


״נײלעבף נויט ״איקאח רעם נויט
? קװאטא נײער דער אויץז דערגרײבט שױן איר האט ױאם
? בירא־בידזשאן פון ױבילײ סוטץ צום קומען איד װעט װאס מיט

:באשלוסן פאלגנדיגע די אנגענומעז האבן מיר שװאונג. פולן אין איז קאמפאניע נײע אונזער

״איקאר״־טעטעקײט, יאר נײעם דעם מיט פארבינדונג אין
נאציאנאלע די האט אקטאבער, -טן1 דעם אעעהויבן זיך האט װאם

 פאלגענדיגע די אנגענומען ״איכןאר״ פון קאמיטע עקזעקוטיװ
:באשלוםן

 מיטגלידער 15,000 פאר קאמפאניע א פראקלאמירן )1
״איקאר״. דעם פאר

 פאר אבאנענטן 15,000 פאר קאמפאניע א פראקלאמירן )2
״נײלעבן״.

װאס דאלאר, 25,000 פאר קאמפאניע א פראקלאמירן )3
 בירא־בידזשאז אין ארבעט שעפטום דער פאר װערן גענוצט זאל
 אר־ װי ״איקאר״, דעם פון טעטיגקײט אלגעמײנער דער פאר און

 אנטיסע־ און פאשיזם געגן קאמף און פראפאגאנדע גאנ׳יזא-ציע,
̂ , I מיטיזם.

 יאר 10 װ־נרן װעט 1938 מערץ, טן28 דעם װי אזוי )4
 פאד בירא־בידזשאן פראקלאמירט האט סאװעטךמלוכה רי זינט

 האמפאניעם דרײ אלע די זאלז מאםדקאלאניזאציע, אידישער
 אלע ױבילײ. היםטארישן גרויםן cm אט מיט װערן פארבונדן

מערץ. טן28 דעם שליסן זיך זאלן קאמפאניעם דרײ

 נעפירט זאל ״נײלעבן״־קאמפאניע און מיטונלידער־ די )5
 און ,איקאר׳ אין מיטגליד א ״װערט :לאזונג דער אונטער װערן

 גרום אײער דעם דורו רעגיסטרירט און ,נײלעבן/ פון לײענער
בירא־בידזשאן״. פון ױבילײ ־יאריגן10 דעם

 דער אונטער װערן געפירט זאל געלט־קאמפאניע די )6
 פיאנערן אידישע די מתנה א ,איקאר׳ דעם דורך ״שיקט :לאזונג

ױבילײ״. 1ט10 זײער צו בירא־בידזשא! אין

:קאמפאניעם דרײ אלע אין קװאטאס
,מיטגליד שטאט

— — יארה נױ
אנדז׳עעלעם' לאם

---------------^־''^יקאגא
באםטאן
 — — דעטרויט

— פילאדעלפיע
------- קלױולאנד

— באפאלא
פראנציםקא סאז

— ----------1נוארי
-------- באלטימאר
-------- סינסינעטי
רג  ■ »?^בו
 — — םיראקױז

דאלאס
 — — אטלאנטא

 — — פארטלאנד
 װאשיעטאן

 — — מילװאקי
 םפרינגפילד
 הארטפארד

 — פארק -עז.בורי
 אינדיאנאפאלים

װילמינגטאז

פאנד אבאנענטן אוז
$5000.00 3000.

2500.00 1500
2500.00 1500

500.00 350
625.00 350
550.00 300
450.00 300
500.00 250
525.00 250
400.00 250
350.00 250
300.00 200
500.00 200
300.00 200
300.00 200
275.00 175
350.00 175
500.00 175
300.00 150
200.00 150
250.00 150
250.00 150
250.00 150
200.00 150

 ריטשמאנד
 — באר װילקם

 ■ אלענטאו;
 בינגהעמטאן

 םיטי קענזעם
 דענװער
 נזעמפיס

 — רױוער פאל
אלבאני

 — רעפידס גרענד
 — גלאווערםוױל
 ראטשעםטער

 — נארפאלק
— — לײקװאוד

----------סיטי סױ
 ■ פאל סט.

 - סיאטל
 - ריװער טאמס
 — לינדען

 — ליבערטי
 — מיניאפאליס

 — בראנזװיק נױ
 - פעטערםאן

 — אוקלאנד
----------פעטעלומא

250.00 150
200.00 150
275.00 150
250.00 150
200.00 150
175.00 125
200.00 125
200.00 100
150.00 100
175.00 100
150.00 100
200.00 100
250.00 200
150.00 100
175.00 100
175.00 100
175.00 100
150.00 100
150.00 100
150.00 100
200.00 100
175.00 100
125.00 100
150.00 100
200.00 100

 פדאװידענם
 — אנטאניע סאן
— דיעגא סאן
---------ראשעל נױ

 — — — דולוט
 — — אמאהא

 - לואים םט.
פאקיפםי
— — מעדיסאן

■---------הײװעזי נױ
 פענסאקאלא

 — אײלאנד ראק
— ■— האליאק

- בעיאן
— — טרענטאן
 — — בראקטאז
 — — יאנקערם
 — הױסטאן

 עמבוי פארט
פארטםמוט

---------— פיבאדי
— — טאלידא

 — — יאנגםטאוז
 יארק נױ װעםט

 ה. נ. פארטםמוט,
-------- בענק רעד

150.00 100
150.00 100
175.00 100
100.00 75
125.00 75
100.00 75
125.00 75
125.00 75
150.00 75
150.00 75
150.00 75
175.00 75
100.00 50
75.00 50

100.00 75
75.00 50

100.00 50
75.00 50

100.00 50
150.00 50
100.00 50
100.00 50
100.00 50
100.00 50

75.00 35
75.00 25

 ״איקאו״! אין װערן אױינגעצױגעו דארפן מאסן אידישע בױיטסטע די
m ״נײמבו״! זשװנאל דעס לײענעו דאופו אידן
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 *״Ч»Р’И« פון עקזעקוטױוע נ«ג. דער סון «רויםגעגעבן חודש־זשורנאל,
םאוועטו־פ^רבוןנד אין ?)}לאניזאציע אידישער חןו־ העלפן *ו געזעלשאפט

«למאזאװ ש. ך
 ױקלםאן л I קאלעגיע רעדאקציע

כץ משה י
אלםאזמװ ש. — רעדאקטאר פאראנטװארטלעכער

1937 דעצעמכער,

 יאר צװאנציג פון 'פײערונגען די
סאװעטן־פארבאנד

 איז עס טײער און ליב װי נעװיזן איצט האבן םאםן אידישע ' \
 די מיט באנוגנט ניט זיר האבן זיי סא־וועטן-פארבאנת רער זיײ

 אלע אין געװארן דורכנעפירט זײנען װאם פײערונגען, אלנעמײנע
 איניציא־ דער אויח לאנת איבערן שטעט קלענערע און נרעםערע

 אנדערע פון קאאפעראציע דעד מיט און ״איקאר״ דעם פון טױו
 גע־ דורכגעפירט אומעטום זײנען מאםן-ארגאניזאציעס א־ױישע

 מאםן אידישע ברײטע רי פײערונגע;. אידישע כפעציעלע װאח
 צװײפל, אויסער װײזט װאס אופ;, אן אויף ׳אפגערופן זיך ךזאב;

 די און בויאוננ סאװעטישער פון יאר 20 פון באדײטונכ די אז
 די און פאליטיק נאציאנאלער םאװעטישער דער פון באדײטוננ

 ברײטםטע די פאר קלאר זײער איז אידן־פראגע דער ־פרן לײזוננ
באפעלקערונג. אידישער דער פזן יעיכטן

באם־ פיטםבורג, אנדזשעלעם, לאס שיקאגא׳ יארק, נױ אין
 םפרינגפיילד הײװען״ נױ הארטפארד, באפאלא, פילאדעלפיע, טא;,

 םפעציעלע נעװארן דורכגעפירט זײנען שטעט נאך און נאך אין און
 פאר- זיך האבן פאלקס-מאםן אידישע די װעלכע בײ ־פײערוננען,

 אויח אז שונאים, רי זאגן און פרײד זײער אויםצודריקן זאטיצט
 אנטי־סאװעטישע פאר פלאץ קײן ניטא איז נאם אידישער ־דעד

 דארפן זײ דאנ?יאר יוױ פארשטײען מאםן אידישע די אז דזעצע״.
 פאגראמען צו םוף א נעמאבט האט װאם לאנד׳ אײנצינן רעם ־ױין
אנטיסעמיטיזם. צו אדן

 אלע איבער געטראגן זיך האט װאם ױבל, פון כװאליע די
 נליק. און פרײד פון אויסדרוק דער און שטעטלעך, און ־שמעט
 אויך זאלן עס אז פאדער;, זײ •װארט. לעצטע דאס זײן ניש דארפ;
 רארף םאװעטךפארבאנד דעם צו פרײנטשאפט די םעשים. קודען

 םאװעטן־ פון פרײנט א^ע פארמע. ארנאניזירטע אן אננעטען
 אן אין בלױז ״איהאר״. אין מיטנלידער װערן דארפן פארפאנד

 שונאים אלע באקעמםן צו טעגלעך זײןי װעט פארמע ־ארנאדיזירטער
 דער הויך טראנן זיך איצט זאל סאװעטן־פארבאנד. ־דעם ־םון

מיטגליר א — סאװעטן־פארבאנר פון פרײנט יערער :?אזונג
 שטענ- א — סאװעטן-פארבאנד פרן פרײנט יעדער ;״איקאר״ פון

!״נײלעבן״ פון יצײענער דיגער
 איז מען װען וױםן, מיט באװאפנט איז מען װען בלויז

 יע- קאן דעטאלט בצויז — אנדערע טויזנטער טיט פאראײניגט
 פארטײדינן צו חלק זײן טאן םאװעטן־פארבאנד פון פרײנט דער
 פאשיםטי- פינםטערע, אלע באקעמםן צו און ^אנד אײנציגע דאם
 דעם ווייצן װאס כחות, ״פאױװערטםיםטישע״־הוירםטיםטישע שע.

 טאנ-אײן, אים פאריצוימדן װאס פארניכטן, ׳סאװעטן-פארבאנד
 אי־ מיליטערישן א פאר װענ דעם צו גרײטן װאם און ■טאנ־אױם

פעי^קער. באפרײטע פון לאנד דעם אויף פע־פאל
!כחות אנטי-םאװעטישע אלע מיט נידער
 אויף שטײען װאש אלע, פון אײניגקײט די זאל לעבן לאנג

סאװעטךםארבאנר! דעם באשיצן צו װאך דער

 קאנצערט־טור נאציאנאלער דער
 גרויסער א — ״איקאר״ פון

אויפטו קולטורעלער
 האט װאס טור״ נאציאנאלן א דורך איצט פירט ״איקאר״ !"יער

 און שטעטלעך ארומיגע די אין און יארק נױ אין אנגעהויבן זיך
 לאנד פון שטעט ללענערע און גרעםערע אלע ארײננעטען װעט
 און אנטאניא סאן דאלאס, ; קאלאראדא דענװער׳ װי װײט אזוי

פלארידא. אין מיאמי און פענםאקאלא און טעקסעס, אין הױםטאן
 קינסטלער די זיך באטײליגן קאנצערט־פראגראם דער אין
 אין פאלקם־^ידער רײ א אין זלאטין זעלדע און ברארין טאקסים
 אײן־ און רעציטאציעס אין און רוסיש, און ענגליש אידיש,

 נאציאנאלער- דער פארט קינםטלער די כזיט צוזאמען אקטעדם.
 אומעטום האלט •װעלכער עפשטיין׳ אב. ״איקאר׳/ פון ארגאנײזער

 באדײטונג דער און סאװעטן-פארבאנד יאר 20 װעגן פארטראנ א
 אידן םאװעטישע מיליאן דרײ די פאר יאר סאװעטישע 20 די פון
װעלט. גאנצער דער אין אידן די כאר און

זײ־ איצט, ביז דערהאלטן האבן מיר װאם באריכטן׳ די לויט
 גײםטיגן און פרײד גרויס פון קװאל א געװען קאנצערטן די נען

 *דורכגעפירט #זין זײנען קאנצערטן די װאו שטעט, אלע אין גענוים
 פולן אי; אויפטו קולטורעלער א איז קאגצערט-טור דער געװארן.

 אויםהערנדיג געשפאנט, אומעטום זיצט עולם דער װארט. פון זי;
 כא- פון יאר 20 װעגן פאקטן אומאויםשעפבארע די פון טײל א

 מיליאן דרײ די פון לעבן נײ א פון יאר 20 װעגן — ׳װעטישן־בוי
4איר .אפרײטע
 זײן מיט באגײםטערוע םך א ארײן ברענגט בראדין הבר

 שטימונ- נײע די איפ שפיגיצעץ װאס לידער, פרעזענטירן פון אופן
 שאפונג פון פרײד די און מאםן, אידישע ברײטע צװישן גען

אידן. םאװעטישע די צװישן
 סײ קינסטלערין אלס הלק איר צו טראגט זלאטין הבד׳טע

 הומא- איבערגעבן פון אופן איר מיט םײ רעציטאציעס, אירע מיט
 דרילט און דערפרישט זיך פילט עולם דער געשיכטעס. ריסטישע
 גענום׳ גײםטרײכן רעם פאר ״איקאר״ דעפ דאנל א אוים אומעטום

פארשאפן. פארטראג דער און קאנצערטן די װאס
ו פרײט ״נײ^עבן״ י  דעם פון דערפאלג אט־דעם מיט ז

 הערנ־ לאנד, גאנצן איבערן טוער די אז יהאפן׳ מיר ״איקאר״.
 אנשטרענגוננען אלע טאכן יװעלן דערפאלג, אט-דעם •װעגן דיג

 איז עס עולם. גרעםטן דעם קאנצערטן די צו צוזאטענצוברענגען
 שטאט צװײטער א אדער דער אין זיך װעט מען אויב עולה, אן

 קרײזן. נאענטע די פאר ילויז פארגעניגן דעם יהאלטן צו דער^ויבן
 קאנ- די צו אז פארדינט, ״איקאר״ פון אויפטו קוכטורעאער דער

 אירי־ דער פון שיכטן ברײטםטע די װערן ׳געבראכט זאלן צערטן
 צו פארזוך םפעציעלן א מאכן דארףי מען באפעלסערונג. שער

 לאנדםמאנשאפטן פון ש\ל\, פון אידן קאנצערטן די צו ברענגען
 עעליש־רײדנדיגע די און פרויען אידישע די אודאי און אודאי און

ױגנט.

ן ב ע ל ײ 3)1937 (דעצעטבער, ג



צעשפליטערונג דער צו סוף א נעמען זאל
 װא- אין געװארן אפגעהאאטן אעצטנם איז װאס קאנפערענץ, *י1

 געגן פאלקם־קאמיטעט דעם פון איניציאטױו דער אויו* שינגטאן
 דער איז עם גרוים יװי גערויזן האט אנטיםעמיטיזם, און פאשיזם

 אין אײניגהײט אמת׳ער פאר מאסן אידישע די צװישן דראנג
 אמעריקא־ דעם פון קאנפערענץ דער בײ פאגר^״ען. געגן לןאמףי

 װאשינג- אין געװארן אפגעהאיצטן איז װאס קאנגרעס, אירישן נעד
 פון סימנים קײן געפעי^ט ניט אויך האבן שפעטער׳ װאך א טאן

 וריאן קאנגרעם, אן אנגעשאאםן זײנען װאם מאםן׳ די אז רעם,
אײניגקײט.

 אר- די װען אז דעם, אין זײן ניט צוױיפ^ קײן גאר קאן עם
 ארבעטער־ אידישן דעם אן אעעשצאםן זײנען װאם גאניזאציעס,

 קאנען ן5זאי מיטג^ידערשאפט, זײער םפעציעצ, און, קאמיטעט,
 ארויסגע- זיך זײער אויך זײ וואי^טן אויםדרוק, צום קומען
אײניגקײט. פאר זאגט

 גע- דער איז דאם — אײניגקײט אײניגקײט, אײניגלוײט׳
 פא־ אידן פוילישע די פון ׳װײ-געשרײ דער שעה. דער פון באט

 פראגן, אנדערע אויףי זיר באציען װאם חשבונות, אילע אז דערט,
 לוײן זײן ניט קאנען עס זײט. א אן װערן אװעסגע^ײגט זאלן

 פא- רי באקעמפן צו אויפגאבע דער אין מײנונגם-פארשײדנהײטן
 װאוינט עס װער ניט מען פרעגט ברענט, הויז א װען גראמען.

 װײניג; מיט צי קינדער, סך א מיט פאטי^יעם זײנען עם צי דארט,
 מאמעם די צי ;יאר 9 אדער יאר, דרײ אלט זײנען קינדער די צי

װעלכע די׳ װעגן ניט אויך פרעגט מען ניט. צי ^יכט, בענטשן

 אין גײען זײ צי — ?ינדער, די ראטעװען צו פײער אין זיך יװארפן
 םאציא- צי תהילים־זאגער, זײ זײנען צי ניט, אדער דאװנען, שו̂י

ט זײ זײנען צי ארבעטער, זײ זײנען צי לאמוניםטן׳ צי איםטן,  ני
ארבעטער. קײן

ט איצט אויך מען טאר אזוי אישום. םא^שע קײן שאפן ני
 פארטײדיגט רארפן פויילן אין אידן מיאיאז האילב א און דרײ אלע

 אין זיך באטײלען צו מחויב איז אמעריקע אין איד יעדער װערן.
 5'װיי װאם ארגאניזאציע, יעדע יחיד, יעדער און פארטײדיגונג, אזא
 אפענע מיט װערן אױפגענומען דארח קאמו*, דעם אין אנש^יםן זיך

 תירוצים זוכן צו אנרוויבן װעט װע^כער אײנער, יעדער ארעמם.
 די שטערן צו אױךי ,5טײ< יענעם אדער דעם אויםצוש^יםן אויף

 א איז שולדע זײן ■װעט דער — אײניגקײט לעבנם-װיכטיגע
פארברעכן. שװערן

 דורך דארפן זײ שװייגן. ניט טארן מאםן איידישע ברײטע די
 אידישן- אמערילאנער דעם פון פאדערן ארגאניזאציעם זײערע

 אײנגעשטעלט זאל עם אז ארבעטער־קאמיטעט׳ דעם פון קאנגרעם,
 אידישער דער ארבעט עם ■װעלכער פאר אײניגקײט, די װערן

אנטיםעמיטיזם. און פאשיזם געגען פאלקס־קאמיטעט
 אזא װעט געװאר§ אנגעוױזן מאל נזערערע שוין איז עס וױ

 מיליאנען פון קאאפעראציע די געװינען העלפן אויך אײניגקײט
 פאשיזם גענ[ קאמח דעם אין העי^פן גערן װעיין װעלכע ניט־אידן,

 דעם׳ יװעגן פאריצירן רײד םך א מען דארףי אנטיםעמיטיזם. און
 ניט-אידײטער דער פון שיכטן ברײטע מצר קאאפעראציע אזא אז

? פאגראמען געגן קאמו* דעם שטארקן גװאלדיג װעט באפעלקערונג
 אײנגע־ דארףי זי און װיכטיג ברענענדיג איז אײניגקײט די
מעגלעך. װי שנעל׳ אזוי װערן שטעייט

ונוםי ̂ץל־גואג, יאך;\, ויג אי\ אי\ ור יאר 20 פג\ פײנורגוג וטר בײ
Л 9 3 7  \ \ 2 8 ל

A t the Icor celebration of the 20th ann iversary  of the U.S.S.R a t the Hippodrome in
New York, Sunday, November 28, 1937
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 יאר 20 פון פײערונג דער בײ ברײניץ ראובן פוץ באנױםונג
יארק נױ אין היפאדראם אץ סאװעטן־פארבאנר

 םאװעט־רעפובליקן די פון ױבילײ צװאנצינ-יארינער דער
 װעלכע מענטשן, אלע פאר ױם־טוב א — ױם-םוב גרויםער א איז

 יװעלט. בעםערער א אין נלויבן און פאראינטערעםירט ערלעך זײנען
 אונטערדריקטע די זינט פאראיבער יאר צװאנציג ערשט זײנען עם

. קנוט צאריסטישע די צעשמעטערט האבן טאםן .  איז עם .
 װעלט־קריג, פונם חורבות די צװישן זינט יאר צװאנציג ערשט

 אײ- נעםמראשעט נאך האבן ניפט־נאזן די און קאנאנען די װען
 ראטן־פארבאנד פונם רעפובליקן םאציאליםטישע די אז ראפע,
 און איך, זאג יאר, צװאנציג ט ש ר ע נעװארן. געבוירן זײנען

 דער װי יאר צװאנציג ן י ו ש אז אפט, מיר עס שײנט דאך
 שטאר- און רײבער אײן אין װאקסן, אײן אין האלט ראטנפארבאנד

 יאהויפ־ ראטנפארבאנד דער אז יאר, צװאנציג שוין װערן. קער
 אדאנק װעלט, פײנטלעכער ארומיגער דער קעגן פלאץ׳ זײן טעט
אױסדױערקײט. איבערמענשלעכער זײן און מוט העלדישן זײן

 ענדנילטינער דער געװען איז צוריק יאר פאר א מיט ביז
 זײט. אונזער פון האפענוננ א ילויז ראטן־פארבאנד פונם נצחון

 א האט װאם װינטל, פאליטישן יעדן בײ געציטערט האבן מיר
 יעדן צופרידן נעװען זײנען מיר אײראפע. איבער נעטאן בלאז
 מיר ראטן־פארבאנד. קענן מלחמה אן םאראיבער איז װאם טאג,

 דערמעגלעכט האט װעלכער טאנ, יעדן פאר נלליקילעך נעװען זיינען
 א אין נעלעבט האבן מיר אפצואטעמען. םאװעט־רעפובליקן די

 ברעננען קאן ■װאם פאסירן, עטװאס לא; עכ אז מורא, שטענדינער
 ראטן- אין פראלעטאריאט פונם דערגרײכוננען די םכנה א אין

פארבאנד.
 איז זיך שרעקן און ציטערן שטענדיגן דעם פון צײטן יענע

 נישט נעפיטן. פולשטענדיג לאגע די זיך האט הײנט פאראיבער.
 שיקזאל דעם פאר ציטערן דארפן םאװעט־רוםלאנד פון פרײנט די

 אפשטארבנדינער דער פון משרתים די נאר ראטן-פארבאנד, פונם
 אענא- טעד ניט קאנען זײ װײל ציטעדן׳ װעלט קאפיטאליסטישער

אונטערגאננ. אײגענעם זײער פון םימנים, די םימפטאמען, די רירן
 ױנגע מײנע אלע, איר דאם איבערצײנט פעםט בין איך

 אל־ דיזער פון באגרעבעניש דער אין באטײליגן זיך װעלן חברים׳
 הײנט-צו- קעטפט װאס װעלט א װעלט, אפשטארבענדינער טער
 קא- פונם טריאומױ־צוג דעם קעגן כחות לעצטע אירע מיט טאנ

צוריקהאלטן. ניט אים קאן קײנער װאם טוניזש,
 מצד העצע היםטערישע די אז איבערצײגט, פעסט בין איך

 די נאר איז ראטן-פארבאנד, דעם קענ; טאכט פאשיםטישער דער
 גוםם׳ט. יװעלכער קערפער, א פון באװעגונג קאנװאולםיװע לעצטע

 טוסאלינים, און ׳היטלערם די פון ליארעמען און שרײען דעם אין
 טויט. צום פאראורטײלטע פון פחד-געשרײ דעם פילן מיר קענען

 אין װעלט די ארײנצושלפען נעילינגען נאך פילײכט זײ װעט עס
 פילײכט זײ װעט עס קרױ״ אלצעשטערדיגן קאטאסטראפאלן׳ א

 און מלוכות, דעמאקראטישע אזױנערופענע די אפצונארן נעלינגען
 צו־ זײ װעלן — !״ קאפיטאליזפ דעם ״ראטעװעט :רוױ דעם דורך
 צו־ װעלן זײ און זײט, זײער אויף דעטאקראטיע דאזיגע די ציען

 בילד שרעקלעכע דיזע ראטן-פארבאנד. דעם קענן מארשירן זאמע;
װארשײנלעך. איז עס — מעגלעך, נאר ניט איז

 דיזן דערלעבן צו נאך באשערט איז טיר אויב צװייפל, איך
 איך פארגאנגענהײט. דער קעגן צוקונפט דער פון קאט^ לעצטן

 זיג פולשטענדינן דעם אין צװײפל קלענםטן דעם ניט אבער האב
צװײפל איך דא. אלעטען אונז באהערשט װעלכע אידײע׳ דער םון

 בשטיפט גאנץ װעט קאמוניזם דער אז מינוט, אײנציגע קײן ניט
 דער פון עפאכע שענםטער דעד אנטקעגן גײען מיר אז און זיגן,

 קומען און — קומען, װעט טאג גרויםער דיזער װען מענטשהײט.
 םולשטענדיג פראבלעם אידישע די אויך װעט דאן — ער׳ מוז

 ליגן בלײבן אנטיםעמיטיזם דער אויך װעט דאן װערן, געלײזט
נבילה. א װי שלאכט־פעלט, אויפן

 ראטן-םארבאנה פון פרײנט אלם קעמםן מיר מוזן דערװײל
 שוין זיך בויט צוקונפט די צוקונפט. דער אין גלויביגע אלם
 אידישער פרײער א פון געשטאלט דער אין בירא־ביחשאן׳ אין

 דערפאר און װעלם. פרײער א אין רעפובליס סאציאליםטישער
 װאם טיט אויםבויאונג דיזער העלפן צו פארפליכטעם מיר זײנער

 בירא-בידזשאן אז ניט, צװײפל ל,ײן איז עס מעגלעך. נאר איז עס
 בירא- נעשיכטע. אידישער דער אין ראלע גרויםע א שפילן װעט

 (צו־ מלןלט-אינזל אײנצינער דער זײן אפשר נאך ■װעט בידזשאן
 עקאנאמישע און פאליטישע פון קרבנות די פאר פלוכט־אינזל)
 פעריאדע לאננער נאך אפשר קומענדינער, דער אין פארפאלנוננען

װעלט. קאפיטאליםטישער דער פון גסיײה׳ פון

 יאך צװאנציג פון פאל^ס־-ב־יצרגנג רער אױף
\2יאר Vi אץ \זיפאדראם אי\ — גןאװננבגן-פארבאנד

The dean of Jewish writersj Reuben Brainin, being 
greeted by S. Almazov, secretary of the Icor, at 
the celebration in the Hippodrome. In the center, 
P. Novick, associate editcr of the Morning Freiheit
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пшп כץ
נען4ד װאם יגעםט די װענן

 טער20 דער געװארן געפײערט איז נאװעטבער סן־7 דעם
י  צוריק י^ר 20 מיט רעװאאוציע. םאװעטישער דער פון ײ5ױי
 געװען סאװעטן-יצאנד פון גרעניצן די אויסער זײנען צײט דער אין

 ס^װעטישע די אז ויבט,5געגי האבן װאס מענטשן׳ װײניג זײער
 מענטשן, ױביילײ. ־יאריגן20 איר צו דערילעבן יװעט רעװאילוציע

עגן פארשטײען, זײ אז געמײנט, תאבן װאם  פשוט׳ן א טאכן פ̂י
 געגעבן זײ האבן העכםטנס אויסהאצטן. ניט װעט עם אז חשבון,

ע םאװעטישער דער צי װ^ו  עטאעכע ביז װאכן עטילעכע םון רע
[ב\.1ל דזרשים

 דאטאאט ה^ט רעװא^וציע רי יװאם שװעריגקײט, יעדער
 אומגעהויערע געװען זײנען שװעריגקײט[ די און — ־<ןנגעטראפן

 טויט־ ילעצטער ״דער װי אױםגעזען אויגן זײערע אין האט —
ע. דער םאר קאאפ״ צי װ^ו  אזעאכע זיך האין טאג יערן רע
 נא־ איז, צײט אזא אין איר. נאך קדיש אפז^גן געקאיבן נביאים

ע די טיר^עך, או ע םאו־ועטישער דער צו באצי צי װ^ו  א געװען רע
ער.—אדער■ געװען איז עם ?|ארע.  םיט־ האט מען אדער ^|

ע דער מיט פאטיזירט צי װ^ו  איר אין געפונען דעריבער און רע
 צרה, א פאר באטראכט זי ה$ט כיען ארער ות,5מע אידעא^ע אלע
 יבאויז איר אין געזען און איבערקוטען׳ באילד װעט מען װאם

חסרונות.
ע די י$ר. 20 כארגאנגען זײנען אן דאמא^ט פון צי װ^ו  רע

 נאר שונאים, אירע פון נ^ר ניט נבואות די איבערגעי^עבט האט
 זי איז נ$*ר ניט פרײנט. לעבהעכע אירע פון סך א פון אפילו

 ניט שטערונגען, און שװעריגקײטן שרעק^עכע אילע בײגעשטאנעז
 שװאכקײטן׳ אײגענע אירע און שונאים אירע באזיגט זי האט נאר

 פארװיר^עכן גענומען טאקע האט זי מער. פי^ באװיזן האט זי
 עס יהאט זי צוגעזאגט. •האט זי •װאס דאם, פרארןטיק דער אין

 פאר־ ברײטערן א אין און מאם גרעםערער א אין פארװירקלעכט
 שװערע ערשטע די אין פאראױםזען געקאנט עס האט מען װי נעם,
 דער געװען איז דאם אױפשטאנד. רעװא^וציאנערן דעם נאך טעג

 נויטיגקײט, איר אין פרײנט אצע איבערצײגן צו 5מיט בעםטער
 װאם טענטשן, לעבנם־פײאיגרןײט. איר אין און קראפט איר אין

 און ץ5א פאר פריער רעװאאוציע דער אין געזען אפשר דו^טן
 אן פון שמוץ דעם אויסצוראמען מעגי?עכקײט א דוױפטזעכילעך,

 רע־ די אז איבערצײגט, זיך האב; ארדנוננ, פארפויצטער איצטער
שן אויפן ; ע י ו ב קאן װאצוציע  -5קו אויפן געביט, ע^ןנאטי

 יאיװאוםט־ מענטשנם דעם ענדערן פון געביט אויפן טור־נעביט,
 זײ זיך האט װאס אופן, אזא אויף און ב*אםשטאב אזא אין זײן

ט אפילו גע׳חילומיט. ני
 ״צעבלעכע״ די פון סך א בײ איז זײט אנדער דער פון
 בא- זײערע אין ענדערונג טערוןװירדיגע א פארגעקומען פרײנט

 נאטען אין צי<ן, די װי לאנג אזוי רעװא^וציע. דער צו ציאונגען
 אפשא־ די הײםט דאם פ^רגעקוטען. איז רעװאצוציע די װע£כע פון

 די קאפיטא^יםטישן-קצאם׳ דעם פון און קאפיטא^יזם פון פונג
 הארע- דעם פון דערגרײכונג די און סאציא^יזם פון אײנפירונג

 זײערע אין זײנען קלאס׳ ^נפירנריגן אן פון ^אגע דער צו פאשניק
 גאנץ זײ ער איז אידעאל, װײטער א װי מער ניט געװען אויגן
ע די װען אבער געפעלן. פײן צי װ^ו  פאר- אנגעהויבן האט רע

 דורך ק, י ט ק א ר פ דער אין אירעא^ דאזי-גן דעם דרירקאעכן
 די ^יקװידירן פאקטיש דורך קאפיטאאיזם, דעם פארניכטן באטת

 באצי- קאפיטאאיםטישע אויםװארצאען דורך קאאםן, פאראזיטישע
 פ^דערגרונט אין ארױםשטעאן דירך געװאוינהײטן, און אונגען

 פון זעאבסט-באװאוסטזײן נײעם א אים געבן און ארבעטער דעם
זײן פון בארײטוננ גװאמ־יגער דער פון און װיכטיגקײט זײן

געקומען נים םוב ױם צום
 די םון ענטוזיאזם דער זיך האט מאמענט רעם אין — אויפטו
 האבן — קאפיטאאיזם, אפקיאן. שנעא גענומען ״פרײנט״ ראזיגע

 קאן װי אבער שלעכט, אפיטאאיזםp איז אודאי — געז^גט, זײ
ט ?אפיטאאיזם דעם אפשאפן דעראויבן זיר טען  ? גװאאט״ ״מי
 ? געזען אזוינס איר ■האט אאנד ״צױויאיזירטן״ װעאכן אין און װאו
 אםשר איז קאפיטאאיזם מיטן טוען באאשעוױקעם די װאם דאס
 בארבארײ דאם איז פראקטיש ^בער זאך, גוטע א אידעאא אין

 אײנשטיטען. ניט i^p מענטש אינטעאיגענטער קײן יװעאכער מיט
 ?רינן מיט גוטן, טיט באויז יווערן אײנגעםירט דארף סאציאאיזם

 װיא אימעצער אויב און באזונדער, מענטשן יעדן פון הסכם דעם
 צװינגען צו מען האט רעכט א פאר װאם איז סאציאליזם קײן ניט
? דערצו אים

 מען האט רעכט א פאר ״װאם םראגע: ״אײרעאע״ די ^ט
 איבער ברי?א, בא?װעמע די געװען איז ?״, איטעצען צװינגען צו

 םאװעטן־פארבאנר פון פרײנט ״אעבאעכע״ די פון סך א װעאכן
 שונאים. די פון אאגער דעם אין אריבער אומבאטערקט זײנען

ע ניט  רעם, אין חשבון א אפ אאײן זיך אפיאו ו.יבן זײ פון אי
 טא?ע איז הארץ זײער אז און שונאים׳ די מיט זײנען זײ אז

 װען הערשער. קאפיטאאיםטישע די פון זײט דער אויח בפרוש
 באשאיםן דארח טענםש א יװען מאטענט, ריטישןp א צו ?וכ?ט עס

 װאם ניטא מענטשן דאזיגע די דערבאר איז איז, ער װעטען מיט
 מורא כסדר׳דיגע א װא?אעניש, שטענדיגע vs איז עס זײן. צו מ?גא

 מײנונג, עראעכע אן ארויםצודאגן שטעאונג, פעסטע א נעטען צו
 פראנע דער פון זיך אויםצודרײען פרובירן שטענדיגער א איז עס
פנים. אײגענעם רעם באהאאטן און

 רעװאאוציע םאװעטישער זיגרײכער דער פון י^ר 20 ^זפער
 מאדערנער דער פון טײא װיכטיגער זײער א ׳פא?ט א דאך זײנען

 א געשפיאס ה^בן יאר 20 דאזיגע די געשיכטע. מענםשאעכער
 רי און באװאוםטזײן דעם אויםפארמירן אין ראאע ׳װיכטיגע צו

 מיאיאנען צװישן באציאו־עען געגנזײטיגע די אפיאו און אידעאאן
 פאפיסאאיםטישע די אין םײ םאװעטן־פארבאנד, אין סײ מענסשן
שטיאשװײנן. א מיט פארבײנײן ?אנען זײ זאא מען אז אענדער,
ע די פרײנט״ די גוט טא?ע איז ׳ ת מ  טא־ פון םרײנס א

ט כגעפאאגמ4נ?' צײט גאנצע די האבן יװאם די װעטן-פארבאנד,  מי
 דער פון אגטװיקאוננ די םימפאטיע א?טױוער מיט און צוסרוי

 יװעאט. דער אין פויערים און ארבעסער פון רעפויאי? ערשטער
 שװעריג- אאע פרײרן אין אוים איצט רעבענע; פרײנט דאזיגע די

 האט רעזואאוציע םאװעטישע די װאס שטרויכאונגען, און ?ײטן
 שװערע־ די גרעםער װאם און — װעג, איר אויח באזיגן געטוזט

ר אאץ שטערוננען, די שװערער װ$ם און קײטן ע נ י ט כ י  װ
 םאװעטן-פארבאנר פון דערגרײכונגען די אויגן זײערע אין דינען

י^ר. צװאנציג די פאר
 צאא גרויםער דער ■װעגן נ'<ןר ניט זיך האנדאט עס װארום
 ארויסגעגעבענע ?אאװירטן״ ארגאניזירטע ׳פאברי?ן אויםגעבויטע

 דעם מאכן װאס קואסור־אנשטאאטן, פארשײרענםטע די און ביכער
 רײ- און גאי?אעכער גרינגער׳ מענטשן םאװעטישן דעפ פון אעבן
 יערער װאם דעם, װעגן טער פיא אפשר זיך האנדלם עס כער.

