


רי כרײט צעװיקלם
ט ליםט א טיר ברײנגען רא  און טיטנ^ירער צאל דער מי

אין זוערבירט האבן שטעט םארשיידענע די וואם םובסתרײבער,
 װערן. םארשנעלערט מוז ארבעט די קאמפאניע. איצכזיגער דער
קװאטאס. זייערע אויספילן שטרעבן רארםן שטעט אלע

פון פראצענט םובםקרײ■ מיטגלי־ קװאטא שטאט פון פראצענט םובםקרײ״ םיטגלי־ קװאטא ^טאט

דערגרייבונגען בער דער כונגען רערגר״ בער דער
21 20 22 100 — אן טערס — — פע 64 75 76 125 װער — — — — דענ
20 30 30 150 — טאון אלענ 60 36 24 50 טאן װעם — — — גאל
20 28 34 150 — — — װייצמינגטאן 53 96 1 16 200 רג בו ם ט -----------------------פי
20 15 15 75 ה ס לו - רו 51 60 94 150 ^נד מ ש ט ---------------------רי
22 56 74 300 — ד אנ װל --------------- קלי 51 64 65 175 ^ן ט ע שי א — — — װ
20 18 22 100 — טי — ---------- ליבער 41 29 33 75 א אל ק א ם ענ — — — פ
33 46 68 175 — ד אנ ל ט ר ^ -------------- פ 40 30 29 75 שעל נױ ---------------------רא
21 19 24 100 •--- ט עינ ל ם או — — פ 38 17 21 50 מי א -------------------------מי
33 52 47 150 — םילר — — ספרינג 37 32 42 100 א, מ אלו ט *-----------קאא. פע
19 15 22 100 — רם גרענד — רעפי 35 36 35 100 ױ ח נ װי אגז ---------------בר
и 11 1 35 — ה, ט או מ ם ט ר ^ ה. נ. פ 35 31 38 100 ך אנ סל -------------------- או
17 22 29 150 — בורי פארק עז 36 2!) 44 100 אני ------------------------אלב
21 34 28 150 — טי קענזעם -----------םי 34 17 16 50 רי ----------------------------אי
15 15 16 100 — װאור ק לעי 34 54 49 150 קי װא ל ----------------------מי
27 15 12 50 — ס5האי א — — — י 33 17 32 75 ר רא? אנ ײל -------------- א
31 50 4 4 150 — רד ^ טפ ר א ------------- ה 32 31 33 100 ------------------------ם/גאטל
35 91 83 350 — ^ן ט ם א — — — ב 35 149 58 300 ע לאדעלפי — — — םי
15 217 204 1500 — א אג ק — — — שי 30 30 29 100 ם מ א ----------------רױוער ט
12 6 6 50 -- - םטאן — — — ױ 28 14 14 50 ה ט או מ ם ט ר א — *----------פ
13 30 33 250 — — — — ב־^פאילא 30 346 536 1500 ם לאם שעלע דז -----------אנ
13 25 14 150 — ^ן ט מ א ה נ נ — — בי 35 28 24 75 א ה א מ ^-------i---------------
29 17 12 50 — ------------ד רױוער פ^ל 26 14 12 50 — — — — טאליד־א
32 12 20 50 — ש דאליאס, - טעקפע 27 27 28 100 — — — — אינדען
50 11 13 25 ט או װ^לק ם אר נ '25 39 48 175 א ט אנ ל ט ------------------- א
26 9 17 50 — ען װ ײ ה ױ־ —נ 25 18 32 100 א םאן עג -------------------די

9 12 24 200 — ױז ק א ר ----------------םי 26 751 779 3000 ױ טי י^רל נ —----------סי
6 16 14 250 — — — — נוארק 25 55 71 250 א: סאן ק ם צי אנ ר ----------פ
4 4 4 100 — ם לי א פ א ע — — םינ 26 44 8 100 או מי םי ג — םי -----------

24 41 55 200 טי ע נ סי --------------------סינ
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■ 1 :. * .
 זיך װעל; מלחמה־צינדער די און װעלט דער פון הערשער די

רעכענען. דארפן
 מייד^נען פוי אויגן די עפעגען צו באװײזן נאר לאמיר

 דער אז פארשסײן, זאלן זײ אז װעלט, גאנצער דער אין מענטשן
 לאסיד ;לענדער און פעיצקער פאר נעפאר בלוטיגע א איז פאשיזם

 זאלז זײ אז מיאיאנען, פון מוחות די עפענען צו באװײזן נאר
 שטעט׳ אומבאװאפנטע פאר צו גרײט פאשיזם דער װאם דערזען

 צי באװײזן נאר לאמיר ;קינדער און פרויען שוצל$ןזע פאר
 צו איז עם װיכטיג װי פארשטײן צו מענטשן מיליאנען געװינען
 — בױאונג פרידיצעכע זײן און פארבאנד םאװעטן דעם באשיצן

 װעלט־ א אנצוצינדן פארזוכן פאשיםטישע די וועילן דעמאצט
 הערפן צו װאנן ניט לאנר קײן װעט דעט^לט ;דורכפאלן שרפה

מאכינאציעם. בלוטיגע זײערע און פאשיםטן די
כיעכטינ־ אונזער װערן. געפירט מוז קריג געכן קאמו* דער

 ד• אז געדענקעץ, אויך יצאמיר אױפקלערונג. איז װאפן םטע־
 אנטי־ דעם אין בצויז ניט װערן געפירט דארןז אויפקלערונג

 שטענדיג. — יאר פון ־דשים אצע אין אויך נאר ז־ןודש, מלחמה
 אנטשי^ס; באװאוםטזיניג, — שעה נאך שעה און ט^ג, ב^ך ט^ג
 פח פלענער ךי צעשטערן קאנען מיר אז זיכערקײט, דער מיט

ױנקערם. די
אויף באיקאט פון אאזונג דעם טיציאגען צו טראנן לאמיר

3

קריג געגן קאמף דער
 אויםגע־ װערט גאנצער דער אױף װערט חודש הײנטיגזגר ער \

 דער (מיט אומעטום ודערן עס אנטי־מצחמה־חודש. אן אלס נוצט
 דעמאנסטרא־ דורכגעפירט לענדער) פאשיםטישע די פון אױםנאם

 ;;ליטעראםור אנט־מלחמה פאדשפרײט װערט עם ;קריג געגן ציעס
 םאװעטן דעם פון פרידנם־פאליטיק די ארזיםגעבראכט װערט עס

 פאשיסטישע די פון ראל די אױפגעקלערט װערט עם פארבאנד;
מיצחמה־צינדער.

 איז :פראגע די שטעלן װאם מענטשן׳ םך א דא זײנען עם
 װעט אופן אזא אויף אט ? מלחמה כעגן איר קעמפט אזױ אט
 ק^פ פון באװאפנט זײנען װעלכע פאשיםטן, די אפשטעקן איר
 אר־ גאזן״ גיפטיגע עראפלאנען, קאנאנען׳ האבן זײ ? פים די ביז

 מאס־מיטינג א מיט דערװארטעט איר און — פלאטן און מײען
!? מארש זייער אפצושטעלן
 די אפ טויטן זײ װײל געפערלעך׳ זײער זײנען רײד אזוינע
 די אז אמת, טאקע איז עפ מלחמה. געכן קעמפן צו איגיציאטױו

 נאך ט^ג צו טאג פון אן גרײטן און אנגעגרײט, ה^בן פאשיםטן
 דער מיליאנען׳ םון װילן דער נ?ןר פארניכטונג, פון מיט^ען טער

װעלכן מיט כוח, א איז דאם — מאם; גרויםע פון באװאוםטזײן

ן ב ע ל ײ )1938 (אוינוםט־םעפטעמבער, נ



 אימפע־ פאר שטיצע קײן לענדער, פאשיססישע פוז סחורות די
 אײנינ־ פארבאנד, סאװעטן דעם פאר שוץ מלחמה, ריאליםטישער

 פאשיסטישן דעם גענן לענדער דעמאקראטישע אלע פון קײט
 פאר זוכן װעלכע יאפאן, איטא^יע, דייטשלאנד, פון דרײ־בונד

 לענ־ האלבע־פאשיםטישע און קלענעדע די צװישן שותפים זיך
 לענדער, דעמאקראטישע פון פראנט א פאר קעספן לאמיר דער.
 דעם און אמעריקע פראנקרײך, ענגלאנד, איינשליםן זאל װאם

 ניט זאל װאס בונד, דעמאקראטישער א — פארבאנד םאװעטן
 אפ־ זאל װאש טשעכאפלאװאקיא. אנצורירן דײטשלאנד דערלאזן

 פא־ דעפ בײ פופבענקל א װערן פו־ז רומעניע און פוילז האלטן
 די צוימען זאל װאם פעלקער־בונד, א פאר קעמפן ;לאטיר שיזם

 יאפאנעזישן דעם פון און מוםאליני׳ן היטלער׳ן, פון אפעטיטן
 שיידער־ א פון װעלט די ראטעװען מײנען װעט דאם — מיסאדא

צו. גרײטן פאשיםטן די װאס בלוט־באד, לעכער
 גרעםטער דער מיט קעמפן צו אורזאכן אלע האבן אידן די
 פאשיםטישע די פון אמביציעם די געגן און קריג געגן ענערניע

 װערן װידערהאלט דארף נאכאמאל און נאכאמאל טלחטה־צינדער.
 גרעםטעד דער געװען װאלט אידן פאר אז טאל, טויזגדםטן צום

 זיגער. דעד ארוים זאל דרײ־בונד פאשיםטישער דער װען אומגליק
 װעלט. דער פון טיילן אלע אין געגאםן זיך װאלטז בלוט טײכן

 דואידטן רומעניע און פוילן יאטקע, א געװארן װאלט אוקראיגע
 מיליאנען פאר בעת־עולם ריזיגן אײן אין געװאדן פארװאנדלט

 םאװעטישע מיליאן דרײ פון גליק דאם און פרײהײט די ;אידן
 בירא־ פון שטערן גאלדענער דער געװארן. אפגעמעקס װאלטן אידן

 אוים אויטאנאמיע, אידישע אוים — פארגאנגען װאלט בידזשאן
 געװארן װאלם בלוט טײכן און פאגראמען גלײכהײט. אידישע

דערשײנונג. געװײנלעכע א
 מלחמות פאשיםטישע די זיגן, ניט טאר פאשיזם דער נײן׳

!װערן באקעמפט מוזן װערן, באקעמפט סאגעז
!קאמף אט־דעם פון פאדערגרונד דעם אין שכױין מוזן אידן

:נומער דעם אין
ראשקאװיטש ויאםל _ שער-בלאט

װ ש. א אלמאז
זען מוז עם  צו םוף א נז̂ן

 אין בא^׳דפארגיםוגג דער
2_̂ טינע.1אל
מילף יעקכ

 דער אין װארט נײע דאם
קולמור. מענטשישער

נאװיק .5
 אין איךן די פארטרעט װער

? אנזעריקיע
 אידישע די פון מאניפעטט
שפאניע. אין קעמפער

כץ משה
 קאג־ די אונז לערנט װאם

? עװיאן אין פערענץ

אלמאזאװ ש.
אלעציטערן? ;ציטערט מען

ױקלםאן ר.
 די צו זיך נעמט מוסאליני

אידן.
אופישקץ מ.

גרין בער
 אין לעבן אידישן פון

םאװעטן־פארבאנד.
л כאשטשעװאצקי

לידער. בירא־בידזשאנער 3
כאשמאל

אנטי־מלחכת־מאנאט. דעם צו
בנאפיב פ.

 פוילן פון שרייבט מאמע א
 אלע-5 אין זון איר צי

(ליד). םטינע
אראנאװסקי ע.

s(ליד). רילן
שארגעל צכי יעקפ

(ליד). גאםן ירושלימ׳ער
הענדיד ק.

 יב״ פאלק אידיש באנייט א
 אין באשעפטיכונגען :ײע

בירא־יידזשאן.
קארדאנםקי ר.

 ארויםגעקומען. ס׳איז
פאר־ צו װעג דעם אויף

 אידי־ פ,ין טריט ערשטע די
בידזשאן.ראנאדע. אין פארמער שע

בירא־!»י

 ״איקאר״־בעװעגונג, דער אץ בירא־כידזשאן, פץ נײעס
ענגלישע־אפפױילונג

 נאציאנאלן אונזער פאר דיסקוסיע
צוזאמענקונפט

•*
 ברענטשעם ״איקאר״ אלע פון אויפגלזבע די זײן דארף

 און פראבלעכתז ״איקאר״ אלע באטראכסן צו גענוי לא:ד איבערן
 צוזאטענפאר נאציאנאלן צום אנװײזוננעז און פאדשלאכן צושיקן

 זאל װערן. אפנעהאלטז גיכן אין װעט װאפ ״איקאד׳/ דעם פון
 צום צושיקן און צואײלן זיך טוער יעדער און ברענטש יעדער

 פאר־ האלמן זײ װאם פארשלאגן, מיט ־ריװ א אפים :אציאנאלן
 אינערלעכן דעם אויה באציען זיך לאגען פארשלאנן די נויטיג.

 אויף אױפקלער־ארבעמ, דער אויו» ארנאניזאציע, דער פון לעבן
 בא־ אידישער דעד פון שיכטן ברײטע דערגרײבן צו מעטאדן

 צו האבן װאם פראנן, ארײנעמען אויך ק$נען זײ פעלקעדונג.
 זײנען װאפ פראבלעמען, אגדערע אלע און ״נײלעבז״ מיט טאן

,.איקאר״־טעטינקײט. דעד מיט פאדבונדן

 אידן טויזנטעד נאך דערגרײכן קאנען טיר אז װײםן, מיר
 געוױנעז צו באװײזן מוזן מיר און קאנען מיר ;װארט אונז מיט
 אונזערע אלע װילן טיר ;״נײלעבן״ פאד לײענער טויזנטער גאך

 פלענער די פון אויםארבעטונג דער אין באטײליגן זיך זאלן טוער
 נעמיינשאפטלעכע מיט אויפגאבן. די אט פארװירקלעכן צו אויח

ציל. אונזער דערנרײכן מיר װעלן בוחות

״נײלעבן״ און ״איקאר״ דעם בויען לאמיר
 האט טעז װעז זומער־חדשים׳ הײםע די אװעק שוין גײען

 זיך םעז טוז איצט אדבעט. די אפלאזן ביםל א דערלויבס זיך
 אנצויאנן אנטשלאםנהײמ מיס און ענערגיע מיט צוריק נעמען
 אי־ שטעט אלע אין טוז מען דורכגעלאזט. האס מען װאם דאפ,
 די אז אזוי׳ םיטגלידער פאר קאמפאניע די אניאגן לא:ד בערן
 דעם ביז שטאט יעדער אין װערן אויםגעפילט זאל קװאטא פולע

 פופצינ אריבערגעשטיגן האין װאס שטעם, די אקטאבער. ערשטן
 ניט אויפנאבע די שסעלן זיך דארפן קװאטא, זײער פון פראצענט

 איבער אריבערנײז נאר פראצענט, הונדערט די אויםצופילן נאר
 דערירײכן װינציגפט; צום דארפן שטעט אנדערע ;קװאטא דער

קאמפאניעם. זײערע אין פראצענט הונדערט

 צו באלד פארזוך כרעםסער דער װערן געמאכט מוז עם
 דאפ קא; מעז ״נײלעבן״. פון צירקולאציע די םאדצװײפאכן

 פון לייענעי יעדער זאל שװעריגקײטן. םפעציעלע אן דערגרײכן
 ברענטש יעדער זאל ;לײענער אײן נאך ארײנברענגען ״נײלעבן״

 טאל צוױי פארקויפן צו אויפנאבע די שסעלן זיך ״איקאר״ פון
 — איצכ^ פארקויפט װערם עפ װי עקזעמפלארן, אזויפיל

 טויזנ- צענדלינע־ נאך געװינען לײכט דעמאלט װעט ״נײלעבן״
לײענער. נײע טער

 די״ אז אנטשלאסנקייט- נרעםטער דער מיט אדבעטן לאמיר
.50,000 צו װערן דערפריט ״נײצעבן״ פון צירקולאציע

נומער צװײענדיגער א
 : די פא־ אויםגאבע קאטיינירטע א איז נומער הײגטיגער דער
 טער זיײ װעט עם װי אזוי םעפטעמבער. און אויגוםט חדשים

 1 ציל א שטעלל זיך מען דארף נומער, דעם פארקויפען צו צײט
לייענער. נײע טויזנט עטלעכע נאך דערגרײכן צו

!דעד־נדײבז צו דאם באװײזן מוז טען ;טאן דאכ פאן מען
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ש א נעמעןמוז עס  בלום-פארגיםונג דער צו םזן
פאלעםטינע אין

מלחמה־ארענע. א אין .געװארן פארװאנדלט איז פאלעםטינע
Dyit עם ;האנאנען קנאלן עס ;בלוט טײכן איצט דארט זיך גיםן 

 אין •פארװאונדעטע א־ן טויטע פאלן עם באמבעס; אויף» ׳דײםן
 אין באװאפנטע גײן װעלכע די, אום קומען עם הונדערטער. ׳ז־י

 קומען עם מענטשן. שוצלאזע אום אויך קוטען עס ;:שלאכטן
 ארא־ םײ אידישע, םײ דא זיעען עס קינדער. און פרױען אום ו

שע קרבנות. ׳בי
דעם, װעגן אײנצלהײטן קײן אין דא אריינגײן ניט דארף טען

 פון אויפרײםן דאם אז אומזיניג, זײנען טעראר־אקטן די ״־אז
 פאלעסטינע, פון טײלן פארשידענע אין באטבעם מיט ׳למענטשן

 אומגעבראכטע און אידן אומגעבראכטע צאל װאקםענדיגע די ׳יאז
 טײיצן בײדע דריקן זואם פראבלעמען די נישט לײזט !■אראבער

 אין ארײנצוגײן דא נויטיג ניט איז עס באפעלקערוע. דער ופון
 בריטישער דער שפילט עם ;ואס ראל׳ דער פון אונטערזוכונג ׳־קײן

 צום שטארק זײער אלעמאל איז עס װעמען -איטפעריאליזם,
 ^ענ־ קאלאניאלע אונטעריאכטע זײנע אין פעלקער די אז ןארצן,

 ארײנצו״ נויטיג ניט איז עם זיך. צװישן רײםן זיך זאל ■־דער
 שפילס עס זואם ראל, דער װעגן אויספארשונגג אן אין ׳;גײן

 באפעלקערוגג די דעמאראליזירן צו פארזוך זײן אין ־מוםאליני
 און ים, מיטל־לענדישן בײם זיר געפינען װאם לענדער, די •;:אין

אײנפלום-םפערע. בריטישער דער פון גרעניצן די אי' זײנען זװאם
 אויף פארבן שװארצע אנצ.־אװענדן נויטיג ניט אויך איז .י.עם

 װאם אומגליק, גרויםן דעם מאם פולער דער אין ארױםצוברענגן
 זא־ צו דא גענוג זײן װעט עם פאלעפטינע. געטראפן איצט זהאט

ז ׳.נן, ר א א ט ר ע ט ײ י װ ו ז ט א י . נ ן י י ג נ א
 צו וועג דעם אױף שריט ערשטן דעם מאכען דארח עמיצער

 עמיצער, דער זײן ניט זיכער פאן עננלאנד פאלעםטינע. אין ־:שאום
ײ װ שלום. קײן ניט װיל זי 5|

 פארעפנטלעכט 1917 אין איז עם זוען טאג, ערשטן פון
 ענג- אז געװארן, קלאר איז דעהלאראציע, באלפור די געװארן ז

 פאר זארגן צו אויױ ניט כוחות אירע אין אלץ טאן יװעט :־לאנד
 אינטע- די פאר זארגן צו אוױ* ניט אידן, די פון אינטערעםן ידי

 מעגלעכ־ די זיך פאן באזאדגן צו אױױ נאר אראבער, די פון ־רעםן ;
פאלעם־ איבער הערשערן די פארבלײבן צו שטענדיג אויף ;״קײט

 נע־ איז דעקלאראציע באלפור דער פון טעקםט דער שוין טינע. ־
 זאל מען אז צוזאמענגעשטעלט, געשיקט־שװינדלעריש אזוי װען

 עס װיל. מען װאם דעקלאראציע דער אין ארײנטײטשן ייואנען
דן א זיכערן װעגן גערעדט זיך יהאט אי םארדי ײם  פאלעםטינע; אין ה

 שעדיסן זאל װאם זאך קײן טאן ניט װענן גערעדט זיך האט עם
 איז עם — באפעלקערונג ניט־אידישער דער פון אינטערעםן די

 װעט מען װען קאנען, זאל טען אז באדן, דער געװארן צוגעגרײט
 גלײבן אראבער די מאכן פײג, א אידן די ארויםשטעלן דארפ;׳
ט ײנ ה  א געװען איז דאס — זאך צװײטע א כלארגן און זאך אײן ן

 װאט יאר, 21 אלע פון לויף אין און סארט. ערגםטן פון שװינדל
 אימפערי- בריטישער דער האט דעמאלט, פון פארלאפן זײנען ׳

אידן, די מיט אט קאנפערירן פון סיםטעם די אנגעהאלטן אליזם
 צװייטער דער נאך קאמיםיע אײן שיקן אראבער, די כזיט אט און !׳
 ארײנצע־ צװײטן, נאכ׳ן פאפיר אפיציעלן אײן פארעפענטלעכן !:

פאלעםטינע. אין צידדים אלע פון מוחות די אין צעטומלעניש טראגן
פארגע- האט װאפ פיל־קאמיםיע, די געקומען איז לעצטנם

 טײל, אײן אידן רי ,אפגעבן — פאלעםטינע צעטײלן צו שלאגן
 ארײנשנײדן מײל, סקװער 2,400 ארום גרוים די זיין זאל װאם

ט דער אין קלין א  אונטער בלײבן זאל קלין דער — לאנד פ־ן מי
 לאנד פון טײל איבערגעבליבענע די און—הערשאפט בריטישער דער

 גענו:, װילד געװען איז פארשלאג דער אראבער. די צו אפגעבן
 א וזי גרוים רי אידן-שטאט א שאפן צו באצװעקט האט ער װײל

 זײן װעט דארט אז געזאגט, האבן אלײן צױניםטן סך א געניץ.
ח- פיטשי-נאטשיקן דעם אט אין אנלי״. רום ״םטענדינג  אי

 באפעלקערוע אראבישע גרויםע א געבליבן אבער זואלט שטאאט
 איכער- געמײנט װידער \ואלט דאם מענטשן. 300,000 ארום פון

ער איז זאה. א אין קעץ װי אראבער די און אידן די לאזן  דאם אי
 !,א. קאמיםיע, צװײטע א איצט שוין קומט גענוג, געװען ניט נאך

 400 פון באשטײן װעט ״אידן־שטאאט״ דער אז דערקלערט,
 װאם ברײט. די מײל 10 און לענג, די מײל 40 מײל, םרוװער

!שטאאט א קבר פיצ^ אזא אנצורופן איז׳ דאס חזק א יפאר

 דער ישועה. די פומען זועט ענגלאנד פ.־ן ניט אז קלאר, אז
 קאן ענגלאנד פארהאםט. איז ענגלאנד פון פויםט געפאנצערטער

 געמאכט דארף שלום פרידן. פאר האנט קײן אויםשטרעלן ניט
 א.'נ־ ליגן בײדע זײ זױיל אידן, די און אראבער די צװישן װערעז

 קלאר אויך מוז עם אימפעריאליזם. בריטישן פון קנאפל דעם טער
 פין פײער אויפ׳ן אויל װי איז פאליטיק צױניסטישע די אז װערן,

פאלעסטינע. אין פאםירונגע; בלוטיגע די
 גע״ ניט האבן פראטעםטירט, ניט האיען אראבער די זמן כל
 פא- צױניםטישער דער געגן געשטעלט ניט זיך האבען און קעמפט
 העבלדז־■ כבוש און ילאנד) דאם (פארכאפן הארץ כבוש פון ליטיל

 האנדלען צו פארזוך צױניסטישער דער האט ארבעט) די (פארכאפן
 געשטערט. ניט אנגײן געקאנט לאנד אין כוח דאמינירנדיגער א װי

 אראבער די און אידן די אנגײן. ניט אזוי מער דאם קאן איצט
 װערן א.־יםגעארבעט מוז עם פארשטענדיגונג. א צו קומען מוזן

 אינטערעטן נעמײנשאפטלעכע די גאראנטירן צו אזוי װי טאדום א
לאנד. אײן געמײנשאפטלעך בויען װאם פעלקער, בײדע פון

 פא־ פון צעטײלוננ דער פאר ענגלאנד פון מאניפולאציעם רי
 די דערשטיקן צו רעיװיזיאניםטן די פ־ן רײד װילדע די לעםטינע;
 פאליטיה בלינדע די ; בלוט אין באװעגונג נאציאנאלע אראבישע

 און געװען, װי אנגײן קאן אלץ אז מײנט, װאם צױניזם, דעם פון
 דאם — װיר^עכסײט, דער אױה אויגן די פארמאכן װיל זואם
 פא־ װען מאמענט, איצטיגן דעם אין געפאר גרויםע א איז אלץ

װאולקאן. א אין געיװארן פארװאנדלט איז לעםטינע
 װילדערע נאך זײערע און רעװיזיאניםטן די פון רײד װילדע די

 גאך װערן זאל װאולקאן דער אז דעם, צו פיר; בלויז קאנען מעשים
 װעלן רעװיזיאניםטן די פון אקט טעראר יעדן אויףז געפערלעכער.

 אלײן, דערפאר ש.*ין אקטן, טעראר 10 מיט ענטפערן אראבער די
 זיי װאפ דערפאר, א־יך אוין צאל, אין גרעםער זי־נען זײ װאם
שלוחים. טוםאלינים פון אינםטעירט יװערן

 אזוי װי — באלד טאקע און — װעג א .ווערן געפונען מוז עם
 ארופ אװעקזעצן זיך זאלן פאלעםטינע אין אראבער די און אידן די
 אויםארבעטן און פראבלעמען אלע אויפנעמען טיש, קײלעכדיגן א

 דארפן װעלט גאנצער דער אין אידן די פריד;. פאר באדיעונגען
פאירשטענ- א ,צ. קומען שנעלער װאם זאל עם אז דרוק, א אויםאיבן
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 זי אז ענגלאנד׳ אויף ררוק א װערן אױםגעאיבט טוז עס רעונג.
 באציאונגען פרידלעכע פון אײנשסעיונג דער אין שטערן ניט ז.אל

 טוז עס ירדן. פון ברעגן די בײ אראבער די און אידן די צוױשן
 רעװיזיאניםטז, רי אויח דרוס שטארקםסער ־tin װערן אױסגעאיבט

סעטיג־ פארברעכערישע און װילדע זייער אפשטעלן זאלן זײ אז

 פא ־' װעלן אירן, רי צו נעזאגט װערט זואפ ־אס. און קײט.
 )זײערד צי זאגן דארפן אראבער די צװישן עלעמענסן װאוםטזיניגע

 — מעשים זײערע אפשטעלן זאלן זײ אויך אז עקםסריםיםסן.
 ױ| םי־י װאס קאשטאר, צום םוף א נעטען װעט ארום אזוי בלויז
פאלעםטינע. אין איבער איצט לעב< אראבער רי םײ אידן

נאװיק פ.

די פארסרעם װער
קאנפערענץ, פימםבורגער רי אז זאגן, קען מען אז גלויב״ אץ־

 אמעריקאן דער פון פארשסײער די װעלכער אױף ױני. כדטן אין
 קאמיטע ארבעטער אירישער קאנגרעס, אידישן קאמיטע, רזשויאיש

 צװישן װי אפמאך אן זיך צװישן געשלאםן האבן ברית בני און
 געװיםן א אין האט קאנפערענץ די אט אז — צדדים, ילײכע םיר
 אין פעריאד באשםימט! א איבער סך־הכל א אונטערגעפירט דן

אמעריקע. אין געזעלשאפטלעכקײס אידישער דער
אי־ פון ראל דער װענן ראזונדערם אד ךיז האנדעלט עס

קאנגרעם. דישן
 פרעסע, דער אין אפן, האפן אנדערע און פועלי־ציח די

 ?אנ־ פיסםבורגער דער מיס אומצופרידנקײם זײער ארױםגעזאגט
 װערט קאנגרעם אידישער דער װאם ניט זײ געפעלט עם םערענץ.

 פ\\ איעוצר — גרופן, דרײ אנדערע די מיט נלײך צד א דארט
 געפעלט דאם װאכ װאונדער קײן ניט איז עם אוז צררימ. פיך
 לעבן צום געקומעז דאן־ איז קאנגרעם אידישער דער ניט. זײ

 פאלק. אידישן פון פארשטײער אײנציגער אלכ פרעטענזיעס מיט
 נעכטן׳/ ״ערשט ביז אנגעהאלטן האבן פרעטענזיעס דאזיגע די

 זײערע אעעהױבן האבן קאערעס אידישן פונעב טוער די װען
שטימוע אן רעפערענדום, א װעגן געדעדט זײ האבן ״װאלן׳/  אפ

 מען האט ״מיטאמאל״ און אמעריקע. פון אידן אלע צו־ױשן
 אנערקענען, אלײן — פיר פון צד אײן װערן צו געװען מםכים

 סײל געװיפן א נאר אמעריקע, פון אידן די ניט פארטחגט מען או
זײ. פון

אזוי? װי ? פאםירט האט װאם
 זיך פאר דא האבז מיר ״מיטאמאל׳/ פאםירט ניט האט עס

 פארגעקומען איז װאם פראצעם, לעננערן א פון רעזולטאטן ,די
יארן. לעצטע די אין לעבן אידישן דעם אין

צו־שטאנד האנגרעם אידישער דער איז אזוי װי :זען לאמיר
 פירערשאפט דער אין עלעמענמן די האבן אזוי װי ? געקוםען

 פרעטענזיעס, געקראגן צױניםטן, די קאנגרעם, אידישן דעם פון
? אמעריקע פון אידן די פארטרעטן זײ אז

 דער נאך באלד געװארן געשאפן איז קאנגרעס אידישער דער
 אנגע־ זיך האט װאם באװעגונג, א פון רעזולטאט אלס מלחמה

 אי־ גרויפע די כעװען דעמאלט איז עם .1916־1915 איז הויבן
 געװען איז עם פארשאפט. האט מלחמה די װאם נויט, דישע

 פליכס־ ״ביעזשענצעם׳/ פליכסלינגען, אלערלײ װעגן פראגע די
 גאליציע אין ארמײען צארישע די פון אעריף דעם פון ליעען

 אין אידן די פון נויט גרויםע די געװען איז עם אנדערע. און
 געװען אויך איז עס און אקופאציע, דייטשער דער פון עדטער די

 די געהערשט האט עס העלםן. צו װאפ מיט אמעריקע אין
 א־ײנגע־ האבן קבצנים געװעזענע םך א מלחמה־פראםפעריםי.

 העלפן. צו געװען גרײט זײנען זײ און דאלאר עטלעכע קראגן
מיליאנען. ארײנגעבראכט האבן אפילפ

 פון אידן מזרח־אידן, אידן, אויפגעקומענע דאזיגע די צװישן
פון שוין האבן װעלכע אזעלבע, געװען זײנען איסט־םאיד, דער

? אםעריקע פון אירן
 רײטשןז״ די פון פירערשאפס די פארסראגן געװאלס טס לא:ג

 דאזיג; רי קאמיסע. דזשואיש אמעריסאן דער פון יאהודים
 גע״ פארטראטן מײםטנם זײנען קלײנבירגער, אידן, אויפגעהומענע

 ,דעו מיט עם האבן צױניםטן די און צױניםטן, די דורך װארן
 דענ אנגעהויבן מחנות מאמעריעל־פארשטארקטע זײערע פון חילףז

 . רערשאפנ.יפ דער פאר װארבורגם און מארשאלם די גענן קאמף
אמעריקע. אין אידן די פון

קאנגרעם־באװעגונ. דער פון אנהויב דעם געדענקן װעלכע די,
 געװען איז קאמה דער שארה װי געדענקן יארן, מלחמה די אין
 ד כעגן מלחמה א אין ארוים זײנען ליפםקיפ און װײזעם די

 קײ ניט געװען איז דאם װארבורגם. און מארשאלם שיפם,
 ד־ פון געװיכטיגקייט די און צאלן די ^בער מלחמה. לײכטע

געשטארקט. מער אלץ זיך האבן מחנות צױניםסישע די פון צאלן

״•
3

־״ דער אז זאגן, מעג מען גענוג. געװען ניט אבער איז דאם
ו

 )הו־האן
 פרעם;
דעקלא

באלפור־דעקלא דער מיט גע?וטען איז מ^מענט אנסשײדנדער
.1917 נאװעמבער אין ראציע׳

 גאנצעד דער פאראדן, די באװעגונג, די
 זײער און פירער צױניםסישע די דורך איז װאס

 דער מיט פארבינדונג אין געװארן אויפגעהויבן
 װײזעכ די פים. די פון יאהודים די אראפגעשלאגן האט ראציע,

 מיכ.׳|י; ״מלוכה־מענטשן׳/ געװארן מיטאמאל זײנען ליפםקים און
 סיעי אין צד א מיט לאנדאן, םטריט, דאונינג אין טיש אין צר א

 ד־ אויף נאך איז דא און עלײם. די פון קאנפערענצן די אויףי
 דײ א געלעגן סאמיטע דזשואיש אמעריקאן דער פון יאהודים

 : םלחמה די פארלוירן דײםשלאנד האט דא און ;שטעמפל טשער
דעו פון האנט די געשטארקט אומגעהויער האט צוזאמען אלץ

> I

קאנגרעספ אידי׳טז א פון אידײע די פירערשאפט. צױניםסישער
 פונענ אינםטרומענט אן געװארן במילא דעמאלט איז װעלכער
געזיגט. האט דורכנעבראכן, זיך האט צױניזם,
פארלאפ;. װאםערן פיל אבער זײנען דעמאלם ■זינט

^

f

— פראצעם א דורכגעגאעען יארן לעצטע די אין זײנען מיר
 פראצעי דעם מיט פארגלײך אין פארקערטער א זין געװיםן א אין
שפעטער. עטװאם און יארן מלחמה די אין

געשטארקכ״ מאטעריעל האט װאם פראםפעריטי, דער אנשטאט
 .צױניםטן די פון שטיצע די קל״נבירגער, פארמעגלעכערן דעפ

 געלבס קײן און פארדרײט איז קאפ דער קריזים. א מיר האבן
 קא; דזשואיש אמעריקען דער געגן זיך פארמעםםן צו װאם מיט

 באדײטנדיק; טאקע נאך שאפן צױניםטן די ניטא. איז טיטע
 סײלװײי אויך דאם אבער פאנז־ן, פארשײדענע זייערע פאר םומען

 קאמיטעג דזשואיש אמעריקען דער פון װילן גוסן דעם דאנק א
 יאהודים רײכע די צו אנקומען דארף פירערשאפט צױניםסישע די

 • שטארקד און גרויםע אמאליגע די ניטא זײנען עם יעדנםאלס,
מחנות.
לעצטע די געשפילט אבער האט זיך, דאכט ראל, ן־עסערע א
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 אידעאל, ארם צױניזם, דער אז אנערקענוננ, אלגעטײנע די ״צייט
באנקראטירט. האט באװעגונג, :אלם

 אין אידן די צו אינטערעם דער װאם דעם, אויה געקוקט ניט
אמת. דאך עם איז געװארן, פארשטארקט איז פאלעםטינע :

אומרוען, די צוליב געװארן םארשטארקט איז אינטערעם דעד
 זיך געפינען אידן די װעלכער אין לאגע, שרעקלעכער דער צוליב ־
г .צו מעגלעך, נאר װאם אלץ, טאן דארף אײנער יעדער דארטן 
 אראבער. און אידן די צװישן פארשטענדעוע א צו ברענגען :
t געװארן געשאפן איז װאם פראבלעם, אידישע נײע די אט אבער 
и א פון פלאן דער פלאן, צעטײלוע דער און פאלעםטינע, אין 
 םקװער טויזענט צװײ־דרײ פון מלוכה א פון ״פאהעט־עדישאן״ ״
с דער אז עולם, ברײטן דעם פאר געמאכט קלאר ה^ט — מײל 
v װעגן פארנעם אמאלען זײן מיט קומען ניט מער קאן צױניזם 
 דעם װענן אידן. אלע פון פראגע די פראיע, אידישע די לײזן |
г װעגן האנדלען זיך קאן עם ניט ניט. צױניםטן אפילו שוין רײדן 
в לאן עם ניט פאלעםטינע, קײן איח מערהײט א אריבערנעמען 
 דיכקוםיע די מינדערהײט. באדײטנדעער א װעגן ־אנדלען זיך 1
 מער, עטװאם אדער אזויפיל באזעצן װעט מען צי דעם, װעגן נײט :
i; ט־עםיג פארהאיט;, װעגן גרופן, װעגן זיך האנדלט עם אבער 
 גאנצן אין פאלק. אידישן פון טײלן צאל) (אין אומבאדײטנדיגע :,׳
 װאו דארט, װאוינען בלײבן פאאק אירישע דאס װעט גענומען ו;
г זיך. געפינט עם

 גאנצע די פאלעםטינע, אין אידן די פון לאגע טדאנישע די
 די אז אגערקענינג, די סיטואציע, דער פון אומבאשטימטקײט ן
 אװ ״םקרעפפ זײנען מאנדאט דער און דעקלאראציע באלפור :

 פון דאקומענטן פאררעטערישע — ערגער נאך און פעיפער׳/
 און אידן די פײ פארפירען פארנארן, צו אימפעריאליזם ענגלישן ■

 אנדער אן גאר געשאפן האט אלץ דאם אט — אראבער, די םײ
 געװען איז עם װאס דאס, ניט װײט־װײט שוין איז עם אגע.‘1 ״

 אײנער אויה זיך געפינט צױניזם דער .1917 נאװעמבער אין
 האט דאכ און געשיכטע. זײן פון שטופן :ידעריגםטע די פון

װירקוני״ א געהאט
 געהאט איצט ביז האט װעילכע פירערשאפט, צױניםטישע די

 איז קאנגרעפ, אידישן איבערן קאנטראל דעם נאך) האט (און
אנדערע. זײנען צײטן די אז אנערקענט, אפן האט און געקומען

 הארט־קעפעע געװיםע צוריקטריט. שארפן א געמאכט האט זי
פי־ די אויף םפעציעל נילטיג איז דאם צופרידן. זײן ניט װעלן
 רעאק־ פרטיפ םך א אין זײנען װעלכע פועלי־צױן, די פון רער

 האט לאגע רעאלע די אבער צױניםטן. אלגעמײנע װי ציאנערער
 אנער־ קאנגרעם אידישן דעם פון פירערשא־פט דער דורך געמוזט

װערן. קענט
גע־ האס ראל׳ באדײטנדיגע גרויםע א אז זיך, פארשטײט עם

 מאביליזירט האט װעלכער קאמיטעט, פאלקם אידישער דער שפילט
 באפעללערונכ דער פון אאעראײשיכטן פון ארגאניזאציעם זיך אדום
 אלןטיװקײט ,ד טויזנט. 300 העכער פון פארטרעטעישאפט א מיט
גאר־ דאכ אונטערשטדאכן האט קאמיטעט פאילסם אידישן דעם פון
 קאננרעם פון אקציעפ די קאנכרעם. אידישן דעם מצד טאן :יט

 איז עם װאו אנהענגער, אײגענע זײנע צװישן געפאצן זײגעז
ארבעט. טאן פאר באגער א פאראז

קאנ־ פיטםבורגער די געקומען צו־שטאנד איז אזוי אט און
 פירערשאפט די װען פארקומען, געקאנט ניט װאיצט זי פערענץ.

 מוז מען אז אנערקענט, געװען ניט זאא קאנגרעם אידישן פון
צוריקטריט. דעם טאכן

װאם :פראכע װיכטיגע פאטע די זיך שטעיצט איצט און
? װײטער

 פון קאנפערענץ, פיטםבוריער דער פון ארויםלןומען װעט װאם
 פון געשל^כן, ה^בן ארגאניזאציעם פיר די װאם אפמאך, דעפ
געשאפן? האבן זײ װאם קאמיטעט, פאראײניגטן דעם

איז נעװאי־ז, געשאפן איז קאמיטעט״ ״פיטםבורגער דער װען
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 האט מען אםת, עלעמעכטן. צינסע די םון געוואח באגריםט ער
 אויםגענומעז, האט מען באװארענט. שטארק פיטםבורג אין זיך
 נאר קאמיטעם אין װערן ארײעענומען קאנען עצעמענטן נײע אז

 נא־ און מיטגלידער זײנע פון פיר־פינפטל פון הםכמה אן דורך
 פון אפשטימונג אן דורך טאר װערן אנמננומען קא:ען שצוםן
 נים האבן װעלכע באװארענישן, שלעכטע טאלע דריטל. צװײ

 זיך מע; באװארענט װעטען געגן גוטם. קײן פאראויםגעזאגט
 ו־עפילן, ניט־אנגענעמע די אויף געקוקט ניט פונדעםסװעגן, ? אזוי
 פאקט, ז־ער נעװארן באנריםט איז ארויםנערופן, ה^ט דאם װאם
 איצ־ אין :עװארן געשאפן איז אײניגקײט מאם געװיםע א װאפ
 און נויטינ אזוי איז אידן די לטובת אקציע װען מאמענט, טיגן
 עלעםדנטן נײע אז האפענונכ, די געװארען אויםכעדריקט איז עם

 געװארן אויםגעדריהט איז עיקר דעד װערן. ארײנגעצויגן װעלן
טאן. אפעם אנהויבן מען װעט איצט ערשט אז האפענונג, די

ר ע ב ן א י י ט ק ע ב ר ט א ע ן ז ע ! מ ט י נ
ױגי. מיטן אין פארגעקומען איז קאנפערענץ פיטפבורגער רי

 פלא־ זאל זי עפעס, טאן זאל זי געהערט ניט מען האט איצט ביז
עפעם: נעװען
 אידישן רעם דערצײלן צו װערטער איבעדיגע געװען װאלט עם
 רעדאהציעפ אידישע ארבעט. טאן צו איז עם דריננענד װי עולם,
 װײ־ מיט אײן, עםטרײכישע פון ברױו מיט פארפלײצט װערן

 אין אנקומען ניט זאלן עם טאג א אװעק ניט גײט עם געשרײען.
 אין אירן םון בריװ ״מארגן־פרײהײט״ דער פון רעדאקציע דער
 מים ענגליש, אויױ געשריבן ױנגעלײט, אידישע פוז םפעציעל װין,

 אוים רעכעגען ברױו־שרײבער די פאטאגראפיעם. בײגעלײגטע
 עפעם זאל מען זיך בעטז און קענטענישן, זײערע מעלות׳ זײערע

זײ. פאר טאן
פרמ. רעפ אין ה־לפלאז זיך, פארשטײט זײנע;, רעדאקציעם די

 די װערן געשאפן ערשט דארפן עפ פונקציעם. אנדערע ה^בן זײ
 די העלפ; צו פאנדן געהעריגע די מיט אינםטרומענטן געהעריגע

 און טויזנטער די און ארט אויפן אידן טויזנטער הונדערטער
 נע־ אויםװאנדערן. סאנען און װילן װאפ טויזנטער, צענדליגע

 דער זײגען דאם פאראן. שוין זײנען ארגאניזאציעם װיםע
 פ^ר־ װימען״ דזשואיש אװ קאונםיל ״נעשאנאל דער ״האיאם״,

 װערן ארײנגעצויגן דארפן ארגאניזטציעם אזעלכע אז זיך, שטײט
 אר־ די דארח אפשר װערן. אויםגענוצט דארפן אדבעט, דער אין

 שפעטערד־נע א איז דאם זײ. דורך עיקר דער װערן געטאן בעט
רודערן. אנהויבן זיך זאל עם — איז זאך הויפט די פראגע.

 שטיל־שװײגז טראגישער א אלץ הערשט ניט. זיך רודערט
אמעריקע. אין אידן צװישן

 אבער אויפגעטרײםלט, טיף זײנען אמעדיקע אין אידן נײן,
 אמע־ אין אידן פון ריכטועען פארשײדענע די פון פירערשאםט די

 הויך דער אויף זיך אויפצוהויבן באװיזן ניט אלץ נאך האט ריקע
 רירעװדיקײט, סײן ניט זעט מען םיטואציע. איצטיגער דער פון
 ארבעט פאר ר ע נ ע ל פ קײן ארבעט, קײן איניציאטיװע, קײן

!אםילו
)דעפ װעגן םראנע די באסומט אכט, אין דאם נעמט מען װען

 פאדיי־ אנדער אן :אר אמעריקע, אין אידן די פארטרעט עם װער
 קריגערײ גאכצע די לאמיטעטן, און קאמבינאציעם אלע די טונו״
 פאר־ אײנציגער דער איז עם װער אויבערהאנט, די האט עפ װער

 הבל פשוטע װי דערשײנען זאכן, אזעלכע נאך און טרעטער
 זײנען קאמבינאציעפ אלע אומװיכטיגקײטן. נארישקײטן, הבלים,
 ארבעט קײז אז איז. רעזולטאט דער אױב װערט, װאפ װײניג
געטאן. ניט װערט

 קער־ פאראײניגטע א אז פאדאויםזאר•!, רעכט מיט קאז מען
 דעם פון פארשטײער געפינען אויך זיך זאלן עם װאו פערשאפט,

 םאר־ װאלט עלעמענטן, לעקע די פון קאמיטעט, פאלקם אידישן
 טרײבט און רירט און יעדט װאם ״הײװען״, יענעם זיך אין מאגט

דער אז איז, פאקט דער נלײכנילטיג. בלײבז ניט לאזט און



 מיטקע!, באגרעניצטע זײער זײנע מיט קאמיטעט, פאלקם אידישער
 ארבעט טאן צו זוכט װאם ארגאניזאציע, אידישע אײנציגע די איז

 אונטערשריפטן די דײטשלאנד. און עסטרײך אין אידן די פאר
 זאטלט׳ קאמיטעט פאלקם אידישער דער װאם פעטיציעם, אויח

 ניט וױיט זיך, פארשטײט כאטש, — ארבעט, װיכטיגע א זײנען
 פארשטײערשאפם א דארפן. לענדער יענע פון אידן די װאם אלץ,

 קאמיטעט פאראײניגטן דעם 1אי קאטיטעט פאלסם אידישן פון
 פארשטייער־ די איז דערװײלע זאך. נויטיגע אונגעהויער אן איז

 זיך האבן דערװײל ארן קאמיטעט, דעפ אין פאי־אן ניט שאפט
 און באװארנט אזוי קאמיטעט דעם אין צדדים פארשײדענע די

 געװען װאלט צװעק דער װי אוים קוקט עם אז פארשטראכידט,
 1טא ניט אויך זאל אנדערער דער אז פארהיטז, צו צד יעדן םון

ארבעט... קײן
ע ערנםטע אן איז דאם לדעו שו  אויך אפשר איז ראם און בא

 ״פיטםבורגער־ דעם פון אומטעטעקײט די אבער ׳איבערטריבן.
 בא־ און אגטוישוגגען געפילן, שװערע ארויםרופן מוז קאמיטעט״
ביטער?ײט. דעכטיגטע

 װער ? אטעריקע פון אידן די פארטרעט פארט װער איז
 אין אירן די פון באגער ברענענדיגן דעם אויסדריקן װעט פארט

 פון װײ־געשרײען די אויף מעשים מיט זיך אפצורופן אמעריקע
? דײטשלאנד און עםטרײך אין אידן די

 אטעריקענן אין אידץ פון אײניגהײט װעגן פראגע די
 אינטערעם. קגאפער א איז אײניגקײט לשם אײניגקײט בלײבט.

 ■ מאביליזירן העלםט י ז װען זין, א דעמאלט נאר האט אײניגקײט
 ן • זיך געפינען װאם רעםורםן, גרויםע די און כהות גרויםע די

 ; דעמאלט נאר האט אײניגקײט אמעריקע. אין אידן די צװישן
 אקציעם. גרעסערע גאך און אקציעם באװײזן קאן יזי װען זין, א

 האבן באװארענישן און אפטאכן םטאם און אײניגקײט םטאם
 ; אײראפע אין איד אײנציגער קײן יאדײטונג. און זין יןײן ניט
אונגען״ אזעלכע פון קאן װערן. געהאלםן ניט ״אויפטו

 • פולשטענדיק־םאראײנעטער געהערעער א װעגן פראגע די
, פירערשאפט, און פארטרעטערשאפט ט פ א ש ר ע ר י פ נ  א

בלײבט. — מעריקע א אין אידן רי פון

ב2מו װילן־ \

קולטור מענטשישער דער אץ װארט נײע דאם
1.

