 
situation. Things don’t go so well with the Jew s? Arabs 
and Jews are divided against each other? England is 
tightening its grip on both? The will of God will prevail.

The argument is really unassailable.
But there are many English-speaking Jews, especially 

young Jews, who do not thing so. W hat is more, their 
number is daily increasing. They demand a realsitic ap- 
proach to Jewish problems, which they see not as prob- 
lems peculiar to the Jew  alone, but as outgrowths of con- 
ditions shared by all the oppressed and exploited. They 
demand a journalism that will at least attem pt a realistic 
soluition— a journalism that has in it the spirit of life 
and hope. Jevvish-English journalism, if it is to survive,
cannot afford to ignore them.

Stakhanovites of a Jewish Collective After Work

in order. These are followed by News of charity drives 
for the benefit of starving Jews in Germany, Hungary, 
Poland, Roumania, Lithuania, Palestine and the United 
States. To relieve the monotony, the reader is awarded 
with high notes of indignation in tales of the murder of 
Jew s by “Arab T errorists” in the Holy Land, while British 
soldiers “stood idly by.” Also on the front-page one will 
find the information tha t “last night Rabbi Freedman in 
a sermon delivered at Temple Emanuel” made a stirring 
appeal for a return to virtue; while in the next column the 
reader will be told tha t Rabbi Weisenfeld in Temple Beth- 
E l delivered a scathing attack on evil.

As for the editorial pages of these organs, little can be 
said about them that cannot be easily deduced from what 
was already said about the front-page. They present a 
sad mixture of complaint, good-will, myopia and muddle.

Instead of a clear-sighted discussion of the many vex- 
ing problems besetting the Jewish people, and an analysis 
of their real causes, we get self-righteous reproaches and 
impotent outcries of outraged justice. The following edi- 
torial reprinted in fu ll,־is typical:

“M ust Jews Die”
The latest flare-up of violence in Palestine, which 

took the lives of five Jews, raises the question of how 
many more Jew s must be sacrificed before the British 
Government and its representatives in Palestine take 
decisive action to put an end to the organized cam- 
paign of Arab terrorism and murder. Since the offi- 
cial termination of the Arab general strike in 1936,
17 Jews have been killed by Arabs. But still the 
Palestine authorities stand idly by and refuse to per- 
mit the Jews to defend themselves.” [Kansas City 
Chronicle, M ar. 19, ’37.]

The naivete and short-sightedness of these moulders of 
Jewish public opinion is disappointing, to say the very 
least. In  an age when the mask has fallen off the faces 
of imperialism for all eyese to see, these writers persist in 
looking upon Britain as our benefactor. True, she may 
let us down from time to time, but all that is needed to 
bring her back to the path of charity is a little neat, plain- 
spoken exhortation: England, teierinke, must Jews die?

The B ’nai-B’rith Magazine is one of the most widely- 
read Jewish English periodicals. One of its spokesmen 
sees a ray of hope in the surrounding gloom: “G reat inter- 
est has been aroused both inside and outside Palestine by 
a Hebrew translation of the Koran, prepared by D r. 
Joseph Rivlin of the Hebrew University. I t  is fe lt that 
the translation is a gesture o f good-will between Jews and 
A rabs” (Italics mine.— M .D .). Arab complaint against 
the Jew , the systematic dislocation of Arab workers from 
positions of employment, oneply advocated and encouraged 
by Zionists of every shade and opinion,— all this can be 
disposed of by a compliment, a “gesture of good-will.” 
Arabs, according to these writers, will no doubt react to 
a Jewish compliment in the same way tha t these writers 
themselves react to a “goyish” compliment. The real, 
the fundamental causes of friction between Jew  and Arab
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MORTON DEUTSCH

W hat Is the Matter w ith  Our 
English-Jew ish Press?

ness firm— or of some outstanding political event . . . here  
or abroad. B ut in each case an attem pt will have been 
made to re la te  these to the life  of the race.

/ " 1E R T A IN L Y  one of the best keys to the understanding 
of any group is its press. W hat is our Anglo-Jew ish

i : i . ״ כ

W hat, then, is the racial life  of the English-speaking 
Jew  in the U nited S tates?  T he answer is: I t  hard ly  
exists. Anglo-Jew ish new spapers and m agazines have 
little  news to record th a t is vital. They have headlines, 
to be sure, but they  are hollow echoes of the emptiness and 
pessimism of Jew ish  life. T he m ost exciting story these 
papers can tell is a report of a kind word for the Jew s 
from  the lips of some famous “goy,” usually some well- 
publicized politician. P opular, too— and for the same rea- 
son— are good-will meetings addressed by a m inister, p rie s t 
and rabbi; honors conferred on Jew s fo r outstanding ser- 
vice, and the emergence of some new Jew ish prodigy in 
Czechoslovakia. Pogrom s— preferab ly  in Poland— are next

B y A nglo-Jew ish press is m eant the new spapers and 
periodicals in English  devoted to the life of the Jew ish 
community. T he A m erican-Jew ish Y ear Book for 1936-37 
lists 116. T hey  consist of weeklies, m onthlies, quarterlies, 
and annual publications. The one or two attem pts made 
a t daily  new spapers ended in failure.

