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:באמערקונג
 דער פון געװארן צוזאמענגעשטעלט איז בראשור די .זינט

 מאםן־עשעלאנען צװײ די חוץ א זײנען קאמיסיע, ביראבידזשאנער
 דעם אין דערמאנט װערן װאס איבערװאנדערער, אידישע נײע

 (זײט געגנטי״ די זיך נויטיגט פראפעםיעם זועלכע ״אין קאפיטל
 די פון איבערװאנדערער מאסן־עשעלאנען 4 נאך אנגעקומען ),21

 1,50נ> :צוזאמען געגנטן, ניקאלאיעװער און כערסאן קרים׳ װיניצע,
משפחה). א אין נפשות פיר פון דורכשניט (א משפחות

 א נאך ביראבידזשאן קײן ארײן װעג אין זיך גרײט איצט
 דניעפרא־ און ניקאלאיעװער פון איבערװאנדערער גרופע גרויסע

 און משפחות Ы34 פון באשטײט גרופע די געגנטן. פעטראװםקער
— אפריל, און מערץ חדשים די אין ביראבידזשאן קײן אפפארן דארף

 געגנט אויטאנאמעד אידישער דער פון דעפוטאט י,באכמוטסק .א,
 אפהאנדלונג אן אין סאװעטן־פארבאנד, דעם פון אויבער־ראט צום

 אין שרײבט בילאבידזשאן, יאר 20 די פון דערגרײכונגען די װעגן
 : 1948 אפריל, טן10 דעם פון ״אײניקײט״ מאםקיװער דער

 בירא־ אין זיך באזעצן צו אידן םאװעטישע די פון דראנג ״דער '
 זשיטא־ פון קרים׳ פון אן קומען מעלדונגען פיל גרוים. איז בידזשאן

 באלטישע די פון און געגנטן דניעפראפעטראװסקער כארקאװער, מיר,
 מאםן־ אין קומען װאם איבערװאנדערער, די אויסער — רעפובליקן,

 אינ־ אן אויף מענטשן פיל געגנט דער אין פארן טראנספארטן,
 זײ־נןןן יאר אנדערהאלבן־צװײ לעצטע די פאר אופן. דױוידועלן
אידן.״ טויזנט 20 העכער געגנט דער אין געקומען

ביראביחשאן װעגן אינפארמאציע מער פאר
.״אמ־פידזשאן״ דעם פון ארויםגעגעבך זשורנאלן, די לײענט

״ ן ב ע ל י ױ ״
איו .

“AMBIJM BULLETI1V”
$2.00 איז זשורנאל א פון אכאנעגטן־אפצאל יערלעבער



 דער רועגן ענטפערם און פראגו
געגנט אויטאנאמער אידישער

 אנטװיקלונג די האט באדײטונג א פאר װאס
 פאר געגנט אױטאנאמער אידישער דער פון

? דיאידן
 די פאר געגנט אויטאנאמער אידישער דער פון בארייטװג די

 אלײן', דערפאר שוין גרוים אויםערגעװיעלעך איז אידן םאװעטישע
 בא־ פאלק אידישע דאם האט געגנט דער פון געשטאלט אין װאם

מלוכהשאפט. םאװעטישע איעענע זײן קומען
 פארזיצער לאנג־יאריגער דער קאלינין, איװאנאװיטש מיכאאיל

 פונעם פרײנט כרויםער דער פםם״ר, פון אויבער־םאװעט דעם פון
 םא־ דער פון באשלום מיטן צוזאמענהאנג אין האט פאלק, אידישן

 געגנט אויטאנאמע אידישע רי אױםבילח װעגן װעטן־רעגירונג
:געזאגט

 אויס־ די אז האלט, איך פאליטיש. פראגע די באטראכט ״איך
 פייס די אױף געשטעלט װי האט געגנט ד^זיגער דער פון בילדונג

 אונטערגעפירט האט עם געזאגט, ריכטיגער אדער נאצי^נאליטעט, רי
 נאציאנאליטעט אידישער דער אונטער פונדאטענט םאװעטישן א

סאװעטךפארבאנד.״ אין
 באדן עצם דער אויםגעװארצילט איז םאװעטן־פארבאנד אינעם

 פרי־ נאציאנאלע די פארניכטעט רײבוננען. צװישן־נאציאנאלע פאר
 ניט אײנגעשטעלט כעשיכטע דער אין מאל ערשטן צום װילעגיעם,

 גלייכ־ נאציאנאלע פאקטישע טאקע נאר פארמעלע, בלויז
בארעכטיגונג.

 םאר־ איז גלײכבארעכטיגוע פאקטישע און פולע דאזיגע די
 םטאלינישער רער אין לאנד, דעם פון גרונט־געזעץ אינעם שריבן

קאנםטיטוציע.
 אן וועגן געטרוימט פ^לק אידישע דאם האט דורות לאנגע

 פון און גערן האט כאװעטן־מאכט רי און מלוכהשאפט, אײגענער
 געזעצלעכע און גערעכטעע ד^זיגע די באפרידיגט הארצן פולן

פ^לק. אידישן פונעם באגערן
 צענטראלן פונעם פרעזידױם דער האט ,1928 טערץ, טן28 דעם
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 אײנ־ אידישער פאר אויםגעטיילט פםם״ר פון אױםפיר־קאמיטעט
 האב:־ מזרה, װײטן אויפן ראי^ן ביר^בידזשאנער דעם װאנדערונג

 געבן װעט איבערװאנדערונג אידישע די אויב אז זין, איז דיג
 װערן פארװאנדלט ראיאן דאזיגער דער קאז רעזולטאטן, פאזיטיװע

 טן7 דעם ארום, יאר זעקם אין איינס. אויטאנאמען אידישן א אין
 פםם״ר פון אױםפיר־קאמיטעט צענטראלער דער האט ,1934 מאי,

 אידישע די שאפן װעגן באשלום היםטארישן דעם ^נגענומען
געגנט.. אויטאנאמע
— פ$לק, אידישן פונעם געשיכטע דער אין מאל ערשטן ״צום

 צענט־ אלפארבאנדישן פונעם באשטימונג דער אין געזאגט חיערט
 פאר־ איז — ,1936 אויגוםט, טן28 פארן אױםפיר־קאמיטעט ראלן

 הײמ־ אייגן אן שאפן צו װאונטש ה״םער זײן געװארן וױרקלעכט
מלוכהשאפט.״ נאציאנאלע אײגענע אן שאפן צו לאנד,

םך־ געננט. אויטאנאמע אידישע די עקזיםטירט יאר דרײצן
 שװערע פיר די ארײן גײען עם װעלכע צוױשן יאר, דרײצן הכל

 גע־ אפגעטאן איז דא ארבעט שלל ם׳ארא און — מלדומה־יארן,
 זײנען טאיגע, װילדע געװען איז פריער װאו ארט, אויפן !װארן

 אוגטערנעמונגען, ישובים, װאױל־איינגעארדנטע אויםגעװאקםן
 אוראלטע אויםגעקארטשעװעט ה$ט מען ;םאוױרטן קאאװירטן,

 שטאט, גרויםע א אויםגעבויט בלאטעם, אויםגעטריקנט בײמער,
 געשאפן זיינען עם װאו צענטערם, ראיאנע ארבעטער־שטעטלעך,

 אונטער־ צאלרייכע אויפהער אן זיך אנטװיפלען עם און געװארן
 די זײנען אויםגעװאקםן קולטװ־־אעםטיטוציעם. און נעמועען
 שנײדער, שוםטער, געװעזענע :פאטרי^טן םאװעטישע — מענטשן

 האלװירטן זאװאדן, און פאבריקן די אין ארבעטן קליינהענדלער
 טראק־ לאקאמאטיװן, פון רודער די בײ שטײען זיי םאװירטן, און

קאמבאינען. טארם,
 אנדערע אלע מיט צוגאייך איז געגנט אויטאנאמע אידישע די

 םטא־ דער אין פארפיקםירט אױםבילדונגען מלוכהשע םאװעטישע
לאנד. פון גרונט־געזעצן אינעם — קאנםטיטוציע לינישער
 גלייכע צװישן גלייכע א איז געגנט אויטאנאמע אידישע די

 די פון איינםן מלוכה׳שע משפחה ברידערלעכער גרויםער דער אין
פעלהער. םא-װעטישע

 די אין פארשטייער אירע האט געגנט אויטאנ^מע אידישע די
אלע פון דעפוטאטן די װי זײ, לאנד. פון מאכט־אתאנען העכסטע
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 און באהאנדלען אינעם זיך באטײלען לאנד, פון פעלקער אנדערע
מלוכה־מגזעצן. װיכטיגםטע די באשטעטיגן

 דער פון באדײטונג די איז גרוים װי לןלאר, איז אלעם דעם פון
 אנטװיקלוע װײטערדיגער דער פאר געגנט אויטאנאמער אידישער