 מענטשן, 5 מיט א[ זיך הויבט װיםנשאפט מאדערנע די
 שפראכ;. און פעלקער לענדער, פארשײדענע 5 פוז שטאטעז װעלכע

 (איטאליע), גאלילעי (דײטשלאנד), קעפלער (פוילן), פופערניק
 גע־ זײנען ראם — (עעלאנד) נױטאן אין (םראנקרײך) דעקראט

 דענקען דעם אין רעװאלוציע א געמאכט האבן װעלכע ,5 די װען
 אין כמעט געוױרקט און געלעבט האבן זײ מענטשהײט. דער פון

 געשםארבן איז קופערגיק, זײ, פון עלטםטער דער פעריאד. ־אײן
 ,1727 ■יאר אין — נױסאן אינגםטער, דער ; 1543 יאר אין

 האבן זײ •װײל פארשטאנען, זיך האבן זײ יאר. 185 פון המשך א
 זײ זײנען אלע מאטעמאטיק. די — שפראך אײן באנוצמ -אלע

 זײנע האט ?ופערניק לײט. גאטספארכטיגע און פרומע .געװען
 גע־ איז גאלילעי, און מאנאםטיר, א אין פארבראכט יארן לעצטע

אכטן. דעם אורבאן פויפםט צו טרורב א װען
 באװעגונג דער מיס הויפטזעכלעך באשעפסיגט זיך האבן זײ

פיזיק. און אםםראנאמיע — קערפערם הימלישע רי פון
באװיזן, מאסעמאטיש און געלערנט, האבן זײ װאם אמת,

 תורה׳ דער אין שמײס עס װאם דעם, פון היפוך דער געװען ■איז
 אפ־ האבן טענטשן די װאם געכאפט זיך האט קירך די װען און

 נימ גאר איז אלײן מענסשן די אבער יללה, א געװארן איז געטאן,
 גאט, פון כבוד דעם א«דער אויטאריטעט, די אנצורירן אײנגעפאלן

 זײ האבן יצירה פון פראגע די װעלט. דער פון באשעפער דעם
 באזונדערע צװײ געבליבן זײנען ■װעלט די און גאט בארירס. ניט

 געשא־ דאם — װעלם די און באשעפער׳ דער — גאט : באגריפן
 ארום זיך דרײם זון די צי אוים עם טאכט װאם װארום פענע.

 נאט װי פונקט ? זון דער ארום זיך דרײט ערד די אדער ערד ־דער
 ער האט ערד דער ארום דרײען זיך זאל זון די מאכן געקאנט האט
 די זון. דער ארי: דריױגן זיך זאל ערד די אז טאפן, כעיאנט דאך
שטאנדפונקט. א;א אנגענומען סוף» צום מאקע האט הירך

ש״דענע און נײע ראם  פון וטעןpגע דערפאר איז װארט אנט
 צײט. דערזעלבער אין געלעבט אגב, האט, װאם שפינאזא, ברוך

 יאר אין געשסארבן איז גאלילעי װען יאר 10 .געװען אלט איז ער
 יאר- דעמזעלביגן אין געװארן געבוירן איז נױטאן װען און ,1642
פילאזאפיע זײן אין האט שפינאזא אויך אז אינםערעפאנט, ■ם׳איז
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 םון צײס א געװען ס׳איז מעסארע. מאטעמאטישע די באנוצס
מאסעמאסיק.
 האט אײנזאם, איז פארשסױםן ארעם׳ קראנק, אלײן, אײנער

 פון העלפט ציװײטער דער אין שפינאזא, ברוך יאריגער 24 דער
 דרײ די אין םארטיפס זיך אויפםנײ יארהונדערס, טן17 דעם

 ■ תורה■ די באשעפטיגט זיך האבן זײ מיט װאס םראגן, קארדינאלע
 די■״ און יצירה די גאטהײט, די :צײטן אלע פון פילאזאפן די און

עטיק.
 דײ.נם פון הויך דער אויף ניט װײט שטײס םטיל שפינאזא׳ם

 ׳ן בעת מענטש, אײן נאר געװען דאך ער איז תנך. דעם פון סטיל
 מיט אלע מענסשן; צאל א פון געװארן פארפאסט איז תורה די

 איז ;םטילן פארשײדענע פון און טאלאנטן גרויםע אומגעװײנלעך
 געשטארבן, איז ער װען יאר 47 יגעװען אלט גאנצן אין דאך ער

 שפי- יארן. הונדערטער גענומען האט תורה די פארפאםן צו בעת
 גאנצער דער צו װארט נײ א ברײנגען צו געלוננען איז נאזא׳ן

מענטשהײט.
 י זײן אין איז מענטשן, די געזאגט האט שפינאזא װאם דאס,

 ; װיכטיגקײט, קלענערער ניט פון און נײ, »זוי פונקט געװעז צײט
 ן נאך צייט. איר אין תורה דער פון װארט דאס געװען איז עס יװי

ם :מער  1 תורה, דער בנוגע נאר ניט נײ געװען איז װארט שפינאזא׳
אע נײעם א ארײנגעטראגן אויך האט עם  פילא־ גאנצער דער אין ג

 גע־ מענטשלעכן דעם שטויס טעכטיגן א געגעבן האט עם זאפיע.
 י פון שאפונג נײער א צו װעג דעם געװיזן האט עס דאנקענגאע,

 ; אירן, מאנכע װאם דעם, אויף געקוקט ניט קולטור. מענטשלעכער
 J געלײגט אים האבן שטאט, זײן פון און צײט זײן פון קנאים די

 ,י אנגענומען װארט שפינאזא׳ם הײנט-צו-טאג איז אריין׳ חרם אין
 ׳־ די זיך אנטװיקלט עם מער װאס װיסנשאפט. מאדערנער דער פון

 ?ולטור־ דער פאר שפינאזא װערט חשוב׳ער אלץ װיםנשאפט,
מעלט.

 : עם װאם אין באריכות דערקלערן צו ארט דער איז רא ניט
 פון שרײבער דער ן. שפינאזא פון װארט נײע דאס באשטײט

 לע:־ א אין אנ׳טװיקלט געדאנק דעם האט ארטיקל איצטיגן דעם
 : דעם אין פאראלעל״ א — ם:מארר און ״שפינאזא :עסעי גערער

י דער אונטער 1932 יאר אין דערשינען איז װאם בוך׳/ ״שפינאזא
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 ארוים־ נאר רא רערםאר זאל שאצלי. יעקב דר. פון רעראקציע
 הויפט־פונקט אײן םון תמצית דער בקיצור, גאנץ װערן, געהוײבן

עםײ. יענער פון
 עם װער תורה. דער סיס אנגעהויבן האט שפינאזא אויך

 קאן פונקטן, דרײ קאררינאלע דערמאנטע די מיט זיך באשעפטיגט
 אנ־ אלע װי אנדערש גאר ער האט געענדעט אבער אנדערש, ניט

 ניט שטייט װאם עטװאם, מיט ער האט ;עענדיגט אים. פאר דערע
 ניט האבן אים ביז פילאזאפן די אפילו װאס און תולה, דער אין

■נעזאגט.
 ׳ווערן אױםגעדריקט קאן שפינאזא׳ם פילאזאפיע גאנצע די

 האט הזקז הלל װי אופן זעלביגן דעם אויף פאראגראף, אײן אין
זאץ. אײן אין תורה דער פון אינהאלט גאנצן דעם אױםגעדריקט

 באשטײט קאפיטל, פריערדיג! דעם אין געזעען האבן מיר װי
 אז דעם, אין מםורשים אירע אלע פון און תורה דער פון לערע די

 גאט אז װערן, צעטײלט ניט קאן װאם אײנהײט, אן איז גאט
 דער פון באשאפער דער איז ער אז װעלט, דער איבער שטײט
 אײנהייט דער מיט האט .וואם באגריח, א איז װעלט די אז זו־עלט,

 בא- צװײ זיינען װעלט די און גאט אז טאן, צו ניט גאר נאט פון
קאנצעפציעם. זונדערע

דעם, אין באשטײט פילאזאפיע שפינאזא׳ם פון תמצית רער
 באכריפן. באזונדערע צװײ קײן ניט זײנען װעלט די און גאט אז

 ניט קאן װאם אײנהײט, אן איז גאט אז אײן, שטימט ־שפינאזא
 אײנ־ די איז גאט פון אײנהײט דידאזיגע אבער װערן, צעטײלט

 םובםטאנץ, דאם רופט שפינאזא װעלט. די און גאט םון הײט
אײנם. אלץ אים בײ איז דאם — נאט אדער נאטור, אדער

: װערטער אנדערע מיט ? גאט שפינאזא׳ם אוים זעט װי
? גאט פארשטעלן זיך שפינאזא, לויט מענטש, דער קאן אזוי װי

אוטענדלעך, זײנען שפינאזא, נאך גאט, פון אטריבוטן די
 אומענדלעכע די פון צװײ נאר זײן משיג קאן מענטש דער ־אבער

 צװיי די פון טרעגער דער איז אלײן מעניטש דער וױיל אטריבוטן,
 משינ ניט שכל זײן קאן איז׳ מענטש דער װי מער און אטריבוטן,

ײן. ; ז
(מאטע־ אויסשפרײטונג : זײנען אטריבוטן צװײ דידאזיגע

 אמת׳ן אין זײנען אטריבוטן צװײ די אבער געדאנק. און ריע)
 אײנ־ די איז דאם — געדאנק און אויסשפרײטונג אײנס. נאר

 צעטיילט ניט קאן װאם ״םובםטאנץ״, הײםט װאם גאט, פון הײט
זוערן.

 פילאזאזיע שפינאזא׳ם אין פונקט װיכטינער דער איז דאס
אחת. רגל על —

הײנט־צו-טאג, אײנשטײן אלבערט פון אויפטו גרויסער דער
 אט־ מאטעמאטיש באװײזן צו זוכט ער װאם דעם, אין באשטײט

 אז זאגן, ררײםט מעג מען שפינאזא. פון געדאנק אײנעם ד״עם
 גאנצע די פיזיס. מאדערנער דער פון װעג דער הײנט איז דאס

 אמםטער- דעם פון פוס-טריט די אין גײט װיםנשאפט מאדערנע
איז װעאט די און גאט : שפינאזא ברוך בחור ישיבה דאמער
אײנם. איז גאט און װעלט די אײנס.

אײנשטײ; פראםעםאר בײ געפרעגט טן5אנומע האט מען יװען
:געענטפערט אנטשײדן און גיך ער האט גאט, אין גצויבט ער צי

 פון גאט דער שפינאזא. פון גאט דער איז גאט מײן איער יא,
 יצחק פון אברהם״ פון גאט דער װי אנדערש, איז הפנים׳ שפינאזא,

קערפערלעכקײט, שום קײן ניט האט גאט יענער יעלב. פון און
 לו ואין גוה (אינו קערפער^עכקײט פון געשטאלט שום קײן און

 גאט שפיאגאזא׳פ בעת פארם, קײן און מאטעריע ?ײן ),5הגוו דמות
 מאטע־ די װי פונקט װעיצט, מאטעריע^ע די זיך אין טראגט גאט

 װער- אנדערע מיט גאטהײט. די זיך אין טראגט זועצט ריעלע
 איז דאס דענקען), און (אויסשפרײט גײםט און םאטעריע :טער

 דידאזיגע טען רופט פיי^אזאפיע דער אין נאט. פון אײנהײט די
פאנטעאיזם. : שיטה

זעלבסטפארשטענדיצעך םאלט, פילאזאפיע, די אן מען נעמט

 איז װעלט רי און נאט אויב יצירה. פון אידעע גאנצע רי אװעק
? געװארן אלץ איז אזוי װי ? באשאפן װעמען האט װער אײנס,

פרא־ דער אויל ענטפערן צו אונטער ניט זיך נעמט שפינאזא
 האלטן, װאם רי, װי אוטװיםנד׳ אזוי פונקט ער איז דעם אין גע.
באשאפן. אלץ האט גאט אז

םוד״. אײן איז אלין דאם ״װארום
רע־ גאנצע רי אװעק אויך פאלט פילאזאפיע אט-דער לויט

 מענטשהײט. !גאנצער דער פון פראקטיצירט װערט זי װי ליגיע
 אײן װי מער ניט רעליגיע הײנטיגע גאנצע די איז שפינאזא׳ן בײ

 פאר־ צו אדער קריטיקירן צו אנשטאט אבערגלויב[. גרויםער
 הויפט־ זײן אנגעװענדט שפינאזא האט פאנאטיזם, דעם טײדיגן
 גאט װעגן הויפט־װערק זײן מאראל. פון פראגע דער אויוי קראפט

עטיק״. ״די : שפינאזא רופט
גאט׳ אנאנדער איז געזען. האבן מיר װי גאט׳ שפינאזא׳ם

 איז שפינאזא פון לערע מאראל די תורה. דער פון גאט דער װי
 שפינאזא האט פונקט דעם אין אויך מאראל. אנאנדער אויך

געדאנק. נײעם א ארײנגעטראגן
גאט. פון געבאטן צאל א איז תורה דער פון לערע מאראל די

 האר דער איז גאט מענטשן. די און װעלט די באשאפן האט גאט
 געבאט. גאט׳ם פאלגן מיר מוזן ?נעכט, זײנע זײנען אלע מיר און
 אײנם גערעכט זײן •זאלן זײ מענטשן די באפוילן האט גאט און
 פאר־ ניט גנב׳ענען, ניט און רויבן ניט זאלן זײ ם׳אנדערע, צו

 צו ניט און מאח־ן צו ניט אקס, אדער יװײב חבר׳ם דעם נעמען
 זײ און דזאבן׳ ליב זיך זײ זאלן — איבערהויפט פאלש, שװערן

 דאם געבאט, א אויך איז האבן״ ״ליב דאם גאט. האבן ליב זאלן
 דו (און לבבך״ בכל אלהיך יהוה את ״ואהבת געבאט. ערשטע
 ״ואהבת ; וזארץ) גאנצן דײן מיט גאט, דײן יגאט״ האבן ליב זאלסט
 ;אלײן) זיך װי חבר דײן האבן ליב זאלםט (דו כמוך״ לרעיך

 פרעמדן, דעם האבן ליב זאלט איר (און הגר״ את ״ואהבתם
האבן...). ליב און האבן ליב

 אםשר ױשר פי על האבן״ צו ליב באפוילן קאן מען אזוי װי
 יצירה. דער פון סוד דער איז עם װי םו־ד, קלענערער קײן ניט

האבן. ליבן מוז מען :תורה דער פון מאראל די איז אזוי אבער
װײטער. נאך פרט דעם אין יגײט רעליגיע קריםטלעכע די

 שאד, א גאר איז עם שונא. דעם אפילו האבן צו ליי באפעלט זי
 דורכגעפירט באדארםט װאלטן װאם ױשר׳ דער און ליבע די װאם
 אײ־ יערער װי ניטא, װעלט דער אויף גאר זײנען לעבן׳ אין װערן
זאגן. עדות תאן זאכען, די געפינען צו געזוכט האט זואם נער,

 װאם ״נביא״, נײער א אויפגעשטאנע איז צײט אונזער אין
 איז דאם .וואם איבערמעכטש, דעם פון מאראל די געפרעדיגט האט

 דער- פון נביא דער אומטענטש. דעם פון מאראל די אײגנטלעך
 אנגע־ חאט נאציזם דער ניטשע. פרידריך איז מאראל דאזיגער

 פרידריך לויט תורה״ דער פון מאראל די מאראל. דידאזיגע נומען
 עם שלאפןן צום גוט אייז זי מאראל. ־ שלאףי איז ניטשע,
 זאגט אזוי חלומות״ בײזע שום אן נאכט, בײ געשמאק זיך שלאפט
 שלאל־ דער לויט אויפגעפירט זיך טאנ בײ האט מען װען ניטשע׳

עד  דערדאזיגער מיט מען קאן אבער שאפן תורה. דער פון טו
 איבער- דעם פון מאראל די מאראל׳ ניטשע׳ם ניט. גאר טוגנד

 ברוטאלע — מײנט לעבן, פראקטישן אין איבערזעצט מענטש,
 דעם פון פארניכטונג גװאלדיגע און באהאנדלונג גרויזאנזע מאכט,
 נאציזם דעד שטארקערן. דעם דורך הילפלאזן דעם און שװאכן

 ״אויבער- דער פון קװאליטעט דער פון עדות בעםטער דער איז
מענטש״-מאראל.

 פון םיסטעטען צװײ די פון דערמיט אין שטײט שפינאזא
 ליבע אויף ניט געבויט איז מאראל־לערע שפינאזא׳ם מאראל.

 יחיד דעם פון ליבע דער אויוי נאר מיטמענטשן, דעם צו ױשר און
פארנונפט. מענטשלעכער דער פון געשטיצט אלײן, זיך צו

ע<אאיזם. אדער אײגנליבע ניט דאס מײנט שפינאזא׳ן בײ
פון נאטור דער פון געבאט ערשטע דאם :עם מײנט אים בײ
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 זע^בםטדערהאיצטונג, פון געבאט אט־דאכ זעלבסטדערה^ילטונג.
 העכםטער דער צו פירט פארנונפט, מענטשצעכער דער פון געפירט
 עם, שײנט בםטדערה»№ונג,5זע פון פרינציפ דעם ילויט מאראיצ.

 אים. פאר גוט איז זואם א^ץ, טאן צו רעכט דאם מענטש דער יזאט
 רעמזעיצ- מיט ׳ט5װע דער אויףז מענטשן נאך דא זײנען עם אבער

 פון אײנער יעדער אויב און זעיצבסטדערהאיצטונג, פון רעכט ביכן
 אים׳ פאר גוט איז יװאם דאם, נאר טאן װעיצן ורעט מענטשן די

 אדערניט, אנדערע פאר גוט ם׳איז צי איצץ דעם אויח אכטנדיג ניט
 ן5װע מענטשן אנרערע די טעות. זײן אויםגעפינען גיך ער װעט
 דער אים. פאר גוט אזוי ניט יגאר איז דאם אז װיםן, לאזן אים

 אײנס זיך ן5װעי מענטשן די אז זײן, װעט דעם פון רעזו^טאט
 פארנונפט. זײן באנוצן מענטש דער מוז אױםקױאענען. ם׳אנדערע

 װי לאע אזוי אים, פאר גוט איז װאס אצץ טאז צו אים ערנט5 זי
 פארנונםט די יװען און מענטשן. אנדערע ש^דן קייז ניט טוט דאס

 פרײד ברײנגען װאם זאכן טאן צו צויצאג, א^ם נאך׳ אים לערנט
 טער אים פארשאפן האנדיצוע די יװעט אנדערע, צו פארגענען און

עגאאיםטיש. איז ער װען װי ג<יק
 װאונ־ א אויפגעבויט שפינאזא האט גאנג, דעם מיט גײענדיג

 האנדי^ונ־ מאראצי^ע און מאראצ־באגריפן פון םיםטעם דער^עכע
 יצע- װי מענטשן׳ פון אונטערשטיצונג די געפונען האט װאם גען,

 געניאי^סטע די פון אנדערע 5צא גרױםע א און געטע סינג,
מענטשן.

 ער שפינאזא. ברוך פון װארט נײע דאס געװען איז דאפ
 נײעם א און גאטהײט דער פון אידעע נײע א נעגעבז אונז האט

מאראצ פון באגריף
2.

ענטםער. לעצטן דעם געגעבן ניט האט שפינאזא אויך אבער
 שפינאזא׳ס װאו פונקט, אעצטן דעם אין געװען איענט^עך איז עס

פארפעיצט. אים האט צאגיק טיפע
ן. שפינאזא פון ד5שו די געװען ניט איז דאם
 יװען יארהונדערט, טן17 דעם פון העילפט צװײטער דער אין
 די געהאט ניט נאך מענטשן די האבן געװירקט, האט שפינאזא

 זײ אן װאם װיםנשאפט׳ סאדערנער דער פון נרונט-באגריפן צװײ
 גע־ איז עו־ װי װײטער גײן געקאנט ניט שפינאזא אפיאו האט

 און בכלל, עװא^וציע פון אידעע די געפע^ט האט עם נאנגען.
 געװאוםט האט מען ״געזעצשאפט״. באגריח דער געפעאט האט עם
 נעמט װאם ״געזעצשאפט׳/ אבער שטאט, דעם מ^וכר״ דער פון

 גע־ מאפיטא^יםטישע די לכזשל, •ווי״ מ^וכה אײן װי מער ארום
 שוין האט ממיצא יגעװאוםט. ניט טען האט דעם פון זעלשאפט,

 אי־ דער צו קומען געקאנט ניט שפינאזא׳ א אפיאו מענטש, קײן
 געבויט שפינאזא האט געזעי^שאפט. דער אין עװאיצוציע פון דעע

 נאטור׳ מענטשלעכער דער פון געזעצן די אויף צערן מאראי^ זײנע
 איז עס װי אזוי פונקט זעלביגע, די אײביג און אײביג זײנען װאם

 געזעצן מארא^ישע די זײנען שפינאזא׳ן ^ויט גופא. נאטור די
 פארם יעדער אונטער מי^וכה, פון פארם יעדער אונטער דיזעילביגע

 ד' ציװי^יזאציע. פון שטופע יעדער אויףז און פראדוקציע פון
 מא־ די מוז אײביג, איז נאטור טענטש^עכע די אײביג, איז נאטור

 אבסטראקטן דעם פאר מארא^ אבםטראקטע אן — אײביג זײן ראיל
כיענטשן.

 קאריצ געקומען איז שפינאזא׳ן נאך יאר 200 מיט ערשט
 גע־ האט שפינאזא װאם \זל\ל דעם אויםגעפיצט האט און טארקם

 מארקס האט טאטעריא^יזם היםטארישן זײן מיט אפן. ל־אזן
 אנ־ האט שפינאזא װ^ס פראצעם פייצאזאפישן דעם פארענדיגט

נעהויבן.
טע^ריע, מערװערט די מארקס׳ז, פון ^ערן עק־^נ^מישע די

 הויבט װאם ?אפיטל, אנאנדער איז װ״ אז. א. ^אםנקאמח דער
רײדן. בא^ד װע^ן מיר װעי^כן פון און פונקט, דעם פון אן זיך

 דער האט טארקם׳ן, און שפינאזא׳ן צװישן צייט דער אין
אנטזויקאונג. פון שטופע הויכע גאר א דערגרײכט קאפיטא^יזם

ע דער פון אידעע די צי ^ו װ  נע־ דער אין און ביאלאגיע דער אין ע
 פראנ- די אומפאנג. גרעסערן א איצץ אנגענומען האט ?!ילאגיע

ע צויזישע צי ^ו  ארבעט. איר אפגעטאן געהאט שוין האט רעזו
 םון אידײע די געמאכט קיצאר זי האט זאכן אנדערע סך א צװישן

 פארשײדענע ארום נעמט װאם געזעי^שאפט׳/ ׳בירגערילעכע א
 דײװיד און םמיט אדאם זזאבן ענגיצאנד אין פעי^קער. און לענדער

 דײטש־ אין ; װערט פון ארבעטם-טעאריע די אנטװיקלט ריקארדא
 נאך אידעאליזם, דיאלעקטישן דעם אנטוױקלט העגעיל האט לאנד

 דאם מאטעריאיציזם. פײערבאך׳ס אנטשטאנען איז עס רועיצכן
̂ץ  דיא־ אדער היםטארישן׳ דעם פאר יװעג דעם צוגעגרײט האט אי

 טע־ זײן מיט צוזאמען מארקם, קאריל פון מאטעדיאיציזם ייעקטישן
 מיר װאם אנדערע אלץ און קיאםן-קאמח נזערװערט׳ פון אריע
מארקםיזם. רופן

 װעג זײן שפינאזא. אן דירעקט אנגעקניפט ניט האט מארלןם
טן18 דעם פון מאטעריאיציזם פראנצויזישער דער : געװען איז

 אוטאפיםטן, ענגיצישע און פראנצויזישע די איבער יאררוונדערט,
 פון מאטעריא^יזם דעם און דועגעיצ פון אידעאיליזם דעם אייער

 מאטעריאיליזם. היםטארישן אײגענעם זײן צו ביז פײערבאך,
 פארזעצונג דירעקטע די מארקס איז דעם אויף געקוקט ניט אבער

 פארפאלשטענ־ און אויםגעבעסערט האט םארקס שפינאזא. פון
 פארענדיגן, געקאנט ניט און אנגעהויבן האס שפינאזא ,װאם דיגט
 צײט זײן אין װיםנשאפט דער פון שטאנד דער און צײט די 5װײי
 : איז ליניע פילאזאפישע ו^ײכע די דעם. פון װײט געװען נאך איז

כזארקם. — שפינאזא
 דער- דער מיט אנגעהויבן מארקס האט שפינאזא, װי פונקט

 דער פון שעדצעכקײט און אומהאלטבארקײט דער פון קלערונג
 שפעטער יאר 200 מיט גע^עבט האבנדיג מארקם׳ רעי^יגיע.

אנוצט שפינאזא׳ן, פון  אויםנעשפראכענע מער און שארפערע א י
דערזעילביגער. איז תמצית דער אבער צעצטער, דער יװי שפראך

 דאס ׳געדאנק״, און ״אויםשפרײטונג ױפט שפינאזא װאם
 טארקס חי<וק: דעם מיט באװאוםטזײן״, און ״זײז מארקס רופט

 גע־ דער און מענטש רעם מיט נאר גאט מיט ניט זיך באשעפטיגט
 דאם נאכדעם און זײן דאס צוערשט אים בײ ?ומט זעלשאפט.

 געזע^שאפטצעכעם א איז יאװאוםטזײן דאם און באװאוםטזײן,
 ענ- די י^ויט זיך ענדערט און זיך אנטװיר^ט װאם באװאוםטזײן

פראתקציע. דער פון פארמען די און פראדוציר-מיט^ די פון דערונג
 יק5ב אנדערן גאנץ א צו געפירט נויטװענדע שוין האט דאם

 זיך, ענדערט געזעילשאםט די אויב מאראצ פון עצם דעם אויח
 זעאבסטפאר- מוזן, זיך׳ ענרערן מענטש דער און נאטור די אויב

 מענטש צװישן באציאונג די ענדערן זיך אויך שטענדי^עך,
 די פון באגריפז מאראלישע די ר.). (ד. מענטש, און

 געדרײט זיך סיםטעמען מאראצ אגע האבן אהער ביז טענטשן.
 און יחיד אנדערץ יעאן קעגן יחיד דעם פון אויפפירונג די ארום
 טארק־ דעם ילויט זיך. געפינט יחיד דער װאו געמײנדע די קעגן
 הײםט, דאם מאראא׳ געזעלשאפטלעכע א טאראי^ די װערט סיזם

 מא- די באשטימט זואם יחיד, דעם פון אויפירוננ די ניט איז עס
 אױפ־ דער פון אײנפצום דער איז עם געזעיצשאפט, דער פון ראל

 דעם פון מאראי^ די באשטימט װאס געזע^שאפט׳ דער פון פירונג
 פרא־ דער ילויט פנים איר בײט געזעי^שאפט די װי אזוי און יחיד.

 פאר אײנטאל אײביגע, קײן שוין קאן לעבנסמיטל, די פון דו?ציע
 געזע^שאפם די װי אזוי און זיין. ניט מאראא געגעבענע, אלעמאל

 ניט פאראל אײנהײט^עכע קײן קאן קלאםן׳ אין פארטײצט איז
 זיך ענדערט און מארא^ באזונדערע זײן האט קלאס יעדער זײן.
קצאםן. די פון צוזאמענשטעיצ דעם אין ענדערונג דער מיט

 מארק- דעם פון אויםגעבעסערט מארא^-לערע, שפינאזישע די
זעילבםטדערהאצטונ; פון געבאט דאס :זײן ארום אזוי װעט םיזם׳

 רי אבער !אודאי — פארנונפט דער פון געפירט יחיד דעם פון
 װיםנ־ חיםטארישער מאדערנער דער פון איכט דעם אין פארנונפט

דער אז אונז׳ לערנט מאטעריאי^יזם היםטארישן דעם און שאפט

ן ב ע ל ײ )1938 (אויגוסט־םעפטעמבער, נ



 נע- א עצם אין איז מאראל היעפלאז. איז אליין זיך פאר יחיד
 קאן אלײן זיר מיט און זיך פאר אינםטיטוציע. זעלשאפטלעכע

 מאראל די אוממאראליש. אדער מאראליש זײן ניט מענטש דער
 נא־ די באהערשן פון פרינציפ דעם אויח געבויט זײן דערפאר מוז

 דעם פאר כחות געזעלשאפטלעכע די ארגאניזירן און טור־כחות
 קאנען ניט קײנעם װעט קיינער װאו מענטשן, אלע פון נוצן

עקםפלואטירן.
 העכםטנם אומכאראליש. װעלט גאנצע די איז הײנט־צו-טאג

 קלאם, אײגענעם זײן אינערהאלב מאראליש זיין מענטש א קאן
 טאראלי־ א האבן מען זוייצ זעלטן. זײער טרעםט דאם אפיי^ו און
 אלעמען פאר מען מוז מענטשן, מאראלישע און געזעלשאפט שע

 װערן געטאן נאר קאן דאם און קלאםנגעזעצשאפט, די אפשאפן
פראםיט. פאר פראדוקציע די װערן אפגעשאפט װעט עס ׳ײעז

 גײער פון װעג דער דענרןען, פון װעג נײער דער איז דאם
 מיט אעעהױבן זיך האט געזאגט, װי װעג, דער קולטורשאפונג.

 לאנג נאך איז ער אבער סארקס׳ן׳ פון אויםגעבעםערט שפינאזא׳ן,
 נײע דערװארטן מען קאן װעג דעם אויח נאר פארענדיגט. כיט

 פי־ דער אין נאר ניט — קולטור פון געביט דעם אויף אויפטוען
 געביטן אנדערע אלע אויף אויך נאר װיםנשאפט, און לאזאפיע

קולטור עםטעטישער דער פון
 פאר- פון קרייזן ליטערארישע די אין איז צוריק לאנג ניט
 פראלע־ ענין דעם װעגן געראנגל א אנגעגאנגען לענדער שײדענע
 אויף געװארן געטײטשט איז פראגע די ליטעראטור. טארישע

 דער אין ארײעעלײגט ניט מען האט װאם אופנים. פארשײדענע
 ויכוחים אלע די צװישן איער ציטעראטור? פראלעטארישע םראזע

 ליטע־ פראלעטארישער אונטער אז אײנגעזען, יװײניגע נאר האבן
 פון געשריבן װערט װאם ליטעראטור, א ניט מען מײנט ראטור

 פראלעטאריער. פון לעבן דאס צײכנט מאס אדער פראלעטאדיער,
 פארמען העכםטע די אונטער װערן געשאפן קאן ליטעראטור אזא
 הונא׳ס װיקטאר און געבין״, טאמם ״אנקל קאפיטאליזם. פון

 נאר דערמאנען צו ליטעראטװ־, אזא געװען זײנען מיזעראבל״ ״ל!(
 פראלעטארישע קײן ניט דאם איז ראך און װערק. צװײ אט-די

 ליטעראטור׳/ ״פראלעטארישע פון רעדט מען װען ציטעראטור.
 װעלט, א אין ־ווערן געשאפן װעט װאס ליטעראטור׳ די מען מײנט

 דיםטריבוציע און פראדוקציע פון פארם קאפיטאליםטישע די װאו
 קא^עת־ א אױף ארגאניזירט איז ט5װע די װאו אפגעשאפט, איז

 בא־ װעט אײגנטום נאנצע דאס װאו צוזאמענ^עבן, פון אופן טיװן
 די און קאלעקטױו אנגײן •וועט שאפן דאם װאו פאלק, צום לאנגען
 אזא אויף פאלק דעם צו װערן פארטײלט יװעט דעם פון פרוכט

 ניט װעט קײנער און נעקריװדעט, ײעח ניט װעט קײנער אז אופן
ניט. קומט אים װאם און םארדינט ניט האט ער װאם קרינן

 פירן זיכער װעט פראדוהציע פון םיםטעם נײע דידאזיגע אט
 ־מענטשלעכן דעם אין ענדערונגען אומפאראויםגעזעענע נרױםע, צו

 ױשר פון באגריפן אנגענומענע די אין ענדערונגען צוזאמענ^עבן,
 שאםונג, קינםטלערישע די עסטעטיק. און עטיק — מאראא און

 אויםדרוק עםטעטישער דער יװי מער ניט םוױ בל סוה איז מאס
 נײעם איר געםינעז ממי^א דערפאר װעט באגריפן דידאזיגע פון

 אומ־ נײע די אונטער װעט נאר ניס צוגאנג. נײעם איר און װעג
 האנד- עטישע די אויך נאר אנאנדערע, זײן עקאנאמיע די שטענדן

אנדערע. נאנץ זײן װעלן pאויםדרו עסטעטישער דער — און לונגען
קואטור׳/ ״פראי^עטארישע רופן דאם אט װיא אײנער אויב

כבוד. נרעםטן דעם מיט טאן דאם ער קאן
װעג. נײער דער איז דאם
 גײט צױניזם דער װעיג. דעם אוין* ניט גײט צױניזם דער

 אדער אימיטירן פון װעג דעם אויף — װעג א^טן דעם אויף
 װארט נײ קײן איז װענ יענעם אויח תנ״ך. דעם אינטערפריטירן

 א נאך שאפן העכםטנם מען קאן װעג יענעם אויף מעגלעך. ניט
פירוש. א אויף פירוש א נאך אדער תורה, דער אויף* פירוש

װעצן װעצכע אידן, די ;םאיװעטן-פארבאנד אין אידן די

בנאכיג פ.

 פוילן פון שרײבט נזאנדע א
פאלעסטינע אין זון איר צו

̂יב -------- — מײנם קינד י
 פרעםט די זיך געשטע^ט אונז׳ בײ װינטער ס׳איז

ץ קײן שטוב׳ די איז ?אי^ט און  נישטא׳ איז הא̂י
 װײםט, דו װי אזוי פדױן׳ דער — סלײטל אין

 שװעל- די אריבער טרעט װער טן5זע< ניטא. קונים קײן
 אמאא׳ פארב^אנדזשעט װער ׳װאלט טאמער און

 טעג, גאנצענע ױנגעין די שטײען
. . . אװעק ש׳צעפן צו, נישט לאזן

 פרײ^עך״ נישט אויכעט איז װייטער און
 שאיע. ר׳ שכן דער געשטארבן און פעטער דער געשטארבן

 שטאט. די שוין דערגרײכט פאריןן דער בית־עילמין םון און
 פרעגםט, דו װעמען אויח די, פון װײטער און
 ים5י מעבר א^ע זײנען אזועק פארב^יבן, קײנער איז
 — געדענקסט נאך דו װאם ^עצטע, די ילעצטע, און

 הכשרה. אויה אװעת פרעמד׳ דער אין אװעת
 פרעמד׳ דער אין קינד א הײנט שוין יעדער האט

 עלנט הײנט יעדער ם׳איז איך, װי יעדער, ס׳איז און
 פאהץײנט, שטענדיג און פארצאגט, שטענדיג און

 . . . פארשטײנט הערצער די יעדן ? . . . פארשטײםט
 ? אײך בײ זיך הערט װאס איצטער, און נו,
 — דיר׳ בײ זיך הערט יװאם און ? אצץ נאך ימהומות זײנען צי
? געזונט גאנצן בײם כאטש נאך ביםטו צי

 — ? זאגן ריר איך 5זא װאם . . . מײנם קינד ^יב
 אינרערפרי יעדן נאך װי געװאוםט, װאיצםט דו װען
 שטום׳ זיך פרעגן און נײעם די בי^עטער פון הערן מיר

. . . דו אויר ה,5י5ח צי, װײםט, װער חלי<זז, צי

אן געזעען װאי^םט דו װען א׳ און  אויך״ נ
. טאטע דער זיך ם׳ביצײכט •ווי .  , . . אוינ פון כיםן טרערן װי .

 . . . געהיט מערער שוין זיך װאאםט דו — זיכער כ׳בין
. דערימעך דיך כ׳בעט .  . . . שטוב אין כאטש זײ .

 . . . ארוים זיך שטעיצ נישט ח^יאה, און׳
. . . שיםט מען װאו גײ, נישט חאיאה,

 »ג:יב^ תל שטאמען״, ״נײע זשורנאל (פון
)1938 מאי, אלעפטינע,6

 שרײבז צו אויםגעהערט האבן בירא־בידזשאן קײן אײנװאנדערן
 פארנומעז זיך האבן װעאכע אידן, די — תורה דער אויח פירושים

 ני־■ מען קאן זײ פון — מארקם און שפינאזא פון װעג דעם אויף
 דער אין נאר ניט קואטור, דער אין װארט נײ א דערװארטן כער

 האט דאם װי קולטור, אונױוערסאלער דער אין אויך נאר אידישער,
4אײנשטײ אלבערט געטאן גרויםארטיג אזוי

 װעז אויםער דערװארטן, ניט דאם מען קאן פאלעסטינע פון
 אויםער ; װעג נײעם דעם אויף פארנעמען זיך זאל פאלעםטינע

אע דעם אננעמען זאל צױניזם דער װען  רעװאלוציע דער פון ג
םיסטעם. עקאנאמישע נײע א שאפן און

צײט. דער מיט — אויםגעשלאםן ניט איז דאם

)1938 (אױגוםט־סעפטעמבער׳ נײלעבן



л ױקלסאן

אידן די צו זיך נעםם מוסאליני
 ״רוים־ די — ״שטאטסמאנשאפט״. מוסאליני׳ס אין אנטוישט ביטער נעכעך ״פארזארגער״ פאטענטירטע אידיישער

 אויך שויו :עמען פאשיםטן מיליטאדיסטישע יאפאנישע—״ ״אריער־טעאריע״. היטלער׳ס און אקס״ בערלין
אוגגארן, עסטרײך, דײטשלאנד, אין גזרות אנטי־אידן נײע פון כװאליע א — ראסן־טעראר. היטלער׳ם אן

 רןריגט פארד הענרי — שטאטן? פאראײניקטע די אין אונז בײ אנטיםעמיטיזפ מכח זיך הערט װאס — פױלן.
 טראגיש א — פאלעםטינע — פראפאגאנדע. אנטיפעמיטישער ״אויסגעצײכנטגןר״ פאר היטלער׳ן פון מעדאל
אלײן. זיך פאר געשיכטע אידישע אידישע בלעטל

ד\ די \л>з לאגג\ יניד איגגןר ;איב(\\־גיככו v אי s י ר^דטר,) ^אפיינואליגזנויט» ו

 פון ריקטאטאר פאשיםטישער דעד מוםאליני, האט ענדלעך
 ״קאנ־ א לאנד אין זיך בײ אײנפירן גענומען אויך זיך איטאליע,

 אויח איטאליע, אין פראגראם אנטיםעמיטישע םטרוקטױוע״
 זי זעצט אין דורכגעפירט האט היטלער װי שניט זעלבן דעם
 סטאראצע, אטשילי ה^ט ױלי טן26 דעם דײטשלאנד. איז פאר נאך
 אין פארטײ פאשיססישער דער םון געמנראל־םעקרעטאר רער

 פראפעסארץ, פון צוזאמענפאר א אויף רעדע א אין איטאליע,
 םא־ דעם פון ליניע אלעגעמײנע די און פרינציפן די אנאנםירט

 פארטײ פאשיםטישע די װאס קאמפעין, שיםטיש־ראםיםטישן
 — יאר פאשיםטישן דעם פון אנהויב דעם מיט אנהויבןי װעט
 אנדערעס צװישן האט םטאראצע אקטאבער. טן28 דעם

:דערקלערט
 טן28 דעם אן זיך הויבט װאם יאר, פאשיםטישע ״דאם
 אויףז מארש דעם פון ױבילײ־פײערוע די — אקט^בער

 פא־ און פראקלאמירן אפיציעל פון באשטײן װעט — רוים
 םון פראגע דער אין פרינציפן פאשיםטישע די פולאריזירן

ארויםגע־ איצט ביז שוין האבן װאס פרינציפן, ;ראםע
 דער איבעי־ אוץ איטאליע אין אינטערעם אזױפיל רופן

װעלט.״ גאנצער
 ארוים־ האט ראםיזם דער װאם אינטערעם׳/ ״אזױםיל דער

 פאר־ דערװײל, זיך באציט װעלט׳/ גאנצער דער ״איבער גערופן
 דייטש־ אויסער און אין נאצים די אויף עיקר דער זיך, שטײט
 רעאקציאנערע און אנטיםעמיטישע אנדערע אלע אויף איז לאגד,

 מינעראל־םעקרעטאר דער יחידים. װי ארגאניזירטע עלעמענטן,
 דער בײ האט איטאליע פון פארטײ פאשיטטישער דער פון

 אין אידן די פון םראמג די אנגערירט באזונדער געלעעהײט
:דערקלערט האט און איטאליע

 טויזנט א העכער זײ האבן אידן די שײך איז ״װאם
 אין אױך אײנשליםנדיג איבעראל, באטראכט זיך יאר

 העכער און אנדערש איז װאם ״ראםע׳/ א װי איטאליע,
 אז פאקט, גוט־באװאוםטער א איז עם און אנדערע, פון
 דער פון פאליטיק טאלעראנטער דער אויףי געקוקט ניט

לאנד, יעדן אין אידן די האבץ (!) ראפע פאשיםטישער
 פארגע־ מיטלען זײערע דורן־ און מענטשן זײערע דורך

 פאשיזם.״ געכן געגעראל־שטאב דעם זיך מיט שטעלט
 איטאליענישער דער אז דערקלערט, דערנאך האט םטאראצע

 װעט ער נאר ווערטער, קײן אין שפילן ניט זיך װעט פאשיזם
 זײנען געזעצן אנטיםעמיטישע די אז און מעשים- צו איבערגײן

 דורכיעפירט אן אפילו שוין הויבן און געװארן פאדפאםט שוין
ענערגיע. פולםטער דער מיט װערן צו

ע מוםאליני׳ם אין איז טאג זעלבן דעם אין ײטו  ״פאפאלא צ
איטאליא״  לויט (געשריבן, עדיטאריעל אן דערשינען מילאן פון ד׳

 װעלכן איז אלײן), מוםאליני׳ן פון מעלדונג, טעלעגראפישער דער
 אריער אן אײנעם ״אנרופן : געזאגט אנדערעם צװישן װערט עם

 הים־ א פון מיטגליד א איז יענער אז דערקלערן, צו עם מײנט
פון מיטגליד א ראםן, פון װ־ופע קלאר־באשטימטער טארישער,
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 יענע פון — עיקר דער און גרופעם, אינרא־אײראפעאישע די
װעלט.״ רי ציװיליזירט האבן װאם ראםן,

ארײנ־ ניט ארטיקל, דעם פון ראמען די אין דא, מיר ווילן
 װעגן היטלער׳ן מיט און מוםאליני׳ן מיט פ^לעמיק קײן אין גײן
 באטראכטן זײ װעמען די׳ פון ר^לע״ ״צױױליזירנדיגער דער
 דער־ די װאם אייז, אבער אינטערעםאנט אריער. אמת׳ע די אלם

 ױײטער װאם אן הויבן ״ראםן־טעאריע״ ארישער דער פון פינדער
 אנטי־ די פארגרעםערן צו אבי הנחות, נײע אלץ אויףז אײננײן

 אידן. די געגן אויסראטונכם־קאמח דעם אין מחנות םעמיטישע
 ״נארדיק״־פרינציפ, דעם אװעקגעשטעלט היטלער האט לכתחילה

 די פון דורכאוים באשטײן דארף ראםע ארישע די װעלכן לויט
 פעלקער. שװעדיש־נארװעגישע די פון און דײטשן ״רײן־בלוטיגע״

 נידערינערע א איטאליענער די זײנען ״טעאריע״ יענער לויט
 ;אך איצט אבער יאפאנעזער. די — זעלבע דאם און ראםע,

״אנטי־ דעם אײנצושטעלן געלונגען איז היטלער׳ן װי דעם
 ״בערליךרוים־ דער פון באשטײט װ^ם פד^נט, קאמינטערן״

 מיט־ יאפאנעזער די און איטאליענער די זײנען טאקיא־אקם׳/
 צו געװארן רעך\זױב\ — צושטימוננ היטלער׳ם מיט — אמאל

 צײט זעלבער דער אין ראםע... מענטשלעכער העכםטער דער
^נו נעגערם די און אידן די זײנען בו ט ^ ךג ^ רג  דער צו געװארן א
 די ראסע. מענטשלעכער דער פון מדרגה נידערעםטער םאמע

 פאר־ דער נאך באלד ה^ט איטאליע פון רעגירוע פאשיםטישע
 אן פארבאט װאם גאזעץ, א דורכגעפירט עטיאפיע פון כאפוני

 טעאריע, די עטיאפיער. אן מיט האבן צו חתונה איטאליעגער
 מוםאלעי׳ן פון איז נידעריכערע און ראםן העכערע פון אגב,
 פאר בארעכטיגונג א װי געװארן אויםגענוצט מאל אײן װי מער
 פא־ איטאליענישן דעם פון הערשאםט ארויפגעצװאונגענער דער

פאלק. עטיאפישן דעם אויף שיזם
לאנדאן, פון מעלדונכ א געקומען איז אויגוםט ערשטן דעם

 פארשטײער, יאפאנישע צװײ דערװארט װערן בערלין אין אז
 מיליטא־ יאפאנישער דער פון געװארן געשיקט זײנען װעלכע

 אײנלאדונג אפיציעלער אן אויףז רעגירונג ריםטיש־פאשיםטישער
 כדי ראםךטעאריע, נאצישע די שטודירן קומען צו בערלין, פון
 אין העצעם גיפטיגע פאשיםטיש־אנטיםעמיטישע פאדשפרײטן צו

 אז קעיבל׳ זעלבע די דערצײלט גלײכצײטיג מזרח. װײטן דעם
 געװארן אויפגעפאדערט איז בערלין אין ק^לאניע יאפאגישע די

אידן. מיט געשעפטן שום קײן האבן צו ניט
 מאל איבעריגן אן בלויז באשטעטיגץ פאקטן אלע אט־די

 גײען אנטיםעמיטיזם און פאשיזם אז אמת, פעםטכעשטעלטן דעם
ט; אין האנט א:  קער־ אײן פון שלאנגען־צװילינג א איז דאם אז ה

 אײנער װערן אפגעטײלט ניט קאנען װאם קעפ, צװײ מיט פער
 אנטיסע־ דעם פון װערן צו פטור כדי אז און צוױיטן דעם פון

םאשיזם. דעם טויטן מען מוז מיטיזם
אײ־ נ*ך עסזיםטירט אויך האט אנטיםעמיטיזם אז אמת

 איז עם אז מיינט, דאם געװארן. געבוירן איז פאשיזם דער דער
װאו דארטן, אםילו עקזיםטירן זאל אנטיםעמיטיזם אז מעגלעך

)1938 (אויגוסט־סעפטעטבער, נײלעבן



 מגפה, אלטע אן שוין איז אנטיםעמיטיזם ניטא. איז פאשיזם קײן
 יעדער פון זומפן די אין זיך פארשפרייט און זיך פלאדיעט װאם

 ניט אנטיםעמיטיזם דער האט קײנמאל אבער רעאקציע. םארט
 אוים־ פון כאראקטער עקםטרעם־פארניכטנדיגן אזא אנגענומען

 עס װי פאלק אידישע דאם פארטילען און אױםװארצלען ראטן׳
 פאשיזם דעם ביז אויב פאשיזם. אונטערן פאל דער איצט איז
 כאראקטער־שטריך א ןאך בלױז געװען אנטיםעמיטיזם ד/גר איז
 באװע־ רעאקציאגערער א פון אדער רעזשים, רעאקציאנערן א פון

 גרונט־ א װי געװארן ארויםכערוקט פאשיזם בײם ער איז גונג,
 אצילן), (ריחמנא באכרינדונג״ װיםנשאפטלעכע ״ א װי פרינציפ,

 דער — פאקטיש און טעארעטיש — זיך האלט עם װעלכער אויף
פאשיזם. הײםט װאם בניז, גאנצער

 אנטיםעמיטישע די אין אפיציעל ארײנטרעטן מוםאליני׳ס
 יענע פאר קלאפ שטארקער א זאכן׳ אלע אחױז איז, ביזנעס

 צו צװעטשעפעט שטענדיג האבן װעלכע װארט־זאגער, אידישע
 דערמאנע; צו אויםגעסומען איז זײ װען ״להבדיל״, א מוםאליני׳ן

 יענע האבן מוםאליני, היטלער׳ם. מיט צוזאמען נאמען זײן
 קײנמאל װעט װעלכער שטאטםמאן, א איז גע׳טענה׳ט, מענטשן

 ראםךטעאריע, זאאלאגישער היטלער׳ם צו ארונטערנירערן ניט
ס אז און ני׳ א|| ם  װאם םארט׳/ ״בעסערן דעם פון איז פאשיזם מו

נאציזם. דעם פון העכער״ קעפ טויזנט ״מיט שטײט
שונג דאזעע די  זײער געװען װאלט טאט־זאך א װי אנטוי
 טראגיש־ אזוי געװען ניט װאלט ענין עצם דער װען קאמיש,
שונג די זײן מוז גרעםער נאו־ ערנםט.  אידישע יענע פון אנטוי

 האבן אידן אז זיך, דערמאנט מען װען מוםאליני׳ם, פארערער
 קאר־ פערזענלעכער מוםאליני׳ם אין ראלע װיכטיגע א געשפילט

 און םאציאליםט אלם דערנאך אנארכיםט, אלם פריער יערע,
 נאר, באױײזט דאם הערשער. פאשיםטישער דער אלם שפעטער