In  fairness to our sub ject it is necessary to point out 
*hat A nglo-Jew ish journalism  in the U nited S tates deals 
w ith only p a r t  of the life  of the Jew ish comm unity: its 
racial life. I ts  economic and political existence, m erged 
as it  is w ith th a t of the  res t of the population, is taken 
care of by the  general p ress. One will find here and there 
stories of the success or failure of a certain  Jew ish busi

L istening with m ounting distaste  and sorrow, I  see 
vividly the incident in T rans-Jo rdan ia . I  recall the prom- 
ises m ade to E g y p t th a t it  would sit a t Versailles, an 
equal to any nation. And the treacherous sequel earlier 
in the year when E g y p t’s representatives were embarked 
with g rea t ceremony on a B ritish  m an-of-w ar. E gyptian  
p ride  and hopes were high, then. N ot till long a fte r  did 
E gyp tians learn th a t their spokesmen were debarked at 
M alta  and there v irtually  imprisoned. E gyp tians demon- 
s tra tin g  their indignation and demands for immediate re- 
dress were mowed down by E nglish  machine guns. I  recall 
also E ng land’s handsome prom ise of independence to  
A rabia, communicated to the A rabs by Colonel Lawrence.

W hat then  of Palestine? W hat is the true  meaning of 
the B alfour declaration? I  s ta re  a t the officer. H e seems 
no longer young and zestfu l, bu t the corrupt, the vicious, 
the insatiably  greedy image of a destructive power.

Today, seventeen years la te r, I  read the Palestin ian  news 
dispatches as a fam iliar story. Palestine has in those 
years inevitably d rifted  fu rth e r and fu rther from the Jew - 
ish hope of a haven and a solution. I ts  contradictions 
are n a tu ra l and inseparable from  the im perialistic system 
in which it is a tiny  bu t im portan t link. The years, with 
the connivance of B ritish stra tegy , have intensified the 
m urderous A rab-Jew ish problem . T he Jew s themselves are 
divided, class against class, w ith F asc ist shading.

No. In  Palestine there is only the Em pire. T he policy 
of Divide and Rule is conscious and deliberate. T he Jew - 
ish “p ro test against the governm ent’s failure  to curb at- 
tacks’’ will be answered in accordance with im perialistic 
needs. Those needs and not the Jew s is w hat Palestine 

is for.

a m andatory  power. I  am th rilled  when he tells me th a t 
there  is a developing sentim ent in favor of the idealistic 
W oodrow W ilson and his U nited S tates. B ut, of course, 
the U nited S ta tes is not in the race. England  and F rance 
and I ta ly  are  contesting the  ground. T he eager young 
officer is here precisely because of th a t contest. H e is 
one of a very active Intelligence Division and, personally , 
he looks upon the plebiscite as a game of wits between 
his side and the  competing Intelligence D ivision of the 
F rench . I ta ly  is really  nowhere. B ut F rance! Syria  has 
been under F rench  influence for years, F rench  schools, 
F rench  churches, F rench  banks. F rance will do all in its 
pow er to m aintain its position here and destroy the B ritish  
continuity of E g y p t, Palestine, Syria, M esopotam ia, Persia  
and India. T he French have the advantage. T hey  will 
probably  succeed in obtaining the m andate. B ut not with- 
out a good B ritish  fight. W e ta lk  and drink. H e speaks 
w ith progressive openness. T here  is good B ritish  money 
being spent in the p roper places, cleverly d isparaging  and 
destructive rum ors being circulated about the brother-in- 