 הארע־ עראעכער יעדער סאװעסן-פארבאנד, פון פרײנט אטת׳ער
 ע נ ע ג י י א זײנע צו אאײן״ זיך צו צוטרוי מער בא?ומט פאשני?,

 זײן אידעאי^ן, זײנע פארװיר^עכן צו מעג^עכקײט דער צו כחות׳
 װי באדיננוננען׳ גרינגערע און בעםערע בײ באפרײאונג אײגענע

רום^אנר. אין געטראפן ה־^ט רעװא^וציע די װאם די
 פון שונאים פארביםענע די בײ אויך אפשר עס איז פשוט

נאכאנאנד יאר צװאנציג האבן װאפ זײ׳ םאיװעטן-פארבאנד.

)1937 (דעצעטבער, נײלעבץ6



 רעװאילוציע םאװעטישע די אז מעגיצעכקײט, דער אין געיצײקנט
 רעכטם עפעם ארױםקומען זא^ איר פון אז און, זען קאנען זאצ
״ —  יצײקענען אײנפאך, זײער זאך די איצט אויך זיך מאכן ז

 שטעצן זײ געװארן, דעתרײכט איז עפעם אז בײן, און שטײן
 גראנדיעזן דורכאויםיגן אײן ם5א רעװאיצוציע םאװעטישע די פאר

 גילט עם װאם דאם, דערמיט זײ בארואיגן פייצײכט און דורכפאיצ
 ארוים- ״פארװערטם״ דער איז אזוי אט געוויםן. א פאר זײ בײ

 און רעװאלוציע אלטאבער דער פון ױבי^ײ דעם י^כבוד געטראטן
 גרעם־ דער געװען איז רעװאי^וציע דאזיגע די אז דערלצערט, האט
 כאר דורכפא^ גרעסטער דער און ט5■װע דער פאר אוטגצילו טער

 גא^ד־ אב. װי מגיד, שאװיניםטישער א האט אזוי ארבעטער. די
 גרעסטער דער אז זשורנאל׳, ״מאמען אין ארױפגעשריען בערג,

 פון אנשיקעניש יגרעםטע די צײט, איצטיגער דער אי] אומגיציק
 ניט נאציזם, דער ניט פאשיזם, דער ניט איז מענטשהײט, דער

 אזוי םטא^ין. ב^ויז און בפירוש נאר מוםאיציני, ניט און היטצער
 ׳װ. נאמען דעם מיט פארשוין א ארויםגעטראטן ״טאג״ אין איז

 רוםלאנד פון אנטצאפן צוריק יאר 20 מיט איז װאם י^עבעדעװ,
 א איז רעװאמציע םאװעטישע די אז איצט, זיך טרײםט ער און

 כ^ומר׳שט האט זי 5װײי ? פארװאם דודכפאצ דורכאויםיגער
ויז פאדװירקילעכן גענומען זיך  סאציא־ רעכטע די װאם דאם, ב̂י

 דאה האט און פארגעשי^אגן דאטא^ט האבן ^יםטן-רעװאלוציאנערן
 אויםגעשפראכענע די ״גוט״, זײ איז עס שיצעכט. פארװירקיצעכט

 צו ניט פארט פונדעםטװעגן אבער רעװ^וציע, דער פון שונאיב
 אזא מיט כםדר נאכגעפאצגט ניט זײ •וואאטן אנדערש װײצ גוט.

 סאװעטן-פאר־ װעגן קומט װאס קצאנג, מינדםטן יעדן אנשטרענגונג
 הע^פאנט א אין פאנאנדערבצאזן נעדארפט ניט װאאטן זײ באנד.

 נעדארפט ניט װא^טן זײ און דארט באמערקן זײ װאם מי^ב, יעדן
ציגנם. פיצ אזוי מיט א^ײן זיך טרײסטן
̂כן אין װיםן׳ צו געװען אינטערעםאנט אבער זואלט עם  יװעי

 אינטעציגענץ; אידישער דער פון צאיצ גרויסע די זיך געפינם יצאגער
 טאג־ אין פרעטענדירן װאם קולטור-טוער, קינםט^ער, שרײבער, די

 מײ־ עפנטלעכע די פארטרעטן צו און פארמירן צו לעין טעגלעכן
 גארניט זײנען זײ אז װײםן״ מיר ? מאסן אידישע די פון נונכ

 דעם אין אויפגעטאן און געטאן װערט װאס דעם, צו טיג5ײכג.י5ג
 א צי גוטע א נײעם, יעדע אז װײםן, מיר פאװעטךפארבאנד.

 םאמע די אפט זײ פאר איז דארטן פון אן קומט װאס שיצעכטע,
 ארום און גענוי ארום רײדן זײ װאס טאג, פ|| נײעם וױכטיגםטע

 מיר דיםקוםיעפ. אוטענדיצעכע פירן צו גרײט זײנען זײ װעיצכער
 פארן אז דעם, אין חשבון גענויעם א אפ זיך גיבן זײ אז װײםן,

 םאװעטן־פאר־ דעם פון אױפקומען מיט; זיך האט פאיצק אידישן
 נײ׳ א פון געשיכטע א געשיכטע, בלאט נײ א אנג־עהױבן באנד

 אויףי איצט אפילו שוין װירקט יװאם ^עבן״ שעפעריש נארטא^,
 קאפיטא^ייםטישע די אין ישובים אידישע די פון אנטװיקיצונג דער

מער. א?ץ װײטער װאס באװירקן זײ יועטז װאם און ^ענדער
 לוול- און קינפטי^ער און שרײבער ,ד אט :אבער זיך פרעגט
 באצי- אײגענע איז עם װעלכע א זײ האבן אונזערע, טור-טוער

 עלר -יאריגער20 דער פון פאקט װיכטיגן און גרויםן דעם צו אונג
 װארטן ניט אפילו דארפן מיר ? ם^וועטן־פארבאנד פון זיסטענץ

 האבן זײ אז װײםן, מיר פראגע. דער אויח ענטפער קײן אויף
 נאר זיך טיר פױזן איז, באציאונג די װאם איער באציאונג. א יא

 בא־ דאזיגער דער װעגן אונז ן5דערצײ ײן5אי װייא אנשטויםן,
 שע- אידישער דער פון 5טײ גרעםטער דער דעחוײל האט ציאונג

 חשק. קײן אדער כיוט קײן געהאט ניט אינטע^יגענץ פערישער
 די פון אויםנאם דעם מיט — זײ פון אײנעם יעדן מיט רעדט

 קא- און רעאקציאנערן פראפעםיאנעיצע געשװארענע׳ פארביםענע,
 אז זאגן, אײך זײ פון אײנער יעדער װעט — מוניסטן־פרעםער,

 איז ער אז ,“םאװעטן־פארבאנד פון פרײנט בעםטער ״דער איז עד
 קענען טיר דערגרײכונגען. זײנע פון שעצער העבפטער דער

אנטי־םאװעטישע אויםגעשפראכן איי ארבעטן װאם שרײבער,

אזן װאם צײטונגען,  דער^ערן צו געי^עננהײט קײן דורך ניט ̂י
 םא־ דער נארניט האט זײ יװי פרײנט בעםערע קײן אז פריװאט,

פאמוניםטן״. ״אמת׳ע םאמע די גאר זײנען זײ אז װעטן-פארבאנד,
פאקט, מערקװירדיגן אזא זיך פאר כיר ׳האבן פונדעםטװעגן

 נע־ איננאנצן איז װאם ״נײלעבן״, נאיװעמבער-נומער דעם אין אז
 האט רעװאלוציע׳ אקטאבער דער פון ײ5ױביי טן20 רעם װירמעט

 מאםן־ די פון באגריםוננען טויזנטער און טויזנטער די צװישן זיך
 בילויז נעפונען הארעפאשניקעם, עךלעכע פשוט׳ע פון מענטשן,

 נאמען דער שרײבער״ אידישן באקנטן א פון נאטען אײנציגער אײן
 אידישע איבעריגע אילע פון נעמען די א. ר י פ א ש ל. פון

 פארטעצ זײנען װאם אזעלכע, פון אפיי^ו קינםטלער, און שרײבער
 אנדערש אדער אזוי זײנען װאם אדער ״איקאר׳/ פון כזיטגלידער

 זײערע — ארגאניזאציעם. פראגרעםיװע אנדערע מיט פארבונדן
ט זײער כזיט גלאנצן נעמען ײ ק נ ו ע װ פ  טאנ דעם אין א

 פאר־ געפרואװט זיך וואיצטן זײ <וען טוב. ױם נרויםן דעם פון
 און ױבייצײ דעם װענן פארגעםן״ ״פשוט האבן זײ אז ענטפערן,

ט קומען צו טעגלעכקײט די געהאט ניט דעריבער האבן  זײער מי
ע א זײער :עװען נאטירלעך׳ דאם׳ װאלט באגריםונג, ט כ ע ל  ש

 פארענט־ אזא מיט אפיילו אז אבער, מיר זױיםן פארענטפערוננ.
 זײ פון םיל נאד װײל באנוצן, געהאנט ניט זיך זײ װא^טן פערונג
 אײנגעיצאדן מאיצ ע כ ע יל ט ע צו נאר מאל, אײן ניט זײנען

ט טוב־נומעז־ ױם אונזער אין זיך באטײילינן צו געװארן  זײערע מי
 זײ פאר פאםט װאם אופן׳ אזא אויף װערק אדער באגריםונגען

. . . דאך און אמבעסטן.
 דעם האבן זײ געקומען. ניט טוב ױם צום אבער זײנען ײי

 פאראן נעשיתט. ניט גרום זײער האבן זײ פארשװיגן. טוב ױם
 דריקט שװייגן יװען רײרן, מין א אויך איז שװײגן װען צײטן׳

 נרויםער א טאקע עם איז רײרן. דאם װי ר ע כ• אפיי^ו אוים
 שונאים די װען איצט, גראד װען װײטא-ג״ גרויםער א און שאד

 אי־ די פון ארבעטער-באיװעמננ, דער פון םאװעטן-פארבאנד׳ פון
 װעלט׳ דער אין פראגרעםיװ איז עם װאם אילץ, פון מאם;׳ דישע

 — פאראײניגט, אזוי און ברוטאיצ אזוי אפן, אזוי ארוים טרעטן
 בא- צו אײנגעיװאוינט איז מען װעיצכע ׳די זא^ן איצט גראד אז

 אינ־ אידישער דער צװישן עלעטענט בעםטן דעם פאר טראבטן
שװײגן. צו טעגיצעך פאר און נויטיג פאד געפינען טעליגענץ,

н רצר אי\ דג\נז ריךיגירנג װיליציאןסיר
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 דער פון באפעלקערונג די װײלן װעט אזױ וױ
? געגנם אױטאנאמער אירישער

 אויםצואוױילן אויףי י^אנד אין אונז בײ װאל-קאטפאניע די
 האט — פארבאנד-ראט דעם — פארבאנר פון ראט העכסטן דעם
 היםטארישער גרויםער, דער זיך דערנענטערט עם אנגעהויבן. ־זיך
 װאונדערלעך אונזער םון בירגער יעדן פאר טאג גייקלעכער און

 םון טאג דער דעצעטבער, טער12 דער הײטלאנד, סאציאיציםטיש
 גענויער נאך ענערגישער, נ^ך אונז פארפ^יכטעט דאם ן.5װא רי
 רעם און קאנםטיטוציע סטאיצינישע נײע אונזער דערי^ערנען צו

 םאװעטךפאר- פון ראט העכסטן אין יװאלן די פון ״רעגלאמענט
ד׳/ אנ  גוט אונז פון אײנעם יעדן פערזענ^עך פארפ^יכטעט דאם ב

^ג דער אפהענגיק איז דעם פון װאי^ן. די צו זיך צוגרײטן רפ  דע
 דײטשישע יאפ^ני^׳ שום קײן אז זיכערן, דאם װאלן, די פון

 און דיװערםאנטן שעדיגער, שפיאנען, טראצקיםטיש־בוכארינישע
 אין שטערן קענען ניט זאלן ק5פא פון שונאים אנדערע אאערי^ײ
ארבעט. שעפערישער און היםטארישער אונזער

 אוי־ אירישער דער פון טעריטאריע דער אויףז װײאער יעדער
 דע־ אײן פון ן5װא די אין באטײליגן• זיך װעט געגנט טאנאמער

 נא־ אין רםפםר פון רעפוטאט אײן פון פארבאנד-ראט, אין פוטאט
 אוי־ אידישער דער פון דעפוטאטן 5 פון און ציאנאי^יטעטן-ראט

 פארבאנד־ראט אין נאציאנא^יטעט־ראט. אין געגנט טאנאמער
ײ  דעפוטאט, אײן אנד5 פון באפע^קערונג 300,000 יעדע אוים ן5מ
 פאר- א פון יװײאער אלע אוים ן5װײ נאציאנאליטעטךראט אין

 גײען רעפובליק פארבאנדישער אזא אין (און רעפובליק באנדישער
 אויטאנא־ אן פון און דעפוטאטן, 25 רםפםר) אין — ארײן טיר
 דעפו־ 5 — כזיר) זיינען געגנט אױטאנאמע אזא (אין געגנט טער

 אױטא- אידישער דער פון װײלער די װעלן ארום אזוי און טאטן.
 בױלעטין א (דורך װאל־בױ^עטינען דרײ דורך ן5װײ געגנט נאטער

 אויף) בױ^עטין א דורך פארבאנד־ראט, אין אױסצואװײלן אויף
 א דורך און נאציאנא^יטעטן-ראט אין רםפםר פון ן5אויםצואװײ

 אויטאנאמער אידישער דער פון אױםצואװײלן אױף כױ^עטין
 בא- א האט בױיצעטין יעדער נאציאנאליטעטן-ראט). אין געגנט

 ״5אײנמא פאר דעפוטאטן די װײלן מיר אבער קאליר. זונדערן
 אײן אין צוזאטען בױ^עטינען דרײ די ארײן ײגן5 טאג, אײן אין

 קאנ- דעש ארײן װארפן װאל-באצירקט, אײן אין װײיצן קאנװערט,
װאל-קעסטל. אײן אין בױלעטינען דרײ רי מיט װערט

 פון יעדערער װאס װא^־בױלעטינע;, דרײ די פון יעדן אין
 םון צעטל א געפינען זיך װעט באקומען, װעט וױייצער, אונז,

 ?ייענט װײלער דער דעפוטאטן. און קאנדידאטן ארױםגעשטעלטע
 קאנ־ ארויםגעשטעלטע די פון 5צעט דאם בױ^עטין יערן אין דורך

 קאנדידאט, אײן אויףי אפ זיך שטעצט דעפוטאטן, און דידאטן
 מען •װאם בעםטער, דער איז ער אז האלט, ער כן5װע דעם׳ אויףז
 און איבער צעטל אין ער אאזט נאמען דעם אויםװײ^ן. דארו*

 אוים. ער שטרײכט קאנדידאטן די פון נעמען איבעריגע אלע
 װאם לאנדידאט, דעם פאר געשטיטט האט ער אז באדײט, דץ,ם

 גארנישט, בױאעטין .דעם נזיט מען טוט מער געװאאט. האט ער
 ארײן נאר אים ײגט5 מען אונטער״ ניט אויך אים שרײבט מען
װאצ-קעםטל, אין ארײן אים װארפט מען און קאנװערט אין

װערט בױלעטין, אונטערן אונטער זיך שרײבט מען אויב

 נע־ די געבראכן װערט דערמיט װײל — גע׳פםלט בױלעטין דער
 אויםגעשטראכן ניט איבער ילאזן כזיר אויב װאלן. די פון הײמקײט

פםלט בױ^עטין דער יװערט כלער, נאר קאנדידאט אײן ניט  — גע׳
 יעדן לויט װאל-באצירק זײן אין װײי^ער יעדער ט5װײ װײלן װײיצ

 איבער צאזן טיר װאם דערכזיט, און דעפוטאט אײן בלויז בױרעטין
 :פלאנטער א ארײן טיר טראגן קאנדידאטן, עטלעכע בױלעטין אין
געשטימט. האבן טיר קאנדידאט װעלכן פאר װיסן, ניט װעט טען

װאלי־^הא? אין װאלן די פון טאג אין גײענדיג װײלער, יעדער
 פאםפארט, זײן ארער זיך בײ ה^בן דארח אפשטימונג, דער צו

ש-ביכל, זײן אדער  צײגעניש. פערזענלעכע זײן אדער ק^װירטי
שטימען. ר,^נען ניט ער װעט צײגעניש אזא אן

 באצירקישער דער פון געבײדע דער אין מען גײט שטיטען
 זיצט עס װאו ציטער, אין ארײן גײט װײלער דער װא^־קאמיםיע.

 םון םעקרעטאר צום זיך װענדט װאל־קאטיםיע, באצירקישע די
 אויבן-אנגעיװיזענע די םון אײנע אים באװײזט װאצ־קאמיםיע, דער

 םון געקומענער א איז ער אויב און צײגענישן, פערזענילעכע
 לוא־ אין זיך געפינט איבערגעפאר[, (איז װאיל-באצירק צװײטן א

 צװײט א אין םיבות אנדערע טחמת זיך געםינט אדער טאנדירונס
 בײם באקומט שטימען׳/ צו רעכט אויף ״צײגעניש א אויך ארט)

 אײנ־ פון סאנװערט א און װאיל-בי^עטינען ררײ די םעקרעטאר
 גײט קאנװערט און בױ^עטינען דרײ די טיט טוםטער. געשטערטן

 אדער צימער, אויםגעטײלטן םפעציעל א אין ארײן װײלער רער
 צװײ־ א פון שירמע א דורך אפגעטײ^ט איז יװאם קאיינקע, א אין

 קײנער דא; דארט זיך טאר װײ^ער דעפ אויםער קאבינקע. טער
 דרײ די פון יערן אין אוים שטרײכט זוײלער דער געפינען. ניט

 שטימט. ער װעלכן פאר דעם, אויםער קאנדידאטן אלע בױלעטינען
 פאר- האנװערט, אין בױיצעטינען דרײ די ארײן ער יצײגט דעם נ^ך

 ער גײט צימער דעם פון צימער. דעם פארצאזט און אים קצעפט
 באצירקישע די זיצט עם װאו צימער, דעם אין אריבער צוריק

 םפעציעיצן דעם אין קאנװערט דעם אראפ י^אזט און װאל־קאטיסיע
 פרא־ די ער האט דערמיט דארט. זיך ■געפינט װאם װאל־קעםטל,

 ביר- זײז אויםגעפיי^ט ה״ л פארענדיגט, אפשטיטונג פון צעדור
גער־פ^יכט.

 פער־ דאדף פערזעניצעך׳ נאר שטימען קאן װײ^ער יעדער
 און קראנל איז אײנער (װען ׳װאל-באצירקט אין קומען זעניצעו
 איז אײנער אויב דארט). ער שטימט שפיטאי?, אין זיך געפינט

 פי־ איז עם יװע^כען איבער ניט קען אדער גראמאטנער, קײן ניט
 אײנצו־ רעכט ער האט װא^-בױ^עטינען, די פארפולן פעלער זישן
 װא^־בױלעטי־ די פארפוי^ט װערן עם װאו צימער, דעם אין לאדן
 װאל־בױ־ דעם אויםפילן אים זאצ װאם װײלער, אנדערן אן נען,

טען דארףי אײנלאדן :געדענקען דא דארח מען אבער לעטין.
 ^אםן-פײנט^עכע אאזן ניט געטרויט, װײ^ער דער װעמען אזע^כע,

 ארונטער־ זײערע צוליב מאמענט דאזיגן דעם אויםנוצן ע^עטענטן
צייצן. רײםערישע

 און װאיצ-רעג^אמענט לויטן פינקטצעך ן5װײ דארפן מיר
 זאך א איז דאם װאי^ן. די פון דערפאלי דעם זיכערן דערטיט

 ערע פון זאך א איז דאם באדײטונג. פא^יטישער גרויסער פון
 םאציאצים־ אונזער פון בירגער םאװעטישן יעדן פון 'ץ5שטא און

הײמ^אנה טיש

שטערן״.) (״בירא־בידזשאנער
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גרין .בער

םאװעטן־פארגיאנד אין לעבן אירישן פונם
איבערזיכט) (חודש׳לעכער

הכנסה מיליאניגער א מיט קאלװירט א
, ,טאלאקאנסקי  קאגאן, בערדיטשעװפקי, שערמאן, קראםניצקי

ן אט־די — טײטעלמאן, שע אנדעדע או די ן אי ע או ש די אי ט־  נעמען ני
ען נ י י א־ א — קאלװירט ״א ארטיקל אן אונטער אונטערגעשרייבן ז לי  מי

ם נער״ ״שטערן״. קיעװער אינ
 קאלװירט פון פאזיצער פונט פארטרעטער אונטערגעשריבענע, די

ע ער װענן דעדצײלן ׳װירטשאפט), (קאלעקטױו  און פארמעגלעך זיי
ײער לעבן. קולטורעלן ויטש״, — קאלװירט י ן ״קאגאגאו  דארף אי

סטירט •— קיעדר הינטער גארגיקע, ן עקזי י  פאר איז ער יאר. 7 שו
ט אט־דער ײ םגעװאקםן צ ן אוי ער א »י ג י אנ לי װירשאפט. מי
שע, די שע אידי ני קראי ן או  קאלווירט אינם פארמערם רוםישע או
קלט האבן זיי ענערגיש. און ברידערלעך האנט־בײ־האנט ארבעטן  אנטװי

סע א י רו םן א פארמאגן זיי פי־װירטשאפט. ג רוי  לאנדווירטשאפטלעבן ג
ײ אינװענטאר. ס האבן ז ג טי ײנ ע א אראפגענומען יאר ת נ י  גערעטעניש רי

עד פעלדער. די פון ײ אן א ■באטרעפט הכנסה ז לי ט מי . 200 מי ל ב רו ט נ ז י טו
ג א די ײ ר ז לעבן פ ן געווארן געשאפן אי  אונטער־ די קאלװירט. אי

: דערצײלן ארטיקל אונטערן כעשריבענע
ם י י ג ז קאלװירט ״ ט קלוב פרענטיגער א דא אי םגע־ א מי ט־אוי  גו

ט סצענע, שטאטער ן מי י  די פארברענגען צו פארגעניגן א מעבל. שי
ט פרײע ײ ן צ  אפט שטעלט דראם־קרײז קאלװירטישער אונזער קלוב. אי

ע  םטרונע־ארקעםטער. קאלװירטישער א ארבעט עם פיעסן. פארש״דענ
ײ װערן עם ן אפט אונז ב ז װי א . בעםטע די ב  קלוב ביים קינא־פילמען

ז . ביבליאטעק, א דא אי ען ג נ ײטו ט די צ נ ג ט, ױ נג י ז און טאנצט ז  אי
ג די פריילעך. שטענ

געאכטעט װערן נעמען זײערע
ײערע ן דארפן נעמען ז י י ט יברייט ז אקאנ ך נ י שן או װי שע די צ די  אי

ן טאםן ען זיי אמעריקע. אי נ י י ע ז ג  פאר־ װאם מעגטשן, םאװעטישע ױנ
שן פון רום דעם מערן ען זיי היימלאנד. סאװעטי נ י י ם־ י ו א ד ו ד : ז

פן ארט ערשטע דאם פארגומען האט ער — ך י י ר ט י  אינטערנא־ או
אגאלן ז װאס פידלער, די פון קאנטעםט צי ס אי ג טי נ י  פארגע־ יאר הי

מען ן קו י א א ז א ר ; (בעלגיע) בריםעל א נ י ק ר א מ א  — ט
ע ײנ ם די פיז א נ גערי י פן ז י  די פון קאנטעםט אינטערנאציאנאלן או

םטן אני ז וואס ען,פאש פון נאמען אונטערן פי ם אי ג י ט נ ״  פאר־ יאר ה
שע; אוין כעקומען  דאם פארנומען האט — ק א ז װ א ק א י װאר

פן ארט ערשטע י ע ; שאפען־קאנטעםט או ז י ס ל ל ע ל י  — ג
ע ײ: ס די פון א גערינ י פן ז י ן פידלער־קאנטעםט או בריסעל. אי

ברוך יאנקל־עליע סו־יאריגעד5 װנגער דער
ד עלטםטער דער ן אי שן אי די  ראין םטאלינדארפער נאציאנאלן אי

ז אריגער105 דער אי ט באטעגעגיש א װעגן ברוך. יאנקל־עליע ־י  מי
ן ״אט־דעם ג ן קארעםפאנדענט א דערצײלט אלטיטשקן ױנ  קיעווער אי

״שטערן״.
ד א יאנקל־עליע, לי טג צק״, קאלװירט פון מי רי ך פילט ״או י  נאך ז

ן פארתיט נאך האט ער שטארק. גאנץ ײן אי  פון יארן די זכרון ז
/ ע׳ נ ן קינדער ארימע כאפן פלעגט מען װען ״רעקרוטשי ײ או  אפגעבן ז

ן י ט רעדט־ ער ארמײ. דער א י ווי דעם, יװעגין שטאלץ מי ו ט אז ײנ  ה
ט י ט מען גי ד מי ״ ר ן פ ארמײ. רויטער דער אי

ך פרײט יאנקל־עליע י ט ז ן מי י י קן ז צטי  איצט ״לעבן לעבן. אי
ן י ז — ער זאגט — טאג א'  יאר״. 90 גאנצע פריער װי ב;יםער, םך א אי

 17 אײניקלעך, 42 קינדער׳ 16 : דור היפשן א אויפגעשטעלט האט ־עיר
ן האט ער אוראײניקלעך. ײ אי ס ז רוי ״ פון פיל נחת. ג ען ז ײנ  דאק־ ז

ם, רי אינזשענערן. מלוכה־מענטשן, טוי

װײםרוםלאנד אין שטעטלעך צװײ
 האט צאריזם אונטערן שטעטל. קלײן א .ע י ל ו ו א ר א נ

гך ט״ עס י בג י םגעצי אוי ט ״ ז עם בלאטעם. פינצטערניש, — מי דאן אי

г ונור בײ -я кто тн и т! צרשכון דטםי vh  ,p רנ\ר 
мн-ош ט\^\.1.בי\־א־.ביר

At a May Day demonstration in Biro-Bidjan

בילדו:;־א:שטאלטן, אן שטעטל א געװעז , אן '  פאר פרנםה אן טראטוארן
.אוידז פאראומערטע פאר׳דאכה׳טע, הארעפאשנע, מאםע א

ז איצט  — גאםן די שטעטל. פרײלעך לעבעדױ״ א נאראווליע אי
םגעבדוקירט, ײדע פון לאמפן. עלעקטרישע פון העל־באלויבטן אוי  ב

ײטן טראטוארן. — ז
ן דערצײלט שטעטל פון קארעספאנדענט דער א־ מינטקער אי ״אקטי

ר ״יעדער : בער״ ע ג צי נ ״ ז א ן לעבעדיג פרײלעך, אי  אלע מונטער. או
ײען פרימארגן ן וױיבער די ג ט מארק אי ן געלט טייםטערם פולע מי  או

פט מען י ײן דארט קו  גוט, פארדינען אלע גלוםט. הארין דאס װאם א
גוט״. לעבן אלע און

 עלטערן די פון נהת דעם װעגן דערצײלט קארעםפאנדענט דער
ע אין ר ע ״ מען פלעכט עם אז יארן, אמאליגע קינדער. ז ״ דער קו װ י ז י ־ פ  ״

 פרי־ די ״װען איצט, טרויער. א יללר״ א װערן שטעטל איין פלעגט
קעם ני ױו ן קומען ז  מען טויב, ױם כרויסער א װערט שטאט, אי

־ שפילט עס פאנען, די העגגט־אוים י ז ו ף װעירט עם און מ י  אלעמען או
ע װאם שמהת, א ר ע ״ ן קינדער ז ע ״ ען ג נ ן די ר דער אי ע כ ״ ר ג י  ז

ארטיו״. רויטער
ז סאװעטן־מאכט דער פון יאר 20 די ״פאר . ן י ׳ב א ל ש ז  אי

ט זשלאבין ז זשלאבין דערקעכען. צו גי ן געװארן פארװאנדלט אי  אי
שן קולטורעלן א סטי י אי אן אזוי — צענטער״, םאצי בט־  קארעם־ דער הוי

ן זשלאבין שטעטל פון פאנדענט י י . ז ן ״אקטיאפער״. מינםקער ארטיקעלעאי
ט קארעםפאנדענט דער און ײז װ א ט ב י װי פאקטן מי ו  זשלאבין אז

ע דער (פאר צי  קארפילאװקע) גערופן שטעטל דאם מען האט רעװאלו
ז כט אי פגערי י ר אלע געווארן. או ע נ י או װ ײנ ארט א ד י טן ן ארבע פאב־ אי
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 ארבעטנדיגע די שטעטל. לעבן װאם קאלװידט אינש ארטעלן, אין ריקן,
קולטורעלער. און פארמעגלעפער װערן

ען זשלאבין אין ײנ  א געהילץ־קאמבינאט, גרויםער א : פאי־אן ז
 אינ־ גרויםער א ציגל־זאװאד, א (געװערב־ארטעל), עופות־קאמבינאט,

שלאײן קאלװירם. מערנאציאנאלער  קולטורעלער גרויםער א װערט ז
צענטער.
ען אטאל װאו שטעטל, אט־דעם אין ט אינגאנצן זיינ  קײו געווען :י

ען לערער, נ ״  מיטלשולן פולע 6 די חוץ לערער. 150 פאראן איצט ז
ײ פון (איינע שע), א — ז ען אידי ײנ  פאראן איצט זשלאבען אין ז

שע פון שול א ציני  פאר שולן 20 אוון (״נוירםעם״( שװעםטער מעדי
װ״ניג־גראמאטנע.