 דער אז און אוממענטשלעך איז גרויזאם, איז פאשיזם דעד אז
בײטן. ניט קײנמאל פעל זײן קאן טיגער

װאױלטאג״ אוים ״ניט אז מוםאליני׳ן, פארענטפערן דאם
 זײנע צוליב וױיטאג, אוים ״נאר אנטיםעמיט, אן געװארן עד איז

 אין ארײנגײן דאם טרײםט. קנאפע א איז — צרות״ גרויםע
 פאשיזם דער טרײבט זײט אײן פון אז ״פאלאזשעניע׳/ זײן

 פאר־ צו געצװאונגען איז מוםאליני אז און רואינע צו איטאליע
 נײעם א מיט פאלק איטאליענישן דעם פון מוחות די טומלען

 צװײ־ דער פון אז און געפאר״, ״אידישער דער װעגן טאראראם
 היטלערי׳ן, פון װילן גוטן דעם אנהאלטן נעבעך ער מוז זײט טער
 אבער אמת. עצם אין איז — פלאצן ניט זאל ״אקם״ די כדי

 (פערזענלעך) איז מוםאליני׳ן אז באװײז, א װי דאם אננעמען
 און שלעכט איז דערװירער, ?ורס אנטיםעמיטישער נײער דער

 און רחמנות ארויםרופן בלויז קאן דאם װײל שעדלעך׳ זײער
 מיט נעבעך זיך ראנגלט װעלכער מוםאליני׳ן, צו םימפאטיע

 — צוהילף קומען אים דארף מען אז און פראבלעמען שװערע
 מין אזא פון אויםפיר לאגישער דער לאגע. קריטישער זײן אין

 די פארלײגן דארף מען אז — אײנער בלויז זײן האן צוגאננ
̂פ און הענט  פאר־ בעסער. װערן זאל לאנע מוסאליני׳ם אז ,1ה*
 לאגי־ אײנציג דער אין געדאנק דעם קיךעװען ניט בעםער װאם
 צו מאמענט פםיכאלאגישער דער איז איצט אז ריכטונג, שער

 כדי פארמאנן, מיר װאם מיטלען אלע דורך פאשיזם׳ דעם ?לאפן
ט׳ן טרײבן גיכער אים כדי ; םוף זײן פארשנעלערן צו  קאפ מי

 גדויםע װערן אנגעהויבן באלד ראדפן עם ארײן. ערד דער אין
 באיקאט פראטעםטץ, דעמאנםטראציעם, — אקציעם פאראײניגטע

 פא־ איטאליענישן דעם געגן — אויפקלערונג אלגעמײנע און
 מער נאך אגי, דארף, װאם (און אנגעפירט װערט עם װי שיזם,

 אמע־ דער װאם דאם, נאציזם. דעם געגן װערן) פארשטארקט
 דעם האט פיליפם װיליאם מר. רוים אין אמבאםאדאר ריקאנער

 דעגירוננ איטאליענישער דער בײ אנפראגע אן געמאכט ױלי טן29
גע־ דארח קאמפעין אנטי־אידן דעם פון באדײטונג דער װעגן

)1938 (אויגוסט־סעפטעטבער׳ נײלעבן

 שטארקער א װערן אויםגעאיבט דארף עם װײטער. װערן שטויםן
 אקצ.יע געאײניגטער דורו־ רעגירונג אמעריקאנער דער אויף דרוק

 אנטי־פאשיסטישע אלע מיט צוזאמען שיכטן אידישע אלע פון
 פאשיםטישע די אויף װירקן זאל זי אז לאנד, אין אונז בײ כחות

 אויףי• געיענ זאאלאגישן זײער אפשטעלן זאלן זײ אז לענדער,
אידן. די

 רעגירונג- אמערי?אנער די האט 1911 רעצעמבער טן11 דעם
 זרעגירונג צארישער דער מיט האנדלם־אפמאך איר אפגעבראכן

 די צוליב ,1832 יאר דעפ זינט געװארן אננעהאלטן איז װאם
 די מצד פארפאלגונגען הײנטיגע די אידן. אויה פארפאלגועען

 די װי ברוטאלער מאל טויזנט זײנען רעגירועען פאשיםטישע
 אויפהויבן ניט פארװאם אידן. די געגן פארפאלגונגען צארישע

 רע־ אמעריקאנער דער צװיגגען זאל װאם הײנט, באװעגונג אזא
 נים אויב — האנדלם־פארבינדונגען אירע איבערצורײםן גירונג

 לעידער? פאשיםטישע די מיט — באציאונגען דיפלאמאטישע די
 גוטע א געװען איז רעגירוננ אמעריקאנער דער פון אנפראגע די

 אמעריקאנער איצטיגע די בלײבן. ניט עם טאר דערבײ אבער זאך,
 מלוכות׳ פאשיםטישע די אין פארליבט שטארק ניט איז רעױרונג

 ברײנגען האן מאםךאקציע גוט־ארגאניזירטע געאײניגטע, א און
רעזולטאטן. געהעריגע די

אויטאפאביל־מאג־ אמעריקאנער גרעסטער דער האט טעג די
 בא־ אים היטלער האט געבורטםטאג, טן75 זײן געפײערט נאט
 דײטשישן דעם פון קרײץ גרויסער ״דער :מעדאל א מיט ערט

 רעגי־י נאצישע די װאם אויםצײכענונג, גרעסטע די — אדלעי״
אויםלענדער. אן צו אויםגעטײלט װען האט רונג

כבוד? אזא פארד׳ן צתעטײלט היטלעד האט פארװאס
 פארד ? היטלער׳ן בײ געמאכט באליבט זיך פארד האט װאם מיט
 גרויםע זײנע פאר היטלער׳ן בײ פארדינט כבוד דאזיגן דעם האט

 בכלל. פאשיזם דעם פאר װי אנטיםעמיטיזם, פארן לײםטונגען
 ״דירבארן זשורכאל זײן דורך פארשפרײט יארן־לאנג האט פארד

 היט־ אײרער נאך פראפאגאנדע, אגטיםעמיטישע אינדעפענדענט״
 פאר־ און געדרוקט האט פארד מאכט. דעד צו געקומען איז לער

 טרויעריג־בארימטע די פון קאפיעם, טויזנטער הונדערטער שפדײט
 די פון באנוצט װערן װאם זקני־צױן׳/ די פון ״פראטאקאלן

 — מוםאליני׳ם פון אויך שוין איצט און — היטלעריסטישע
 װיכטיגםטער דער װי פראפאגאנדע־אגענטן, אנטיםעמיטישע

לענדער. אלע אין פראפאגאנדע אנטיםעמיטישער פאר טעקםט־בוך
 דארף היטלערן׳ן פון :עקראגן האט פארד װאם מעדאל, דער

 געפאר־ א װי נאר ענין, טשיהאװער א װי ניט אינטערעםירן אונז
 פון נעםטן פארבארגענע די װעגן אונז װארנט װאם םיגנאל,
 פארד שטאטן. פאראײניגטע די אין אנטיםעמיטיזם און פאשיזם

 אנטיסעמי־ אמאליגע זײנע פאר :יט געקראגן מעדאל דעם האט
 םימפא־ איצטיגע זײנע פאר מער םך א נאך נאר מעשים, טישע
 פאשיפטיש־ די שטיצע ברײמער און הילףז אקטױוער און טיעם

לאנד. אין אגענטורן אנטיםעמיטישע

 װעט ארטייקל דאזיגן דעם פון פלאץ באגרעניצטן דעם אין
 די באהאנדלען און אנצורירן בדײטעד זײן מעגלעך ניט שוין

 װידער זיך האט װאם גזרות, אנטיםעמיטישע פרישע פון כװאליע
 דזטשלאנד אונגארן, אין פוילן, אין דאם־ניי פון אויפגעהויבן

 װעלן דאם לענדער. אנדערע און״אין — עפטרײך אײנשליכנדיג —
 אודאי און ״נײלעבן״. נומער קומענדיגן פארן לאזן מוזן מיר
 לאנע קאטאםטראפאלע די אנצורירן אוממעגלעך זײן שוין װעט
 װעמעם פאלעםטײע. אין אידן טויזנט הונדערט פיר העכער די פון

געפאר. אין שטײען לעבנ^ און עקזיםטענץ םאמע
 באשטעטיגט פאלעםטינע אין פאר איצט קומט עם װאם דאם,

 ״רעכטלעך־געזי־ דעד פון באנקראט פולשטענדיגז דעם נאד ניט
ענין. טיפערער א םך א איז נאר הײם׳/ נאציאנאלער כערטער
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 באנסראפ רעם װעלס גאנצער דער פאר אנטפלעקס פאלעםטינע
 יאר־ תאליז א האט מען װעלבער מיט אידײע, פאלשער א פון

םאלה. אידישע דאם געשפײזט הונדערט
 מ־ר רארפן רפואות םאלשע אנדערע אלע פון װי דעם, פון

פולשטענדינע אײנצינע די אפשאצן און פארשטײן צו רערנען

 םוז טיי^ א װי ״אידךםראגע״, פארשאלטעגער דער פון לײזונג
 טא־ ײ — מינאריטעטךפראבלעם נאציאגאלער אלגעמײגער דער

 ראיון־האם, אפנעשאפט אײביג אויףי האט װעלבע לײזונג, װעטישע
 האט און ^אגראמען אנטיהעמיטיזם, דיםקרימינאציע׳ נאציאנאלע

פעלסער. אלע באפרײט

כץ נזשה

? עוױאן אץ קאנפערענץ די אונז לערנםװאם
 סך א האבן פראנקרײך, עװיאן, אין קאנפערענץ דער אױה

 װייל ? עװיאן אויח גראד פארװאם האםענוננען. געלעגט אירן
 װאם פארא;, רא זײנען באדינגונגען אלע אז אויםגעזען, ס׳האט

 סײ װערן געטאן ענדלעך װעט עפעם אז האםנוננ׳ די בארעכטיגן
 געװארן ארייבגעשטױסן שױן זײנען װאם פליכטלינגען, די שאר
 דײטש־ װאס צאל, גרעםערער נאך דער פאר סײ דײטשלאנד, שון

 פרעזידענט דאך איז הײמלאז. מאכן צו ערשט זיך קלײבט לאנר
 איניציא־ די גענומען זיר אױף האט װאס דער, געװען רוזװעלט

 עטלעכע דאך האבן קאנפערענץ. דאזיגע די צונויםצורופן טיװע
 די אנגעגומען באטראכטעגישן לאנגע שום אן מלוכות צענרליג

 אױפגאבע בפרוש׳ע ז״ער װאם קאנםערענץ, דער צו אײנלארונג
 פון לאגע די םארלײכטערן צו װי מיטלען, געםינען צו געװען איז
 סײנער אהינצומאן. זײ װאו ערטער׳ געפינען און םליכטליעען די

«רױםצוטרעטן ניט רוזװעלט׳ן פרעזידענט ראך האט
 ניט רעױרונגען אנדערע די דאך האט קײנער פל«ן. דעם טיט

 װאלטן זײ אויב סאנםערענץ, דער צו קומען צו צװינגען נעקאנט
װעלן. ניט עס

 און עפעם, אויח האםן צו גרונט א געװען דעריבער איז
 איז װילז דער װײל — האםן, געװאלט זיך ם׳ה^ט דערהויפט:

 דײטש־ װאם דאם נעדאנק. פון פאטער דער געןוען פאל רעם אין
 אויס־ האט געװארן אײנגעלאדן ןיגו קאנפערענץ דער צו איז לאנד
 הויפט־ דער דײםשלאנד דאך איז :םימן גוטער א זײן צו נעזען

 גערופן א*ז קאגפערענץ די װעלכן אומגליק, דעם אין שולדיגער
 צו געװארן געלאדן װאלט דײטשלאנד װען לינדערן. צו נעװארן

 צײט די אז דערװארטן׳ נעקאנט מען װאלט לאנפערענץ דער
 און צערעמאניעכ דיפלאמאטישע פוםטע אויח אװעקגײן װעט

 אבער באלײדיקן. ניט חלילה, זיך׳ זאלן נאצים די כדי אנשטעלן,
 גאנצע א אז און ניסא, קאנפערענין דער אויף איז דײטשלאנד אז
 װעט מע אז דערקלערט, פארוים האבן שרײבער און טוער רײ

 װאש דאם װײל דבורים, הארבע דײטשלאנד מיט רײדן דארפן
# הונדערטער גרעניצן אירע פון ארוים שטויםט ץי ם נ ז י  אירע טו

שכגים, אירע פאר פראלעמען שארפע שאפט בירגער בארויבטע
 פרא־ די מיט שוין זיך מען װעט גוט, עם׳ הײםט דאך׳ איז —

געהעריג. װי פארנעמען פליכטליננען די פון בלעמען
האפן. געװאלט מען האט אזױ געהאפט. מעז האט אזוי

געװײנלעך װי ? אויםגעלאזן האםענונגען די םון זיך האט װאם און
זומפ. א טײך: א װי ערגער טײך. א —

 פרע^יל־יטר האט עװיאן־קאנפערענץ די אז זאגז׳ ניט קאן מען
 די װעגן פראו.ע די װאם דאם, שוין ניט. דאם געגעבן. ניט נאר

 אנער־ איז — אירישע די רײ ערשטער דער איז — פליכטלינגען,
 װעלכער צו פראבלעם. אי^נוס־ר^אציאןארװר אן פאר געװארן קענט

 פרינ־ איז — התיחיבות׳ן אינטערנאציאנאלע פאראן זײנען עם
 גאנצע די װאם איז, װיכםיקער נאך װיכטיק. זײער ציפיעל

 א מיט םינגער אעעשטעלטער אן װי געװען איז שאנפערענץ
 נאצי־ םון פאליטיק ?אניבאלישער דער געגן באשולדיגונג שארםער

ן האט קאנפערענין גאנצער דעןד אויףי דײטשלאנד. י געםונען ניט ז

 דײטשן דעם פארמײריקן װעגן ״שלום״ צוליב זאל װאם קײנער,
 קאנ״פערענץ די װאם געװען, אויך איז װיכמיק אנטיםעמיטיזם.

 כםדר זאל װאס קערפערשאםס, פערמאנענםע א אויםגעקליבן האט
 אין רעדן פליכטלינגען׳ די פון פראבלעם רער מיט טאן צו האבן
 לאגע זײער פארלײכטערן זען נאצי־רעגירונג, דער צו נאמען זייער

 ראם םטאטום. אינטערנאציאנאלן געװיםן א געבן זײ דערמיט און
 אי־ געװעז ם׳װאלט און אויפטוען װיכטיקע פרינציפיעל זײנען
באדײטונג. זײער אפצולײקענען בעריג

 רע־ באלדיקע פראקטישע, דירעקטע, צו קומט עם װען אבער
 — קאנפערענץ עװיאנער דער םון רעזולטאט דער איז זולטאטן,

 אויף װײניקער. ביםל א אפשר נאך און גארניט מיט גארניט נול.
 32 םון פארטרעטער פארזאמלט זיך האבן קאנםערענץ דער

 ענגלאנד, אמעריקע׳ װי גרויםע, גאר זײ פון אײניגע מלוכות.
 אין םלעגן װאס לענדער — בראזיליע, ארגענטינע, םראנקרײך׳

 אימיגראציע גרויםע א ארײננעמען אלײן יארן פריערדיגע די
 פלאץ גענוג קאלאניעם זײערע איז און זיך בא האבן װאם און

 דערמאנען, צו גענוג ם׳איז םליכטלינגען. אלע ארײנצונעמען אויף
 װעלט־טלחמה דער פאר פלעגן אלײן שטאטן פאראײנילןטע די אז

 אימיגראנטן מיליאן אנדערהאלבן ביז מיליאן א פון ארײננעמען
 חשבון אויפן אנטװיקלט זיך האט און געװאקםן איז און יאר, א

 אויםגערעכנט איז מלחמה דער פאר אימיגראנטן. דאזיגע די פון
 אימיגראנט, ארבעט־פײאעער דערװאקםענער יעדער אז געװארז׳

 א געבראכט זיך מיט האט אמעריקע, קײן קומען פלעכט װאס
 װערט דעם הײסט דאם — דאלאר, 2000 מינימום פון װערט

 ביז יעבורט פון מענטשן א דערציען ?אםם עם װאם דעם, פון
 און מלאכה. א אים אויםלערנען און עלטער ארבעט־פײאיגן זײן

 טויזנט 600 םון צאל א װעגן מאקםימום דאו־ זיך האנדלט איצט
 ארוים־ אדער פארניכטן, צו זוכן נאצים די װעלכע מענטשן,

 אינגאנצן איז װאם צאל א װעגן הײםט דאם — צושטופן,
 פלעגן װאם אימיגראנטן, צאל די װי העלפט א װי װעניגער,

 אמעריקע, ץץע\ יאר. אײנציגן אײן אין אמעריקע קײן ארײנקומען
 אנדערע די און בראזיליע ארגענטינע, פראנקרײך, ענגלאנד,

 די העלפן געװאלט הארצן גאנצן מיטן באמת װאלטן לענדער
 הילף גאנצע די זײ װאלטן נאצי־דײטשלאנד, פון פליכטלינגען

 באמערקן. ניט אםילו עם און יאר אײן אין פארענדיגן געקאנט
 װאלטן לענדער די אט װען אז דעם, װענן ניט שוין דעדן מיר

 װאלט פליכטלינגען די הילף פאליטישע געבן געװאלט אויפריכטיג
 קאגי־ נאצישן דעם געגן פראטעםט פאראײניגטער א זײערער
היטלער. װי חיה׳ אזא אויח אפילו װירקן געמוזט באליזם

 פון םארטרעטער די אנדערש. עפעם אבער איז פארגעקומעז
 אין קאנפערענץ דער אויף פארזאמלט זיך האבן לענדער 32

 ארויםגע־ דעלעגאטן די זײנען אנדערן נאכן אײנער און עװיאן,
 אופן בשום קאגען זײ אז דערקלערונגען, און רעדעם מיט טראטן

 אגרי־ ניט םפעציעל — פליגטליעען, קײן זיך צו ארײנלאזן ניט
 װאלטן זײ אז און ■— איד\ הײםט, דאם פליכטלעגען, קולטורעלע

פליכט־ די פון זיך באפרײען העלפן זײ זאל מע געװאלט נאר

)1938 (אוינוםט־םעפטעמבער, נײלעבן



 אױםנע־ איז עם ארײנגעקומען. שוין זיי צו זײנען וו־אם אינגען,
 ניט פארזאמלט זיך האט עװיאן אין קאנפערענץ די אז קומען׳

 ריי גאנצע א העלפן צו כדי נאר פליכטליעען, די העלםן צו כדי
 שױן האבן זײ װאם פליכטלינגע!, די פון זיך .באגיךײנװ לענדער

 זאלן זײ װעלכער פון טריבונע, א זײ געבן צו און ארײעעלאזן,
 האלטן װײטער אויח װעלן זײ אז דערקלערן, קאנען עפנטלעך

איצט.״ ביז װי פארשלאםן, שטארקער נאך טויערן זײערע
 ארכענטינע, עגגלאנד, װי לענדער, עטלעכע אײגציגע די

 א ארײנצולאזן צוגעזאגט יא האבן װאם מעקםיקא׳ עקװאדאר,
 ארומגעשטעלט דערבײ עם האבן פליכטליננען, נײע צאל נעוױםע

 האט פארלײכםערונג א פון צוזאג דער אז תנאים, אזעלכע טיט
לאנע. דער פון פארשװעריגוננ א מיט אויםגעלאזן זיך

 עגגלאנד פון פארטרעטער דער עגגלאנד. למשל, מיר, נעט־׳גן
 מע אז מעגלעך, און פילײכט טאטעד אפשר אז דערקלערט, האט
 ?ײן דאקטױריפ אידישע צאל געװיםע א ארײנלאזן קאנען װעט

 פליבטלינגען אידישע אנדערע פון פאטיליעם 500 א און ענגלאנד
 האבן עננלאנד פון אבער אפריקע. דרום אי; — ראדעזיע׳ קײן

 דאקטוי־ דידארטיגע פון פראטעפטן אזעלכע פליען נענומען תיקף
 די אז ״קאנקורענטן״, נײע קײן דערלאזן ניט װילן װאם רים,

 פראטעסטירער די בארואיגן צו נויטיכ פאד געפונען האט רעגירונג
 יאם פארזיכטיג זײער זײן װעט זי אז פארזיכעדוע, דער םיט

 איצט אז איז, רעזולטאט דער פליכטלינג־דאקטוירים. ארײנלאזן
 אפילו ארײגקומען קאנען ענגלאנד קײן װארשײנלעך, שוין״ װעלן

\ъ г шקאנפערענץ. דער פאר װי פליכטלינגען, דיפלאמירטע \־ 
 קאלא־ א פא־ זיך מיט שטעלט װעלכע ראדעזיע׳ שײך איז װאם
 דאזיגע די האבן באפעלקעדוגג, נישטיגער זײער א מיט לאנר םאל

 אויב אז געװאלד, א געמאבט תיכף פארטרעטער פאשיםטישע
 װערן ראדעזיע װעט פליכטלינג־פאמיליעם, 500 ארײנל^זן ט׳װעט

 זיכער שוין טען טעכ פאלעםטינע״. צו צוגאב ״א װי טער. ניט
 צ־יגג ראדעזיע קײז װעלז פליכטלינג־פאמיליעם 500 קײן אז זײן,

װערן. ארײננעלאזן
 דרום־ אנדערע און ארגענטינע בראזיליע, שײך איז װאם

 אגרי!ץץלנ\\ר־באפעל־ גרויסע א האין װאם לענדער, אטעריקאגישע
 דארפן זײ אויב אז, אגטדעקט, פלוצלינג זײ האבן באפעלקערונג,

 אגריקולטור־באפעלקערונכ, גדעםערע א נאך בלויז עם איז עפעם,
 צוגעבן דערצו :אך זאל מען אױב הױזע״. צו ״פון ערד־ארבעטער

 מעגלעכ־ דער װעגן אונטערגעבדומט עפעם דערבײ האבן זײ אז
 ניט ז־ך ״אונטערשיידן װאם אזעלכע, בלויז ארײנצולאזן קײט
 האבן פליכטלינגען אידישע אז קלאד׳ איז ראםע״ דער לויט
דערװארטן. צו װאם װעניג זײ פון שוין

 אנדערש װ״ל דערפאר, ? פארנעסומעז אזוי עם איז פארװאם
 אומ־ איצטיגע די אונטער פארקומען געקאנט ניט כאר עם האט

 אנטיםעמ'־ באהאלטענער א װענן ניט זיך האנדלט עס שטענדן.
 װעלט־ דער זינט אנדערש. עפעס װעגן זיך האנדלט עס טיזס,

 עקאגאמישן דעם פון אויפברוך דער זינט םפעציעל און מלחכיה,
 ביםלעכװײז מלוכות אלע האבן ,1929 יאר אין װעלט־פריזים

 אײניגע אין אימינראנטן. נײע פאר טויערן זײערע פאדהאקט
 ארבעטלאזיגהײט, הײמישער דער צוליב געװען עם איז לענדער

 שטי־ רעװאלוציאנערע פאר מורא דער צוליב — אנדערע אין
 אײראפע ״צעבויטעטער״ דעד פון אימיגראנטן די װאם מוננען,
 אפשר און — אנדערע אין װידער פארטראגן. זיך מיט קאנען

 הײמישער דער פון װאוקם קאלאסאלן דעם צוליב — ם׳רוב אין
 שנאה פאדשפרײטן מיט זיך שפײזן װאם פאשיזם׳ און רעאהציע

איד. צום אגדערש־גלויביקן, צום אימיכראנט, צום ״פרעמדן׳/ צום
 נאך צוגעקומען יאר פאר לעצטע די איז אורזאיז אט־די צו

 װאקלט װעלט־פרידן דער װאם דאם :אורזאך װיכטיהע זײער א
 פאר־ איז װעלט די און װאכשאל שװאכער זײער א אויף זיך

 בא װעלט־קריג, נײעם אנקומענדיגן אן פון געפיל א מיט םלייצט
װאס לענדער, אז דערװארטן, צו שװער איז באדינגוננען אזעלכע

ן ב ע ל י י )1938 (אױנוסט־םעפטעטבער, נ

 ױיערע צועםענען ברײט זאלן טאג, מארגנדינן פארן מורא האבן
 דאם — ארײנלאזן, קאפיטאלן אימיגראנטן. ארימע פאר טויערן
 אז קאפיטאלן, רי מען נעטט װאו איער װעלן׳ אלע זײ װאלטן

 זיי פארטרײבן זײ איידער קרבנות׳ זײערע בארויבן נאציפ די
לאנד... פון

 בלויז געטאכט דעריער טאקע קאנפערענין עװיאנער די האט
 נאצים, די בײ זיך סטארען צו זען :באשלום פראקטישן אײן

 װעלכן א מיט כאטש קרבנות זײערע ארויםלאזן זאלן זײ אז
 אויך עס האלט דערבײ און קאפיט^לן. זײערע פון טײל איז עפ

 סעסיע ,צגױיגגגי ךי פארזאטלט זיך האט לאנדאן אין װען איצט׳
 שוין זײנע; עם װעלכער אויח קאנפערעגץ, עװיאנער דער פון

רעױרועען. 27 נאר ,32 ניט פאדטראט; געװען
 פון אנפירער אמעריקאנישער דער טעילאד, ם. מײראן מר.

 װעגן זיך האנדיט עם אז כעמאלד;, האט קאנפערענץ־ארבעט דער
 טויזנט 660 װי װעגיגער ניט גײן, צו װאו ערטער, מיט באזאיגן
 עםט־ און דײטשלאנד פון פליכטליננען קומענדיגע און איצטיגע

 ״ניט־אריער״, טויזנט 285 אידן, — זײ פון טויזנט 300 :רײך
 אידישן א פארגאגגנהײט דער אין האבן אין שולדיג זײנען װאם

 אויף און קאטאליקן. טויזנט 75 ארום אוץ באבע;, אדער זײדן,
 »דגענמינע אז געווארן, געמאלדן איז קאנפערעגץ ־ערזעלבינעד

 רעפובליקן, צענטראל־אמעריקאנישע און דרום־ אנדערע די און
 ארײגלאזן װעלן זײ אז האפענונכעז, געלעגט מ׳האט װעלכע אויף
 פאר־ פעםטעד נענוטען איצט גראד האבן פליכטלינגען׳ גײע

 נעכן באגרעניצונגען נײע מאכן און טויערן זײערע שליםן
אימיגראנטן...

 איצט עכ שטײט פרא^גץיש :זאכן דרײםט דעריבער קאן טע
 נאױ בעםער, ניט אויםזיכטן זײערע און פליכטלינגן די טיט

 קלײנע זײער בײ קאנפערענץ. עװיאנער דער פאר װי נס־גצד
 קלענער נאך איצט זײנען פריער פון אײגװאנדערונג־מעילעכקייטן

 פארורעםערן צו איז עם װיפל אויף זײ כדי און — נעװארן,
 טויזנ־ צענדליגעי די פאר ארבעטן. שװער זײער מוז; מען װעט
 אױםװאנ־ פון פרירה דער צױישן איצט שטײען װאם אידן, טעד
 זיך. פאישמײט עם, איז װערן צו פארניכטעט פיזיש אדער דעדן

 אזעלכע בא מינימיזירן. ניט קאן מע װעלכן קלאפ, שרעקלעכער א
 האפ־ שיואכע און קלײנע די אפילו געװארן אפגענומען איז טענשן

 טױינקה ױאפ אײנער, װי געהאלטן, זיך האבן זײ װעלכער אן נונכ,
שטרוי. א אן אן זיך כאפט זיך

 עם איז געזעלשאפטלעכקײט אידישער גאנצער דער פאר
 געפערלעכער אײן מיט געװארן ם׳איז וואס אזוי, בעסער אבעד

 אנדערע אין און ״נײלעבן״ אין עם האבן מיר װעניגער. אילוזיע
 באטאנען מיר און אנגעװיזן אײנטאל ניט שוין אויםגאבן אונזעדע

ע :אמאל נאך עם  די פאר זאכן געפערלעכםטע די פון א״נ
 דיםקרי־ יענע אדער די װי נאך געפערלעכעד — מאפ;, אידישע

 עמיגראציע־פםיכאלאגיע, זײער איז — דרויםן׳ פון מינאציעם
 טראגן אויגן די װאו לויפן און זיך אויפצוהויבן גרײטקײט זײער

 שעדלעכער, א איז דאם געפאר. פון םיגנאל ערשטן דעם בײ
 זיך אויף זאלן אידן אז מאכט, װאם צושטאנד, געפערלעכער

 פרעמדע, אויף װי זײ, אויף קוקן אנדערע מאכן און קוקן אלײן
 ניט װילן װעלכע געפט, אומגעװינשטע און צײטװײליגע אויף װי

 זארנז װאפ און התחיבות׳ן קײן זיך אויח טראגן :יט קאנען און
אנטלויפן. צו װאו בלויז

 מוז פארטזעצועען אירע און עװיאן אין קאנפערענץ די
 דערלאז־ ניט נאר ניט ם׳איז אז מאםן, אידישע די איבערצײגן

ין פארלאזן צו שטענדיג באר  נאר פים, לויפנדיגע די אויה ז
די פאר פראגע די ויבוא פשוט ם׳איז אז

לענ־ די אין באפעלקערוע אידישער דער פון .בךײגוגזגוגז
 און ניט איז פארפאלגט׳ און דיםקרימינירט װערן זײ װאו דער,
ײן׳/ אידן זאלן ״װאוהין זײן ניט טאר  דארפז ״װאם נאר ג
שכנים זײערע װאם דאםזעלכיגע, אידן דארפ טאן און טאן״. אידן
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 די אפילו או מינדערהײט־פעלקער די פויערים, די ארבעטער, די
 געדריקט, און געשטיקט אויך װערן װעלכע מערהײט־פעלקער,

אופן. אנדעד אן אויח אפשר כאטש
שפא־ פאליאקן, עםטרײכער, דײטשן, טײל נרעםטער דער

 פון אפילו — אונטערדריקט װערן װאם איטאליענער, ניער׳
 אנטלויפן װעגן ניט דאו־ טראכטן — באהערשער ״אײגענע״ זײערע

 אונ־ ד־ באזײטיגן און באקעמפן װעגן נאר לענדער, זייערע פון
 אנדער קײן ניט. זײ האבן אויםװעג אנדער קיין טערדדיקער.

 װאם אידן׳ די אויך האבן ניט קאנען און ניט האבן אויםװעגן
זײ. צװישן װאוינען

קעגן אונטערדריקטע אלע מיט אומעטום זיך פאראײניקן

 פראנט פאראײניקטן א אין קעמפן אונטערדריקער, זײעױע אלע
 איז דאס אבעד גרינג, ניט א־ז דאס — קאניבאלן, די קעגן
 בקויז ארבעטער דער קאן ״פארלירן װעג. אײנציגער דער

 דאזיגע די װעלט׳/ גאנצע א ער װעט אבער געװינען קײטן, זײנע
 געענדיגט האט ער װעלכע מיט מארקם׳ן, קארל פון װעדטער

 באפדײאונג־ דעם צו רוף דע□ מאניפעםט, קאמוניםטישן דעם
 װי זײנען מענטשהײט, ארבעטנדיגער גאנצער דער פון לאמח

 װאס און מאםן. אידישע אונטערדריקטע די פאר אויך אגגעמאםטן
 קייז אעגז ניט און באנעמען עם װעלן זײ ערנםטער און בעםער

 בעסער אלץ טראגן׳/ אויגן די װאו ״אנטלויפן אויףז האפענונגען
צוקונפט. זײער פאר און זײ פאר

 ראטע באטװין דער פון מאניפעםט
אידן אלע צו שפאניע אין

 אין אנטי־פאשיםטן אידישע אלע צו פאלק, אידישן צום
!װעלט גאנצער דער

טראנשײען, קאמפם די פון פרײהײטם־פראנט, שפאנישן פון
 רער םון אפיצירן און םאלראטן אידישע מיר אײך, מיר שיקן

קאמםם־גרום. ברידערלעכן הארציגן א ראטע, באטװין
פאררעטע־ די װען טאג, דעם זינט יאר צװײ װערט הײנט

 די פון באפעל לויטן און הילןז דער מיט האבן גענעראלן רישע
 דעם קעגן אויםשטאנד זײער אנגעהויבן דיקטאטארן, פאשיםטישע

 אומשולדיגע וױפיל רעגירונכ, לעגאלער זיין און םאלק שפאנישן
 אין אומגעבראכט פאשיזם פארברעכערישער דער האט לעבנם

 און פארװיםטוע רואין, װיפיל צײט. דאזיגער דער פאר שפאניע
 ! שטעט בליענדע אמאל צענרליגער אין פארשפרײט ער האט טויט

 די אין פאראורזאכט ער האט טראגעדיעם שוידערלעכע װיפיל
 הונדערטער משפחות! שפאנישע פרידלעכע טויזנטער פון הײמען

 אלמנות טויזנטער צענרליגער דאכלאזע; הײמלאזע, טויזנטער
 און קינדער דערמארדעטע טויזנטער צענדליגער ;יתומים און

 פאשיזם דער װאם קריג, םון רעזולטאט דער איז דאם — פרויען
פאלק. שפאנישן דעם אנגעװארפן האט

 ױדשים גײסטיגע די רעאקציע, דער פון כוחות פינםטערע די
 צוריקאױפ־ באמבעם און פײער מיט װילן אינקװיזיציע, דער פון

 אפו.עשטא- און פריצים די פון רעיזשים דעם שפאניע אין שטעלן
 אין שפאגיע פארװאנדלען װילן מוםאליני און היטלער נענקײט.
 באראבעװען און בא׳גזל׳ען קאלאניע, אײראפײאישער אן זײערער

 אין שפאניע פארװאנדלען לאנד. פון רײכטימער נאטירלעכע די
 אין װעלט־דעמאקראטיע דער געגן קאמפם־באזע םטראטעגישער א

 איז שפאניע װעלט־שחיטה. בלוטיגער נײער א צו צוגרײטונג דער
 פאשיפטישע די װאו איבועם־פלאץ, אן אין געװארן פארװאנדלט
 קונםט די ארמײען, זײערע לערנען און בילדן־אוים דיקטאטארן

 מארד־מאשי־ מאדערנע זײערע פרובירן־אוים זײ װאו מארד, פון
 גענעראל־ די פראנטן שפאנישע די אויח אדורך זײ פירן נען,

 שפאניע פון םראנטן די אויף קריג. טאטאלן צום רעפעטיציע
 כינע, פון פראנטן די אויף װי פונקט — איצט זיו־ אנטשײדעט

 פרײהײט די נאר פאלק, שפאנישן םון גורל דער בלויז ניט —
 שטארק און גרוים אזוי אומעטום איז דערפאר פעלקער. אלע פון
 פאלק, שפאנישן העלדישן צום פאלקם־מאםן די פון םימפאטיע די

 פאר־ און טויט־ די גענן מענטשהײט גאנצע די פארטײדיגט װאם
מחנות. פאשיםטישע בארבארישע ניבטוננ־טראגנדע

פון קאמף דער האט באדײטונג און אינטערעם באזונדער א

 פאלין אידישע דאם פאללם־מאםן. אידישע די פאר פאלק שפאנישן
 די באדײט װאלט אײראפע, אין פאשיזם פון זיג א אז װײםט,

 די םאלקם־מאםן, אידישע די פון פארשקלאפונג פולשטענדיגע
 טויז:־ הונדערטער פון רואין גײםטיגע און מאטעריעלע פאליטישע,

 אונטערגאנג צום דערפירונג און פארשקלאפוע די לעבנם, טער
 אידן די פון לאגע די אויםראטונג. פיזישע זייער מיליאנען, פון
 פאר׳ז װארנונג דראענדע די זײנען עםטרײך און דײטשלאנד אין

 פארשטאנען גלײך האבן אמת דעמדאזיגן פאלק, אידישן גאנצן
 אידישע די — פאלק שפאנישן פון קאמח פון טאג ערשטן פון

פאלקם־מאםן.
 האט פעל?עד, פרײהײטם־ליבנדע אנדערע די מיט צוגלײך

 פאלקם־רעפו־ שפאנישער דער אװעקגעגעבן פאלק אידישע דאם
 זײנע פארמאגט, ער װאם בעםטע, און טײערםטע דאם בליק,

 אלע פון יאר צװײ זינט שפאנ*ע קײז שטראמען זין.זײן בעםטע
 און װעלט־טײלז אלע פון גרענעצ;, און בערג איבער לענדער,

פרײהײט. פון פראנטן די צו אלעאנען,
 ארײנגעשריבן האט שפאניע אין פרײװיליגער אידישער דער

 דומפול רײך א פאלק, אידישן פון העלדן־געשיכטע דער אין
 קרבנות־גרײט־ און מםירת־נפש בלוט, זײן מיט געשריבן בלאט,
 די צעקלאפט האט פרײװיליגן אידישן פון העלדישקײט די קײט.

 װעגן שונאים אונזערע פון פארלוימדונגען נידערטרעכטיגע
 אידישער דער זיך האט פראנט;, אלע אויף אומעטום, פחדנות.
 ניט העלדיש. און דרײםט זיך שלאגט און געשלאגן קעמפער
 די זיך אויףי דערפילט בעםטיע פאשיםטישע האטדי אײנמאל
 האט װעלכע אנטי־פאשיםט, אידישן פון קאמפם־האנט שװערע

 די אז װעלט, גאנצער דער באװײז א פאריאגט, און געשלאגן אים
 אומבאחאלפן, און שוצלאז ניט מעד זײנען םאלקם־מאםן אידישע

 אנטי־פאשיםטן אלע מיט צוזאמען זיך װעלן און קענען זײ אז
דעאלציע. און פאשיזם קעגן קעמפן און װערן

 פראנט שפאנישן אויפ׳ן יזיך האט פרײװיליגער אידישער דער
 באזונדערם־איבערגעגעבענער, אלם פאדערגרונט אין ארויםגערוקט

 פון נעטען די פרײהײט־קעמפער. אומדערשראקענער און מוטיגער
ן א ע ל ,ן א ל ע ם י י ח :װי קעמפער, אידישע פיל

, ן י י ט ש ל ע ז י ט א ר ע ב ל , א י מ ו כ א נ ד י י ו ו
 ,נ ר ע ב נ ז י י א ן., י י ט ש נ י ב ו ר ק ע ש ז ו י

, ש ו ד ב א , ב ל ע י פ ו ק ע ן ר א מ ט ו  צענד־ און ג
 זײנען טויט, העלדן א מיט געפאלן זײנען װעלכע אנדערע, ליגער

די קעמפער, ניט־אידישע טויזנטעד צװישן נעװארן בארימט

ן16 ב ע ל י י )1938 (אױגוםט־םע&טעמבער, נ



 ליבע און רעםפעקט מיס זיך באציס פאלקם־ארמיי שפאנישע
 אנער־ לאע םון שוין האט זי פרײהײט־קעמפער. אירישן צום

פרײהײטם־םאלדאט. אמ־ישן פון קאמםם־װערט פולן דעם קענט
 פריױױליגע אידישע די פון מסירת־נפש און העלדישקײט די

 מילי־ אידישע א שאפן םון געדאנק דעם געמאכט רײף האבן
 די ה^ט 1937 דעצעמבער צװעלפטן דעם אײנהײט. טערישע
 א געשאפן דאמראװםקי־ברעאדע גלארדײכער דער פון אנפירונג
 העלר אומשטערבלעכן פון נאמען אויפן (ראטע) קאמפאני אידישע

. י ל ת פ נ — ן י ו ו ט א  םימ־ די געװארן אייז ראטע די ב
 קריג. שפאנישן אין פאלק אידישן פון פארשטײערשאפט באלישע

 ?עמפער אידישע אלע זיך אין םאראײניגט האט באטװיךראטע די
איבערצײגונג. און אנגעהעריגקײט פאליטישער פון אונטערשייד אן

 די האט עקזיסטענץ איר םון יחדשים זיבן פון משך אין
 באװײזנדיג געביטן, אלע אויףז אויםגעצײכנט זיך באטװיךראטע

 די אין העלדישקײט. און מםירת־נפש דיםציפלין, פון מוםטערן
 באט־ די האבן אנטײלגענומען, האט זי װעלכע אין שלאכטן,
 באװאונ־ האלטונג העלדישער זײער דורך ארויםגערופן װינצעם
 צום געהערט רום זייער אלעמען. בײ אנערקענונג און דערונג
פאלק. אידישן גאנצץ

 קאטא־ און אראיאן עםטראמאדוריער, פון פראנטן די אויו»
 אנטי־ דעמאקראטישער א געװארז אויםגעשמידט איז לאניען

 געקעמםט האבן ציל יזעלבן פארן פראנט. פאלקם םאשיםטישער
 קלײנ־ באלמעלאכעם, ארבעטער, אידישע בלוט זייער פארגאםן און

 שאטידועען. און ריכטונגען אלע םון אינטעליגענטן און הענדלער
 ציל, נרויםץ געמײנזאמען אײן םאר קאמף שותפות׳דיגער דער

 אײנהײט, מיליטערישער אידישער א םון עקזיםטעגץ די בכלל װי
 אין װעלט. אידישער דער אין באגײםטערונג ארױםכערופן האט

 פועלי־צױן און בונדיםטן סאמוכיםטן, אידישע די האבן פאריז
 קאארדיניר־קאטי־ געמײנזאמען א אין כוחות זײערע םאראײנינט

 בײשפיל דער האט אומעטום פרײװיליגע. אידישע די הילףז צו טעט
 אײנהײט־ די געשטארקט שפאניע אין אײנהײט אידישער דער פון

 פון פראצעם דעם צואײלנדיג מאםן, אידישע די בײ טענדעגצן
 פאלקם־פראנט דעמאקראטישן אזוינויטיגן דעם ענדלעך שאפן
גאם. דעראידישער אויף אויך

 יעדע אינטערעפ גרעםטן מיטן פאלגךנאך באטװינצעם די
 אײנהײט די פארוױרקלעכן צו שטרעבט װעלכע אנשטרעעוננ,

 הונדערטער מיט פארבונדן זײענריג גאם.! אידישער דער אויף
 בא־ אפשטאמונגם־לענדער, די אין ברידער אוכזערע מיט םעדים

 שלום פאר ברויט, פאר קאמח זײער זאך אוניזער אלם מיר טראכטן
 פרײנט, טײערע איר, װי פונקט זײנען מיר רעכס. גלײכע און

 דעמא־ מיט בויד ברודערלעכן און אײנהײט דער אן אז זיכער,
 פאלקס־ אידישע די װעלן פעלקער, אנדערע פון כוחות קראטישע

 דער קעגן װדערשטאנד װירקזאמען קײן שטעלן קענען גיט מאםן
 פא־ און אנסיםעמיטיזם,ראםן־האם פון כװאליע צעװילדעטער

 מערהײט די פו־ז באפעלקערוננ אידישע די באדראט װאם נראמען,
 עםם־ דײטשלאנד, פון מאםן אידישע די אײראפא. פון לענדער

 אויסערםט א; אין זיך געפינען אונגארן רומעניע, פוילן׳ רײך,
 אן זיך רוקן געפארן ענלעכע לאגע. פארצװײפלטער געפערלעכער

 ױנגער רער לעגדער. אײראפײאישע אנדערע פון אידן די אויף
 באדראס ערגסט װערט בעלגיע און פראנקרײו־ םון ישוב אידישער

 אין אויםלעגדער־געיזעצן. לעצטע די דורך עקזיםטענץ זײן אין
 אלע פון אײגהײט די איז מאמענס אחרױת׳פולן װיכמיגן אזא

 װיכ־ דער אנטיפאשיםטן, אלע פון כוחות, דעמאהראטישע
 ניט קען אײנהײט דאזיגע די שעה. דער פון געבאט טיגםטער

װערן. אפגעלײגט ניט טאר און
 אונזער אײך צו מיר שיקן קאמפם־טראנשײען אונזערע פון

 אונזער פון מיר טאט. פון אײנהײט צו קאמפם־רוו? ברודערלעכן
 האלטן אנטשלאםן און מוטיג װעלן מיר אז אײך, פארזיכערן זײט
אנפאר־ אוגז האט איר װעלכע קאמםם־םאן, די װירדיג און הויך

)1938 (אויגוםט־םעפטעמבער. נײלעבן

שארגעל צכי יעקכ

ר ע ׳ מ י ל ש ו ר ן י ס א ג
 פײנען׳ אין אויםגעטראטענע גאםן

 ;שנײ א אײך אויף רוט בלויז מינוטן
 װײנען׳ אומאויפהערלעך אײביה אן
. . . געגײ הײליגער אײביג אן

 מוררים׳ פאר און חײלות פאר װעגן
 פארנארטע, און טרוימער פאר תלױנים, פאר
 — ױרדים און אױפגעקומענע רײכע, פאר
אויםגעגארטע. אויםגעװײנטע׳ גאםץ

 שפרוכן׳ מיט און שמות מיט פון הויףז
 ;װײען די פון אויםגעדעטפטער בלויקײט מיט

 פלוכן׳ מיט און ברכות מיט פול גאםן
געשרײען. מיט אנגעזעטיגט

 געטער׳ די פאר נעםטן מיט פול גאםן
 ;םעטשעטן און קלויםטערס פול שולן, פול

 פאררעטער׳ און רערלײזער פון. גאםן
. . . שפעטן כון און רחמנות פון תפילות, פון

 פארקלעמטע, באלאגערונג און גאשן
 גרוי׳ שװערע דאם אײך׳ װי דא, מיך פרעםט עם

 פארש׳נמטע, פאר׳אבל׳טע, איר גאםן,
בוי. אינם אויפקום, אין אײך זען נאך כ׳װעל

שגואגזטין״, גשץךןאר ןפ־ג\
ג,)938 גזאי, אביב, תי

 אין בלוט אונזער אװעקגעבן װײטער אויך װעלן מיר טרױט.
 דעם געגן פאלקם־מאםן. אידישע די פון שונא דעם געגן קאמף
פאשיזם. דעם — מענטשהײט דער פון שונא

 געפאלענע אונזערע םון העראאיזם דער אז זיכער, זײנען מיר
 פאר דינען וחגט אײנהײטם־פראנט אוניזער און קאמפם־ברידער

 בײשפיל א םאר אנטי־פאשיםטן, אידישע אלע פאר ב״שפיל א
 בלוט םארגאםענע דאס װעמען צו פאלק, אידישן גאנצן םארן

 זײן װעט ם ע ביז נים, װארט :רופט קעמפער אידישע די פון
 אלע מיט צוזאמען כדי כוחות, אײערע פאראײנעט צו־שפעט.

 שלאגז און אפצושלאגן יװעלט, דער פון כוחות דעמאקראטישע
 עקזיםטענץ און לעבן דאם ראטעװען בעםטיע, פאשיםטישע די

קינדער. און פרויען אײערע און אונזער פון
 רוף אונזער טאט. פון שעה העכםטע די געשלאגן האט עם

 לאמיר־ פאלקם־מאסן. אידישע מיליאנען די םון רוףז דער איז
 שטערונגען אלע באזײטיגן כוחות געאײניגטע מיט אלע זשע

 שונאים אונ׳זערע אנטקעגנשטעלז לאמיר אײנה״ט. םון װעג אויפן
כיח. פאראײניגטן מעכטיגן א

 רעאקציע, געגן םאלק אידישן פון אײנהײט די לעבן זאל
!אנטיםעמיטיזם און פאשיזם

 דער מיט פאלק אידישן פון םאלידאריטעט די לעבן זאל
!רעפובליס שפאנישער

 פאר־ העלדישע די — פאלקם־ארמײ שפאנישע די לעבן זאל
 פרא־ דער םון פאםטן פאר באװאוםטזיגיגער דער און טײדיגערין
מענטשהײט. גרעםױוער

ױן די ראטע יאטו
.1938 פראנט, שפאגיש־מזרח
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אלנזאזאװ ש.