, rms, in trigue and word-of-mouth propaganda, pressure 
w herever possible, and an unlim ited num ber of tricks out 
of the im perialistic bag constantly  being em ployed against 
F rance. M ore than  th a t— the shooting. I  am puzzled. 
T he young man, so personally  decent and up righ t, and 
yet so. im perialistically  of age th a t his nerve sense of in ter- 
national m orals is atrophied. H e explains w hat is going 
on in the dark  stree ts has been carefu lly  inspired by his 
division. Bedouin tribes are  raid ing  the city. T he s tra tegy  
is tw o-fold; one, to win the g ratitude  of the  population 
fo r B ritish  defense; the  o ther, to discourage F rance  by 
dem onstrating the danger, costliness, and general worth- 
lessness of a Svrian  m andate.
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HARRY GRANICK

di vi de  a n d  rule
Am erica! B ut America develops its own expressions of 
anti-Semitism through lim itations in schools, professions, 
industry  and social intercourse. And Europe, in the mean- 
time, amidst its sharpening contradictions, grows daily 
more savage in its treatm ent of the Jew . T h a t was why 
Zionism, and th a t was why I was in the Jew ish Legion, 
and tha t was why I  have now to believe with almost des- 
perate insistence in E ng land’s promise of a Jew ish Home- 
land.

I gaze at my experience in Gallil. Nothing I had seen 
in Judea  or Jerusalem  had stirred  me so profoundly. For 
here in the hills overlooking the Jo rdan  River and Lake 
Gallil, live people of heroic pioneering determination. Jew s 
making the homeland come true. Under malerial condi- 
tions, and in enervating heat, they were building their 
communes and farms. I  had slept in their rough cots, 
eaten at their meager board, visited the graves of their 
m artyrs slain by the hostile Arabs, listened long into the 
night to their tales of severe, unrem itting labor and danger 
met with a high heart for the sake, not of themselves, but 
of the future. A beautiful land, a heroic nation, and a 
lifty  purpose. Surely worth every sacrifice. I f  only Eng- 
land— if only . . .

#• *  *

I try  to put aside the disturbing speculation. B ut I 
cannot help recalling a recent incident. The British had 
faced the possibility of raids and even insurrection against 
their authority on the p a rt of the Trans-Jordonian tribes. 
Suddenly, when the blow had seemed most imminent, the 
tribes had turned weapons against each other. There was 
a w ell-substantiated rumor tha t B ritish agents had cleverly 
turned the trick , even to supplying the necessary arms. 
The fact was th a t the authorities had not intervened in 
this internecine w arfare, until the tribes had bled them- 
selves into impotency.

An ugly incident. I  try  to evade its significance and 
wave aside its porten t to the Jew s. But somehow it sticks, 
kept vague and unim portant only by an act of will.

Now I am in Damascus. I  have wandered through its 
ancient bazaars, drunk from its innumerable fountains, 
peeped into its beautiful courtyards of deep red roses and 
gushing water, admired its mosques and its women. I t  
is night. I  am ready for the journey to camp and pre- 
pared by exhilaration for whatever punishment awaits me. 
As I approach the door of the hotel, there is a burst 
of rifle fire. I hesitate. The firing continues, now near, 
now far. W hat is happening? Have the Bedouins come 
down from the hills?

A young British officer invites me to a drink. H e is 
keen, Oxfordian, and zestful. H e is delighted th a t I am 
American. H e tells me tha t Syria is about to have a 
plebiscite to determine its people’s wishes in regard  to

7

״ JE R U S A L E M , M arch 17,— One Jew ish police- 
man was seriously in ju red  and sixteen other Jews 
were slightly hurt tonight when a bomb was thrown 
into a bus on Jaffa  Road, Jerusalem ’s main tlior- 
oughfare. I he a ttacker escaped.

An hour later a bomb was throw n into an Afab 
■coffee shop. One A rab was seriously in ju red  and 
*three were slightly hurt. L a ter another bomb was 
throw n into an A rab coffee house on the outskirts 
■of Jerusalem?, killing one A rab and wounding two.
In  both eases the assailants fled. The National Conn- 
cil decided today tha t all Jew s in Palestine should 
pro test against the governm ent’s failure to curb at- 
tacks. I t  is likely this p ro test will be a twenty-four- 
hour general strike by all Jew s in Palestine an Sun- 
day .”— New  York Times.

J ^ I K E  D E SPA T C H E S coming out of Palestine have aL 

most \torn out their news value. Cannc/t the great 
British Em pire pu t a stop to these murderous demonstrn- 
tioris which on two occasions have led almost to civil war? 
Why has it perm itted the progressive intensification of the 
conflict between Jew  and A rab? Is  its administration of 
the Palestinian M andate m erely irresponsible and there- 
fore subject to reform , or is it conscious of and faithful 
to im perialistic necessities?