ך פון שוין האט שטעטל דאס  ספע־ 400 ארום א־ויםגעגעבן זי
פילאטן. אגראנאמען, טעכניקער, אינזשעגערן, — ציאליםטן
ליין גיט איז זכר קײן  אין ארימקײט, אמאליגער דער פון פארנ

ך האט זשלאבען װעלבער  פון איצט װײםט שטעטל דאם געװייקט. זי
לעבן. פרײדיג גוט, א

קינדער־הײם אידי־שע פאלטאװעד די
שע א געזוארן געגרינדעט פאלטאװע אין איז 1921 אין קינדער־ אידי

ען געלערנט, דארט האבן קינדער די הײם. ײנ  צוגעגרײט געװאקםן, ז
״ מ׳האט לעבן. זעלבםטשםענדיגן צום געװיןרן  ארומגערינגלט דארט ז

ט ן צו צוגיעגרײט זיי מ׳דזאט זארג. אוון ליבע מי י  ׳װירדיגע ניצלעכע, זי
ה״מלאנד. םאציאליםטישן פונם בירגער

ז י ין האט איצט י ך פון ארויסגעגעבן קינדער־היים די אט שו  זי
ען װאם קינדער, ײנ  פע־ דירעקטארן, טעכניקער, אינזשענערן, געװארן ז
 דער פון קאמאנדירן קאםטרויקטארם, זשדרנאליםטן, דאקטוירים, ח«גאגן,
 םאװעטן־ די תאט קינדער פאדװארלאזטע געוועזעגע אט־די ארמײ. רויטער
פן ארויםגעפירט מאמע, געטרייע גוטע, א װי טאכט,  שליאך ברייטן אוי

ײ פאר געעפנט לעבן, פון אנטוויקלונג. פון מעגלעבקײטן אלעי ז

ײ פארגעשן קינדער־תיים, די פארלאזן קינדער די װי נאכדעם  ז
ײ גיט. איר ט איר פון װערן ז ערע גוט געדעגקען זיי אפגעריםן. גי  זיי

ײ מיהאט װאו אגשטאלט, יענעש אין יארן װיזן ז םגע  טוטערלעפןג ארוי
ק״ט. און זארג עבונדנ ײ צוג ױו אפטע שרײבן ז ר מע דער צו י מו  װערע׳/ ״

רינדערין די —  שרײבט אט אנשטאלט. פונם אנפירערין, און ;
ג ה מ ל ש ר ע ב ד ל א  א־ װערע׳ן, צו ד ברױו א ג

ט און ,;רענעץ־אפטײל א פון קאמאנדיר איצט איז ער  די געטריי הי
ײן פון גרעניצן  ו־ ו א ל ם א פ ע י נ ע מ דערצײלט אט און לאכד. ז

װ), צוקער־אינדוםטריע דעיר פון אינזשעניר־מעכאניקער , י ק ס ע  קי
םן לאזט קינדער־היים, פונם דערצויגדינג געװעזענער א  גוטער דער װי

ט עד אז װערע׳ן, ם גיי טיג  װעגי און ארמיי רויטער דער אין יאר היינ
י ״  זי אז מעלדעט, ע ק ם נ י ס י י ה ע ר א ד לײטענאגט. א ז

טעכניקום. פעדאכאגישן אדעסער אין איצט שטודירט

 ברױר טונטערע ווארימע, די װערע״ מאמע ״די לײענט אזוי אט
ט פול ברױו — ־ינדערתײם פונם װיכאװאנקעם די פון  ױגנטלעכן מי

ם, אז ט ענטוזי ט פאטריאטיזם, םאװעטישן מי  צוש איבערגעבנקייט מי
ען װעגן ברייװ ־ײמלאנד, אונג פטו ט זי דערגר״פונגען. ארן אוי  לײענ

ט איבערפילט װערט הארץ איר און נחת שעפט און פ־ײד. מי
ך פרייט שע פאלט.׳ווער די זי קיגדער־היים, אידי

ז שוין י ל ארויםגעגעבן א,יצט י פי  16 די אין בירגער. השוב׳ע אזוי
 פיר פיל, אויסגעתאדעװעט אנשטאלט דער האט עקזיםטענץ איר פון יאר

״ פון קינדער. ען ז ײנ  32 ארבעטער־םטאבאנאװצעס, 30 פא־א־ איצט ז
 מיליטער־ פון קורםאנטן 5 טעבני־ער, 12 א;;עשטעלטע, 11 סט־דעגטן,

 רויט־פלאטער, 1 פילאט, 1 פיאנער־אנפירער, 4 טאשיניםט, 1 שולן,
ם, 2 זשורנאליםטן, 3 שר״בער, 1  דירעקטאר 1 אינזשענערן, 7 דא־טוירי

אינערן־קאמיםאריאט. פונם טוער 2 און
ך געפינען קינדער־הײש דער אין ײ קינדער. 98 איצט זי  א לעכן ז
ײ לענן. גליקלעך און פרײלעך ך פאר האבן ז צוקונפט. כליקלעכע א זי

 בײ אנגענומעז קאלינין, פרעזידענט צו באגריםונג
היפאדראם אין פײערונג דער

קאלינין, מיכאאיל
 םאװעסךפאדבאנד, דעם פון פרעזידענס

מאםקװע. קרעטעק,
היפאדראם, אין פאלקם־פײערוננ דער בײ פארזאמהטע םיר,

 דער צו ,1937 נאװעמבער, טן28 דעב בײטאנ, זונטאג יארק, נױ
 םאװעטן-פארבאנד דעם פון ױבילײ טן20 דעם פזן נעלעינהײט

ײנצען דעם צו גרוס פלאמיגן אונזער שיקן  אין ארבעטער-לאנד א
 םאװעטישע באפרײטע די צו גרום אונזער ׳עיקן מיר װעלט. דער

 בויער מיליאן זיבעצינ און הונדערט די צו גרוס אונזער — פעלקער
װעלט. נײער א פון

 װעלכע טויזנטער, די פון נאמען אין קאלינין, חבר ?יבער
 די פון נאמען אין און ױם־טוב׳ דעם בײ פארזאמלט דא זײנען

 הונדערטער אנדערע פון און ״איקאר״ פון מיטגלידער טויזנטער
 םאװעטן־םאר־ דער װעמען מאםן״ אידישע די צװישן טויזנטער

 בא- הײםן אונזער אוים מיר דריקן טײער, און ליב אזוי איז באנד
 אלע בײ טײער אזוי איז וױאם לאנד, דאם — לאנד אײער אז גער,

 דאם װעלט, גאנצער דער אין אונטערדריקטע און פארפאלגטע
 ראםן־ צו און האם נאציאנאלן צו םוף א געמאכט האט װאט לאנה
 דאל לאנד דאם אט אז פאגראמען, צו און אנטיםעמיטיזם צו האם,
 און דערפאלג צו דערםאלנ פון גײן זאל שטארקן, זיך און יליען

 דעם מיט װעלט נאנצער דער פאר מוםטער א װי דינען װײטער זאא
 האט איר װי פראגע, נאציאנאלע די געלײזט האט איר װי אופן

 אידן, פארהױקערטן דעם אויסנעגלײכט םאװעטן-פארבאנד אין
 אידי׳עע אײנציגע און ערשטע די בירא-בידזשאן אין בויס איר װי

ט.5װע דער אין טעריטאריע אויטאנאמע
פא׳טיםטישע פינפטערע די װען טאטענט, איצטינן דעם אי;

 װעלט־שרפה, נײע א אנצוצינדן אימפעטדיג אזוי זיך יאגן כחות
 אנט- די און פרידנם-פאליטיק סאװעטי׳עע אײער ארוים לײכט

 אײגענע דאם בלויז ניט םאװעטן־פאדבאנד דעם פון שלאםנק״ט
 נאר קריג, פארניכטנדיגן א פון גרוילן די פון פארהיטן צו לאנד

 און בלוט פון נורא דעם פון מענט׳צהײט גאנצע די ראטעװען צו
 װעלט. דער פאר אן צײכנט פאשיזם דער װאס אויםראטונג, םון

 צו ארבעט נרויסער אט-דער אין הענט אײערע שטארקן זיך זאלן
װעלט. דער אויףי ׳טלום פארהיטן

 פון און פדאגרעם פון כסות אלע שטײען זײט אײער אויף
 אויף פארמאגט. װעלט די װאם ערהאבנסטן, ארן שענםט; דעם

 פעל- אלע פון טעכטער און זין באליבפטע די שטײעז זײט אײער
 פא־ פון און פינםטערניש פון כחות אלע שטײען אײך נעגן קער.

 זיך אויר פילן װאם מאםן, אידישע די יעםטיאליטעט. שיםטישער
 װאפ מאסן, אירישע די װילקיר, פאשיםטישן דעם פון טעם דעם

 געלײזט לאנד אײער אין האט איר װי אופן׳ דעם באװאונדערן
 מאפן די — אידן־פראנע אנגעװײטאגדיגטע די שטענדיג אויח

 סאװעטן־פאר־ דעם מיט — פראגרעם פון בחות די מיט שטײען
באנד.

 טיר אז םײערלעך, מיר דערקלערן ױם-טוב הײנטיגן דעם בײ
 םאװעטך רעם פארטײדינן צו כחות אונזערע אין אלץ טאן װעלעז

 נעכן פארלוימדער, אלע גענן שונאים, זײנע אלע גענן פארכאנד
שעדינן. איש װילן װאם אלע,

 םאװעטישע באםרײטע די פון פאריאנד דער לעבן זאא
!פעאקער

 םאציאציםטיש? םאװעטישע די פון פארבאנד דער אעבן זאל
!רעפובאיקז

)1937 (רעצעמבער, גײלעבן10



אלװאואװ ש.

זײ טױיבט םאװעטו־פארבאנד צום שנאה זײער
משוגעת צו

 דער אויםגעשעפט שױן װערט עס אז זיך, דאכט אטאל
 נאר םאװעטן־פארבאנה דעם אויףי פארלױמדונגען פון ארםענאל

 ״אוצר״. פרישן א אלעמאל שונאים די געפינען פונדעםטװעגן
 ארױםפארן געקאנט האט מען װען צײט׳ די אװעק שױן איז עם

 ״הונגער״, פון ״דאלארן־אינקװיזיציע״, א פון פערדל דעם אויח
 פארשיידענע אין ״אויפשטאנדן״ פון ארמײ״, דער אין ״בונטן פון

 אמאל, זיך פרעגסט דו װ. אז. א. װ״ אז. א. לאנד פון טײלן
? אויםטראכטן נאך שונאים די קאנען װאם

 איז עם אז העצע, נײער א אין באװיזן איצט האט ראנאװ
 װײם־ •װעלכער אױף בײזװיליגקײט, דער צו םוױ קײן ניטא ג^ר

 ״פאר- אין ארטיקל אן אין פײאיג. זײנען שונאים טוארדײאישע
 אנגע־ ריטער פײנער דער האט דעצעמבער טן2 דעם פון װערטם״

 אידן, די ״ראטעװען״ צו ארויפגעפארן איז און לענד; די גורט
 אפגע־ ״איזאלירט, םאװעטן-פארבאנד אין נעבעך׳ זײנען׳ װאס

 עד ט.״1װע דער אין אידן אנדערע אלע פון אפגעשניטן טיילט,
 מאכן צו אלעמאל פאר אײנמאל מיםיע הײליגע א זיר אױף נעטט

 איצט געניםן אידן סאװעטישע די אז ארטמענטן, אלע צו םוח א
 — ארבעט פראדוקטיװער פון לעבן א פון מאם פולער דער אין

 לעבן א — פאגראמען פאר מורא אן יצעבן א גלײכהײט, פון לעב; א
 ״פארטיליגן״ צו מיסיע דער אין אנטיםעמיטיזם. געגן געזיכערט

 און סאװעטן-פארבאנד, דעם פון פרײנט זײנען װעלכע אלע׳ רי
 אידן םאװעטישע די פון לעפן גליקלעכן דעם אויףי אן װײזן װאם

ט דער פאד מוסטער א אויח װי  אויפגאבע אט-דער אין — -ווע̂י
 א אין אװעק ראגאװ זיך שטעלט פרײנט, אלע די פארניכטן צו

 הארצן, אויפן האנט די אװעקלײגנדיג און, פאזע ריטערלעכער
 איד; די פון לאגע דער װעגן אמת דער איז ״װאם :אזוי ער פרעגט

 טאקע זײ זײנען גליקלעך? אזוי טאקע זײ זײנען ? רוטלאנד אין
 דערצײלן זײ װי אונטערדריקונגען, פון פארפאלטנגען, פון פרײ
?״ אונז

 די אויף ענטפער קײן קריגן צו ניט װארט ראגאװ הער דער
 אן מיט עפעם זיך שפילט איר — אלײן ענטפערט ער ;פראגן

!אלצװײםער
 װאם שטײגער, א אויףי פראנן די אויף ענטפערט ראגאװ

װײם־טוארדײער. יעדן און הוירסט יעדן נחת נרוים פארשאפן קאן
אזוי: איז ענטפער זײן

י אז איז, אמת נרויזאמער טרויעריגער ״דער  םא- אין אירן י
 ״שמד״, מין א אין ארײנגעשטויםן ביםלעכװײז װערן װעטן-לאנד

 דער פון רעצעפט דעם לױט ״שמד״ א ״שמד״. מאדערנעם א אין
דיקטאטור״. כאװעטישער

אפגע־ גװאלד מיט זײנען םאװעט־רוםלאנד אין אידן ״די
פריזאן״. אין װי אזוי געהאלטן װערן זײ פאלק. זײער פון שניטן

 האט ראגאװ װעאכן אויף ״געפעכט״, דעם פון היץ דער אין
 דעטא- פאצגנדיגער דער צו אראפ זיך ער לאזט פארמאםטן, זיך

 דערפירן. קאן שנאה װאנזין א פאר װאם צו װײזט •װאם גא:יע,
 גלויבן, אים זאא מען װיל װעצכער אײנעם, פון אשרן טענה א הערט

פאר־ ?) (דער די מכוח איז ״װאס :םאציאיליםט א איז ער אז
 צװאננ דעם טכוח איז װאם רעליגיע? אידישער דער פון ניכטוננ

 קינדער, זײערע מיצ׳ן צו אױפהערן זא^ן זײ אידן פרומע די אױף
 פארגװאלדיגן זאלן זײ כפור, ױם און השנה ראש ארבעטן זאצן זײ

 מכוח איז װאס ? טײער און הײי^יג געװען זײ איז װאם אלץ,
חדרים?" און שואן פארשי^אםענע די

קאנאנע; אט־די אויםגעשאםן האט ראגאװ װי דעם, נאך
 פאד און חדרים און שוצן פאר זארג סאציאהיסטישער אמת׳ער פון

 אויס־ דעם ער מאכט קינדער׳ אידישע זײן כזל זא̂י טע; אז דעם,
י אז פיר, ד ן ״ ר י ן א י ד א נ א א ם ו ן ר ר ע ו  ו

ן ב י ר ט ע ו ג . צ ג נ א ג ר ע ט נ ו  (אונטערשטראכן א
א.). ש. — מיר פון

 די פון אונטערנאנג״ ״דעם יװעגן טעאריע װיסטע גאנצע די
 די אפצושװאכן כדי געװארן. אויפגעבויט איז אידן םאװעטישע

 װאו אאנה אײנציגן דעם צו מאסן אידישע ברײטע די צװישן איבע
 מאכט ראגאװ נעװארן. געצײזט פוי^שטענדיג איז אידן-םראגע די

 טארא־ גאנצער דער איז װאם צואיט פרעגט, און תמ׳עװאטע זיך
 אויך י^ענדער אנדערע צאא א אין אידן די זײנען אט אז ראם,

 ענג־ פראנקרײך׳ אמעריקע. אויף אן װײזט ער ״געראטעװעטע״.
 ״אין ^ענדער. םקאנדינאװישע די און טשעכאסלאװאקיע לאנד,

 גלײכ- און פרײהײט פואשטענדעע אידן די דאך האבן יצענדער די
 זאגט — פאגראטען״ קײן פאר ניט אויך קוטען דארטן און הײט

 בײזװיליג- טעמפקײט, :אנרופן דאס מען זא^ װי איז ראגאװ.
 האט װעיצכער אײנער, יהאט אומזיםט ניט ? אומװיםנהײט קייט,

 צײטונג די געטאן װארףי א לp]з מיט ארטיק^, דעם אויף אנגעװיזן
עבן קאהאן אײב בעםער שוין 5זא : געזאגט און יצעעער. ̂י

 די פון לאגע די אז זאגן, און גע׳פגר׳ט מאכן זיך פרובירן
 קײן ניט זײ אויף מאכט מען װאו ^ענדער, די אין אפיילו אידן

 םאװעטן- אין אידן די פון יצאגע די װי זעלבע, די איז פאגראטען׳
 ע-5ע די געגן פארברעכן ערנסטן דעם באגײן מײנט — פארבאנה

 זיך האנריצט זשורנא^יזם. אנשטענדיגן פון געזעצן מענטארםטע
 באפרײט זײנען אידן םאװעטישע די װאס דעם, יװעגן בלויז דען

 װאס דעם, װעגן בלויז דען זיך האנדלט ? פאגראמען פון געװארן
 עם ? (רעכט) ״פראװעם געקראגן האבן אידן סאװעטישע רי

 םיצ אזוי פון פאנאראמע גראנדיעזער א װעגן דאך זיך ־אנדלט
 האט װאם לעבן, אידיש נײ א פון אויפבוי דעם אין רערגרײכונגען

 עס װעלט. דער אין װינקל קײן אין גלײכן קײן זיך צו ניט
ח׳ שטאלצן געזונטן, נײעם, א אויפבויען װענן דאך זיך האנדיצט  אי

פעלקער. סאװעטישע די צװישן גלײכער א װי זיך פילט װאם
 גלײכ־ אידן די געגעבן נאר ניט האט םאװעטן-פארבאנד דער

 צי רעםורםן ריזיגע אפגעגעבן האט מלוכה די נאר בארעכטיטנג,
 אויףי באזעצן צו זיך אידן טויזנטער הונדערטער פאר מעגלעך מאכן
 — לענדער אנדערע פון מלוכות די נעטאן אויך דאם האבן ערר.

? אידן אויף פאגראמען קײן ניט מאכט מען װאו די׳ פון אפילו
 דער־ צו שולן ספעציעלע געעפנט האט סאװעטן-רעגירונג די
 פארפול- צו אדער דערלערנען צו אידן מאםן גרויםע פאר טעגלעכן

 דאנק א שולן, אט-די דאנ? א פאכן. פארשײדענע אין זיך קומען
 אידי־ דער געװארן געגעבן איז װאס מעגלעכקײט, ברײטער דער
 אטמאםפערע רער דאנ? א פאבריקן, די אין גײן צו ױגנט שער

 די פאר געװארן געשאפן איז װאס זיכערקײט, פולשטענדיגער פון
 מורא איד א װאלט אמאל װאו פאברײון, די אין ארבעטער אידישע
 ׳האבן אלעמען דעם דאנ? א — ״גויאים״ די צװישן זײן צו געהאט

 צװײנן אלע אין אידן טויזנטער הונדערטער זיך פאר איצט מיר
 קוילן־גרובן, די אין אידן אינדוסטריע. םאװעטישער דער פון

 פאבריקן, די אין אידן אויטאמאביל־אינדוםטריע, דער אין אידן
 לאקאמאטיװן, טורבינען׳ דינאמא-טאשינען׳ פראדוצירט מען רואו
אינ- סאװעטישע װאקםנדיגע די פולםירט עס װאו אומעטום, —
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 אײ־ אין ארט ערשטע דאם יהײנט שױן פארנעמט װאם דוםטריע,
ט.5װעי דער איז צװײטע דאס און ראפע

 די מיצוכה-שטעלעס. םארנעמען אידן טויזנטער הונדערטער
 םטודענט; אלם מלוכה דער פון םטיפענריעם קריגט ױגנט אידישע

 די פון נעין פארצװיעטער דער אין פאחולטעטן פארשײדענע אױף
 אויםגע־ װארצא מיטן איז עס װאו אונױוערזיטעטן, םאװעטישע

 אפשר איז פראצענט־נארטע. א פאר מעג^עכקײט די געװארן ריסן
 גאר האט ^ענרער? אנדערע אין צושטאנד זעי^בער דער דאם

 אטעריקאנער אין צענט־נארמע1$פו־ א װעגן געהערט ניט ראגאמ
 גע- ניט ריטער װערטער דער אפשר האט און ? אוניװערזיטעטן

 אין און פארבריקן אין אידן געגן דיסקרימינאציעס װעגן הערט
? אנשטאלטן פארשײדענע

 -,אנטיסענזיט װיםטער א װעגן געהערט ראגאװ אפשר האט
ד אין דא אנגעםירט יװערט עם װאם אגיטאציע, שער אנ  אר- פון י

 אין ברױנע־׳העמר^עך, אין העמר^עך׳ שװארצע אין גאניזאציעם
? װ. אז. א. זיאבערנע-העמדאער

 קו־ יװעגן איםט־בראדװײ אויח געהערט גארניט מען האט
 פײנע און שײנע די װענן ״בלעק-לידזשאן׳/ װעגן ׳רן<וקס־קאען

 אופז םובטילן אזא אויח האבן יװעלכע ליבערטי־ליג, דער פון לײט
שן ביםעלע א ארײנצוגיםן געזוכט  מחות די אין םם אנטי־סעמיטי

אמעריקאנער? מיליאנען פון
 מען לערנט ? בראדװײ איםט 175 אין עפעס מען לײענט

 טוט עם װאס עפעס דארטן מען װײםט ? ניט גאר דארט טאקע
 א װעגץ געהערט גארניט דארט מען האט ? יװעלט דער אויףי זיך

 .וועגן ניט גאר טאקע רארטן מען װײםט ענגלאנד? אין מאזלי
 צו אן גארניט דארט מען הויבט פראנקרײך? אין לאראק דע א

 מי- טים אניעריקע פארפלײצט װעלכער עדמאנדםא[, װעגן װיםן
 בלעט- פארלוימדערישע שמוציגםטע און געמײנםטע די פון ריאנען

 לאפעס היטלער׳ם אז ניט, גאר דארט מען װייםט ? אידן געגן לעך
 פאר װײםט״ מען אויב און — ? אטעריקע קײן אויך דערגרײכן

 רא־ פון יקרײזן די אין רעש קײן דעם פון ניט מען מאכט װאם
 פאר- אזוי םאװעטן־פארבאנד צופ שנאה די טאקע איז גאװ׳ן?

 מוש- מען װי זע; ניט װיל מען אדער ניט, זעט מען אז בלענדנדיג,
 םיװאםטי- טיט און נאצי-מונדירן אין לאנד איז דא אויך זיך ־טירט
 אויף אז דעם׳ אויף אויגן די פארטאכן טאקע מען קאן קאם.

 יארק, נױ אין געװארן דורכגעפירט לעצטנם איז װאם נאצי-באא, א
 און יאטײליגט זיך ״נעשאנעיצ-גארד״ דער פון מיטגלידער האבן

 אפיציעאע זײערע אין טוב נאצי־ױם דעם צו געקומעז זײנען זײ
? ר^יידער טיליטערישע
 ^ענדער אנדערע אין אידן די אז דעס, װעגן רעדט ראנאװ

 םאװעטךפאריאנד. אין אידן די װי געזיכערט, אזוי פונקט זײנען
 פון סאפיט^ װאונדערבארע גאנצע דאם גע^ט קאײן צו מאכט ער

ײזונג אנד אין אידן-פראגע דער פון דער/י  קא- א — סאװעטךפארי
 א מיט װע^ט. דער אין גיצײכן קײן זיך צו ניט האט װאם פיטא׳

 ״סא־ דער זיך נעמט פאראכטונג, בליויז פארדינט װאס דעטאכאגיע,
 אבער באגײט ער רע^יגיע. פון קרױודע די אן ראגאװ ציאליסט״

 אײנגעבן זיך װעט אים אז מײנט, ער װײא פע^שונג, א דא אויך
 איז רעליגיע װעמען בײ אידן, די פון םימפאטיעס די געװינען צו

 םאװעטישער־ דער צויט אז דערצײצן׳ צו פארפע^ט ער טײער.
 אז געזיבערט, פולשטענדיג פרײהײט רעציגיעזע איז קאנםטיטוציע

 דער צו צוגאנג באזונדער קײן ניט האט סאװעטן-פארבאנד יד־יער
 פעיל־ אנרערע פון רעי^יגיע דער צו אײדעד אידן, די פון רעיייגיע

 גײען סאװעטן-פארבאנד אין אידן די אז זאגן, װאגט ראגאװ קער.
 װעילכע אין שואן״ טויזנטער צענדאיגער די זײנען אפשר אונטער.
 מאטעמאטיק, פיזיק׳ כעמיע, אידיש אויה אערנעז קינדער אידישע

 טרײב-קראפט, די דאס איז אפשר — איטעראטור, און געשיכטע
? אידן םאװעטישע די פון אונטערגאנג צום פירט •זואס

 מאםקװע, אין מי^וכה־טעאטערם אידישע די זײנען אפשר
פירא-בידזשאן, און באקו טיפאים, אדעס, כארקאװ קיעװ, טינםח׳

 אידישע פון נעץ די װיםנשאפכ^ כון אקאדעמיעם די זײנען אפשר
 טי־ די און צײטונגען אידישע פון נעץ די ביבליאטעקן׳ און ובן5קי

 1אי ארויםגעגעבן װערן װאם ביכער׳ אידישע עקזעמפ^יארן ליאנען
 אויםגעטראכט ספעציעל זײ זײנען אפשר — םאװעםן-פארבאנד,

 איר ? אונטערגאנג צו אידן םאװעטישע די פירן צו כרי געװארן,
 צו־ שוין אייך וועאן זײ — באאשעוויקעם די מיט זיך שפיילט

!אידן די אומצובריינגען אבי שטיק, אאערלײ טראכטן
 בירא־ביחשאן אין טעריטאריע אויטאנאטע אידישע די און

 טעריטאריע אויטאנאמע אידישע אײנציגע די און ערשטע די —
 װאו מלוכה׳ אידישע א האט װאם אאנד, דאס — יװעלט דער אין

 מיט האבן פיאנערן אידישע װאו שפראך, אפיציעילע די איז אידיש
 פארצײכנט םאװעטן־רעגירונג דער פון היאח ברײט־־ארציגער דער

 הער־ די םרײר מיט אנגיםן דארפן װאם דערגרײכונגען, אזעלכע
 דער אין אידן די פון נאר אידן׳ םאװעטישע די פון נאר ניט צער

 אט־ זײנען — ראגאװם) די פון הערצער די חוץ (א ט5װעי גאנצער
? אונטערגאנג צו אידן די טרײבט יװאם ׳כח דער דערגרײכונגען רי

 װײם־גװארדײאי- בײזװי^יגע ביצויז שנאה, באינדע ר^ןין <־׳י»
 צו פירן קאן םאװעטן-םארבאנד דעם שעדיגן צו גרײטקײט שע

 זאיל אידן, פאר שרײבט יװעלכער אײנעם, פון האנט די אז דעם,
 אנצו־ געװאגט האט ראגאװ װאם דאס, אנצושרײבן באװעגן זיך

 איז װאונדערן דעצעמבער. טן2 דעם פון ארטיר^ זײן אין שרײבן
 ״פארװערטם״ אין געװאגט האט מען אז װאם, איבער ניטא דא זיך

 פינ־ דער געװען איז 1917 פון נאװעמבער טער7 דער אז זאגן׳
 קײן שוין זועט װעצט, דער פון געשיכטע דער אין טאג סטערםטער

 אי־ קײן זײן ניט שרײבן, ניט זאיצ ״פארװערטם״ דער װאס זאך,
 : אוטפארשטענר^עך פארט ב^ײבט זאך אײן נאר בערראשוניג.

 ? גוים א אינגאנצן איז עואם דער אז דארט, טאקע זײ טײנען
 זעען גארניט, הערן מאםן אידישע די אז רארט, טאקע זײ מײנען

 קרובים זײערע פון ברױו קײן גארניט קריגן גארניט, פיאן גארניט׳
 צװישן פארגילײך קײן מאכן גארניט קאנען םאװעטן-פרבאנד, אין

 ניטא זײנען עס װאו יצענדער, די אין אפיילו אידן די פון י?אגע דער
 םאװעטן-פארבאנד, אין אידן די פון צאגע דער און פאגראטען,׳ קײן
 דעד אין גאיד געזונטער א — גיצײכע צװישן גצײכע זײנען זײ װאו

פע^קער? סאװעטישע יאפרײטע און גאיקיצעכע די פון משפחה
 װארח א האט ער װען געזאגט, פרײנט יענער האט װי איז

 בעסער שוין ״זאא :ארײן דרערד אין ״פארװערטש״ דעם געטאן
. . . זאצ ראגאװ א אײדער י!עב;, קאהאן אײפ
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Jewish workers in Biro-Bidjan fishing 
* on a day of rest.
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שאצאװ ל. רר.

קרים אין קאלכאזניקעם אידישע די
קאלאניעם) אידישע די אין באזוך א (פון

 פולשטענדיג זיך האבן קרים 1אי קאלאניםטן אידישע די
 לופט- און קרעמער אמאליגער דער שוין ניטא אקליטאטיזירט.

 ארומגעבלאנדזשעט פרעמדער, א װי זיך, האט יװעלכער מענטש,
 יארן ערשטע די אין קאלאניע דער פון הײזער פוםטע די ארום

 דערפארוע קײן קרים. קײן איבערװאנדערונג אידישער דער פון
 זײ־ ארבעט שװערער צו און געהאט, ניט זײ האבן פארמערײ אין
 די האבן צאריזם אונטערן װײל צוגעװאוינט, געװען ניט זײ נען

 אדער ארבעטער קײן זײן צו מעגלעכקײט קײן געהאט ניט אידן
 געגנטן, די אין געװען זײנען פאבריקן װעניג זײער פויערים.

 זײנען יװאס זאוואדן װעניגע די אין און געװאױנט, האבן אידן װאו
 גע־ געװען זײ זײנען ארײנגענומען. ניט זײ טען האט געװען, יא

 לופט־פרנםות. און קלײנהאנדל מיט זיך פארנעטען צו צװאונגען
 ברויט. שטיקל א אויח פארדינען צו יאגעניש שטענדיגע די
 דער מצד אונטערדריקונג די און קאנהורענץ אומ׳ברחמנות׳דיגע די

 אין אידן יי פארװאנדלט האבן — טשרתים אירע און רעגירונג
 גײםטיג. םאי פיזיש׳ םאי מענטשן, האלב-קראנקע שװאכע׳

 פײאיגקײטן, און כחות זײערע אין כעגלױבט ניט אלײן האבז זיי
צוטרוי. אן און םקעפטיש באצוינן זיך אלץ צו און

 פעלדער פוסטע די אין געקומען זײ זיעען צושטאנד אזא אין
 פרא־ װערן און קאלאניעם דארט בויען צו קרים זוניגער דער פון

 זיך, פארשטײט עס געזעלשאפט. נײער דער פון מענטשן דוקטיװע
 די איז דערצו שװער. זײער זײ פאר געװען איז ארבעט די אז

 ניט צײט יענער אין קאלאניעם די פון ארנאניזירונג און גרינדוע
 געגעבן האט רעגירוננ די אװעקגעשטעלס. פאםיג זײער געװען

 האט ער װעלכער מיט געלט, םומע געװיםע א קאלאניסט יעדן
 באלעבאטיש־ א פירן און הויז א זיך פאר בויען געדארפט אלײז
 צו געלעגנהײט א געבן געדארפט אים האט קאלאניע די קײט.