ציטערן אלע ־ ציטערט מעץ
 ארױכד זיך דאקטאר א האט *זפנהארצײקייט פון מינוט א אין
 דערקלערונג, א מיט יפרײנט נאענטע פון גר.*פע א צװישן געכאפט

 טויכ מעדיצין אינדיװידועילער פון םיםטעם איצטיגע גאנצע די אז
 דעם פאר ניט און חואה דעם פאר ניט טויג ס ע אקלאג. אױף

 ארבע־ דער װײצ אומגליק. אן ראם איז קראנקן דעם פאר רופא.
 ניט האן — ^ײנבירגער דורכשניטילעכער דער אפי^ו און — טער

 קריגן צו אויף זיך פאדערן װאס ונגען5צא ריזיגע די נאכקומען
 דעם פאר ניט טויג עם באהאנר^ונג. מעדיצינישע גערועריגע

 ארן ארומ^ױפן שטענדיג דארח ער ■װײא דאקטאר, דורכשניט^עכען
 פרא־ זײן װעגן ביצויז טראכטן צו אנשטאט דאצאר. א פאר זארגן

 איז םיסטעם די געשעפטסמאן. א װערן גאר ער מוז פעםיע׳
 דאקטוי״ גרופע ק^ײנער א פאר און רײכע גאר די פאר גוט בצויז
 יארימט נעװארן זײנען װאם ארױפגעארבעט, זיך האבן װאס רים.
כבוד. אין עושריאון אין צערן און

• מאל א מיט שטימען עטלעכע פרעגן
 ט?5װע דער פאר דערצײ^ן ניט דאם איר זאלט פארװאםזשע —
 אנדערע ;כיײנ.־נג אײער זאגט פרעםע; דער אין ארויס טרעט

 צעברעכן ארום אזוי װעט מען ;נאכפאילגן אייך ן5װע דאקטוירים
מעדיצין. טראםטיפיצירטער פון רעקעט דעם

 בײדע מיט פארװארפט ער ביצאם; װערט דאקטאר דער
 מע־ טאן. ניט אופן בשום דאם קאן ער אז דערקיצערט, ער ;הענט
דערשטיקן. אים װעט פראפעסיע די צעברעכן, אים װעט

 א װי ערגער האנד^ט דאקטאר דער ; ציטערט דאקטאר דער
אים. שמײםט װאם בײטש, די קרשט װאס שקילאף,
 שוי- א געװארן אײנגעשטעי^ט איז עם אז צו״ לאיער דער גיט

 רע־ דער אז שװינד^ער, פאר פראטעקציע םון םיסטעם דער^עכע
 קלײ־ דער בלויז װערט באשטראפט אז אויסלויפן, זיך קאן קעטיר

 דעט פונדעםטװגן פרעגט נאר גרויםער, דער ניט פארברעכער, נער
: ענטםערן באלד אײך ער װעט מר, שװײגט םארװאס איער5 זעלבן

!נײן א׳ עםנטצעכקײט? דער אין ארױםלוומען זאל איך —
הײזער. די אין ארומגײז גיט נאך 5וױ איך

סיסטעם. די אנצורירז מורא האט ער ציטערט, לאיער דער
 חדרי־ איז צו גיט װעצכער אערער, דער ציטערט עם
 קאזארכיע-סיםטעם, א איז שויל־םיםטעם איצטיגע די אז דזדרים,

 װערט עם װאו דערצויגן; ניט נאר טרענירט, װערן קינדער װאו
 צו זיו םון זוכט טען װאו זײעראיגיציאטיװ, דערשטיקט זײ אין

 אין װא־ט א דעם װעגן אבער זאגן שקיצאפן. געהארכזאמע מאכן
אערער. דער ניט װאנט דאם עפענט^גכקייט׳ דער

 װאוי- באקװעמער זײן מיט ריזיקירן ניט װייל ער ;ציטערט ער
דזשאב. זײן פאר^ירן קאן ער אז מורא, האט ער נוננ.

 פארקויפט מען אז װײםט, קראם דער אין אנגעשטע?טער דער
 אז װײםט, ער ;פיצײש דאס פארבט מען אז װײםט, ער . םוראגאטן

 װאנט ער נאר מענטשן, פון געזונט דאם נעפאר אין שטעלט מען
וױארט. קײן זאגץ גיט

פלאץ. זײן פאריצירן צו מורא האט ער ציטערט. ער
 ר־יבער א אין ארבעט װעאכער שרײבער״ דער ציטערט עס

 װי װײסט ער ;מאניפולאציעם אלע װעגן װײםט ער צײטוננ.
 ער ;נײעם באפארבט טען װי װײםט ער נײעס; דערשטיקם מען

באראטונכ דער װעגן װײםט ער ;נײעם צעדרײט כיעז װי װײםט

 אין דערטרונקען םטרייק א האט מען אײדער פאבריקאנטן טיט
װארט. קײן זאגן צו ניט װאגט ער נאר בילוס,

איבערגע־ װערן נאך קאן געהאיצט זײן ציטערט. ער אויך
 נשמה די האקט ער גאר פויגל, פרײען א פאר זיך האילט ער ריםן
 הע־ זײנען װאם ׳די געגן טאן פיפם א ציטערט און הענט די אין

אים. פון כער
מוניציפאליטעט. דער בײ אנגעשטעלטער דעד ציטערט עם

 װענן װײםט ער ; שאכער־מאכער םארםן אלע װעגן וױיםס ער
 אייננטימער ארימע בשעת הויז־אײגנטימער״ רײכע צו קאנצעםיעם

שװײנט. ער נאר װייםט, ער — שטײערן העכערע צאלן
 נימ װיצ ער װארט. קײן זאגן ניט װאגט ער ציטערט. ער
שטעיצע. זײן מיס ריזיקירן

שכנים. זײנע פון מעשים די װעגן װײםט גײםט^עכער דער
 װארפט ער רעגאיציע; זײן אין אויםגעפוצט זײ פאר שטײט עד

 דאם נאר פארברעכן, געגן און אומרעכם געגן יצן5בי און דונערן
 ניט װאגט ער ;אנרירן קײנעם גים װאגם ער אאגעמײן. אלז איז

 צו מורא האט ער ;ציטערם ער ; נאמען בײם דערמאנען קײנעם
גוט. זײער װײםט ער מעשים װעמענם די, טרעפן

 געגן שטימע זײן אויפצוהויבן פראפעםאר דער ציטערט עם
 אינטער־ איז װאם בי^דונג, העכערער פון םיםטעם גאנצער דעד

 ניט זיך װא^גערן עס געצט־זעק. און מאכט־האבער די צו יאכט
פראפעםארן־שטעצעם. קײן

שװײגט. און הערם זעט׳ פראפעםאר דער
 אז זאגן, און אויפצוהויבן זיך םטודעגט דער ציטערט עם

 אײנצופ^אנצן אויף אויםגענוצט װערט װיםן פון טעמפצ דער
 יראת־ איז םנאביזם שקאאפערישקײט, אופן םובטיאן א אויף

רײכטום. צו הכבוד
 אנצורירן פראפעםאר דעם מיס צוזאמען ציטערט ער

סיםטעם. די
״ז אין אױםצוהויבן זיך ריכטער דער ציטערט עם  םוקער ז

 כער5װע אונטער םיםטעם, דער געגן װארט זײן זאגן און הויך
נעזעץ. פון מאכן צו חוזק אויה באנוצט װערן דרײד^עך לאיערשע
 ;צװײטן פארן ציטערט אײנער ציטעו־ן. אצע — ציטערט סען

 אים. פון העכער איז װאם דעם, פאר ציטערט אײנער יעדער
 זיך פאר האט מען װאם נעםטא, שטיקעיצע דאם אפ היט מען

 פרע־ מעז היפאקריטן, װי יצעבן א דורך גײט מען אױםגעבויט;
 מען קוקט שטענדיכ נאר מענסשן, פרײע איז מען אז טענדירט,

 ציטערט מען ז^גט. מען װאם עמיצער ניט הערט צו אדום זיך
 מורא האט מען ;שאטן אײגענעם דעם פאר פילאטערט מען און

אראפ. ט5פא װאם בלאט, א פון גערויש דעם פאר
 פאר־ און פארשטײט װעצכער דער. ניט בלויז ציטעדט עם

 װעא־ ארבעטער. דער ניט בלויז ציטערט עם ; םיםטעם די האםט
 זאגט װעאכער םיםטעם, די װײםט װעאכער יארגאניזירט, איז כער
 פאמיליע, זײן און זיך זײן מקריב דארןן ער אפילו אויב אז אפן,
קעמפן. אבער ער װעט — טורמע און הונגער אײדן

ציטערן. צו אויפגעהערט שוין האבן ארבעטער אלע ניט
 שנע־ װאס שרעק, פון פאפרײען אלע זיך װעצן זײ שנעילער װאם
 שרעקגדיגע און ציטערנדיגע פון װעלט א געגן װעיצן זײ לעד

ץ — געװאגטקײט און מוס זײער ארויםשטעצן  װעט שנע^עז־ א̂י
ציטעדן. דארפן ניט מער װעט הײנער װען טאנ, דער קומעז

)1938 (אויגוםט־םעפטעםבער, נײלעבן



וזענרי־ך

באשעפטיגונגעץ נײע בײ פאלק איריש באנײט א
נײדזשאן בירא אין
בירא־בידזשאן) פון בריװ 8(

 הויך גערױשט. אוראלט דער אין סאיגע א האט יארן טױזנטער
 װילדע ראבטשיקעם, פאזאנעם, געהוליעט האבן וו־עלדער די איבער

 בערישע די אויח זשוראװלען. אדלערם, קאטשקעם, און גענז
 פוסםן, אמורער רויטע פרײ און פראנק געבלאנקעט האבן שטעגן
 װעװערקעפ, מערב׳דיגע און אמורער האזן, װײםע בערן, ברוינע

!יאגד רײכער ם׳ארא — בורםוקן װײט־מזרח׳דיגע
 טשא־ זיך מיט געטראגן האבן װאםערן שױמיגע ברײטע די

 קאלונא, קיטא, אמור, לעשטש, און םאזאן :פיש טעםװײז
פיש־פאנג! רײכער ם׳ארא — שלײען העכט, םאם,

(םאפקעם) בערגלעך שטאלצע די פון אינגעװײדן די אין
 ברוייע געבודטם־ארט), (קימלאנער אײזךארץ געפינען איר װעט
 מאגנעזיט (םאױזנאיע), גראפיט (לאנדאקא), קאלך און קוילן

 מאר־ מ־ינער ראיאן), (בירא־בידזשאנער ציגל־לײם (ביראקאן),
 קאק־־ (ביראקאז), מארמאר ראזער און גרויער (קולדוי), מאר

 אויטאנאמע אירישע די איז רײך װי — גאלד און סאלצי זאמר,
!נעגנט

 איבער געװיגט זיך גערוישט, יארךלאנג האבן װילד־קוםטעם
 פארװאקםן גערירט, ניט געשטאנען יזײנען םאפקעם רי װעלדער.

 געגנט דער פון לאנדשאפט די טאיגע. פון אור־װילדקײט מיט
 : געשריען האבן װעלדער די בלאטיג. און זומפיג געװען איז

 צעדערם, הונדערטיאריגע מײנע נעמט העק, און זעק מיט ״קומט
 די אקאציעם״. אמורער בעריאזע, װײםע אלכע, פיכטע, יעילן,

 מאשינעם, אוז קירקעם מיט ״קומט :געשריען האבן סאפקעם
רײכטימער׳/ אונזערע נעטט

 אנט־ האט םאװעטךמאכט, די פארטײ, באלשעװיםטישע די
 פוז אינגעװײדן די אין ליגן װאם אוצרות, טויזנטער די פלעקט

 שטיק היפש א אפגעגעבן האט מען םאפקעם. װײט־מזרח׳דיגע די
 פיל־ אונזער פון פעלקער די פון איינעם אוצר דעמדאזיגן פון

 — פאלק אירישן םאװעטישן דעם — הײמלאנד נאציאנאלן
____ געגנט. רײכע דידאזיגע באהערשן צו אויף

 זיך האק אנטבלויזטער אן מיט און געקומען איז פאלק א
 געקארטשעװעט, האט מען אור־וױלדקײט. דער אויף פארמאםטן
 באגײם־ שפיטאלן, ש(ל[, הײזער, װעגן, געבויט זומפן, כעטריסנט

 האבן עכ װאם הילף, ברידערלעכע די צוגעגעבן האט טערונג
 אנ־ און אוקראינער רוםן, — אײנװאוינער אלטע די ארויםגעװיזן

 אוז שטאל׳ז געגנט. די באפעלקערן װאם נאציאנאליטעטן, ז־ערע
 ארױםגעװיזן האט עם װאם הילף, גרויםע די געגעבן האט מוט

 אונזער רעגירונג, םאװעטישע די פארטײ, באלשעװיםטישע די
םטאלין. חבר — לערער און םאטער נרויםער

 צװישן געװעזענע ניט איצט ביז קײנמאל פראפעםיעם׳ נײע
 אידי־ דעױ אין אויפגעקומען ץײנען ארבעטם־פאלק, אידישן דעם
 פון מיטהיאף גרויםער דער דאנק א געגנט. אויטאנאמער שער

 די האב! ארבעטער אוקראינישע און רוםישע דערפארעגע די
 טיט באװאפנט זיך פאכן, נײע באקומען איבעד^ואנדערער־אידן

 צעעפנט אגטבלויזט, ברײטער אלץ טעבניק, און װיםנשאםט דער
 װירט־ פארשײדעגע אין געװארן ארײנגעצויגן זײנען אוצרות, די

געגנט. דער םון שאפט־צװײגן
 םרילינגדיגע א אויםגעגאנגען איז געגנט בארגיגער דער אין

צע־ סירענעם די אויםגעװאכט. האט געגנט םריאינגדיגע די זון.

 אלץ ארײן זיך שנײדן צוגן שטילקײט, באגינענדיגע די שרויפן
 אוז געפײר, מיט יאגן זײ םאפקעם, די צװישן טיפער און טיפער
 אונזער פון זין לאנד׳ אונזער פון זין אן פירן צוגן די מיט
 קעפל אין קוילן שיטךאונטער קאקאמאטיװ־בײדלעך אין פאלק
 נעהילף־מאשי־ די צוגן די פירן עם ג־אגאד. װיג»ג\ הײצער דער

, איציג לזגדאגפ^י, אבראפ כיםטן ^י ^ רי ד  ץגאסינ\ךװא\. דץד א
 קעסל־ פאר אנגעקומען אבלוטשיע סטאנציע דער אויח זײנען זיי

 ארבעט, םטאכאנאװישער זײער אדאנק אינגיכן, גאר און הײצער
 אונזער איבער צוגן פירן װעלן זײ מאשיניםטן. װערן זײ װעלן

 צו ליבע א געװארן געבוירן זײ בײ איז עם לאנד. רהבות׳דיג
 פא־ יעװארן זײנען זײ פר?)פעםיע. נײער זײער צו ארבעט׳ דער

הײמלאנר. םאציאליםטישן גאנצן פונ׳ם װי געגנט, דער פון טרי^טן
ל^קאמא־ םירענע. א הילכט דעפא־געבײדעם גרויםע די אין

 רומ־ דעױ אין אינםטרומענטן. פון גערויש א מאנעװרירן. טױון
 אידישע הונדערטער טרעפן איר װעט אײזנבאנער משפחה פולער

 האט װעלכער פדנוו?ל, מײכר מײםטער־שמיד דער טראנםפארטלער.
 נארמעס, אלט־אייינגעשטעלטע די צעקלאפט בריגאדע זײן מיט
 אין םארשלאגן ראציאגאליזאטארישע פיל ארײנגעטרנגן האט

 םיט פראצענט. 700־600 אויף פלאן דעם אוים פילט־ ער דעםא.
 די שטאלצירט אים מיט דעפ^. ^בלוטשיער די שטאלצירט אים

אײזנבאן־משפחה. װ״ט־מזרח׳דיגע נא:צע
 עלעקטרא־שמעלצער־ אן פון בריגאדיר א איז גרנוגװר װעורל

 500־400 אויױ אוי& ער פילט פדאדוציר־פלאן דעם בריגאדע.
 קאמוניםטישער דער םון מיטגליד א געװארן איז ער פראצעגט.

 אי־ די פאםטן איר אויף שטײט רעלםן, די בײ דארט, פארטײ.
 בירא־ אויפן בגילא^שאאץמ■. פטרעלאטשניצע ־ בערװאנדערין

 דעזשורנע די װאך נאכט גאנצע א איז װאקזאל בידזשאנער
 ח׳ — װאקזאל אבלוטשיער אויפן ^אפלט. ח׳טע איבערװאנדערין

 אײנציגע געװען צוערשט זײנען אײזנבאנער דאזיגע די ךגבענזקי.
 בירא־ אין און הונדערטער. צענדליגער, ץײ זײנען איצט און

שאן׳  אידיש\ ,װג\לבו רגןר אי\ אײןאיג\ םונם קארפוםן די אין יידז
ײ^ אײזנבאן־קאדרע;, נײע אוים זיך שמידן יא\־ג\טב^יג\\\\1א

 זײנען קאלך, און מארמאר מיט פארפולטע סאפקעם, די
 ״ביראלאנער ארטעל פונם צעכן די איז געװארן. אנטבלויזט
 פרילינגדיגן פון אנקום מיטן ארבעטנדיגע די האבן מארמאר״

 שנײדן בײם זיצט אט ארבעט. דער צו אװעקגעלאזט יזיך באגינען
 איז אהער פרוי. זײן טיט ברגםיילאאפסי לײגג\ר מארמאר דעם

 טשערקאם. פון אוקראינ־ע, פון יאר דרײ מיט צוריק געקומען ער
 נײע א באסומען ער האט דא בעל־עגלה. א געװען ער איז אמאל

 פאר־ ניט אהער ביז זיך האט איד סײן װעלכער מיט פראפעםיע,
 פראצענט. 200 אויח װי מער אוים ער םילט נארמעם די :ומען.
 םארבלײבן זײ רובל. 90־80 צו טאג־טעגלעך זײ פאדריםען בײדע
בירא־בידזשאנער. שטענדע אויף

מאר־ ״ביראקאנער פון גײען ארטעלניקעס די װען באגעען,
י זיך לאזן טארמאד־שט״ן, האקן מאר״  פון קאלך־ארבעטער י

 קאי׳װירט הינטערן םאפקע, דער צו אװעק מאי״ ״עדשטער ארטעל
 און טאג װערט עם װאו אוױונם, די צו (ביראסאן) לעבן״ ״נײ

 האט מארמאר ביראקאנער דעם מיט ?אלכשטײן. געברענט נאכט
 פונם םטאנציעם שענםטע די םון אײנע אױםגעפלאםטערט מען

װעלט. דער אין םאמועי בעםטן דעם — םאבװעי מאםקװער

לעבן )1938 (אויגו-סט־םעפטעמבער׳ גיייי



 אױםגעפלאסטערט נאך װעלן מארמאר ביראיואנער דעם מיט
 װײט־מזדח׳דיגן אויםגעצײכנטן אונזער פון געבײדעם םך א װערן

 צעגד־ אויה ױיס קאלך לאנדאקאנער און ביראקאנער דער געגנט.
עען. ליגער ױאו  ארויםבאקומען בײם קאלך־אויװנם, די בײ ב

 ארבעטנדעע. אידישע הונדערטער צענדליגער, ארבעטן םמאלע,
םטאכאנאװצעם. — מענטשן נײע געבוירן װערן דארט

טונגוסקע, די בידזשאן, דער בירא, די אמור, דער דוישט עם
 פליטך די טרײבן װאםער שטראמיגער דער מיט כינגאן. דעד

 די צו ישובים, די צו בױאועען, נײע די צו האלץ טרײבער
 ניקאלא־ (ישוב געהילץ־זאװאד טונגוםקער דער געהילץ־זאװאדן.

 (צװיי־ געהילץ קובאמעטער טויזנט 112 האיאר באקומט יעװקע)
 טונגוםקער פונם צעכן די אין פאראיארן). אײרער מער מאל דרײ

 נײע באקופען מענטשן, געבוירן אויפםנײ זײנען געהילץ־זאװאד
 ה׳ איבערװאנדערער דעם ניט דא קאן װער קװאליפיקאציעם.
בץרג, ח׳ דעם  טרעגער א געװען איז װעלכער ^ן

 {\ארפא\\גז!\י חיי דעם צעך, א פון נאטשאלניק א ער איז איצט און
л’Т? קעםלהײצער׳ דעם — т л а זיך האבן אלע זײ געגבגרגיג.י 
פארמעגלעך. לעבן פארפעםטיגט, דא

 צעשפרײט לעט ניקאלאיעװקע, ישוב פון עק אין דארט, און
 פארן פישער ״ריבאק״. (קאלװירט) װירטשאפט קאלעקטיװע די

 די צעװארפן און טונגוםקע כװאליעדיגער דער איבער ארוים
 פישפאנגער הונדערטער צװישן — אומעטום און פישער־נעצן.

 איבערװאנ־ די מענטשן, באגײטן דעם דערקענען אויך איר װעט
פראפעםיעם. נײע באקומען האבן װאם דערער,

 פישפאנגער אידישע די נעצן די פארװארפן שוין האבן עם
ш ״!ץץיבישגןגג״ ״איקאד״, קאלװירטן די פון ти п \\н.ביגען־ די ״ 

 ישובים, די הינטער ארבעט. מוםטערהאפטע באװײזן ציכטלער
 רער פון זאפטן זיסע די ארוים זײ באקומען טאיגע, דער אין

 טיפער דער אין און האגיג, — פלארע רײכער בירא־בידזשאנער
 ביקם אגנעלאדענער אן מיט רוקנזאק, א מיט ארום גײט טאיגע

ג\א\לפנזא\. ץל\ז\ — יעגער װאלדהײמער דער

 עס װירער־קול. א זיך הערט טאיגע דער פון טיפן די אין
 אמורער אלכע־בײמער, התדערט־יאריגע איבערגעהאקטע פאלן

 נײע אויםגעבויט װערן ערטעד אט־די אויה צעדער. ליפעם׳
מויערן. הײזער, נײע ישובים׳

 פעלדער קאלװירטישע רחבות׳דיגע די אויף ױני. ם׳איז
 רוי־ערד. אויה הויבט מען קאלוױרטניקעם. די ארוים זײנען

 אידישע ראם ארוים איז עס טאיגע. די קארטשעװען טראקטאריםטן
 הונדערטער גערעטעניש. םטאלינישע א אויםקעמפן פויערטום

 ערד־אריעט, די באהערשט האבן קאלעקטױױפויערים אידישע
 געבראכט זײ האט ארבעט םטאכאנאװישע די ערלעך. ארבעטן

פארמעגלעכקײט. גליק, און פרײד

 אויף לאנקעם, די זײען, מיר װעלכע אויף פעלדער, די
 גייעז- און פארן מיר װעלכע אויף װעגן, די פיטערן׳ מיר װעלכע

 דורכ־ און אויםגעקארטשעװעט זײ האט מען געװען, ניט זײנען זײ
 איבערװאנדערישע מערהײט דער פון קאלװירטניקעם אלע געלײגט.
(זומפן־טריקענער). מעלי^ראטארם קארטשאװניקעם, זײנען פארמם

 כעבוירן. אויפםנײ איז פאלק א געװארן. באנײט איז פאלק א
 גע־ זײנען פארהארטעװעט מוםלןולן. די געװארן זײנען פעםטער

קערפערם. זײערע װארן
 געפלאגט געװען יאר־טויזנטער איז װאם פאלק, אידישע דאם

 װאם אוצר, גרויםער דער געוואו־ן. באנײט איז פארפאלגט׳ און
 צו פאלק אידישי דעם געגעבן ה^ט רעגירונג און פארטײ די

 געגנט אויטאנאמע אידישע די — אים פון געניםן און באהעדשן
 שװארצאפל דאם װי װערן, אפגעהיט און װערן באהערשט װעט—
 םאציאליזם פון פאםט פ^ר דער זיך פעםטיגט עם אויג. פון
 אידישע די ליב האבן אדבעטנדינע די אמור. פון ברעגן די בײ

 און לײב מיט נעגנט. װײט־מזרח׳דיגן דעם כעגנט, אויט^צנאמע
 אויף זיינען גרענעצן םאװעטישע די אפהיטן. עם מען װעט לעבן

שלאם. פעםטץ א

בירא-בידזשאן אין פארמעגלעכקײט קאלװירטישע
 אר־ זיך ד,אט ״עמעם״ קאלװירט איבערװאנדערישער אונזער

 דער פון ?ילאמעטער 45 זיך געפינט ער .1934 יאר אין נאניזירט
 בײם ריאלקע א אויף קאזאנקע, דארףז לעבן בירא-ביתשאן, שטאט

 .אנגעהויבן דא מען האט ארט פוםט א אויח איקורא. טײככל
ערד. די געקארטשעװעט הײזער, בויען

 ערד־ די אין ארודעװעט האבן װאם פאלק׳ פון שונאים די
 האי] ״איבערװאנדערבױ״, אינם און געגנט אונזער פון ארגאנע[

 יאר לעצטן ביזן און קאלװירט אונזער געבראכט שאח װײניג ניט
לאגע. שלעכטער א אין :עפונען קאלװירט דער זיך האט

 גרינטלעך ר,אלװירט אין לאגע די זיך האט יאר לעצטן פארן
 קאלוױרט־ אייערװאנדערער גרופע די בעסערן. צום געענדערט

 שװעריגקײט;, אלע אויף געקוקט ניט דא, זײנען זואם ניקעם,
 אײ־ מיט קאלװירט. דעם פעסטיגן גענוםעז זיך האבן פאריליבן,

 איקורא, טײך איבערן בריח א אויםגעבויט מיר האבן כוחות גענע
 .מיל. א אװעהגעשטעלט בינענצוכט־װירטשאפט׳ א אײנגעקויפט

 גערעטעניש, שלעכטע קײן ניט באקוםען מיר האבן 1937 יאר אין
גרינם. און קארטאפל פון באזונדערם

 איז זריעה — בעסערע נאך אויסזיכטן די זײגען האיאר
 זײנען קאלװירט אין גוטע. איז ערד פאראן, מאשינעם פארא;,

שטאט. פון אריעטנדיגע — משפווות נײע 12 געקומען
 — פארלאנג אײן איצט האבן אונזערע קאלװירטניקעם אלע

ר דער אונז לערנט עם װי אזוי, ארבעטן ערלעך, גוט, א%רבעטן חי

 באלשעװים־ א אין קאלװירט אונזער פארװאנדלען און םטאלין,
 קולטורעל און פארמעגלעך א קאליװירט אין זיך פאר שאפן טישן,
לעבן.

ט זיך טײלן צײטונג דער דורך װילן מיר  קאלװירט- די מי
 מיר אזוי .ווי דערמיט׳ .געגנט אין ?אלװירטן אנדערע די פון קעם

 זזאבן מיר פלאן א פאר זואם ארבעט, די ארגאניזירט זיך בײ האין
.1938 יאר אויפן אנגעמערקט

אפטאן דארןש האלװידט אונזער װאם
 — דערין ערד, ■העקטאר 100,5 פארזײען האיאר װעלן מיר
 13 גריקע העקטאר, 63 קערנער־קולטורן העקטאר, 25 קארטאפל
 ארבון (קרויט, העקט־אר 4.5 גרינס העקטאר, 4 םאיע העקטאר,

 העק- 9 פיטער-קולטורן מערן), בורעקעם, אוגערקעס, דיניעס, און
 הא־ און םאיע היעקטאר 7 און העקטאר 2 (װארצל־פרוכטן טאר

 אלע די פארזײען צו אויף זריעה טיט הײ). אויף בער־געמיש
 קוי-פז בלויז דארפן מיר געזיכערט, פולקאפ טיר זײנען קולטורן

 קאל־ אונזערע פון יעדערער װעט דעם חוץ טיקװע. פאר זריעה
ײען און באארבעטן װירטניקעם ט פאת  האלבן א צו װי •וױיניגער ;י

גארטן. אינדױוידועלן ערד העקטאר
 דער פון הילוי דער מיט טאג. 220 אנשנײדן מיר װעלן הײ

 באארבעטן און אויפאקערן אויפקארטשעװע;, נײר װעלן ״מטם״
בינענצוכט אונזער דערפירן טיר װעלן האיאר העקטאר. 100 נײע

ן20 ב ע ל ײ )1938 (אוינוםט־םעפטעםבער, נ



בינשטא?!). 226 זי ט5צײ (איצט בינשטאקן 300 ייז םעדמע
 איבער־ : בויאונג היפשע א דורכפירן האיאר דארפן מיר

 אויח הויז א אױםבױען איקורא, סײך איבערן בריק די שטעיצן
 פערד־שטא^ן׳ די רעמאנטירן אטשאניק, דעם דעקן פאםעקע, דער

 גרינם־תע^ער א נאך אויםבױען קערנער-שפײכצעה דעם דערבויען
ע פון בויאונג די פארענדיקן אץ,5טרוקךפי א טאן, 100 אויח  א̂י

 ת^װירטניקעם די פון בײהוי[*־באצירקן די ארומצאמען הײזער,
.5שטא א הויח יעדער אין איויםבויען און

 כדי י^אזע׳ פארגרײטן מיר װעיצן הארבסט־צײט און זומער
 לאזע־ פון פראדוקציע די אתאניזיר; קאנען װינטער זא^ן מיר

פ׳צעכטוניג.
 הוייצע מיט ארבעטן ניט פע^רער אונזערע אויף ן5■װע ■מיר

 װעאן טאיגא׳ און זומפיג געװען פריער ם׳איז װאו דארט, ! הענט
 טראקטארן 2 ׳,,״טשטז טראקטארן מעכטיגע 2 ארבעטן האיאר
 די אונז גיט דאם קאטבאין. אײן ",2"או- טראקטאר אײן ,,םטז״,
 אײגע־ אויך האבן מיר ״מטם״. בירא-בידזשאנער דער דורך כ^וכה

^אשעק^עך. 2 און פערד 9 גע

טאן צו האט ער װאם װײפט, יעדערער
 איז פ^אן אעעמערקטן דעם אויםפ״צן אויה ארבעט גאנצע די

 יאר. גאנצן אויפן קאצװירטניקעם די צװישן געװארן פארטײ^ט
 פעלד־בריגא־ א געװארן געשאפן איז טראקטאר-בריגארע דער זזוץ
 2 אויףי צעטײאט מיר האבן פעאד־בריגאדע די טאן. 21 פון דע

 דער פון ארבעט דער פון העיצפט א נעגעבן רינג יעדן און רינגען
 :אויפגאבעם אזעצכע יאיןומען האבן רינגען די בריגאדע. כאנצער

 אראפנע- זא^ן מיר אז אזוי, פעילדער די באארבעטן און פארזײען
 צעגטנער, 160 ?ארטאפיל װי װײניגער, ניט העקטאר א פון מע.ן

 װארצל- באכטשא-און גרינס, צענטנער׳ 10 צו — האבער און זוײץ
 דארו* חוצדעם צענטנער. 30 גראזן צענטנער, 120 — פרוכטן
 ^אנקע. העלןטאר 55 צו אראפנעמען און אראפשנײדן רינג יעדער

 או; פערד געװארן איבערגעגעבן אר,ט אן ויט5 זײנען רינגען די ־צו
 אינ־ דער און פערד די זײנען רינגען די אין גופא :אינװענטאר.

קא^װירטניקעס. פאזונדערע צו צוגעפעםטיגט -װענטאר
גערע־ הויכע א געבן מת ערד דער פון באארבעטונג •גוטע א
 אויףי שטא^־מיםט װענענער 400 ארויםגעפירט האבן מיר ■טעניש.

 יאראװי־ מיר פארנעזעצט. נאך װערט ארבעט די און גערטנער לדי
 קערנער-^טורן פאר זריעה גאנצע די רןארטאפיל. טאן 5 ־זירן

 יעדן ארירי דורכגעםק׳ט. און דורכגעםארטירט גוט מיר האפן
 מיר מאםמיטלען. אגראטעכנישע אנגעמערקט זײנען ־ערד-פאצירק

 װאגיקער, א זײן זאצ ארבעטם־טאג קאילוױרטישער דער אז ;,5זױ
 דארף אזוי ארבעטם-נארמעם. שטרענגע אײנגעשטעיצט מיר ־האבן

 קא^װירטישע 450 אין פארזײ-ארבעטן א^ע אפטאן רינג יערער
:ארבעטם־טעג.

 גע־ די אראפנעמען פון אן5פ דער גרײט אויך איז אונז בײ
 טיר .1939 יאר פונם פארזײ צום זיך צװרײטן פון און דעטעניש
 פון פארזײ־שטך דעם כארגרעסערן יאר קומענדען אין רעכענען

העקטאר. 40 ביז ־קארטאפ^
 גערעטע- די אראפנעמען גוט פארזײען, ■גוט איז צייצ אונזער

 ארבעטס- אן אויף באקומען זאלן מיר אז זיך, דערשצאגן און ־ניש
 קיצא־ 10 רןערנער-קולטורן, קייצאגראם 2 פון װײניגער ניט יטאג

גע^ט. רוב^ 3 און האניק קילאגראפ הא^בן א קאו־טאפ?, ־נראם

העלפן? אונז טען דארה װאם מיט
 מיט אפטאן מיר קאנען ארבעט אנגעמערקטע גאנצע די
 מיט־ אונז זאיצ מען בלויז בעטן מיר כוהות. איעענע ׳אונזערע

 שטאט אין ארויםפירן קאנען זאלן כיר כדי קאטיער א קריגן ־העצפן
 ?רע־ מיט העלפן אונז זאצ מען בעטן מיר פראדוקציע. אונזער

הײזער׳ די רעמאנטירן צו אויח בוי־מאטעריא^ן אײניגע און ־דיטן

אראנאװםקי אליעזר

ו ן פ ל י
 װעלרער, די אין נעװען חױת זײנען אמאל — פוילןי

 שטעט! און שטעטלעך די אין — הײנט און
 סם און קוילן מעסערס, און שטײנער

נעװעט... אין נאך זיך יאגן

 — שטײן, ריזיגער א זיך כארימט — דארטן,
 ;קאפ אידיש א צעבלוטיגט איך האג

 געכיין אץ טיף — :מעםער א ענטפערט
שאב... א געגעכן רוקן אין איך האכ

 — :אױס זײ כײדן פון קויל א לאכט
 שיקט! וואס האנט די דןרקענען דאך מ׳קען

 ארוי^ זיך אזוי אט פלי א גיכ איך
צעפליקט■״. איז הארץ א םעקונדע א אין און

 — :שטײט װאס מערדער א װײטן דער פון לאכט
 זשיד? דעם אט צוליכ קריגן זיך איר דארפט װאס
 טױט דורכן א& זײ ראמט איר מערער װאם
טריט! אונזערע זיך כאװעגן פרײער אלץ

 קדקט, און װײטן דער פרן איד א זיך שטײט
 קױל... און מעסער פאר אפ ניט זיף שרעקט און
 פארדוקט, געטאס אין אײנמאל ניט אונז האט מעץ

גרוילי און שוידער כיז גע׳ממית׳ט געפײניגט,

 רײ, דער אין פארויס װידער מיר שטײען דאף
 װעלטי דער איכער פרײהײט פאר קעמפער

 פארכײ, װעט — איצט איז װאפ נאכט, בלוטיגע די
צעהעלט. אויפגײן אלעמען פאר װעט טאנ דער

 גערט־ די ארומצאמען ?א^װירטניקעם, די ביי פי־שטא^ן אויסבויען
 אראפ־ םון צײט אין דארפן װעט ״מטם״ בירא־בידזשאנער די נער.

 אפפירן אויף מאשינעס 2 אונז צו אויםטײי^ן קארטאפצ די נעמע;
גרינס-קעיצער. אינם פעלד פון גערעטעניש די

 פאר~ םאציא^יםטישע א אתאניזירן צו באשי^אםן האבן מיר
 רופט קאיציװירט גאנצער דער רינג. מיט ריננ צװישן מעםטונג

 ״װאלדהײם״. קאצװירט דעם םאצפארמעםטונג א אויף ארוים
 רעדאקציע די זײן מיר בעטן פארמעסטונג דער פון ארביטר אצס
שטערן׳/ ״בירא-בידזשאנער צײטונג דער פון

ס ע ק י נ ט ר י ו ו ל א ם ק נ ו  פ
р ם״ ע מ ״ע ט ר י ו ו 5 א :

םאװראנםקי, מײשענזאן, סארגאװםקי, עלענטוך,
זאגון, יעװםאװיטש, קוזײעװ, םאניע, װײםמאן

םיגעצניקאװ.
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 — געאײיל אין געיעג, אין — אויט־ל« דער װעג איבער
 מײל. א נאך מײל א עם ש^ינגט עד װי
 — דעק אפענער זײן אויף אויטא, שװערן אין און

װעג. אין כאפטע פרײ^עכע א — מיר

 — צעשפרײט געגנט די איז ׳לאנד, דאס איז רונד־ארופ
 פרײד! סיארא !ברײט ם׳ארא ! װײט ס׳ארא
 — געװען ^ענדער 5פי אין געזען, ^ענדער 5פי כ׳האב

געזען. ניט אזא שײנקײט א נאך

 בארג-ארױף. װעג דער פיליט בארג-אראפ. װעג דער לויפט
 ופט.5 דופטיגע די שיכור׳ט עם און
 פערד׳ יאפאיגלטע אויו* פ^יםט דו — זיך דאכט עס און
ערד. די קושן דיר זיך גאוםט עם און

 טונר^-גרין. טונר^־ברוין, יװאאד, און בערג זון, און בערג
 :מאשין די שאפער, אהינצו, פיר
 אפ, ניט זיך שטע<צט זי און מאשין די פ^יט עם נ$ר
קאפ. פון היטא דאס רײםט װינט דער און

 װינקט: מיר 5מײד א און שרייט, מיר מײדא א און
קן דעם אט — ^  — !אומבאדינגט געחגנקט װ
 פעםט װעיצ געדענקען און געדענק׳ איך געװים, א,

 צוגעםט רײזע די אט װײט, די *ט װעג, דעם אט
נעםט. הימצשער »ין װא^קז דעם און

שאנצעס בירא די גרוס א ביח
 געשניטן, געגנט דער פון אענכ די און ברײט די

שן אין און אמור פון ברעג בײם  מיטן. טײגי
 געטראפן, מידן א מיך נאכט די ה^ט מ •וואו און

, צום 5װינק א און דאך א כ׳ה^ב געהאט פן ^  ש
 קישן פוכיגע א ילײ^עך׳ זױבערן א

פרישן. אי זוײבן, אי פרימארגן, אין פרויט און

שע אין פרויען $לע גרום א  שטיבלעך, טײגי
 איבלעך. און װארעם מיך באגעגנט האבן װאס

 אעב;, אין מא^ אײן געזעענעם מענט׳טן, א
 געגעבן. הארצן פון צארטקײט מיר תאבן זײ
 פארמער;, זיך זײ בײ האניק און טילך 5זא
ען װאו זײ, באג^ײטן בענטשונג זא̂י ײ׳ קערן. ז

ד דער װאקםן זאיצ אנ ט ש ^ או  העכער, און העכער אלץ װ
 בעכער. פרײפו^ע און פארפויצטע — שטיבער און
 געבוירן׳ פרויען די םהאבן װאס קינדער, די
 גיבורים, ריזן װי װאקםן ד$רט זאאן זײ
 מאנען זײערע פאר פרויען די זאילן און

דזשאנען. און בירעס צענד^יגער געבוירן

 באגעננט. האהב איך װאם מענטשן, ע5א גרוס א
שע זוניגע די בליען זאל געגנט. אידי

 — אינדערמיטן טײגע דער אין
 נעקרוינס. הויך בײמער
 היטעד א און שטיבל, א שטײט

װאוינט. שטיבל דעם איז

 טיינע, געדיכטע ארום פ׳איז
 דורכאויס, װאילד און װאלד

 — בוימער־צװײגן הויכע אונטער
בלויז. שטיפיל א אײנם

 הײזל, דעם בײ טײכא א ס׳לויפט
 ד־<}׳ בריקי א איז

 באװ־ײזי! מעת-לעת אין מאל אײן
אויטא. אן זיך װעט

 םזנדאנען װערסט צװאנציג און פיר
 קוצדור, בערג אין י״יגט
ײט פון קאן  ביראקאזעד םון ז

פור. א דורכפארן

22
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 אײפגעמידטע רענטשן װעיצן

 מײיל שװערע די פון
 היטער פונם שטיביל דעם בײ

< א אפרוען װי

 רעגז׳ א נע*ז א גיט טאמער
 — קאן, היגער דער און —

 אונטערװעננם ד̂־ זײ װעאן
טאן. טריקן א זיך

 קרירע. א אין װינטער, אדער
 פרעםט, שטארקע די אין

 טירן די מאצ אלע זײנען
געםט. די פאר אפן

 סײגע איז נאכט גאנצע א זועט
זאװעי. דער דרײען

 דאגה, קײן האט היטער, דער װעט
טײ. דעריצאננען אײר

г־---

 שוין׳ באגין אין דערנאכדעם און
 קל^ר, ארוםאיז אלץ
 װינטשן און אײך באגאײטן װעט
יאר. ^אנגע גוטע

 װעטער יעדן אין אזוי אט
 שעה יעדעד צו און
 װעכטער, דער איז שטיבל זײן בײ
דא. היטער דער איז

 אינדערמיטן, טײגע דער אין
 װעילט, דער גאר פון װײט

 היטער, פראםטער א טענטש, א װאוינט
העאד. פר^ןסטער א לעבט

ן ב ע ל ײ )19:38 (אויטםט־םעפטעםבער, נ



גרין בער

םאװעטן-פארבאנד איץ קולטור-ארבעט אידישע
ט (חודש׳לעבער כ בערזי שן פונם אי די םאוועטן־פארבאנד) אין לעבן אי

שטעטלעך די אין קולטור-ארבעט די
טן. צארישע די פון שטעטל אלטע דאם איז פארשװא־נדן  פאר־ ציי

דן װאונ ט, פון שטעטל דאם ש וי ט נ ש, און קוי  שטעטל דאם פינםטערני
ײט. און בלאטע פון רלאזיגק לטו ע קו ע, ניי דיג ענ ע, בלי טיג כ  קולטורעלע צי

ן שטעטלעך ע נ ״ פן אץיפגעקומען ז סן אוי רוי  םאװעטן־ פונם שטח ג
ט פארבאנה ב ערי פג ע דאס װערט אוי ש די עם דעם אט אין לעבן אי  ניי

ט, א שטעטל. װ געזוג ט לעבן פראדוקטי ך בלי  א פאנאנדער. דארט זי
װייגטע מ־ויסע, אנגעפירט• דארט װערט קולטור־ארבעט פאדצ

אמען טן צוז שן פונם פארבעםערונג און װאוקס מי  לעבן, עקאגאמי
ך װאקםן ך זי שן—קולטוו די פאנאנדער אוי  שטעטל־ דער פון באדערפעני

שע די באפעלקערונג״ די שע אי ט פרעפע םאװעטי ט״ ף ש  װאך, דער אוי
שן די אט אז ט פון װערן. באפרירױ״ט זאלן באדערפעני ײ ט צו צ  ציי

ם קומען שע די ארוי די שע אי ט סאװעטי מי ען ג נ טו ײ ע, צ ״  ברייטע נ
טן די אפ שפיגלען װאם פאדערונגען, ר־גוי טו ל  שטעטלשע די פון קו

ר; ע ג אוי װ ײנ ײ א מען ז פ קו רוי ט א ען, מי ג נ ו ײז װ שע אנ טי  באמער־ קרי
ען, ת גערע־טע קונג  אין פראגראם־אנצײכענונו.ען. באלערנדיגע און טענו

װעד שטערן״ קיע ען ״ ײענ ר ל  שטעט־ רײ א װעגן באמערקונגען אזעלפע מי
ן לעך אוקראיגע. דער אי

י, ו  ע נ פ א ר ק שטעטל דעם װעגן דערציילט װערט לכדצל, אז
ע צ כי װי ט פאראן איז ״דארט : געגנט) ( ײן ני  א קלוב, שלעפטער ק

ן קינא־טעאטער, א ביבליאטעק, ל אונזעטױ., שטעטל אין איז דאך או  װיי
ע די אזיג ער דארטן ארבעטן קולטור־אנשטאלטן ד  דעם יװעגן שװאך״. זיי

ט איז ״דארטן : דערצײלט װערט ץ ע נ י ל שטעטל  אװעק־ שלעכט ני
 אר־ דעם פון ארבעט די באזונדעירס קולטור־מאסן־ארבעט, די געשטעלט

גן רט דארט איז עפ קלוב. טי אגיזי ט ארבעט און ארג  דרא־ א שלעכט ני
ט װאס קרייז, מאטישער אדינ  ארגא־ האט קלוב דער באפעלקערונג״ די ב

ט ר ל א גיזי ר״ז ף ק שע די דערלערנען צו אוי ע. פטאליני צי טו םטי  קאנ
ל. א ארבעט עם ש װערן עם שיפעו״קרייז  פאר־ דורפכעפירט םיםטעמאטי

שטערן״ דער גל." л און שמועםן טראגן,  פרא.;ע: די דערביי שטעלט ״
 און באראנאװקע אין אדער קראםגע אין דאם מען קאן ״פארוואם־זשע

ט שטעטלעך אנדערע אין ? :י אן ען מעגלעכקײטן די ט ײנ  אלץ ערך אן ז
ע. ט א״נ ם ״ ז זאך די אז עם, ה • מעגטשן פון אפהענגיג אי

גג די טו ײ ט צ ײפנ ע א אלם אן דערבײ צ  ״אז אויפגאבע, װכטיג
ײבן זאל מען קל בן, די פון בראש אװעקשטעלן און צו אטעקז׳ קלו בלי  בי

־ דורפגעקאנטראלירטע, קונםט זעלבםט־טעטיגער פון קרײזלעך ױו ט א צי ני  אי
״ זאלן װאם מעגטשן, פולע ר ען ט ג זאלן װאס און זאך, דער דינ אי  פיי
ײז רן ז אניזי רג  אי:טערעםאנטע װירקלעך א פארצװײגטע, װירקלעך א א

ג די קולטור־ארבעט״. נ טו אן ציי ט־ ף װ״ז ט דער אוי ײ ק דיג עכ װ ט  פון נוי
ן פדאפאגאנדע ׳באלשעװיםטישע די אװעקשטעלן  ד־לר פון צענטער אי

ער דער װעגן רעדט זי שטעטל. אין קולטור־ארבעט גאנצער כטיג  װי
ט דער װעגן ;קונםט־קר״זלעך די פון ארבעט ײ ק ג טי י ו קלען פון נ װי ט  אנ

ע די שטעטל אין ש רן קולטור, פיזי אניזי רג ײלונג די א װ  דעם און פאר
ע די אין אפרו קולטורעלן ר״ (אפרו־טעו־). טעג פ

שול טעאטראלע אידישע מלוכה׳שע מאםקװער די
ז מאםקװע אין שע א פאראן אי די שע אי גרייט־ װעלבע שול, מלופה׳

ער און שעפער צו שן, פונם בוי שן םאװעטי די  עק־ שול די טעאטער. אי
ט ר טי פ ן זי י ײן שו ן יאר. ג ט אט־דער פון משך אי ײ  שול די ד,אט צ

םגעלאזן רעזשיםערן. 5 און אקטיארן 74 ארוי
ל? דער יפון םטודענטן די זיינעין װער ען דאם שו ײנ  ארבעטער׳ ז
ם װע די פון פויערי שאפטן, קאלעקטי  און ארבעטער פון קינדער װירט

שער גרויםער דער דאנק א פארמערפ.  זיי האבן רעוואלוציע םאציאליסטי
ע אכטװיקלען צו מעיגלעפקייטן אלע באקומען ר ע ״  אנט־ ׳פ״י.»יכק״טן ז

טאלאנטן. זייערע פלײקן
רטע די פון פיל אי ען גראדו נ טגלידער איצט זיי  שפילער פונם מי

שן מאםקװער פו;ם קאלעקטױו די שן אי ע טעאטעת מלופה׳ ג י נ ״  פון א
״ ג א דארט פארנעמען ז די טנ ײ אד ״ ארט. ב ם ז אוי ־ לן ע פי דיג רנ ראלן. פי

ײ ײניג ײ פון א ען ז ג ״ ם אקטיארן אגגעזעענע איצט ז  פון טעאטער אינ
שער דער אמער אידי ײל א ג;י;נט• אויטאנ אירמע ט  געימ^פן האבן גראדו
ע טעאטער־קאלעקטיװ. קרימער דעים ג ני י רטע אי ך ארבעטער גראדואי  אוי
ן טעאטערם די אין םק יבאקו, פו שטעט. אנדערע און מינ

טן, די ם האבן װאפ םטודענ ג טי ײנ  אט־דער פון גראדואוירט יאר ה
שן פארטײלט װערן צאל), אין 14( שול װי שן מאםקװער צ כה׳  מלו

שן די װער ט־לאטער, מינםקער טעאטער, אי  טאש־ קיגדער־טעאטער, קיע
װ. אז. א. קענטער,
קי, מ. שול, אט־דער פון דירעקטאר דער ג עלי ן דערצײלט ג  אי

ך האט אונזערע שול ״די : ״עמעים״ מאםקװער פן כעשטעלט זי  װעג אוי
דיג ארבעט. שעפערישער בר״טער, פון רנ ך פאראינטערעםי ט זי  דער מי

די ראמאן פויפטװאנגערם ל. פון ױגנט־פראבלעם ע ״ לי טי א  אפענהײם״, פ
ר האבן ם באשטעלט מי ״ גן ב װין, נ. דראמאטורג, ױנ ע  פיעפע א ל
װין הפר דער דעם. װעכן ש ראמאן דעם האט לע רגי  איבער־ דראמאטו

ן פיעםע איגטערעםאנטע אן געשאפן און געדיכט,  און אקטן, דרײ אי
 האט אזארך, א. א■ רעזשיםער, ױנ־.ער און פעדאגאג טאלאנטפולער דער

ע די ספעקטאקל• שפאנעגדן אוינטערעםאגטן, אן געשאפן אזיג  איז ארבעט ד
 אקאדע־ לאבאראטארישער, פון ראמען די איבערגעװאקםן ארום אזוי

ז זי ארבעט. מישער ן געװארן פארװאגדלט אי  טעאטראלע עכטער אן אי
רטע די שטעלונג״. אי ט שול, דער פון גראדו ײז  דירעקטאר, דער אן װ

ן שפילן י ט שו טן, װי ני אקטיארן. רייפע װי נאר םטודענ
ט  פון פאלקפ־ארטיפט דער אן פירט שול דער אין ארבעט דער מי

מיכאעלפ. פ. ס. רעפובליק, דער

 דער װעגן קארעספאנדענטן ארבעטער פון בריװ
שול סאװעטישער

שע די די שע אי ען םאװעטי ג טונ ײ ױו דרוקן צ  שול־טוער, פון בר
ױ דעם, װעכן שילער און לערער וי ו ען עם אז נ ם זיי ג טי ײנ  דורכ־ יאי־ ה

ן עקזאמענם די געגאנגען שער דער אי ױו מערסטע די שול. אידי  בר
ן נ ״ קן ז רו פד ט פרײד פון אוי ע די מי ען ניי ג כונ ר״ רג ע פ־ און ד  אוי
ען שע די פון טו װעטי שע פא די ■מיטלשולן. אנפאנג־און אי

בערג קארעםפאנדענט דער שרייבט למשל, אזוי, ײנ - ק פון װ  א
ײטע קאראםטענער ״די : ן ע ט ס א ר װ ע צ ש די שול אי ״ מיטל־ ארקי ״ג

םן א איבער לעצט  באקומען האבן ױגענטלעכע פופצן ױם־טוב. כרוי
ײ אז אטעםטאטן, ט תאבן ז שדיגן דעם מיטל־שול. די געענדיג  געפיל פר

ך האבן װאם די, פון פן פארזאטלט זי ט, אוי װנ םלאז־א ס־ האט ארוי  אוי
ן ,־.עדריקט ן אי ״ םגעצ״כנטלער, דער װארט ז  ער בראקער. שילער־אוי

ט: האט אג עז ײ ג װ צ שע ״ םטי ך האב פיגפ-יאר םטאליני  אין פארבראכט אי
ך שול. שער דער פאר שול דער דאנק אי אונג. קאמדניםטי ך דערצי  אי

ײן טרעט װן אן אר םפרא ן אוי ט. אי טו  װעל איך ארכיטעקטאר־אינםטי
ע אנשטרענגען ײנ ת מ חו ך און פו ף לערנען דארט אוי ע־ אוי םג  ״אוי

/ ט׳ כנ ײ ען צו כדי צ ם. דעם דינ י לטובת ארבעטן םאציאליז ״ עב מ  טיי
כד א ל מ םן א ה״ רוי םטאלין״. חבר דעם און פארטיי דער דאנק ג

ם האבן װאם1 ױגנטלעכע, די פון מערםטע די  מיטל־שול, די פארענדיג
ך, פארשטײט און, ען,נלעי דאם פארצוזעצן װײטער שטרעבן  אוין אז זי

ײ האבן םאװעטן־פארבאנד םטע סאמע די דערצו ז  מעגלעכקײטן•. בר״ט
ב י ל פון געמעלדעט װערט למיטל, אזוי, -  דארטיגע די אז ,ר א ו

טן מיטל־שול דער פון געענדיגטע ״ ר ך ג שן אין ארײנטרעטן זי גי צי די ע  מ
ט, טו טי פ ן אינ ף קונםט־שול, דער אי שע די אוי  פון פאקולטעטן ליםערארי

שע אדעסער און מאםקװער טן. פעדאגאגי טו טי ם טן אלע אינ עבי  פון ג
צין, מעדי שאפט־ םנ ק, װי ־ קונםט, ארכיטעקטור, פעדאגאגיק, טענני נ  אי

שע די טערעםידן ט, םאװעטי ײלט זי און יוגנ ך פון ט ם זי ע אוי ײ  נ
ף םפעציאליםטן קאדרען טן אלע אוי עבי םאציאלים־ דער פון ג
ג. י טישער נ או בוי

כ^ נײע בי לערן-
ט ק לאנג גי רי ע בירא־בידזשאנער די האט צו ש די  מיטל־שזל אי

ך געווענדעט ט זי ױו א מי בילדונגם־קאמיםאריאטן, די צו בר פארלאגן, ׳

ן ב ע ל ײ 23)1938 (אוינוםט־םעפטעםבער׳ נ



 ארויםגעשטעלט זײנען ברױו אט־דעם אין שרייבער. און צײטונגען
 די פאר לערן־ביכער און לערן־פראגראמעס זועגן פאדערונגען געװארן
שולן. אידישע

 ױלי טן10 פון און ױלי טן6 פון ״שטערן״ קיעװער דעם אין
 קומט ענטפער דער ברױו. אט־דעם אויף אפרוף ערנםטן אן מיר לייענען

 אוקראינע, פון בילדונגס־קאמיםאריאט פון שול־פארװאלטוגג דער פון
 פארװאלטער פונם און מינדערהײטן נאציאנאלע פון פארלאג דעם פון
 דער בײ קולטור אידישע פאר קאבינעט פונם שפראך־םעקציע דער פן

אוקראינע. אין זױםנשאפט־אקאדעמיע
 װאם ארבעט, שעדיגערישער דער יװעגן דערצײלן עגםפערם אט־די

 האבן אויםװאורפן בורזשואז־נאציאנאליםטישע און טראצקיםטישע די
 שוין זיך האט לעצטנם בילדונגם־פראנט• אויפן אויך דורכגעפירט
 א/ין און שעדעערײ, אט־דער פון פאלגן ■פיל אפצושאפן אײנגעגעבן

 און אויפטו פון רעזולטאטן פארצײכנט שוין װערן ענטפערם די
בילדונג. אידישער פון געביט דעם אין דערגרײכונגען

נאציא־ פאר פארלאג אוקראינישער דער שוין האט למשל, אזוי,

ר י י ר א אפגעדרוקט מינדערהײטן נאלע ע כ י ב ־ ן ר ע  ל
ך א ר פ ש ר א  ארטא־ אידישע אויך שולן, די פון קלאםן אלע פאר פ

 פינף קלאםן, א<לע פאר ליטעראטור פון פראגראם א טאבעלעם, ט־אפישע
 ר״ א מעטאדיק, פון פראגן װעגן רעזניק, י. פראפעסאר פון ביכער

שולן. די פאר ביכער פאפולער־װיםנשאפטלעבע און קינםטלערישע
 קאבינעט פונם םעקציע לינגװיסטישער דער פון פארװאלטער דער

 פון אקאדעמיזי װיםנשאפטלעכער דער בײ קולטור איידישער פאר
 איז ארבעטער װיםנשאפטלעפער קאלעקטױו דער אז מעלדעט, אוקראינע

 לינגװיםטישע טעארעטישע װיכטיגע רײ א מיט באשעפטיגט א/יצט
 צאל א געװארן צונויפגעשטעלט איצט זײנען עם אז מעלדעט, ער פראגן.