I  reiead the news item and I  remember. I remember 
the summer of 1919. I remember the tal'turously slow 
train  moving out of the gasping heat of KCnercth into the 
stark  hills of T rans-Jordan ia . I have been A.W .O.L. 
fifteen days, but I  must see Damascus even if time were 
to make a deserter of me. For I am 20, a Zionist and a 
Legionair, and this is my co u n try !

We spiral up and up and often completely circle the 
wild peaks th a t lead to the City of Seven Rivers. Some- 
where along the road, I  am told, is the spot th a t was once 
the G arden of Eden. I gaze eagerly out on the steep 
falls of m ountains and narrow  waters below, hoping for a 
glimpse of the L ord’s U topia in which even the animals 
showed brotherhood.

And I think of Palestine. And the Balfour Declara- 
tion. I  am not so u tterly  young as to believe unqualifiedly 
in British sincerity, but still I believe. I  have to believe 
or else confess myself a dupe in England’s im perial service.

I  remember and for a moment feel the terro r of a little 
fam ily group, m yself a child of six, stum bling along 
dreaded forest paths, feeling the imminence of sudden cap- 
ture and possibly death, in the sinister night shadows of 
the trees. We were escaping out of Russia, the land tha t 
had p ro jected  the pogrom as a political weapon. We were 
Jew s, members of a race th a t had been hunted and dis- 
possessed for almost two thousand years. T hank God for
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S. ALMAZOV

The Jewish Government of Biro-Bidj an
Is Three Years Old

Hew different the situation is in B iro-B idjan. Not only 
did the Jew ish Autonomous T errito ry , being a p a rt  of 
the Soviet Union, not have to worry about arm aments, but 
its government was also not to worry about how to make 
the bedding of the new country possible.

The central government of the Soviet Union assigned 
large amounts of money fo r the upbuilding of B iro-B idjan. 
The government of the new territo ry  was to carry  out 
the task of builder, adm inistrator and educator. In  spite 
of a great many obstacles— both due to pioneering diffi- 
culties, which could natu rally  be expected in a new region, 
and due to the fact th a t a number of people in trusted  
positions turned out to be doing the bidding of Trotzky 
the work of sabbotage— in spite of all th a t we have a rec- 
ord of substantial achievements during the three years of 
the existence of the Jew ish Autonomous state in Biro- 
B idjan. During th a t period 20,000 new settlers were 
taken care of. A situation so much improved was created 
th a t not a settler left B iro-B idjan in 1936.

The development of agriculture and industry, as well 
as the ceaseless development of the cultural institution, 
went on at a very rapid  pace. I t  may righ tly  be said 
th a t the past three years are a record of achievements to 
be considered as the g reatest epic in Jew ish history. How- 
ever, how few Jew s realize the significance of this miracle 
which they are witnessing.

To some it is nothing more than a m atter of fact reality ; 
to others it is of small interest, because they are ignorant 
of the true meaning of B iro-B idjan as a Jew ish te rrito ry ; 
to others still it is anathema, because it is a part of 
the Soviet Union, and everything tha t is connected with 
the Soviet Union is to them worse than poison. Fortun- 
ately the number of the last-m entioned group is not too 
large, and even many of those who were in th a t category 
before begin realizing tha t B iro-B idjan is a g rea t chapter 
in Jew ish history and tha t instead of condemning or ignor- 
ing it because it is p a rt  of the Soviet Union, for ra the r 
should the Soviet Union be given grateful appreciation for 
having made th a t chapter possible.

The Jew ish workers, the middle class and the Jewish 
intelligentzia in this country are coming closer to Biro- 
B idjan. They no longer let themselves be misled by cer- 
tain  sections of the Jew ish press and by the Zionists 
Large numbers are joining the “ Ico r” ; many thousands 
have been won over to read “N ailebn” ; many come to 
lectures on B iro-B idjan. The ice is gone, the barriers 
have been removed— we can now reach the masses.

The th ird  anniversary of the Jew ish Autonomous sta te  
is to be not only the occasion of festivities and rejoicing, 
but also a stimulus for greater activity in the line of bring- 
ing the facts about B iro-B idjan to ever larger numbers of 
Jew s in this country.

ОN T H E  S E V E N T H  of this month the Jew ish govern- 
m ent of B iro-B idjan will m ark its th ird  anniversary. 

W hat the Jew ish people were dream ing about for centuries 
became a reality . T ha t reality  is even more glorious, since 
it became possible not because of conquest, not because 
of force, violence, p lunder and m urder, bu t because of the 
consistent policy of the government of the country occupy- 
ing a sixth of the world— a government bending all its ef- 
fo rts  to completely root out any rem nant of national op- 
pression or disability.