 געװען רעגירונגם־הילו! די איז ברויט. שטי?ל א אויףז פארדינען
 און הױז, זײן דערבויט גיט איבערװאנדערער דער האט גענוג, ניט

 אין אדער (זעמלאנקע) ערד־שטיבל א אין צײט לאנגע א געװאוינט
 גוטער אלטער דער נאך געבענקט און הויז ניט־דערבױטער דער

 אזעל־ בײ אז פארשטענדלעך, װאנדל. און האנדל שטאט, פון צײט
 אנט־ געלאנט ניט זיך איבערװאנדערער דער האט אומשטענדן כע

 קא־ די פון ניט־צוגעפאםטקײט די יײן. צו ם׳באדארף װי װיקלען
 פסיכא־ אײעעװארצלטע אילטע די ארבעט, שװערער צו ילאניםטן

 יעד; צו איבערלאזן םון םיםטעם דער אין זײערע זײערע לאגיע
 אנט־ דער געשטערט פיא האט הויז, אײגן זײן בויעז צו קאלאניםט

 באװאונדערן, צו איז עם קרים. אין ?אלאניעס רי פון װיקלונג
 זײערע אין אײנגעבירגערט דאך זיך האבן אידן טױזנטער אזוי װי

 אומרערמיד־ דער דאנק א נעקומען אלץ איז דאס הײמען. נײע
 פירער. אירע און םאװעטן־רעגירונג רער פון ארבעט לעכער

 - קאלכאזן אין ?אלאניעס די פארװאנדלען מיטן — לעצטנם
 איבערװאנדעדער אידישע די פאר צײט גליקצעכע א אן זיך פאנגט

קרים. איז
 יעדן באזארגן קאלכאז דער מוז םיסטעם נײער דער אונטער

 רובל 1,500 מיט און הויז פאדטיכער א מיט קאלכאזניק נײעם
 קעלבל, א בהמה, א מיט באזארגט װערט ער װעיכע םיט מזומן,
 קריגט ער ביז צײט ערשטער רער פאר געלט אביםל אוץ מעבל

 גערעטעניש. קומענדיגער דער ביז ה. ד. ברויט, אײגענעם זײן
 גליקלעכע א — נעלעגנהײט רי דעריבער האט קאלאניסט יעדער

 בא־ װירטשאפט, אײנענע אן זיך פאר בויען צו — געלעגנהײט
פראדוק־ א זײן און קאלכאז פון אנטװיקלונג דער אין זיך טײליגן

 װעלט. נײער דער פון יירגער שטאלצער א און מענטש טױוער
 עט־ און קו א הױז, א קאלכאזניק יעדער האט אנהויפ פון גלײך
 קאל־ אין ער פארדינט זאכן אנדערע און ברויט און הינער, לעכע
 א אין ער. פארדעט מער אלץ ארבעט, ער מער װאס און כ^ז,
 דאם פארמעגלעך. װערט און ארויף זיך ער ארבעט צײט יאר פאר

 עט־ װערן הינער עטלעכע פון און בהמה, א װערט קעלב אמאלינע
 מען הויבט דא. אויך איז פעלד פון פרנםה הינער, צענדליג לעכע

 דער איבערגעגעבן װערט מען און יארן אמאליגע די פארגעםן אן
 װאם םאװעטן־רעגירוע, די באדאנקט מען און קאלכאז אין ארבעט

 פאר־ צו װי װעגן זוכט מען פארמעגלעך. װערן געהאלפן האט
 גרינםן מיט גארטן א הויז ארום פלאנצט מען ;לעבן דאם שענערן

ט מעבל, שענער מיט זיר באזארגט מען ;בלוטען און  פאטע- מי
 אײ־ דער מיט שטאלצירט מען ;פיאגאם אפילו און ראדיא פאנען,
 עם רײכער און שטארקער װאם אז פילט, מען און ארבעט גענער
 אלײן. זיך פאר מען פארדינט מער אלץ קאלװירט, דער װערן װעט
 קאלװירט־ אנדערע די מיט צוזאמען בעםער ארבעטן צו מען זוכט

 פאר־ האט קאלװירםניקעס אלע פון צוזאמענארבעטן דאם גיקעם.
 געװארן זײנען מענטשן קאנקורענץ. פון געפיל דעם טריבן

 זיכערקײט א פילן צוזאמען אלע און שונאים, אנשטאט פרײנט,
 איז צושטאנד אזא בײ כחות. קאלעקטיװע די אין און זיך אין

 פארשװינדן. יזאל טאכ מארגנדיגן פארן מורא די אז נאטיר^עך,
 אנט־ צו זוכט מען און מאכן, צו לעין א מיט זיכער איז יעדערעד

קולטורעל. זיך װיקלען
 אין זיגערקײט פולער דער מיט צוזאמען ארבעט געזונטע די

 אידישע די אין מענטשן נײעם א באשאפן שוין האט זעלבםט זיך
קרים. אין קאלכאזן

 יעוױ אין ״איקאר״ קאלוױרט פון פארזיצער דעם באגעגן איך
 מאן״ פעםט־געבויטער א בײנער, מיט ױנג א ראי^ן, פאטאריער

 פנים פון מונטערהײט. און געזונטקײט אטעמט עם װעמען פון
 װיל ער צוםרידנקײט. און זיכערקײט פון אויםדרוק אן שטראלט

 שװער םא׳טינען. נײע נ^ך מיט קאלװירט דעם בארײכערן נאר
 גע־ אזא לאנד אנדער איז עם װעלכן אין געפינען צו זײן װעט
ח זונטן  פון אײנער נאר אײנציגער, דער גיט דא איז װעלכער ׳אי

טויזנטער.
םװערדלאװ, קאלװירט פון פארזיצער מיטן זיך באקען איך

 יאר. צװאנציג און עטלעכע פון ױנגערמאן א םימפעראפאל. ארום
 ארויפגעאר־ האט ארבעט. גוטער פאר מעדאלן פאר א שוין האט
 בעפ־ די באסומען האט און ראנכ ערשטן צום קאלװירט זײן בעט

ע טע  די פאר יזיך מיט שטעלט ער ארדן. לענין דעם — באלוינו
 קינדװײז פון צײט. נײער דער אין אידן נײעם פון פארקערפערונג

 ערד, דער םון קינד א פאסטיש ערד, דער מיט צוזאמעננעלעבט אן
 שטאל, נײע די ער װײזט האלב־שעמעװדיג, באשײדן, שטיל, —

 װאם שפײכלערם, די קאלװירט. פון בהמות די פאר בויט ער װאם
 אין הײזער, שײנע רײנע, די און תבואה, מיט אנגעפילט זײנען

 שטאל־ז באזונדער א מיט װאוינען. קאלװירטניקעם די װעלכע
 פלאנמע־ פון מוםטער א איז װאס װײנגארטן, אין אײך ער פירט

 זזויז־ די פון באארבעט װערט גארטן דער שײנקײט. און סיגקײט
 פון פרנםה דער צו בײזאך א אלם פאררעכנט װערט און פרויען,

 ארי־ ארײנגעבראכט יאר הײנטיגם האט בײזאך די און קאלװירט.
 פרנסה פון הויפט־קװאל דער קאלװירט. דעם רובל 150,000 בער
קא־ יעדן ארײנגעבראכט האט דאם און פעלד, פון תבואה די איז
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 פארדינט האבן אײניגע חודש. א רוב^ טוייזנט אריבער יצאניםט
רובל. 18,000 ביז יאר הײנטיגם

 זײנען און צופרידן זײנען קאלאניםטן די אז פארשטענד^גך,
 אין גליק. זייעד פא,־ פירער אירע און רעיירונג דער דאנקבאר

 זיינע; אלײן די אז וױיסן, זײ נאר זײ״ זײנען דאנקבאר נאר :יט
 אלטע אררנונכ. נײער דער פון מענטש[ די בויער, די רעגירונג, די

 פי־ דער דעם. מיט י^טאילצירן און געװארן, ױנג זײנען מענטשן
שטאל־ איד, עלטערער אן שוין ״מאילאטאװ״, קאילװירט פון רער

 דערמיט, באזארגט איז און קאילװירט אין טעאטער מיטן צירט
 יעדער םאר ראדיא־אויפנעמער א שמ[ל צו ניט קרעט ער װאם
 ניט$ ; פנים זײן אין אומרואיגקײט קײן ניטא באזונדער. ־קויז
 פאר מורא קײן ניטא ;טאג מארננדיגן װעגן זארג פון םימן קײן

פצײצע. אײנגעבויגענע די שוין גיטא און אוראדניק, אן
 םעםטקײט און פנים אין זיכערקײט מיט מענטש גילײכער א

 אין קאלכאזניק אידישער הײגטיגער דער איז דאם — טראט אין
קרים.
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זיך צעװאקםמ אנםיםעםימזם און פאשיזם
אמעריקע אין

 יארקער נױ אײניגע אין האט צוריק װאכן פאר א מיט
 רײטשע רי אז דעם, װעגן םענסאציע א באװיזן זיך צײטונגען

 װײם־גװארדײאישע צארישע מיט צוזאמען יארק, נױ אין :אציעם
 אײעעשטעלט האבן פאשיסטן איטאליענישע און אנטיםעמיטן

 נױ־ םון ארמײ די — גארד״ ״נעשאנעל דער מיט םארבינדונגען
 םאלראטן די אז געװארן, דערצײלט װײטער איז עם םטעיט. יארק

 מיס פארגיםטעט װערן גארד נעשאנעל דער פון אפיצערן און
 אז ;אנטיםעמיטיזם מיט און פראפאגאנדע היטלעריםטישער

 און ביקםן מיט און אוניפארמען זײערע אין אנגעטאן נאצים,
 האבן מונדירן מיליטערישע אין װײם־גװארדײער און שװערדן,
 הריגם־שיף אמעריקאנער דער אױףי באיל א דורכגעפירט צוזאמען

 אמערי־ דרײםיג ארום באטײיציגט זיך עםיהאבן װאו ״איילינאי״,
 אוני־ דאזיגע די פון אוניםארמען. זײערע אין אפיצערן קאנער

 באלאנגען אפיצערן אמעריקאנער די אז נעזען, מען האט פארמען
גארד. נעשאנעל יארקער נױ דער פון קאפאני טער244 דער צו

 אעעקומען בײנאכט שפעט זײנען באל דאזיגן דעם אויף
 פ^אט. אמעריקאנעם דעם פון באאמטע מיציטערישע הויכע צװײ

 װאקכא־ נאציש־װײם־גװארדײאישער דאיזיגער דער פון צויף אין
 אויױ אטאקעס מיט רעדעס העצערישע געהאילטן מען האט :אליע

 און שפאניע אויח םאװעטן־פארבאנד, דעם אויףז קאמוניםטן,
אידן. די אויח

 היגן דעם אין איז )1937 פעברואר, (אין פריער צײט א מיט
 געװען בעאבאכטער״ אונד װעקרוףי ״דױטשער ארגאן נאצישן

 דער םון ״די״ קאמפאני דער פון אנאנם באצאילטער א געדרוקט
 גערופן זײנען נאצים דײטשע די װעלכן איז גארד, נעשאנעל

 פון צװעק דער גארד. נעשאנעי^ דער אין אנצוש^יםן זיך געװארן
 םאשים־ אויםמושטירן נאצים די העילפן — קילאר איז אנאנם אזא

באדן. אמעריקאנעם דעם אויף שטורם־טרופן טישע
 ״קאננרעשאנעל דעם אין האט דיקשטײן קאנגרעםמאן דער
 קאנגרעס) אמעריקאנעם דעם פון רעקארד (אפיציעלער רעקארד״

 היטלער׳ם זעכצן מיט הונדערט פון מגמען די ארײנגעגעבן
 די אין אנטיםעמיטיזם און נאציזם פארשפרײטן װאם אגענטן,

 אנגע־ ״רעקארד״ דעם אין האט דיקשטײן שטאטן. פאראײנגטע
 אין ארגאניזירט זײנען װע^כע נאציס, אמעריקאנער די אז געב;,
 צװײ לעצטע די אין האבן בונד״ ״דויטש־אמעריקאנישן דעם
 ■זײנען װאם ?עמפם, נאצישע צװאנציג העכער אויפגעבויט יאר

 רעקרוטירט האבן זײ און ^אנד. גאנצן איבערן אויםגעשפרײט
 צװײ ארום װעלכע צװישן מיטגיצידער, מיליאן האילבן א העכער

שטורם־טרופערם. אילם מושטירט װערן סויזנט דוונדערט
 דיקשטײן דערקלערט פאקטן, רײ א ברײנגט ער װי דעם נאך

:אז נאצים, די װעגן

 אין גיט ײכן5גי קײן זיך צו האט םרעכהײט ״זײער
 V’K םובםידירט םא<ק. אמעריקנער דעם םון געשיכטע דער

 אויף פארבונדן דרויםן״ םון און שטאטן פאראײנעטע די
 נוצנדיג און קאנםולן, דײטשע די מיט אופן געשיקטן א
 דויטשער (נארד — קאמפאני״ םטימשיפ לאיד ״האפאג רי

 זײנען דײטשלאנד, מיט םארקער־מיטעל זײער אלם לאיר)
 קען װאם געפאר, ערנםטע אן נאצים אמעריקאנער רי אט
לײכט׳/ װערן גענומען ניט

 אפגעלײקנט ניט קײנעם פון זײגען םאקטן דאזיגע די
 אנטיםעמיטישן און פאשיםטן פארשפרײטן נאצים די אז געװארן.

 לאנד יעדן אין נאר שטאטן, פאראײנעטע די אין נאר ניט גיפט
 דעם נײעם. קײן ניט אייז פוס, א ארײנשטעילן נאר ?אנען זײ װאו
 געבראכט נײעם־אגענטן טעילעגראפישע די האבן נאװעמבער טן23
 דארטן האט פאליצײ די אז שװײצאריע, בערן, פון נײעם די

 היט^עריםטישע פון נעץ ברײט-פארצװײגטע א אויפגעדעקט
 װײכ־ צארישע מיט האנט־אין־האנט ארבעטן װעיצכע אגעגטן,

 אנטיםעמיטישע און פאשיםטישע פארשפרײטן צו אויףי גװארדײער
 אויףי געטאכט האט פאי^יצײ די װאם איבערפאל, אן אין העצעם.

 פאר־ מעז האט טאעדי^י אגענט נאצישן דעם פון װאוינונג דער
 האט מען װעלכע פון בריװ, און דאקומענטן 300 ארום כאפט

 אין געשטאנען זײנען םאשיםטן אנדערע און עד אז אויםגעפונען,
 האבן זײ װאנען פון דײטשילאנד, טיט פארבינדונג שטענדיגער

 פראפאגאנדע אנצוםירן אויח אינםטרוקציעס און געלט כעקראגן
 געפונען דאקומענטן פארכאפטע די צװישן האט מען אידן. געגן

 אונטער־ טאעדצי׳ם מיט רעםיט אםיציעאן (אן באשטעטיגונג א
 דײטש־ פון כעילט דערהאלטן ,1935 מאי, אין האט ער אז שריםט),

 די װעגן פראצעם דעם פון אויםגאבן די דעקן ״צו אויף לאנד
פראטאקאצן״. זקני־צױן טרויעריג־בארימטע

 און איבערא^ שנוק גיפטיגן איר רוקט בעםטיע נאצישע די
 מילחמה־ און פאשיזם ראםן־האם, פון פעסט די פאנאנדער טראגט
 ארבעטער רעװאלוציאנערער דער געגן איבעראל העצט זי ; העצעם

 זײנע אוים שפרײט פאשיזם דער אידן. די כעגן און באװעגונג
 מעכטיגן קײן ניט באגעגנט ער יזמן בל איבעראל, לאפעם חיה׳שע

רט מוז װידערשטאנד אזא װידערשטאנד.  מוזן עס װערן. אתאניזי
 װאם געזעלשאפט, דער פון עיצעמענטן אילע װערן ארײנגעצויגן

 אלע דארפן איבערהויפט םאשיזם. געגן קעמםן צו גדײט זײנען
 װערז, פאראײניגט יצעבן געזע׳צשאפט^עכן אידישן דעם אין כהות

 די װידערשטאנד מעכטיגן א ארויםצושטעלן בפח זײן צו כדי
ות.5חי פינצטערע דאיזיגע

 געזעלשאפטלעכהײט אידישער אומער אין אבער זײנען נו,
יעדעד םאראײניגוגג. אזא צו ניט דערי^אזן װעלבע פירער, פאראן

)1937 (דעצעמבער, נײלעבן14



 װערס םאראײניגונג פאר מאםן אידישע פד^גרעםױוע די םיז דוױ
 ד^ם אז פארשריען, פרעםע זײער םון און פירער דאזיגע די פון
 ארײנ־ װילן קאמוניםטן די אז ;מאנעװרע״ ״קאמוניםטישע א איז

 די ״באהערשן צו כדי פאםטקע׳ א אין מאםן אידישע די נארן
געזעלשאפטלעכקײט׳/ אידישע

 לעצטנם בי; האבן פרעםע זײער און םירער דאזיגע אט־די
 פון געפאר א פאראן איז אמעריקע אין אז געלײקנט, אינגאנצן

 פרא־ די װען אנטיםעמיטיזם. דער דא װאקםט עם אז ;פאשיזם
 ״איקאר״ דער זײ צװישן און מארט־זאגער, אידישע כרעםיװע

 יאר צװײ־דרײ א מיט נאך האבן ארגאנען אנפירנדיגע זײגע און
 פאשיזפ װאקםנדיגן דעם פון געםאר דער געגן געװארנט צוריק

 די און פירער קאנםערװאטױוע די האבן אנטיםעמיטייזם, און
 אפ־ רוף דאזיגן דעם געפרואװס פרעםע אידישע רעאסציאנערע

ס׳ן. לאכן, חוז  הוילע מיט ניט קאן מען װי פונקט אבער אפ׳
 פאלשע דאזיגע די האבן אזוי װאלד־שרפה, א דערשטיקן פינגעד
 כװאליע װאקםנדיגע די פארדעקן לאנג אויף געהאנט ניט פירער

 די קאפעליױטן. זײערע מיט אנטיםעמיטיזם און םאשיזם פון
 שאר־ אלץ ארן מער אלץ װײטער װאם אן הויבן מאםן אידישע

 צײן גיפטיגע שארםע די לײבער אײגענע זײערע אויףי פילן פער
 רעדן העצעם. גיפטיגע זײערע און כחות םאשיםטישע די פון

 קאנגרעס אידישן אמעריקאנער דעם םון םירער די איצט שוין
 אז דעם, װעגן ;אידן געגן דיםקרימינאציעם װעגן אפן גאגץ
 פארשטעלט מער אלץ װײטער װאם װערן ױגנט אידישער דער פאר
 דעם, װעגן ;געביטן געזעלשאפטלעכע פארשײדענע צו װענ דעד

 פארשפר״ט ברײט װערט פראפאגאנדע אנטיםעמיטישע אז
לאנד־ איבעריז

ן ע ט מ ד ע ן ר י ו ר ש ע ס מ י י נ ו  ן ג ע ו ו ו
ר ן א ע ג י ד נ ע מ ו ק נ ן ע מ ר א נ ,ר א פ ע ג א

ט ד ע ן ר י ו ן ש פ ן א ו א ן ג ע ו ו ר א ל ק א
ז ם א ו ו ,ט ק א פ י ן א י ו דער כאטש אבער .א ד ש

װערט און אומגעשטערט בושעװעט אנטיםעמיטיזם און פאשיזם
 פונ־ זײ וױלן פירער, רעאקציאנערע יענע פון אנערקענט שוין

 פון נויטװענדעקײט די אנערקענען ניט אלץ נאך דעסטװעגז
 פא,־־ א פאר פאלק אידישן דעם פון הדעפטן אלע פאראײניגן

 און פאשיזם — בעםטיע צװײ־קעפיגער דער גענן קאמף אײניגטן
אגטיםעמיסיזם.

מאס;־ דעם דורך זײנעז, פירער דערמאנטע די אז אמת,
 װעזנטלעכ־ די אנערקענען צו געװען געצװאועען לעצטנם ־דוק,
 שטאטן. פאראײניגטע די אין אנטיםעמיטיזם און פאשיזם פון קײט

 װעלכע לאנדםמאנשאפטן, מאםךארגאניזאציעם, אידישע צאל א
 םארבי־ יענע פון העגעמאניע דער אונטער פאטענציעל שטײען

 ״װידער־ לעצטנם האט פירער, אידישע ?אנםערװאטױוע םענע
 דעפ אין אעעשלאםן זיך און םירערשאפט דער ג׳עגן שפעניגט״

 די אויף פאגראמען די נעגן װאשינגטאן קײן פדאטעםט־מארש
 די אויפגעטרײםלט אביםל האט פאקט אט־דער פוילן. 1אי אייז

 קאנ־ דעם אין געמיטלעכקײט די צעשטערט האט און רואיגקײט
 צװײ געזעלשאפטלעכקײט. אידישער דער פון לאגער סערװאטיװן

 *אדק נױ אין צײטועען אידישע קאנםערװאטױוע דרײ די פון
 :(ריכטיגער הארצן״ דעם פון האנט די ״אראפגעממען האבן

 די האבן זײ װאם אויגן, זײערע פון הענס די ארונטערגענומען
 בא־ געגעבן ענרלעך האבן און םארדעקט) גזגהאלטן צײט נאגצע
 דערפאלכ־ דעם װעגן זיך) פארשטײט באריכטן, (מאגערע דיכטן
 דעלעגאטן טויזנט העכער װעלכן אין מארש, אנטי־פאגראם דײכן

 און געזעלשאפטלעכע פארשיידענע פון און לאנד טײלז אלע פון
 גאנצער דער דורך באטײליגט. זיך האבן ריכטונגען פאליטישע

 און םאשיזם געגן פאלקם־קאמיטעט אידישער דער װאם צײט,
 אנצושליסן -זיך מאםן אידישע די גערופן האט אנטיםעמיטיזם

דרײ די ה^בן אקציע, היםטאריש־װיכטיגער דאזיגער דער אין

 דעם האבן זײ װאםער. אין פיש װי געשװיגן גאזעטן אידישע
 אידי־ דער אן גיט גײט װ*ם זאך א װי איגנארירט, עגין גאנצן

 באװע־ דער פון דערפ^לג דעם זעענדיג אבער באפעלקערונג. שער
 אנגעהויבן גלײכצײטיג זײ האב; פראטעםט־מארש, דעם פאר גונג

 איבער הערשאפט װײטערריגער זײער פאר געפאר די אײנזען
 וױלן, זײער געגן — דעצײלט האבן זײ און מאסן, אידישע די

 פאר־ װירקלעך איז מארש אזא אז דעם, װעגן — יזיך פארשטײט
 אויםגעהאלטן געבליבן איז װ^ם צײטונג, אײנציגע די געקומען.

 פראטעםט־ היםט^רישן דאזיגן דעם אויך ה^ט און ארונטער ביז
 פאשיסטישער װײם־גװארדײאישער, דער איז פארשװען, מארש

 מצד האנדלונג אזא סאן פאשיסטיש װי אנדערש ״פארװערטם״.
װערן. באצײכנט ניט צײטונג אידישער א

 לערנען עפעם װארט־זאגער אידישע רעאקצי^נערע די װעלן
 ליפםקי, לואים זען. צו בלײבט מארש, אנטײפאגראם דעם פון

 אמעריקאנער דעם םרן װיצע־פרעזידענט און פירער צױניםטישער
 אידישן דעם פון קאנפערענץ דער אויף האט ?אנגרעם אירישן

 פון זײנען װערטער דאזיגע די פאררעטער״. א איז סעמיטיזפ
 אנסי־ דעם באלןעמםן צו כחות אידישע אלע םון פאראײניגונג

 פון זײנען װערטער דאזיגע די פאררעטער״. א איז פעמיטיזם
 אפלאדיםמענטן. שטארקע מיט געװארן אויפגענומען דעלעגאטן די
 אידישן דעם פון פירער אנדערע די און ליפםקי ^בער װעט צי

לעבן אין םאראײניגונג די דורכפירן און װײםער גײן קאנגרעם
 ענטפערן דארפן װעלן זײ װעלכער אויף םראמג, א איז דאם —

 זיך װעלן מעשים זײערע אופן װעלכן אויף און מעשים. מיט
אונטן פון דרוק דעם אין הויפטזעכלעך זיך װענדעט אויםדו־יקן,

 דעם, אין ;מאםן אידישע ברײטע די פון דרוק דעם אין —
 ניט מער זיך לאזן ״געפירטע״ די אז דערפילן װעלן זײ װיפיל

האנדלוע. פאדערן יזײ נאר בלינדערהײס, פידן

ארגגוומ-עסי, פג\ איבנור\גאורװ\־(\ר \н \ץאלצזא\,
.בירא־ביתנג\א\ אי\ באךםס־א^מו רטיד פ\\ \זגיפל\ רצר

Waiman, Argentinian Immigrant, Station Master 
in the City of Biro-Bidjan

ן ב ע ל ײ 15)1937 (דעצעסבער. נ
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בירא-בידזשאן אין ארטעלץ די
ראיאן בירא־בידזשאנער ו.
זאנע.) ביישטאטישע און בירא״בידזשאן (שטאט

ן 5 ע ט ר א פ י ו ן א ע מ א ן נ ו ר פ ב ־ ח י ד
 בירא־בידזשאן. שט^ט דער אין •זיך געפינט — ו ו א ר ט י מ

 ארטעא דער מיטגיצידער. 370 ט5צײ .1930 יאר אין געגרינדעט
 און צעדער יאסען, פון מעבל פילאך און שטולן װינער פראדוצירט

 האט 1936 יאר אינם פארגרײט. ײן5א ער װאם געהי^ץ, אנדערע
 (קעגן רוב̂י 1,644,500 אויוי פראדוקציע ארױםגעיצאזט ארטעצ דער
 זײן מיט באזארגט ארטעצ דער ).1934 יאר אין רובל טויזנט 807

 װײט־ דעם אויך נאר געגענט, אידישע די נאר ניט פראדוסציע
קאנט. מזרח׳דינן

 װערט פראדוקציע, דער אויף נאכפרעג גרויםן דעם דאנק א
 מעכאניזיר־ נײע זיך ס׳בויען רעקאנםטרואירט. איצט ארטעל דער
ל אויםארבעטן אויףז קארפוםן נײע און טריקנקאמערן טע  מיט מעי

 באטרעפן װעט רעקאנםטרוקציע די אםארטמענט. פארגרעםערטן א
 .1937 יאר םוף צום פארענדיגן זיך דארף און רובל מייליאן א בײ

םמענעם. צװײ אין ארבעטן װעט ארטעל רעקאנםטרואירטער דער
 װאלד־ דער אין ערשטער דער איז ״דימיטראװ״ ארטעיל דער

 פאנאנדערצע־ אנגעהױבן זיך ם׳האט װאנען פון געװערב־סיםטעם,
 127 פאראן זײנען דא באװעגונג. םטאכאנאוױשע די װיקלען

 די — זײ פון אעעזעענםטע די פראצ.). 35( םטאכאנאװצעם
 זײערע אויס פילן — קיליאט פיקמאן, כאלדמאכער, שויכעט, חברים

 800—700 צו פארדינען און פראצענט 200 אויח ביז נארמעם
חודש. א רובא

איבערװאנרערער. פון אױםשאיםאעך באשטײט ארטעל דער
 אויםצוהא־ באװיזן ער האט עקזיםטענץ זײן םון צײט דער פאר

 פון מיטג^יד געװעזענער דער געגנט. דער פאר קאדערן דעװען
 מאוכה׳שער גרויםער א פון דירעקטאר איצט איז קאץ ד. י. ארטעצ
 — ראביטשעװ ארטעיל, פון מיטגליד געװעזענער דער ;זעגמיי^

 פון מיטגליד געװעזענער דער ;קאאוױרט גרויםן א פון פארזיצער
 ;ארטעל פיש־פאעערישן א פון פארזיצער — אערמאן ארטעצ,

מיטראװ׳/ אין ארבעטנדיגע געװעזענע חברים, אנדערע רײ א  ״די
 געברויך־קאאפע־ דער אין ארבעט אנפירנדיגער אויף זיך געפינעז
 דער מיט האנדלם־םיםטעם. מצוכה׳שער דער אין און דאציע

 קאמוניםט דער דערפאלגרײך אן פירט גופא ״דימיטראװ״ פאבריק
צעך. א םון פארװאלטער געװעזענער זילבערשטײן,

 בײשטאטישע אײגענע אן פארמאגט ״דיםיטראװ״ ארטעל דער
 אינדיוױדועלע רעכענענדיג ניט העקטאר, 25 םון וױרטשאפט

 מיטגאידער די באזארגן צו מעג^עכקײט די שאפט דאם ;ערטנער.
 פארמאגט ארטעל דער יאר. גאנץ א אױף גרינם מיט ארטעל פון

 פון פאסעקע א בהמות׳ 16 פון מילך־פערמע אײגענע אן אויך
 נײ־אויםגעבויטע צװײ די גארקיך. אײגענע אן בינשטאקן, 65

 אײנצוארדע־ מעגלעכקײטן די געגעבן האבן הײזער צוױישטאגיגע
 דירות די דירות. בעםערע און ארטעל־מיטגלידער רײ א נען

 אין קלוב. נרויםער ניט אײגענער אן פאראן ראדיאפיצירט, זײנען
 אננעפירט װערט װעאכער קרײז, דראמאטישער א ארבעט קלוב
שן פון ארטיםטן דורך  א פאדאן אויך איז דא טעאטער. מאכה׳

באאז־ארקעםטער.
 ארויםלאזן ״דימיטראװ״ ארטעצ דער דארף 1937 יאר אין

 פרא- 52 מיט הײםט דאס — רובל. 2 ,463,000 אויף פראדוקציע
יאר. פריערדיגן אינם װי מער, צענט

א )2 ע ט ר ״ א ד ^ ר ־ ע י צ ו צ א ו ו ע ר געפינט — ״

 יאר אין כעגרינדעט בירא־בידדטאן, שטאט דער אין אויך זיך
 ר״יבעא אויםש^יםיצעך מיטגיצידער, 88 ארבעטן ארטעיצ אין .1930

 פיז ארסיקרעז און װעגענער פראדוצירט ארטע^ דער װאנדעדעד.
 רעמאנטירמ און כ^.) л א. י^אפעטעם, (העק, מאםן־געירויך

 אדויכ־ ער האט 1936 יאר אין אינװענטאר. יאנדװירטשאפטלעכן
ב' 408..200 (געגן רובא 1,423,900 אויף פראדוקציע געילאזט  רו

 ויע״ די באזונדערה ארטיק^ען, פראדוצירטע די ).1934 יאר אין
קאנט. גאנצן פארן גײען גענער,

ע די איז 1936 יאר אין טערנעמו  איבערנעבויט אינגאנצן אונ
 אין אריבערגעגאנכען זי איז שטיסצ היי^צערן קאיין א פון געװארן.