 אפגע־ איז עם ; קלאםן עלטערע די יפאר גראמאטיק אויף לערן־ביכער
 װערן עם ;רײד־אנטװיקלו;ו. אויח לערן־בוך א דרוק צום געװארן געבן

 פונקטו־ און ארטאגראפיע איבער ביכער ארויםגעגעבן פונ׳םנײ איצט
 דער פון קלאםי אלע פאר דיקטאטן פארשײדענעי פון זאמלונג א אציע,

 שול םאװעטישע אידישע די באקוימט ארום אזוי מיטל־שול. אנפאנג־און
שפראך. אויף לערן־מנשירים און לערן־ביכער קאמפלעקט פולן א

אגנוישסין גז.

קאנאדע אץ פארמערײ אידישער פרן טריט ערשטע די
 אידישער אידנברידזשער א װען ,1912 פרילינג אין ד^ם איז געווען

 ארויפ־ חחונדדמתנות פרוי׳ם זײן יפון הילף דער מיט זיך האט פארמער
 האט ער שפאן. א מיט פערד דרײ פון פארמעגן א אויף געארבעט

 אװעק־ װאו ערגעץ דארפן גישט זאל ער אז װעגן, זיכערקײט צוליב
לאנד. שטיקל א פארמער א בא געדונגען אנדערן, אן צו ארבעטן גיין

 דעם מיט באקאנען אײך איך װיל װײטער, גײ איך אײדער נאר
 זוייל אנדערן. אן צו לאנד זײן פארדונכען האט װעלכער פארמער,

 צו לאנד זײן װעלכע מיט פערד, א״גן^ע קײן געהאט ניט האט •ער
 דא האבן עס װי באגריף א האבן שוין װעט איר און גאארבעטן,

פיאנערן־יארן... ערשטע די אין פארמערם אידישע די ז.עלעבט
 צפון־ אין קאלאניע אידישע (א פארמערם אידנברידזשער די מיר,

 װי שטעט, גרויסע די פון געקוסען אתער אלע זײנען קאנאדע), מערב
 האבן מיר (אפדיקע). יאהאנעםבערג און (ענגלאנד) לאנדאן יארר״ גױ
 טומל שטאטישן דעם פון קאנטראםט צום צוגעװאוינען געדארפט זיך
 טומל־מאכער אזינציגער דעיר װאו שטילקײט, אידנברידזשער דער צו

 דעם מילא, גרינג. אזוי ניט אנגעקומען אונז איז דאם ו־וינט. דער איז
 געװען אײנזאטקײט די אבער איז געװען, מוחל שוין מיר װאלטן טומל
 אדער מיטינג, א בא גאר זען אמאל מען האן מענטשן א שרעקלעך. גאר
ברייײ. די אפנעמען פאםט דער אין מ׳קרמט זוען

 א פאר װאם מיט אײך באקאנען צו געװען כדאי אויך ם׳װאלט
 פאר פאטשט דער צו פארן צו אנכןומען פלעגט אונז שװעריגק״טן

 איז בלאטעס. און װאלד נאר מעג, א פון םימן שום א אן װײט מ״לן
 קרױ״ט װאו גװאלד רוען. געלאזט ניט אונז האט אײנזאטקײט אט־די

רפואה. א אויף כאטש געזעלשאפט מען
 װאלד טויזנטיאריגן ׳אויבערן אוועקגעלאזט איינמאל זיך איך האב

 אמאל. באגעגענען מיר װעמען מענטשן, די ערגעץ װאוינען װאר זוכן
 יװעמען צו און װאוחין ניט מיר פאר דאך איז אונטערשײד קיין און
 פיר־שטונדיגן א נאך און מענטשן. געפיגען נאר אבי קומען, װעל איך

 איבער קרייצט װאם טייך, דע־ם אריבערגעבראזשעט איך האב שפאנען
 עפעם זינגענדיג מענטשן א דערתערט באלד און דארף, איצטיגן אונזער

 װאם דעם, מיט ערשטנם, דערפרײט, זיך ׳אייך האב דר״דל, חזנות׳דיג א
 פארמער, איידישן א — געזוכט האב איך װעמען געפונען האב איך
 אונטערשפארן קאנען מםתמא װעל איך װאס דעם, מיט צװײטנם, און
 — אויס מיר ו.ײען כהיות די אז געפילט האיב איך ווײל הארץ, דאם
געװען. איך בין הונגעריג אזוי

 װי נאװיזן? איד א זיך האט יװאנען פון I האלאו I האלאו —
 געטראפן איר האט אזוי װי אראפגעבר;*נט? אהער גאט א״ך האט אזוי
 הויז, אין קומט גארטל. ביזן נאם דאך זײט איר זעט און ומןג? דעם

פא־ זיך װאדפט הונגערױ., זיבער דאך זײט איר און ׳אפ זיך טריקנט
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ךг ם»:ט נישט; ןוינןן פרןוןןן קײן ; נאנױער תײםיש. ו
 פון פארמער־שפראך זי איז דאט אי ז׳עו־פילט, באלד האב איך

 געװען שוין מיר זײנען ארום מינוט 5 אין און װאלד, אידנברידזשעל
הײם. אלטער דער יפון באקאנטע אלטע װי

אים איך פרעג — פארשװיצט? אזוי איד א איז װאס —
 מיר בא איז דאם דאם. ער עינטפערט — ברויט, הײנט כ׳באק —

 ניט הײנט מיך וואלט איר טויט. דעם װי האם איך װאם ארבעט, אן
 װאלט מיר פון מײל האלב א פאר שכנה די װען היים, דער אין געטראפן

 דארטן געװען שוין װאלט איך ברויט. באקן צו װאם פון מעל געהאט
םאפער. פאר

 לאנגע אזעלכע מיט אוױון אײער איר ה״צט זואם צו און —
 דאך ס׳איז אוי אוױון, ארום ם׳איז קוילן װיפל זעט האלץ? שטיקער
הויז? אין רויביג

געהערט, האב איך זײן, שטארק און געזונט מיר זאלט איר —
ט איר אז  לאנגע ניט? איר פארשטײט װאם איז איד, קלוגער א ז״

 קוילן די יעםער. פאקן זיך װעט אוױון, דער הײםער זײן װעט האלץ
 גיטא, הויז אין אויז דיל ק״ן דאך זעט איר ניט. מיר ארן אוױון ארום

 זיך װעט וואם איז ניט, אויך םופיט קײן ברענען, דא װעט װאם איז
דאך? דער פארויכערן,

 װאם פאפער, יענעם אוין* זײן מקנה נישט קײנער מיר זאל און
 בעטשלארישע אידנברידזשער די מילא, געגעםן. צוזאמען תאבן מיר

 אבער, טיי, מיט סיירופ מיט ברויט באקאנט: שוין מיר ז״נען מאנלים
 נאכאמאל געמוזט מיר האבן ברויט אויםגעבאקענעם פריש אט־דעם אז

 פון ווי מעיר צוטריקענען,װײל אביסל אוױון הײסן א אויף ל״גן
 זיך איך האב דעם אויף אנגעװארעמט, ניט עם זיך האט זײט אײן
געריכט. ניט ו.אר

ברעט־ עטלעכע די אויף בעםער. כעװען ניט איז שלאפן דאם אויך
 שטרוי־זאק מיטן װאנט, דער צו צוגעשלאגן געװען זײנען װאש לעך,
 מעקענע, ייסל א װי צעריבן געװען שוין אױז װאם פערענע, א פאר
 איך װען און חלומ׳ען. געקאנט ניט בעט פריצישער א פון זיך האט
 איך האב פרישטיק, נאך מארכן אויף אידן אט־ז־עם פאירלאזט האב

 װעט אים פון אז מײנוגג, מײן ארויסגעזאגט וױלנדיג־ניט־װילנדיג
 געענטפערט טאקע האט ער און זײן. ניט פארמער גוטער קײן שוין
תלואי. אן מיט

 אויב און האלסײלער, אן שטאטן די אין ערגעץ ער איז הײנט און
 דערמאנען זיך עיר װעט שורות, די לײענען צו אויפקומען װעט אים

 קארעט פון װײט גיט װילדערניש קאנאדער דער אין פאסירונג יענע
םאםקאטשעװאן. ריװער,

רופן אים װעלן מיר און — פערד דרײ די מיט איד אט־דער איז

)1938 (אןיטסט־סע&טעמבער, נײלעבן



ז ער זוי נאפדעם — ר. ט געװארן פארטױ. אי ײן מי גן ז  פעלד, איי
ט אװעקגעפארן ע מי ײנ ײ ביםל דאם און פערד ז ער שינ  ער װאס מא

װען איז פארפ װעמעם ב., צו געהאט האט ל 4% גע װײט. מיי
ען דא האט ער װאס פעלד, שטיקל דאם ז געפונ  ארוט־ ד.עװעין אי
וי גערינגלט  דא האבן פארמערם די װאם פעלדער שטיקלעך אלע װי אז

ן יאר G ערשטע די פאר אויםארבעטן געקאנט טן אי ט א פרן מי נ ז י  טו
גן די א ט װאס װאלד, י ם װיי ט מ׳ ײן איז װאו ני ב ז הוי װאו און אנ

ײן םוף. ז
ײט, טאג־צ ן פערד די װען מי ז ען, מו אפט ער האט רו ענ ײנג  אר

ע די ״ ר ט פ ז און ציי טן אװעק אי פן װאלד מי טן אזי ״ װ  פארם. צ
ז שמחה די ט אי בן, צו ני ר״ ש א דז אז ב ך האבן אי  אזא אין באגעגנט זי

ש, װילדער לדעני אן און װי ־ ך מ׳ ײטן זי בערב ט אי  דער אין װארט א מי
שפראך. יכענײר אי

ט לאנר. האט שמחה די אבער  דערזען חאט ער װען אנגעהאלטן, ני
מער די אריבער ך, װאלקן שװארצן א בוי ן פונקט רוי ט׳ יענער אי ײ  ז

ע װאו ײנ ען, פערד ז טיי ען װאם אלע ביז און ש ײנ ז אין געװען ז י הו
ען ײנ ײל, האלבן דעם אטעם אן אן דורכגעלאפן ז ען זיי האבן מ דעדז

ארג א אז און ברענט, שטאל, דעם לעבן געװען איז װאם שטרוי י
ך , ברענט שטאל די אוי ן י ך האט שו ט ר. זי ײנגעלאז  יברע־ דער אין אר

דיגער ענ דן שטאל נ שג״ ער ב ט שטריקלעך ידי אי פערד די װעלכע מי
ען נ דן, געװעין זיי בונ ע ען און צוג ײ ארויסראטעוו װען פייעד, פונם ז

טן4א מי ײנגעפאלן אלז ג ן איז ער און דאך דער א שפרינגען שוי רכגע  דו
ז האט יוואם פלאם, דורפן י ט נ ײנ מן א געלאזט ה  פראנד־ די פון םי

דן. ען פערד די װאונ נ ע פאר זיי ײנ ן ז ג י און געװארן, פארןךענט או
ט ײ מי ך ז ײן אוי האפנונג. גאנצע ז

ט ר. װען פאםירוגו. דער נאך ארום טאג א אין ן מי ״ ע ז לי מי א  פ
ען זיײ-ען אנג עג מג ט פארזארגט, או  דעם׳ פו; אגונו. קיין האבגדיכ ;י

וי װי ײ אז ש, אין בלײבן ד,אנען ז דז רי דני וי װי און אי ײ אז  קאנען ז
ש פארלאזן דז ברי דנ טלען מאטעריעלע שום אן אי ג איז װאם מי טי י ו נ

ע אין ד ך האבן פאלן, ביי בן פארמערס די זי אמעגגעקלי  ז־כן צו צוז
וי װי װעגן און מיטלען ר אז אנערן, אלע אליין, מי  שטאמעו װאפ פי

טעד קבצן־דלפן־קאמפאני פון מי  העלפן צו טאן קאנען עפעם זאלן לי
ן ברודעד א ט. א אי ז און נוי אי ען גי.ט ם׳ ין געוו ער קי  די פון איינ

ן זאלן װאם פארזאמלטע, ״ העלפן געגן ז
ך אלע באשלאכן האבן מיר א־ן פא־דיפגען צו זי ה ם  שטיקל א אוי

ע פארמער, דעם אפגעבן געלט פארדינטע דאם און װאלד  האט װעלנ
ע פארלארן ײנ פערד. ז

ך װאלט א, ר זי צט מי ײן געװאלט אי  דעם באשרײבז צו פאעט א ז
אר ספ ױי ן א ש ,1912 טן26 דעט מאי עקםפעדיציע, דער פו  דעם איי:

ר ע ״ג ע די גאכט. האלבער נאך ז צי  19 פון באשטאנען איז עקםפעדי
ט מענטשן ר אקפן G און פערד 4 מי  קארטשעװען געדארפט האבן מי

ט דעפ נ ז י גן טו ארי סן װאלד, י מער די ריי ט ־וי  און װארצלעז די מי
ען זאל װאם פעלד א דא מאבן כ צן בר״נ ר מענטשהײט. דער צו גו  מי
ט און דאלאר 52 קריגן געדארפט האבן  א אדנזערן העלפן דעם מי

ט. א אין פרודער ז נאכט די נוי  יוילע׳ א און װאלקנדיגע א געיװען אי
שן, די פארשלאפן. האלב פערד, די װי מענט

ײל ען אלע װ נ י י  געשטאגען מעז איז פארשלאפן, האלב געװען ז
האט און ,־ועגענער די איז גן, מ׳ װי ש ע ך דערהערט טאל א נאר ;  זי

ם א פארטשעפעט װאגן פונם ראד א װען פ־אטעפט שטילער א  און בוי
ט װאגן דער ך טו ט א אן גליטש א זי ״ ט ז אוי... אן מי

ר האבן געדארפט י מי ו בן פארן אז ל. זי ען •איז עם מ״ עוו  גע־ ג
ר קאלט. שמאק ט לאכג האבן מי י ײן געקאנט : ט ש ײנ ׳ װאגן. אין א י ו  אז

ך האט םע אז ט זי מוז ע טן ג  ארוים- ווער און װאגן אין װער — ביי
אגן פון טער, און זיך, ׳דערװארעמען צו זו  נעענטער אלץ װײטער, װיי
ך פלעגן װאלקנם ידי ווען טאג צו ער א און צעשפאלטן זי  הימל־ בלוי

בן. פעלגט םקרי ר און ארוי ן האבן מי י  װיי בליק א כאפן ר.עקאנט שו
ס שטראמט נאזלעבעד די פון פערד די בא טן גאנצע ארוי נ ט כו  װא־ מי

ך צעשפרײט און אטעפ, רעמען ן זי ר האכן לופט, קאלטער דער אי  מי
ר ע טן דעם א״נ ײ װ  אטאל װעט נאבט קאלטע די אז מרײםטן, געװאלט צ
מען װעט עם און אװעק קו ײנער האט טאג, װארעמער א אנ גן א צוי ר א  פ

ן כעדײנקט נאך האט מען װאם לידל, רעװאלוציאנער א ו  .1905 יאר ״
G ײגער ר װען פרי, דעד אין אז פ האבן טי ן קוי טן פו ײ  דערזען װ

ט עם אז װאלד, דורפן ך צי ך א זי ען פון רוי מ , פון קוי ז י ו ר האבן ה  מי
ט מע אז געװאוםט, ריי ך ג ט אונז פאר זי ק, ׳װארעמען א מי שטי  אדן פרי

ר װעלן באלד אז בן מי הוי ט אנ  דערפילן־ העק שארפע אוגזערע מי
פליכט, אונזער

ך יװאלט איך ײן װעלן אוי ײבן צו קינםטדער א ז ר ש ענע גא ײד י  פר
שן, עלטערע פאר־׳פאלק דער פון דן 19 דערזען ד,אבן זיי װען מענט  אי
ך בא ן זי ״ אי ע אלע און הויז סטיג ע פרײלעכע רו ג שן, ױנ ען םענט ו  ו

ײ האבן ען װעגן טראכטן געקאנט ז ײנג בר מענ א ל צוז פי י ו דן אז  -איין אי
ײן ר װען אז געטערקט, אפילו האב איך טאג א ען מי ײנ  גע־ פארטיג ז

טן װארן ק מי שטי ר און פרי ך האבן מי ן זי י בן שו הוי ע פג  די פון אוי
ך האט פדעצעד, ט אלטיקע די זי ן די מי ג י ר בא ;עבעטן או  מאן, אי

ײ זאלן ך ז ט זי לן, ני ״ זאלן איי ך ז  נאבט גאנצע א כמעט אפרוען, זי
ט ן פראקטישער געװעין איז מאן דער אבער געשלאפן. ני  19 איר. פו

ט מענטשן ע 10 מי םיג רפי ט יעדער איז — פי נו טײער. מי
ך טוב. ױם א װי מעיר עפעם כעװען אונז פאר איז טאד״ יענער  אי

ט װײם וי װי ני ך אז ך זאל אי קן, זי רי םד ל אוי ם א װיי ב ױ ט טו ײנ  מ
ען גראד איז טאג דער אבער דו, פון טאג א דאך  פוך טאג א געוו

ט װאלד א רײםן — ארבעט שוױערער  הילן? דער אן װארצלען די מי
שין א פון ז מא ט אי י ײער נ , לײבטע די פון ז אנן  עס •איז דאך און ז
ן טאג א כעװען אוגז בײ ם פרײד. פו ײנ ט־ א צו הילף די איז א וי  נ

ם, באדערפטיגן, טנ װיי ר וואם דאם, איז צ ך האבן קבצנים מי  דער־ זי
ר װען קראפט א װי פילט ען מי נ ט. זיי ר פאראייניג  דערפילם האבן טי
ר װען און קאאפעראציע פון טעפ דעם וי קאגען מי ער לעבן אז  אונז

ד, אזוי לעבן גאנצן ר װאלטן פאראייניגטערהיי ט מי װעט ני םגעהאדע  אוי
ל פי טן אזוי ן װאם פאראזי ג י ו ר װען אוים• אונז ז ײנ־ לעבן מי  פארא

ט ײ רה ע ט ך װאלטן ניג ט זי ען געקאנט ני ל אנפלאדי פי י ו װקעס אז  פיא
ען װאפ עקםפלואטאטארפ, ײנ ט. דער פאר קללה א ז שהיי ן מענט  או

טן שרעק אונזער ם׳האט װאפ איז דריטנם, שני ט װי אפגע  מעםער. א מי
ר װען ען מי נ ״ מען אהער ז סע די פון געקו רוי  זוער שטעט, װעלט ג

ז אי װען פ׳ האט װער און שוםטער, א יװער איון בעקער א גע טן ם׳ שני  גע
ת געזאכזלט און פעלנלעך ר און באלעבאס, פארן אוצרו א האבן מי  ד
י דערפארונג, אן און בויערם און פארמערם וױערן געוױאלט ען או  וו

ײ ך האבן ט ט באגעגנט זי ט א מי נ ז י גן טו ארי  פארשטעלט װאס װאלד י
ע און היימל, דעם ביג ר האבן ערד, די פארדעקן װאם בלאטעם, איי  מי
ר אז געשראקן, זיך ך װעלן מי ט זי ר דער מי ט נאטו  וויען ספראװען. ני
ר ײן דעם פאר האבן מיר װאם דערזען האבן טי פגעטאך טאז. א  אוי
ער איז ר אװןגק. שרעק גאנצע אונז ך אין האבן מי  שטאלץ, א דערפילט זי

ײל ר וו ען מי ײנ ט ז גלײך. מענטשן מי
ש, דז ברי קאנאדע. םאםקאטשעװאן, אינדענ

 פון נאכמענבערג, דארויד איך,
. . . זאג בידזשאן, בירא־

ב איך ך גי ז װאס קלער, א זי ען אמאל אי  געיו
ד װי — ? גאבמענבערג דא
 פון ׳בעינדױזשניק א טרעגער, ארעמער אן

שעװער דער  ראמאנאװקע פארשטאט בעדדיט
םן און פארשװארצט ערי סג  תונ־ אין געװארן אוי

ע שפעטער און קעלט אין און גער ײנ  פאר־ מ
םגעבעטן גראשנם הארעװעםע  װי גביר, באם אוי

ך נדבה. א ט, א געװען בין אי  נול, א גארני
ז װאס אבער ד אי װי א ? נאבמענבערג ד ט צ — אי

ן ב ע ל ײ )1938 (אויגוסט־םעפטעמבער׳ נ

ראטנפארבאנד, יפון יבירגער אנגעזעענער אן
ין שעצט טען ך ארבעט, מי  קליי־ א כבוד. האב אי

ט ״ ק י ק װאלדהיימער דער — נ װירטני  קאל
ד װי א  אלטער דער אין אמאל 1 נאבמענבערג דו

ײט ך האב צ ט אי ם גיעשטימט, ני ע ט האט ק״נ  ני
ז צי אןינטערעםירט, ף פאראן אי  װעלט דער אוי

ד א עפעם װי א , צי נאבמעגבערג, ד ײן  אבער נ
ד ;«יז איצט װי ט נאנמענבער דא ײן ני  און קיי ק
״, פ ך ש ב אי ם קליי ער אין אוי רונג אונז  רעגי
ײן  א ביגלעד, ח׳ ד־עם דעפוטאט אײגענעם מ

, א שוםטערפ ן ו  מענטש. איבערגעגעבענער אן ז
ט אונז האט ער אג עז לן צוג םפי ײן אוי ב ז און חו

זן קעמפן עגן סון= בי ם די ;  פאלר״ פון שוגאי
 אנדערע און בוכארונצעם טראצקיםטן, די געגן

ען. אנ ם װעט ער אוון שפי ו־וארט. תאלטן געווי
ך — איר הערט ן דאך בין אי  אלטער אן שוי

ן מיר, איז יאר 63 מאן, ״ ײן און בארד ט  מ
ן איז קאפ י רוי, שו  שרנא דער נאד זאל אבער ג

ר בא אהערצו. קריבן פרואװן ז מי ־ אי גזיי  םו
ײט נעטװעגן עגר ד און ביקם א אנג װי  נאב־ דא
ל מענבערם י פ וויעט קו א, רעם טרע&ן, אי  שונ

ד װײל װי א ט קאן נאבמענבער ד םן, גו  כעסער שי
ע. צעז אנדערע װי ר מעגט איר ױנג סלויבן. מי

װעלטמאן. ב פארשריבן
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ת׳ניקעס  I מלאך־הםו
 I טויט־פארשפרײטער

ט דוען י  ז.לוםט אייער נ
אן  מאבט, נ
 געלט, נאך

דן ון1א רו מאלט  פרי
ף געהערשט  חעלם• דער אוי

לן פעלקער  װי
 בשלום, לעבן
א ב  — המן וי
 איר, קומט

 שװארץברוינע
ם, װאלי ײ  ט

 חרוב־מאכער איר
 לענדער, און שטעט פון

ר ע ט רגינ א ^פ טו ל  1 קו
ע צי א ז לי מי  1 שעגדער צי

ע ם׳ או  בלוט־באנדע, מי
! אונזער ק טי יי ו  ו
ער  1שאנדע אונז

 איר ש^־ײט האם
ר דורך ע  א״

 סם־פראפאגאנדע.
ט  טוואםטיקע דער םי
 ארעפ׳ אפן

טן  טײפל םי
הארצן, אין
קע דאס העלע, ר#ם ליכטי

ם שםייכלט  פני
ה חי כ׳ מ  זי
 שפאצירט פרײד

ם ביז קז$פ פון  ;פי
ס איז אלץ ײגג  — א
ם געם  I געני

 קול פר״לעך א
ן לאזט י  : הערן ז
״ יאר ״צען שאז דז רא־בי  בי
שטערן״. שייגעגדע ״צען

2.
 ליב, איז *לץ
ז אלץ ן, אי  שיי

 מענטשן טאנ-צן
ס רוי  — קליין און ג

װילט ך ם׳  יעדן זי
ײן האפקע א  ג

ם רוםט מע און  אוי
:גערן י«ר י ז

שאן״ יאר ״צען דז רא־בי  בי
ענדע ״צען שטעו־ז״. שיינ

3.
ן זכדיון אי

ף ך אוי ש א גי  :אויף> סי
? ערשט לאנג װי ע ײג  ט

ט ײנ שוב, א ת י
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1 ט ס י ש א פ 1 ד ן צ
»נטי־מלהמה־מאנאט) דעם (צו

 פארשװ#רצן. איר זוכט
ט טראגט איר ך טי  זי

רבן, ע. חו אינ  רו
 : טוםטערן לעצטע די

 כינע. און שפאגיע
 נאר קאנט איר װאו

 ■אויר צינדט
ט. דעים מי ק ײער־  פ
ך לאזט עם װאו  זי

 איר ברענגט
ת, דעם טו ה ך א  טל

! ט י ! טו ט י ט טו י 1טו

 מגפה־ב^צילן, איר
ײן כאטש שםיג^ און קל  ני

 הויפט־ראלע די
 שפילן. איר װילט

בן צום  אן אוי
ר רײםט ך, אי  זי

ט ע מי ר ע  א״
ציין ל־ ײז  מ

ר בײסט  זיך. אי
 עקלהאפטע איר

 !מלחמח־צינדער
ם לעבן דאם לעשט איר  אוי
 קינדער. אונזערע פון

ען, מענער, רוי  פ
ג אלט. און ױנ

 װאלד־גזלנים װי
 גאםאלט, איר
ט  אלע מי

 מארד־מיטלען
 — פאראנען נאר װאם

אזן טאנקען,  ג
 עראפלאנען.

ק א ווואו אי  פלאץ רו
 — אים צעשטער נעם,
ע איר מ״נ ע ת! ג שו  נפ

קע כי  יװערים! קרי
 צעקאליעיטשעטע בא מי

ף  של^כט־פעלדער, די אוי
 געדערים. די אין ברעגען אוייך זאל
ען, די אין  לונג
רן. רי אין  ני
 שוידער־טעם פולן דעם

ר זאלט  אי
רן, אלעמאל  שפי

ז ק^פ פון ס, די בי  פי
לן, אלע אין  טיי
ן נאר י  דאקטאר, קי
צין, קיין די ע  מ
ך ז>ול איי
ט ײלן קאנען ני  .ה
ײך זאל מע  א

עו םוזן על רז א  פ
ן טין. םפעציעלן א אי קאראנ

איר״
 פארשװעכט זואם
ן. מענטשלעכן רעם ; מי

ר)« םטן י שי  !נאצי־פא
 שמאל־קעפיקע

 1 לןאדיעריםטן
ט  אלעמאל ני

ת איר זר־עט  מלחמו
, ן י נ צי

 קאשמאר, א װי
 חלום ׳בייזער א װי

װעדן איר װעט ש אר  פ
 בלוט פארגאםענעם אין

 דערטרונקען״ װערן איר װעט
ף צעשעדיקטע א װי  שי

 סוף כל םוף איר װעט
ען אפגרונד אין ק  זינ
ט ף קללה א מי  ליפן די אוי
ײך מען װעט  א

 דערמאנען, אלעטןזל
ס איר, ע ק ני ת׳ מו ה ך א ל  מ

 ! קאפיטאגען מארד
 :דערציילן מעט

ע א תינ װארץ־ב  פע-םט, ש
 פארבײ. א)ון געווען
יי באגלײטן עם לאמיר

ט קן א מי ״ דרײפאטי פ  :ש
! טפוי ! טפוי ! טפוי

ן ע צע ד נ פ נ י י ז ש ר ע ט ש
ך טראנםפארמירט  זי

 ;כשוף דורך װי
 דורכגעבראכן

 שװערן, דעם חעג דעם
״ יאר ״צען שאן דז רא־בי  בי
שטערן״. שײגענדע ״צען

4.
ק, — פריער די  ליי

ער, איצטער  הייז
 — דערנער פון פלאץ

ט ײנ ער, א ה  שפ״ז
ט עס ״ ט און ג ײ  ג

ם ער, דער פארוי  װייז
קײנער גישטא ' 

 — םארװערן זאל
שאן״ יאר ״צען דז רא־בי  בי
ענדע ״צעז ײנ שטערן״. ש

5.
 הארץ דאם קאן
ט בר<יז דעם  העלטן, ני

ך קלײבן געזאנגעין  זי
 שפאלטן, צו

בן דעם מל לי  הי
 באשטראלטן, דעם

ך מערן שטימען  זי
:מערן און

שטערז״ ש״גענודע ״צען

״ יאר ״צע[ אן ש ת בי ע־ ר  בי
נ).

ט ר״ ך מען פ  זי
 יװייט, נאענט׳ פון

צט גר?>דע  אי
ט אזא אין ״  צ

דן װערן  אי
ײט. דא  באנ

ט  ירבלען שטאלץ מי
:פיאנערן די

שאן יאר ״צען רא־בידז  “בי
שפזערן״ שײגענדע ״צען

7.
ט װכט טן ני  ביי
 ער. לאנד דאס טער

 אויועקגעװארפן
 שטעקן־װאנדער,

 דא הענט די נעמט
 פאגאנדער. פריי
ך פארבלײבם אלץ  חז

 — קערן און פראצענט
 בירא־בידזשא,!׳" יאר ״צען
ענדע ״צען שטערן״. שײנ

8.
ט דן, בלויז ני  אי

ר ^ ע ײט י ; פר ך י ז

 ווינקעלעך אלע אין
ײט  זיך. צעג

ז אי  נאטירלעך ם׳
ך פארשטײט און  — זי
ט םע ף קלינג  אלע אוי

 : םקגוערן גאםן,
אן׳ יאר ״צען ש דז בי א־ ר  בי
ענדע ״צען ײנ שטערן״ ש

9.
 בליוכער מארשאל

ן. און ני לי א  ק
ר ע ״ ב, צום גרום ז  ױם־טו

עו אלד5 ע אג  — ב
ע די ט  ארטײ רוי

ײט איז ען, צו גר  דינ
 טאן שלעכטם נאר זאל

 — פארקלערן װער
״ י#ר ״צען שאן דז רא־בי  בי
ענדע ״צען ײנ שטערן״. ש

־.0
ען ר״ ך פ  אלע זי

ך  טאלן, און בערג אוי
 דען האט װער

ך געקאנט  — מאלן זי
 אזעלכע שפילן

שע  ראלן היםטארי
ש אלם די לאנד אי

)1938 (אויינוםמ־םעפטעםבער. נײלעבן



ם ע י י ן נ ו ן פ א ש ז ד י ב ־ א ר י ב
 ארטעל אינגםטן פונם דערפאלג

בירא־בידזשאן אין
ז מעבלער״ ״דער ארטעל אונזער  דער אי
ן אינגסטער ן אינגםטער דער געגנט, אי  דער אי

ן סיםטעם  ױלי אין װאלד־געװערבפארבאנד. פו
 און נלענטשן, 6 םך־הבל געצײלט ער האט 1937
ן ארבעטן איצט י ן שו  מענטשן. 50 ארטעל אי

ט ע די טי ענ ג ת איי חו ר האבן כ ט מי בוי ע כג  אוי
ר־געבײדע, א  האלץ־בא־ אײגגעשטעלט פראדוצי

ע ארבעטנדיגע ט ר אניזי ט װערקשטאטן, מעכ  אן מי
באװעגער. אײגענעם
ײםט אן טאג ערשטן פוגם ט װ  ארטעל דער ני

ט פון לן ני םפי לו פראדוציר־פלענעד. די אוי  אפי
ען ארטעל־מיטגלידער די װען דאן, ײנ  געוױען ז

ען יביים פארנומען י  פראדוציר־געבײדעם, די בו
ײ האבן ך ז אזן פון פלאן דעם אוי סל  פרא־ ארוי

ע צי ק םגעפילט. דו אר טן1 צום אוי אנו  1938 י
לט ארטעל דער האט םגעפי  פראדוציר־ די אוי

ף פראגראם  געהאט האט און פראצענט 175 אוי
ח ריינעם ױ רובל. 11500 ר

ך גזי די טנ ריי סן צום ג רוי  צװישן־פעלקער־ ג
ם פראלעטארישן לעכן ב ױ  מאי טן1 דעם טו
ר האבן שע א פאנאנדערגעװיקלט טי סטי אלי  םאצי

טע פארמעםטוגג. כנ םכעציי  ארבעטם־טוםטערן אוי
ן ײז ו  חברים די םטאכאנאװצעם בעםטע אונזערע ו

װ ד״ גלוכאװ מ^נאםטירםקי, ױל־ ױדע, גלוכא  ל
ן, סין, ציפערמאן, גענדעלמאן, קי א  א־ון פיקער מ

ט טאי טן1 צום אנדערע. מ ט ארטעל דער קו  מי
פראדוציר־ דער : דערגרײכונכען פאלגגדיגע

ז פלאן סכעפילט אי ף אוי  — פראצעגט 131 אוי
ר ע געגעבן האבן מי ף פראדוקצי י ט 112 או זנ י  טו

ן רובל אי ) אוומענדלעכע די ( זן ריי  אנשטאט פ
טן 86 עס 12 ;פלאן לוי לי ע פאמי ײ  איבער־ נ

ך האבן װאנדערער ן זי  קװארטאל ערשטן אי
ער אין ארײנגעגאסן  ארבעטן און ארטעל אונז

ט קעמפן איבעדגעגעבן, ם מי אז טוזי  טראגן פאר ענ
םטאכאנאװעץ. ערן־גאמען דעם

ט םטערונג טי ײ  ארטעל־קאלעק־ דער האט באג
װ מען טי ענו פג מונג די או שטי א ק פון ב  װצי

ב דעם װעגן הוי לן צו קאמפאניע דער פון אנ  װיי
ן  ארטעל־מיט־ די רספםר. פון אויבער־ראט אי

ך האבן גלידער מען פארפליכטעט זי  ט$ג צום קו
אלן די פון ט זו ע מי שטיגענ  פראדוציר־ איבערגע

ט פלענער, םן און דערלערנען גו  דעם קלאר װי
ער פון װאל־געזעץ  קייז קאן עם רעפובליק. אונז

ט צװײפל , ני ײן אמען אז ז טן צוז שן מי םאװעטי

 שטי־ ארטעל יאונזעד פון חברים די װעלן פאלק
 קא־ די פון בלאק פונם קאנדידאטן די פאר מען

טן ס שע. און מוגי מפארטײאי  ערשטע די און או
ר װעלן שטים םן אונזער יפאר אפגעבן מי רוי  ג
ען און פירער  װאם םטאלין, חבר פאטער טריי

לעבן. גליקלעך א געגעבן אונז ה#ט
י דוי דערפון, עקזאמען ערשטן דעם י ר אז  מי

לן ם פי ר װעלן פארפליכטוגגעין, אונזערע אוי  טי
а 7 מאי■ טן5 דעם האלטן яאי טן  צופ — ט

ײ ל בי ן ױ ער פו ט אונז ך עפגט — געגנ  דער זי
ײן װעט ער און קינך^ר־גארטן, שטאטישער  ז

שטאטעט םגע ט אוי ער מי ז ימעבל. אונז אי  אונ־ ם׳
ײן זאל מעבל דאם אז ערן־פליכט, זער  מום־ ז

טערהאפטע.
ר אנן מי זאל מען השתדלות, א דערלאנגט ה

ר ארטעל. אוגזער פון נאמען דעם ענדערן  טי
ער זאל טע אז בעטן, שע אונז  אלץ־ און היפ

עטונג װאקםנדיגע טערנ בן אונ  דן׳ס טראגן דערלוי
שאן״. יאר 10״ נאמען דז רא־בי ר בי  פארזי־ מי
ר אז כערן, ט נאמען דעם װעלן מי י פארשעמען. נ

טשערנאבראד, כ.
מעבלער״) ״דער ארטעל פון (פארזיצער

 זײער דאטקעס און שאכמאטן
בירא־בידזשאן אין פאפולער

ערט האבן טעג 25 עדוי  ױיבילײ־טשעט־ די ג
אטן אנ ן פי שאנער די פו םטן בירא־בידז  שאכמאטי

ט דאמקע־שפילער, און מע װיד  יאר־ טן10 דעם גע
ז קאטן» דער בירא־יבידזשאן. פון טאג װען אי גע

י, י  — םאדערן נ
שאז יאר ״צזין  “בירא־בידז
ענדע ״צען ײנ  שטערן״. ש

11.

ך  מארבן אוי
ט, װי פונקט ײנ  ה

 שטײכלט״ אנטכןעגן
ט; נלימערט, ײנ ש

ד רב — האםט דו אי
ר אין — ט א מי פריינ

קושט װאם לא:ד א אין —
ט און — ש ם װי  טרערן. אוי

שאן יאר ״צען רא־בידז  “בי
ענדע ״צען ײנ שטערן״. ש

12.

 אװאדע. יא
? ען ד װי

שרײבן אלץ . בא
»ן קאן פען ק

ײן מוז טען  דארט »ל
ן ״  : זען און ז
סן דעם דוי — װאוטדער ג

 — געשען איז װן>ס
שאן״ ײלר ״צען דז בי רא־  בי

מי ״שטערן ענ ײנ צען״. ש

ב לי  איז װאם פעליעטאן, כאשטאל׳ם חבר אין װאם דעם, (צו
ן געדרוקט געװען מער לעצטן אי ״ נו בן ע ײל ען ״נ ײנ  אריין ז

ן, פארדריסלעכע פאר א ײז ר קן ג ר דרו  פעליןך דעם איבער ד>) מי
דעדאקצי־ע.) — נאכאטאל טאן

ן ב ע ל י י 27)1938 (אוינוםמ־םעפטעמבער׳ ג



 די פון אנהויב אין באזונדערם שארפער, א
 געװען, ניט זייינען רעמי קײן : טשעמפיאנאטן

 דער אייין פארשפילט. אדער ג־עװאוגען אדער —
 אביםל לאגע די זיך האט העלפט צװייטער

 באװייזן גענומען זיך האין עם — געענדערט
 לעצטע די האט שאכמאטיםטן די פון רעמי.
 קאמוניםט דער געשפילט אויםגעצייכנט טורן
 מ. קארטשמינסקי ח׳ פעד־שול פון סטודענט דער
 שאכמאט־ טיטל דעם אויםגעקעמפט טאקע ד.אט ער

 פון ׳בירא־בידזשאן. שטאט דער פון טשעמפיאן
 די פון .15 געװאונען ער האט אויגלעך 17

 פארנומען ארט צװײטע דאם ד.אט שאכמאטיםטן
 ביי־ ה׳ אייזנבאן־טעכניקום פון םטודענט דער
 דער — ארט דריטע דאס אויגלעך). 14( פעץ

א״גלעך). 13 ,5( גלאזמאן ח׳

 געשפילט זײגען דאמקעם־טשעמפיאנאט אויפן
 פאר־ האט ארט עירשטע דאם טורן. 11 געװארן

 פארבינ־ (געגנטלעכע גארדאן ח׳ דער נומען
 א״כ־ 9 אנגעקליבן האט ער דונגם־פארװאלטונג).

 טיטל דע־ם אויםגעקעמפט און 11 פון לעך
 צוױיטע דאס שטאט. דער פון דאמקעם־טשעמפיאן

 דער צעטיילט זיך צװישן האבן ארט דריטע און
 דער און (מלוכה־טעאטער) ל. זשאלקאװער ח׳
 8,5 צו האבן װעלבע )פעד־שול( פעלדמאן ח׳

אייגלעך.