 איז אומזיםט גיט און םאװעטךפארבאנד. אין פאלל אידישן פונעם
 װאו מאםן, םאװעטישע אידישע די טײער און אײגן אזוי געגנט די
 אריבער־ אזוי זײ שטרעבז אומזיםט ניט געפינען. ניט זין־ זאלן זײ

 אױטאנאמע אידישע די געיגנט. דאזיגער דער אין צואװאנדערן
 םאװעטךפאר־ אין פאלק אידישן פונעם א&צוטײלן ניט איז געעט
צוקונפט. זיין רום, זײן שטאלץ, זײן איז זי :באנד

 געגנט/ די פארמאגט רײכטימער װעלכע
קלימאט? איר

 דער פון אױםבילדונג דער פאר האט סאװעטן־רעגירונג די
 פארמאגט װאם געגנט, רייכע א אויםגעטײלט מלוכהשאפט אידישער

פערפפעקטיװן. און טעגלעכקײטן גרויםע
רא־ אדמיניםטראטיװע םינףז אין אײנגעטײלט איז געגנט די

 לענינם־ םמידאװיטשער, אבלוטשיער, ביראבידזשאנער, — י^נען
ביראבידזשאן. איז הױפט־שטאט איר םטאליגםקער. און קער

 זיך הויבט פריליע דער קאנטינענטאלער. א איז קלימאט דער
 שטייט צ״ט דאזיגער דער אין אפריל. העלםט ערשטער דער אין אן
 דער מעםיגע. א — רעגנס צאל די װעטער. זוגיג־װארעמער א

 םוף ביז דויערט ער און מאי טן15 דעם בערך אן זיך הויבט זומער
 ױלי־ חדשים די אין טעמפעראטור דורכשניטלעכע די םעפטעמבער.

 דער דא איז שײן באזונדערם װארעמקײט. גראד 70 איז אויגוםט
 ניט לחלוטין זײנען נאװעמבער און אקטאבער חדשים די הארבםט.

 טעג. טרולענע זוניגע, שטייעז עם :הארבםט־חדשים אוין* ענלעך
 דורכזיכטיג. און פריש — לופט די װאונדערלעך־בלױ, — הימל דער

 יאנואר־ אין דערגײען פרעםט די וױנטער. דער אויך איז פרעכטיג
 אינעם זון די דארט שײנט שטענדיג נאר גראד, 12־10 ביז פעברואר

 פרעםט גרעםטע די אין אז אזא, איז זון די און הימל, אויםגעבלויטן
דעכער. די פון טריפט
צ^ל דורכשניטלעכע די רעגנם. די װע-גן װערטער פאר א
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 אײדער קלענער געגנט אידישער דער אין איז יאר אין טעג רעגנדיגע
 מאםקװע אין למשל, אויב, װײסרוםלאנד. און אוקראיגע אין אפילו

 183 אפזאצן טיט טעג רעגנדיגע צאל דורכשניטלעכע די באטרעפט
 זי באטרעפט ביראבידזשאן אין איז ,165 — קיעװ אין יאר, אין

 אפ־ מיט טעג די װאם דער, איז אונטערשײד דער .112 םך־הכל
 זומער־חדשים די אין מערםטנטײל געגנט דער אין אוים פאלן זעצין

 זוטערם די אז כלל, קײן ניט װײט אבער ם׳איז ױלי־אויגוםט. —
 א זײער דא איז קלימאט דער רעגנדיגע. געגנט דער אין זײנען

געזונטער.
ю די . з־\у в—'־’п г איז — געגנט דער פון געװיקםךװעלט 

 פון םײ געװיקםן טרעפן מען קאן דא פארשײדגארטינ. אויםערםט
 פוגעם סײ זאנע, םובטראפישער דער פיז אפילו װארעמער, דער

צפון. קאלטן
פאר־ און בונטע א איז (בעלי־חײם־װעלט) די אויך

 א האבן װאם בעלי־חיים־מינים, צאל אלגעמיינע די שײדנארטיגע.
 פאר־ שטארפ זײנען זײ פון ,50 ביז דערגרײכט געװערב־באדײטונג,

רויכװארג־מינים. די שפרײט
 טייכן די פון לעע אלגעמײנע די טייכן. איז רײך איז געגנט די

 דארףז טײכן די פון מײל). 2,500( קילאמעטער 4,000 בײ באטרעפט
 יידזשאן, קלײן־בירע, בירע, די אמור, בארימטן דעם :אנרופן מען

 זיך פרוכפערן געגנט דער פון אזערעם און טײכן די אין טונגוסלע.
פיש. מינים 25 איבער

 איז געגנט אויטאנאטע אידישע די רײכגויװ^־. »וגוירלגומי
 נאטור־ די זיינען אױםצושעפן ניט מזרח. װײטן פונעם פערל דער

 טיפענישן די אין און אויבערםלאך דער אויף ליגן װאם אוצרות,
ן׳ מאנגאן, רעזערװן גרויםע פארמאגט געגנט די ערד. איר פון ײז  א

 שטיעקױלן, אםבעםטאם, מאגנעזיט, גראפיט, בלײ, ציז, ארץ,
 שטעלן געפין־ערטער דאזיגע די אנד. און טארף קאלכשטײן, מירמל,

 םא־ דער פון אנטװיקלונג דער פאר באזע סאלידע א פאר זיך מיט
 בוי־ פון פראדוקציע דער פון אינדוםטריע, ציאליםטישער

 א ערך אן באטרעפן װאס װאלד־מאסױון, גרויםע די מאטעריאלן.
 מעגלעכקײט ברײטםטע די גיבן טעריטאריע, גאנצער דער פון דריטל

 האלץ־בא־ געהילץ־כעמיע, פאפיר־פראדוקציע, די אנטװיקלען צו
 בוי־ רעזערװן אומגעהויערע גיט װאלד־װירטשאםט די ארבעטונג.

װאוינונגם־ און בויאוננ אינדוםטריעלער דער פאר מאטעריאלן
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 הײםע ימיט געגנט די באשאנקען אויך האט נאטור די בויאונג.
 זײנע מיט קולדור קורארט װאונדערלעכער דער מינעואל־יןוואאן.

לאנד. גאנצן אין באקאנט איז הייל־װאםערן הייםע
 פאר־ װערן געגנט דער אין אויםש&ירונגען געאלאגישע די
 נייע און נייע אלץ אנטדעהט דא װערן װ״טער, װאם געזעצט.

 די באדעקן צו באדינגונגען אלע שאפן װעלכע נאטור־רייכטימער,
װ. אז. א. שאכטעם פאבריקן, זאװאדן, נעץ געדיכטער א מיט נעגנט

 אינדוסטריע די פאר זיך מיט שטעלט װאס
?געגנט דער פון

 בירא־ קײן אריבערװאנדערונג דער פון אנהויב דעם בײ
 און געהילידזאװאד טונגוםהער דעם אויםער דא, איז בידזשאן
 פאר אונטערנעמונגען. שום קיין געװען ניט גאלד־געװערבן, אײניגע

 געגנט אױטאנאמער אידישער דער םון עקזיםטענץ דער פון יארן די
פאבריקן. און זאװאדן ר״ א געװארן אױםגעבױט דא איז

 פאר פריער מען דארףי אונטערנעמונגען וױכטיגםטע די פון
v״ קאמבינאט דעם :אנרופן אלץ v u p v pאגלאמע־ זײנע מיט ״ 

 קאלך־ לאנדאקער דעם עלעקטרא־םטאנציע, און ראציע־פאבריקן
 הויכ־ ז״ן מיט מזרח װייטן גאנצן אויפן שם א האט װאם זאװאד,

 די פון באזע דער אויף ארבעט זאװאד דער פדאדולןציע. םארטיגער
(בערגלעך). םאפקעם קאלך־ר״כע

 אינאיינעם בילדעט װעגענער־זאװאד ביראבידזשאנער דער
 א װאויךהײזער אייךשטאקעע 23 און צװײ־שטאקעע 20 זיינע מיט

 — אינםטיטוציעם א״גענע ר״ א מיט זאװאד־שטעטל באזוגדער
 קינדער־גארטן, קלוב, א באר, א פאליסליניק, א שפיטאל, א שול, א

װ. אז. א. (נוירםערים) יאםליעם
 עקזיםטירט זאװאד רעטאנט־מעכאנישער ביראבידזשאנער דער

 פאר־ און װאקםן איין אין ער האלט דאך און יארן רײ א שוין
 פאראן. ז״נען אנטװיקלועען זײן יםאר מעגלעכקײטן זיך. ברײטערן

 װאם פא?ט, דער כאטשבי דערצײלט מעגלעכקייטן דאזיגע די װעגן
 װיניצער נאך־מלחמהדיגן ערשטן פונעם איבערװאנדערער דער