 באדײטנדיגער א אין איז און געבײדע געמויערטער גרויםער א
פראצענט). 75 אויח ערך (אן געװארן מעכאניזירט מאם

 זיי פון בעםטע די םטאכאנאװצעם. 50 פאראן זײנען דא
 פילז — ליאמעץ םמיקון, ־זאיארםקי, שאטײיצא, חברים די —

 צו פארדינען און פראצענט 180—170 אויף נארמע אי אוים
 דער אוים דא זיך צײכנט יאזונדערם חודש. א רוייל 800—700

 פון אפ ניט שטײט װאם אילט, יאר 60 איאמעץ, סטאכאנאװעץ
חברים. ױנגע זײנע

 דינעז כע5װע װאצדפארגרײטונגען, אייכענע פירט ארטעצ דער
װעגענער. די פון ן5טײ הי^צערנע די פאר רוױוארג א^ם

 פארגרעכערט״ װײטער ארטעצ דער װערט 1937 יאר אין
 און בויען אויף 5רוב טויזנט 85 נײע װערן אויםגעגעבן ס׳װעט

ע. אויח רובל טויזנט 90 שטאטו  אז הײפט ארטעצ דער אױס
 צװעקעם, װי מאםנגעברויך, פון ארטיקלען נײע רײ א אויסארבעטן

 דער דארןז יאר דעם אין אגדערע. און שוך־קרעם פאר קעםטלעך
 104 רוב?. 2,903,000 אויױ פראדוקציע ארויםאאזן ארטעיצ

שע ארטעי^ישע די .1936 װי מער, פראצענט שטאטי  װירטשאפט יא
 באפרידיגנדיגע שאפן גארקיך ארטעיצישע די און העקטאר) 12(

ארטעי^־מיטגצידער. די פאר לעבנם־יאדינגונגען

צ )3 י ע ט ר ר א ע ט י י ו ו צ  - ״ ר א י פ נ י ם ״
שן, א פאר זיך רעכנט ארטעא ־ער  פראדוקציע זײן נאר שטאטי

 די שטאט. דער אויםער קילאמעטער 40 פאקטיש זיך געפינט
 האהן ה״ л װאיצד־פארגרײטונג, איז ארטעא פון פראדוקציע

 פירץ פאיטן אין און טײך פון ברעכ צום אים אדױםפירן װאלד,
 פראדוצירמ ארטעא דער •זעגמיל. דער צו ארײן שטאט אין אים

 געכרינדעט איז ארטעיצ דער דעכער. דעקן אויױ שינדלען אויך
ארבעטנדיגע. 260 אן איצט צײלט און 1932 יאר אין

אר־ םעזאנער א פאר זיך רעכגט װאילד־פארגרײטונג כאטש
 גדונט איז ארסעיל פונם מיטגלידער־באשטאנד דער איז דאך בעט,

 יאר. קײיצעכדיג א פאראן דא איז ארבעט װײצ שטענדיגער, א
 טראנספארט- ארטעצישע די װערן זומער-חדשים פרײע די אין

 באשעפטיכט מענטשן צונעפעםטיגטע די מיט צוזאמען מיטילען
אוננ דער אויףז שטאט אין  געװערב־קאאפעראציע. דער פון בוי

 בי־- גרויפ־ע־ דער אויף ארבעט ארטע^־מיטגלידער די פון טײיצ א
 ארט־!? דער װאם העקטאר, 25 — װירטשאפט שטאטישער
פארמאכט.
אננע־ אן זײער פארנעמט פינפיאר״ ״צװײטער ארטעא דער

 ר־ עד באזארגט בוי־װאצד זײן מיט 5וױיי געננט, אין ארט זעען
צענטער. געננטצעכן פונם בויאונגען

 װי ארטעל, פון אנפירערשאפט דער בײ איז צײט לאנגע א
 אז מייגו:;, א נעװען װא^ד־געװערבפארבאנד, גאנצן פונם אויך
פארטײ־ געגנטאעכע די אריעטן. ניט װאלד אין קאנען אידן

ן16 ב ע ל ײ )1937 (דעצעמבער, ג



 באקעמפט. ענערגיש מײנונג שעדילעכע די אט האט ארגאניזאציע
אין 1936 יאר אין  אי־ צאל א געװארן אויפגענומען ארטעל איזי

 אנדערע מיט ײך5ג אז דערװיזן, האבן בע5װע בערװאנדערעו/
 הײנטיגן װאלד־פארגרײטונג. בײ טײגע די באהערשן זײ קאנען
 ;איבערװאנדעדער — אידן 35 ארטעא אין שוין ארבעטן םעזאן
 שקאדניק, בורד, םטאכאנאװצעם אויםגעצײכנטע די זײ צװישן

 פטאכא־ בעםטע די מיט צוזאמען װאם גוטיצעםקי, ליאכאװיטש,
זײ זײנען אנד. און מאקאראװ פי^יפאװ, נאװצעם

 דא װערן נארמעם די נעגנט. גאנצער דער איבער באװאוסט
 פארדינסט דער פראצענט. 150 אויח װי וױיניגער ניט אויםנעפי^ט

 אין האט ארטעל רער חודש. א רובל 600 פון נידעריגער :יט -
 )קעגן רויל 930-300 אויףי ד5װא פארגרײט 1936 יאר

 איבערגאנגס־ די באקומען האט און )1934 אין רובל 125,000
 אויםפילן פאר װאילד־געװערבפארבאנד געגנטלעכן פוגם פאן
פלאן. דעפ

 דא באפרידנדעע. זײנען װא^ד אין לעבנם־באדינגועען די
 מיט טיפ באראקישן פון צוזאמענװאוינונגען אויםגעבויט זײנען

 א בעקערײ, א פאראן איז דא משפהות. פאר דירות באזונדערע
 אוים־ אן גארקיך, גוטע א םחורות, פארשײדענע מיט טאגאזין

 בײשטאטישער גרויםער דער אחוץ װינקל. רויטער געשטאטער
 בהסות 15 פון מילך־פערמע א ארטעל דער פארמאגט וױרטשאפט,

ביגשטאקן. 40 פון פאםעקע א און

 באשטײט — י״ ק י ש ט י פ ר י ״ק ל ע ט ר א )4
 און 1930 יאר אין כעגרינדעט איז ער פארייער. פון גרונט אין

 א.ויף ציגצ־זאװאד א איז דאם ארבעטנדיגע. 60 אן איצט צײיצט
 בויאונג דער פאר אױםשליםלעך ציגל גיט װעיצכער ברען־אויװנם, 2

 מעכאניזירט דערװײל איז דא בירא־בידזשאן. שטאט דער פון
 ארסעל דער האט 1936 יאר אינם ילײם. פונם מישן דאם נאר

 אין שטיק 1,331,000 געגן ציגל, שטיק 3,500,000 פראדוצירט
 דורך ארטעל דער פירט ציגל די ברענגען צו אויף .1934 יאר

האאץ־פארגרײטונגען. אײגענע
פרא־ 200 אויה נארמעם די אויס פילן םטאכאנאװצעם 29

יעדערער. חודש א רובצ 600 ארום פארדינען און צענט

 עקזיםטירט ארטעצ דער — ל״ א ט ע ״ד ל ע ט ר א )5
 מער־ ארבעטנדיגע, 219 פון באשטײט ער .1935 יאר רעם זיגט

 צװײ מיט זעגמיצ א איז דאפ איבערװאנדערער. — םטענס
 ברוםן, אויף בוי־װאלד צעזעגן כע5װע (בא^ינדערם), זעג־דאמען

 אויס אריעט װאם דעטאאן־צעך, א און װ., א. א. ברעטער
 זענצ־ (טירן, געבײדעם פון בויאונג דער פאר דעטאצן אײנצ^נע.

גל.). л א. דידברעטער סער,
 דעם אחױן מעכאניזירט, פ^לקאם איז אונטערנעמונג די

 בירא־בידזשאן שטאט דער אין זיך געפינט ■זי צונויפצײג־צעך.
 מיט פארבונדן איז װאם װאםער־רעזערװאואר, א פון ברעג ב־ים
 װערט בירא פון שט^ט. די דורך שנײדט װעלכער בידא, טײך דעם
 מעכא־ א אויף און רעזערװאואר אינם ארײנגעטריבן גערוילץ דאס

ראמען. די צו װאפער פון ארויםגעש^עפט אופן ניזירטן
 פדא־ ארויםגעגעבן אונטערנעמונג די האט 1936 י^ר אין

.1934 י^ר אין רובל 407,000 געגן רובה 1,563,500 אויף דוקציע
 בויאונג דער אין ר^ליע גרויםע א שפילט אונטערנעמוע די

 װאוינונגם־ דער אין באזונדערם בירא־בידזשאן, שטאט דער פון
געװערב־קאאפעראציע. דער פון םיםטעמען בײדע פון בויאונכ

 אירע פאר אויםגעבויט ארסעל דער האט 1936 י^ר אין
 פאראן דירות. כוטע כייט װײנהײזער צװײ־שטאגיגע 3 מיטגילידער

קילוב־ארבעט. פאר זאצ א גארסיך, אײגענע אן
 45 זײנען אונטערנעמונג דער פון ארבעטנדיגע די צװישן

 םפעקטאר, חברים די — זײ פון בעםטע די םטאכאנאװצעם.
בא־ מ׳ק^ן װיאזוי דערװייזן, האין — קראמאן גרישנפון, ק#זך,

)1937 (דעצעמבער, נײלעבן

צן׳/ ״טעכנישע אזויגערופענע רי אריבעריאגן און הערשן  גרעני
 געגז װאלר, ?ובאמעטער 200 ביז צעזעכט װערט װאכטע א אין
 קובאמעטעד 137 ראמען די פון מעכטיגקײט טעכנישער דער

 700—600 ביז דא דערגרײכט פארדינםט דער פר^יעקט. ^ויטן
 אייערװאנדערער, צאל גרויםע א ארבעט ארטע^ אין חודש. א רובל

אויםלאנד. פון געקומענע אויך זײ צװישן
 זי פארגרעםערט, אונטערנעסונג די װערט 1937 י^ר אין

 61 אויױ רוביל, 2,519,500 אויה פר^דולציע געבן דארפן װעט
יאר. פארגאנגענעם אין װי מער פראצענט

״ ל ע ט ר א )6 ט ק ו ד א ר פ ט ר י ו ו מ י כ  — ״
^מעטער 2 זיך געפינט  אויר ביר^־בידזשאן שט־^ט דער פון קי

 ארטעי^ דער ״קירפיטשיפי״. ארטעל דעם מיט טעריטאריע אײן
 איבערװאנדערער, 16 פון באשטײט ,1932 י^ר אין געגריגדעט איז
 יציכט, יזײף, פרארוצירט ארטעל דער םטאכאנאװצעם. 10 זײ פון

̂. ד. א. פוץ־קרעם, װאש־םאדע,  טײל־ דא װערן רױװארג אלם גי
 פון פיש־זאװאדן די פון פעטקײט־אפפאלן די אויפגענוצט, װײז

 אנדערע און (פרוי) גרושק^ זשאדאן, װי םטאכאנאװצעם, קאנט.
 א האבן און פראצענט 180—170 אויף נארמעם די אוים פילן

 קלײנעי דער אט רובל. 500—400 פון פארדינםט הודשלעכן
 715 אױף פראדוקציע ארויםגעגעבן 1936 יאר אין ה^ט ארטעל
 פראגראם די .1934 יאר אין רובצ 350,600 געגן רובל טויזנט

רובל. 1,600,000 באטרעפט 1937 יאר אויפן

 איז — ״ ן ט ק ו ד t* ר פ ז י י פ ש ״ ל ע ט ר א )7
 זעלבםטשטענדיגע א װי ארגאניזירט ארטעל, שט^טישער א

 ארטעל דער האט צײט דער ביז .1934 יאר אין אונטערנעסוגג
 ארטעל אין ״כימװירטפראדוקט״. ארטעל בײם צעך א װי געארבעט

 ארלעט דא איבערװאגדערער. מערםטנם מעגטשן, 35 אריעטן
 געטראנקען. ^נאלקאהאלישע און געיעקםן פארשײדענע אוים מען
 פארלויפט ער װאו קי^פקן, רײ א שטאט, אין ה^ט ארטעיצ דער
 ארויםגעגעבן ארטעל דער האט 1936 יאר אין פראדוקציע. זײן

 אין רובי! 442,900 קעגן רוביל 1,976,000 אויף פראדוקציע
.1934 יאר

 זשעבראק, חברים די םטאכאנ^װצעם. 6 פאראן זײנען דא
 פרא־ 200 אויף נ^רמעם די אוים פילן אנד. און נעמיראװםקי

יחודש. א רובל 700—600 צו פאררינען און צענט
 פראדוקציע ארויםגעבן ארםעל דער דארף 1937 י$ר אין

 אנהײבן מע; װעט םחורות מינים נײע פון רובל. 2,906,000 אויף
כא^װא. און צעדער־נים פון בוימיל אויםאריעטן

ל )8 ע ט ר ע א נ ע ג י י א ״ ״ י  איז ד$ם — מ
 1935 יאר ביזן .1931 יאר אין ארגאניזירט ארטעצ, שט^טישער א

 טרי־ און שוםטערשן א מיט צוזאמען פאראײגיגט געװען ער איז
 דער זיך ה^בן 1936—35 יארן די אין ארטעל. ק^טאזשנעם
 זעלבםט־ אין אויםגעטײצט צעכן■ טריקאטאזשנער און שוםטערשער

 31 אן איצט צײלט ארטעל שנײדער דער ארטעי!ן. שטענדיגע
 םטאכאנאװצעם. 18 זײ פון איבערװאנדערעד, אלע אריעטנדיגע,

 אנד. און קאגאן כאנצעלעװיטש, אםערזש, הברים די זײנען ד^ם
 און פראצענט 200—150 אויח נ^רמעם די אוים פילן װעלכע

חורש. א רובל 600—500 צו פארדינען
 און באשטעיצונגען אינדיװידועלע אוים פילט ארטעיצ דער
 פאר פר^דוקציע ארויםגעיל^זט ער האט 1936 יאר אין רעמאנט.
 פרא־ די .1934 יאר אין רובא טויזנט 150 געגן רובא, 563,500

רוביל. 767,700 באטרעפט 1937 יאר אויפן גראם

 שטאטישער א — ״ ג ע ו ו ר ע י י נ ״ יל ע ט ר א )9
 שוםטער־ געװעזענעם פונם 1935 יאר אין געגרינדעט ארטעיל,

אלטעל פון צרונט־צעך דער אט מי״. ״אײנענע ארטעיצ אין צעו
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 שוכ׳ פון רעמאנט און באשטעלונגען אינדױוירועלע אוים פילט
 איבערװאנדערער, אויםשליםלעך מענטשן, 49 ארבעטן דא װארג.

םטאכאנאװצעם. 14 זײ םון
פאריקמאכערײ, א אײנגעשלאםן צײטװײליג זײנען ארטעל אין

 װעררןשטאט א און מולערײ־װערסשטאט א זײגער־װערקשטאט, א
 דארםן צעכן אלע די אט גל. ד. א. מאטראצן טשעמאדאנעם, פאר
 זעלבםט־ אין װערן אויםגעטײלט און םארגרעםערט 1937 יאר אין

ארטעלן. שטענדיגע
 םאר פראדוקציע געגעבן ארטעל דער האט 1936 יאר אין
 לערער, חברים די — םטאכאנאװצעם בעםטע די רובל. 660,000
 נאר־ די אוים םילן — (פאריקמאכער) קרוט (שוםטער), ואלעםק,

 רובל 600 ביז םאררינען און פראצענט 160—150 אויף מעם
 שוםטער־צעך םארן םלאן דער אייז 1937 יאר אויםן חודש. א

רובל. 492,000 אויף באשטעטינט צעכן איבערילןע די אן אלײן
 גוטע אין אײנגעאררנט זײנען ארטעל פון מיטגלידער די
 שטאטראט, םונם הילח דער מיט האבן זײ םון עטלעכע דירות.

 באװיזן קרעדיטן, לאעטערמיניקע ארױםגעגעבן זײ האט װעלכער
דירות. אײגענע זיך פאר אויםצובויען

 געכרינדעט איז —- ״ ן ר ע ט ע ב ר ״א ל ע ט ר א )10
 ״אײגעגע ארטעל דעם אין צעך געװעזענעם א פון 1936 יאר אין

 איבער־ פון פרויען מערםטנם מענטשן, 46 ארבעטן דא מי״.
 (קלײ־ טריקאטאזש־םחורות פראדוצירט ארטעל דער װאנדערער.

 ארטעל דער האט 1936 יאר אין א.). א. דזשעמפערם, דער,
 אויפן פלאן דער רובל. 122,000 אויףי פראדוקציע ארױםנעלאזט

רובל. 800,000 באטרעפט 1937 יאר
 אנגע־ איז 1937 יאר אין מעכאניזירט. רא אייז ארבעט די
 די םארברײטערן אויף רובל 60,000 אויםצוגעבן מערהט

אונטערנעמונג.

ל )11 ע ט ר ן א ם י ו ן א ע מ א ם נ נ ו ן8 פ ט  ־
ן כ ע ל ט נ ד ר א ר ע ם י ו ר א א פ נ ע מ א ז ו צ ־ ן ט א  ר

 אין פאניער־זאװאד נרויםער נײ־אויםגעבױטער א איז דאם —
 אין געװארן געלאזט איז זאװאד דער בירא־בידזשאן. שטאט דער
 פון פראדוציר־מתנה א װי ,1936 נאװעטבער טן 25 דעם גאנג
 װעלכער ראטן־צוזאמענפאר, אויםעראררנטלעכן 8 דעם געגנט דער
מען האט קאנםטיטוציע. םטאלינישע גרויםע די אעענו

 עלעקטראםטאנציע אײגענע אן אױםמגבױט איז זאװאד בײם
 באטראפן האט זאװאד פון בויאוננ די קילאװאט. 250 אויף

 אוים־ איז פראדוציר־מעכטיגקײט זײן רובל. מיליאן א העכער
 דערװײל װאכטע. א אין מענטשן 60 צו װאכטעם 2 אויףי גערעכנט

 אין איבערװאנדערער. מערםטנם מאן, 60 װאכטע, אײן ארבעט
 564 פאר דיקט אדער פאניער געבן זאװאד דער דארן^ 1937 יאר

 נײע אײנשטעלן צום צו מען טרעט אײנצײטיק רובל. טויזנט
 עם זאװאד. פונם מעכטיגקײט די פארנרעםערן װעלן װאם פרעםז,

 דיקט. פונם פארמאט די װערן פארנרעםערט קאנען אױך װעם
 ארטעל־ די פאר װאוינונג־בויאונג מיט זיך פארנעסט ארטעל דער

 קיך א בויען צו אעעמערקט איז 1937 יאר אויפן מיטנלידער.
ארטעל. דעם פאר סלוב א און

 װאם דאם, איז אונטערנעםונג רער פאר כאראקטעריםטיש
 איבערװאנדע־ ?אדרען. אײגענע מיט ארבעטן אנגעהויבן האט זי

ח װאם רער, א  פונם צײט דער אויח זײנען זאװאד, א נעבויט ה
ח טי אנ  א זיך לערנען אויח געװארן געשיקט אויםשטאטוננ די מ
 קױ װלאדיװאםטאק. לעבן יזאװאד מלוכהשן א אין צײט געוױםע
 אינם אריעט דער צו צוגעטראטן זײ זײנען לער דער םון םענדיג
זיך. בײ מײםטערם געװארן אויםגעבויט, האבן זײ װאם זאװאד,
 איז זאװאד פונם פרארוציר־מעכטינקײט פראיעקטירטע די

איבערצד זי אן שוין הײבט מעז און באהערשט, פאלקאם שויז
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 אוים־ דאם אויך ארגאניזירט דא װערט 1937 יאר אין שטײגן.
 װאם שטולן, װינער םאר זײטלעך און זיץ־ברעטלעך םון ארבעטן

 ברענגט. דאם און צענטער. פון אהער זײ מען פירט איצט ביז
 מעבל־פאבריק דער פון ארבעט דער אין איבערײםן אפטע צו

 (אויח װערן ארגאניזירט אויך װעט דא דימיטראװ. נאמען אויםן
 קינ־ איז טארע םון פרארוקציע די אפפאלן) די םון באזע דער

שפילצײג. דערשן

ל )12 ע ט ר ן א פ י ו ן א ע מ א ן נ ו ר ם ב  ח
 שטאט פון קילאםעטער 8 זיר געפינט — ו ו א ט א ל א מ

 םארנעסט ארטעל דער .1931 יאר אין געגרינדעט בירא־בידזשאן,
 מענטשן. 70 ארבעטן ארטעל אין װאלד־פארגרײטונגען. מיט זין־
 יאר אין ניטא. איבערװאנדערער קײן דערוױיל נאך זײנען דא

 צאל געװיםע א ארטעל אין ארײנצוציען אנגעמערקט איז 1937
 אויםגעלאזט ארטעל דער האט 1936 יאר אין איבערװאנדערער.

 יאר אין רובל 71,200 געגן רובל 196,700 אויף פראדוקציע
 דער רובל. 311,000 פלאן דער יאטרעפט 1937 יאר אויפן .1934

 א אײ גערטנעריי־װירטשאםט אײגענע אן םארמאגט ארטעל
פישםאנגערײ.

- ר ע ט י ו ר ״ ל ע ט ר א )13 ״ ר ע ל ט י ל  ש
 בירא־ שטאט דער םון קילאמעטער 25 זיך געפינט ארטעל ־ער

 װאלד־םארגרײטונגען- די םאר שליטנס פראדוצירט בידזשאן,
 אלטע — ארטעלניקעם 15 אן צײלט ,1936 יאר אין געגרינדעט

 ניטא• נאך דא זײנען איבערװאנדערער קײן אײנװאוינער. ארטיגע
 זײן םאר װאלד־םארגרײטונג מיט אלײן זיך םארנעמט ארטעל דער

ן פארנעמט זומער־פעריאר אין פראדוקציע. י  מיט ארטעל דער ז
 ארטעל דער האט 1936 יאר אין ארבעט. לאנדװירטשאםטלעכער

 אויפן פראגראם רי רובל. טויזנט 9 פאר בלויז פראדוקציע געגעבן
רובל• טויזנט 64 — איז יאר הומענריגן

 איז ארטעל דער — ״ ם י ו ר א ם ״ ל ע ט ר א )14
 שטאט, פון פילאמעטער 5 זיך געפינט .1935 יאר אין ארגאניזירט

 אמו־ צום בירא־בידזשאן פון פירט װאם מאגיםטראל־װעג, אויםן
 דער פון בויאונג דער פאר ציגל מען פראדוצירט דא פאם. רער

 אוים־ כמעט מיטגלידער, 15 דערװײל צײלט ארטעל דער שטאט.
איבערװאנדערער. ׳טליםלעך

 א געהערשט אויך האט ציגל פון פראדוקציע דער בנוגע
ט דעם מיט יזיך קאנען אידן אז םײנוננ,  אט״ איז פארנעמען. ני

 ױגנטלעכע, גרופע א געװארן געשיקט אהער 1935 יאר אין
 פאר־ צײט קורצער א גאר אין טײגע־ארט פוםט א האט װעלכע

 זאװאד, דעם אחוץ זײנען, דא פראדוציר־ישוב. א אין װאנדלט
 פארנעמט ארטעל דער הײזער. שײנע גרויםע 5 אויםגעבויט שוין
 דער ציגל. די ברענען צום האלץ־םארגרײטונגען מיט אלײן זיך

 1937 יאר אין חודש. א רובל 450—400 דא איז פארדינםט
 געגן רובל 375,000 אויח פראדוקציע געבן ארטעל דער דארף

.1936 יאר אין רובל 176,000

 פארנעמט ארטעל דער — ״ ר ע ש י פ ״ ל ע ט ר א )15
 םון באשטײט ,1935 יאר םוף גענרינדעט םישפאנגערײ, מיט זיך

 אכט אין נעמענדיג אײנװאוינער. ארטיגע און איבערװאנדערער
 פער־ גרויסע ארטעל דער האט געגנט, דער אין םיש־רײכקײטן די

 בירא־ שטאט דער אין זיך געפינט גופא ארטעל דער םפעקטיװן.
 די צו ארויםפארנדיג אוים אים קומט ארבעטן אבער בידזשאן,

 ארטעל דער דארףז 1937 יאר אין אמור. פונם טײך־באםײנען
רובל. 170,000 אויף פראדוקציע כעבן

 א איז דאם — ״ ט ם י ג ו י מ א ק ״ ל ע ט ר א )16
 איבערװאנ־ 5 פון באשטאנד אין םאטאגראפן־סאלעקטיװ קלײנער
װערט עם בירא־בידזשאן. שטאט דער אין זיך געםינט ;דערער

)1937 (דעצעמבעה נײלעבן



 גרויםער א טיט געבײרע צװײשטאגיגע םפעציעלע א פארענדיגט
 פארוים־ איז 1937 אין ארטעל פונם פראדוהציע די פאטאאטע^יע.

.5רובי טױזנט 200 פון םומע דער אויח געזען

ע ל ע ט ר א )17 כ ע צ י ט פ א ש ל ז ע ג ־ ״ ר ע ד
״ נ ו ר ע נ  שט$ט דער אין גארקיכן 2 האט ארטעל דער — ג

 אונטערנעמונגען די עיקר, דער באדינען, װעלכע בירא־בידזשאן,
 ארטעל־מיטגלידער, 25 ארבעטן עם געװערב־^אפעראציע. דער פון

 גארקיכן, נאך עפענען צו פארױםנעזען איז עם פרויעז. מערסטנס
 ניט האבן װאם אונטערנעמונגען, די בײ רײ ערשטער דער אין
 1937 יאר אין ארטעל פונם פראדוקציע די קיכן. אײנענע קײן
רובל. טויזנט 400 אויף אויםגערעכנט איז

ר )19*18 א ט נ א ק ־ י ו ן ב ו י א ע ט ר א ־ י ו  ב
 מיט יזיך פארנעמען װעיצכע אונטערנעמונגען, צװײ זײנען דאס
ע — פראדו?ציע אײן או בוי ע־  צענטער געגנטלעכן אין װאוינו
 בײדע פון געװערב־קאאפעראציע דער םון ארטעלן די פאר

םיסטעמען.
 בױ־ דער ,1934 יאר אין געגרינרעט איז בוי־סאנטאר די
 דער ארבעטער, 250 צײלט ערשטע די .1935 יאר אין — ארטעל

 די באדיגען װאם ארטעלניקעס־טראגםפארטלער, 30 — צװײטער
אוים־ ארבעטן ארטעל אין טראנםפארט־מיטלען. מיט יוי־קאנטאר

 מערהײט די — בוי־קאנטאר איז איבערװאנדערער, שליםלעך
איבערװאנדערער.

 דא איז טעםלער קװאליפיצירטן א םון פארדינםט דער
 יאר. גאנצע דאם פאראן איז ארבעט חודש. א רוביצ 600—500
צוזאמענװאוינונגען. מיט יחידים דירות, מיט באזארגט זײנען אלע

 טראק־ :בוי־מעכאניזמען צאל היפשע א פארמאנט קאנטאר די
 םונקציא־ קאנטאר דער בײ אנד. און לאסט-אױטאמאבילן טארס,

 אײנצילנע גרײט װעאכער װערקשטאט, םטאליערישער א נירט
 יאר אין גל.). ד. א. פענצטער (טירן, בויאונג דער פאר דעטאלן

זעג־ראםען. אײגענע צװײ אײנגעשטעיצט װערן 1937
רובא, מיליאן 9 באטרעפט 1937 יאר אויםן בױ־פראגראם די

 מי^יאן 7 פאר און שטײן־בויאוע רובא מילי^ן 2 פאר דעם פון
 אביעקטן. 50 װערן אויםגעבויט דארפן עם געהילץ־בױאונג. רובל

ארבעט־קראפט. צאל גרויםע א םאדערן זיך ם׳װעט
 דער אין ארטעלן 19 אלע פון פראדוקציע די װעט צוזאטען

 םומע באדײטנדיגע די דערגרײכן הײ־יאר בירא-בידזשאן שטאט
 11,000,000 מיט פארגלײך אין רובל 27,000,000 העכער פון

יאר. ילעצטן אין רויל
 שטאט דער אין באריז ארטעלן די פון ציפערן די זײנען דאם

 ״נײלעבן״ נומערן קומענדיגע די אין װעאן מיר בירא־בידזשאן.
 פון טײיצן אנדערע די אין ארטעלן די װעגן ציפערן די ברײנגען

טעריטאריע. אויטאנאמער אידישער דער

ם ע ײ ן נ ו ן פ א ש ז ד י ב - א ר י ב
מלוכודבאנק פון געבײױע נײע א

שאגער די ײלונג בירא־בידז ט ד פון אפ כו  מלו
ן איבערגעפארן איז באנק ר א אי ע ״  גרויסער נ

שטאקיגער װײ ף בעבײדע צ י ם, או א אלינין־ג  ק
ער דער אין װאקזאל. כעגן דע ניי  באגק פון געביי
םער א איז  אמטלעבע אפעראציאנער־זאל, גרוי

װערט קאכינעטן, שטאט ם׳ םגע  פארן צימער ״א אוי
ק״ רטגי װי טער א און קאל קל רוי  די פאר װינ
מיטארבעטער.

קלוב קאלװירטישער א
טגעזערד גארקער דער ט האט געגנ ר םיגני  150 א
ט ף ררבל טויזג ען אוי י בו ס י טן א או  קאלװירטיי

 עט־ פון צענטער דעם — ביראפעלד א,ין קלונ
װירטן. לענע  פרא- די איבערװאנדערונכם־קאל

פ־ האט שטאט־קאמװירט פון יעקט־בױרא וי נ  צו
 װעט קלוב דער קלוב. םון פראיעקט א געשטעלט

בן זין־ גי נ בן אי הוי ען. אנ בוי

ארבעטן מעליאראטױוע
װאלטונג די װאלצוכט־פאר מ  פאלקא־ פון בוי
שיקט האט מערד ן גע שײר דער אי טא־ אידי  אוי

ט נאמער  פא־ יף או בריגאדע םפעציעלע א געגנ
טלען רײ א ;אנדערארבעטן מי  פארבעםערן צו מאס

ע די ױו אראט ײד. אין ארבעטן מעלי ע ג
ן בײ ג י ט נ ״ רן טאג ה ך ני  טעליאראי די זי

 װערט פלאן דער שװאך. גאר ביז ארבעטן טױוע
ט ט :י ל פי ע םג ן אוי ז עם או  געפאר, א פאראן אי

אזיגער דער אז ער ד טיג כ  אין ארבעט־באצירק װי
גן אין װעט געגנט פי י סן יאר לו װערן. אראפגערי

 אידי־ דער אין מוזיק און קונםט
געגנט אױטאנאמער שער

טעט אלפארבאגדישער דער  קונםט־ פאר קאמי
טן, רן ׳באשלאסן האט אגגעלעכנהיי אניזי רג ן א  אי

ן 1938 יאר אמער אוידישער דער אי טאנ  געגגט אוי
שן א אני מפ  אר־ אן און כאר א ארקעםטער, סי

 װערט עס פאלקם־אינסטרומענטן. פון רעםטער
ײן אין מ  די פארשטארקן צו אנגעמערקט אלגע

קלונג װי ט םט דער פון אנ ן מיוזיק און קונ  דעיר אי
שער אמער אידי טאנ געגנט. אוי

 באראטונג געגנטלעכע די
פיציכטלער פון

ך האט אקטאבער טן13 דעם ן זי  בירא־ אי
אן ש דז  פון באראטונג געגנטלעכע א געעפנט בי

ף פיציכטלעד. ען באראטונג דער אוי ײנ  געקו־ ז
שע פון פארװאלטעדם — מאן 47 ^ען רטי װי  קאל

ם־ציכטלער, פארמערם, רי  און װעטפעלדשער חזי
 םפע־ ראיערדן, פון פאמואלטערם זאאטעכניקער,

םטן אלי  לאנדװירטשאפט־ געגנטלעכער דער פון צי
ע לעכער צי געגנטערד. פון און םטאנ

םגעהערט באראטונג די האט טן13 דעם  אוי
 דעם װעגן העלער חבר דעם פון פארטראג א

ט דער פון צושטאנד כ צו ן פי ט אי  די און געגנ
ף מאםמיטלען רן צו אוי די װי ק  פון פאלגן די לי

בט. דער אין שעדיקערײ דער צו  זיי־ דעדנאך פי
ערטער. די פון פיציכטלער ארויסגעטראטן נען

אל.)ר אוקלאנד, פון ברװו א
טאג,  דער האט טז,14 דעש נאװעטבער זונ

ג ״איקאר״ י װי  סאװיעטן־ יאר 20 געפײערט צ
ר פארבאנד• רכגעפירט האבן מי ײער דו ײ״ א ז  ש

לן און נעם פו ם ק רו ד ט א״נ ײנ  װיקטאר א. חיבר א
װען איז ער גע ײער דאט און רעדנער גאםט אונז  ז

י דערקלערט זאכלעך ג ן נ טו ײ אד ־ דער פון ב ע ״  פ
ז ער רונג. ער אי ען װארעם זיי מ ענו פג  אוי

געװארן.

ע די ט ג א״ני ר א  און אוקלאגד פון כארן פ
 פון פירערשאפט דער איונטער םאן־פראנציסקא

ײער ט ז ענ ג רי ר די ט י. חנ בא־ האבן מאלאמו
ט ײנ ם דעם ש אנג םאלא טוב. ױ עז טענץ און ג
ר אװנט. דעם פארפולט האבן  פאר־ האבן, מי

ט ך שטיי ט זי טע אזא דורכגיעלאזט גי  געלעגנ־ גו
ט ״ ער פאר אפיל אן געמאבט און ה ט־ אונז  מי

ע, גלידער ר וואם קאמפאני על הא.:ן מי צי  אפי
ײך האבן און אנגעפאנגען,  פאררעגיםטרירט גל

ע 18 דער. אלטע און ניי טגלי מי

ר בן, מי לוי ר אז ג ך האבן מי ט אוי  פארצײכנ
ם מאראלן א װינ ע ט ג ר וואס דעם, מי ן מי ע נ ״  ז

ע די געװען ג צי ײנ ע, א אצי אניז  האט װאם ארג
רט און געמאכט קלאר לאריזי שן פאפו װי  אונ־ צ
ע זערע ג דן הי ב ױם אז געדאנק, דעם אי טו
ן דארף י י ך ז י ער או דעם אויןז און טוב. ױם זיי

ט ז געבי ײער פאראן נאך אי שן טאן צו פיל ז װי  צ
ע די ש די ײטער דער אין מאםן אי וועסט. וו

ט גרום, חבר מי

D ,אװנט. פון טשערמאן פרידמאן

19 ן‘ ב ע ל )1937 (דעצעמבער, ײ



ליפשיז װ.