 אז באװיזן, האבן ױבילײ־טשעמפיאניםטן די
 דאמקעם־ און שאבמאטיםטן בירא־בידזשאנער די

טעכגיק די : דערפאלגן געמאכט האיבן שפילער

 און געיגנט אויטאנאמער אידישער דער אין
 בירא־בידזשאן שטאט דער — צענטער אי-ר אין
 פא־ זיך בויען עם בויאונג. גרויםע א ׳גייט —

 הייזער. װאוינונו.־ ביבליאטעקן, שולן, כריקן,
 דער פון פארינעם װאקסנדיגן אלץ אט־דעם בא

 דער פון ציגל־איגדוםטריע די האט בויאוגו.
 באזוגדערם א געגנט אויטאנאמער אידישער

 צױ״ל־אינ־ ארטיגע די אבער באדײטונג. גרויםע
 האלבן ערשטן פארן שלעבט. נאך ארבעט דוםטריע

 אויםגע־ ניט ציגל־זאיװאד א״ן קײן האט יאר
 ״קירפיטשיקי״ ארטעל דער פראגראם• די פילט
 פראצענט, 56,4 יו= או פלאן דעם אויםו.עפילט האט
 פי־אצענט 29,4 איויף — 7 גומער זאװאד דער

װ. א. א.
 פון שטאטקאפ דער האט 1938 ױלי טן5 דעם

 רעדאקציע דער מיט צוזאמען פארטײ דער
בא־ א צונויפגערופן שטערן״ ״בירא־בידזשאנער

 זיי פארבעםערט, זיי בײ זיך האט שפילן פון
 זיך בארו׳אויגן אבער טעאריע. די אויך באהערשן
 דאמ־ און שאכמאטיםטן אונזערע ניט. דארףמעין

 פארפול־ ארבעטן, םך א נאך דארפן קע־שפילער
זיי• קומען

 אינזשענער־ און םטאבאנאװצעס די פון ראטונג
 ארטעלן׳ ציגל־זאװאדן, די פון טוער טעכנישע

 באראטונ^ די בויאונגען. און בוי־ארגאניזאציעם
 100 העכער בייגעװען זײנען עם װעלבער אויף
 װעגן — פראגן די ו.עװי.דמעט געװען איז מאן,
 און ציגל־פראדוקציע דער פון צושטאנד דעם

 פלע־ די פון אויםפילונג די זיכערן צו װיאזוי
 הויכ־ מיליאן 10 1938 יאר אין געבן — גער

 אוים־ האט באראטונג די ציגל. קװאליטאטױוע
 םליאז־ חברים די פון אינפארמאציעס ;עהערט

,1—2 זאװאד פון דירעקטאר (טעבנישער בערג ( 
,7 נומער זאװאד פון (דירעקטאר פשעניטשני ( 

 ״װפעריאד״) ארטעל פון (פארזיצער מאקאראװ
 ״קירפי־ ארטעל פון (פארזיצער גרושקא און

 פאנאגדערגעװיקלט זיך האבן נאבדעם טשיקי״).
 אנ־ האבן עם וועלכע אין דעבאטן, לעבהאפטע

חברים. 24 ט״לגענומען
 מוליער־בריגאדע דער פון בריגאדיר דער

 (״בירבוימא:־ מוכין ח׳ סטאבאנאװעץ דער
 עס װאס ציגל, די אז אנגעװיזן, האט טאזש״)

ען ״קירפיטשיקי״, ארטעל דער פראדוצירט ״נ  ז
׳קװאליטעט. נידעריגער א פון

 זאגט — פאטערן, צו אויס קומט מיר —
, ח׳ דער ן י נ  בדי טאג, אין שעה2—1 — מו
 ציגל, ו.וטע אויםקלײבן טאטערניש גרוים מיט
 אנשטאט צומאל אוים איך לײו. דעדפאר און

 1—2 בלויז — טאג א צי־.ל טויזנט6 —5
טויזנט.
״קירפיטשיקי״ ארטעל פונם פארזיצער דער

 ארטעל פונפ םטאבאנאװקע די און ברושקא ה׳
 דער פארװאכ דערצײלט, האבן לאבאדע חי׳טע

שלעבט. אזוי ארבעט ארטעל
 גלענצנדיגע רײ א פאראן זײנען ארטעל אין

 יעװסײענקא, טשערנישאװא, װי סטאכאנאװצפע,
 דדי אבערי אגד., און גארד״עװ דעװיאטאוו,

 :יט ווערט םטאכאנאװצעם די פון דערפארוגג
ארבעטער. איבעריגע די איבערגעגעבן

 האט מע אז זיך, באקלאגט גרושקא ח׳ דער
 צייט דער צי ארויםגעגעבן ניט ארטעל דעפ

 פלאנאװער דער אז געלט־מיטלען, נויטיגע די
 געװערב־ געגנטלעבן פונם פדאדוציר־אפטײל

 עפ־ ח׳ אפטײל טיטן (פארװאלטער פארנאנד
• אן ניט ארטעל מיטן פירט שטײן)
 טיאצקים־ די — פאלק פון שונאים די —

 די פאשיזם, פונם אגענטן טיש־בובארינישע
עי האבן דױוערםאנטן און שעדיגער ״  סך א ז

 שטאט די בויען פון געביט אין אנגעשעדיגט
 ארויסםרע־ זיין אין זאגט — בירא־בידזשאן,

 געגנטקאמװירט פון תויפט־אינזשענער דער טונג
ג :יט נאך װערן עם אבער — קרייץ, ה׳  עײוגנדי

 די שעדיקע־״. דער פון פאלגן די ליקװידירט
 ציגל- די וואס דעם, אין באשטײט הויפט־צרת
 קװאליטעט. שלעבטער א פון א־ז פראדו־ציע

 פרא־ איבערמאכן איוים אונז קומט מאל פיל
 דעם ב־יען געבײדעם, יענע אדער די פון יעקטן
 בע־ פון שטאק אונטעדשטן דעם אדער קעלער

ל ציד.ל, אנשטאט טאן ״  ניט האלטן ציגל די װ
 פיל־שטאקי־ א פון דדיקונג נזיטיגע די אויט

געיביידע. גער
 אר־ :ײן ציגל־זאײאדן די פון אגפירער די
 אז ״טעאריע״, שעדלעכע א געשאפן האין טעלן

״ ,־וילן דעם מיט ״אויװן־ציגל״. ארויס לאזן ז

ן ב ע ל ײ >1938 (אויגוםט־םעפטעמבער, נ

גלאזמאן
שטערן׳ ״בירא־בידזשאנער

אכדזשעלעם לאסיערלעכער צענטעראנדזשעלעם לאפ

איקאר
פיקניק

 םן21 זונםאג,
אוימכם

 װערדוגא אין
סלוב, האונטרי

עםטעט) (װערדוגא 1938
שפײז כעםטע די און געימם שװימען, טאנצן,

 ארײנגאנג. בײם ם25 נאך — ם10 םענט.,טיקעטם 35 אײנטריט
פרײ. טראנםפארטאציע

בײטאג. 12 ביז אינדערפיב 9 פון עװענױ ברוקלין 2706 פארלאזן װעלן באםעם
D IR E C T IO N S :  Go on San Fernando Road to Verdugo Road to La Cresenta  

from  La Cresenta to Honolulu to Picnic Grounds
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י  פראדוק־ דער אין בראק דעם בארעכטיגן זי
ף גערעדט האצ דעם װעגן ציע. ר איי  בא־ מי

ײל פונם :אטשאלניק דער ראטונג  באזארגויג־אפט
ש״ פון אז ט אנ מ רבוי בי  דער קיםעלגאן», ח׳ :

ער שענ אינז פט־ ״ פון הוי ב־י שאנ דז אבי ר בי  ה׳ ״
שקין. ט שקין ח׳ טעלי  פארגעלייגט האט טעליט

װאדן אלע קאנצענטרירן  לעיבן שטאט פון ציגל־זא
אד״. ציגל־ארטעל  פאראן איז עם װאו ״וופערי

ײער ם־ קעי מע ׳װעלנער פון לײם, פיל ז  אוי
ע ארבעטן ױו ט טא װאלי ק כ ך ־זאט ער ציגל. הוי  אוי

ע א שאפץ פארגעלײגט אונג־לאבאראטארי  איויף בוי
אוון םפרו װאליטעט די אוי  װאס לײם, דיים פון ק

 קװאליטעט די פארבעכערט םך א אויו= װאלט
ציגל. אויםארבעטן פון

ף ז באראטונג דער אוי ט אי ײל םגעט  אוי
ע א געװארן םי שן 7 פון קאמי ף מעיט ם־ אוי  אוי
־ דעם, װעיגן פארשלאגן פראקטישע ארבעטן  װי

י ו רן צו אז אניזי רג ף ארבעט די א  ציכל־ די אוי
אדן אוו אן 10 געבן צו כדי ארטעלן, און ז לי  מי

ע װ טי א ט לי א װ ק ב ל הוי .1938 יאר אין ציג
ך האט באראטונג די װענדעט זי ט גע  א מי
ױו שע ארבעטער, אלע צו בר שענער־טעכני  אינז
װאדן, די פון טוער  ארטעלני־ די צו ציגל־זא
עגן ציגל־ארטעלן די פון קעם םן זו שלי ײנ ך א  זי
ן שן אי םטי אלי װעט םאצי  די איויםפילן פאר גע

פן פראגריאם ט און 1938 יאר אוי  פאזארגן דערמי
ען די ג אונ שאן פון בוי רא־בידז  דער פין און בי

ט גע-גנט ע גוטע, מי ױו ט א ט אלי װ ק כ ציגל. היי

 ליאלקע־ אידישער קיעװער דער
לןאלינינדארןז אין טעאטער

ן ט קאלינינדארף אי עפינ ך ג  דער איצט זי
ר ע ג צי ײנ שער ראטנפארבאגד אין א  ליאלקע־ אידי

ט געיבראכט האט טעאטער דער טעאטער. ך מי  זי
ער שטעלונגען די / דער ״לייז ר׳ ע ײז קע ב שי  ״

קע״, אי ע״ ז לי בו  די באטשאן״. ״דער און ״
ען שטעלונגען ט דורך גיי ם מי רוי  דערפאלג• ג

ך טרעט טעאטער דעד ם אוי  קאל־ די איין ארוי
אן. פון .ווירטן אן אינם װעט ער ראי  פאר־ ראי

ן .ברענגען ז א-ויגוםט• טן1 בי

קאלװירטן צװײ פון געװעט דער
ראיאן. סטאלינדארפער

ײער״ קאלװירט דער רפ טא רוי װד״ און ״  ״נק
ען עפינ ך ג ער בשבנוח, זי ײטן, לעבן אייי  צ־ו

ף ע דער אוי ע־ פון טעריטארי װנ ײ־קא  דארפ־ נ
װירטן ביידע ראט. ען קאל נ  פארמעג־ פעסטע, זיי

ע בא פאראיארן, לעכע. טיג ם ט־גינ  דער פאר גי
ען, גערעטעניש אדינגונג רטני־ די האבן ב ױי  קאל

דר״ קאלוױרט פונם קעס מיי אר ט רוי  באקומען ״
ף ט הילאגראם 4 צו ארבעט טאג א אוי  און ברוי

ט רובל פיר ציג מי עכ געלט. קאפיק־עם ז
ב אין היי דע האבן 1938 יאר פונם אנ  ביי

שן געשלאםן גןאלװירטן ך צווי  סאצגעװעט א זי
ף ע א אויםקעמפן אוי כ ך און גערעטעגיש הוי  זי

כן א דערשלאגן ארבעט. טאג פון ומירט הוי
ש די ז גערעטעני װירטן בײדע אין אי  קאל

ע א כ א פון צעינטנער 20 דורכשניטלעך :הוי
ץ העקטאר ײ קארן. און װ

ן איז אראפנעמען פון גאנג איז א־ער י  שו
ען, צד װד״ קאלװירט דער אז ז  אנ־ האט ״נק

בן הוי ע שטײן ג  ״רויטאר־ קאלװירט פוגם אפ
מײער״.
װד״ קאלװירט דער ארא״נעמען דארף ״נק

ן ב ע ל ײ )1938 (אויגוםט־םעפטעמבער, נ

 ארבן^טן עים קערנער־קולטורן. האקטאר 1000
ען 2 דא ב״נ מ א  קאמבײגער דער ״סטאליגצעם״. ק
ס ארבעט זאלקא ח׳  א העקטאר 30—25 צו אוי

ײן אין אבער טאג,  אויכארבע־ די איז אלגעמ
ען בײדע פון טונג ב״נ ט א ן ק אי ״ ײן ן נ לי א ט ס  ״

װד״ קאלװירט ע א ״נק ריג ע ד  פארגל״ך אין ני
ט םארבעטונג דער מי ע פון אוי ד ען כיי  קאמבײנ

ײער״. קאלװירט אין ״קאמונאר״ טארמ רוי ״
ך דערקלערט דאם  דער־ אלץ פאר פריער זי

ט, קווד״ קאלװירט אין װאס מי ז ״ג א אי ט ײן ני  ק
ע דיג גנ ענו  ,ידער קאמבײנערם. די װעגן זארג ג

ט װערט ארבעט פון גראפיק י ט, י ל כגעפי  די אוי
ט איז ארבעט ט. ו.וט ני ר זי אני ת ר דער א  בריגאדי

״ן איז קאלעםניק ל ט א ט ני ר ני פלי צי פ  אוייף די
 •דער האט דעם פון רעזולטאט אין אדבעט• דער

קזוד״ קאלװירט ן ״נ ז  1000 פון ױלי טן14 בי
 אין העקטאר, 350 בלויז אראפגענוטען העקטאר

ט, דער ר״ קאלװירט אין יװען ציי ע מ״ א־ ט רוי  ״
ן מען האט טן שוי שני  פון העלפט א כמעט אפגע
.300 — העקטאר 658 פון גערעטעניש, דער

ז זעלבע דאם ך אי ט אוי צו־ דער מי ט־  ברוי
 דער נאטור־אפצאל און בלוכה דער שסעלונו.

 קאלװירט דער האט צענטגער 2,600 פון מטס.
װד״ םגעפירט ערשט ״נק  ;צערטגער 1000 ארוי

שן, אן האט קאלװירט דער טי א מ א ט  אנ־ 6 אוי
ט איז ארבעט די אבער טערקעס, רט. ני אניזי  ארג

ער״ קאלװירט דער טארמיי רוי ן האט ״  פאר שוי
ט דער ״ רט צ סגעפי עו 1600 פון ארוי  — צענטנ

אנטארקעם. 9 בלויז דא ארבעטן עס און ,1000
ז אזוי ך אי ט אוי ג דער מי טונ ײ ר ג  צום צו

װד״ קאלװירט אין ־ארבס״פארזײ. ק  מען דאט ״:
ז נאך ט איצט בי בן ני הוי ע לן אנג באדן, דעם שיי

 יאװאוםטער קאװינאה; נ. דר.
 פון גרינדער די פון אײנער טוער,

 לאס־ אין געשטארבן איקאר,
אנדזשעלעס

ט, טן6 דעם שבת, ס גו ף »יז אוי  דער אוי
ה די פארגעקומען םעמעטערי לאון פארעסט  לוי

אקי, נחום דר. פון װינ א  געזעל־ באװאוםטער ק
אקי דר. טוער. שאפטלעכער װינ  געשטארבן איז קא

װעל־ פון קראנקהײט, הארץ א פון פרי פרייטאג

 אײערע װעלכער גאך היים, זומער די
װינטער. גאנצן דעם בײנקען קינדער |

 אויפזיכט אונטערן זענען קינדער די
 דאקטױ־ און נוירםעם גראדואירטע פון 1
 קאונ־ קאמפעטענטע פון אויך װי רים, 1
 יעדן אויף דערציער און לערער םילארם, |
׳טפיל. און םפארט פון געביט 1

 אין איצט גײט רעגיםטראציע
 בראדװײ, 799 קעמפ פון ^פים שטאטישן 1
.5־2898 גרעמערםי טעלעפ^ן ,224 צימער 1

טן תאט ער כער ז ?יר יארן. לעצטע די געלי  אי
יאר. 62 געװעו אלט

ף ען םעמעטערי דער אוי ײנ  פאר־ געװען ז
ט און באקאנטע הונדערטער זאמלט  פון פרײנ

 י־עײען װאלט עם װען פארשטארבענעמ. דעם
ט מער ״ םן לאזן צו צ ס װעגן װי קי׳ א װיי א  ק

ט טען, װאלטן טוי ער צװייפל, אן געקו ט  טויזנ
ײל מענטשן, ז פארשטארבענער דער װ  געװען אי

ף טעטיג טן כך א אוי עבי שן פון ג די  און אי
 און דרום־קאליפארגיע אין לעבן אלגעמײנעם

ט געװען א\יז אליי מאםן. די בײ ב
 םא־ אנדזשעלעס לאם דעם פון פארשט״ער א

ם ױ ר א ט רטמאן א. חבר און ני  געהאלטן תאבן קוי
רטטאן ח׳ רעדעם. קורצע  אין גערעדט האט קוי

 פארשםאר־ דער װאם איקאר, דעם פון נאמען -
ען געהאלפן תאט בענער  האט ליסאיער דר. ביי

ד א געמאלן ל י ם דר. פון י קי׳ א װינ א  אידעא־ ר
ײן װעגן ליזם, ר ז ע ג מי ״ לז  און טעטיגקײמז א

ן ״  דער צי און טאװעטן־פארבאנד צום ליבע ז
ארבעטער־באװעגונ־..

אקי דר• װינ א  און פרוי א איבער לאזט ק
ר״ קינדער• ד

רעזאלוציע טרויער
װע נאציאגאלע די טי עקו קז  איקאר פון ע

ף טרויערט ט דעם אוי אקי, ; דר. פון טוי װינ א  ק
 פון איינער געווען איז פארשטארבענער דער

ער אוגזערע  פרייגט איבערגעגעבענעד אן און בוי
שאן. פון און פארבאנד םאוועטן פון רא־בידז בי

ן י י ע ז ײטהארציג ר  ארבעט אונזער פאר שטיצע י
ט קײנמאל װעט װערן. פארכעםן ני

ך שליםן מיר  צאל כרויםער דער אן אן זי
ע פון ט, זיינ שן װאם פרײנ ט ײן װינ  פרוי ז
ן טרײסט א כעפינען צ,י קינדער 3 און  דער אי

 פארשטארבענעם דעם געװען איז װאם ארבעט,
טייער. אזוי

 עקזעקוטױוע נאציאנאלע
״איקאר׳/ פץ

 1 ד*ןלאר, 26 — װאכן 2 פאר :פרײזן
 I — װאכן 10 פון םעז^ן גאנצן דעם פאר
ד־^לאר. 150

 | ניט באזארגט לינדערלאנד קעמפ דער
 | א אויך נאר שפײזן, בעםטע די נאר

 1 זיך צו ניט ה^ט װאם קולטור־פראגראם,
אמעריקע. אין גלײכן קײן
 1 פאר־ איז קינםטלער שטאב גאנצער א

 1 ר״כע זעלטן די צוגרײטן בײם נומען
■ קימ־ערלאנד- לעמפ םון קולטור־פר^כראם
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 פארזיצער קונץ, טש פראפ.

 םעסרעטאר. אלמאזאװ, ש.

ער עפשטײן, אב ״ז אנ רג א

קינדערלאנד קעםפ



פאנו םפעציעלז דעם שאפן העלפם
דאלאו 5ססס, פה

 םאװעטן־ פון אוץ בירא-ביחשאן פון פרײנט »לע מיטגלידער, אלע רופט ״איקאר״ פון עקזעקוטױו נאציאנאלע די
 אדיפקלער-ארבעט, ארגאניזאציע-און דער פאר דאל»ר5ססס, פון עמוירדזשענםי-פאנד אן שאפן זזעלפן צו פארבאנד

נאװעמבער. אין װערן אפגעהאלמז װעט װאם קאנװענשאן, נאציאנאלער דער ערב װערן אנגעפירט דארף װאם

 יעדן פון חוב דער זײן דארף עם ״נײלעבן״. זשורנאל אונזער פארשפרײטן צו ברײטער העלפן דארףג פאנד דער
 זיכערן פון בירא-בידזשאז, װעגן מאסן אידישע- די אױפצוקלערן פון ארבעט אונזער טײער איז עס װעמען אײנעם,

 צו _ אנטיםעמיטיזם און פאשיזם געגן קאמןש דעס מאביליזירן פון און סאװעטן־פארבאנד פארן פרײנטשאפט זײער
מעגלעך. װי שנעל, אזוי פאנד דעם אט שאפן העלפן

:רוף דעם געענטפ־ערט שוין שטעט פאלגנדיגע האבן איצט ביז

עמױרדזשענםי־פאנד דעם פאר טײל זײער צוגעשיקט האבן װאם ״איקאר״־אפטײלונגען,

 - װאשיננטאן
— פיטםבורג

---------לינדען
— קלױולאנר

90.00
80.00 
60.00 
50.00

40.00 -------------------בראנזװיק נױ
40.00  -----------------------באפאלא

35.00 _ — —---------------נוארק
35.00 אנדזש. לאם בר. סאיד איםט

30.00  ------------------רױוער טאמם
25.00 ----------------- — פארטלאנד

25Ю------------- — פארה עזבורי 0

25.00  ---------------פאול םט.
25.00 — — — — םפריננפילד

25.00 — — —----------מילװאקי
25.00 —--------— — ריטשמאנד

25.00 -------------------------דעטרויט
50.00 — — — — הארטפארד

25.00 — —--------- — באםטאן
25.00 -------- —---------םאךפידרא

20.00 — — קאליפארניע אוקלאמ־,
17  -------- — פעטאלומא .00

15.00 — --------------------אמאװא

א םאן 15.00 — —---------אנטאני
15.00 — — — רעפידס גרענד

1--------------------םיטי קענזעם 5 .0 0
12.50 ---------------------פילאדעלפיע

1----------------------- םיטי םױ 0 .0 0
10.00 — ---------------גלאװערםװיל

10.00 — — — בר.) (האליװאוד
1-------- — ---------------דולוט 0 .0 0
קאר׳/ עליכם שלום 10.00 י. נ. ״אי

5--------------— — םיראקױז .0 0
 5.00 — י. נ. ״איקאר׳/ יאנקערם
3.00 — — א. א. א. ,7 ברעכטש

 אין נעדרוקט זײן װעט פאנד, דאלאר 5,000 דעם צו חלק זייער נײגעטראגן האבן װ-עלכ-ע יחידים, אלע פון ל^סט פולער א

״נײלעבן״. נומער קומענדיקן דעם

פאנד. װיכטיגן זײער דעם צו חלק אײער צו טראגט

ארבעט. אונזער אנפירן אונז העלפט בײשטײערונג. אײער ארײן באלד שיקט

W \װץ,2 בגש^דלנז פדאפננגזאר nus
Ш. ד א ו ב ע ר ^

лвтюлн פפשבױין, אב.

ן30 ב ע ל ײ )1938 (אויגוסט־סעפםעסבער, נ
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״אקאו״־שלאגלעו פאר טונ ױם פואכטפזלעו א ן
אנדזשעלעם לאפ אין

קרופין נ. פון
״ פון לייענער די בן ע ל ײ ז ״נ ן אי י  פוץ שי
ן איקאר דער אז באװאוםט, לאגג  לאם אי

 לעבעדיג־ דער פאר פאררעכגט איז אנדזשעלעס
ע. אקםױוםטער און םטער אצי אניז ײן דורך ארג  ז

ײט, טאג־טעגלעכער פארצװייגטער  דורך טעטיגק
ע נ  דורך און אקציעם ברײטע דערפאלגר״בע זיי

ן י י דיגן לעבעידיגן, ז  אלע צו איגטערעס שטענ
 די אן רי־רן װאם פראגן, געזעלשאפטלעכע

שע ברײטסטע די ך האט מאסן, אי  לאם־ דער זי
פ געמאכט באליבט איקאר אנדזשעלעםער ״  ב

טן ר״  װירקזא־ א געווארן איז ער און •עולם ב
ף כח מער ט גאם. איידישער דעיר אוי  רעכט מי
ט איקאר אגדזשעלעםער לאם דער האט  פארדינ
ע. א פון נאמען דעם םטער־ארגאניזאצי  די מו
ג, פאר געקראגן האט ער װאם פאן, נ ענו כ ײ צ ם  אוי

ם עד אנדזשעלעם לאם האלט ױ  ד.א;ץ אן :אך ת
ך ט און הוי װירדע. און שטאלין מי

אי־ אנדזשעלעםער לאם דער האט מאל דאכ
זן װידער ־אר װי ע ל, א ג שפי  ־ען ער אז פיי

ע א ווערן םטער־ארגאניזאצי ך מו  װער־ אין אוי
מיטגלידער. בירן

 אונ־ האט איקאר פון קאמיטעט שטאט דער
ע קורצע א טערנומען  מיטגלידער. פאר קאמפאני

ע די ערט האט קאמפאגי עדוי ז ג  וואכן 6 בלוי
ר צײט. שט האבן מי  קאמפאניע די געוואלט ני

 פארענ־ צו זי באשלאסן און לא:ג צו פארציען
גן  מיר צײט. באשטימטער דער צו פונקט די
ך האבן ע גאנין א געשטעלט זי ענ ד ש״ א  קװאטא ב

ען — מ ע ר״ננ דער 250 א טגלי  טן15 דעם פון מי
ז אפריל י  קאמ־ די פארענדיגט מאי. טן28 דעם נ
ע ר האבן פאני ט מי  דער־ מיטגלידער. 210 מי
 קװאטא. דער פון פראצענט 85 צו קרוב כרײבט

ט דא זאל אנ עז ר װען אז װערן, ג ן מי ע נ ״  צז־ ז
ר האבן קאמפאניע, דער צו געטראטן ן מי  שוי

 איבעררע־ און רעגיםטרירטע 500 ארום געהאט
ר האלטן איצט מיטגלידער. געסטרירטע ן טי י  שו

מיטד״לידער. SOO צו קרוב
 איג־ געװארן געפירט איז קאמפאגיע די

ש. און טענםױו ען כל קודם םיםטעמאטי נ  זיי
ײלט םגעט  צו קװא״אס באשטימטע כעװארן אוי

ר די צװײג_ יעדן ע ״ז אנ רג ײגן׳ די פון א ו  צז
שן קאאפערירט האבן װאם װי ך צ א־ און זי  צוז
לירט מען מו קאימפאניע. די קאנטראלירט און םטי

רן צו בדי לי מו טי ע די ם שן קאמפאני װי  די צ
טעט שטאט דער האט מיטגלידער,  באשטימט קאמי

דער די געבן צו טגלי  װערטפולע רײע א מי
ת תנו ציעלע אן און מ  פאר אגערקענונג אפי

ײבענונג. םצ ר אוי  יעדער אז באשטימט האבן מי
ד, לי טג ען װעט װאם מי מ ע ר״ננ דער ״ א טגלי  מי

 שלאגלער, א פאר פאררעכנט װערט איקאר אין
מען זאל כרופן־בילד א און ענו  אלע פיז װערן ג

1א' װער; פארעםנטלעכט זאל וואם שלאגלער,

״. לעבן ײ די ״ניי װ  בא־ זאלן שלאגלער גרעסטע צ
ת, װערטפולע ספעציעלע קומען  געגעבן מתגו

גן פון ״ א און קאמיטעט, שטאט הי ת, ר  מתנו
ט, אפים נאציאנאלער דער װאם םגע־ זאל גי  אוי

 די שלאגלער. גרעםערע אנידערע־ צו װערן טײלט
ת די און אנערקעגונג תנו  יװערן געגעבן זאלן מ

 יװאס טוב, ױם ספעציעלן א בא שלאגלער די צו
ט װערן װעט ר״ עג ג צװעכ דעם פאר צו

, טן18 דעם אװנט, שבת י ײ איז ױנ  גע־ נ
שן דעקטע  פאר טוב ױם דער פארגעקומען טי

ען עם שלאגלער. די ײנ ך ז  צוזאמענו.עקומען זי
ט קאמיטעט שטאט דער  אקטי־ הונדערט א מי

םטן  די צו אנערקענונג און כבוד אפצוגעבן װי
ט דער שלאגלער. װנ ײער געװען איז א  גע־ א ז
 פייערלעבע א געהעירשט האט עס לונגענער.
ג מונ טי ט ערשטן דעם פון ש  דער װען א<ז מאמענ

 לובראטאװ־ ה׳ קאמיטעט, שטאט פון פארזיצער
ט דעם האט סקי, װנ ז געעפנט א  שלום, דעם בי
ײזער דער װען  קאמיטעט, שטאט פון ארגאנ

פין, נ. ה׳ ט האט קרו ײל ט ע םג ה די אוי תנו  צו מ
 האט םעק., עקז. קערטמאן, א. ח׳ שלאכלער. די

אין שלאכלער די ׳באגריםט הארציג און װארים

ען עט קאמיטעט. שטאט פון גאנזען ײנ ך ז  אוי
 יעדער און שלאגלער, די װארט צום געקומען

ר ע ײ פון א״ג ט האט ז ײםטערונג מי  און באג
ײט ק דנ פרי ף געענטפערט צו  אנערקע־ דער אוי

ך פארפליכטן זיי אז נונג, ײער פארצוזעצן זי  ז
ט נאך און ארבעיט שלאגלערישע ת מער מי שנו  עק

ט און ק״ בערגעבנ ען העלפן אי  באפעם־ און בוי
א׳יקאר. דעם טיכן

 חבר׳טע געקראגן האט פרײז ערשטן דעם
לידערן א — לענג פעני טג  ״בירא־ פון מי

״ אן ש דז ײג בי װ טע איקאר. צ  אן איז לענג ח׳
ט זועלבע שלאגלערן, אלטע כנ ״ ך צ ם זי ט אוי  מי

טעט איר ױוי  ארבעט איבערגעבענער און אקט
ף טן. אלע אוי עבי ער דער אין ג צטיג  קאמ־ אי

ע מען זי האט פאני  מיטגלידער. 26 אר״גגעינו
ע געקראגן האט פרייז טן2 דעם ט  מינקאן^ ■רעי ח׳

טגלידערן א םט דעם אין מי ײג םאיד״ ״אי  צוו
ך איקאר. ע אלטע אן אוי ױו  אין טוערן אקט
ע איצטיכער דער אין איקאר.  זי האט קאמפאני

ען מ ענו ג ר״נ ת די מיטגלידער. 14 א תנו  פון מ
ען אפים נאציאנאלן ײנ ט ז ײל ט ע םג  געװארן אוי

ט פן פאלגגדיגן דעם נאך לוי  יצחק ת׳ צו :או
ד קאסטאן לי טג טי פון מי םי װ״ג^ טעררעס ״  צ

ר; 12 ארײננעמען פאר ע ד לי טג טע צו מי  ח׳
ע ג^אנדער, ן טוערן אקטױו ד״ אי או ױו אל ה  ״

עמען פאר איקאר, צדוייג ײננ טי״לידער; 10 אר  מי
 איבערגעבע־ אלטער אן ראזענפעלד, בען ח׳ צו

םט פוז שלאגלער יער אי ד״ ״ ײג, םאי װ פאר צ

אנחשעלעם לאם אין ״איקאר״-שלאגלער גרופע א
ג רײע, ערשטע די צנ י פון ז בלאגדער, ח־טע לע׳װיט, :<םתר ה־טע : רעכטם) צו לינקם (

פין נ. הבר פיש, ה־טע קאף, רעי ח־טע ארי-אנײזער, — קרו  און ליסט ראכיל ח־טע מינ
קאר. עני ח־טע

ײטע ג רייע, צוו די ענ ״ ט פון ש קס ( שטײן, ה. חבר : רעכטם) צו לינ רבקה ח־טע גאלד
 פעני ח־טע און קאםמאן יצמק חבר גאטםדאנקער, ח־טע ראזענפעלד, בען חבר קערטמאן,

פן פעלט עם לענכ. אן. ח׳ בילד אוי מ ט ה״ װ
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 8 קאמפאניע איצטיגער דער איז אר״גנעמען
 שלאג־ באליבטער אונזער צו און מיטגלידער,

 ״האלעװאוד״ פון גאטסדאנקער ת׳טע לערן,
װייג  איצ־ דער אין ארײננעמען פאר איקאר, צ
 ארום און ארום מיטכלידער. 8 קאמפאניע טיגער
ר האבן  איבעריגע די שלאגלער. 13 געתאט מי

ען 7 ט גיי  עני ח׳טע :םדר פאלעדיגן דעם לוי
װייג בױ־א־בידזשאן פון קאר,  מיטגלי־ 7 — צ
 ״סילװער פון — ליםט ראביל ח׳טע ;דער

ױיג לעיק״  אםתר חבר׳טע מיטו״לידער; 7 — צו
טע קערטטאן, רבקה לעװיט,  חבר און פיש ח׳

 איבערגעבענע און אקטױוע פיר אלע װהייטמא*,
װיוג ״האליװאודער״ פון מיטגלידער  איקאר צ

ם״ ״בעי פון גאלדשטיין חבר און טי  צװיװ. סי
מיטגלידער. 5 צו אײנער יעדער איקאר.

שטי־ שײנער דער צו צוגעטראגן האט םך א
 פראכט־ דאם אטמאםפערע פײערלעכער און טונג
ען פוילע ד יבעם, ח׳ פון זינג טגלי  ״פרײ־ פון מי
 פון רעציטאציע די און פאראײן״ געזאנג הײט
 טע־ היגן פון מיטגלידערן ליםט, ראכיל ח׳טע
קאלעקטיװ. אטער

 גע־ פראקלאנןירט איז אװגט זעלבן דעם בא
ײע א ווארן  און מיטגלידער םאר קאמפאניע נ

ך האבן מיר  150 נאך שאפן צו פארפליכטעט זי
סט טן21 דעם ביז מיטגלידער  דעם צו אויגו

 טוב ױם דער פיקניק. יערלעכן אונזער פון טאג
ך האט ט געענדיגט זי  שפעט ביז טענצל א מי
 דורבגעפירט איז אזוי ארײן. נאכט דער אין

 ױם פרײלעכער און שײנער גאנץ א געװארן
 п װעלכן שלאגלער, איקאר אונזערע פאר טוב

געדענקעז• לאגג װעלן ■חברים

 נײעם גױנדעט מאס. װאוסטער,
״איקאר״״־ברענטש

ױו דער אויף ט א צי  די חברים, די פון איני
 געװארן צוזאמענגערופן איז קאבלענץ, ברידער

ך איז עס װעלבן בײ מיטינג״ א  דער געװען אוי
אנ״זער פעלד אלמאן. ג. חבר איקאר, פון ארג

טונג, רער נאך ל״ ײג  האט אלמאן חבר װאם א
ע און איקאר פון צילן די איבער בעגעבן ײנ  ז

 דים־ ברײטער א נאך איז אוייפגאבן, באלדיגע
 גע־ באשלאםן רעדנער, פון ענטפערם און קוםיע
ם א גרינדן צו װארן ע  אין ברעייטש איקאר נ״

 אנגע־ זיך האבן אנװעזנדע צאל א וואוםטער.
ך און איקאר אין שלאםן ף אבאנירט זי  אוי

״נײלעבז״
ען חברים פאלגגדע ײנ  געווארן דערװיולט ז

ן  םעקרעטאר, — זאל מ. : עקזעקוטױוע דער אי
 — עליאט דזש. פארזיצער, — קאבלעץ הענרי

 קארעם־ — פרענקלין א. אגענט, ליטעראטוד
 אלס קאבלענץ הערי און םעקרעטאר פאנדינג
ד טגלי  דעלעגאט יאוון עקזעקוטױוע דער אין מי

 פון קאטיטעט דיסטריקט מאסאטשוזעט צום
. ,1 איקאר.
ך האבן חברים די דורכצו־ אונטערנומעץ זי

 דעם פאר קאמפאניע אויפקלערונגם אן פירן
ײע װערבירן און איקאר  אבא־ און מיטגלידער נ
ך און גענטן  איקאר גרויסע א דורכפירן אוי

ט אקטאיבער אין אונטערנעמונג  פון ארטיםטן מי
רעדנער. נאציאנאלן און יארק ־ניר

״איקוןז״ פון בריװ א
 1938 ױלי, טן20 דעם

ײלעבן״: פון רעדאקציע דער צו — ״נ
ך בעטן ימיר ״  םון רשימה די אםצודרוקן א

ײלעבן״  װאם איקאר־ארגאניזאצועם, די פון ״נ
ך איצט ביז האבן ף״, אין אנגעשלאםן זי קו  ״אי

 ״איקאר״־ארגאניזאציעם, די צו אפעלירן און
ך חאבן װאם שט נאך זי  צו עם אנגעשיאםן, ני
צוקונפט. נאענטעד דער אין טאן

קאןזםעראציע, אייער פאר אײך דאנקענדױ.
עקזעקוטיװ־םעקרעטאר. אלקי[, א.

קולטור־גרום, בעסטן מיט

 ״איקאר״ פון ברענטשעם פון רשימח
 ״איקוף״ אין אנגעשלאםן זיך האבן װאם

יארק נױ
: щ גו п ו ב

,,*״ S , בראנזװיל.
,״I- .״ ■ נײלעבן.

,.j אײלאנר. םטעטן
ײנין, ררבין ר  י. נ. דזשאטײקא, ב

 יארק נױ אויםער
 ו ® ר 1 !1 ו ג

 בענק רעד א.ון פארק עזבורי
:5 דזש• אטלאנטא,
ч л. י. .3 באפאלא,

םינעטי,  אהײא. סינ
 טעקםאם. גאלװעםטאן,

 װיסק. טעדיםאן,
'״ נעב. אטאתא,

 רזש. נ. עמבוי, פערט
 ארעגאן. פארטלאנד,

 איל. אײלאנד, ראק
I מינ. פאול, םט.

םי. די. װאשינגטאן,

 האמיטעט ־ שטאט באםטאנער
 וױכטיגע דורך פירט איקאר פון

האנפערענץ
 דעם פון באםטאן אין באזוך דעם צוליב

 .אילמאן, ג. חבר איקאר, פון ארגאנייזער פעלד
 קאנ־ ״איקאר״ א געװארן צוזאמענגערופן איז

ען עם װעלכער צו פערעגץ ײנ  אײנגע־ אויך ז
 ארגא־ אנדערע פון פארטרעטער געװארן יאדן

 גע־ אפגעהאלטן איז קאנפערענץ די ניזאציעם.
 איז ױלי, טן7 דעם אװנט, דאנערשטאג װארן

 d2 איקאר, ראגםבורי פון צימערן קלוב די
 באזוכט געװען איז קאנםערענץ די גאם. װענאנא

 פארשײדענע פון פארטרעטער 60 אריבער פון
ארגאניזאציעם.

ט איז קאנפערענץ דער בא על״ג  א געװארן ג
 פאר קאמיטעט איקאר דיםטריקט א פאר באזע

ט מאםאטשוזעט ט״ עלין, חברים די אװן ם  בלאך י
ען ריקליז חברטע און נ ״  געװארן דערװײלט ז
גן אין לי װ״ ט ײ ױו דיסטריקט צ ט א צי  קאמי־ איני

 װאך ערשטער דער אין דארפן װעלן װאם טעט,
 אין קאנפערענץ א צוזאמענרופן אקטאגער פון

מ באסטאן  און שטאט יעדער פון דעלעגאטן טי
 יענער בא םטײט. מאםאטשוזעט אין שטעטל

 דער װערן דערװײלט דארפן װעט קאנפערענץ
אין איקאר־קאמיטעט, דיםטריקט פערפאנענטער

 פון פארטרעטער ארײן דארפן װעלן עם װעלכן
םטייט. פון שטעט פארשײדענע

 נא־ דער פון גאמען אין האט אלמאן חבר
 פארשפראכן איקאר יפון עקזעקוטױוע ציאנאלער

דונג דער פאר קאאפעראצייע פולםטע די רינ  םון ג
־ צװײטער א קאמיטעט. דיםטריקט דעם כטי  װי
 גריגדן צו געװארן אנגענומען איז באשלוס ו.ער

 װאם פיאדום, אפן פר^גרעםייװן פאראײניגטן א
ע שטענדיגע א װערן זאל צי טו םטי ף אינ  רער אוי

ציגםטן און ו.אם אידישער װינ ן אט ״  א מאל א
 פראגראטען, דורכפירן פארום דער זאל װאך

 אפהאנד־ װעכנטלעכע פאליטישע און לעקציעם
לונגען.
ען קאטיטעט פארום אפען דעם אין ײנ  דער־ ז
ט ל  קראםין, װעםטעלמאן, חברים, די געווארן װ״
 די טשײמהאן. חבר׳טע און געלער בלאן, ,יעלין
 ער־ די רופן דארפן װעט קאמיטע פארוים אפען
 קאנ־ ברײטע א דעי״ ״לעיבאר נאך װאך שטע

ף״, שולן׳ ארדן, ״איקאר״, פון פעךעגץ קו אי  ״
ם אנ  קולטורעלע פראגרעםױוע אנדערע און ױני

ע^ אצי אניז  פראגרעסױון א גרינדן צו כדי ארג
 איז עס קאמיטעט. םארם אפען פאראײניגטן

ן י  אינטענ־ א אנפאנגען געװארן באשלאםן או
 סוב־ און מיטגלידער פאר קאטפאניע םױוע

 שפרעכטדן ענגליש דעם פארשטארקן םקרײבער,
 טשעלםי אין ברענטש נייעם א גרינדן ברענטש,

 גאנ־ אלם ארגאניזאציעם אנשליםן מאלדען, און
 איקאר באםטאנער דעם אין קערפערשאםטן צע

ט  גרע־ א פאר דאלאר, 6 און 3 פון אפצאל א מי
צל םערן ײלעבן״ םון פארקויף א״נ  פאר און ״נ

 אין אונטערגעמונג איקאר גרויטע א דורכפירן
ױ פון ארטיםטן מיט אקטאבער  א און יארק נ

רעדגיער. כאציאנאלן
ט האבן יבאםטאן פון חברים די  ענטו־ מי
ף גענומען זיאזם  פאראנטװארט־ פולע די ז«ך אוי

 באשלוםן אלע די לעבן אין דורכצופירן לעכקייט
 דאם ׳אליםגענוצט האבען באםטאן אין חברים די

 ארגאנײזער, פעלד דעם פון באםטאן אין זיין
־ א דורכגעפירט האבן און אלמאן, חבר ײן  א

 םוב־ און מיטגלידער פאר קאמפאניע זואכיגע
ך איז אלמאן תבר םקרײבער.  אויפגעטראטן אוי

ט  רינג ארבעטער דעם בא איינלײטונו. אן מי
טגלידער די פון צאל א און 718 ברענטש  מי

ך האבן ברענטש פון  אנגעשלאםן אװנט דעם זי
 פון אבאנענטן געװארן און איקאר אין

״נײלעבן״.

דאלאד 80 צו שיקט פיטסבורג
טגלידער איקאר פיטםבורגער די  און מי

ט  דאלאר אכצױ. פון םוימע די צו שיקן פר״נ
 ״נײלעבן״. זיכערן צו איקאר־פאנד דעם אויף
 אזוי און דאלאר 70 :אך שאפן צו צו זאו.ן
ספילן ארום ף אוי  זײער פראצענט הונידערט אוי

 פאנד. דעם אט פאר דאלאר 150 פון קװאטא
צוזאמענגעשטעלט איז םומע צוגעשיקטע די

:בײטראגן פאלגנדיגע די פון
6--------------------------קײמען עלמער .5 0 $

5.00 ״איקוך־" פון גרופע ל״ענער פרויען די
 יבעטיע יפײגין, שרה : איקאריםטקעס דרײ

5.00 — כאלדמאן דעלא און נידעלמאן
ם באטנם פאר 3---איקאר־פיקניק ב״ .7 5

און ״נ 2.50 — — —------------שלעזינגער ה
2.00 — — — — —---------דזשאפע םעט
ם 1-------------------------------- גארדאן ה״ .5 0
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ער, א.  חבר׳טע און חבר סאלוצקי, י. ײינ
למאן חבר׳טע און חבר מאטלים, ײז  ה

ק און חבר א־ן  6.25—$1.25 צו ת־טעהארעלי
שענקינם, מעקם  פטאן, ג. נױפעלד, משה דז
שמאן, א. ם. אי פרי ץ, לו  בעני אםנאװי

ק יבעל  עבעג־ בעני בירענהאלץ, מאני
טיין,  און םאנדעל הבר׳טע און חבר ש

ץ ח־טע און הבר װי בא 12.00 — $1 צו ליי
7-------------------------------------בענער לעאן 5.
שין סידער, משה ק, דז  הארא־ רבקה רעזני

ץ, אי װאוילהענדלער, ד. װאולץ, װי  לו
ץ  צו זעליגםאן דזשעק און מארקאװי

3---------------------------— — סענט 50 .5 0

ג א נ צו װאך געהאלטן װערט זי ט  דעם ױלי מי
 פראטא־ די פארזיצער. קלאפערמאן, חבר ־טן.3

ט קאלן ענ עליי ן ג סן. או ײ טגעה גו
רטמאן הבר ק אז באריכטעט, קוי טי  דעם מאנ

 א פון איז אינדערפרי אזייגער זעקם ױלי טן4
צלינג הארץ־שלאג ר געשטארבן פלו ע  פון א״נ

דער אקטיװםטע אונזערע טגלי  חבר איקאר, אין מי
 אי־ לאזט פארשטארבענער דער גאטסדאנקער. ט.

ן בער ״ א חבר׳טע פרוי, ז ך גאטםדאנקער, ליז  אוי
ע א רין טעטיג דע לי טג ן מי  און איקאר, אי

ן. דרײ י ז
ת די ז לוי װאך פארגעקומען אי ט  דעפ מי

גן: די און קאמיטעט שטאט דער ױלי. טן6  צוויי
שאן, דז רא־בי טי, בי סי ־ עי ד ב או ױו אל  לאנג־ אין ה

ר איויםגעדריקט האבן סאנפידרא, — ביטש ע ״  ז
ל עפי טג ע, דער צו מי גן דורך פאמילי  בלומען ליי

ף פארשטארבענעם. דעם פון קבר דעם אוי
ר פארלאר, אין ע ד ם־ איז ארון דער א״  ארוי

ן געלױארן, געטראגן אי  פארשטארבענעם דעם ה
ר ד חנ ױו דער געװען מפפי ט עקו  סעקרעטאר עקז

эן אן; חבר קאימיטעט שטאט ו מ ט ר  דער ^־י
ד פון פארזיצער או ױו אל ױיג, ה אן, חבר צו מ ט  װיי

 פרענדם ״די פון כאמען אין קאלמאן דר. און
עט אוו װי ״. פא אן  איז גאטםדאנקער חבר ױני

ף געווארן באערדיגט ט דער אוי  קארמל מאונ
ם״עמעטערי.

 דעם איבער גערעדט האבן קבר אפענעם ביים1
ײט און דעבן ק  דער פארשטארבענעם, פון טעטי

פין חבר קאמיטעט שטאט פון ארגאנייזער  ; קרו
ט, יצתד, חבר װי ד לע לי טג אודער פון מי ױו  האל

; ג י װי  דעם פון שװאגער א נאםאף, הבר צ
ר טעטיגער ראזנפעלד, שמואל חבר נפמר; לי טג  םי

שאן פון דז רא־בי ; בי ג י װי  גאטםדאנקערם חבר צ
, עלטםטער ן ו אנז־ערע און ז

 אין מיטו.ליד א געװען איז גאטםדאנקער חבר
ד או ױו אל ײג ה װ  דער יארן לאנגע פאר און צ

ט פון םעקרעטאר פיגאנס ״ װ  אבער האט ער צ
ט ע באגרעגיצט ני ײטן זיינ ק  דעם צו בלויז טעטי

 פאישטאר־ דער פארנומען. האט ער וועלכן אמט,
ך איז בענער ד א געװען אוי לי טג  שטאט אין מי

ט קאמיטעט ײן זינ דונג. ז רינ  דורך האט ער ג
ט דער ״  און אמטן, פארשידענע אנגעהאלטן צ
ז צע געװען לעצטנם אי  פון פארזיצער װי

קאמיטעט.
ך האט גאטסדאגקער חבר מאל זי ט קײנ  ני

רגענד פון אפגעזאגט ■ ןועלבער אי אין ט ״ ק טי ע ט

 ■ביעםי לעדערשטײן, משה גארפינקעל, מ.
 דזשאן פיינגאלד, םאפיע פיינגאלד,

ױבא םענד, פיטש,  מיי־ בעםי קופער, ל
 חבר׳טע גאלרמאן, ד. און ל. קעלםאן׳

פקינד, — בלאט דזש. םעניעלם, ם. לי
 3.25 — — — — — — םענט 25 צו

ק איקאר קני 28.00 ----------------------------------פי

אמען  $80.00 — צוז
ף שענקינם חבר האט םוינוע דער אוי  גע־ דז

מען עלמער ,$0.25 זאמלט ײ  רבקה ,$3.00 — ק
ן שרה ,$3.00 — ליף י ג ״  אנא און $3.00 — פ

.$2.50 — מייזער

ם אדער קליין װי אפגעזען איקאר, רוי  זאל דאם ג
ט ן. ני י  אפט זייער האט ער װען אפילו זי

ע פארנאכליעםיגט ײנ  צו־ געשעפטן פערזענלענע ז
ע דעם. ליב ײנ ען אדװאקאטור־צימערן ז ײנ  ז

דיג  אי־ װעלכע איירגענד פאר אפן געװען שטענ
 פראגרע־ פאר בכלל אדער פארזאמלונכען, קאר

ף צװעקן םױוע שער דער אוי גאס. אידי
 האט ער אז פילט, קאמיטעט שטאט דער

ע פון איינעם פארלארן ײנ  און טעטיקםטע ז
 וועט װעדכער מיטכלידער, איבערגעגעבענסטע

ט ד.יך אזוי .ווערן פארגעםן קאנען ני
ן ערע י י אנדענק. ז

קן צו באשליסט קאמיטעט דער  טרויער א שי
ע ט דעם איבער רעזאלוצי י  גאטם־ חבר פון טו

״, אין דאנקער, בן ע ײל ײט״ ״מארגן ״נ ה ײ ר  און פ
ק א םדרו ע פון אוי מפאטי ע. דער צו םי פאמילי

מען װערט עם ן דער אויפכענו י ק. ענ קני פי
ר ען עם אז באריכטעט ראזנפעלד חי ן זיינ י  שו

ק, דעם פאר בילעטן געװארן אפגעדרוקט קני  פי
ט טן21 דעם פארקומען װעט יװאם ס גו י ן או  אי

ך קלוב. קאנטרי װעדדוגא ז אוי  אפגעדרוקט אי
ק ליפלעט, א געװארן רנדי ק. דעם אנאגםי קני  פי

 אויז דאם אז פארצײניענען, צו װערט איז אגב
טעט לעצטע די געװען װי  חבר פון אקטי

גאטסדאגקערן.
לן צו באשלאםן װערט עם  ־נער15 א דערװיי

, אלע פון קאמיטע ען װי  דעם איינגעשלאםן צ
רן זאל װאם קאמיטעט, שטאט שי  דעם אראנז

ק. קני פי
ך איז עם  כדי אז געװארן, באשלאםן אוי

״ זשורנאל חודש אונזער ־יבערן צו בן ע ײל  ״:
? דעם ביי זאל קגי  געלט א װערן געמאכט פי

אמלונג  קאמיטעט דער זשורנאל. דעם פאר ז
רן צו באשליםט םי ק דעם אנאנ קני ט אין פי ם גו  אוי

״. נומער בן ע ײל ״נ
רט װערט עפ םידי ב דא־ 25 פון סומע א םו

רן צו צװעק דעם פאד לאר ק דעם אנאגםי קגי  פי
ען דורך ג נ טו ״  ראזנ־ תברים די ראדיא. און צ
ױילט װערן טיללעם און פעלד  פובלי־ אלם דערו
טי צװעק. דעם פאר קאמיטעט םי

 װערן מאלצײטן פון קװאטא פאלגנדע די
ײגן די פאר באשטימט  : צוו

שאן  100 — — — — — — — בירא־בידז
100 — — — — — ביטש־םאנפידרא לא:כ

5-----------------------------------------םאיד װעפט 0
2-------------------—---------------לייק םילװער 5

םט ד אי אי 7------------------------------------------ם 5
טי 7t5 —-----------------------------------טערעם םי

ם בעי טי 25 —----------—---------------------םי
7----------------------------------אנטעריא פאמאנא, 5

װייג האלױואודער 1------------------------------צ 5 0
רן צו באשלאםן ואויך װערט עם שי  א אראנז

ז הוי ־ ײ ק. ביים ט קני ט פי  דער װערט דעם מי
ק ענין קני דערלײדיגט. פי

ען װערט עם מ ענו פג ן דער אוי י אלגעמײ־ ענ
ג נער נ טי לי, טן13 דעם מי  קוירטמאן חבר ױ

 גע־ צװעק דעם פאר האט ער אז גאריכטעט,
שאן דעם דונכען װענ ן זאל ־אנ טי אי גי רי  ט

ױם. טאר די ג דעם יבײ או נ טי ר װעלן מי  האבן מי
ן דעדאקטאר אלגין, מ. הבר גאםט אלם  דער פו

ײט״, ״מארגן ח  איבער רעדן װעט װעלבער פריי
טן. ק״ ג טי ע ט ר״־ א ק אי  אז באשלאםן, װערט עם ״

ת די דעקן צו כדי או צ ג, דעם פון הו נ טי  מי
ט. םעינט 15 דוערן גערעכנט זאל על ט־ג טרי א״נ

רן צו םי ג, דעם אנאנ נ טי  אפגעדרוקט זאלן מי
 די און פאםט־קארדם געםטעמפטע 600 מערן

גן די פון םעקרעטארן װיי ״ זאלן צ קן ז שי  צו
ע צו ר ע ״ ע 500 און מיטגלידער, ז ל״נ  קארט־ פ

שן װערן צעשפרײט זאלן װאם לעך, װי  אלגע- צ
עולם. מײנעם

רט איז ארדנונג טאג פאלגנדער םגעפלאני  אוי
: דעם פאר געװארן ג נ י ט קלאפערמאן הבר מי

ײן װעט פין חבר פארזיצער, ז  רעדן וועט קרו
ם די באפעםטיגן װעכן אנ אצי אניז  ארבעט ארג

 װעגן בכלל און שטאט, אין דא ״איקאר״ פון
 פרא״ דער אין ארבעט כעזערשאפטלעכער אונזער

טונג גרעסױוער כ אנדזשעלעפ. לאם אין רי
ר דער ע ט װ״ ײן װעט רעדנער צ  שמואל ז

 מצב דעם איפער רעדן װעט װעלכער ראזגפעלד,
ש אונזער פון ד ״. זשורנאל ־ו בן ע ײל  הבר ״נ

רטמאן ן דעם איבער רעדן װעט קוי י ק ענ קני  פי
ט, טן21 דעם ם  װעט רעדנער לעצטער דער אויגו
ן ״  ;װעלכער אלגין, מ. תבר גאםט, אונזער ז

ײן און איקאר דעם איבער רעדן וועט  ראל ז
ף לעבן געזעלשאפטלעכן דעם אין  אי־ דער אוי

גאם. דישער
אגאלן פון געװארן דערהאלטן איז עם  נאצי
ט קארטלעך צאל א אפיפ  אבא־ פון געמען מי
״, פון נענטן בן ע ײל  םובםקריפשאנם װעמענם ״נ

ײן, יבײם האלטן םג ב און אוי ט װעלן זיי אוי  ני
ט ײן אפים דער װעט גלײך, װערן באניי  גע־ ז

ײ צו אפצושטעלן צװאןונגען זשורנאל. דעם ז
שריפט א געװארן דערהאלטן איז עם  פון צו

טעט םטרײק דעם  1549 לאדזש דעם פון קאמי
״ װעלפן אין ארבעטער, שטאל  אז פארלאנגען, ז

ײ זאל מען צן ז ט שטי ײן מי ן דאלאר א  אי
 ארבעט־באדינכונגען. בעםערע פאר קאמף זייער

ײגן די אז באשליםט, קאמיטעט דער װ  אלײן: צ
האנדלען. דעם װעגן זאלן

רטמאן, הבר׳טע ער קוי  בילעטן־פארװאל־ אונז
שריפט, א דורך פארלאעט טערין,  די אז צו
ײגן װ ט זאלן צ  בילעטן פאר אפםעטלען איר מי

נג באגקעט, שלאגלער צום טי מי ם א  טן29 דעם מ
ם, שריין אין ױני ױ טאר די  לינ־ די פאר ארן או

טעט דער ביכלעך. ׳באטאליאן קאלן  פאדערט קאטי
ף ײגן, די אוי װ ן נעמען דאם זאלן זיי אז צ  אי
אבט.