ער װאם צייט, קורצער רער פאר האט טולטשיגםקי, ח׳ עשעלאן,

7



 שוין פארנעמט װעלכער צעך, נײעם א ארגאניזירט דא, ארבעט
זאװאד. אין ערטער ערשטע די פון אײנם

 אן מיט אונטערנעמוע אן איז פאפיר־פאבריה ביראקאנער די
 װעלדער־מאםיװן קאלאםאלער די אויםשטאטונג. ערשט־קלאםעער

רױװארג־באזע. פעסטע א איר פאר זיינען אומגעגנט דער אין
 אונטער־ װיכטיגע רײ א נאך געגנט דער אין עקזיםטירט עם

 שוך־פאבריק, נײ־פאבריק, טעקסטיל־קאמבינאט, א װי נעמונגען,
 ציגל־ דרוקערײ געגנטלעכע װארשטאטן, רעמאנט־מעכאנישע

 עלעק־ קלענערע און גרעםערע קוילן־שאכטע, אושומונער זאװאדן,
 אײזנ־ די געגנט. דער פון צענטערן פארשײדענע אין טרא־םטאנציעם

 אנדערע. און ״אין״ און אבלוטשיע םטאנציעם די אויױ באן־דעפאען
 װאר־ און אונטערנעמועען װײניג ניט פונקציאנירן דעם, חוץ

אינדוםטריע. ארטיגער און געװערב־קאאפעראציע דער פון שטאטן
 דער װיכטיגע. זייער און אונטערנעמונגען, נ״ע זיך בויען עם

 קאן שוין, ארבעט װאם .״בינגאךצין״, קאמבינאט דערמאנטער
נײ־בויאוגג. װערן אנגערופן װארט פון זין פולן אין אבער

 אײזנבאן־ דער אויףי זיך בויט װאם צעטענט־זאװאד, דער
 װײטן אויפן צװײטער דער איז אזערא״, ״טיאפלאיע םטאנציע

 און קאלך־םאפקעם רײכע פון ראיאן אינעם אויף קומט ער מזרח.
 פיל־ די חוץ טעכניק. נייםטער דער מיט אויםגעשטאטעט װערט

 עלעק־ דעפא, אייגענע אן דא מען בויט זאװאד־קארפוםן, צאליגע
 די און גופא זאװאד דעם באדינען װעט װאס טרא־םטאנציע,

 פונעם בויאונג דער מיט צוזאמענהאע אין ישוביפ. ארומעע
 איצט־ דער פאר אויך פערםפעקטױו גרויםע א פאר שטײט זאװאד,

אזערא״. ״טיאפלאיע אײזנבאךסטאנציע קלײניגקער
 ■מעג־ אלע פאראן איז צעמענט־זאװאד פונעם באזע דער אויױ
 און הלענערע פיל מיט שטאט נײער א פון אויפקום פארן לעכקײטן
געװערב־אונטערנעמונגען. גרעםערע

 אנהויבן זיך װעט װאם בויאוננען, װיכטיגםטע די פון אײנע
 םטאנדארטע פון זאװאד דער איז — 1948 אין — איעיכן גאר

 לײזן מיטהעאפן באדײטנדיג װעט זאװאד דאזעער דער הייזער.
 באזונדערם א איצט איז װאם הײזער־בויאונג, פון פראבלעם די

 טויזנטער פון פארלאנג מיטן צוזאמענהאנג אין פראבלעם װיכטיגע
געגנט. דער אין אריבערצואװאנדערן אידן
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? געװערב־ארטעלן פאראן זײנען צי
 די געװארן ארגאניזירט ביראבידזשאן אין זיינען 1930 אין

 אינ־ געארבעט ם׳האבן װאו (קאאפעדאטיי״יז), ארטעלז 10 ערשטע
 געװען: איז ארטעלן די פון הויפט־פראפיל דער מענטשן. 570 גאנצן

מעבל־פראדוקציע. און ה^לץ־באארבעטונג שוםטערײ, שנײדערײ
געװערב־קאאפע־ דער פון אויםזען ד^ם האט צײט יענער זינט

 אוים־ באדייטנדע בלויז ניט איז עם געענדערט. שארף זיך ראציע
 ארטעלן, צוגעקומען זיינען עם נאר ארטעלן, צאל די געװאקםן

 ניט פריער דא זײנען װאם ארטיקלען, אזעלכע ארוים לאזן װעלכע
פאר־ קאלך, דיסט׳ מעטאל־ארטיקלען, געװארן: אויםגעארבעט

 בוי־פאקליע, טשעמאדאנעם, שפילצײג, בערשטלעך, מינים שײד/גנע
 קאנצעלאריע־מכשירים, גוטאאין, שליטנס, װעגענער, מירמל,

 ם?יפי- טריקאטאזש, קנעפלעך, פעםער, זײפ, םפארט־אינװענטאר,
װ. אז. א. דזעגעכץ דאר,

 ארטעלן 35 פונקצי^נירט געגנט דער אין האבן 1941 אין שוין
ארבעטער. טויזנטער מיט

 װײטערדיגער א זיך מער?ט ג^ך־מלחמה־י^רן ערשטע רי אין
געװערב־קאאפעראציע. דער פון װאוקס

 בלויז ניט עקזיםטירן געװערב־קאאפעראציע דער בײ ארטעלן
 ארבעטער־ און צענטערן ראי^נע די אין אויך נאר שטעט, די אין

 די ארגאניזירן פונעם הױפט־ציל דער געגנט. דער פון ישובים
 שטײגערישע נארמאלע די זיכערן — איז ראי^נען די אין ארטעלן

 ד^ם אױםנוצן אויך װי באפעלקערוע, ארטעער דער פון באדינונג
 אינדום־ פארשײדענע פון פראדוקציע דער פאר רױװארג ארטיגע
ארטיקלען. שטײגערישע און טריעלע
 ארויס איצט ל^זט געגנט דער פון געװערב־קאאפעראציע די

נעמען. 17 פון אםארטימענט אן מיט פראדוקציע
 געװערב־קאפעראציע די ה^ט דערגרײכונגען, אירע אלע בײ

 װייטערדיגן פאר מעגלעכקײטן גרעםערע שיעור א אן געגנט דער פון
 ארגאניזירן װעגן פראגע די למשל, שטײט, טאג־סדר אויפן װאוקם.

 װאוקם פארן באדינג אײנציגער דער אנדערע. און װעבער־ארטעלן
 גע־ א פון אײנװאנדערונג די איז געװערב־קאאפעראציע דער פון

פראפעםיעם. אלע פון (באלמעלאכעם) קוםטארן צאל נרגנדיגער
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? לאנדװירשאפט די זיך אנטװיקלט אזוי װי
 באדינגונגען נויטיגע אלע האט געגנט אויטאנאמע אידישע רי

 אויך נאר אינדוםטריע, דער פון בלויז ניט אנטװיקלוע דער פאר
 קלי־ די איבערגענוג. פאראן איז ערד לאנדוױרטשאפט. דער פון

 איז גערעטעניש די גינסטיג. זײער זיינען באדיננונגען מאטישע
 זיך נעפינט װאם געגנט, דער אין פארטריקענישן. פון גאראנטירט

 אוקראינע פון געגנטן די װי ברייט, געאגראפישער זעלבער דער .אויף
 פירנ־ די תבואה־קולטורן. מינים כלערלײ װאקםן ביי־װאלגע, און

 דער־ םיט גרינװארג. קארטאפל, םאיע, האבער, וױיץ, :זיעען דינע
םעדערײ. די זיך אנטװיקלט פאלכ

 קאל־ צענדליגער געגנט דער אין פונקציאנירן טאנ צו הײנט
 דורך באדינט װערן קאלוױרטן די םאװירטן. רײ גאנצע א װירטן,

 לאנדװירטשאפט־ פון פארק דער מאשיךטראסטאר־םטאנציעם. די
 אז זאגן, צו גענוג איז עם אויפהער. אן װאקםט מאשינען לעכע

 געװארן פארנרעםערט טראקטארךפארה דער איז י$רן ל-עצטע די
 העכער מאל. 40 אין ־— ס־<!מבאינען־פארק דער מ^ל, 6 אין כמעט

 מיט דורבגעפירט איצט װערן פעלד־ארבעטן אלע פון פר^צענט 90
מאשינען.