B iro-B idjan as a Jew ish autonomous territo ry  is even 
g rea ter in im portance since it is a p a r t  of the fam ily of 
Soviet republics. The Jew ish government of B iro-B idjan 
did not have the experience of the small countries which 
became “independent” a fte r the world war. Theirs was 
a precarious existence from the very outset. On the one 
hand they had to s ta r t  immediately a fte r their “honey- 
moon” of “ freedom ” to s ta r t arm ing themselves against 
possible aggression, or for the purpose of doing the bid- 
ding of their powerful patron countries which are deter- 
mined to use the so-called independent states as a jum p- 
ing board in case of war.

Such countries as L ithuania, Latvia, Esthonia and Po- 
land have been burdened with enormous m ilitary expendi- 
tu res— far in excess of what the impoverished population 
can bear.

petence man the institutions. The theatre , the cinema, the 
social club, the lib ra rj׳ have grown to be perm anent fixtures 
and their benefits spread far and wide. M arked improve- 
ments have taken place in the communal life aiming at bet- 
ter housing, sanitation, hospitalization, and the like more. 
E lectric ity  is penetrating  into many a settlem ent, and in 
B iro-B idjan City a large electric p lan t is in process of 
construction.

The naturalization in the Province of the Stakhanovite 
methods of work, the m ultiplication of the daily press, the 
appearance of the lite ra ry  periodical The Forepost, the 
recent language Conference are each and all events indi- 
cative of both the m aterial and cultural growth of the 
country, a grow th calling for a progressive betterm ent of 
the vehicles th a t a t once disseminate the fru its  of the tree 
of knowledge and foster cultural fellowship. F inally , the 
very pinnacle of culture th a t crowns the Autonomous Prov- 
ince is the Brotherhood in which the several nationalities 
and racial groups work, live and enjoy together a life 
increasingly growing abundant under the leadership of the 
Jew ish Adm inistration.

Such, in open perspective, is the highroad paved by the 
Jew ish Autonomous Province and leading to the Jew ish
A.S.S.R.
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phone wires joins center to periphery, thus helping to over- 
come both space and time when they are in the way of 
progress. Manifestly, the improved means of transporta- 
tion and communication having thus united into one whole 
the various communities of the country, have at the same 
time brought the Jewish Autonomous Province nearer not 
only to Khabarovsk and Vladivostok but also to Moscow, 
the very heart of the Union.

*  *  *

To labor in the sweat of the brow for a bare living or 
to succumb to starvation—this cruel alternative has been 
the curse of man ever since he was born. Thus has labor 
come to be regarded as a necessary evil. The struggle 
to free himself from this curse has engendered in man 
two conflicting impulses, viz. the individualist and the 
socialist. The individualist impulse drives man forever- 
more to force o, her men slavishly to work for him and his. 
The socialist impulse, on the other hand, urges man to 
devise means and ways wherewith to alleviate the crushing 
burden of labor, nay, to turn the productive process of 
labor into a source of pleasure. In pursuit of this ideal, 
laboring man has throughout the ages painstakingly and 
lovingly been propagating the seed of the apple he had 
stolen in despair from the forbidden tree of knowledge, 
until he succeeded in bringing forth a grandiose tree by 
far overshadowing the parent stock; it is the tree of 
Science bearing in profusion great inventions and dis- 
covcrics the wherewithal of the mastery over Nature; and 
labor today can be made a source of pleasure and joy, 
the long cherished ideal can be realized.

Culture is the fruit of this treasured tree of knowledge. 
In the complex of social relationships, culture manifests 
itself as the attribute characterizing man’s behavior as dis- 
tinctively human. Under capitalism, this treasure, the tree 
of science and every creation begotten of its wedding to 
labor, is the possession of the very few, of the ruling class, 
whose life is governed solely by the individualist impulse. 
In consequence, the tree is stunted, its fruit unsavory, for 
it is cared for only inasmuch as it satisfies the avidity of 
the rugged impulse. And the toiling masses still bear the 
unbearable cross of the original curse and culture created
by them is not for them.

In the Soviet Union where the socialist impulse has 
triumphed, where exploitation of man by man and hence 
the curse of the ages is no longer the long cherished ideal, 
is being realized. The everbearing tree of knowledge has 
returned to the lawful master, its creators and under a 
culture socialist in content and most comprehensive in 
scope. Labor is thus growing increasingly creative, an
art manifold enhancing the joys of life.