טעט דער 35 ,60 :עמען צו באשליסט קאמי

״איקאר״ פון שפאט־קאמיטעט אנדזשעלעםער לאס

33)1938.(אויגוםס־סעפטעמבער, נײלעבן



 בײם בילעטן םענטיגע 55 ,40 און םענטיגע,
 און פרײטאג פאר פראיעקט טעאטער פעדעראלן

ט, טן6 און טן5 דעם אװנט, שבת ם  װעין אויגו
װעט ש אין װערן געשפילט ם׳ די  ״פראפעםאר אי

 איצ־ דעם פון דראמע םאציאלע א מעמלאק׳/
ן לעבן טיגן  בילעטן די נאצי־דײטשלאנד. אי
רייזן, רעדוצירטע שטארק צו קריגן מען װעט  פ
n tg שיד דעם אז  פרייז רעגעלן פון אונטער

ן די קאנען װעלן ג ״ װ  בילעטן די װעמען צו צ
ט װעלן ט״ל  זײערע פאר איבערלאזן װערן צע

 די אז פארשטאנען, אבער װערט עם קאםעם.
ן ע ױ ו ן ענטװעדער װעלן ג ז  די פאר יבאצאלן מו
ג יעדן פון חבר א אידער גלייך, כילעטן װיי  צ

זן װעט ף נעמען מו ך אוי  פאראנטװארט־ די זי
ײט אין בילעטן די פאר אפצוםעטלען לעכק״ט  צ

קאמיטעט. שטאט צום פארלוסט א אן

רט װערט ראזנפעלד חבר אי  רעדן צו אינכטרו
א עפשטײנם איבער ק םטאנציע, דאדי  דעם מאנטי

לי, טן11  עם יװאס צײט, פרײער דער אין ױ
 הארדװעיר עלסטער פון געגעבן אונז װערט

געשעפט.

רטמאן תבר  דעם שבת אז באריכטעט, קוי
 פאר־קאגפערענץ, א פארקומען װעט ױלי טן9

םגעארבעט װעלן עם זואו  פאר פלענער װערן אוי
в ט טן9 דעם פאר קאנפערענץ גרויפער ם גו  אוי

 דא ׳באװעגונג נאצי אנטי די פארשטארקן צו
ן די אז בעט, ־ער שטאט. אין ג ״ װ ך זאלן צ  זי

גן ײלי ט א ן נ  שטאט דער פאר־קאנפערענץ. דער אי
כ־ דעם צו דעלעגאטן אלם שיקט קאמיטעט  זוי

גן ג טי נ טי פין, חברים די מי  גאלדשטיין קרו
קלאפערמאן. און

־ טן3 דעם אז באריכטעט, העלמאן חיבר  אוי
נג $ פארקומען װעט גוםט טי מי ם א טי אין מ ני רי  ט

ױם, דיטאר  צו קאמיטעט דעם פון גערופן או
ן כינעזער די העלפן ר אי ע ״  קאמף גערעכטן ז

טגלידער אז בעט, ער יאפאגעזער. ידי געגן  מי
עמונג די זאלן טערנ רן אונ לאריזי י פאפו ו  אז

ך, פארלאנגט ער מעגלעך. װי ברײט,  אז אוי
״ זאל מען ם ב  צו פושקעם בלעכענע געמען אי

צװעק זעלבן דעם פאר הילן» זאמלען
םעקרעטאר. פראטאקאל טילל^ם, ה.

 דאלאר ו7 שאפט פעטאלומא
״נײלעבן״־פאנד דעם פאר

 האט ״איקאר״ פון ברענטש פעטאלומער דער
 דעם זונטאג, איװנט, םעפציעלן א דורכגעפירט

״ ױלי טן24 ס חברים די ב קינ ז. אין דינ  הוי
ט געתאט האבן מיר ריי עג ע גאר א א צוג ײנ  פ

ט פראגראם ע אונזערע מי ענ ײג ף ;קרעפטן א  אוי
טן אונזער ך האט מזל גו י זי ו  אז געמאכט, אז

ש, מרדכי חבר  דעקלא־ באװאוםטעד דער הויר
 דעם פונקט איז אנדזשעלעס, לאם פון מאטאר

ן געװען אװ;ט  האט נאטירלעך פעטאלוםא. אי
בארײכערט. םך א פראגראם ארנזער ער

ײן ען װאם פאעטעם, פון דעקלאמאציע ז נ ״  ז
״ אין געדרוקט געװען עבן ײל ײער האט ״נ  ז

טען ענו םג עולם. יב״ם אוי
 אינתאלטס־ אן געהאלטן האט פאדװיץ חבר

 בא־ און געשיכצע דער איבער פארטראג רייבן
ג טונ ״. זשורנאל אוגזער פון דיי בן ע ל ״ ־ ״נ אוי

םן רעם סער רוי שן ג  רי איז דערפאלג מאראלי
ך אונטערנעטונג  פי־ דערפאלגרײך געװען אוי

ל: ע צי אנ ז נ אי  פון םוםע נעטע א געבליבן ם׳
״. פאר דאל»ר 17 בן ע ל ״ ״נ

ט גרום, חבר מי
םעקרעטאר טילי[, א.

טרױער-רעזאלוציעם

טעט שטאט פילאדעלפיער דער  פון קאמי
ם דריקט איקאר ײן אוי ל ז עפי טג  םימ־ און מי
 די פון ואו״נער קרעטער, מב. חר צו פאטיע

 פארלוםט דעם איבער טוער, איקאר אקטיװםטע
״ן פון ר פאטער. ז, שן, מי ט  קרעמער חבר אז װינ
ען זאל ײן געפינ ער דער אין טרײםט ז טיג כ  װי

ײט איקאר. פון טעטיגק
D. ,םעקרןיטאר. ליאן

טגלידער די מיר, ר פון מי ע פי ל ^ א ל  שטאט פי
קן איקאר, פון קאטיטעט ם דרי  אונזערע אוי

ען מפאטי טע צו סי  דעם אייבער האפמאן מ. חבר׳
ן פארלוםט ר טוטער. איר פו ן אז האפן, טי  אי

ען זי װעט איקאר פון ארבעט דער עפינ  איר ג
טרײםט.

D. םעקרעטאר. ליאן

ע גאציאנאלע די ױו ט עקו קז ן ע  איקאר פו
ס דריקט ר אוי ל טיפםטן אי עפי טג  דעם צו מי

 קרעמער, י. חבר איק^ר־טוער, איבערגעגעבענעט
טן האט װעלכער ן פארלוםט שװערן א געלי  אי

ט דעס י ן פון טו ״ פאטער. ז
גונג געפיגען ער זאל טי מו ער  דער אין ד

ײן אויבערטראגן קאנען צו איקאר־ארבעט  ז
ווײטאכ.

װ, *ט. א אז מ ל  םעקרעטאר נאצ. א
ער גאצ. עפשטיי[, אב. ײז ארגאנ

אנאלע די  איקאר פון עקדעקוטױוע נאצי
אמען טרויערט ט צוז ף אקטױו גאנצן דעש מי  אוי

ר װאס פארלוםט, שװערן דעם  אלע האבן מי
ן װאכן פאר לעצטע די אין געהאט  דעם אי

ט  טשארלס גאטםדאנקער, ט. תברים די פון טוי
ן כץ ד,ערי און שלײען  אנדזשעלעם, לאס אי

ס אין פארגעטםט״ן םעם  ראובן און מעמפי
 העמשאיר. כױ פארטסמוט, אין טעםק

ע ל א אנ צי א ע נ ױו ט קו ע קז אי?*!ר, םון ע
װ, ש. א ^ז מו ל  םעלרעטאר נאצ. א

ער נאצ. עפשטיין, אכ. אנייז ארג

דער די מיר, טגלי  יברײנין ראובן פון מי
ן איקאר פון ברענטש ן אי ו א ן ^ נ י  בא־ ראזעל, ל
ערן גן דעם דוי טי ״ צ רי ט פ י  <א>ייב חבר פון טו

ם װיג׳ ער לע מ>)בטער. יונג
ברענטש ברײנין ראובן

ראזעל, אין לינרען פון
סעקרעטאר. מארא^, אײזיק

ר, דער די מי םגלי  ברעגטש איקאר פון מי
ױז, אוין ק א ד קן םי ם דרי ער אוי  טיפםטן אונז

ף ראטמאן חבר צו טרויער  פארלוםט, דעם אוי
ן געליטץ האט ןןר ײאס ײן אי ע ברודערס ז י ו  ט
ו ער זאל  געפינןןן איקאר פון ארבעט אי

ט א ם ר״ ט
.ן י םעקרעטאר מאםקאװיץ, ענא

 פון.איקאר שטאט־לןאמיטעט אנחשעלעםער לאם
 איבערגעגענעם אן פון טױט דעם אויה טרויערט

טוער באליבטן און

ט גן דעם מי טי ציי רי ט פ  לאם־ דער האט שלײען, תבר פון טוי
װן אן פארלארן איקאר אנדזשעלעםער  איבערגעגעגעם און טוער אקטי

ען חבר םאװעטן־פארבאנד. פון פרײנט ז של״ ד א געװען אי לי טג  פון מי
דיגער אן און שטאט־קאמיטעט רנ פי ן חבר אנ ן אי י י  דעם — ברענטש ז

ג בירא״בידזשאנער װיי פארזיצעד. געװען איז עד יװאו איקאר, צ

ען הבר ך איז של״ װ געװען אוי  געזעלשאפטדעכע אנדערע אין אקטי
ײן און ארבעטן,  דריקם שטאט־קאטיטעט דער אויםפעלן. װעט פלאץ ז

ם פן אוי ף באדויעירן טי ר און פארלוםט דעם אוי קן מי ך דרי ס אוי  אוי
ל תברישן אונזער טגעפי ען בעלא תבר׳טע דער צו מי ון. איר און שליי  ז

ײ זאלן ען ז  שלײען חבר װאם קאמף, דעם פארזעצן אין טרײםט א געפינ
 — מעלט געזיבערטער און ׳בעסערער א פאר אנגעפירט יארן אלע ער האט
ה״ן. באפרײטער א פאר ש ט ענ מ

אגדײנק. זייין ערע

קאליפ. אנדזשעלעס, לאס איקאר, קאמיטעט שטאט

 פארזיצער לובארטאװםקי. מ.

סעק. עקז. קערטמאן, א.

Л ,ארגן<נ»זער קילםץ
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רעזאלוציעם טרויער

ר, דער די מי טגלי ד דעם פון מי םט־םאי  אי
ג ױי רן אנדזשעלעם, לאם אין איקאר צו ע אדוי  ב

ט דעם ער פון םוי  חבר, איבערגעכעבענעם אונז
ג בץ, הערי חבר בץ. הערי די ג ע ״  פאר קראנק ז

ײט, לעגגערער א מאל האט צ ט קיינ פ־ ני  אוי
ך געהערט רן צו זי ט אינטערעםי ער מי  אונז

״איקאר״־ארבעט.
ם דרי׳קן ■מיר ער אוי ל אוגז עפי טג  צו מי
טע צט א>יז װעלכע כץ, חבר׳ ר און קראגק אי  מי
שן ר װינ ד שנעל זאל זי אז אי עזונ  װערן. ג

קן קיגדער די צו איויך ר דרי ם מי ער אוי  אונז
ל. טגעפי  בא־ אונזער פאר ארבעט דער אין מי

ג עגונ ר זאלט װ ען. טרײםט א אי עפינ ג
״איקאר״ צוױיג איםט-סאיד

םעקרעטאר. דרוץ, י.

דער די מיר, טגלי  איקאר, מעמפיםער פון מי
קן ם דרי ער אוי פן אונז ער טי טגע־ און טרוי  מי

שטײן חבר׳טע דער צו פיל  אירע און פארגאט
ף קינדער םן דעם אוי רוי ער פון פארלוםט ג  אונז

שטײן, םעם חבר ײנער פארגאט רנדע די פון א  פי
דער טגלי ז װעלכער ברענטש, אווגזער פון מי  אי

וי ג אז טי ײ צ רי מען פ װעקגענו װארן א  פון גע
אונז.

ט דעם אין י  האט פארכאטשטײן חבר פון טו
װעגונג מעמפיםער די א  בעםטן אונזער פארלארן ב

ר טוער. ך פארפליכטן אלע מי  דעם ערן צו זי
שטײן חבר פון אנדענק ט פארגאט  װאם דעם, מי

װ מער נאך װעלן מיר םי ענ ט רן אינ ט אגפי  מי
ען און ארבעט דער  ארגא־ די איקאר, דעם בוי

ע, צי א ם איז װאם ניז  און ליב אזוי געװען אי
טייער.

ע ד< זאל לי מי א שט״ן פ אט ען פארג עפינ  א ג
ן טרײםט ער אי ר זיי ע רדיג ע ט בעט װ״  פאר או
ער באװעגונכ. אונז

ן ערע ״ I אנדענק ז
ברענטש, איקאר מעמפיםער

םעקרעטאר. נארװעל, דזש.

קאד״ פון חברים די מיר, אי ך און ״  די אוי
טגלידער  א., א. א. "151 ברעכטש ״איקאר פון מי

קן בינגהאמטאן, ם דרי ער אוי פן אונז צ־ טי  מי
ער צו געפיל בי׳ טעטיגםטן און געטרײען אונז  ח

ק, ד. ף קאני ײן םון פארלוסט דעם אוי  ברודער. ז
אר־ דער אין און איקאר פון ארבעט דער אין
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ANNA AND HERMAN CHESTER
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װעגונג בעטער ײן אין בא מ ק חבר זאל אלגע  קאני
ען עפינ ײן אין טרײםט א ג פארלוםט. ז

םעקרעטאר. А*П ל

ײען מיר ט שט  דעם פאר קעפ געיבויגענע מי
םן רוי ז וואם אומכליק, ג ט געשען אי  אוגזער מי

בן שפיגעל. חבר לי
ר ם דרײןן מי ל טיפםטן אוגזער אוי עפי טג  מי

טע לייבער אונז־ער צו שפיגעל. חבר׳
שיקאגא קאמיטעט, שטאט איקאר

ט פלוצלונגער ואוונדערװארטעטער דער י  פון טו
םן האט — כאטסדאנקער טעאדאר חבר  אװעקגערי
ז פון װן אן אונ קטי ט טוער, א ײנ  פאר־ און פר

ר ע ײדיג ען א םאװעטן־פארבאנד, פון ט  קעמ־ טריי
דעמאקראטיע. און פראגרעם פאר פער

ג גאטםדאגק׳ער, חבר די ענ ײ ײן ז ד א אל  קינ
ט האט ארעמשאפט, פון ע די מי ענ ײג ת א כתו

ר װעלט. געזיכערםער און ך פארפליכטן מי  ב>« זי
ן ״ שן ז ט נאך קבר פרי ת מער מי שנו  פארזעצן עק

ען צו י  װעלכן איקאר, דעם פארשטארקן און בו
מעט האט ער װיד ײן גע לעבן. ז

שן אונזער ל חבר׳י עפי טג ט און מי ײכ  צו טר
ײן ײע ז ע צו און חבר׳טע, טר ײנ ר קינדער. ז  מי

םן ײ ף װי װ ז טי אי אג אײער ס׳ ט ײ ײער און װ  א
ר פארלוםט. שן מי ױנ ען זאלט יאיר אז ו עפינ  ג

דיג טרײםט א עצנ  דעד װאפ קאמף, דעם פארז
ט האט גאטםדאנקער חבר וי מי ל אז  איבער־ פי

ז געקעמפט געבנקײט ט לעצטער דער בי ו נ  מי
ן פון ״ ײן ערע לעבן. ז חבר. טייערער אנדענק, ד

איקאר, קאמיטעט שטאט
ליפ.סא עלעם,אנדזש לאם

п לובארטאװםקי, מ. ргп ;чв־

 лнптщнз קערטמאן, א.

ארגאױיןנור קרופין, נ.

ט און ך זעלבםטבילדונג מי  צו דערװארבן זי
שט ער איז דאך פראפעםיע, בײ לאיער א װערן  ני
ערע מאסן. ארבעטער די פון אװעק  אידעאלן זיי

ען קאמפן זײ-ערע און ײנ  און ליב געװען אים ז
טײער.

ר זעען דערפאר ן אים מי  פאז־ערשטע די אי
 װאפ אן, טאג ערשטן דעם פון איקאר אין רײען

ך האט איקאר דער  אים ם׳האט געגרינדעט. זי
רם מפאני ע די באגײםטערט און אי ײ ד  װאס אי

ט א 'וואקםט םאװעטן־פארבאנד אין עזונ  אוון ג
ש הארעיפאשנע געזיכערט די  איז ער און פאלק אי

 בירא־ פון געװארן ׳באג״םטערט מער נאך
שאן. בידז

םפעדן, אונז װעט גאטסדאנקער, הבר ם״ אוי
ז ער װאו קאמיטעט, שטאט אין  יארן אלע אי

װער אן געװען ד אקטי לי טג  דער לעצטנם און מי
ם־ ער וועט ספעציעל, און װיצע־פארזיצער,  אוי

ײן אין פעלן ײג ז װ  האלעװאודער אין — צ
ע, װי  געװען יארן אלע כמעט איז ער װאו צ

ג פון םעקרעטאר ױי עד און צו ײנ ע פין א ײנ  ז
טועד. אנגעזעעגסטע

ט־ ברײטע די איון יקאמיטעט שטאט דער  מי
ז כלידערשאפט  שרערך דעם פון דערשיטערט אי

 גאטםדאנ־ חבר װאם דעם, דורך פארלוםט, לעבן
םן אונז פון איז קער װעקגעדי ן געװארן א  אי

טן ז איז. ער ארבעט. דער מי לוי  אלט יאר 54 ב
צן םך א געקענט נאך װאלט ער און געװען  נו

ען ע ײ ר ער אין ב בעםערער א פאר קאמף אונז

דער די מיר, טגלי שאנער פון מי רא־בידז  ״בי
״ ג װיי ן איקאר פון צ קן אנדזשעלעם, לאם אי  דרי

ם ער אוי עד טיפסטן אונז ן טרוי  פארלוםט דעם אי
םטע אונזערע פון איינעם פון ־ אקטױו לי טג  מי

ײען, טשארלם חבר דער, ט דער װעמען של י  טו
פן אונז פון האט װעקגערי ױלי. טן9 דעם שבת א

ז שלײען חבר װען אי ד א גע לי טג ן מי  אי
ער װייג אונז ט יאר 5 לעצטע די פאר צ נ י ײן ז  ז
מען טי, קענזעם פון אהער קו רי. םי ו ז  ער מי

ט דער דורך איז ײ  אוג־ פון פארזיצער געװען צ
ײג, זער װ ד צ לי טג ן מי  און קאמיטעט שטאט אי

ער און ;עהילפם־ארגאנײזער ט־ טעטיגער א זיי  מי
װע. דעיר אין כליד טי עקזעקו

ז פארשטארבענער דער ך אי איײ־ גיעורען אוי
קאר״ דעם פון ונרינדער די פון ;ער ן ״אי  אי

טי קענזעם  פאר* דער יארן לאנגע פאר און םי
װייג. דעם פון זיצער צ

ן זאל י י ע ז לי מי א ען פ עפינ ט א ג ס ר״ ן ט  אי
ז ארבעטן די פארזעצן כן א בי י רי ג  פאר סוף זי

ען װאם אידעאלן, זעלבע די ײנ ען חבר ז ײענ׳  של
טײער. און ליב אזוי געװען

ן ערע ״ אנדענהעו. ז

ראזענפעלד, ש. טיללעס, ה.
ע צי אלו קאטיטע. רעז
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Are com peting in the fields 
R ich in  rice  and  cotton yields 
Cotton, rice, m ore cotton yet 
F o r our land of Soviets

Cotton fo r the  Soviets!

THE TALE OF THE OLD KIRGHIZ
In  th is  land no t long ago 
Ruled th e  Czar, a  ru le  of woe

Czar, M ullah and Bey, the  th ree  
F illed  our days w ith  m isery.

Oppressed and robbed, oh te rro r  cruel,
Took our fu r  and took our wool

Raided ten ts  a t n ig h t or day 
Stole our cattle  and away!

To rebel was to be killed 
Endlessly our blood was spilled

, . . Then w ar and civil w ar days came 
M ultitudes of us were sla in

B attle  a fte r battle , so . . .
T ill we vanquished our foe.

Czar and  Bey we fear no m ore 
We a re  free as ne’er before

Those of us who hungered then  
Now a re  happy, honored men

L and is irrig a ted  now 
Steppe obeys the  w ill of plough

M aster now in  a ll th e  land 
Is  the to ile r’s hardened  hand.

"W e shall build and we shall p lan t 
W e shall prosper, K azakstan .”

M ullah :: A T u rk ish  p riest.
B ey : A T u rk ish  governor.

L. Kvitko is a Soviet Jewish poet. He wrote this series 
(parts of which were originally printed in a children’s maga■ 
tine) in 1930, when the Turkestan-Siberian railroad was being 
built. The simplicity of language is especially to be noted. 
This translation is very freely adapted. I also took the 
liberty to rearrange certain parts, to make a sort of sequence 
in the tale. I trust the author will forgive my audacity.

Ruth Rubin

F aste r , fa s te r, h u rry  onw ard 
W e b rin g  g reetings, w e b ring  cheer 
F rom  th e  com rade—d is ta n t peoples 
To th e  w orkers, p easan ts here.

Q uickly, quickly, flying, flying 
G leam ing tra c k s  an d  sunny  sky  
H undreds, hundreds, thousands, thousands 
K ilom eters pass u s  by.

E veryw here we’ve sown 
E veryw here ’tw ill grow.

W ild and  d is ta n t steppes
M astered by th e  tra c to rs  on th e ir  backs
W aste and  a rid  land
Conquered by th e  steel of ra ilro ad  track s

. . . In  th e  b u rn in g  desert sand 
L ie  bleached sku lls  and  cam els’ rib s 

B ut para lle l w ith  T ian-Shan 
M arch th e  sh in in g  track s—TURKSIB!

K ilo m eter: E q u a ls  th ree -f if th s  of a  m ile.

T H E  N EW  K A Z A K S T A N
Shock-brigader, K azakstan  
B u ilt a  ra ilro ad  in  th e  sand

W hat w as p lanned is now a  fact':
A steel horse puffing on a  track .

W here rep tiles glided underfoot 
S ettlem ents have tak en  root

W here te n ts  once huddled drab  and d rear 
C ities have a risen  here

Bizhe, M ulalla, B alkhash , Ayahuz 
B ayan-K urfezh, Z halam an, Zhanguz 
R ussian , Chinese, K azak, K irghiz 
U k ra in ian , Jew , Uzbek, T adzhik  
ONE MIGHTY GIANT: BOLSHEVIK.

L and here  has been w aitin g  long 
F o r th e  joyous tra c to r  song

F o r th e  feel of search ing  plough 
W here com m unes, collectives now

9th & 10th lin es: N am es of new s ta tio n s  on  th e  T u rk s ib  railroad .
11th & 12th lin es: T h e  m an y  peoples w ho cam e to  help build  the  ra ilroad .

SUMMER CAMPS FOR CHILDREN IN THE SOVIET UNION
ing bu ilt in M ariupol on the  shore of 
the  Azov Sea, 700,000 rubles having been 
assigned for its  equipm ent.

A new ch ild ren’s tubercu losis sanator- 
ium will be opened in May in Slutsk, 
B elorussia. The republic will also open 
18 sanatorium -type cam ps, 22 health  cen- 
te rs  w here children  com e by th e  day, 
and four sanatorium s for those w ith 
m ore serious ailm ents.

17

T he T rade Union of R ailw aym en of 
the  C en ter is providing accom m odations 
in  cam ps and riv er tr ip s  for 100,000 chil- 
dren. It w ill also build 16 perm anen t 
sum m er cam ps.

T rade union organizations in th e  Don- 
bas a re  arran g in g  for 64,000 m in ers’ chil- 
d ren  to be sen t to sum m er cam ps; about 
20,000 ch ild ren  w ill re s t a t special sana- 
torium s. A ch ild ren’s sanato rium  is be

A ccom m odations in  P ioneer sum m er 
cam ps w ill be provided by Soviet trad e  
unions th is  y ear fo r 1,910,000 ch ildren  of 
th e ir  m em bers, th e  All-Union C entral 
Council of T rade  U nions hav ing  appro- 
p ria ted  233,771,000 rubles for the  pur- 
pose. In  addition  ch ild ren ’s sum m er 
cam ps w ill be also estab lished  by p lan t 
and  fac to ry  adm in istra tions.
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L. KVITKO

SONGS ABOUT TURKSIB
Translated from the Yiddish by Ruth Rubin

O L D  K A Z A K S T A N  BUILDING THE RAILROAD

M ountain crags are torn  asunder 

Valleys echo back th e thunder 

A ir is ren t by dynam ite shock 

By the sound of falling rock 
They are ham m ering into back 

Of desert', steppe, a  spine, a track.

Echos roll through T urkestan 

Over snow-capped Tian-Shan.

Legs of K irghiz lads are th in  

Only muscle, bone and skin 

Clumsily they push and drag 
W heelbarrows of rock and slag 

. . .  I t  isn ’t  everyone th a t can 

Be a proletarian . . .

From  kishlak ahurrying come 

In am azem ent everyone 

From  distant yurt, in happy haste 

To gaze at the m iracle in  the waste.

Only yesterday, Kirghiz 

Lived his days in languid ease 
Alone w ith sun, alone w ith  sheep 

Never disturbing desert’s sleep 
Alone w ith tra ilin g  caravan 

The camel’s lurch, th e  burning sand 

Then Soviets came and suddenly changed 

Life of K irghiz on desert and range.

W heelbarrow crashes off the board 
S trains at arm s, tugs a t cords 

Bulges the muscles—a struggle w ith crag 

“We are determ ined not to lag”

Desire and will glows in the Youth 
“We shall become hardened and sw ift” 

“We shall capture and we shall win 
The stubborn fortress of Tian-Shan

“We m ust show in th is barren land 
The w orth of a proletarian!

The toil of a  pro letarian !”

K ish la k : T en t

Y u rt:  N om adic te n t village

T H E  F I R S T  R U N

Ever faster, ever forward 

Shock hrigaders—engine, track  

We m ust hurry, we m ust h u rry  
T rain  shall be on time, exact'.

Squatting low is Kazakstan 

A t the foot of Tian-Shan

Peaks of everlasting snow 

Tower o’er the desert’s glow

Steppe is virgin, fast asleep 

Feeding only grazing sheep

W ind-swept sand dunes—hoary brow 

Never combed by searching plough

Never yet disturbed by scythe. 

Desert waste—gleam ing white.

Endless riches of th is land 
Buried lie beneath the sand

And th is  lofty m ountain chain 
Many treasu res does contain.

On m achines it all depends 

On devoted, hardened hands

These can m ake a  fertile place 
Of this b arren  em pty waste.

Slowly camel caravans

T rail in columns, tracking sands

Yellow rum ps sway side to side 

Lazy, lurching desert stride.

Humps well laden, pack on pack, 

Follow a long-eared “ishak”

Tripping, m incing through the sand 

A stride him  a big tall man

W ears six coats upon his back 

Long legs tra il a  sandy track

W ith a fur cap on h is head 

Though th e  sun is copper red

R iding slowly a t  his ease.
W hat does tim e m ean to K irghiz?

Always a t th is lazy pace 

Losing track  of tim e and space

C arting wool and tending sheep 

. . . H istory is fast asleep . . .

K a z a k sta n :  O ne of th e  five republics in  S oviet C e n tra l A sia .

T ia n -S h a n :  A  h ig h  m o u n ta in  ra n g e  in  th e  S o u th e a s t of K a z a k sta n .

Is h a k :  A  sm all lo n g -e a re d  ty p e  of donkey.

K irg h iz: A  N o m ad ic  people liv in g  on th e  S ib e ria n  p la in . S ince th e  build- 

in g  of th e  T u rk e s ta n -S ib e r ia n  (T u r k s ib )  R a ilro ad , th e y  h a v e  become 

a se ttled  a g ric u ltu ra l people. A lso  called K aza k s.
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th in k  th a t even in his death  a Jew  was no t safe of the 
indignity  to which he was sub jected  while alive. T o  th ink  
th a t they  dared  to desecrate  the dead. Could th ere  have 
been any th in g  m ore loathsom e, any th ing  m ore crim inal to 
condemn forever the  T sa r  and his system  which made the 
life of a Jew  a constan t agony and which did not spare 
a Jew  even in his dea th?

in body and in sp irit, th a t  they could not even th ink of 
s ta r tin g  a p ro tra c ted  and costly  law  suit.

T he procession was p itifu l enough before, b u t it became 
even more p itifu l when those g ray  figures w ent about their 
business to  collect the  sca tte red  boards of the coffin, to rig  
up again  the  s tre tc h e r and to p u t back the body into its 
final bed.

W h a t a h o rro r to behold a spectacle  of th a t  sort. To

o s m e t i c s
Corresponding progress has been recorded during the five- 

year plans in the cultivation of p lants yielding essential oils 
required by the perfum ery industry.

This year 169,000 hectares (a  hectare equals 2.47 acres 
—Ed.) a re  being sown to such cultures, or 12 per cent more 
than last year, when the pre-war level was exceeded 200-fold. 
Cultivation of geranium  is now being extended to Arm enia 
and Turkm enia, and th a t of jasmine, heretofore grown only 
in tne Crimea, to the Caucasus. Three new essential oil state 
farm s are being organized to augm ent the existing nine.

The significance of these figures lies in the fact tha t they 
reflect how high-grade soaps, eau de cologne and tooth paste, 
which under tsarism  were luxuries to the m ajority of workers 
and peasants, have now become everyday necessities. Par- 
ticularly  great has been the change in the national republics; 
whereas the increase in consumption of products of the per- 
turnery adm inistration mounted throughout the USSR by 335.2 
per cent during the Second Five-Year Plan, the corresponding 
percentage in B ashkiria was 482, in Kazakhstan 839, and in 
the Transcaucasus 797 per cent.

Alongside w ith the growth of both production and demand, 
prices of perfum ery products, soaps, tooth powders and pastes, 
and other toilet articles, have been constantly reduced. Last 
year alone prices were lowered 15 to 20 per cent.

Another im portant factor in the spread of hygiene and 
beauty culture is the work carried on by num erous consults- 
tion bureaus and beauty culture institutions.

S o v i e t  C
AN INCREASED production program  has been outlined for 

the perfum ery and cosmetics industry  th is  year to meet 
the constantly growing demand for eau de colognes, perfumes, 
cosmetics, tooth powders and pastes and toilet soaps.

The enterprises of the  Central A dm inistration of the Per- 
fum ery In^-’etry  alone (excluding enterprises under the juris- 
diction of o ther adm inistrations which also produce toilet 
artic les) will tu rn  out' 82 m illion bottles of eau de cologne and 
perfumes, 3.5 tim es as m uch as produced in 1932, the last year 
of the F irs t Five-Year* Plan. The w ork of enterprises of the 
perfum ery adm inistration  since the beginning of the year 
augurs well for the fulfillment of this year’s program, last 
m onth’s plan having been fulfilled 121.6 per cent.

Large plants erected during the S talin ist five-year plans and 
equipped w ith modern autom atic m achinery make a constant 
rise in output possible in th is industry. Increase in produc- 
tion of the more expensive kinds of eau de cologne is planned 
from 42,500,000 bottles last year to 44,500,000 bottles th is year, 
as well as of perfumes, which will am ount to  26 million bot- 
ties, th ree million more than  las t year.

Toilet soap output is scheduled to be 4,000 tons more than 
last year and 3.5 tim es as much as in 1932. The output of 
tooth pastes and powders, which increased more than three- 
fold between 1932 and last year, is to continue to rise. Of no 
less im portance is the qualitative advance made, of which cer• 
tificates of m erit and gold medals awarded Soviet perfum ery 
products a t the P aris  In ternational Exposition are evidence.

FIGURES SHOW IMMENSITY OF SOVIET BOOK MARKET
land, 35,000 copies of the poem were sold, 
and in Uzbekistan an edition of 20,000 
was published. The Russian translation 
of the poem was especially rapidly taken 
up by the Soviet reading public.

There is a great demand for the works 
of L. N. Tolstoi in the national repub- 
lies, editions totaling alm ost 300,000 
copies being published in U krainian,
61,000 in Armenian, 34,000 in Belorussian 
and 115,000 in the Uzbek language during 
the last five years, besides large editions 
put out in other languages.

Of foreign classics, the most popular 
are Shakespeare, Dickens, Balzac, Hugo 
and Heine. In  the small republic of Ar- 
m enia alone 32,000 copies of Shake- 
speare’s works were issued during the 
last five years.

houses, while the editions of Gorky pub- 
lished during the last five years in tha t 
republic run to some 1,300,000 copies.

W orks of Pushkin  enjoy great popu- 
larity . Last year, when the centenary of 
the death of the poet was marked,
1,046,000 volumes of P ushkin’s works 
were published in the U krainian lan- 
guage, 181,000 in Uzbek, 105,000 in Belo- 
russian and 67,000 in  the Arm enian lan- 
guage. About 250,000 copies of the works 
of T aras Shevchenko, the great Uk- 
ra in ian  classic poet, were issued in the 
Ukraine.

In  connection w ith the celebration of 
the 750th anniversary of Shota Rusta- 
veli’s im m ortal poem "The K night in the 
T iger Skin,” th is  work was issued in 
various languages in a  num ber of Soviet 
republics. In Georgia, R ustaveli’s native

D ata released by the All-Union Book 
Chamber shows th a t 117,823,000 volumes 
of both Soviet and foreign classic and 
modern lite ra tu re  were issued last year 
in the languages of the num erous peo- 
pies of the USSR. In the RSFSR some
98,872,000 volumes were published, al- 
most n ine m illion volumes in the Uk- 
raine, 2,567,000 in Belorussia, 1,411,000 in 
Georgia, 1,400,000 in K azakhstan, the 
same num ber in Azerbaijan and so on.

The works of Maxim Gorky hold first 
place among all the people of the USSR, 
and are  sold in m illions of copies 
throughout the country in Russian as 
well as in the  languages of the different 
peoples. L ast year, for instance, 221,000 
copies of Maxim Gorky’s works were is- 
sued in the U kraine by local publishing

t 'J .־ :■ \ \ 
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grounds fo r fish in the various basins of the  country . T he 
U S S R  in d isp u tab ly  leads the  w orld in th e  com pilation o f 
hydrobiological charts  of th is kind. A specia l section of 
the  exhibition, dealing  w ith the  canning and p re p a ra tio n  of 
fish p roduc ts , shows various ap p a ra tu s  evolved by Soviet 
scien tists fo r regu la ting  these processes.

voirs which w ill be form ed along the  Volga.
Soviet scien tists com pile p rognostications of the  move- 

inent of schools of fish, based on m any y ea rs ’ observations. 
T h is  w ork, as well as the  investigations of Soviet oceano- 
g ra p h ers  and  hydro logists, and  new instrum ents they  have 
m ade, a re  shown a t th e  exhibition.

O f g rea t p rac tica l application  is the study  of feeding

S O L  P E A R L

Desecrating the Dead
(A  Chapter in the Series  -  “ T / ie  Jews Under the Tsar” )

J u s t  about the  time the  men w ith the  tin  box stepped  
on the bridge, the  crowd was s ta rtled  by the  scream s of 
the m ourners. I t  all came so unexpected ly  th a t the  sud- 
denness of it added to th e  te rro r  of the  scene. I t  seemed 
as if  a m onster coming from  now here was th e re  to  crush 
everyone. W ith  pounding  of hoofs and c la tte rin g  of 
wheels th e re  appeared  a ca rriag e  in which some m ilitary  
high mog was reclin ing  in his resp lenden t uniform . T h e  
carriage came w ith  g re a t speed and h it the old m an with 
such force th a t he was th row n aside from  the  b ridge, back 
to w here the funeral procession was coming from . T he 
coachm an s ittin g  on a high sea t m ade a movem ent as if  
to hold the horses, b u t th e  m an in un iform  stood up in 
the coach, seized the  w hip from  th e  hands o f the coach- 
m an and sw ishing it over the  horses yelled  w ith  rage, 
w ith his eyes bulging out: “ Go on, tram p le  over those 
w re tch es!”

T he coachm an le t loose of the reins, the horses seem ingly 
frigh tened , w ent into a w ild gallop. In  an in s tan t a ll was 
a mess. T he scream ing of the wounded old m an, th e  rav- 
ing of the m an in uniform , the  c la tte r of th e  wheels, the 
swish of the  w hip— all m ingled into one h o rrify in g  sound 
which was m ade even m ore h o rrify in g  by the  scream s of 
the  m ourners in the procession and the  onlookers, fo r ju s t  
then  the carriage drove w ith fu ll speed into the  m idst of 
th e  fu n e ra l cortege.

P a llb eare rs  were knocked off th e ir  feet. T he coffn was 
sp lit open w ith the  enshrouded body trow n in to  the  gu tter. 
T he m ourners d ispersed  in all d irections, women covered 
th e ir faces w ith th e ir  hands, try in g  to fo rge t the  horrib le  
sight.

Sobbing and w ailing became so tense th a t even the men 
am ong th e  onlookers broke down. T h e  carriage sped on 
its course. T here  was no one to stop it. T here  was no one 
to ap p eal to, fo r a Jew , even when dead, was a t the  m ercy 
of a d runken  m an in uniform . I t ’s tru e  th a t th e re  could be 
a law  suit institu ted . T h ere  could have been m ade an at- 
tem p t to look fo r red ress, bu t those people w ere so poor, 
those people wese so helpless, those people w ere so broken

f |  'H E  F U N E R A L  procession p resen ted  a p itifu l spec- 
tacle . A ccording to th e  trad itio n s of those days and 

places, the  dead body was ca rried  by four people on 
th e ir shoulders. T h ere  was a sim ple, unpain ted  wooden 
box on a im provised s tre tch er. In  fro n t o f the cortege 
was the  p roverb ia l old m an w ith  a long beard , the indis- 
pensible rep resen ta tive  of the bro therhood of grave diggers. 
H e  k ep t on chan ting  in  a hoarse and im passioned voice: 
“Zdoka-tatzel-m im oves” (ch arity  is a safeg u ard  against 
d ea th ) .

A fte r  the  four coffin bearers, th ere  tro tte d  a m otley of 
people— all g ray , a ll ben t, a ll sorrow -stricken. T he 
women were lam enting  loudly, w ith  some of them  going 
into hysterics a t tim es w hile the  m en m arched silen tly .

F o r some reason or possib ly  fo r no reason a t all, the 
fu n era l procession was alw ays h u rry in g  a t a g rea t pace. 
A s tran g e r u n fam iliar w ith the sights m ay have even taken 
it  fo r a g roup  of people runn ing  aw ay from  somebody. 
M aybe it was the  unconscious realization  th a t the  life  of 
a Jew  was so h ard , and th a t his death  was m ostly prem a- 
tu re , th a t  m ade his re la tives ru n  to bu ry  him, in order 
to tuck  aw ay in the ground as soon as possible the dead 
body, the  soul of w hich was cry ing  to heaven, asking 
fo r an  answ er why it was sen t on th is ea rth  and why it 
was m ade to  s tand  so much suffering.

I t  was a very  hot day  in Ju ly . T he scorching sun drove 
everybody indoors b u t the  chanting  of the fam ilia r words 
and the  ra ttlin g  of the  coins in the  tin  p la te  in fron t 
of a funeral procession a ttra c ted  the a tten tion  of the peo- 
p ie who tr ied  to  find shelter from  the heat behind closed 
sh u tte rs  or in the cool of a cellar. D oors w ere th row n 
a ja r ,  people appeared  from  everyw here, barefoo ted  chil- 
d ren  came runn ing  from  all directions. B y the tim e the 
fu n era l procession had reached the  “dead b rid g e’’—- a 
flimsy con trap tion  th row n across the shallow  riv er which 
was the n a tu ra l lim its of the  city— in the section of squalid 
houses along unpaved stree ts  in the proxim ity  of the ceme- 
te ry , th ere  was quite a sizeable crowd both in the funeral 
procession and am ongst the specta tors.
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other very im portan t task— the production of gas-genera- 
to r trac to rs . These trac to rs , operating  upon wood chips, 
w ill be extensively used in the n o rthern  regions which are 
rich in  tim ber.

Besides low ering operating  costs, gas-generator trac to rs  
will free the railw ays from  the tran sp o rta tio n  of liquid 
fuel to d is tan t points.

Tile C helyabinsk T ra c to r P lan t is scheduled to  produce 
1,200 gas-generator trac to rs  in the cu rren t y ea r; 4,000 in 
1939, and 6,000 in 1940.

Besides trac to rs , the C helyabinsk T rac to r P la n t m anu- 
factu res engines and trac to r spare  p arts .

T he C helyabinsk T rac to r P lan t has been of exceptional 
service to  the national economy of the U S S R , and particu - 
la rly , to Socialist agricu lture.

ress in the Soviet tra c to r  industry . C red it is due the 
C hedvabinsk T ra c to r  P lan t not only fo r the creation of a 
pow erfu l 75 hp. diesel engine, b u t also for the m astery  of 
the  production  of the very complex diesel accessories. T he 
successful solution of th is  problem  testifies to the con- 
tinuous technical advancem ent of the w orkers of the p lan t.

I h e  C helyabinsk T ra c to r P la n t’s production  of diesel 
engines and accessories is of exceptional im portance to the 
en tire  national economy of the Soviet Union. T he diesel 
tra c to r  has an enormous advantage over the  ligroin-fed 
trac to rs . I t  is known th a t the fuel consumed by the  diesel 
engine is betw een 30 and  35 p e r cent less (b y  w eight) 
th an  the consum ption of the ligroin engine. F u rth e r , diesel 
fuel is less expensive th an  ligroin.

In  addition to the  m anufactu re  of diesel trac to rs , the 
G overnm ent has given the C helyabinsk T ra c to r P lan t an

A. G.

Vast Growth of Soviet Fishing Industry
responding developm ent of research in th is field. Before 
the Revolution th ere  were only th ree  scientific stations to 
serve the in d u stry ; today  scores of scientific in stitu tes, s ta - 
tions and laboratories are engaged on the problem s of fish- 
ing. T he A ll-U nion Sea F isheries and O ceanography Sci- 
entific In s titu te , the cen ter d irec ting  all th is w ork, is an 
extensive organization w ith an annual budget of 16 million 
rubles.

O f special in te rest in the exhibition is a section showing 
the work carried  on by Soviet scientists beneath  the  sur- 
face of the  sea. F o r two years scientists, descending to 
the bottom  in d ivers’ suits, have been studying  the  delta  of 
the Volga, the  n o rthern  p a r t  of the C aspian and the Azov 
Sea, determ ining the location of schools of fish and th e ir 
movement, and observing the work of the nets. These ob- 
servations yielded valuable p rac tica l suggestions. B athy- 
sphere fo r the  study of sea bottom s a t a g rea t dep th , a 
model of which is on d isp lay , is a t p re sen t under con- 
struction.

New Processing Methods
Scientists are in troducing new m ethods in th e  processing 

of fish. T he tim e required  fo r sa lting  has been cut from  
two days to  ju s t  a few seconds, following the in troduction 
of a method of in jec tin g  brine into the fish.

An illu stra tion  of the m agnitude of the problem s handled 
by  Soviet science is provided by the reorganization  of the 
whole fishing industry  of the Volga, in connection w ith the 
p ro jec ted  build ing of a num ber of dam s on the river. T he 
dam s, low ering the  w ate r level in the  delta  of the  Volga, 
where a large  num ber of C aspian Sea fish breed, w ill also 
block the  way fo r sturgeon  going up the  Volga to hatch. 
Scientists have outlined a num ber of m easures, including 
artific ial hatch ing  and breeding of fish in the large  reser-

f  1 1H E  P R O G R E S S  of the Soviet fishing industry  and the 
p a r t  science p lays in th is developm ent are g raph ically  

shown a t the exhibition housed in th e  new build ing  of tbe 
A ll-U nion Sea F isheries and O ceanography Scientific In - 
s titu te , Moscow.

V arious exhibits show how the catch  of sea fish has been 
alm ost doubled du rin g  the  years of Soviet pow er, reaching 
1,650,000 tons la s t year. A  large m odern fishing industry , 
equ ipped  w ith up-to -da te  canneries, cold storage houses, re- 
f r ig e ra to r vessels and  a  traw lin g  fleet, has been b u ilt up in 
the  la s t 20 years. T he production of canned and frozen  fish 
has trip led  during  the  tw o five-year p lans, while the  out- 
p u t of smoked fish is 23 tim es its  form er figure.

Extension to New Basins
A significant fe a tu re  in the developm ent of the  fishing 

in d u stry  is its extension to new regions. W hile p rio r to 
the  G rea t Socialist R evolution the C aspian and Azov seas 
w׳ere the  main fishing centers, today  an extensive fishing in- 
d u s try  has been b u ilt up  also in the  F a r  E a s t  and on the 
W hite  and B aren ts  seas. T he F a r  E a s t has 41 canneries 
o f an  annual capacity  of 150 m illion tins, as well as large 
floating crab  canneries and a w haling fleet.

Illu s tra tiv e  of the  grow th of fishing on the W hite Sea is 
the  fac t th a t  the catch in the  M urm ansk Region was close 
to 280,000 tons la s t year, as com pared w ith 13,000 tons in 
1913.