 באזונדערם נאר פארזיי־שטח, דער אויך כםדר װאקםט עם
 קאל־ די יאר. לעצטן אינעם געװען װאוקס דאזיגער דער איז גרױם

 איבערגעשטיגן האיאר פראט דעם אין האבז געגנט דער פון װירטן
 אין פארזײ־שטח דער איז למשל, אזוי, פאר־מלחמה־נױוא. דעם

 פראצענס 52 אויף 1947 אין אויםגעװאקםן ראיאן םמידאװיטשער
 פראצענט, 50 אויף — ראיאן ביראבידזשאנער אין ,1940 לגבי
 אויױ ארבעט גאנצע די פראצענט. 19 אויף — אבלוטשיער אין
 אגרא־ הויכן א אויף געװארן דורכגעפירט האי^ר איז פעלדער די

 מעגלעך, נאר איז װאם אלץ געטאן האבן מענטשן ;ניװא טעכנישן
גערעטעניש. רײכע א אויםצוכ^װען כדי

 געכאנגען ניט איז גערעטעניש גרויםער א פאר קאמף דער
 גע־ די האיאר איז נענומעז אעגאנצן געננט דער אין לאיבוד.

 .1940 י$ר פאר־מלחמהדיגן אינעם אײדער העכערע, א רעטעניש
 האבן געגנט דער פון גרונט־ראיאנען לאנדװירטשאפטלעכע די

 פארגע־ די גערעטעניש־פלענער. אנגעמערקטע די איבערגעשטיגן
סמידא־ אין און ראיאן םטאלינםקער אין קאלװירטן שריטענע
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 פון תבואה צענטנער 12 צו אײעעקליבן האבן ראיאן וױטשער
 פארזײ־שטח. גאנצן זײער אויףי אקער) פער בושעל 17%(( העקטאר

 13 צו — ראי^ן) (לענינסיוער נ־^מען קיראװם אויף קאצװירט דער
 150 צו און פארזײ־שטח גאנצן אויפן טארpהע פון װייץ צענטנער

 פער בושעל 36( הע?טאר 40 פון שטח א אויוי הע?טאר פון פוד
 — צײגער העכערע נאך דערגרײכט ה^בן רינגען באזוגדערע א?ער).

הע?טאר. פון װײץ פוד 185 און 150 צו
 ?אל- די אין באזעצט זיך האבן װאם איבערװאנדערער, די
 פארפונדעװעטע באלעבאטים, אמת׳ע געווארן זיינען װירטן,

 ניט ערד־ארבעט. דער צו ליבע מיט זיך באציען װאם פויערים,
 כא־ גאנצן אינעם בארימט זיינען ?אלװירטני?עם אידישע װייניג

 די אויף מי מסירת־נםשדיגער זייער מיט ראיאן באראװם?ער
 אטשpט לױבע פון בריגאדע יװנטלעכע די פעלדער. םאציאליםטישע

 זײצעװא באסיע און נאמען טש?אלאװם אויח קאלװירט פונעם
 פוד 108 צו בא?ומען ה^בן שטערן״ ״רויטער ?*לוױרט פונעם

 בריגאדע די יעדע. טארpהע 10 פון שטח א אויוי הע?טאר פון װײץ
 ^־p שפרה פםם״ר םון אויבער־םאװעט פונעם דעפוטאט םונעם
 ראיאן) (ביר^בירזשאנער ״װאלדהײם״ האלװירט פונעם טשינע

 א אויף הע?טאר פון רויטp פוד 2,400 צו אויםגעכאװעט האט
 -цр ח׳טע פון רינג פארכינע׳ם ביילע און הע?טאר, 4 פון שטח

 א אויןז העחטאר פון ?רױט פוד 3,000 צו — בריגאדע טשינע׳ם
פונט.) אמערי?אנער 36 איז פוד (א העקטאר. 2 פון שטח

 און זיכערער א איז געגנט דער פון לאנדװירטשאפט די
 מלוכהשאפט. םאציאליסטישער אידישער דער פון ^נשפאר פעםטער

 מיט־ מ^ס באדײטנדעער א אין װעלן דערפאלגן האיאריגע אירע
 אידי־ דער פון װאו?ס און אנטװי?לונג װײטערדעער דער העלפץ

געגנט. שעריאויטאנאמער

 פי־ די זיך געפינט צושטאנד פאר װאס אין
? בינענצוכט די און ־פישפאנג דער צוכט/

 געגנט די װעלכע מיט פאשע־לאנ?עם, זאפטיגע די פיצגכגו.
^ען צו םעגלעכקייטן גרויםע שאפן רײך, זײער איז װי  די דא «נט

אײז קײן ?אלװירט, אײן ?ײז ניסא איז געגנט דער אין פיצוכט.
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 פערם־ א העכער פערמעם. אײגענע האבן ניט זאצ װאם םאוױרט,
 — פראצענט 62 יפערמעם, פיר צו פארמאגן קאלוױרטן א^ע פון חצה

 פי• שטיקלעך 600 ביז 300 פון פערמעם זיינען דאם דרײ. צו
 פאר פערמעס םפעציעלע פאראן געגנט דער אין זײנען דעם, אויםער

 כאבאראװםקער גאנצן אינעם בארימט זײנען װעלכע ראםן־קי,
 פארבעםערן צו כדי ױנג־פי, אײן קויפן ק^אװירטן די װאו און ראיאן

 פון פראדוקטיװסײט די טשערעדעם. זײערע פון ראםעװדיגקײט רי
 2,170 צו קו א ױט דורכשניט אין :הויכע גאנץ א איז קי די

 איז ליטער (א ליטער. 3,500 — אייניקע יאר, א מילך ליטער
קװארט.) א װי מער עטװאם

זא̂י װאם האלװירטניק, אלטער אײן קײן געעט דער אין ניטא
 אנגעשטעלטע און ארבעטער פיל אויך קו. אײגענע קײן האבן ניט
פי. אײגענע האבן דארח און שטאט פון

 זײנען געגנט דער פון באדן־באדיעועען און קצימאט־ די
 שאף צאל די שאף־צוכט. פון אגטװיקלוע דער פאר גינםטיג זײער

 48 אויף פארגרעםערט זיך יארן לעצטע די האט געגנט דער אין
עופות־פערמעס. צאצ די אויך זיך מערט עם פראצענט.

инзш’э. בײ פליםן גע^נט דער פון טעריטאריע דער אויף 
 מינים פארש״דענע מיט ר״ך זײנען װאם טײכצעך, און טײכן 200
 אין פיש די װ. אז. א. העכט קארעם, קעט, נעלמע, ?ארפ, :פיש

 גרײם זייער מיט כאראסטעריםטיש זײנען טײכן װײט־מזרחדעע די
 פון — נעילמעם &וד. א בײ װעגן װאם קארפן, טרעפן עם װאנ. און

 װאס םאם, א באגעגענען אויך דא קאן מען פוד, אנדערהאלבן
&וד. פיר בײ װעגט

 טייך, א פון נאענט ליגן װאם ישובים, און קאלוױרטן די
 אין זײנען דעם, אויםער פישפאנג. מיט אינטענםיװ זיך םארנעמען

 כע5װע פישער־קאלװירטן, םפעציאליזירטע אתאניזירט געגנט דער
 פונק־ עם טונגוםקע. בירע, אמור, פון ברעגן די ביי זיך געפינען

פישצוכט־זאװאד. םפעציעלער א אויך ציאנירט
}юатоп1. קאל־ א געפינען צו זעלטן איז געגנט דער אין 
 װירקט דערצו בינענצוכט. מיט פארנעמען ניט זיך זא^ װאם װירט,

 לינרנ־ :האניג־טרעגער־געװיקםן פארשײדנארטיגסטע שפע די מיט
 אבםאצוטע די װײנטרויבן. אמורער םאמעטבוים, קאיאן, בוים,

 בינעךמשפחות. טויזנטער מיט פאםעסעם האבן קאיצװירטן מערהײט
די פון «ון בינען־םאװירט בירער פון בינענציכטלער בעםטע די
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 jib האניג קילאװ־אם 70־60 צו באקומען פאסעקעם קאלװירטישע
בינען־משפחה. יעדער

 ראיאז), (םטאלינםסער נאמען םטאלינם אויױ קאלװירט דער
 1טא 60 בינשטאקן זיינע םון באקומען האיאר האט אשטייגער,

האניג.

2.

 זיך געפינט צושטאנד א פאר װאס אין
געגנט? דער פון קולטור־־לעבן דאס

 װאקםט געננט דער פון װאוקם עקאנאמישן מיטן אינאײנעם
קואטור. איר אויך

אװנט־ צענד^יגער שולן, 132 פונקציאנירן געגגט דער אין
 אײזנ־ (אן יצערן־אנשטא^טן םפעציעלע 4 דערװאקםענע, פאר שולן

 טעכניסום א מעדיציני^ער, א פעדאגאגישער, א באן־טעכניקום,
 פון שואן עט^עכע קולטור־אויפקלער־אנשאלט!), פון טוער פאר
 פאר ?אדרען גרײטן ומגלכע ארבעטם־רעזערװן, פון םיסטעם דער
 פון לאנדװירטשאםט און אײזנבאן־טראנםפארט אינדוםטריע, דער
 הויך־קװא^י־ װייניג ניט פארמאגן ן5שו דאזיגע די געגנט. דער

 בלויז ניט באקאנט זיינען כע5װע פעדאגאגן, טאלאנטפוצע פיצירטע,
ראיאן. גאנצן אין אויך נאר געגנט, דער אין

 קוצטור־אנ־ עלטםטע און באדייטנדיגםטע די פון אײנער
 ?ול־ סאװעטישע אידישע די זיך גרויםט עס כן5װע מיט שטא^טן,

 ל. אויף מלוכה־טעאטער אידישער ביראבידזשאנער דער איז טור,
 הויך־קול־ פעםט־צעמענטירטער, דער נאמען. קאהאגאװיטשעם מ.