Against this Soviet background, the growth of the eul- 
tural institutions of Biro-Bidjan has, in the Jewish Auto״ - 
omous Province, gone on at an accelerated rate. More an 
better schools have sprung up, among them some new pro- 
fessional technicums such as the medical, the mettalurgical, 
etc. The Scientific Institute of agricultural research has 
widened its scope; more teachers, and of higher compe-

T

forms of dictatorship rad you find it to ־ ־ be misejably 
barren, nay woefully destructive. . .

Tlie economic achievements of Biro-Bidjan coupled with 
the industrial potentialities of the country have wth for 
it a central position in the Far Eastern Territory oflvhich 
it is a Province. Thus has the Jewish Autonomous/Prov- 
ince become more /intimately connected up with tl/c cco- 
поту of the F. E / I erritory, with its economic organs, the 
Commissariats ofj industry and agriculture and through 
this medium alsri with those of the Union at large. It 
was indeed recognized that Biro-Bidjan, due priniirily to 
the labor qualification of the Jewish worker, can be made 
the center of light industry for the whole of the F jE . Ter- 
ritory. In consequence, during the past three yclrs much 
has been done And still more is being planned for the near 
future, along tjiis line. The manufacture of clothiiig, shoes, 
knitgoods, etc., already engages a considerable number of 
workers yielding a substantial output. Furthc/more, the 
timber resources of the country are rich both ih quantity 
and quality. The development, therefore, of l̂ic lumber 
industry in its varied ))bases has been pushed г/head on an 
ever increasing scale. During these years neW woodwork- 
ing enterprises (the Icor furniture factory,1 the veneer 
works, etc.) have been established and old ones (the wagon 
works, the lumber mill, etc.) have been extended. Simi- 
larly, the growing need of building materim, other than 
wood, is being met by the introduction of the modern brick- 
kiln of large capacity. Also the quarrying of lime at 
first started on the petty scale or handicraft jls being indus- 
trialized by the erection of a modern plant with capacious 
furnaces fully mechanized.

Speaking generally, the national economy) of the Jewish 
Autonomous Province exhibits a marked trend toward in- 
dustrializing all its productive activities, is it indeed be- 
hooves a true offspring of the Socialist Fatherland. This 
fact stands out particularly in the agriculture of Biro- 
Bidjan which, too, has notable advances to record. Quite 
a few new colkhozes have been organized. The area under 
cultivation widened, the scope of animal husbandry en- 
larged. Parallel with this growth kept pace also the ex- 
tension of the agricultural inventory. So, the number of 
MTS (Machine-tractor-stations) with their tractors, ad- 
vanced farm implements, etc., has almost doubled; like- 
wise that of motor vehicles such as trucks, automobiles 
and the like.

No longer are there isolated settlements in Biro-Bidjan. 
Transportation and communication have been greatly im- 
proved. Besides a railroad branch, a fine highway with 
its by-ways connects the railway in the North with Amur 
in tiie South. The Bira river as well as other tributaries 
j f  the Amur have been made to serve as convenient water- 
ways along which glide transport boats of various descrip- 
tions. To the railway, highway and waterway there has 
been added the airway which the Biro-Bidjan airplane 
merrily traverses to pay its daily Visit to the outlying dis- 
tricts of the country. Finally, a net of telegraph and tele-
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PROF. CH. KUNTZ

Third Anniversary of the Jewish Autonomois
Province

have been the effort to persuade an im m igrant to settle 
as a lonely farm er or individual artisan . I t  w ill be ob-j( 
served th a t one of the resu lts  of th is transform ation  wa: 
the increasing ra te  of im m igration accom panied by a de 
creasing ra te  of desertion or backsliding.

*  *  *

U nder the foregoing changed conditions, the fu rther de 
velopm ent of the country , obviously enough, required i 
rad ical read justm en t of both the organizational forms anc 
the every day m ethods of the now intensified cons:ructiv< 
work. The Autonom ous B iro -B id jan  was called info being 
to meet th is requisite. As an autonomous P ro in ce  il 
m eant the recognition th a t  the country rich in nabral re■ 
sources is calling for th e ir rational exploitation as the 
Jew ish  Autonomous Province it  m eant and means ;he rec 
ognition th a t a Soviet people has opened up fo's neu 
fron tier, con jured  up and anim ated its p roductn  force 
and thus proven itse lf both w orthy and capabl of n 
tional self-determ ination in the broadest sense of fe wor 

The first step  taken by the new ly born Autonpy wa
decen 
7  wa i 

bv i t  ׳
per

ph i c 
oser

to reorganize the  adm inistration of B iro -B id jan , 
tra lize  it, so to speak. In  consequence, the cout 
divided into five regions each one of them  govern 
regional adm inistration. T h is reform  has placed 
p hery  on an independent footing, as it  were, thusabling  
every one of its divisions to unfold its p roducti\|ctivi- 
ties more freely , with g rea te r effectiveness and L an 
increasing scale. M oreover, th is political remaj^• 0f  
the Province has led also to a more rational top 
zoning of the country, thus rendering  possible 
and more fru itfu l study of its n a tu ra l resources.