F ish in g  collectives— and they  unite 96 p e r  cent of all 
Soviet fishermen— have th e ir own fleet of 37,000 sailboats 
and  2,335 m otor boats. In  addition, th ey  are served by 
special stations very  sim ilar in purpose to the m achine and 
tra c to r  stations in collectivized agricu ltu re. T hese stations 
have a fleet of about 1,200 vessels.

T he g rea t expansion of fishing has calded fo rth  a cor
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th is  city  from  its  abode, o r even to  tra n sfe r  people from  m ore 
dangerous to  less dangerous places inside M adrid. T hey  would 
ra th e r  die on th e ir  feet, as L a  P asio n aria  says, th an  live 
on th e ir  knees. . . .

Anti-Fascist Capital
“We in th e  w estern  coun tries—citizens of w hat M ussolini 

scornfully  calls ‘the  so-called g rea t dem ocracies’—have sur- 
vived s im ila r  strugg les in  our past. Our civ ilization  is in  
very  g rea t degree the  re su lt of two revolutions, the  Am eri- 
can and the F rench. In  easy tim es and safe places i t  h as  
been convenient for us to forget th is ; and  ce rta in ly  w e none 
of us can look w ith  sa tisfac tion  upon the  shabby tre a tm e n t 
ou r governm ents have given the  Spanish Republic. B ut as  
ind iv iduals we can s till be conscious of th a t  trad itio n  w hich 
created  us. No N eu tra lity  Act can forbid us to  rem em ber 
Valley Forge, and the  rags and ta t te rs  and  hunger and deter- 
m ination  of W ash ing ton’s revo lu tionary  arm y. Those men, 
too, believed th a t  all m en had th e  r ig h t to  live in equal 
civil freedom  and  social opportun ity . They, too, had tra ito r-  
ous com patrio ts and foreign invaders as th e ir  enem ies. In  
sa lu tin g  M adrid we sa lu te  th e  best of our own past and 
fu tu re , the e ternal ascending w ill and  the  sp ir i t  of common 
hum anity . We sa lu te  in M adrid, en trenched  and undefeatable 
M adrid, the cap ita l of our an ti-F ascist w orld.”

— R eprin ted  from  the “N ew s of Spa in”, published by th e  
Spanish  In form a tion  Bureau, N ew  York.

broadcast to  the  U nited S tates from  M adrid on May 21. "The 
whole sp ir it of dem ocratic resistance to F asc is t aggression,” 
he said, " is  concentrated  here in  galvanic in tensity , so that' 
today, m ore th an  ever before, M adrid is th e  cap ita l of Spain. 
A m inu te  or tw o aw ay from  the  fro n t line trenches the  
M adrileiios ca rry  on th e ir  o rd inary  life and pay no a tten tio n  
to the sound of the  firing. They have suffered ex trao rd in a ry  
dangers and p rivations for eighteen m onths, as they  continue 
to do every day, and th e  only re su lt appears to  be a sharpen- 
ing  of th e ir  w ill to  resist. The new posters on the  w alls of 
the  c ity  and  in the  trenches say ‘W ith  bread o r w ithou t 
bread, r e s is t! ’ Sm all w onder th a t any  Spaniard  who has the 
honor to live in  M adrid is proud of it. . . .

"T he fro n t line trenches here  a re  on the  edge of the city, 
and  th e  sound of th e  firing can be heard  p re tty  well every- 
w here. T h a t is, th e  sounds of trench  w arfare , rifle fire, 
m achine-gunning, and  grenade and trench  m ortars. Besides 
th is  th e  whole c ity  is periodically  subject to shelling  by the 
F a sc is t a r t ille ry  on the  nearby hills.

“I have been th rough  the  trenches a t  the  U niversity  and a t 
the  Casa del Campo, the  old royal park , and  a lthough the 
whole of th a t achievem ent—the deep, solid, su b te rran ean  de- 
fense system  of M adrid—made a  deep im pression on me, I 
th in k  an  even m ore s ta r tlin g  th in g  is to  come out of the 
trenches and see the  ch ildren  p lay ing  w ith in  a stone’s throw  
of them . I t  has proved im possible to  m ove th e  population of

D. A. KUVAKIN (Acting Head of the Central Administration of the Tractor Industry)

The Success of the Cheliabinsk Tractor Plant
year the  p lan t m anaged to produce only 1,650. B ut from  
the following year onw ard the ra te  of p roduction grew  
m arkedly, the  p lan t annually  exceeding its production plan. 
In  1934, it produced 10,100 trac to rs , exceeding the  p lan  
by 100. In  1935, ou tpu t reached 20,450, aga inst a p lan  
of 15,000. In  1936, 29,059 trac to rs  were produced.

T he Second F ive-Y ear P lan  (1933-1937) provided fo r 
an o u tpu t of 61,000 trac to rs . In  the first four years th e  
Chelyabinsk T rac to r P lan t produced 61,300 trac to rs . T h e  
overfulfillm ent of p lan  in 1935 and 1936 was the resu lt 
of the extensive developm ent of the S takhanov movement 
in the p lan t.

Follow ing a decision of the G overnm ent, reconstruction 
of the  C helyabinsk T rac to r P lan t for the m anufacture o f 
a new׳ ty p e  of trac to r began in 1936. A  diesel engine was 
to replace the ligroin one v׳ith  which the tra c to r had  been 
fitted. R econstruction v׳as com pleted in the first h a lf  o f 
1937, and the p lan  produced nearly  5,000 diesel tra c to rs  
in the follow׳ing six months.

On the eve of its fifth anniversary , the 10,000th diesel 
trac to r le f t  the  conveyor of the Chelyabinsk T ra c to r P lan t. 
In  one year the p lan t produced more diesel trac to rs  than  
the  C ate rp illa r firm in the U nited  S ta tes (from  the end o f 
1931 to 1936).

In troduction  of the diesel engine on the Chelyabinsk 
trac to r is a transition  to a h igher stage of technical p rog-

t ' l V E  Y E A R  AGO , on Ju n e  1, 1933, the S ta lin  T rac to r 
P la n t in C helyabinsk, one of the la rg est in  the  w orld, 

s ta rted  operation. D u rin g  these five years it has provided 
79 ,500  trac tors to ta lin g  m ore than fo u r  m illion  horsepow er.

T he opening of th is p lan t was an outstanding  event in 
the  Soviet U nion fo r it signalized the transition  to a new 
stage in the m anufacture of trac to rs. I ts  predecessors, the 
S ta ling rad  and K harkov trac to r p lan ts  produced 15/30  hp. 
wheel trac to rs , and the K irov P la n t in L en ingrad  produced 
10 /20  hp. trac to rs  of the  same type. T he C helyabinsk 
T ra c to r P la n t was bu ilt fo r the m anufacture of pow erful 
5 0 /6 0  hp. craw ler trac to rs  intended not only for large 
sta te  farm s and for m achine and trac to r stations, bu t also 
fo r a num ber of o ther branches of economy, such as the 
tim ber industry , tran sp o rt, road construction and so on.

T he shops of the p lan t ■were bu ilt of reenforced concrete, 
steel and glass, and the most p e rfec t equipm ent— the best 
m achinery which w orld technique could supp ly  a t th a t 
tim e— was installed . T he C helyabinsk T rac to r P la n t fa r 
surpasses its siste r p lan ts , the S ta ling rad  and Kharkov 
trac to r p lan ts ; even the U nited  S ta tes has no trac to r p lan t 
to com pare w ith it.

Growth of Output
T he mass production of the S ta linets trac to r, which in- 

volves more complex technological processes than  the m anu- 
factu re  of wheel trac to rs , w׳as very  difficult. In  its first
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Madrid U nder Siege
light of the casualties and destruction th a t Madrilenos have 

had to face during the past year. From  June, 1937, tq  April, 

1938, according to official figures released by the Mayor, rebel 

bom bardm ents have sent 7,963 large bombs and projectiles 
into the city w ith these results: 1,119 dead, 3,563 wounded 

and 3,790 houses completely destroyed.
M erchants keep th eir stalls on what they th in k  to be tbe 

safe side of the street and trade goes on as usual, w ith a 

business of 2,000,000 pesetas being done in the shops every 
day, ap art from food purchases. Sepu, the Spanish Wool- 

w orth’s, is open for business on tbe Gran Via, sheltered behind 

sandbagged windows.
There are fourteen daily newspapers still being published 

in the city and they carry  advertisem ents of forty moving 

picture houses and tw enty theatres. When F orrest was in 

Madrid, N ina de los Peines and P astora Im perio were per- 
form ing twice daily at' the Zarzuela Theatre,, still receiving 

the plaudits of the Madrilenos who have been cheering them  

for over a generation.
There are few taxies in Madrid now, but many of the old 

style hansom cabs. The subway and the street cars run out 

to the first barricades on the fighting line.

Mayoralty Problems
F orrest found the Mayor of Madrid, Don Rafael Henche 

de la Plata, more preoccupied with the traffic problem involved 
in routing m ilitary  trucks through the city th an  in the near- 

ness of the enemy. However, the ever-present problem of the 

Mayor is th a t presented by the children in the city. There 
are, he told Forrest, 62,000 children less than five years of 

age and 35,000 under three. Schools take care of some 30,000 

eac’'  day, but m any of necessity m ust play in  the streets— 
often but a few m inutes removed from the fighting lines.

Madrid’s Better Babies
Children are given free m ilk by the m unicipality and al- 

though there is not enough of it, statistics show th a t babies 
born today are more healthy th an  those born before the siege 

began.
The Mayor would like to move them  to a safer place but 

since the Rebels have been bombing civilians along the Le- 
vantine coast he feels th a t the children are about as safe 

in Madrid as anywhere else in Spain.
F orrest asked the Mayor and the Governor of the Province 

of Madrid, Don Josd G6mez Osorio, about the prospects of 

evacuation, but' they both said it  was out of the question. 

About 300,000 people have been evacuated but th a t num ber 

hardly equals( the refugee influx. Most of the people, accord- 
ing to Forrest, feel th a t they m ight as well be shelled in 

Madrid as bombed in Valencia.
Mayor Henche refused to set a  lim it to M adrid’s  endurance 

against the enemy. “Madrid,” he said, "withstood th a t awful 

first w inter of the war. A fter th a t i t  can stand anything.”

When Forrest' asked the Governor of the Province of Madrid 

the same question—how long the city would hold out—he 

got the reply: “As long as it will take the enemy to slaughter 

every m an, woman and child.”

Sheean Broadcasts
Another American correspondent who has recently visited 

Madrid, Vincent Sheean, described conditions there in a radio

SEVERAL CORRESPONDENTS of the American and 

B ritish  press have recently visited Madrid and attested 

to  the heightened m orale in the city. One of these, H erbert 
L. M atthews, wrote in The New York Times of Ju ly  13 th a t 

"‘in the h istory  of th is  seige there will be no pages greater 

than the simple tale of these two hungry m onths, borne witli 

such tran q u ility  and fortitude by the long suffering populace.” 
However, he w ent on to say:

“It is a tria l th at, fortunately for Republican Spain, will 

soon end, for the railroad from  the coast is alm ost finished, 
and the m ain problem of getting fresh fru it and vegetables 

from  Valencia and A licante will be solved.

“The bad tim e began about mid-May, when the first effects 

of cuttin g  the coast road began to be felt. Transportation, 

like everything else, was tem porarily disordered, and all sorts 
of reorganization had to take place, including redistribution 

of food and supplies. Knowing th a t the railroad would soon 

be completed the au thorities decided to ask Madrid for one 

more sacrifice, a t least u ntil the ripening of the crops of the 
C astilian plain, which are later than those of the coast.

“So for two m onths there has been no meat, alm ost no fresh 
vegetables or fru it, and bread has been tem porarily cut down 

to 100 gram s [about one-fifth of a pound] daily.

“I t  was hard to bear and it has been made harder, para- 

doxically, by th e fact th a t there has been such tranquility  on 

the central front. In the days when Madrid was struggling 

desperately to m aintain  its independence the people were sus- 

tained by th eir activity  and the knowledge th a t th eir heroism 

was gaining them  tangible results as well as outside admira- 
tion.

“T hat period ended a year ago after the battle of Brunete, 

and since then it  has been dull and anonymous suffering no 
less th an  heroic, for there have been no disturbances, no 

wavering, no outw ard change. If  these people have ever lost 
hope or courage they have never shown it, and they are not 

showing it even now.

“There is a  lim it to hum an endurance, of course, but since 

th is  period of tria l will soon end the authorities are confi- 

dent th ere  will be no change in the situation. There is one 

th in g  of which they feel sure—if Madrid is attacked or en- 

dangered its population will rise once again as it  did in 

November, 1936."

Challenge to Trojan Record

W illiam  F o rrest visited Madrid in May after the city had 

been under siege for eighteen m onths and wrote in the Lon- 

don News Chronicle, "Madrid has settled down to the war 

and is prepared if need be to surpass the Trojan record of a 

ten-year siege.”
Although th e Moors are still encamped only a mile from 

. the city  hall in the Casa del Campo and the Nazi gunners 

entrenched on Mount Garabit'as command the city from the 

west, F orrest reports th a t the 800,000 people in the beleagured 

city  have adjusted them selves to the demands of the war, 

accepting it  “as a n atu ra l phenomenon, like the sum m er’s 

heat or th e w inter’s cold.”

7,963 Bombs on Madrid
W hat th is  "adjustm ent” has m eant can best be seen in the
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E ast. As if tha t m attered, or the Japanese, stuck like flies 
in Chinese quicklime, could profit by tha t knowledge. 

Recent Elections Different
Young Russia shrugs its shoulders and for the first time 

in history Pravda and Izvestia pu t the news of Soviet 
tennis and football championships on their front pages be- 
side news from Spain, China and London and editorial 
slams at the retail trade. Which, perhaps, is not the least 
im portant thing I  found in this sw iftly changing Moscow.

I was told, too, tha t the recent elections were quite dif- 
ferent from those in December, tha t this time the public 
asked why and how and went on asking until they were 
answered. O f course to us it is no great proof of virtue 
tha t the “government ticket” gets 99.5 per cent of the 
votes, which the Russians think is a notable achievementt. 
But H itle r gets 98.9 per cent of the German vote and 
Mussolini probably could deliver 1Й0 per cent of the 
Ita lian  vote if he really was challenged.

P ro o f of discip line, p e rh ap s, b u t to us 70 p e r cent to 
80 p e r cent of the  vote w ould be fa re  m ore convincing for 
a country  th a t w ants to  call itse lf  dem ocratic. Y et these 
youngsters, who more and m ore are  ru ling  R ussia— under 
S ta lin— are fu ll of cheerfulness and hope.

W hy not? They have a bum per crop coming, which 
means so much in Russia— they know the Japanese danger 
has vanished and they are not much afraid of H itle r—- 
their airplane production tops Germany and the Red Army 
does not mind tha t leaders of doubtful loyalty were shot 
or disappeared. The future is there and they know it and 
do not fear it. There are jobs for all of them with un- 
limited possibilities.

Russians finally are m astering the mechanism and indus- 
trialization tha t they paid so dear to learn— finally they 
are succeeding in exploiting and developing natural re- 
sources equal to those of Canada, the United States and 
Mexico together.

Work Is Done Efficiently
W hen they began building the subway seven or eight 

years ago they had thousands of willing volunteers—one 
foreign and one Russian shield for boring the tunnel. 
They had accidents galore— the shields stuck or would not 
work. The cost was enormous and the progress slow. To- 
day trained crews handle many Russian shields not much 
more slowly than New York could do it, and it is the 
same with building houses or in asphalting streets. They 
have the stuff needed and they have learned to use it.

Russia is a land of progress and youth and hope. Abroad 
you share the prevailing idea tha t the removal of a few 
army chiefs or the heads of government departm ents must 
reduce their subordinates to chaos and despair. You forget 
tha t when you yourself were young and subordinate noth- 
ing would have delighted you better than to see your 
bosses axed. Then you return  to Moscow to find the peo- 
pie young and cheerful and going fast ahead.

They grumble loudly about the wretched distribution of 
consumers’ goods and foodstuffs and the new spaper Pravda 
and Izvestia write editorials damning the internal trade 
departm ent in no faint words. They believe th a t Neville 
Chamberlain, British Prime M inister, sold himself to the 
Fascist M ephistopheles and look askance at every foreigner 
as a potential spy, while the Japanese may know the de- 
tails and location of some new Soviet factory in the F ar

Election Campaign in Biro-Bidjan
born in 1907 in the form er Smolensk G ubernia. F o r two 
years he attended  an elem entary  school in the city  of 
B ryansk , a f te r  which he was app ren ticed  in  the same 
trad e  as his fa ther. W hile still a boy, B igler jo ined  the 
Y oung Com munist L eague in 1921, and then the Commu- 
n ist P a r ty  a few years la ter.

W orking for six years in the Y oung Com munist League, 
B igler gained much political and organizing experience. In  
1928 he worked as m anager of the B ryansk  T ra n sp o rt 
Office, and in the evenings com pleted a course of secondarv 
school studies. A year la te r  B ig ler was adm itted  to the 
L en ingrad  M unicipal Econom y Academ y, on com pletion of 
which he was appoin ted  to a post in the Peoples Commis- 
sa ria t of M unicipal Econom y of the R S F S R .

In  M ay of la s t year B igler was elected vice-chairm an 
of the K rasnogvardeisky  D is tr ic t Soviet in Moscow. Since 
the beginning of th is year he has been acting  chairm an of 
the Jew ish  Autonomous Province Executive Committee.

ТШ׳ Е E L E C T IO N  C A M P A IG N  is in full sw ing in Biro- 
B ־*׳ id jan . F ive hundred  circles in the Jew ish  Autono- 

mous P rovince are engaged in studying  the C onstitution 
of the  R S F S R  and the R egulations G overning E lections to 
the  Suprem e Soviet of the R S F S R , and hundreds of Jew ish 
com m unity w orkers are busy cam paigning.

T h ere  is a g rea t dem and for election lite ra tu re . The 
cen tra l book shop in the  city  of B iro -B id jan  sold 5,000 
copies of election lite ra tu re  on M ay 12 alone.

S ta lin  has been nom inated as the first candidate for 
d ep u ty  a t all election m eetings. T he Soviet Jew ish  people 
has also asked V. M. M olotov, L. M. Kaganovich, K. Y. 
Voroshilov, N . I. Yezhov, M arshal of the Soviet U nion V. 
B luecher, com m ander of the Special F a r  E as te rn  Red 
A rm y, G. D im itrov and N . B igler, acting chairm an of the 
province executive com m ittee, to stand  for election to the 
Suprem e Soviet of the R S F S R  in its province.

Bigler has given his consent and he has been registered 
as a candidate. The son of a Jewish shoemaker, Bigler was
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W e are citizens of one country. W e are all w orking for 
a living. W hy should we be enemies?

D ear b ro ther, I  do hope th a t w hat I  say here w ill make 
you think. I  do hope th a t you will act in a way as not 
to give cause to your child to be asham ed of you. I  do 
hope th a t we will s tride along as b ro thers and fellow 
citizens and th a t we will make it im possible fo r such a 
m onstrosity as a M ussolini or a H itle r  to get a hold of this 
country.

Am erica m ust not have race hatred . A m erica m ust not 
be poisoned by anti-Sem itism . I  offer you my hand , bro- 
ther. L e t us m arch along together fo r a be tte r, g rea ter, 
and happ ier America.

W e can understand  why the G erm an should respect the 
G erm any of yore, why the  Irish m an  should be p roud  of 
his Ire la n d  and its glorious fight for freedom . W e w ant 
you to  understand  why we, as Jew s, cherish our p ast, why 
we never fo rget the  tra il  of suffering our fo refa th e rs  tra -  
versed. W e w ant you to know th a t ju s t  as your nation pos- 
sesses a g rea t a r t— which is being desecrated  by M ussolini 
— so have wre Jew s our g rea t men, who th rough the cen- 
tu ries  inscribed th e ir nam es am ong the im m ortals of the 
w orld.

W e w ant you to  know th a t we are also p roud  of our 
m ost hum ble people, who contributed th e ir m ite in the 
tenacious fight, th a t  the  Jew s have carried  on for centuries 
no t to  p erm it them selves to be annihilated.

StridesGiganticWalter Duranty Tells of the
of the U. S. S.

(Reprinted from a recent dispatch to the New York Times)

stores and m arkets bear witness. In  the  p a s t few days 
prices of fru it and vegetables have been low ered from  50 
to 30 per cent, with a su rp rising— under a Socialist system 
— resu lt of sharp ly  cu tting  down supplies a t the  moment 
production is the  g reatest.

P roducers com plain fu rth e r th a t  p rices now are  fixed ir-  
respective of quality— ju s t  so much p e r pound for s traw - 
berries, potatoes or cherries— which fu r th e r justifies the  
recent press criticism  of the re ta il trad e  departm ent. T h a t 
the la tte r  can do b e tte r when it cares to  try  is shown by a 
group of large new food sores opened in Moscow th is  y e a r 
th a t  rival W estern  stores in cleanliness, quality  and effi- 
ciency. B ut the  num ber is insufficient, and most of th e ir  
lines are sold out before 4 to 5 o’clock in the afternoon,, 
when the w orkers’ day  ends. י. *

Moscow Has an Anniversary
Y esterday  was the th ird  anniversary  of th e  beginning o f  

Joseph  S ta lin ’s p lan  for the reconstruction of Moscow' 
which is intended to reach completion in 1945, when 
L enin’s sta tu te , la rg e r than  the S ta tue  of L ib erty , will 
dom inate the  Palace of Soviets at a to ta l height g rea ter 
th an  New Y ork’s E m pire  S ta te  Building.

Moscow new spapers were fu ll of eulogies of “ this g rea t 
B abylon” th a t S talin  builds and indeed there  is cause for 
the satisfaction.

F ive years ago Moscow still was more like an overgrown 
village than  a m odern capital. T oday  it  is a center th a t 
challenges D etro it in u tilita rian  splendor— its bronze and 
m arble subway would make Londoners or New Y orkers 
blush for their ugly tubes and subways— its new bridges 
across the Moscow R iver rouse the  envy of P aris  and its  
Seine.

AU this only is a symbol of facts th a t mean fa r  more.

LARGE GRAIN CROP IN THE U.S.S.R. LIKELY

May Reach 130,000,000 Tons as Combines Harvest 
47 Per Cent of Total Yield

Workers Improve in Operation of Machines in Con- 
struction of New Subway in Moscow

1VTO SCO W — T he g ra in  harvest, now in fu ll sw ing in the 
־“־  southern  areas of the  Soviet Union, has an excellent 

p rospec t of reaching  from  115,000,000 tons to 130,000,000 
tons, which Jo sep h  S ta lin  has set as th is y ea r’s quota.

T his year it  is p lanned  to  reap  47 p e r cent of the  crop 
w ith  combines— now to ta lin g  140,000— com pared w ith 32 
p e r  cent la s t year. T here  a re  more th an  350,000 trac to rs  
engaged in the harvest, and the personnel really  is m aster- 
ing  th is  operation. B u t th ere  are the usual stories from  
various sections about inadequate or delayed rep a irs , lack 
of spare  p a r ts , oil and even gasoline. F u rth e r , a cu rren t 
h ea t wave— the tem p era tu re  in the  southern  provinces is 
around  100 degrees F ah ren h eit— is ripen ing  W in ter and 
S p rin g  g ra in  sim ultaneously, which upsets p lans by the 
necessity  of rush  work.

Reports Are Optimistic
N evertheless, the  g rea t m ajo rity  of rep o rts  from  collec- 

tive farm s are h ighly  optim istic, and it  is significant th a t 
th e ir subscrip tions to the  cu rren t in te rn a l loan for the 
T h ird  F ive-Y ear P lan  are  much h igher th an  during  the 
same period  fo r la s t y ea r’s N ational D efense L oan— this 
is tru e  of the  u rb an  centers too.

F ru it  and vegetable crops also look like th ey  will beat 
p a s t records, and stocks of ca ttle , p igs, sheep and pou ltry  
never have been h igher or in b e tte r condition. D istribu tion , 
however, rem ains the lam entably  weak point, as Moscow

9NAILEBN (Aug.-Sept, 1938)



A JEW

То ап Italian Bootblack
he has upon his hands the blood o f M ateoty, who was a 
real friend of yours, and the blood o f many thousands like 
him. M ussolini has degraded the dignity of Ita ly  b y  a 
bloody attack upon defenseless Ethiopia. M ussolini’s own 
son took part in the bombardment o f Ethiopian women and 
children. I t  is to the everlasting shame o f those who put 
M ussolini in pow er— the rich o f I ta ly — that that em pty 
bag, war monger, and closest collaborator o f the arch mur- 
derer H itler, should be perm itted to poison the minds not 
only of the people o f Ita ly  but of his compatriots in this 
country as well.

D ear brother, I was shocked at what you said about 
the Jew , and I was deeply pained that you should be a 
victim of the M ussolini theory o f hate, that you should try  
to follow in the footsteps of M ussolini in this country of 
ours which was built by people from all the corners o f the 
globe and where all are free and equal. D on’t you realize 
that the well-being o f every man, woman, and child in this 
country— your well-being and mine— the w ell-being o f all 
the one hundred and th irty  million Am ericans, depends on 
the degree of our understanding how to carry on the best 
traditions of this country. Our present and the future of 
our children depends on whether we w ill be successful to 
preserve the integrity o f the principle of equality and 
liberty, and the unhampered right of every man to labor 
in the pursuit of happiness.

D o you realize that this country grew  rich and pros- 
perous— in fact it grew to become the richest country in 
the world because religious hate and national animosity 
were ruled out by the principles upon which this country 
was founded. You told me that you were an Am erican citi- 
zen. Do you realize that it is your duty to keep sacred the 
principles on which the founding fathers based this coun- 
try  ? Should you listen to the one who sold him self to 
M ussolini or H itler, whether he be a w riter or a speaker, 
a preacher or propagandist— should you listen to them and 
try  to plant on Am erican soil the un-Am erican idea o f 
hate between people, or should you rather keep in mind 
that we must all uphold the dignity o f the sacred American 
principles of tolerance to a ll religions, tolerance to all 
people, no matter what their political convictions m ay be, 
and treat as equals all our fellow  citizens, no m atter what 
nationality they may happen to belong to?

D ear brother, you come from Ita ly . W hat is great in 
Ita ly  is dear to you and we can understand that. W e can 
understand w hy you should want to inculcate into your 
children that feeling of love and respect for Ita ly . But 
you have no reason to want your child to respect Musso- 
lini and to make them his slaves.

W hat is great in Ita ly  is dear to all the world, as every 
great thing belonging to any nation is o f universal value.

E A R  B R O T H E R :D I listened to you and argued with you for more 
than an hour. W hat you said pained me very  deeply. I 
was quite shocked to learn how successfully M ussolini was 
spreading his F ascist poison in this country o f ours.

Y o u  did not know at first that I was a Jew  and you 
spoke to me very fran kly . W hen I asked you quite casually 
how things were, you answered me that everything could 
be alright i f  it were not for the Jew . In  answer to my 
request for a detailed explanation of your thought, you 
gave me an earfu l o f the theory which is certainly not of 
your invention. Y ou  stated that the Jew  grabbed all the 
w ealth, that the Jew  does not pay taxes, and that the Jew 
does not w ant to go to war.

I tried to argue with you and I asked you whether the 
M organs, Fords, R ockefellers, M ellons and such others 
were Jew s. I asked you whether a Jew  could buy an article 
in this city  and not p ay  the sales tax. I asked you whether 
the Jew ish citizens in this country did not do their duty 
in the last w ar and w hether there were not Jew s in the 
armies o f all the countries in the world. I tried to make 
you realize, that this hatred of yours for the Jew s was 
caused not b y  your own feeling and knowledge that the 
Jew  was really  your enemy, but because someone has 
worked hard to make you hate the Jew , because it was in 
the interests o f that someone who was probably none other 
than a Fascist w riter and supporter o f M ussolini to poison 
your mind with hate for a race that did you no wrong. 
I tried to make you see that after all it made no differ- 
ence to you whether all the wealth belonged to Gentiles 
or to Jew s, since you did not posses it anyway. I tried 
to make you see that your rage because the Jew s were 
supposedly opposed to take part in any war was not based 
on reality. And, besides, w hy should you be so eager to 
have any one go to w ar anyw ay?

Y ou  did not realize that I was a Jew  and you were 
therefore continuing arguing with me. I t  is quite probable 
that i f  I had told you from the very outset what I told 
you at the end of our conversation, that I was one of those 
whom you hated so much, you would not even have argued 
with me either for fear to let me know your real thoughts, 
or because 3'ou would probably have considered it unneces- 
sary to show me your real self. W hen I mentioned Mus- 
solini, you became quite excited. You exclaim ed: “ Musso- 
lini— he alright. H e make Ita ly  great.”

No, my dear brother, you are mistaken. M ussolini did 
not make Ita ly  great.

M ussolini crushed your toiling brothers in your country. 
M ussolini crushed the free development of art. Musso- 
lini put the name of your country in disrepute because
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capability  of the Jew ish  people to work on the land, lead 
a life of builders and adm inistrators of their state .

*  *  *

T he p resen t election cam paign, besides bringing to the 
fore large num bers of new, active and capable people in 
all fields of economic and political life, has once again 
vividly dem onstrated the love and devotion of the Jew ish 
se ttlers  to th e ir Socialist fa th erlan d , their G overnm ent and 
P a rty , to th e ir g rea t S ta lin  who was nam ed first candidate 
to the Suprem e Soviet of the R S F S R  in the Jew ish  Autono- 
,nous Province. T he Jew ish  Autonomous Province is an 
inseparable p a r t  of the Soviet Union, one of its F a r  
P as te rn  outposts, ready  to defend the borders of the 
Socialist fa therland  whenever it m ay become necessary.

W ork is to be begun on m any new buildings, am ong them 
a cen tra l lib ra ry , m edical school, th ree  collective farm  
houses of cu lture and five ru ra l electric pow er stations.

F rom  behind s ta tis tica l da ta  and d ry  facts em erges a 
sp lendid  p ic tu re  of w hat Soviet national policy means in 
p ractice , showing the g rea t care and solicitude of the 
P a r ty  and the G overnm ent for the peoples of the U SSR . 
T he Jew ish  people, having lost its sta tu s of statehood 
tw en ty  centuries ago, has acquired it anew under Soviet 
pow er. A people oppressed and sub jected  to violence and 
hum iliation has become m aster of its land  and fu tu re , a 
free m ember of the g rea t Union of equal peoples.

T he experience of the Jew ish  Autonomous Province has 
disclosed w hat la ten t ta len t can be roused to life under 
Socialism , sm ashing the anti-Sem itic theories on the in

A BUSINESS MAN

A T rip  to the U. S. S. R.
trem endous progress th a t had been made in the key in- 
dustries which includes the automobile, trac to r, steel, iron, 
chemical, oil rubber, etc., organizations. Some of these in- 
dustries never existed before or had an insignificant pro- 
duction in the C zarist days. T oday  these same industries 
have reached an ou tpu t in some cases second to those in 
the U nited  S ta tes w ith the outlook tlia t they  will out-dis- 
tance all countries in the near fu ture . As a business man, 
elim inating all sentim ents and viewing th ings from  the 
p ractical side, the foregoing proves beyond all doubt th a t 
the Soviet Union today  stands on its own feet both politi- 
cally and economically.

T here was a time when other countries feared  to trade 
with the Soviet Union, and p articu la rly  avoided giving 
cred it to th a t country  fearing  th a t such investm ents were 
not safe. W hen a deal was concluded and Soviet notes were 
accepted, they  were discounted a t 46 % , w ith very  few 
takers. Even up to  the tim e when A m erica recognized the 
Soviets the discount ra te  on th e ir notes was as high as 
%׳12 . H ow ever, today nearly  all purchases m ade by the 
Soviet G overnm ent are on a cash basis. T he Soviet Gov- 
ernm ent since its inception has not repud ia ted  a single 
debt. Furtherm ore, it has consistently  advocated and cham- 
pioned the policy of peace am ongst all the nations of the 
world.

O ther accom plishm ents include the elim ination of il- 
lite racy  throughout the lan d ; the change from  a prim itive 
ag rarian  country to one using the most m odern mechani- 
cal ag ricu ltu ra l devices, as for exam ple, the substitu tion of 
the wooden plows by trac to rs . F ree  hospitalization and 
m edical care has proven another blessing to the people. 
Unem ploym ent is unknown throughout the land.

H[A V IN G  B E E N  F A M IL IA R  w ith the changes in the 

Soviet U nion since my first visit there  about 1925 
followed by frequen t tr ip s  up to the las t one a few weeks 
ago, I  was extrem ely in terested  in the changes which took 

p lace there.

As the tra in  rolls along for nine hours from  the Polish 
border to Moscow, there  is abundant signs of the g reat 
p rogress th a t had  been made in the form  of new cities and 
industries all along the route. I  was well acquainted with 
Moscow, its life , the people and the appearance of the 
city. T o my g rea t su rp rise  and delight I  found an amaz- 
ing transfo rm ation  in the form  of very  wide boulevards in 
p lace of narrow  congested streets. O ld drushkees with 
shabby drivers have been replaced by com fortable large 
handsom e P ack ard  sty le automobiles. T he narrow  wooden 
s tru c tu res  th a t form erly  spanned the Moscow R iver had 
been replaced by fifteen m odern a rtis tica lly  bu ilt stone and 
steel bridges. N um erous com fortable busses and tro lley- 
busses are g radually  rep lacing  the system  of tro lley  cars. 
A g igantic bu ild ing p rogram  has been com pleted providing 
the city  with public buildings and ap artm en t houses equal 
to the most m odern structu res to be found anyw here on 
the  continent. A unique and beau tifu l subway is now in 
use, and they  can honestly  poin t w ith p ride  to th is de- 
velopm ent which is unequalled anyw here in the world. The 
stores are well stocked w ith food and w earing apparel. 
T he people in the stree ts  look com fortable and well 
dressed, and the tem po of the city  is like th a t of P aris.

Those in terested  in the economic developm ent of the 
countrv can easily find available proof and figures of the
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doing their share in bringing the Jew  to the brink of 
m isery, and to physical extinction.

One may ask, how it is possible th a t such crim es against 
a m inority  have not called fo rth  a determ ined p ro test on 
the p a r t  of civilized nations. One m ay ask howT it is pos- 
sible th a t there  did not arise  a m odern Em ile Zola to 
thunder forth  his m ighty “J ’Accuse” . T h a t, however, will 
have to be trea ted  in a sep ara te  article.

form s of financial transaction , but he is not even perm itted  
to m ake use of his own savings as he m ay see fit. T he 
D ep artm en t of P ropaganda  is ca rry in g  on a vicious cam- 
paign of slander and vilification. I t  is no more safe for 
a Jew  to make an appearance in the stree ts. H e is not 
even sure th a t he will be able to buy food for his children, 
if he has to make th a t purchase from  an A ryan  food store. 
T he concentration camp, the process of slow starvation  are

NIKOLAI BIGLER (Acting Chairman of the Executive Committee of the Jewish Autonomous Province)

Biro-Bidjan Reviews 10 Years
of Its Growth

money income for 1,203 workdays la s t year, while his and 
his fam ily 's needs were supplied  by his personal truck  
garden. A bram sky, sw ineherd of the Ico r Collective F arm , 
earned 2,700 rubles and 100 poods of g ra in  in the farm , 
besides the 15,000 rubles he received fo r produce grown 
in his own garden. T his is indicative, fo r such incomes 
have become common for the  se ttle rs  of B iro-B id jan .

•*  *  *

A firm basis has been laid  for the industria l develop- 
ment of the autonomous province with the establishm ent 
of num erous factories besides the m any p roducers’ coopera- 
tives, the la tte r  alone producing 20 m illion rub les’ w orth 
of consum ers’ goods and build ing m ateria l las t year. A 
clothing facto ry , wagon works, saw mill, lime and brick 
works and a model p rin tshop  have been erected and p u t 
into operation during  the la s t few years.

*  *  * -

No less strik ing  is the creation of a new Jew ish , Socialist 
culture, as vigorous and young as the region itself. T he 
113 schools th a t functioned las t year in the province, with 
an attendance of 1G,000 children, are no longer sufficient 
and the school netw ork is being extended to m eet the re- 
quirem ents of the constantly  increasing population. Own 
teaching forces m ust be created , and for th a t  purpose a 
special pedagogical school has been opened. T he first 
g raduates have already  begun th e ir work. A railw ay tech- 
nicum and a school for ju n io r m edical personnel and mid- 
wives are among the h igher schools of the region.

T he L. Kaganovich S ta te  Jew ish  T h ea te r is the  object 
of justified  p ride of the people of the  region. Form ed in 
1934 a t the in itiative of a group of s tuden ts of the Moscow 
T h ea trica l Technicum , the th ea te r has strengthened  and 
acquired new forces, staging the most exacting productions 
from  the works of classical w riters  to m odern Soviet plays.

M unicipal construction, asphalting  of s tree ts  and the lay- 
ing of sidew alks, erection of new dw ellings and public 
buildings, has given a new face not only to the cap ita l, 
B iro -B id jan , but to o ther recently  established settlem ents.

H E  E L E C T IO N  C A M P A IG N  and the nom ination of 
candidates to the Suprem e Soviet of the  R S F S R  of

which the Jew ish  Autonomous Province is p a r t,  in tensify- 
ing the activ ity  of the wLole Soviet Jew ish  people, has 
resolved itse lf into a unique review of achievem ents at- 
tained du ring  the  10 years of p lanned  work in the settle- 
m ent of this rich  F a r  E as te rn  region by Jew ish  working 
people.

In  a te rr ito ry  consisting of 36,000 sq. km ., hard ly  
touched by m an a t the tim e the first se ttle rs  arrived  there, 
a h ighly  productive collective farm  agricu ltu re has been 
created , a firm foundation laid  for a m ighty industry , and 
num erous schools and other cu ltu ra l establishm ents opened.

L as t year the cultivated  area am ounted to 36,000 hec- 
tares (a  hectare equals 2.47 ac res). E ig h t w ell-equipped 
machine and trac to r stations served the province’s collec- 
tive farm s.

T he developing, new and advanced farm ing is bringing 
new people to the fo refron t. Special technical schools 
tra in  people to m eet the requirem ents of m echanized agri- 
cu lture, tu rn in g  out tra c to r and tru ck  drivers and combine 
operato rs, not to speak of people who have com pleted 
higher educational institu tions and taken  th e ir p lace at 
the head of d ifferent branches of the economic life  of the 
province. O f such people L ea L islm yanskaya, a collective 
farm  m ilkm aid who won renown as an ou tstanding  cattle  
breeder and who was elected deputy  to the Suprem e Soviet 
of the U SSR , m ay be m entioned. D vorkin, a sm ith, and 
Schw arzm an and Levin, collective farm ers, who were ap- 
pointed assistan t heads of m achine and trac to r stations, 
are am ong the people tra in ed  and educated in the process 
of bu ild ing up  a m odern agricu lture.

Follow ing from  the  developm ent of ag ricu ltu re and its 
people— and acting  in tu rn  as a fu r th e r stim ulus to this 
developm ent— the rap id  grow th of well-being is another 
ou tstand ing  fea tu re  of p resen t-day  B iro -B id jan . S ilber- 
varg , sm ith of the R oite r O k tyab r Collective F arm , earned 
140 poods (a  pood equals 36 pounds) of gra in  besides his
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S, ALMAZOV

What We Are Witnessing in Germany

Is Not Anti-Semitism
I t  goes without saying th a t the government looked 

askance a t the activities of those liberals, and was not all 

too pleased with their pronouncements against anti-Sem it- 

ism. The government knew too well th a t whenever one 

spoke against anti-Sem itism , he was a potential, if  not an 

actual opponent of absolutism. The governm ent no doubt 

realized th a t every anti-Sem ite is a p illar of reaction, one 

on whom despotism can well rely for support. The govern- 

ment, however, did not dare speak up openly in favor of 

anti-Sem itism  as against its opponents.

How different is the situation in Germ any today. Jew - 

baiting is the avowed purpose of the T h ird  Reich. The 

Nazi government states openly th a t it is its policy to ex- 

term inate the Jew  economically, politically, culturally, and 

even physically. T h a t is not anti-Sem itism , th a t is a de- 

claration of war. T h a t is the greatest crime committed 

against a small and defenseless m inority— a crime in the 

face of which the brutalities of the Spanish Inquisition 

fade into insignificance.

I t  is no mere chance th a t Nazism  declared the ruthless 

w ar against the Jew s.

Nazism is the very opposite of democracy, of tolerance, 

of a liberal attitude to minorities. The Jew s, a fter hav- 

ing suffered for centuries at the hand of despotism, were 

the ones to realize more than any other group the im- 

portance of the sacred principles of democracy, liberalism , 

tolerance, and the great meaning of the inviolability of 

human rights. H itle r  and his cohorts knew fully well th a t 

with the exception of the very top layer of the very rich 

Jew s, the m ajority  of the Jew ish people in G erm any could 

look upon Nazism  as nothing else than the greatest 

calamity th a t befell the world.

H itler is determ ined to  crush the Jew s, not in a figura- 

tive sense, but in the fullest and gruesome meaning of the 

term . H itle r doomed the Jew s to complete annihilation, 

and he is proceeding about his business in so ruthless and 

bloodthirsty a m anner th a t cannot be m atched by anything 

as savage and cruel in the history of any country in the 

world. T h a t is not anti-Semitism, which may have as its 

object hate for and hum iliation of the Jew — th a t is war 

on a defenseless and helpless people.

All agencies of the government are mobilized in th at 

anti-Jew ish war. T he economic departm ents of the gov- 

ernm ent are doing their bit to deprive the Jew  of a chance 

to obtain a livelihood. The departm ent of education ( i f  

w hat is taught in German schools nowadays can be called 

education) is barring the Jew s from every school. The in- 

stitutions of finance, enmesh the Jew  in a network of spe- 

cial regulations by which he is not only completely ex- 

eluded from any activity in the field of banking and other

r I  , H E  A T T IT U D E  of the Fascists to the Jew s cannot 

be classified as anti-Sem itism . T h a t term  is usually 

taken to mean an attitude of animosity tow ard a Jew . I t  

m ay im ply the practice of restricting  the Jew  in his civic 

rights. I t  m ay mean a form of social ostracism . B ut w hat 

is taking place in G erm any today is something altogether 

different from th a t adopted usage of the word.

T here was anti-Sem itism  under the Czar. The govern- 

m ent made no secret of its sym pathy with such movements 

as the one of the "Black H u n d red ’’, (T h e  Union of T rue 

R u ssian s). T he governm ent, however, never incorporated 

th a t movement in its official activities. W hatever aid and 

com fort the Romanov regime gave to the anti-Sem ites was 

done under cover. And while it was not a secret th a t the 

men in the highest positions in the state were themselves 

rabid anti-Sem ites, the governm ent as such never gave offi- 

cial pronouncem ent to a policy of exterm inating the Jew s.

On the contrary, the governm ent, and p articu larly  the 

nominal head of it, the Czar, had words of friendship for 

the  Jew , as was, for instance, the case with the famous 

proclam ation of the C zar addressed to the Jew s in the 

early  p a rt  of the last W orld W ar. T h a t proclam ation in 

its opening words “ To M y Beloved Jew s’’ was something 

th a t would be absolutely impossible in present-day Ger- 

m any. Though the message of the Czar was w rapped in 

hypocrisy, there was a t least th a t consolation for the Jew  

in it th a t it flattered them , and th a t it treated  them  in 

the same m anner as the other nationals under the Czar 

were treated.

I t  is true th a t there were pogroms under the Czar; 

the Jew  was restricted  in his domicile under the Czar; he 

was not perm itted to engage in certain occupations; he 

was not free to give his children an education as he pleased 

— th a t was bad enough, but the Jew  still held certain 

rights. H is p ro p erty  could not be taken away from  him 

without legal process. The courts of law were open to 

him to complain against any abuses (though it was very 

hard  for him to expect to obtain ju s t  redress when suing 

a non-Jew , p articu larly  if the la tte r  held any position with 

the governm ent), but the very fact th a t the Jew  could 

resort to a law suit was sufficient proof th a t he was not 

outside the pale of the law. T here was also this thing to 

be taken into consideration, that a large section of the 

people were openly opposed to anti-Sem itism . T here was 

a liberal press quite outspoken in its denunciation of anti- 

Semitic propaganda, and vigorously opposed to the dis- 

grace of pogroms. Tolstoy and G orky had their chance 

to stand  up in condemnation of pogroms. Korolenko was 

not molested in telling what he thought about the Bailis 

case.

5NAILEBN (Aug.-Sept., 1938)



national animosity amongst millions of people in this 
country.

It will serve no good purpose to try to shut our 
eyes to the danger of that poison. It must be exposed. 
American public opinion must become aware of that 
virus. The article in question must be brought to the 
attention of thousands of people. We must have more 
of that outspoken condemnation of intolerance and 
anti-Semitism, more frank talks to those who were 
misled by the propaganda of hate.

This Is a Combined Issue
^TVHIS is a combined issue for August and September.

Since there is a longer period at the disposal of 
the sellers of “ Nailebn” , every effort must be made 
to reach a higher goal in the sales of the magazine. 
This issue carries important material which must be 
brought to the attention of thousands of new readers.

The articles in the Yiddish section on Palestine, 
Biro-Bidjan and the Avion conference are very im- 
portant and should be read by every Jew. The articles 
in the English section on conditions in Germany and 
Biro-Bidjan and on the U.S.S.R. are very timely and 
instructive.

There is a wealth of material in this issue of 
“ Nailebn” . It must be given the widest distribution.

contain no more than four hundred square miles— just 
a little Brooklyn with the pretentious title of a state. 
What a mockery!

This should be even more convincing that the Jews 
must rely on an amicable understanding with the 
Arabs. They are to live together in Palestine and they 
must live on the basis of neighborly and friendly rela- 
tions. Every Jew has the right to ask the Zionist or- 
ganization whether it will help bring about a speedy 
understanding, or whether it will continue its present 
policies, relying on British bayonets.?

Gentlemen of the Zionist organization, what is your 
answer?

A Word to a Bootblack

Vk/'E DRAW the attention of our readers to a very 
™  timely article in this issue entitled “ To an 

Italian Bootblack” . In it is raised the question of the 
poisonous anti-Semitic propaganda which is being 
spread in this country by the followers of Hitler and 
Mussolini. There is a dangerous situation being 
created by the emissaries of blood-thirsty Fascism 
who are seemingly well equipped with funds and who 
have succeeded in building up a network of news- 
papers, camps and semi-military organizations for the 
purpose of instilling the spirit of race hatred and

N EW  B U IL D IN G S like the one above have been erected to house schools opened in the Jewish 
Autonomous Province in recent years. This one is the secondary school of Obluchye station on the 
Far Eastern Railway.

■— Photos by B. Fishman and L. Velikshanin
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Revisionist is not in a state of mind to talk peace. 
But there must be peace. The broad masses of the 
Jewish people in Palestine want peace. They must 
reach an understanding with the broad masses of the 
Arab people. Pressure must be exerted to force the 
Zionist to call a halt to their present policies and 
tactics. They are in duty bound to answer the ques- 
tiom: how long can this state of affairs be permitted 
to continue?

The new plans of the British government in connec- 
tion with the proposed partition of Palestine are suffi- 
cient to demonstrate that no good can come from that 
quarter. W hat is now being offered, is an even 
greater mockery than was the offer of a few months 
ago. Then it was proposed to create a Jewish state, 
embracing some 2,400 square miles. That state, ae- 
cording to the expression of some Zionist, could have 
given no more than standing room for even a small 
number of newcomers. At present, however, the Brit- 
ish government proposes to have the “ Jewish S ta te”

IN THIS ISSUE:

S. A L M A Z O V
W hat We Are W itnessing in G erm any Is Not Anti- 
Sem itism

N I K O L A I  B I G L E R
Biro-Bidjan Reviews 10 Years of Its Growth

A J E W
To an Ita lian  B ootblack

W a l t e r  Duranty
The G igantic S trides of the U.S.S.R.

A B U S I N E S S  M A N
A Trip to the Soviet Union

D. A. K U V A K I N
The Success of the Cheliabinsk T racto r P lan t

SOL P E A R L
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Exhibit Shows Vast Growth of Soviet Pishing 
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Soviet News
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Cover designed by J. Rascob

Hands Off 
The Soviet Union
The situation in the F a r East is exceedingly 

alarming. The Japanese war mongers are at- 
tacking the Soviet border. Have their fascist 
allies in Berlin and Rome decided to start the 
war against the Soviet Union for which they 
have been preparing? «

Fascism has gone mad. The Japanese war 
lords are ready to drown the Soviet Far East 
in blood. THAT MUST NOT HAPPEN. The 
mighty voice cf millions throughout the world 
must tell the blood-thirsty militarists to take 
their hands off the Soviet Union.

Down with Fascism!

Down with Fascist aggression!

Down with the Japanese military 
clique which is eager to ignite a new  
conflagration that is bound to engulf 
the w orld !

All lovers of peace, stand tip 
in the defense of the Soviet 
Union!

The Zionists Must Answer

DEATH and.destruction are mounting daily. Pales- 
tine has been turned into a volcano. IIow long 

will those conditions be perm itted to prevail?
The British rulers are not the ones to contribute to 

an amicable understanding between Jew and Arab. 
The Arab terrorist is blinded by hate. The Jewish
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