 האט טעאטער דעם אט פון קאיצעקטיװ ער5אנטפו5טא און טורע^ער
 א״ן ניט אויפגעפירט עקזיםטענץ יאר 13 זײנע פון פאר^ויף אין

 אידישע הײנטצײטיגע די פון פיעםן די לויט ספעסטאקלען צענדלע
 צװישן קלאםיק. דער פון און דראמאטורגן םאװעטישע רוםישע און
 שמואא מיר באגעגענען טעאטער פונעם שטע^ונגען לעצטע די

 אין אויפשטאנד ״דער מארקישעם פרץ ״שפיל־פױגל״, האיצקינם
 איצט גרײט טעאטער דער ״אינװאזיע״. אעאנאװם לעאניד געטא׳/

 ביראבידזשאנער פונעם פיעםע די זײ צװישן פיעםן, נײע עטלעכע
ביראבידזשאנער״. א איז ״ער מי^ער, ב. שרייבער
פונקציא־ ביראבידזשאן געגנט דער פון הויפט־שטאט דער אין

13



 א מיט נאמען עליכמס שלום אויף ביבליאטעק געגנטלעכע א נירט
 װיםנ־ קינסטלערישע, — נעמען 110,000 בערך פון ביכער־פאנד
 םיי אידיש, אין םײ ליטעראטור ם^ציאל־עקאנ^מישע שאםטלעכע,

 צענטערן, ראיאנע אלע האבן ביבליאטעקן אייגענע רוםיש. אין
זאװאד. און פאבריק קאלװירט, יעדער אויך

 האט קולטור אידישער פאר מוזײ ביראבידזשאנער דער
 גאנ־ רער פון הילף דער בײ פערםפעקטױון. ברײטע און ערנםטע

 מענ־ אלע ער ה$ט געזעלשאפטלעכקײט, אידישער םאװעטישער צער
 םאװע־ אידישע װיכטיגםטע די פון אײנע װערן אינגיכן לעכקײטן

באדײט. םארבאנדישן פון קולטור־אינםטיטוציעם טישע
 געגנט־ םפעציעלער א אויך ארבעט ביר^בידזשאן אין

מוזיי. קענטעניש
 ״ביראבידזשאנער—צײטונגען צװײ דערשײנען געעט דער אין
 ארוים־ װערט עם זװיעזדא״. ״ביראבידזשאנםקאיא אוץ שטערן״
 אל־ ליטעראריש־קינםטלערישער אידישער פערי^דישער א געגעבן
״ביראבידזשאן״. — מאנאך

 דעם חוץ קינא־טעאטער. פרעכטיגן א פארמאגט ביראבידזשאן
 און קינא־טעאטערם םטאצי^נארע 27 געגנט דער אין עסזיסטירן

 דער פון ארבעטנדעע די ?ינא־איינריכטועע!. באװעגלעכע 10
קינא־פילמען. סאװעטישע נ״םטע די זעען געגנט

 קולטור־ נעץ היפשע א פונקציאנירט געגנט דער איז
 15 לײען־שטיבלעך, 44 קולטור־הייזער, 6 קלובן, 22 :אנשטאלטן

ראדיא־קנופן.
שפי־ 14 פונקציאנירן געעט אויטאנאמער אידישער דער איז

 יאסליעס 20 פונקטן, מעדיצינישע 50 אמבולאטאריעם, 30 טאלן,
 טובערקולאז־םאנא־ א הילףי, גיכער פאר םטאנציע א (נוירםערים),

 מא־ א בלוט־איבערגיםונג, פאר םטאנציע א נאכט־טיפ, פון טאריע
 לאבאראט^ריע, סאניטאריש־באקטעריאלאגישע א לאריע־םטאנציע,

אנד. און קאבינעט פיזיאטעראפעטישער א רענטגעךקאבינעט, א

? ביראביחשאן שטאט די אויס זעט װי
 כארא?־ טרעפלעכע םאמע די איז ד$ם — גרינם״ אין שטאט ״

 ממש זיך טוקן גאםן די ביראבידזשאן. םון אויםזען פארן טעריםטיה
גרינם. אין
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 דערזעט װאקזאא, פונעם ארוים גײט פאםאזשיר דער װי בא^ד
 הענט בײדע מיט ארום װי נעמען װאם םקווערן, צװ״ צװישן זיך ער
 אענין־גאם די האטעל. שטאטישן דעם — מויער װײםן און הויכן א

 פיא־ ציכטיקן, לאנגן, א מיט דורכגעשניטן איז צענטראיצע) (די
 אינזל, גרינװאיצדיגער אײגנארטיגער אן װי םקװער. ב״מערדיגן

 שטאטישער דער אוים זעט בירע־טײך, ראשיגן מיטן ארוטגעריעיצט
 אין ערטער שענםטע די פון אײנם אפרו, און קוצטור פאר פארק

 האבן געגנט דער פון אײנװאנדערער ערשטע די װען ביראבידזש^ן.
 פונדאמענט ערשטן דעם פאראײגט און טאיגע די געסארטשעװעט

 איבערגעלאזט בכיװן זײ האבן הױז, ביראבידזשאנער ערשטן פארן
 שאפן כדי בירע, דער מיט ארומגעזױמט איז װאם פאאץ, דעם אט
 געדיכט־באפעלקערטן דעם אין אפרו. און לואטור פאר פארק js דא
 דאס אט פרעכטיג באזונדערם אוים איצט זעט ארום באאעבטן און

 ע^עקטרי־ מיט באגאםן אלייעם, פיינע מיט טאיגע, געװעזעגע שטיק
 פארװײ^ונגם־ערטער, און קואטור־ פארשײדענע מיט שײז, שער

 גע־ אין זיך אפרועז קוטען איינװאוינער ביראבידזשאנער װאוהין
 פארװארפן אדער בירע, דער אין באדן זיך וו^לד, פוז דיכטעניש

טײך. בצויעז אינעם פישער־װענטקע די
 דרײ־ און צוױי־שטאקיגע מיט שטאט א איז ביראבידזשאן

 היל־ זײנען ה״זער צװײ־שטאקעע מערהייט די ה״זער. שטאלויגע
 מען אז אזוי, אויםגעטינקעװעט זײ זײנען אינעװײניג נאר צערנע.

 הײזער דרײ־שטאקיגע די הילצערנע. זיינען זײ אז ניט, באמערקט
 געזע^שאפט^עכע מערהײט דער אין זיינען דאם מויערן. זײנען

 -דער און קפ(ב)5א דער פון לאמיטעט עכער5געגנט (דער געביידעם
 טעאטער, שטאט־םאװעט, דער אויםפיר־קאמיטעט, געעטאעכער

שוי^ן)- שפיטאאן, די װאקזאי^,
 װען אװנט־צ״ט, שטאט פון צענטער דער איז שײז באזונדערם

 און געלעכטער איר מיט ױגנט די זיך באװײזט טראטוארן די אויף
 װאנען פוז פענצטער, גרויסע מיט אייך אויף קוקז הײזער די פרייד.