יאריגע צװאנציג די פון ליד דאם
 פװאליעס, גדינע פון פעלד, פון רו
 — גלויט, װעלבער הימל, פון רו

 סטאלינס נרויםע, דאפ לאנד, דאם האט
 אננעטרויט. אײכינ אױף אונז

. ג נ א ז ו צ

פישן/ און זאלץ גיכן ימ׳ען

 טאנצן/ נאסן די גײן זאלן
 ;הויד העלער גיז שאלט פלײטן,
 צװאנציג, האיאר װערט לאנד אדנזער

 אױך. צװאנציג האיאר װערט אונז
: ג נ א ז ו צ

 פאראנען! — ? צװאנציגיאריגע
מארשירן, צװאנציגיאריגע

קאפיטאנען, — ימ׳ען די אין
כרינאדירן. — זאװאדן אױןש

 פלאמען אין װאםןירן, די פאר
 ;פרײנט אײן ניט געפאלן איז
 ימ׳ען פרײע טיפע די אין

 הײנט. פרײע, די מיר, שװימען
. ג נ א ז ו צ

 מעד, און כרױט גיכן פעלדער
 זיסער, ניט מער אונז איז גארנישט

 ערד. אונזעד פון כרײד די דוי
. ג נ א ז ו צ

 געפעלן, כלוט איז פײנט דעם נאר
 שטאל, דאס שארפט שונא׳ דער נאר
 װעלן ניט מער — פרואװן, ער זאל

 קײנמאל. אונז אויף גײן ער װעט
. ג נ א ז ו צ

— רירן, װאנן אדנז נאר ס׳װעט װער

ריז? א דען רירן מען קען
פארלירן, קאפ דעם װעט יענער

געװים. און זיכער איז דאס
: ג ג א ז ו צ

 כרידער האכן פעלדער די פאר
געלײגט, פעלד אין קנאפ ניט זיך

היטן, מיר ערד פרײע אונזער
 אויג. פון שװארצאפל דאס װי

. ג נ א ז ו צ

םן ב ױם י טו ם רו ײ ג
כאשװאל

ב
— לענדער ן יאר. 20 פו ט י ן נ ״ פ, ק ר א ט א ט א פלו ם ק ע 1
ר ע ט נ ערד, או ז ׳ אלע פי ז ק ע ט י ן נ ײ ן ק ט ם שי א —■ פ רד דיעם ל, ע ג קו

ד א י רי ט פ א י ה י ז ן ו , אלע פ ן ט י י ז ײ פאר ז ז י עם א ט א ד א ה ״ ר פ
ט פ א כ ע ג מ רו א ן דעם ם י ו ר ב ג ו ט ־ ם ױ ה ע ש באב. ת ט ל ג נ י ר ע ג מ רו ; א

ש ט באט ק י ר ד ע ג ארן פ ע ן ג ע נ י ו א װ ײ ; ב ז י א י ם׳ ע ב ד ׳ טו ױם־ ט א ה ן םי י , א ן ם י ו ר ד
ן ו ט. א ק טי ש ע ג ן ע מ ע ט א נ י י ט די א פ לו ם נ ק, פו י שנ א פ ע ר א ה ט י ב מ ו ט ־ ם ט. ױ מ ע ט א ע ג

עי ענ ײד ש אר דער פ לענ קן דעם א מ ש ע ך ג רו ע ג ר 20 א . י ד אנ ל טנ ע װ א ם ש ט א , כ ר ע ב מ ע װ א נ
ם ר צו א י ל י ב ױ ן ע די פו כ ״ ר ג י , ז ן ר א ל י ב ױ ט ײ ר ך פ י ארבעטער, ז ל ן קי ו ט א אל - •וועטער דער ק

ת ו נ ת ט. מ ק שי ע ג ן ע די פו ב ע ל ק לי . ג ן ט ע װ א ס ט ײ ר ך פ י , ז ר ע י ו פ ט א ר דער ה ע ס י ו ר ב ג ו ט ־ ם ױ
ר, דער ע ם י רו כ ע פלעםקען ט ע י ל א ז א מ ן ע ג א י ל י שן מ ט נ ע מ
ר דער ע ג י ז י ר о ט. הענ ט י ע א ט ב י ט ל י י ־ ז נ י ר א ו ו

ן א ס י ד ע ר מ ע װ ק ן ס ד ר א ג ם א’ס ב ױ ו !ט םטל א ק ע ן ז ו ט דער פ ל ע װ ט. ל הי ע ג כ ײ א
ן ױ פו ארק, נ י א ײ ם׳ ל י ב ! ױ ן י ו אר 20 ש י ר א ע ט ם ע ק אר ד־ י רי פ
ן צו ײ ל פלאץ דער ק שטער, דער ער ט מ ע ט ײ, א ר פ ט א ך ה י ן יביי ז ע מ ע ל א

׳ ו ע ײ ע ג גרעםטער, דער עקםטל א ל פ,*ן ז ג קו רד־ ע ט ל פי ש ע צ
ע די ם י ו ר ד ג ײ ר פ ר דער ע ט ם ענ ש ם דאם ו ט נ ג ״ א ט בע ג ײ ט , די ש ה ח מ ש

, ן ע מ ע נ ו צ נ ״ ר א ט דער ן א,י ל ע בטעי װ שי 1גע ן ק פו י שנ א פ ע ר א ה ט כ ״ ר כ ר ע ז ד י , ב ת ו ע ז ל ת ה
ן י י ץ ק א ־ל ז י ו ל רט, ער ב עגי ר ז ז י ־ א ט ם ק — ע
ט י קט, : קלע ע ג ף י ו ע א נ ײ ם ז פי ם, י רו א ס נאר פ י ו ר א - פ ן ר פו י ב י ז ס י , ב ע י ל א ר ט ם י ו א
ט אוין ח דעם א ט ש ט א ך ה י שטעלט. ז גע ף בארג י ו ר א ן ז פערו פו י . ב אז ק װ א ק
. דעם ן ם ױ ר ג ן ע ג א י ל י ם מ ע ק י שנ א פ ע ר א ה רט. כאלאפי ז י א ב ם׳ ו ט ־ ם !ױ

ט א ה ם דער ם׳ ו , י ב טו ר ע ב װעלט, גארער דער אי ן אלע ם ײ עם, װ ר דער ע ם י רו ! כ
, דער יפרייד, די י י ל י ב ו י ן י ט א ע ט ן ש ו עך א טל ע ט ש ן אלע ע ע עס ז ב גרעםטער דער ו ט ־ ם 1 ױ

שו ע ג ר ע ב רי ט א מ י ר דער ע פ י ו ר ם ג ו טרב י עך, טל י — קלאר די ז י ט א ײ ר ן פ ע ך. מ י ז
ן י . א ן ם י ו ר ד ט ר ע י י פ ע װערט. ג ט ר ע י ן פי ע ב דעם מ ו ם ־ ם ױ ? װער

ן י ע די א ש טי ם י ש א פ ב ד.רויםן דעם ו ט ־ ם ױ ט י ן נ ײ , ק ן ר י ק נ א ב
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п. ו אפינטטזעװגזגןי ו י ר ב
 בריװ פשוט׳ן א אין פרײנט, יען, מען קען צי

 קיעװ. אין איז געװען װאס פרײד, די כאשרײכן
 אײך. כײ אויד געװען פרײלעך איז מםתמא

יײדי יזא ער גרוים, איז ער קאלכאז. דײן קען איך

 ;לןאיאר אויגן מיט — ער פארמאגט מײדלעך און
 !יאר אזא מיר אויף — כײנער מיט ױנגען און
 כערד, מיט זײדעס אדן מאמעס און טאטעם ארן

!ערד די טאן נעפ א אקםלען אױףז קענען װאס

 שליאך דעם אינמיטן װי פאר, מייר איך־ שטעל
 שלאכט. פון זיגערם װי געגאנגען, עפ זײט איר

 — הױל שוין זײנען זײ פעלדעד, הארפפטיגע די
!מויל זינגעװדיג פון עבא דער העכער איז

 הארבםט פונם װײט אין װי פאר, מיר איד שטעל
 הארץ. פון לידער די האכען עם כעקלדבגען

 ארום און ארופ קאלכאזן די װי און
רום. און פרײנטשאפט מיט געענטפערט האפן

 געזען, װאלםט דו װען כרודער, מײן כרודער, נאױ
 געװעןג קיעװ אין ם׳איז פרײד א פאר װאפ
 פלאץ, אויפן ארויפ מען איז זיכעטן דעם

טאץ; די און פלײט די פאנען, די פונפארנט

 ;טוי אץ געװאשן מאדגן א — אנטקעגן
 פלוי♦ זוניקן אין דוימל א — פונאויכן

 לופט גילדערנער אין און פלוי זוניקן אין
ארויןש. אדלערפ מיט םטײע א זײנען

 נײן, צו און דרײ צו געפלויגן זײנען זײ
 שײן/ די געטראגן פליגל אױןז האכןי און
 ליד, די געטראנן פליגל אויןן האפן און
צעכליט. פעלקער פון לויכונג די ליבע, די

 געהילכט, האט שטאט די נעגאנגען/ איז שטאט די
 מילך. און האכיק פון שטאט א פאר פ׳פאםט װי
 — פארפײ, גאםן די געגאנגען איז שטאט די

כלײ♦ מיט געהאגלט דאך אמאל האט דא אט

 פאלק םאװעטישע גרױפע דאם האט דא און
 פאלק. א נאך פאלק א שונא דעם כעטריפן

 שטעט פון צירונג דער אץ שטאט, דער אין דא אט
!פאגנעט שונא׳ם דעם גלאנצן ניט קײנמאל וועט

 גענום און פרײד פון שטאט דער אין דא אט
 פוס. זײן שטעלן ניט שונא דער קײנמאל װעט

 מארשירט, האט שטאט די געגאנגען, איז שטאט די
כאצירט. לי־פע מיט געזאנגען, מיט כאצירט

 כערנ, די איכער פון געקומען איז נאכט די
 באמערקט. ניט נאכט די קײנער ם׳האט קײנער, נאר

 ליכטי אזא ליכט, א געװעזן איז פאנאכט
 ;געדיבט איז װאלד א און געדיכט, איז װײץ אוי,

נעװען! איז גאם די געדיפטער אפער

 פרעןי♦ מיט האט געטאנצט קרעשטשאטיק גאנצער דער
 טאץ, די און פלײט די באלקאנען די אויף
 טאנץ. אין מענטשן טויזנטער הונדערטער, און
 קאנפעטי פליט עם און ליד, אין און טאנץ אין

גלי♦ אץ און בלי אץ יוגנט דער פון קעפ אדיף

 װאר, די דיר זאנ איד און פרײנט׳ מײן מיר, גלױב אץ
 — יאר פערציגםטע דאם שוין אלט כץ איף כאטש אז

 האםט מיט און פרוי מײן מןנדמען איך האכ
 גאס, דער פון מיט דער איין לאז א זיך געטאן

!אזוי זיד צעטאנצט האכן מיר בײדע אדן

 !פרוי מײן צו װאויל אז !לעפן מײן צו דואויל אז
 לאנד מײן צו װאויל אז און קינד, מײן צו װאויל אז

!גלאנץ אײכינן אין און רום אײפינן אין

קאלירן׳ אדע
ראסן׳ א^ןי

 הארעפאשגע די
 — מאםן
ם,  שװארץ, װ״

ן געל , או ן י  ברו
 טוב ױם זײער סיאיז

. און ן י  שו
 געדאנקעז ארע
 הערצע־ אלע

גן ך פאראײני  זי
ן אין ״  : געשרײ פרײד א

ז אי ער ם׳  אונז
 1 סאװעטנלאנד

ער ם׳א״יז  אונז
י יאריגער 20 י ל בי  1 ױ

 לאנד א,ײנציגע דאם
דערװײל,

ננ אונזער פון  !האפענו
ק! אונזער פון לי ג
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ג צי װאנ  יאר צ

 םאװעטנפארבאנד,
ן י  גאנצע שו

ג צי  יאר, צװאנ
 ארבעיטער בײם
 פויער און

 1 מאכט די
 אדרבא, אנו,
ט  :טראכט א גי
ט  קעגנער פאשיםטישע מי

אומעטום,
ט ם, באװאפנטע מי אי  שונ

 ; ארום רונד
ל פי י ו  ו״עהאט צרות אז

 ברעכער, און שעדיגער פון
 װערים, די װי

אלעמאל
 — לעבער די פון ארוים

דאך׳ און

ט  לאנד דאם שט״כ
ן העכער אלץ  העכער או

 וועלט־מאכט א
געװארן.

ײל דער דן, פון ז  פרי
 שטענדיק קעמפט

 מלחמה, קעו.ן
 װארעם ׳װערט םע

ף י  נשמה, דער או
ך פרײען םע י  ז
גלידער, די
ז שמחה די  : גרוים אי

 אבר יעדער
ט ג נ י ם ז  :אוי

ל י ז װאו  א׳ונז, אי
ר וואם ן לעיבן מי  אט־דער אי
ט ״ 1 צ

ל י ז װאו  אונז, אי
ר װאס  האבן מי

םאװעטנפארבאנד א

ט. אונזער בײ ״  ז
 לײבט־טורעם רויטער דער

 דורך רײםט
 װאלקנם, שװארצע די

כט י  אונז באהו
ט ײן מי םן ז רוי  אידעאל, ג

 אונז דערמוטיקט
 קאמף צום

 קאפיטאל, קעגן
קאמף צום

 בחדת פינצטערע קעכן
 אייבעראל, פון

 אונז לערגט
ט ז ״  װעכ דעם אונז װ

 לעבן פרײ א צו
 טעכ, גליקלעבע צו

ך טאקע מיר פרײען י  ז
ט  םאװעטנפארבאנד אונזער מי
ט  אונזער מי

םן פארמעגן. גרוי
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\ л װינרװא\ או מדשגויט . .п

ם דער ע ר ו ט - ט כ ײ ל
שטראלן, מיט ימען צעװארפנדיג

 שטײט. לײכט־טורעם ריזיגער א
 כאפאלןי, ניט נאכמ די אים קאן עס

פארגײט. ניט שײן בלענדנדע זײן

 טורעם, דער איז פעםט אץ הייד
 באטײלט, שײנקײט זעלטענער טיט
 דרום אויץש מערפ, אױף מזרח, אױף

דערצײלמ: מע אים פון יואונדער

 שטוחןם, א אץ ים דער כװאליען מעג
 — וױנט, דער פײפן און רוישן מעג
 טורעם דער אומגעװאקלט שטײט עס
צעצינדט. זיד ׳»ײן ײיו העלער און

 כמארעם, אץ אנטאן זיד הימל טעג
 — נעדיכט, זײן נעכט די טעגן

 מערב צו מזרח, צו דרום, צו
ליבט. די טורעם פונם דערגרײכט

 װײטן, אין צפון אינם אױך און
 פדיר, אײכיגן פון רחכות אין
 רײטן צו געקומען את ליכט זיץ
קאליר. העלן א מיט שײנט אדן

 גרויםער, א, װאונדער, א, װאונדער, א,
 : כאװײזט טורעם פונס שיץ די

 — פארשטויםן איז, אונטערדריקט דוער
גייסט. קעמפערישן אים זי שענקט

 שטענן אויןן כלאנדזשען װאם יענע, א,
 — גליק דאס פארצװײפלט זוכן און

 װעגן ריכטיגע אויף זי כרענגט
!זיגט און קעמפט־זשע :זײ צו זאגט און

 — רויפער פון פארפירטע בלינדע,
 צוריק; אום קערט זי ריאה די
 טויפע די דערהערן צר העלפט זי

גלירן. פאר קעמפן צו אופרוןמ דעם

 דרום אױף מערפ, אוין? מזרח, אוי^
שפרײט, זיד טורעם פונם שײן די

 — ארעם און איז אונטערדריקט װער
דערפרײט. דערװארעמט, זי הארץ דעמס

 כאגעגנט עס שײן די װעמען
 ■ פארשװארצט פארכיטערט, פארהארעװעט,

 כארעגנט און אן זי זעטיקט
הארץי זײן שטורעפ מימ און פלאם מיט

 דרום אױף מזרח, אויף מערכ, אויף
 דערצײלט: זזערן עס װאונדער

 טורעם ליכטיקן אינם דארט
מײלט. מע מעגטשן די פאר בליק

 העלע, אזא שײנט דארטן סרײד די
 — גרױס, אזוי איז דארטן גליק דאם

 שװעלן לײכט־טורעמס די פץ רוײט אז
ארױם. װעלטן אויןש עם שײנט

 צוימען, פון גיט װײפט דארט לעכן דאס
 — גאנג, זײן האםטיג אזוי גײט עם
 רוימעןי װעלטישע איכער װײט אז

געזאנג. טורעמם דעפ זיך־ טראגט

 ? טורעם ריזיגער דער ער, איז װער
 ? געשטעלט אים האט ױער ? ער שטײט װאו
 שטורעם מעפטיגן א אײנעם נאך

װעלט. דער אױף איז ער געקומען

 שײח, ניט זיך אים מיט װעט שײן זיץ
 מער. נאך צעהעלן זיף װעט זי

 — פרײדן פון אץ גליק פון טורעם דער
ספר. פארפאנד דער איז דאם

 מיליאנען, געכױט האכן אים
 איצט. אים װײטער נאד כויען מיר
 פאנען לענינשע העל־־רױע טיט

כאשיצמ. טורעפ דער איז פעםט

 שטראלן, מיט ימען צעװארפנדיג
 שטײט. לײכט־טורעם ריזיגער א

 פאלן, ניט קאן קראפט מעכטיגע זײן
פארגײט. ניט רום אײביגער זיץ
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לאגונןי\3 וזײם

ן ם אי ע נ ע ג י א ט
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 װינטן, הארפםטיגע מיט שטעטעלע מײן געװען איז פול
 :שנײ מיט געפודערט דעכער און געםלעך
 כלומען־כעטן געמאלן שױכן אלע האט פראסט

רוםלאנד ״אונזער — דערהערט כ׳האכ װאס טאג איכם
"I פרײ איז

 כאלאט אץ שטעקן געלאזט שנײדער יאנקל האט נאדל די
 פרײד... פון טרער א אױסנעװישט און
 פלאט, אומלעגאלע דאס ארױסגעשלעפט שעניק פון און
שײד... א פון שװערד כלאנקע א װי

 כארשטאנען, נאן־ דעמאלט איך האכ ױערטער אלע ניט
 ;דערקלערמ מיר און װײכ דעם ר׳האט װאם

 — פאראנען ניט שוין איז קיסר קײן :געװאוםט נאר כ׳האכ
ארײן קאפ ״מיטן — געשיקט שױן אים מ׳האט

דר׳ערד!״ אץ

 געשפרונגען, איס פינגער די פון נאדל די איז פלינקער
 געװאנט. אויפן שטאך יעדער האט געטאנצט און

 :צוגעזונגען יאנקל האט נײען כאם און פרעסן כאם
!״ לאנד אונזער איז י י ר פ אץ ניקאלאי׳ן מיט ״אױם —

 - סיפירער״ ״יאנקעלע :איפ מען האט גערופן
 פופ. רעפטן זײן דארט אפגעגריזשיעט האכן קײטן די

 —פירער דער שטעטעלע אץ עד איז געװען—נײנצן־פינף אץ
נופ. א װי הארטער א שוין, פאלשעװיק א

 אפגעקלוגגען גלעזלעך האכן אװנט אין שפעט
 האנט־צו־האנמ, פון געגאן איז ם׳פלעשל און
 :מיטגעזונגען איד האב לעכן אין מאל ערשטן צופ
לאנד!״ אוכזער איז י י ר פ אץ ניקאלאי׳ן מיט ״אויס —

\ \ בונוריגואדיע ־ בי\־א־בידוטיא אי и т м к о ч н Ш’г(\\־  н v דגװ־  k н vh גצריננג־ואר 

Court proceedings in Biro-Bidjan. Displayed on the wall in Jewish and Russian is Article 112 of the 
Stalin Constitution which declares: “ Judges are independent and subject only to the law ’’

ן ב ע ל ײ 23)1937 (דעצעטבער״ נ



ן ר אי ע ג ד נ ו ג ע ו ו א ב - ר א ק י א
 ״איקאר״־אונ־ דעדפאלגרײכע

סינםינעטי אין טערנעמונג
טער די פון דערעפענוגג די טן װינ ע ט װי קטי  א

אר״ פון ק אי ז ״ אג פארגעקומען אי ט ט׳ זונ װנ  א
ר ארדן אין אקטאבער, טן24 דעם לטו  צענטער. קו

ען מעגטשן .הונדערט אויבער ײנ ד ז װעזנ  גע־ אנ
װיי, חבר װי נאכדעם װען.  פארזיצער דער ש

ט, פון װנ רצן אין האט א  אופ־ די דערקלערט קו
/ פון ד.אבן ר׳ א ק אי  די פארגעשטעלט ער האט ״

אגאבטע שע ג  קאפמאן, םיל טריא, מיוזיקאלי
רין, פידל לע ט ראוז שפי װי א לע אנ רין, פי לע  שפי

רין, טשעלא אראנאװ, פו־ידע און לע  װעלכע שפי
ט ־־,אבן ר מי ע ״ לן ז פן שפי ערו םג ע ארוי ם רוי  ג

ײםטערונג. באג
ט פון רעדגער דער װנ ײן געדארפט חאט א  ז

ערן צום גןליװלאגד, פון עלעף א. הבר  האט באדוי
קט ער שי ז ער אז טעלעגראמע, א צוגע  קראנק אי

װארן, ם אגשטאט און גע  л פ. גערעדט האט אי
טי פון פראפעםאר ראטקליף, ע נ סי נ  אוגייװער־ סי

טעם, ד א זי לי טג  נארט־אמעריקעז דער פון מי
ך האט װעלכער קאמיטע, ט זי ק לאנג ני רי  צו

ע. פון אומגעקערט  באריכטעט האט ער שפאני
עגן ײט, קאמןכ דעם וו ײה  שפא־ דאפ װאם •פאר-פר
שע עגן אן פירט פאלק ני שע די ג סטי שי  אנ־ פא

ך האט ער גרייפער. י ך און קלאר או ע ל ט  אנ־ ד״
זן װי ע שער דער פון ראל דעד װעגן ג םטי מוגי  קא
ן פארטײ ע, אי ט װאם שפאגי ײליג אט ך ב ן זי  אי

ם, דעם געגן קאמפן שװערע די שיז די פא  צו נ
ען עזוינ ט די ג ײ ה ריי שע די פאר פ  ארבע־ שפאני

מאםן. הארעפאשנע און טער
, מ. ץ ל א ה נ ע נ ע טער םעק. ט ע פינ איקאו־■ סינ

 ראובן פון הױז־פארטי פרײלעכע
 פון ״איקאד׳־ברענטש בױינין

ראזעל און לינדען
אג ט פ ז אין איז אקטאבער, טן12 דעם דינ י ו  ה

ען חבר פון ג מען ני ־ פרײלעבע א פארגעקי ז י  הו
ען װעלבע■ ■מעראן, חברים די פאר פארטי נ י י  ז

ע עבענ עג ערג װע און איי טי ק  ראובן אין םוער א
נין י רי ען פון יברענטש איקאר ב ד  ראזעל׳ און לינ

ױ . נ י רז שוי קט האבן חברים אלע דז םגעדרי  אוי
נג רו ע ט ם אג״  די פון ארבעט גוטעיר דער פאר ב

שן און חברים װינ ע ײ ג ענן א ז קל לי אמענ־ ג  צוז
טע סך א און לעבן עזונ יארן. פרונטבארע ג

םענד חבר האט טאםטמײםטער אלם  אלעמען דו
ז עס באגײםטערט.  געיװארן געשאפן באלד אי

ף דאלאר 5 ן דעלעגאט א פאר הױצאות אוי ״  ק
אן ט שינג רן צו װא  פאגראמען די געגן פראטעםטי

ן לן אי טע פוי םעגד חבר׳ ז דו װיילט אי  נע־ דער
ז עם דעלעגאט. אלם װארן ך אי  גע־ געשאפן אוי
שע די פאר $5.50 װארן קעמפער. שפאני

ר טע און מעראן הנ  גע־ האבן מעראן הבר׳
ר האלטן ע ״ ע ז נ ״ ן און רעדעם ש אי  אלעמען ה

ײ אז פארזיכערט עטן מער נאך װעלן ז  ארי
איקאר. פארן
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קאל. װילמינגטאן, פון בריװ א
טאג ט, פריי װנ  האבן אקטאבער, טן22 דעם א

רופע א ש דעם פון חבריטעם ג  און לאנג־ביט
ײג איקאר מקגםאן־פעדרא װ רט צ עפי רכג  םור־ א דו

ערמאן מערי טעיךזבר פאר פארטי פרײז  צו פי
ײט דער עלעגנה ר פון ג ט אי ונ עז  נאך װערן ג

ײ אפעראציע. שװײרער א ײן ב שן געדעקטע ש  טי
ט א און רטן גו ט סערווי ײ אלצ ם האבן מ  און חברי

טעפ םט הבר׳ טע די באגרי ערמאן חבר׳  און פי
ט האבן ק םגעדרי ײער אוי ד ז ט פריי ק איר מי רי  צו

ך שט־עלן ף זי ר אוי ע אלם פאסטן אי ױו  אקט
ט איקאר־טוערן. ען א.יז אינטערעםאנ  װען געוו

ר ג ,פיערמאן חבר מאן אי די םנ רי אג ר, ב  האט אי
ך ם פאלגט זי א־ באקלאגט, זי ט אי ט און ני  טו

ײט, ארבעיט ף און קראנקער־  זי האט דעם אוי
ך װעט זי אז געענטפערט, י ײטער או ט װ  פאלגן. ני

ײ ז געלעכנתײט דער ב  געווארן געשאפן אי
 דעם פון ארבעט שעפטום דער פאר דאלאר 40

ן איקאר שאן. אי דז בי רא־ בי

אנחשעלעס לאם פון בױװ א
םן א כל יקודם רוי  פארדינטע און דאנק ג

ער פון אנערקעגונד. ע אונז צי א אניז רג  פון און א
ר עכן דעם פאר פערזענלעך מי ל װיינ ע רג ע ס  אוי

כן, ״ ריי ן ס ען, אין םײ אינהאלט, אי םז  אוי
• נומער נא׳װעמבער ״ בן ע ל ײ ר ״נ  אלע מעגן מי
ט שטאלצירן ר אים• מי ט װעלן מי  אונ־ אלע מי

רן קרעפטן זערע בי ע א פארשפרייטן פרו ס רוי  ג
עקזעמפליארן. צא־

ר ווי ט אי ס ײ ן װ י ר תאבן הסתם, מן שו  מי
װאך, ט םע א געתאט ה• ד- טן17 דעם מי רוי  ג

מונג ע רנ טע דן די פאר אונ ן אי • אי לן ער פוי  אונז
 צװעלף איבער צוכעטראגן האט ארגאכיזאוציע

אג גרעםטעד דער — דאלאר הונדערט ײטל  ב
 װ• ל• א• דער אתוץ ארכאניזאציעס• אלע פון

, אן י ך האט װאס ױנ  גאנצע צוגעטראגן אוי
ט נ ז י ז דאס דאלאר• טו  װאם מאל׳ ערשטע דאס אי
די ט׳ אן א י ײליכט ױנ ך באט י ט ז ז מי נ ן או  אי

אקציע• אן
רן מיר ײ א פלאני ר יאר׳באל• נ  שטרעבן מי

ען צו ײגג ם א באל אט׳דעם צו בר מו י נ  פון מי
ט 4 ג ז י ר װעלן קירצלעך מענטשן• טו ך מי  זי

טכלידער דער צו נעמען ״ און מי בן ע ל ײ  ״נ
קאמפאניע-

םעקרעטאר. קערטמאן, א

אנטאניא סאן פון ברװו א
קן מיר ך שי  פאגרא• די פאר דאלאר 5 איי
רטע דן מי ן אי לן. אי ר פוי ־ ארע מאכן מי י ו  נ

ע ת טיג ן קאגצערט. דעם פאר הכנו  דער אי
ר שי ע אראנז ט מי א ז ק  פארזיצער; שײפער, חבר אי

ײן, הערי שט אן, אדן םעקרעטאר, עפ פ ד װי א  ד
 ארבעטן חבר׳טעפ איון הברים אלע קאםירער.

פן צו כדי יבינען די װי ־ מער װאס פארקוי  בי
ז .יעם לעטן. ײן גאר אי ט, םפק ק  קאנ־ דער אז גי
ן װעט צערט ״ םער א ז חבר׳- די . דערפאלג גרוי

ך װעלן וואס מעס ען זי ענ פ ײ צ פ ן אוי  פאר־ אי
פן גן װעלן בילעטן קוי פרעמיעם. קרי

םעקרעטאר. עפשטײן, ה.