I t  will not be amiss to note in this connection t)en. 
tra lism  is effective only inasm uch as it rests upoi%n _ 
tra lization . T h is statem ent sounds paradoxical, 
a dem onstrable tru th . As a m atter of fac t, thejej- 
national policy is, of itself, an irre fu tab le  demon 
of it. T his policy of the D ic ta to rsh ip  of the P r^ j  
has proclaim ed every one of the Soviet nations^ 
and small alike, as self-centered, so to speak, as 
mous in the conduct of its affairs. W hat unites 
into one federation, one Union, is the well-defined 
goal to be reached by a common p lan . T he effect 
policy is most instructive. Indeed , to the careful 
p a rtia l observer it  is perfec tly  obvious th a t this 
decentralization has im m easurably enhanced the 
of the Soviet Union tow ard socialist p rosperity , b( 
teria l and cu ltural. Now, con trast w ith th is the 
centralism , the to ta litarian ism  inherent in all other

i s

M AY 7, 1934, B iro -B id jan  was proclaim ed by a 

Soviet Governm ent decree The Jew ish  Autonomous 
Province. T his h istoric act a t once conferred  a s a tis fa ^  

to ry  passing-m ark upon the Jew s who have braved and 
overcome the  hardsh ips incident to pioneering and m arked 
the beginning of a new phase in the fu rth e r  upbuild in״  
o f the Autonomy.

T he Jew s, the ghetto  “id le rs” of bu t yesterday , had 
opened up new fron tiers beset with n a tu ra l and o ther diffi- 
culties th a t were by m any deemed insuperable. F o r, in- 
deed, it  was not only the  commonly known fron tie r th a t 
had fallen  to their lot to open u p ; the pioneers were faced 
w ith several fron tiers, some of them  of a new hitherto  
unknown kind. In  the first place, there  was the physical 
fron tier, a wild virgin land to conquer, a prim itive capri- 
cious n a tu re  to subdue. T here  was in the second place, 
the social fron tier, new principles to m aster and assimi- 
late  so as to reorder life on the basis of a new social order 
then  still in its  nascent sta te . F ina lly , there  was the 
“backward  fro n tie r,” the trad itional, age-old estrangem ent 
from  and aversion to productive labor to overcome and 
to eradicate.

The short span of bu t six years of pioneering showed 
beyond peradven ture  th a t the Jew  under Soviet conditions 
is fu lly  equal to th is difficult task  even as is his fellow 
w orker, the non-Jew  who lives and works under sim ilar 
conditions. T ow ard the end of 1933, B iro-B id jan  already  
en joyed  an atm osphere of se ttledness; the  wildness over- 
aw ing the country in 1928 was now p ractica lly  gone. Quite 
a num ber of industria l enterprises were organized; farm - 
m g, a forgotten , if  not a ltogether lost, a r t  among the 
Jew s, showed unm istakable signs of sound rev ival; the 
d istribu tive and cu ltu ral institutions serving the  needs of 
communal life  were functioning to lerab ly  well. And all 
this work of production, distribution and communal, cul- 
tural service was carried  on on the basis of collectivism 
and co-operation. M oreover, it may be said th a t by the 
time under consideration which, by the way, coincided with 
the beginning of the second F ive-year-p lan , the process 
o f Sovietization also of the Jew ish  nation was approaching 
its completion. N ot only the pioneers were sovietized, 
economically rooted as they were in the Soviet soil and 
psychologically anchored in the Soviet ideology; also the 
new arrivals  then  reaching B iro -B id jan  were for the most 
part conscious and convinced Soviet w orkers. Indeed, if  
in  1928 it was a difficult job  to organize a collective farm  
o r a p roducers’ coo]3erative because of trad itional “ indi- 
vidualism ” ; in 1933 the reverse was the case: vain would
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T h e  T h i r d  A n n iv e r s a r y  o f  th e  Jew ish  
A u t o n o m y  in B iro -B id jan

Q N  TH E SEV EN TH  OF MAY, 1934, B iro-B idjan  
became a Jew ish  A utonom ous Territory• T hat day 

w ill fo rever s tan d  out as the  beginning of a new chap- 
te r  in the h is to ry  of the  Jew ish  people. They who 
d ran k  of the b itte r  cup of persecution, degradation , 
poverty , and  of being condiscented in  so m any coun- 
tries  in  the  w orld  all th ro u g h  m any centuries—they 
w ere not only com pletely em ancipated in the Soviet 
U nion, b u t tliey were also g ran ted  th e ir  autonom y in 
a land  as la rge  as Belgium  and  H olland.