 ציכטיגער, א איז אװנט דער אויב ע^עלטרע־שײן. שטראמט עם
 ק^ענערע םאפקעם, פרעכטיגע די פון אויגן די אפצורײסן שװער איז
 די ארום קײטלעז װאם װײטערע,’ און נעענטערע גרעםערע, און

שטאט.
 אין און ׳גאםן קאענערע די אויח זיך געפינען װאם הייזער, די

יעדער גערטנער. גרינע מיט ארומגערינגלט זײנען פארשטעט, די
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 שטוב דער ביי האבן צו מעגאעכקײט א האט שטאט פון איינװאוינער
 פאמידארן, קרויט, קארטאפל, נוט װאקםט (דא גארטן א״גענעם אן

 אויך טען קאן שטופ דער ייי גרינװארג). אנדערע און ציבעצעס
 די פאר פיטער און פאראן, איז שטאל א בהמה. א הינער, האיצטן

 זיך ה^בן איעװאױנער שטאטישע פיל אויס. ניט פעלט בעאי־חײם
 בירא־ צו אפי^ו גיט דאם און װירטשאפט, םאיצידע גאנץ א פארפירט
קאלאריט. יאשטימטן א בידזשאן
 פאר־ די אין זיך געפינען זאװאדן און פאבריקן מערהייט די
 װעגענער־זאװאד דער בלויז צענטער. פון װ״ט ניט גאר שטעט,

 קילאמעטער 4־3 זיך געפינען זאװאד רעמאנט־מעכאנישער דער און
 רעגולערער א דורך פארבונדן זײ זיינען צענטער מיטן שטאט. פון

אויטאבוםן־איניע.
 עך5װינקע שיינע פיל װעגן דערצייאן געקענט נאך ט5װא מען

 טײך דעם װעגן הײזער, פרעכטיגע רײ א װעגן ביראבידזשאן, פון
 אלץ נאר פענצטער. היגטערן נאכט און טאג רוישט װאס בירע,

 און א־ין אראפקומען אציין איז בעםער ייכט,5 ניט איז באשרײבן
 אויף אײנער יעדער נעמט שײנקײט וױיל אויגן, אייגענע די מיט זען
אופן. זײן אויף איבער לעבט און

 געגנט דער אין לעבן אזוי וױ
איבערװאנדערער? אלטע די

 געננט דעד אין מען רופט אזוי — איבערװאנדערער״ ״אצטע
 װען ,1931—1928 יארן די אין געקומען אהער זיינען װעלכע די,

 די זײנען דאם טיכאנקע. גערופן נאך זיך האט ביראבידזשאן
 קאר־ אנגעהויבן ערשטע די האבן װעלכע געגנט, דער פון פיאנערן
 װאם יע;ע, נאר ישובים. הײזער, בויען און טאיגע די טשעװען

 געקומען ניט אויך ז״נעז שפעטער, אהער אײנגעװאנדערט האבן
 נענויע א דורכצופירן שװער ס׳איז אז אזוי, גרייטן, אלעם אויף

 פארשטײט ״נײער״. און ״אלטער״ באגריף דעם צװישן גרענעץ
 איינ־ בעםער שטייגעריש זיינען ^ענגער, דא װאוינען װאם די, זיך,

 איינװאנדערער, נײע גאר נאך 5צא היפשע א פאראן נאר געארדנט.
 ארבעט װאם דער, תושבים. די װי ער;ער, ניט שוין ^עבן װאם

גוט. זיך ^עבט יענעם ארנט^עך, געטרײ,

16



 צו מעגלעכקייטן אלע געהאט דא האט אײנװאנדערער יעדער
 בער־ געװעזענער דער גוםט. זײן לױט קװאליפיקאציע א באקומען

 טראק־ א װערן געװאלט האט ראק יכיאל באלעגאלע דיטשעװער
 רי פון איעער איצט איז ער דערגרײכט. דא עם ער האט טאריםט,

 יאנקל געגנט. דער פון טראקטאריםטן חשובסטע און בעםטע
 ביר^בידזשאנער פארגעשריטנםטן פונעם פארזיצער דער בליאכער,

 דאס טרעגער. א געװען טשערקאם אין איז ״מעטאליםט״, ארטעל
 בירא־ פונעם שעה איצט איז װענדראװ בעקער־איעל געװעזענע

 קאלװירט פון רעזניק לייב קאלװירטניק דער װאקזאל. בידזשאנער
 גע־ דער מיטשורינעץ. בארימטער א געװארן דא איז ״װאלדהיים״

 חשובער א איז רויטמאן מאטיע באלעגאלע בערדיטשעװער װעזענער
 בלויז אנגערופן דא האבן מיר אײזנבאן. דער אױף מאשיניםט

 צענדליגער/ די אין ניט אנרופן אבער זײ קאן מען נעמען, עטלעכע
הונדערטער. די אין נאר

װאוינען, ניט ז^ל ער װאו תושבים, אלטע די פון אײנער יעדער
 פון טערםטנטײל דירה, גוטע א ער האט דארףי, אין צי שטאט אין

 קו, א גארטן, א — װירטשאפט אײגענע אן ;צימערן צװיי־דריי
 זאמלען זײ װעלכע פון םעדלעך, פארפלאנצט האבן אײניגע ; עופות

 אויםגעשטאט זײנען װאוינועען די װ. אז. א. פלױמען בארן, עפל,
מעבל. ביראבידזשאכער שײנעם מיט

 דער פון אפהענגיג איז ארבעטער אן פון םארדינםט דער
 צו פארדינען אײזנבאן דער אױף מאשיניםטן קװאליפיקאציע.

 ארטעל פונעם בלעכער דער חודש. א רובל טויזנט םיר און דרײ
 ,1932 יאר פון איבערװאנדערער אן ערלעכמאץ, ״מעטאליםט׳/

 צװילי־ װעלװל אומאנער דער חודש. א רובל 2,000 ביז פארדינט
 דעם חודש. א רובל 3,000 ביז פארדינט בלעכער, א אויך האװסקי,
 הישעל, יהורה װעג״ ״נייער ארטעל ביראבידזשאנער פון שוםטער

 מען רופט כאשטשעװאצקי משה נײ־פאבריק דער פון שנײדער דעם
ם״. ביראבידזשאנער ״די די  איבער־ אלטע יענע דא הײםן אזוי עי

 אהער ?ומען זײער פון טעג ערשטע די פון האבן װאם װאנדערער,
 ה^בן זײ הײם, שטענדעער זײער אױר װי געגנט, דער אויף געקוקט

 פארםירט םעדלעך, פארפלאנצט הייזער, אייגענע אויםגעבױט זיך
 דער איבערגעגעבן לעבן און לײב מיט זײנען און װירטשאפט א

םארמעגלעך. לעבט סטאכאנאװיש, ארבעט װאם דער, און ארבעט.
זיך האבן װאם איבערװאנדערער, די אויך לעבן פארמעגלעך
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 די װי יארן, רײ в פון משך אין ׳מוין קאלװירטן. די אין באזעצט
 אויוי באקומען אקטאבער״ יאר 20״ קאלװירט פונעם מיטגלידער

 קארטאפל, קילאגראם 2 צו תבואה, אויםער. ארבעטם־טאג, אן
 האניג יאגעדעם, קילא האלבע א גרינװארג, סילאגראם ^נדערהאלבן

 דאנאײ, זאקמאז, קאצעװ, װי משפחות, אזוינע געלט. רובל 25 און
 טויזנט צו י.אר א פאר אוים ארבעטן װאם אנדערע, פיל און בארג

 חוץ לױן. הויכן א מי זײער פאר באקומען ארבעטם־טעג, מער און
 א שאף, הינער, ,ip אײגענע אן קאלװירטניה יעדער האט דעם,

 דאס קי. צװײ צו אפילו האבן קאלװירטניקעם אײניגע גארטן.
 ״רויטער ״װאלדה״ם״ קאלװירטן די װעגן זאגן מען קאן זעלבע

 טן18 פונעם נאמען אויפן האלװירט ״נײ־לעבן״ אקטאבער״,
 מיט 2 איז קיילא (א אנדערע. צענדליגער און יפארטיי־צוזאמענפאר

פונט.) פינפטל א
 דורכ־ דא האבן װאם מענט׳^ן, איבערװאנדערער, אלטע די

 קולטורעל, לעבן געגנט, די באהערשן פון שװעריגקײטן אלע געמאכט
 איבער־ זייער מיט פארדינט ערלעך עס האבן זײ װי פארמע^עך,

מי. געגעבענער

О

 אײנגעארדנט זיך האבן אזוי װי
נײעאיבערוואנדערער? די

 אייניגע װאוינונגען, באקומען האבז איבערװאנדערער אלע
 װאםי יענע, מלוכה־פר״זן. לויט קליידוע אויך װי שטוב־חפצים,

 בא־ מערהייט דער אין האבן קאלװירטן, די אין אנגעקומען זײנען
גארטן. א מיט שטוב א קומען

קאל־ די אין םײ אנשטאלטן, און אונטערנעמונגען די אין םײ
 (אין ארויםגעגעבךאװאנםן אײנװאנדערער נײע די מען האט װירטן
פארדינסט. ערשטע דאם באקומען ביזן פראדוקטן) און געלט

 איינ־ יענע פון װאוינונגען די אוים זעען אלץ פון בעםער
 שטוב־ פארשײדענע זיך מיט מיטגעפירט האבן װעלכע װאנדערער,

 די אז קלאר, דאו איז עם װ. אז. א. בעטגעװאנט מעבל, זאכן,
 צײט ערשטע די ?אנען געעט דער פון אויפנעם־ארגאניזאציעס