 און פארק עזבורי פון ברװו א
בענק רעד

ך דעם פארדאנקען צו ן באזו ו  אפ. הבר פ
ײן שט ז, בא עפ נ ך האט או י פי ארבעט די ז בי  א

פ אלע פארבעםערט. רי ן הב טעפ או  האבן הבר׳
ט אג עז ײן צו צוג ױו. ז ר אקט שדאפן האבן מי  בא

טן צו ײ ג דעם ב נ טי שטאג פון טאג מי ז דאנער י ו  א
ר זונטאג״ ט וועלן מי ען באשלוס דעפ מי נ װי ע  ג

ג, אכי פ װיי ר זועלן ערשטנפ, צ  בע־ א האבן מי
ך, םערן ם, באזי ײטנ װ ר װעלן צ  נדער האבן מי
ט ײ רעלע פאר צ לטו ער אחכעט. קו ר אונז לטו  קו

ען, יצחק חבר דירעקטאר, רי ע ז מ ן אי י  צו־ שו
ר ארבעט. דער צו געטראטן ך האבן מי י  בא־ או

ײערן צו שלאםן ג דעם פ צי אנ װ גן צ רי א ײ י ל בי  ױ
אג םאװעטן־פארבאנד, דעם פון ט  דעם זוג

ט דעצעמבער טן5  באנקעט אדן קאנצערט א מי
כעקי־עטאי -•

באפאלא פון בריװ א
ער אפ פארום, אפן אונז  געהאלטן װערט װ

אג יעדן ט ט זונ װנ ן א ערע אי מערן אונז צי ב־  קלו
ך ־אלט ן זי ען אי קל װי ט ד אנ ע יי ט. ז  כזיר גו
ן האפן י רט שו עפי רכג  א״־יף פארומס אפן דרײ דו

ע די דיג  פ. א. און א. אי. םי. טעמעס, פאלגנ
שער ל״ אװ ף אגפאל יאפאגעזי י ע, או  די ביג

ע צי טו טי פ אנ ױ פון ק ט יארק נ ײ ט  ״רע־ליגיע און פ
״. די אין לן ז טעמע לעצטײ די שו  פון אי

ײנלעכער װ םערגע ט, אוי י קי ג טי כ ל װי  דער װיי
ט דאפי, בישאןז חיגער לף דער מי פ פון הי פ:י  ר
כע א אן פירט װאלדי ע ג צי א ט ־ זאל מען אגי נ  איי
רן ע פי ן רעליגי לן. פאלקם די אי שו

רט האבן מיר עפי רכג ע אן דו ט אנ אז מפ  אי
ג רונ ע ג דעם לפבוד פיי צי אנ װ גן צ רי א י י לז בי  ױ

 קררץ אהרן הבר םאװעטן־פארבאנד. דעם פון
װען איז ט דער רעדנער. דער גע װנ ז א  בפלל אי

רט רכגעפי װארן דו פײערלעך. אמת גע

םײקרעטאר. װאלק, איציק

דעטראיט פון בריװ א
ט קט ני ף געקו י ער װאס דעם, או ־ אונז  אי

ע צי א ז אני ז ג ב אי לי ע צו ם װי ע ת ג בו  אפגע־ סי
װארן שװאכט ער און גע װ אונז טי ק ז א ער אי  זיי

שרײנקט, ר װעלן בא װעגן מי םט רן פונדע רפפי  דו
ז װאם קאנצערט ד־עם גז פאר אי ט או בנ ײ צ ע  אנג
אנאלער דער פון ױו נאצי ט קו ע קז טע, ע מי  פאר קא

אג, ט דעצעמבער. טן12 דעם זונ
ש דר. הבר ך האט בעני טען זי עכו טערג ײ  א

רן צו י ז לי בי א ם צאל א מ פן צו חברי ־ פארקוי  פי
ר און לעטן׳  דועט קאנצערט דער אז תאפן, מי

ך ען זי נ רוי ט ק דערפאלג. מי
פעקרעטאר. רובינשטײן, .П א

)1937 (דעצעציבער׳ נײלעבן



п ״איקאר״־ברענטש, מעדעם
לןליװלאנד

ען מעדעם גינאו ער י נג פרו לו י  האט אפטי
ע ?דן א נ י ע פי אצי ז י אנ ן ארג  קליװלאנד. אי

האבן ר מי ע נ  װעלכע פון מיטכלידער 40 אי
ן ע נ ״ פ ד ע נ װעז ן די ביי אנ ע ג נ טי  ארום מי

ען. 2520 ר פרוי ן אפ האלטן מי ע ג נ טי  יעדע מי
ײן ?כן. 2 נו, א טי  דער — געשעפטלעכן א מי

ג א צוטער נ ײלו װ ר  װעלכן בײ פארטי אדןיר פא
לעך עםוערט  דאלאר פאר א געשאפן געװײנ

 אק־ טן22 דעם צװעק. געזעלשאפטלעבן פאא
ז טאר ט אזא אי װנ  געװארן דורכגעפירט א

ן ספעקטאר, ביתבריטע  נאװעמבער טן5 דעם או
טע ײ — ז גראדע פוירל. חבר׳ מאנאט דעם אי

א־ז םפעקטאר הבר׳טײ די װי יאר 20 געורן
־ונטן א; 2 די ען פארהײראט, ן ײנ ז ע ‘פו נ י י ז
זיי־ עם בבוד. ער אין זיי געװארן דוגעפירט
יוארן **«׳ ייני־רי ו.ז זיי געלעכגהײט דער נעןבײ

ך י געשאפן או ז עם און אי דרענטש פון טהת
שע פאר דאלאר 10 גע־רן  װעל־ קיפדער שפאני

קן יר פע ״ אפ. דא שי ״ נעקםטן דעם ב ו נ טי  מי
 ״מארד-ן־ עליף, חבר װעט נאװעמבער, טן23דענ

דן פרהײט״־פארװאלטער,  דער וועגן ריי
ט״ ״מ־גן י הי י רי ן פ  װעט דעצײמנער טן1 דעם או
א ײ ״ ז ״ ״לאנטשאן ן טאבאקמאן טע’הבר ב  אי

ן הו אמע גאנצע די או יננ ן װעט אי י י פארן ג

דעפידס גדענד פון בריװ א
ז ;נדלעך גן צו געלונגען אי ז דעם קרי חלמו

 װעט װאם קאנצערט, איקאר דעם פאר תאר תון
 דעצעבז־ טן14 דעם אװנט, דינסטאג פא־ומען

ען מיר בע ײנ ן ז י טן שו א עטי ג  אלע צו צו
ע ג י ן ו ת נ ו נ נ ן ה רן פו זי לארי  אונטער־ די פאפו
עונג ן : פן או ר בילעטן. פארקוי  אנ־ װעלן מי
ע אלע נעען כ טי י ו ן נ טלען מעגלעבע או  צו מי
 םיי דערפאלג, א פאר אונטערניעמונג די מ»:ן

ן בכלל פינאנציעל. םײ מדאליש, ע ג ״  אוכ־ אלע ז
דער זעע טכלי  אונ־ דער פאר באגײםטערט מי

ג נ ו מ ע מ ן ט ז דאם או ע בעסטע די אי  גאראנטי
נג אזדי מו ע טערנ נ ײן וועמ או דערפאלג. א ז

, ל. י ק ס ל א ד א םעקרעטאר. נ

פיטםבורג פון בריװ א
 פארגעקומען א,יז װאם פרידן־קאנגרעם, דער

גז בי ן או ן טן27 טן,26 דעם שטאט אי  טן28 או
 היפש א געהאלטן אונז האט חודש לעצטן פו

ן באשעפטיכט בי:ל י או ו  אביםל האט ארום אז
ער געיטץ  נאך באלד איקאר־טעטיגקײט. אונז

ר האפן קאנגרעם דעו ך מי י דער ז מען װי  גענו
ן ארבעט, דער צו ר או ן האפן מי  קו־ די אי

ע ג ט װאכן פאר טעדי ו  װעלן ׳באזונדער מאכן. ג
ך מױ ן ארײנווארפן זי  װאם קאמפאניעם, די אי

ען צט שטי ט־ די װי איקאר, דעם פאר אי  מי
ן גלי־ער ע או ״־קאמפאני לעבן י י ן ״נ  קאנז־ די או
ט 25 פארן פאייע נ ז י ו פאנד. דאלאר ט

 דער פארדאנקען צו ברענטש, אוקלאנד דער
ן גונער עט איבערגעגעבענער או ן ארי  חבר׳טע פו

 מער פוניקציאנירט םעקרעטאר,־ אלם פאיל
י רעגולאר. װײניגער ו ז אז ך אי י  דער או

 אפפער־ דער פארדאנקען צו ברענטש, ענד ט1אי
ט ײ ק ג י ל ן װ טע פו רי ן ליף חי אלם באזונדער או

ײ װאם רעזולטאט, ם אן דארט האבן ז ע ענ ג ״  א
ן צענטער םע א או  יבאפעלקערונכ אידישע• גרוי

רט אני קצי ט גאר ברענטש דער פונ י ן שלענט נ  או
ן אלע האט ט נ י םז י ו קלען צו א ך אנטװי י  א.ין ז

םע גאנ־ן א רוי ן ג ע או ױו ע. אקט ארגאניזאצי
, ל. ק י ל ^ ר א שטאט־קאמיטעט. פון םעק. ה

װאשינגטאן פון ברװו א
ל איך ר אז באריכטן, אוײך װי ך האכן מי י  ז

ײער ט אקטייוו ז ג י ל ״ ט א ן ב ת די אי  פאר הבנו
ן מארש פאגראמען אנטי דעם ״ . ק טאן נג שי  װא
ב אוגזער פאר באטראכט דאם האבן מיר  אלם חו

. ר האבן חודש לעצטן טן28 דעם איקאריסטן  מי
ט־ פאר טאג קענװעםינו. םפעציעלן א געהאט  מי

ר ג־־ידער. ײטן מי ך גר י ן ז י  קאנצערט, צום שו
ך פארקומען װעט װאם װא ט ט, מי  טן20 דעם אײנ

יאנואר.
םעקרעטאר. שאפירא, ס

םינםינעטי פון בריװ א
ג אלגעמײנעם אן בא נ י ט ר פון מי ע ז נ  או
ז איקאר ן צו געווארן נאשלאסן אי ר ע ״  דעם פ

ג צי אנ װ גן צ ארי ״ י ל י ב ן ױ ־ דעט פו  םאװעטן
ף פארבאנד י טן א או אנ מפאז  דעם בא אופן. אי

ג נ י ט ר האבן מי ען א«ויך מי ט ו ענ פג י ן דעם או י  עג
״ בן ע ל ײ ן ״נ דער די או טגלי ע. מי ר קאמפאני  מי

ך האבן י ו פיקאטן די פארשפרײט א  פאר םערטי
ט 25 דעם נ ז י ו  עקזןך אונזער פאנד. דאלאר ט

ע ױו ט שטײט קו צט בא ע די פון אי דיג  פאלגענ
ן •הברים ט, טש. קאין, א. חבר : הבר׳טעס או  לעװי

, ל. האפמאן, דזש ן אפי ײ, א. פידלער, ה. ג װ  ש
 פי־ םויפער, מאקם, הבר זאלקאװער. ם. חבר׳טע

 און רעק. טענעגהאלץ, מ. ;םעקרעטאר נאנם
ן פעקרעטאר, קארעםפאנדינג  גערצמאן, פרעד או

קאםירער.
ן. םעקרעטארי טענענהאלץ, מ

אנדזשעלעס לאס אין פײערוננ כראדיעזע
 מאנטאג, אנדזשעלעם, לאפ
 .1937 גאװעמיבער, טן29 דעם

—:אלמאזאוו הבר ט״עירער
ײך ם װעט א װי  די װעגן תעירן צו פרייען גע

ג גרויםער אוגזער פון רעזולטאטן נ ו ר ע ״  — פ
 האבן מיר װאם — םאװעטן־פארבאנד יאר 20

אװנט. נעכטן דורפגעפירט
ן ר : קורצן אי כ תאבן מי

ז •ם ראבנ ־אראי עי סג י י׳ליארו

ן ׳בבלל וױעלט גאנצער דער ״ או  ם
טן־פארבאנד ן בפרט, רוי  םפעציעל או

פגעטאן האט םאוועטן־פארבאנד  פ אוי
מאסן. דישע

ט זאכלעך, זײער טן און פאקטן מי מענ א־ו  ד
ל, פאװעטישער ז־;ר האט  אויז יװעלכער קאונםי

 םאן־ פון פײערוכג דער צו געקומען פפעציעל
ן ארויסגעבראבט — פראנציסקא ן אי י י  לאכגער ז

ן  דער צו באגריםונו. אינטערעםאנטער הענםט או
ן פײערונג. ״ ז רעדע ז  געװען הויפטזעפלעך אי

ף באזירט י י װי אידן־פראגע, דער או ו דן אז  אי
ן צאר, אונטערן געלעבט האבן אק־ די װאם או

ען ג פײערונ איבער <בט
ײן — פ א פײע־ די ג.

נאװעמבער, י :יטי ד י או
מע נען ע־ו ג פײערדענע.
י דעם פון א־ : די רן

ען ג אונ באצי פאר ײ .ד, פ
נאוועמנער, דעם פאר

ינגע צו ברי * Уד*יר װאם ,
__ רוגפ אי־ די אר

ײן צו פארפליכטעט זיך האבן אוײנער ט ף ש י  או
ן װאך דער צן או פאטע־לאנד. אונזער באשי

נג די  די צו מתנה א צו־צוטראגן — זאמלו
שע די ן פיאנערן אי  העלפן צו בירא־יבידזשאן אי

ע די אויםשטאטן ג בערי ײלן אי ן ט  דרו־ דער פו
ר״ ע  .$550 איבער אריינגעבראכט זזאט — ק

ג די ן נעמענ י ײ אז באטראכט, א װ םע צ רוי ג

ט 9 איבער ואו נ ז י ו ־ מענטשן ט י י ז

ע טאבער צי אוז וײיב״יהאנ רעװאלו ' ‘י у - ־ ׳< *

ט זײער געװען ג א פאר צוגעפאםט גו נ ו ר ע ״  פ
ע פון ש די ־ א דורך דורבגעפירט מאסן, אי די  אי
ע. ײר מאםנארגאניזאצי

 ארן צוגעפאםט געװען אויז בכלל פראגראם די
ז ן געווען אי ; אי אנ קל ײנ ט א  טוב. יום דעם מי
ז עפ ך אי י  ראל שענדלעכע די געווארן באטאנט או

ע די װאפ ש די  כע־ האט פרעסע רעאקציאנערע אי
ן שפידט ט ״פארװערטם״ דער םפעציעל או  מי

ײן שער ז ײאי ארד ײםגוו פן אטאקע װ י ך או ט ד װ א  ס
ן פארבאנד ײן אי  טן7 דעם לײט־ארטיקל, ז

דן הונדערט 14 איבער די :אװעמבער.  װאם אי
קט האפן זאל, דעם אנגעפילט הא־ן םגעדרי  אוי

ן עגמריםטונג, ט או קגעװארפן פאראבטונג מי רי  צו
. די ען ג קונ לדי װי אלע דאפ, נאר נישט פאשו

פרײנטדעפע פאר

ן איקאר ד־ער  געשלאגן האט אנדזשעלעם לאם אי
ן טיפעװארצלען, ע די אז או ש די  מאסן אי

ן אנערקענען ע די אפ שאצן או װיבטיג  געזעל־ ׳
ן ארבעט שאפטלעכע ן איקאר, דעם פו  מער או

ע ברײטע די אז אלץ, פאר ש די ען מאםן אי ײנ  ז
ט געטרייע און איבערגעגעבענע ן פרײנ  דער פו
פאװעטן־מלובה,

בעריג אגן, צו אי ד, אז ז ם די מי י תנ חו  פון מ
ען שמחה, דעי ײנ רן געװען ז ן צופרי ו  דעם פ

ן דערפאלג. ד זאל װאם או ך אי ײ  אז זאו־ן, א
ען ג אנ עג םג ז אוי ן צו דאם אי ײ  די קאפ... מ

ען חברת ײנ נג דער נאך ז אמלו  צו אוועק פארז
ר ם מי ״ ה ן א ט או הא ר מ׳ י ף געװען משמח ז י  או

פן חבר׳יש־ג־עמיטלעכן א י ז או ן שפעט בי  דער אי
. נאכט  ארײן

,אקשעק ציע
י ו ך חאט אז י ט ז םע א פארענדיג רוי אקציע, ג

 גאר צװײטער, א צו צו גלײך טרעטן טיר איז
םן דעם אקציע, גרויםער י רו ר ג א ײ־י  װאס באל, נ

רן גײיען מיר ן דורפפי עי אי ײנ ר א־ םיש ט די י  או
ר װאו ריום, ט 5 אז דערװארטן, מי כ ז י מענטשן טו

דזשאן רא־כי גרומ. בי
קרופין. נ

25)1937 (דעצעכיבער׳ ני״לעבן







װײנשטײן י.

 ליטעואטװ־ און הולטװ־ שטאטישעו נױארסער
ארבעט דער בײ דעפארטמענט

 ליםערא־ א׳ון קולטור־ ניי־דערװײלטער דער
ױ דער פון םור־קאמיטעט  איקאר יארקער נ
ין האט ארמאניזאציע ײ שו ײן נ  מי־ ערשטן ז

 םײ ארבעט, פון פ־אגראם א אנגעצײכנט טינג
 ו.עו.נטן שטאטישע די פון איקאר־צװייגן די אין
־ און לאנדםטאנשאפטן די אין ם״ און אן  ױני

קערפערשאפטן.
: טעזים דער ו.עװארן אנגענומען איז עם

די שע בר״טע די באקענען צו :  פאלקם־ אידי
ט נזאסן טן און אויפגאבן די מי  פון טעטיגקיי

/ ר׳ א ־ אי  דער־ דערפאלגר״פער דאפ מען קאן ״
 פארוױידערישע און קולטורעלע דורך גרײבן

 געװארן באשלאםן איז דערפאר און מיטיגכען.
 זיי איכןאר־צווײגן, אלע צו רעקאמענדירן צו

טן יעדן זאלן װיי ג פערטן און צ נ טי  אין מי
רן חודש רנפי ען, קולטורעלע דו טיגג  װעל־ צו מי

 אײנ־ די א,ון מיטגלידערשאפט ברײטע די בע
 װערן. אײנ,;עלאדן זאלן געגנט פון װאוינער

ן ״ טינג דער זאל חודש אין מאל א מי  קולטור־
 מאםשטאב גרעםערן א אוין= װערן דורכגעפירט

ט  און קולטור־דעפארטמענט, פון לעכןטאר א מי
ב  פארלייענער, א פארװײלער א מעגלעך אוי
 די פון טענזעם די זינגער. פאלקם־לידער אדער

ן קאנען אװנטן קולטורעלע י  אוגזער איבער : זי
 אנדערע און ״האמער״ ״נײלעבן״, זשורנאל

אויםגאבן.
 קול־• שטאטישער דער גרײט־צו חודש יעדן

־ א איבער קאנםפעקט א טור־דעפארטמענט  װינ
 פייערונג״ יום־טויב׳דיגער אדער געשעעניש טיגער

 בא־ דעם פון טוער אקטױוע די װעלכער דורך
װייג טרעפנדן  קולטור־ פון מיטכלידער און צ

־ האלטן צו זיך גרייטן דעפארטמענט ליי  א״נ
לעקציעם. און טונגען

ך איז דולטור־דעפארטטענט דער  גרײט אוי
 לאנדם־ יעדער צו לעקציעם פדייע געבן צו

ברענטש. רינד. ארבעטער מאנשאפט־םאםײעטי,
 פארלאנ־ :אר עס װעלן זײ װען וניאן־לאקאל, י

 עטלעככ געװארן ארויםגעשיקט א.יז עס גען.
 ארגא־ אויבגדערמאנטע די צו ברייװ הונדערט

ײ באקאנטמאבנזליג ניזאציעם,  און דעם, װעגן ז
ן װעט אפרוף דער אז האפן, צו איז עם ״  ז

צופרידנשטעלנדער. א
ען נאװעמבער הודש דעם  דורכגעפירט זיינ
 םאװעטן־ יאר 20" װעגן לעקציעם גייװארן

ײגן אלע אין פארבאנד״  אין און איקאר פון צוו
 אינטערנאציא־ פון ברענטשעם צענדליג עטלעכע

ך ארדן, ארבעטער נאלן  אנדערע עטלעכע אין אוי
 האט קולטור־דעפארטטענט דער ארגאניזאציעם.

 פולטור־ דעם קאאפעו־אציע פולםטע די געגענן
 לעדך אידע געשיקט און ארדן פון דעפארטמענט

 געװארן. פארלאנגט איז עם װאו איבעדאל טורן
 פון קולטור־דעפארטמענט דער אז האפן, לאמיר

טן קאאפערירן װעט ארדן  קולטור־דעפארט־ מי
טן איקאר פון מענט צוגריי  אי־דן־ די אין צו

 דער צו מערץ חודש איין פײערונגען ברענטשעפ
ג רונ ע שאן״. יאר ״צען פון פ״ נירא־בידז

 דורכגעפירט װעלן דעצעמבער חוױש דעם פאר
 איקאר־ אלע אין אװנטן שלום־עליבם װערן

 ארגאניזאציעם, אנדערע אין און ארגאניזאציעם
 װאס מתנה, גרויםער דער נזיט פארבינדונו. אין

ט ״טארגן־פרײהײט״ די  ל״ענער אירע צו גי
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 ארויס־ שוין איז קאגספעקט דער באנד. א םענט
 אײנלײ־ און לעקטארן אלע צו ;עװארן געשיקט

 שוין איז צוגרײטונגס־ארבעט די און טער,
געװארן. ד.ענזאנט
ען עם ײנ ע די :עווארן ערװײלט ז ״ טי  נוי

ט אינצופירן פונקציאנערן  און קולטור־ דע׳ם מי
ײ ליטעראטור־דעפארטמענט. ען ז ײנ  לייזע־ א. : ז

, י. ; םעקרעטאר ראװיטש, ן ״ ט ש ״נ  ארגאנײ־ װ
 לי־ פון דירעקטאר מאלצטאן, חבר׳טע און זער

טן אפים דער טעראטור־דעפארטטענט.  שטא־ מי
 דעם ו.יבן לעבאװיצקי, הבר םעקרעטאר טישן

 חבר׳טע קאאפעראציע. פולםטע די דעפארטטענט
 פאררעננט, לאנו. שוין איז װעלכע טאלצטאן,

ם און  אין םטאכאטאװצעם די אלם רעכט, מי
פן איקאר  אונזער פארשפרײטן פון ו.עביט אוי

״ זשורנאל ענן ל ײ ײע רעקררטירן און ״נ  טיט־ נ
 אז באײיזץ, אויצט האט אי־אר, פארן גלידער

 ״סטא־ ערן־־טיטל דעם פולשטענדױ. פארדינט זי
 איבער פארקויפט אלײן האט זי ;כאנאװעץ״

 אינ־ און פראכטפולן דעם פון קאפיעם 800
מער האלטםרײנן ײלעבן״ ױבילײ־נו  פון ״נ

ט און גאוועמבער, חודש ם איר מי אז טוזי  און ענ
 חברים צאל א נאך אנגעשטעקט באגײםטערוגג

 האט זשורנאל דער אז אזוי חנר׳טעם, און
םע א כעקראכן  חבר׳טע און פארשפרײטונג, גרוי

רן אין איצט האלט מאלצמאן  שלאו.־ א ארגאניזי
 זאלן װעלכע חבר׳טעס, און חברים פון בריגאדע

 פארשפרײטונכ דער אין ,חודש יעדן העלפן איר
זשורנאל. א׳ונזער פון

 אפגעהאלטן איז נאװעמבער, טן6 דעם שפת,
ג א געװארן נ צו  קולטור־דירעקטארן די פון זי

 איקאר־צװייגן די פון ליטעראטור־אגענטן און
ױ אין ען עם איקאר. פון אפים אין יארק ג נ ״  ז

ײגן. о פון פארטרעטער געקומען װ  י. חבר צ
ײן, שט ײנ  פארגעבראכט האט ארגאנײזער, דער װ

 דעפארטמענט ־ קולטור דער װאם פלענער, די
םקוםיע א נאך פאר. שלאד.ט ען די  פלע־ די זיינ

ט געװארן אגגענומען נער  פארשפרעכונג דער טי
ײגן, די אין דורכצופירן זײ װ  דערמיט און צ

שן איקאו־־טעטיגקײט די אויםשפרײטן  די צװי
מאםן. ברײטע
 ליטעראטור־דעפארטמענט קולטור־און דער
ם דא דריקט שן א אוי  אנערקע־ און דאנה חבר׳

ך האבן וועלבע לעקטאךן, חבריט אלע צו :ונד.  זי
ף אפג״רופן װארים  צו אויפפאדערונד. ך;י• אוי

 ארגאניזאציעם, די פ״ין טיטינו״ען די צו ו.ײן
״ רו.:׳.־הין ען ז ײנ  דער־ טיר געװאדן. געשיקט ז
ײ פון װארטן  דער פאר קאאפעראציע װײטערע ז

טיגער ארנעט. נוי

 װעלכע שלאגלער, שיקאגער
 אין אויםגעצײכנם זיך האבן

 םפעציעלן דעם פון פארקױןש
״נײלעבן״ נאװעמבער־נומער

 םפעציעלן דעם פון פארקויף דעם אין
ך שיקאגא אין האבן נומער םגעצײכגט זי  אוי

;על־ וואולווערט, :חבר׳טעם פאלגנדיגע די
 װארשע, לעפין, גערשינאװיטש, מאניא פאנד;

 קארלין, הענדין, ו־עללער, פאדלאגי, קאפלאן,
פעקולער. א״-ן ליך■

 פון קאטיטעט שטאט שיקאגער דער
 ־בי־יטעפ זעלבע די אז דע־װארטעט, איקאר״

ך און  חברים, צאל א אריך װי אנדערע, אוי
 צו פארזעצן ענערגיע מער נאך מיט זאל

״ פארקויפן ײלעבן ך ״נ  נןומענ־ די אין אוי
הדשיפ. דיגע

T H E  A C I D  T ES T
OF AN ORGANIZATION blES IN THE 
CLIEN TS IT SERVES NOT ONLY EFFI. 

C IE N T L Y  AND IN T E L ׳ ־ G E N TLY  BUT 
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"Special prices for organizations”

A R T  W O R K  
E L E C T R O T Y P E ' S

L I N E  C U T S  
В E N D A Y
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C O L O R  P L A T E S .
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טאדאנטאר
 פרעגק פ.
 ראזען ם.
 זעלעז ר.

 שיינער מרם.

 פריד מרם.

 גיבם טרס.
אן מר. מ ד  גו

בלום ב.

באגריסונגען
אן א. מ ט ײ  ט

 םטערן מר.
л שער
'-׳,־■װעכ ם.
 :גוב ק מ.
 בראון מ.
ער ר.  פיי
ײן י. ם

װ הערי  ראבינא
ד ה. װי י  די
 בראנפמאן ס.

עמבוי לענארד  ג
 קאצמאן מ.

 טראכאװ קארל
ץ ה. שי  ליפ

ען םעם פאנג  נו
רין ה. פא צי

 שאפירא א.
 קראוס י.

שאזעף סעם  דז
 קאלדאװ ר. ׳ג

 זאװעל
 ר.;טגער

ט ר. װי  לע

 אײדלםאן ל.
אן םעם ס אנ י

״איקאר״ בראנקס
קאהן ה. דורך געזאמלט

װעקםלער ד,.

 שװארץ ב.

טיין ר. ש רינ ג

מאם. דאקסבורי,
ריקלין דארא דורך גײזאמלט

פ פרידמאן פ. לי קאפלאן פי
פ קארעםקי מ. לי ברוקס פי
ק' ל. שגי שני־ידער ל. טאבאט
ער ג. װנ א י

איל. שיקאגא,
מין שא דז  טשעפמאן כענ

רין ב. כאסמאן א. א פ צי
ש י. באראק מ. פי

ן הערי י ײז פיש ה. ר
קראום ה. אםטר װ.

מ. אלעקס װ לא אגי  זװערםקי פ
װםקי ם. גאלדבערג י. בנא קלי
װ י. געלמאן פ. קא פעזי

רג ע ב פאזנער־ ר. פ״נ

 פון פרײנד ברײטאן
בירא-בידזשאן

װינער עטל דורך געזאמלט
םין ל. םילבער ר. דרו

פ לי ער פי סאלאמאן פ. ווינ
ער רוט פרידבערג םעם ווינ

באלטימאר
בענדאװ י. דורך געזאמלט

ק ײזי  איגנאץ א
 סעמועלם׳-!,[ י.

 םיגל גאםי
 קאץ לא־

 פורמאן מאקם
פאול ראזא

 פערל מארים
בין םערא  רו

 באגראד ר.

ער י.  קײז

קראגץ פ.

״איקאר״ בראנקם
לעפקאװיטש טש. בעל ט.
ס מ. שװארצבארד ב. שילדהאו
מערמאן ם. בלומאן י. זי

םװערנאװםקי ב. װאולף מײער
פיראטא ם.

איקאר אײלאנד םטעטן
הוראװיץ ה. דורך געזאמלט

 מאם בערטע און מארים
על רי ץ איז װי ר  הו

 פעלדמאן אנא
 איגל מאריס

ד פינללסאן םי

א. טאלידא,
שװארין ה. לסyם ו.
ש ם ט װי ראביגא ת*ענדלמאן ה.
אײבראמם י. ן ״ ט כ ד.
פעלדשטײן ם. בלום מ.
פערלמוטער ם. л у п פרי  װ.

װארקין ל. דר. ד yзרלמוטyר י.
דרובע י. ײז רyק ם.
ש י. ט װי ײבא ל שיינס מ.
װעקםלער ע. מור .D
ר י. קע לני װי п у м גרי  מ.

עגערט קען שײפ־עץ י
у. שפאן גרינ ראפאפארט מ.
ש ל. ט װי בא ליי שאר װ.
у. ס־עלס פרײליעך ו
ynyj ל. צ עריקני ו.
בראנדמאן ה. רײמעיר נ.
װילניער י. רטyמפyל ע•
פרידמאן ה. װײנבײרג ה.
װי דyפר ײ ד װDpyלyר .י
ן י. לי ט ״ ק ן גיעלמא ע-
ווע^ער מ. בין רו ,ו
וױעב־ער ל. hynys ה.
ל מ. רyמי ער בוי ל.

שארפמאן י. פערלמוטער ב.
у. לין ט װאלדמאן י. קיי
j לין ט ײ וועבער י: ק
ט מרם. גאלדמאן ר. אנ ז

 אינשורענם כײלם
אײרזשענםי

מענעדזשער. בארנם, ל. .1

מארקעט פיש כענקרעפט
םט. בענקראפט איסט 9

גראסערי כארדם
םט. בענקראפט װעםט 27

 פארטײ קאמוניסטישע
טאלידא פון

א. א. א. ,155 כרענטש

איל. שיקאגא,
רyלyה ה. םטאון
צקי ל. זאלו ײם װ

זאלוצקי מרם. רןyשט

רyלyקy מרם. םטאון ב.
קאלב־ער ם.

 א. א. א. ,84 ברענטש
דזש. נ. פלײנפילד,

ער די גרום פלאמיגער אונזער  בוי
 דער צו םאװעטן־פארבאנד דעם פון

ײט ציג פון געלעגנה אנ װ גן צ ארי  י
י. לי בי ױ

מינעםאטא פאול, סעינט
 הארצעער און פרײנדלעכער אונזער

 באפעל־ סאװעטישער דער צו באנריםונג
 מאםן אידישע די צו און פכלל קערונג
 םון ױבייצײ יאריקן 20 דעם צו בפרט,

םאװעטן־פארבאנד

כרענטש איקאר
פארזיצער אולאנאװ, מ.

םעק. רעק. בערלאגד, ע.
אגענט. ליטעראטור פרײער י. און ראםט ד.

 ארוץ, ארכ. אינטערנאציאנאלער
66 כר. װינטשעװםקי

ק, י. םעקר. װארה נ. פארזיצער בערני
אםט ה. םעק. רעק. ברים ט. ער י ״ז אנ רג  א

אגענט. ליטעראטור טוראװעך, כ.

אינק. לײםעאום, לײבאר פאול סט.
אן, י. פארז. קאלאף, אב. מ ב  פארװאלטער ליי

םעקי. רעק. טוראװער, ם.

ליײקאסע ארדן ארכעטער
במאן, י. צע לאצער, מ. פארז. ליי  פארז. ווי
קאםירער װארד, םעקר. לעװי, ל.
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״איקאר״ קאנאדער אינם דך הערט וואם
קאנפערענץ מזרח־קאנאדער

 אין װעט דעצעמבער טן19 און טן18 דעם
 קאנפע־ מזרח־קאנאדעיר די םארקומען טאראנטא

 פרײנט און ״איקארניקעס״ די ״איקאר״. פון רענץ
 און פארזאמלען זיך װעלן ׳בירא־בידזשאן פון

 פלאן א אנצייבענען אופן קאלעקטיװן א אויף
 און אויםב־ײטערן העלפן זאל וואם ארבעט, פון

 אין באוועגונג בירא־בידזשאנעיר די שטארקן
לא:ד.

 דעלעגאטן די װעלן קאנפעדענץ דער ב״
 בארינט אויםפירלענן אן אויםהערן געסט און
 וועגן אנראמאװיטש, ח. סעקרעטאר, גענעראל פון
 ו.ע־ װאם ראזעגפעלד, ש. איצט ביז ארבעט דער

 װעט מערב־קאגאדע, איבע־ טור א אויף זיך פינט
 באװעגונג ״איקאר״ דער װעגן גרוס א אפגעבן

 ־א•3 י־אלד, ש. דר. לא:ד. םון טײל ענעם1 אין
 האלטן װעט מאגטרעאל אין טוער כלל סינענטער

 אין אידן די פון ידבן רעם װעגן רעפעראט א
האװעטנפארבאנד.

 פאלגנדיגע אויפנעמען װעט קאנפערענץ די
 אז דעגלעכקײט, די באטראכטן )1 :פראבלעמען

 אויפ־ )2 בירא־בידזשאן, פון קינדער די
 מתנה א שיקן צו קאמפאניע שעפטום א נעמען

 א אויפנעמען )2בירא־בידזשאן, פון קיגדער די
 לײענער נײע שאפן צו קאמפאניע א פאר פלאן
 מיט־ נײע אר״כעטען פאר און ״נײלעבן״ פאר

 װאס בױרא, לעקטארן א אײנשטעלן )3 גלידער,
 מיט ארגאגיזאצלעם אידישע די באזארגן זאל

 םאװעטן־ אין לעבן אוידישן דעם װעגן רעדנער
 אײנ־ )4 בכלל, וועלט דע־ אין און פארבאנד

 זאל װאם פרעפע־ביודא, שטענדיגע א שטעלן
 אידישע די צו באריבטן און נייעש צושטעלן

 םא־ אין לעבן אידישן דעם װעגן צייטונגען
 ברא־ צאל א ארויםגעבן )5 װעטן־פארבאנד,

 װיבטיגע אנדערע רײ א פארהאנדלען און שורן,
 איצטיכן דעט בא שטייען װאם פראכיעמען,

״איקאר״. דעם פאר מאמענט

ראזענפעלד ש. פון טור דער
 אויף איצט ;יך כעפינט װאס ראזענפעלד, ש.

 אינטע־ די אין מעיי־קאנאדע אינער טור א
 קומען װעט ארגאניזאציע, אונזער פון רעםן
 די פון דעצעמנער. אנדזויב אין טאראגטא קײן
 געקומעז זיינען װאש באריכטן איצטיגע שיז

 ער װאס שטעט, די אין אז זיך, מיר דערװיםן
 פיל אנװעזענהײט זײן האט באזוכט, שוין האט

 די פון ארבעט די פארשטארקן געהאל&ן
ברענטשעם.