W e greet th is m em orable day, and we feel th a t  it 
w ill be w ith  the approval of the thousands of our 
readers  and  the  large “ Ic o r” fam ily th a t we can say : 
W e w ish the  Jew ish  pioneers the g rea test success in  
th e ir  w o rk ; we will continue our w ork  to w in more 
fr ien d s  fo r them  and  fo r the Soviet Union w hich m ade 
the  Jew ish  A utonom y possible.

Long live B iro -B id jan ! Long live the  Soviet U nion 
w here a fam ily  of lib e ra ted  na tions is build ing  a life 
of peace and  cooperation betw een n a tio n s !

T h e  Icor  C a m p a ig n  M ust  Be B r o u g h t  
T o  a S uccess fu l  Conclus ion
rjT H E  PR E S E N T  D R IV E of the Icor fo r 10,000

new members, 10,000 dollars fo r the  organization  
fund, and  fo r 10,000 new subscribers to “ N a ileb n ”, is 
n earin g  to  a close. Some cities com pleted th e ir  quota 
in  a ll th ree  ta sk s  o thers com pleted some of the quotas, 
w hile a num ber of o ther cities are very  fa r  from  the 
assigned goal. I t  should be the d u ty  of those cities to 
im m ediately  find w ays and m eans of how to  tak e  th e ir 
place am ongst the  cities w ith  a good record.

There is no reason w hy any city should fa il to reach  
its quota. Thousands of Jew s are ready  to jo in  the 
“ Ic o r” . There m ust be m ade an energetic  effort to 
reach  them  and  they  w ill jo in  the  “ Ic o r”  and w ill 
become subscribers to “ N a ileb n ” . The w ork  m ust be 
carried  on w ith  the  de term ina tion  to m ake up fo r 
the  tim e lost. I t  can be done, it  m ust be done, le t it  
be d o n e !

y *о  1 ears  o f  “ N a i lebn

M IS ISSU E s ta r ts  the  th ird  y ear of “ N aileb n .” I t 
as w ith  a feeling of n a tu ra l p ride th a t  we m ark  
milestone in the  h isto ry  of our m agazine, because 
success of “ N a ileb n ” fa r  su rpassed  any th ing  th a t 

mcst en thusiastic  w ell-w ishers cbuld have foreto ld .

Fhem agazine s ta r te d  w ith  a n e t ׳pa id  c ircu lation  of 
out ),000 and  succeeded in increasing  the  circle of 
rea 'ers by about 300 per cent. No one w ill deny 

at tilt is a record  to  be p roud  of. H ow ever, fa r  be 
fo r s to get dizzy w ith  succesL To the  con tra ry , 

e onl now realize the  g rea t eagerness am ongst the 
ewishpeople to learn  all about B iro-B idjan, about 
ae Jes in  tbe  res t of the  Soviet Union and  in  all 
lie coitries of the  w orld. This eagerness is being 
lic ta ti by the  fac t th a t  every day  b rings more 
ita rtli news about the  persecu tion  of Jew s in  the 
Fascisnd  sem i-Fascist countries, w hile the condition 
of thiew s in  the  U.S.S.R. is im proving daily  along 
w ith  up w ard  m arch  of the  Country generalty .

“ N b n ” gave the Jew ish  people th a t  coveted in- 
£ormn and  because of th a t  it w on such popu larity . 
I t  w e our d u ty  to keep on giving th is  inform ation , 
to  nr the  m agazine even moije a ttrac tiv e , m ore pro- 
fu se lu stra ted , w ith  m any more fea tu res— so th a t 
i t  niecome the m edium  of d issem ination of infor- 
m atin the  position  of the  Jew s th ro u g h o u t the 
w ofnerally  and  in  B iro-B idjan  in  p a rticu la r.

ле asp iring  to  reach  h. c ircu lation  of no less 
tin ,000. I t  can be done. W ith  the  devoted  со- 
opi of our m any  friends, “ N a ileb n ”  can and 
wiinue grow ing in  num bers u n til we succeed in 
p it in  every Jew ish  home.

i beg inn ing  of th e  th ird  y ear of “ N a ileb n ” 
b irtin g  po in t of an  in tensive c ricu lation  drive.

d to  our goal! F o rw ard  to  a c ircu lation  of
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