 זאכן, נױטיגע םאמע די מיט בלויז אײנװאנדערער דעם באזארגן
באלע־ א אין שטוב, א אין זיך פאדערט װאם אלץ, מיט ניט נאר
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 איבער־ יעדן פון זאך די נאטירילעך, איז, דאס באטישקײט.
באזונדער. װאנדערער
 די האט ארבעט, אויח אײנװאנדערער די פאנאנדערטײלן בײם

 מענטשן, פונעם פארלאנג מיטן םײ גערעכנט זיך אויפנעם־קאמיםיע
געגנט. דער פון באדעהפענישן די מיט םײ

 די אין פרײנט און קרובים צו ברױו הונדערטער די אין
 אונזער נאך ״פאלגט :אײנװאנדערער נײע די שרייבן ה״מען אלטע

 לעבן. נײ א זיך בויט דא נעגנט. דער אין פארן צ| קומט בײשפיל,
גלײך.״ גאלד מיט דא זיינען מענטשן

 געגנט האטדי פערספעקטױון װעלכע
אנטוױקלונג? װײטערדיגער איר פאר

 איז איצמ, ביז דערצײלט האבן מיר װאם אלעמען, דעם פון
 פער־ אומגעהױערע ה^ט געגנט אויטאנאמע אידישע די אז זען, צו

 א פאר גר^ד און אנטװיקלונג, וױיטערדיגער פון םפעקטיװן
 דער אין _ ריכםוע באשטימטער א אין אנטװיקלונג שנעלער
 גלײכצ״טיגן ביים אינדוםטריאליזירוגג, פארםירטער פון ריכטוגג
לאנדוױרטשאםט. דער פון װאוקם

 האנען נאטור־רײכטימער ה^ל^םאלע די פון באזע דער אויח
 נײע םך א אויםװאקםן צוקונפט נאענטער דער אין דא װעלז און

 מיט װאלד מאםיװן די אונטערנעמונגען. אינרוסטריעלע גרויםע
 קװאל אומאױםשעפלעכן אן בילדן בײמער װערטפולע כל־רומינים
 װאלד־אינ־ דער פון «נטװיקלונג כםדרדיגער דער פאר רױ־שטאן*

 אזוי זײנען װעלכע אינדוםטריע־צוױיגן, אנדערע אלע און דוסטריע
 בוי־אינדו־ די אשטיעער, װי, פארבונדן, איר מיט אנדערש אדער
 אנ־ װאם װ. אז. א. בוי־מאטעריאלן פון אינדוםטריע די סריע,

 װעט װעלכע בױ־מאטערי»לן, פון אינדוםטריע דער גוםא באלאעט
&נג דער מיט  װיכ־ א אלץ שפילן בויאונג דער פון פאנאנדערװי

 רעזערװן אומגעהויערע זײט, איר פרן זי, פארמאגט ר**לע, טיגערע
 װ., אז. א. װ., אז. א. מירמל ליים, ק«לך, צעמענט, — רוי־װארג

יארצענדליגער. לאנמדלאעע אױף קלעסז װעלן װאם
ליגט געגנט אויטאנאמער אידישער דער פון טעריט^ריע די
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 װלאדיי—מאםקװע אײזנבאן־מאגיסטראל גרויסער דער בײ הארט
 באשװענקט ברעגן אירע װערן שטרעקע היפשער א אויףז ;װאםטאק

 אינערלעכע אירע ;אמור טײך מעכטיגן פונעם װאםערן די דורך
 אלץ דאם װײט. קילאמעטער הונדערטער אויףי זיך ציען טײכן

 גינםטיגע באזונדערם געגנט דער פון אינדוםטריע דער פאר שאפט
טראנםפארט־באדינגונגע]. בילעע און

 און מינים כלערציי מיט רייך זײנען געגנט דער פון טײכן די
 א דא האט פיש־אינדוםטריע די אויך אז ׳עם הײםט — פיש םארטן

צוקונפט. גלענצנדיגע
 לאגדוױרטשאפט. דער פון פערספעקטיװן די זײנען פילארטיג

 ?אלאםאלע געגנט די פארמאגט ערדן, שויךבאהערשטע די אויםער
 װארטן װעלכע און לאנדוױרטשאפט, פאר טויגן װעלכע ערד־שטחים,

 איז :טאז נעם א זײ פאר זיך זאל האנט מענטשנם דעם אז טאך,
 דורכפירן אנדערע אין טאיגע, די אויםקארטשעװען ערטער אייניגע

 קולטיװירז גלײכצײטיג און מעליאראציע־ארבעטן נויטיגע די
 אשטײגער, װי״ באח, פײכטן א יב5י האבן ו\עקכע געװיקםן, אזעלכע

 געגנט אױטאנאמער אידישער דער אין װעט װאס קולטור, (א רײז
 עפענען באזע זעלבער דער אויױ צוקוגפט). גרויםע א האבן זיכער

 אנטװיק־ װײטערדיגער דער פאר פערםפעקטיװן רײכערע אלץ זיך
 םאד־ און גארטן־ בינעךצוכט, עופות־צוכט, און פי־ פון אויך אונג

 טאיגע דער פון רױכװארג־רעזערװן גרויםע די מיט צוזאמען צוכט.
 און אנטװיקלונג דער פאר באזע גינםטיגע אויםערםט אן ז״ שאפן

 שפייז־ דער &ון און בכלל אינדוםטריע לייכטער דער פון װאוקם
בפרט. אינדוםטריע

 קלענערע און גרעםערע הונדערטער און צענדליגער ׳ג״ע די
 און םאװירטן קאלוױרטן, נײע די אונטערנעמונגען, אינדוםטריעלע

 מילך־פערמעם און פיצוכט־ נ״ע די מאשין־טראקטאר־םטאנציעם,
 ארבעטער, — מענטשן טױזנטער צענדליגער נ״ע באשעפטיגן װעלן

 קאמ־ טראלטאריםטן, קאלװירטניקעם, טוער, אינזשענער־טעכנישע
 אוים־ װעט באזע דער אט אױףו אנדערע. און פיציכטלער באינערן,

 עם קולטור־אנשטאלטן, נײע אויםװאקםן װעלן שול־נעץ, די װאקםן
 אויפקומען ישובים, אלטע די אין באפעלקערוע צאל די װאקםן װעט
 אינטענסױו, אן מיט פול שטעט, און דערפער ישובים, נײע װעלן
לעבן. קולטורעל און זאט

פאר־ מעגלעכקײטן אלע האט געננט אױטאנאמע אידישע די
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1
װינקלען בליענדיגםטע סאמע די פון אייגעם אין װערן צו װאנרלט

םאװעטן־פארבאנד. פונעם י■
״

i מעגלעכקײט די ױגנטלעכע די האבן צי 
זיך? פארפולקומען און לערנען צו

 ארטעלן האלװירטן, אונטערנעמונגען, פונקציאנירנדיגע די
я האבן מיר װי פילן, זיך, בויעז װאם יענע, אויך װי אנ^טאלטן, און 
 פארשיידנםטע די פון מענט׳ען אין דוחק גרויסן א געזאגט, שוין :י
г .קומט װאם ױגנטלעכער, יעדער אז קלאר, איז דערפון פראפעםיעס 
 װאם ארבעט, אזא אויף גיין צו טעגלעכקײטן אלע האט אהער, <
й זײן העכערן זיך, פארפולסומען נײגונג, און ג״םט זײן אנט׳טפרעכט 
אויס־ — פאך שום קיין ניט נאך האט ער אויב און קװאליפיקאציע, י
 באדיעונגען אלע פארלאנגט. ער װעלכן פאך, דעם זיך לערנען ן
г גע׳טאםן. דא ז״נען דערצו

 פונקצי^נירן שטודירן, צו מעגלעכקײטן די אנבאלאנגט װאם
 די גע׳טטעלט אויך װערט עם טעכניקוטם. רײ א געגנט דער אין ׳,
с צײט נאענטער דער אין געגנט דער אין ארגאניזירן װעגן םראגע 
(קאלעדזעועם). הויך־׳טולן אייניגע ן

 זיך נויטיגט פראפעסיעס װעלכע אין 15
? געגנט די

 אנגעטאן איז געגנט די זיך. בויט געגנט די װאקםט. געגנט די
 ארבעטם־ פעלן עם מענטשן, אבער פעלן עם רישטעװאניעם. אין

 עשעלאנען צװײ אויפגענומען געגנט די האט 1947 אנהױב הענט.
 אײנגע־ גוט זיך האבן אלע געגנט. װיניצער פון איבערװאנדערער

אונטערנעמונ־ די ארבעט. דער צו גענומען זיך ענערגיש און ארדנט
 אלץ דאם קאדרען. מערקװירדיגע באקומען האבן קאלװירטן און גען
 די מיט פארגלײך אין ים אין טראפן א בלויז ,נאטירלעך, אבער איז

 נאענטםטע די פון טשך אין pm געעט. דער פון באדערפענישן
 מאםן גרויםע װערן אויפגענומען דא ?אנעץ יאר אנדערהאלבךצװײ

די פאר לאנדוױרטשאפט, דער פאר נויטיג זײנען װעלכע מענטשן,
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 דער פון אונטערנעמונגען פונקציאנירנדיגע די פאר נײ־בויאועען,
געגנט.

 פראפעםיעם פארשיידנםטע די ארבעטעריפון זיך פאדערן עם
קװאליפיקאציעס. און

 י נײע פון צופלוס גרויםן א אויף װארט לאנדװירטשאפט די
קאמבאינערם. און טראקטאריםטן קאאװירטגיקעם,

 װיםנשאפטלעך־פאר־ טעכניקער, אינזשענערן, זיך פאדערן עם
 טעכנא־ עקאנאמיםטן, געביטן, םארשיידענע אויח טוער שערישע

 םאד־ציכט^ער, גרינם־ציכטלער, פעלד־ציכטלער, פ^אךטוער, לאגן,
 ; פון מעכאניזאטארן און אינזשענערן װעטערינארן, זאאטעכניקער,

 עלקעטריפי־ דארפישער פאר ספעציאליםטן יצאגדװירטשאפט, דער
 הײצװארג־װעזז, פונעם מײםטערם װעג־בויאונג, פון טוער קאציע,

 געזעיצשאפטלעכער און האנדא פון טוער װאםער־באזארגונג, פון
אנדערע. פיל פיל, און דערנערוגג,

 עם לונסט, און קואטור פון טוער לערער, זיך פאדערן עם
 נאז׳ פיז הראנקה״טן פאר םפעציאאיםטן כירורגן, נויטיג זייגען

 רעגנטגענאלאגן, טעראפעװטן, רערמאטאלאגן, האלז, און אויערן
וג אז. א. םאניטאר־דאקטוירים דענטיםטן, אלואיםטן,

 ג ו צעשפרייטע מיט אויפגענומען דא װערן אײנװאנדערער נייע די
״ װערט עם און ארעמם  איינארדענעץ אויױ הילףי נויטיגע די געגעבן ז

 אהער קומען צו אױםרעכענען ניט זיך, פארשטײט לןאן, מען זיך.
 איינארדענען פון שװעריגקייטן געװיםע מיט גרייטן. עם5א אויףז

 נאר באגעגענען. זיך צייט ערשטע די מען קאן ארט נײ א אויח זיך
 םאציא־ אידישער דער פון בויער נייע די אז געטאן, אצץ װערט עם

 י און גיכער װאם װערן אײנגעארדנט זאלן מלוכהשאפט ליםטישער
בעםער. װאם

 דער אין איבעדװאנדערן מען קאן אזוי װי
געגנט? אויטאנאמער אידישער
 I אויפז אינדױוידועל, רוי׳צן װעלכע יחידים, אדער משפחות

 װעגן דארפן געגנט, דער אין אריבערװאנדערן חשבון, אײגענעם
 געגנטלעכן אינעם ייראבידדטאן, ליין שריפםלעך ווענדן זיך דעם

מיט־ קורצן אין מען דארף מעיצדונג דער אין אויספיר־קאמיטעט.



 פרא־ עלטער, פאטער־נאמען, און נאמען פאמיליע־נאמען, :טייאן
 די דערונטער משפחה, דער פון מיטגלידער צאל אלגעמיינע פעסיע,

 אייגענעם פונעם נומער דעם פאכן, זייערע און ארבעטם־פײאיגע צאל
 דעם משפחה־מיטגלידער, אלע פון פאםפארטן די פון און פאםפארט

 אידי־ דער פון אויםפיר־קאמיטעט רןגר אויב אדרעם. פינקטלעכן
 יחיד אדער משפחה אזא אז איין, געפינט געעט אויטאנאמער שער

 געגנט דער אין אנקומען נאכן צײט נאענטםטער דער אין קאנען
 װ״ אז. א. דירה א מיט באזארגן זיך ארבעט, אויףי אײנארדענען זיך

ארויםרוףז. אפיציעלן אן אדרעסאט דעם ארוים ער שיקט
 יענע אדער די באטראכטנדע אז זיין, געמאלט אויך קאן עם

 אײנגעפינען אויםפיר־קאמיטעט געעטלעכער דער װעט מעלדוע,
 באשטימטן א איבערװאנדערער דעם רעקאמענרירן צו נויטיג םאר

 זיך פארבינדט דאן אונטערנעמונג. יענער אדער דער אין פאםטן
 צדדים בײדע און אונטערנעמונג, דער מיט איבערװאנדערער דער

 פאל אזא אין באדינגונגען. קאנקרעטע די װעגן צונויױ זיך רעדן
 אונטערנעמונג געגעבענער דער פון איבערװאנדערער דער באקומט

 די מיט הםכם אין קאמפענםאציעם איבעריגע אלע און װעג־הוצאות
ארבעטס־קאדעקם. יפונעם תקנות

 א אריבערפארן זיך קלײבט פונקט װעלכךניט־איז א פון װען
 איניציא־ די דארף איבערװאנדערער, צאל גרעםערע מער־יװײניגער

 דער פון אויםפיר־קאמיטעט געגנטלעכן אינעם װענדן זיך טױו־װ־ופע
 אן ארגאניזירן צו בהשה דער מיט געעט אױטאנאמער אידישער

tfywv.] אין באקומען איבערװאנדערער דאזיגע די װעלן דאן 
 װי װעלן און װעג, אין הילף און װאגאנעם נויטיגע די רשות זײער

ביראבירזשאן. אין װערן באגעגנט געהעריג

 סאװעטך די ארויס װײזט הילף װעלכע
 פארן װאס איבערװאנדערער, די רעגירונג
 אויטאנאמער אידישער דער אין אריבער

? עשעלאנען אין געגנט
 רער אין אריבערװאנדערן װילן װעלכע מענטשן, גרופעם פאר
 אן ארגאניזירט װערט קאלעקטױו, געגנט אױטאנאמער אידישער
די געצאלט אן באקומט איבערװאנדערער גרופע אזא עשעל^ן.
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 שטוב־ דער פאר און מענטשן די פאר — װאגאנעם 5צא נויטעע
 איבער־ די משפחה). א פאר געװיכט טאן צוױי (ביז וױרטשאפט
 פיטערװארג און בעיצי־חײם אויך זיך מיט פירן קאנען װאנדערער

 נאר װאגאנעם). באזונדערע אױםגעטיילט װערן דעם (צואיב
 איבערװאנדערער דער דארף װעג אין בעאי־חײם די יפאר פיטער

 פארן ער קאן פיטער, ק״ן ניט האט ער אויב באזארגן. יין5א
 ״זא־ פון פונקט ארטיגן אינעם בעלי־חײם די אפגעבן ארױםפארן

 לויט צייגעניש. א ארוים דעם װעגן אים ױט װאם גאטםקאט״,
 דער פון ״זאגאטםקאט״ פונעם ער באקומט ציעעניש דער אט

 טעע0$^3גל& אנטשפרעכיגע די געגנט אויטאנאמער אידישער
בע^י־חיים.

בא־ ע׳טעלאן, אן איז פארט װאם איבערװאנדערער, גרופע א
 ארבעטער־ דער לויט שפייז־פראדוקטן פאראוים חודש א אויףז קומט

 (זויג־ משפחה דער פון מיטטצידער אלע פאר און זיך פאר נארמע,
 באקומען באן־םטאנציעם גרעסערע די אויף» אײגגעש^םן). סינדער

ט מיטאגן הײםע מענטשן די מלוכה־פרייזן. פעםטע אי
 איבערװאנדערער די װערן ביראבידזשאן קײן אגהומעז בײם

 םפעציעל־צוגעגרײטע אין אײנגעארו־נט טעג ערשטע די אויף
 דרײ באקומען און װעג פון *פ רוען זײ װאו צוזאמענװאוינונגען,

 דאזיגער דער פאר געצאלט). (אן שפײז געקאכטע טאג אין מאא
 פון הױפט־שטאט דער מיט איבערװאנדערער די זיך באקענען צײט
 ייכצײטיג5ג אנשאלטן. און אונטערנעמונגען אירע מיט געגנט, דער

 און פאך זיין לויט יעדערער — ארבעט אויף באשטימט זיי װערן
אנג.5פאר

 מאשיך קא^װירטן, אונטערנעמועען, אינדוםטריעלע די
 איינ־ נ״ע די װאו אנשטאי^טן, און םאיװירטן טראקטאר־םטאנציעם,

 זײ העצפן דירות, מיט זײ באז^רגן ארבעטן, אן יזומען װאנדערער
קלײדוע. און שטוב־װירטשאפט מעבל, זיך אײנשא&ן
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