 א־־גאגיזירן געהאלפן ער האט װיניפעג אין
 אין םאװעטן־מאכט. יאר 20 פון פײערונג די

 פון ברענטש א געגרינדעט ער האט רעדזשײנע
 ארבעט. גוטע טאן צו פארשפרעבט יװאם ״איקאר״,

 אנגע־ דער איז ברענטש דעם פון םעקרעטאר דער
 קאל־ אין ליפשיץ. מ. שטאט, פון תושב זעענער

 א געמאנט אים פאר חברים די האבן גארי,
20 וועגן גערעדט האט ער װדלכן ב״ באנקעט

 ״איקאר״. פונם דאלע די און םאוועטן־מאנט יאר
 לייענער נײע 28 .־.עשאפן ער האט קאלגארי אין
״נײלעבן״. פאר

״נײלעבן״ פאר קאמפאניע די
 פאר־ צו אויספיר־קאמיטעט פון רוף דער

 װערט ״נײלעבן״ פון צירקולאציע די גרעםערן
 קו־ עס מיטגלידער. די פון אויפגענומען גוט
 הברים םובםקרײבער. נײע װאך יעדע אן מען

 זשורג>$ל. דעם פארקויפן אין איוים זיך צײבענען
 איבעט דער אין אוים זיך צײכנט טאראגטא אין
 שיף חבר ברענטש, מענער פון זעלינסקי ־בר
 םון פרידמאן חנר׳טע און קלוב יוגנט פון

 אליין האט פרידמאן חבר׳טע די ברענטש. פרויען
ע 20 ארום איצם ביז געשאפן ״ כובסקרײבער. נ
 באו.ריכ.־נגען שאפן פאר קאמפאניע דער אין

ל״ דעם פאר  זיך האט ״נײלעבן״, נומע־ ױבי
 אלײן האם נזאנטרעאל מאנטרעאל. אויםגעצייננט

 באגריסונגען פערזענלעבע הונדערט פיר געשאפן
 ארגאניזאציעס. פון באכריסונגען צאל א און
 אדום געװארן געשאפן זײנען טאראנטא אין

 און באגדיםונגען פערזענלעכע הונדערט צװ״
א:יזאציעס פון ;אגריסונגען צאל א  און אר;

 אי:זי:ען. ~,אט טען רוען געשעפטלײט. ־לײנע
 איז איז ז“:א־.ריב,־:ר. פאר קאדפאניע די אז

 זעדבער ז־ער אין געווארן געפירט טאראגטא
 פ־א-ױג־ די פארגעקומען זײנען עס װען צ״ט,

 באטדאנטן רעזולטאט דעפ מען מער. וראלן, ציעלע
 טא- פון זעלינשקי חברים די דערפאלג. א פאר

 זײ־ ־לוב י.ױ.גט פון שיןז מ. ברענטש, ראנטאר
טאראנטא. אין שלאגלער די נען

שפאניע פאר הילןז
 דער האט הדשים לעצטע די יפון נזשך אין

 ־ונ־ 5 צו נאענט געשאפן ״איקאי״ קאנאדער
ט דעם פא~ דאלאר דערט ױני ױן־ עט  פאר און :

שפאניע. אין באטאליאן, נזעקעכזי־פאפעניו דעם
־אר״ ״אי א ן פו אגי פאיס ני : גאמפל :ר *”ל״
קא־ < 1י•«« דאדאר. 150 ארום געשאפן ײז א־ האט
בא־ - י -» ו / ג א I י ג העלפן 1 ט ט״ט י נז
ה:ר צום ברמו א שייקט צװ.ע <ט fn טאליאן
ײו ז פאר 'באדאנקט װערט ער װעלכן איז גאמפל,

ארבעט. גדטער

 פון פײערונג דעדפאלגדײנע
סאװעטן־מאכט יאד 20

 װיניפעג אין דאזענפעלד ש. פון באזוך דער
 פון ארבעט די א״״יפלעבן |עהאלפן פיל ־אט

 די האבן איניציאטױו זיין אויף ״איקאר״.
 א ארויםגעכן דאס איקארניקעם/אונטערגענומען

 20 פון פײעדוכג דער פאר סאוועניר םפעציעלן
 האבן םאװעניר דעם דורך םאװעטןץאבט. יאר
 פון בירגער די באנריםט מענטשן פיל

םאװעטן־פארבאנד.
 געװארן אדרעסירט איז מיטינג מאסן דער

 באזובט יאר לעצטן האט װאם וויקטאד, דר. פון
אויגן אײכענע זײנע מיט און בירא־בידזשאן

ט עס אזוי װי געזען  אידישײ די דארט זיך בוי
 פאר־ דער ראזענםעלד, ש. געגנט. אויטאגאנוע

 האט עקזעקוטױוע גאציאנאלער דער יפון טדעטער
 א:־ גערופן און מיטינג, דעם אדרעכירט אויך

 העלפן און ״איקאר״ דעש אין זיך צ־שליםן
באװעגונג. בירא־בידזשאנער די בויען

 פאר־ נײעי א דערוו״לט האט ברענטש דער
 דראש־ין חבר מיטגלידער. 21 פון װאלטונג

 מ. און פארזיצער אלם געװארן דערװײלט איז
םעקרעטאר. אלפ ק,־דין

 קאמפאניע פירן װעט װגנט־קלוב
מיטגלידער נײע פאר

 האט האט טאראנטא אין ־לוב ױגנט דער
 זײ װעלבע בײ פארזאמלונגען רײ א אפגעהאלטן

 רדע ״איקאר״. םון ארבעט די דיםקוטירט האבן
 קאמפאגיע א אנצוהויבן ׳באשלאםן חאט קלונ
 ױגנטלעכע. רי צװישן מיטגלידער נײע פאר
 רוף א ארויםגעבן זײ װעלן צוועק דעם פאר
 װעם קאמפאניע די ענגליש. אין און אידיש אין
טאגץ. א מיט דעצעמבער םון״ שליםן זיך

 אקטױון אן גענומען האט קלוב ױגנט ־ער
 באגרי־ שאפן פאר קאמפאניע דער אין אנטײל

 זײ ״נײלעבן״. נומער ספעציעלן דעפ פאר סוגען
 עפשט־ין א. מיט באאמטע דערװ״לט איריך האבן
 אלס עמבריאז חבר און פארזיצער אלם

םעקרןןטאר.

 ברענטשעס דרײ די פון מיטינג
טאראנטא אין

 אין ברענטשעם דרײ די האבן ־ודש לעצטן
 מיטינג, געמיינזאמען א אפגעהאלטן טאראנטא

 געװארן אויפגענומען זיינען עש װעלכן בײ
טינג דער פראשלעמען. װיבטיגע רײ א  האט מי

 מיט־ די וואם ארכײט, פון פדאן א אנכעצ״שגט
דורכצופירן פארפליבטעט זיך האבן גלידער

ן לעבו• אי
 זיך האט טאראנטא אין שדענטש פרויען דער

 דער אין ו.ליד װיבטיגן א צו אנטוױקלט
 עקזיםטירט כרענטש דער ״איקאר״־באװעכונכ.

 דער אויף געקוקט ניט אבער צײט. יאר א ערשט
 אײנ־ באוויזן ברענטש דער האט צײט קורצער

 פארשיידעכע מיט קאנטאקט גוטן א צושטעלן
 האט ראזענבלאט דר. טעיהנר אקזילעריש. פרויען

 פרויען אייניגע בײ לעקציעם געהאלטן שוין
 דער־ די באקומען אפילו א<ון ארגאניזאציעם

צווישן ״נײלעבן״ פארשפרײטן צו לויבעניש

״  אויס־ זײ האבן מיטינג לעצטן ז״ער ב
 פאר לײעגער נײע שאפן פון לאן3 א געאיבעט

 האמילטאן אין ברענטש פרויען דער ,.נ״לענן״.
 אנט־ צו צײט לעצטע די באװיזן אויך האם

 אק־ אן נעמט און א־יכעט ברײטע א װיקלען
 געזעלשאפט־ אלגעמײנעם דעש אין אנטײל טױון
לעבן■ לעכן
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1937 יאר דעם פאר ״נײלעבן״ פון פארצײכניש אינהאלט
■ . ן ו א ו נ י ו א

א
 נאװעמבער. פעברואר, : אבראמאװיטש ה.
מערץ, פעברואר, יאנואר, : אלמאזאװ ש.

 םעפטעמבןיר, אויגופט, ױלי, יוני, אפריל,
דעצעמבער. נאװעטבער, אקטאבער,

 אפריל. : אלקין א
 אקטאבער. : אגראכאװ א.
 אויגוסט. :אייראװ נ.
םעפטעמבעד. : אראנםקי ם.

ב.
ם ה ר ב ר א ע ם ק א  פעברואר. :ב

ה ר אן ש ק ר א  פעברואר. :ב
ן ב. י. לי ײ נאוועמבער. יאנואר, :ב

 דעצעמבער. :וױנדמאן ז. ארן בורשטײן ה.
ױני. ;בירנבוים מארטין

ג.
 פעברואר. :גאדינער ש
 אויגוםמ. גאללשטײז, מ.

 מאי. :גאלד ש דר.
 נאװעמבער. :גלאזמאן ברוך

 םערץ. :גוטינםקי ב
 םעפטעמבער. :גורעװיטש מ.
אפריל. :גורעװיטש л י.

 ױני, מאי, אפריל, מערץ, פעברואד, : גרין בער
 נאװעמבער, םעפטעמבער, אויגוםם, ,ילי ר

דעצעטבער.
 מערץ. :גרעפעלד יעקב דר. הרב
אויגוםט. :גאלדבערג עטל

л
 נאװענובער. ױגי, :דימאנדשטײן ש.

ה.
 נאװעמבער. יאנואר, : האלקין ש.

ױלי. :האלעבםקי פשה
װ.

 טערץ. :װאהלינער א
 ױני. װאלק: רבקה

 נאװעמבער. ,מאי אפריל, : װיקטאר אב
 סעפטעמבער. מאי, מערץ, : װיינפער ז.
םעפטעמבער. : װײנשטיין י

טרױער־רעזאלוציעם
דער די מיר טגלי קן איקאר, בראנקם פון מי  דרי

ם ער אוי ל טיפםטן אונז עפי טג  לאה חברטע צו מי
ר און אדלער ף משפחה אי ט דעם אוי  פון טוי

ר דיקעם. אלעקם שװעסטעדקינד, אי
ער פון ארבעט דער אין װעגונכ אונז  זאלן בא

ײ ײער ז ען. טרײםט ז עפינ ג
״איקאר״. בראנה

 דריקט קאמיטעט איקאר שטאטישער דער
ם פסטן דעם אוי ל טי עפי טג  לאה חברטע צו מי

ף אדלער ר פון דעם אוי ק אי מעגי  אלעקפ פלי
דיקעם•
ר אין װײטערדיגער אי ־ די אין ארבעט ׳ ג  אי

ער פון טערעסן װעגונג אונז ר זי זאל בא  אי
ען. טרײסט עפינ ג

לןאמיטעט, אײןאר שטאנױשער
םעקרעטאר. לעכאװיצקי, 'א.

ט.
ם ה ר ב מאי. טײטלבױם: א

י
Л אן ם ל ק  מאי, אפריל, מערץ, פעברואר, :יו

 אקטאבער םעפטעמבער אויגוםט, ױלי, ״ױני
ד״צעמבער. נאיװעמבער

כ.
קי ם. צ א װ ע ש ט א  מערץ. :כ
ש א ט װי ע ק צ א אר. : כ אנו  י

ה ש ץ מ אר, :ב אנו אי, אפריל, פעברואר, י מ
י, ג ו לי, י ט, ױ פ גו י  אקטאבער, פעפטעטבער, או

דעצעמבער. :אװעמבער,
ל א מ ש א  אויגוםט, ױלי, מאי, מערץ, יאנואר, : ב

 דעצעמבער. נאװעמבער, אקטאכער, פעפטעמבער,
י ז ק אי רי א אויגוסט. : כ

ל.
־ א עז מ א  מערץ. :ל
אן מ מ ב מעדץ. :לי
קי א. צ װי א כ ײ םעפטעמבער, ױלי, ױני, : ל

נאװעמבער.
ץ ם. שי פ דעצעמבער. :לי

מ.
ם מ. קו ר א  פעפטעמבער. : מ

ב ק ע ך י ל  גאװעמבער. :מי
ר ל ע ל  נאװעמבער. :מי

א נ י  מאי אפריל, טערץ, פעברואר, :ШП)Ю ג
אקטאבער.

ר ק. מ ר נאװעמבער. : מ
נ.

ה ש ר ט די א נאװעמיער. מערץ, : נ
ק פ װי א םעפטעטבער, מאי, פעברואר, :נ

נאװעמבער.
ש א ט װי ע םנ י  נאװעמבער. מערץ, :נ

ם
 נאװעמבער. :םולטא*

ל א ם יו אני ל  יאנואר. : ם
: ב ל א מ אפריל. ס

ע.
ײן אב. ט ש פ אקטאבער, מערץ, פעברואר, : ע

נאװעמבער.

ם האט איקאר פון ברענטש ׳באפאלער דײר ״  ב
ג נ טי  רע־ א אנגענומעין נאװעמבער טן21 דעם מי

ע צי אלו ער פון ז ל און טרוי עפי טג  חבר צו מי
ץ טעיחבר און װי םא א ף י שן דעם אוי  טראכי

ר פון פארלוםט ע ״ גן27 ז רי א , ־י ן ו  װעלכער ז
מען איז קו ע מג ן או ־ איויטאמאביל א אי מ  אוי

ר גליקםפאל.  װעלן הברים די אז האפן, מי
 איקאר, פון ארבעט דעד אין טרײםט א כעפינען

ז װאם ײ אי י ז י טײדר. און ל
פעק. װאלק, א

דער די מיר, טגלי ן ברענטש איקאר פון מי  אי
קי, א לוו קן מי ם דרי פםטן דעם אוי ל טי פ׳ ע טג מי

פארשפרײט און לײענט

״ ן כ ע ל ײ נ ״

לי, פעברואר, :עפשטיין מלך  נאװעמנער. יו
פ.

 מערץ. : פאזין איציק
אר, :פאמעראנץ א. אנו  נאװעמבעד. י

אר. :פערלשטײן לאזאר אנו  י
 דעצעמבער. :פינטשעװםקי מ

דעצעמבער. : פלאטקין חײם
פ.

םט, : פאליקמאן א. סעפטעמבער. אויגו
. :פױבטװאנגער ליאן י  ױנ

 יאנואר. :פינינבערג עזרא
Л מערץ. : פיש

 ױלי, מאי, אפריל, יאנואר, :פעפער איציק
נאװעמבער. םעפטעמבער,

מאי, אפייל, מערץ, :יעלין פעל שרה
םט,  נאװעמבער. אקטאבער, אויגו

מערץ. :פרידמאן בצלאל
צ

אפריל. :ציפץ הײם

ק.
ט. : קאהיר .2 ם  אויגו

אר, :קאזאקעװיטש ע. אנו . י לי  ױ
, מאי, מערץ, : קאלדאןז ל. לי  נאװעמבער, ױ

Л נאװעמבער. : קאםטרעל י 
 נאװעמבער. :קארענמאן י א

 װני. קוירק: ם. פרענק
 אקטאבער. מערץ, : קװיטקא ל.
דעצעמבער. :קופערמאן ש.
 פעברואר. קרוטאװ, מ נ

 םעפטעמבער. :קאהא״ שרה
ן נ י פ ו ר דעצעמבער. נאװעמבער, מאי, :ק

, :‘קויפמא ה. לי גאװעמבער. ױ
Л

 יאנואר. :ראװנער א
 ױני. :רובינםאן י

 אקטאבער. :רובינטשיק כיענע
נאװעטבער. : ראבינאװיטש .2

ש
נאװעמבער. : שאפירא ל.

Л1 דעצעמבער. נאװעמבער, : שאצאװ ל

ע דער צו לי מי ף אבראמם פא ט דעם אוי י  פון טו
ד ע ״ ר פאטער ז ז װעלכער אבראמס, מאי  ו.עװען אי

ײנער ער פון גרינדער די פון א  ברענטש. אונז
טגעהאלפן האט ער ן מי  פון ארבעטן אלע אי

ן איקאר. ן ארבעט דער אי  זאלן איקאר דעם פו
ײ ען ז עפיג ער ג  טרײםט. זיי

ײן ערע אנדענק. ז

איקאר, מילװאקער
סעקרעטאר. ראטבלאט, י.

דער די מיר. לי טג  פון ברענטש איקאר פון מי
ױז, ק א ר קן םי ם דרי ער אוי פםטן אונז עד טי  טרוי

ל און עפי טג ש חבר צו מי  הבר׳טע אוון בעלקאװיט
ף פינקל גן דעם אוי םי ײ צ רי ט פ י ר פון טו ע ײ  ז

ער זאל כרודער. ן ארבעט זיי  בא־ איקאר דער אי
עגונג ײן וו ײ. פאר טרײםט א ז ז

םעקרעטאר. מאסקאװיטש, ענע
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W ith  very  best of g ree tin g s  from  all of 
your frien d s, we a re  

Y ours fo r B iro-B idjan ,
PORTLAND BRANCH OF ICOR, 

SA D IE W IN E R , Secretary.

A L etter  f ro m  P o r tla n d, O re.
October 7, 1937. 

D ear C om rade Almazov,
Enclosed find check fo r $37.00 fo r th e  

P o lish  C om m ittee. P lease  tu rn  i t  over to 
them  fo r th e  P o rtlan d  B ran ch  of Icor. 
A lso we have  th e  fo llow ing new  pledges: 
A. B rav er 
I. Pelz
L in n e th  A zedek 

C ongregation  
Dr. M. S im m ons 
I. D airs

D. Geffen 
P o rtla n d  H ebrew  

Sick B enefit Assn. 
A. F reed m an  
M. M artin  
D. S eltzer

W e a re  now  s ta r te d  on ou r R ussian  
C abare t fo r Nov. 20 w hich  we in tend  
sha ll be an  o u ts tan d in g  affa ir and  one 
long rem em bered  by th e  Jew s of P o rtlan d .

M eanw hile we a re  o rg an iz in g  fo r a  six  
m on th s cam paign  on ou r d rag  saw  and 
P o lish  drive.

W ith  b est w ishes for con tinued  sue- 
cess.

Y ours fo r B iro-B idjan,
J. C H ER N IS.

COLLECTION OF SOAP BY 
FRIENDS OF SPAIN

T he Crow n H eig h ts  D ivision of th e  
N orth  A m erican  C om m ittee to  A id Span- 
ish  D em ocracy is lau n ch in g  a  cam paign  
fo r th e  p reven tion  of d isease in  Spain  by 
co llecting  soap. '
T he soap, w hen  collected, m ay  be deliv- 
ered  to  1218 U nion St., 267 Schenectady 
Ave., 1148 E a s te rn  P a rk w ay —or call 
P R esid en t 4-7927, an y  even ing  betw een 
6:00 an d  7:00 P.M., and  a rran g em en ts  
will be m ade to  call fo r sam e.

B oris G oldblatt, w ho a f te r  abou t a  six- 
teen  m o n th ’s so jou rn  in  th e  Soviet 
U nion, w ith  h is  son an d  a  daughter-in- 
law , re tu rn e d  to  our city . W hile in  the  
U.S.S.R. he  w as w o rk ing  in  th e  m otion- 
p ic tu re  in d u stry . T h is  p a r ty  w as at- 
tended  by abo u t tw o h u n d red  of h is  
fr ien d s  and  m em bers of our b ranch  and  
a t  w hich  abou t fo rty -th ree  do lla rs  w as 
collected for th e  “N ailebn .” H e gave a  
very  en th u sia s tic  rep o rt abou t th e  Soviet 
U nion. GOTTSDANKER.

A L etter  f r o m  P o rtla n d, Ore.
To th e  ICOR,
New  Y ork, N. Y.

W ill you p lease p r in t  w ith  our rep o rt 
of th e  firs t m ee tin g  of th e  D ragsaw  
C am paign  th e  follow ing lis t of those who 
have pledged and  co n trib u ted  in  th is  
drive.

Mr. N. N ew m an 
Mr. S. O llm ansky 
Abe A. Osipovich 
B ern ard  Osipovich 
N adya Osipovich 
Mrs. P earlm an  
M rs. R. J. P erlm an  
A aron  Popick  
A n n a  Popick  (M rs.) 
M rs. B. Rogoway

M rs. R. Ail 
Mr. L. A lbert 
Mr. A. A rb itm an  
S. A rnsberg  
Ben B erg  
S. B ern ste in  
M rs. B lum berg  
L. B lum en tha l 
M rs. J. Bockm an 
M rs. A. B oxer 
Mr. & Mrs. D. B ren n er Rose C ity  Lodge 
B ern ard  B. C an to r M. R osenfeld 
Joe C hern is S. R osenshine 

Mrs. M. Salzm an 
M. Schatz 
N adine Schatz 
M rs. S chleifer 
Mrs. F a n n ie  S im ons 
M. S nyder 
Sam  S te in  
A rth u r  T arlow  
B. W einstein  
Mr. & Mrs. B. W iner 
D ora W iner

Mr. R. Cohen 
Sam  Cohen 
M rs. F ave luke  
Mr. Si G evurtz 
F ra n k  G lick 
F lo rence  Goodman 
Sam  H a rr is  
H. L. H orenste in  
M rs. Z. L enchner 
Mrs. A nne M iller 
Mr. Joe N ew m an
Mr. M aisle Mrs. Mayo Sadie W iner

stan d  read y  to  in ten sify  ou r efforts in 
th is  field.

T he ac tiv e  p a rtic ip a tio n  of our Insti- 
tu te  in th e  w orn  of th e  B oston com m it- 
tee  to  pub lish  S a rah  Y ellin ’s Y iddish 
book fo r ch ildren , and  th e  w ide distribu- 
tion of it, also  should  be noted .

N icho las S lonim sky, no ted  B oston 
m usic ian  and com poser; D orothy Adlow, 
a r t  c r itic  of th e  “C hris tian  Science 
M onitor” ; P ro f. R obert Pfeiffer, head of 
th e  Sem itic  M useum  a t  H a rv a rd  Col- 
lege, and  a  n u m b er of o th e r B oston in- 
te lle c tu a ls  a re  am ong tho se  scheduled  to 
sp eak  a t  our In s titu te  during  th e  com- 
ing  season.

P rof. A. A. R oback, psychologist, lec- 
tu re r  and  w rite r , re s id in g  in  C am bridge, 
M ass., h as  been  engaged  by us to  give 
an  ex tensive  course of le c tu re s  on the  
H isto ry  of L ite ra tu re  of th e  Jew ish  
P eople from  B iblical tim es up to  our 
p re se n t day.

A n o th e r p ro je c t w hich we in ten d  to  
ca rry  ou t is  a  la rg e  public exhib ition  
early  n ex t sp rin g  of w orks in  c lassical 
and  m odern  Y iddish lite ra tu re , covering 
a  period  of th e  p a s t fifty y ears . F o r th is  
we in ten d  to  en lis t th e  cooperation  of 
o th e r  c u ltu ra l Jew ish  groups in  our city  
as w ell as th e  a ss is tan ce  of the  recen tly  
form ed N atio n a l C om m ittee for Y iddish 
C ulture.

A nd finally, we aim  to b rin g  in to  reali- 
:a tion  th e  th in g  n e a re s t  to  our h e a r ts ,— 
he e s ta b lish m e n t of close co n tac t w ith 
he cu ltu ra l c e n te rs  in  B iro-B idjan and 
he im p o rta tio n  of B iro-B idjan m a te ria l 

p o rtra y in g  th e  g lorious upbuild ing  of 
th a t  te rr ito ry .

ISID O RE LEV ITT, Se'y.,
3 Joy  S tree t, Boston, M ass.

A Letter f r o m  H ollyw ood
On N ovem ber 6 th  a  p a r ty  w as given 

in  honor of o u r v e ry  ac tive  m em ber,

COMMENTS ON THE NOVEMBER ISSUE OF 44NAILEBN”
deeply oppressed Jew ish people.

Comradely yours,
( S ig n ed ) WM. Z. F O S T E R

S. Almazov,
E d ito r “ N ailebn” .
D ear F riend:

The special issue of “N ailebn” is really  a splendid hook 
and a splendid tribu te  to the record of the work which 
Icor is doing. The reading m aterial is excellent and the 
production beautiful.

( S ig n e d ) A N N A  D A M O N , Secretary  I.L .D .

NAILEBN (December, 1937)

Nov. 12, 1937.

S. Almazov,
E d ito r “N ailebn” .

D ear Comrade:

I have read with in terest the current issue of “N ailebn” 
dealing with the 20th A nniversary of the U .S.S.R . I think 
this num ber of your paper particu larly  should be given 
the widest possible circulation among the Jew ish masses. 
I t  will help very much in acquainting them with the true 
significance of the Russian Revolution and especially with 
regard to  its definitely beneficial effects upon the formerly
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THE BIRO-BIDJAN INSTITUTE IN BOSTON
4. A lecture by Perez H irshbein on 

Yiddish L ite ra tu re  and Biro-Bidjan.
5. A lecture by Prof. Charles Kuntz on 

the Soviet Constitution.
6. A Biro-Bidjan festival and dance 

on the occasion of th ree years of autono- 
mous Jew ish territo ry . We succeeded in 
making th is affair unusually colorful 
and gay, and also very distinctive in 
spirit. The poet Sarah Fell Yellin, an 
active m em ber in our Institu te , has 
w ritten  a grand song. “Lom ar Oistanzen 
a F reh lichs”, specially for th is occasion. 
The song appeared in “N ailebn” and is 
now being set to music by a com petent 
composer, and we are hoping to  learn 
to sing it in m ass chorus a t our fu ture 
celebrations.

7. Active assistance to the 'Tcor” in 
the form ation of a new English speak- 
ing branch which has begun m eeting 
weekly in the In stitu te  quarters for dis- 
cussions of cu rren t events, socials, etc., 
and for active partic ipation in all “Icor” 
work.

An early active in te rest in the  local 
branch of the Peoples׳ Committee 
Against Fascism  and Anti-Semitism, has 
also m arked our existence.

The P aris  Congress for Yiddish cul- 
tu re  and the national cultural conference 
in New York which preceded it, have 
found enthusiastic  and eager support in 
our organization. T ogether w ith the 
“Icor” we are fully aw are of the g reat 
possibilities inheren t in the creative 
forces which brought about the W orld 
Congress for Yiddish Culture, and we

USSR generally. Our lib rary  shelves 
contain “Icor” year books, copies of the 
Biro-Bidjan “Forepost” and the “Biro- 
B idjaner S h te rn ”, together with a grow- 
ing collection of books in classical and 
m odern Yiddish lite ra tu re , works in 
English by au thors of Jew ish origin, 
English and Yiddish transla tions of the 
works of Jewish philosophers and think- 
ers of the past ages, and last but not 
least, books, pam phlets and broadsides 
on the scourges of our tim e,—Fascism . 
Nazism, anti-Sem itism .

Briefly stated  our activ ities to-date 
have been as follows:

1. A th ree  m onths public exhibition of 
rabid anti-Sem itic lite ra tu re  published 
in this country (som e of the m ost ob- 
noxious issuing from our own Boston), 
which the national office of the “Icor” 
has kindly loaned to us. P arts  of this 
collection were displayed by us in two 
o ther social centers in our city for a 
sho rt period of time. This exhibition of 
fascist filth caused a g reat s tir  among 
the audiences th a t viewed it, influencing 
m any to  regard  the m enace of dark 
forces in th is  country m ore seriously 
th an  ever before.

2. A course of ten  lectures by Jay 
Gordon of the I WO schools on the  His- 
tory  of the Jew ish People. This course 
has revealed the need for a library  of 
books on the subject, and such is now 
being created by us.

3. An elem entary  course in the Yid- 
dish language for English speaking 
adults by the sam e invaluable Mr. Gor- 
don.

I To the m ighty chorus of voices rising 
״ in  a sym phony of joy and trium ph on 

the occasion of the  20th anniversary  of 
the USSR the Biro-Bidjan In s titu te  in 
Boston, M ass^ adds its  lu sty  young voice. 
In  h eartfe lt notes it  greets the heroic 
achievem ents of the peoples in the Soviet 
Union, and th rills  anew to the them e of 
the  reb irth  of the Jew ish people as exam- 
plified in th e ir life in  Biro-Bidjan and all 
through the Soviet land.

Qnnnting exactly  ten  m onths of exist- 
ence the Biro-Bidjan In stitu te  takes this 
fe§ttVg~־־occasion to  in troduce itself to 
the readers of “N ailebn” as the favored 
and~Tegitimate offspring of the Boston 
“ Icor” com m ittee. I t camg_-intO—Jieing 
under the direct stim ulus of the great 
conetrtim r'o iT A m erica’s a r tis ts ’ g ifts to 
the  Biro-Bidjan s ta te  m useum  which the 
Bbsforr~“Icor” com m ittee has managed 
to exhibit so successfully in our city 
prior to its  sh ipm ent to the Soviet 
Union. Created for the purpose of both 
widening and deepening “Icor” activ ities 
in Boston, the In stitu te  has se t itself 
the following th ree  objectives: \

1. To investigate and preserve all 
available im portan t docum ents and sci- 
entific data  issuing from Biro-Bidjan or 
from  any o ther source in and outside 4 
the Soviet Union th a t help to throw 
light on each successive step in the  up- 
building of the Autonom ous Jew ish Ter- 
ritory .

2. To study all im portan t problem s— 
social, economic and cu ltura l—which the 
Jew ish  people are facing today in this 
country  and throughout the world.

3. To re la te  Jew ish  culture to univer• 
sal culture and to mobilize all progres- 
sive forces for a struggle aga inst black 
reaction  which th rea ten s to  destroy all 
culture.

T hese objectives have helped to revive 
the in te re s t of a num ber of “Icor” sym- 
path izers who have been inactive for 
years, and have also begun a ttrac tin g  
new w orkers alm ost from the  very sta rt.

Today, a fte r ten  m onths of strenuous 
active life, our In stitu te  can boast an 
ever growing in te re st on the  p art of a 
num ber of Boston w riters, a r tis ts  and 
lecturers, as  well as a  constantly  increas- 
ing following am ong w orkers and pro- 
fessionals. Our a ttrac tiv e  quarte rs  in the 
h eart of th e  city display on th e ir walls 
maps, charts, and photographs, relating 
to the upbuilding of Biro-Bidjan and the
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TEN YEARS OF BIRO-BIDJAN . . . 
March 28th, 1938, marks the tenth anni- 
versary of Biro-Bidjan. The “Ioor” in 
these ten years has been the spearhead 
in America in the task of popularizing 
Biro-Bidjan. It has sent to the Jewish 
pioneers in Biro-Bidjan, tractors, print- 
ing presses, Linotype machine, ditch dig- 
gers, autos, typewriters and other та- 
chinery as a token of friendship from the 
American Jews. One of the biggest gifts 
that can be presented to Biro-Bidjan is 
to build the ״Icor”; spread Nailebn, make 
new friends for the Soviet Union. Let us 
come to the celebration in March with 
our work reaching the 100 per cent mark. 

* * *
FINIS . . . Many letters have come in 

for the Better Letter Contest and the 
winner will be announced in the next 
issue. Let us have more of them. Who 
knows, maybe you might be able to win 
the prize.

Hollywood Lends Its Aid to Cause 
of Spanish Democracy

The Motion Picture Artists’ Committee 
has initiated a drive to provide Christ- 
mas gifts for the children of democratic 
Spain. Five million stamps, the size of 
the American special delivery postage 
stamp, with the inscription “Give to the 
Spanish Children,” have been printed for 
sale during the week of December 5th to 
12th. The funds derived from the sale 
of these stamps will be used to buy 
Christmas presents for the Spanish chil- 
dren. Funds will also be solicited to 
buy bandages and warm clothing for the 
innocent victims of the Spanish war.

The Hollywood representatives on the 
long list of sponsors for the Christmas 
drive include Joan Crawford, Franchot 
Tone, Edward Arnold, Richard Arlen, 
Lewis Miletsone, Sylvia Sidney, Paul 
Muni, Melvyn Douglass, Mrs. Frederic 
March.

It is up to you, you, and you to see 
that the little victims of Spanish fascism 
will enjoy Christmas this year. Buy 
stamps for yourself and your friends. 
Collect children’s clothing. Buy a Vhrist- 
mas toy for a Spanish child. In New 
York City you can bring your gifts to 
the office of the Icor, 799 Broadway, in 
Room 514. In other cities bring your 
donations to the North American Com- 
mittee to Aid Spanish Democracy.

Let us get behind this drive 100 per 
cent. Let each and every one of us make 
at least one Spanish child happy on 
Christmas. Let us go over the top.

treaty and constitution, but all of the 
basic and elemental human rights. They 
are being deprived of the opportunity to 
earn their livelihood and to obtain am 
education. Their property is being des- 
troyed. They are being brutally assault- 
ed and maimed or killed, and they are 
even threatened with expulsion en masse 
from their native land.

The Polish Government is directly re- 
sponsible for the present plight of the 
Polish Jews. Jewish people are being 
discriminated against in the civil service. 
The Government has not only discrimi- 
nated against the Jews in public employ- 
ment but has enacted laws which are 
formulated or administered in such a 
manner as to exclude more and more 
Jews from industry and commerce. We 
must unite all Jewish forces into a strong 
unified front of American Jewry for a 
relentless struggle against pogroms in 
Poland. It is only such unity that will 
make for a strong front to protect the 
victims of Polish anti-Semitism.

* * s־   *

' j  BIRO-BIDJAN PICTORIAL . . . Orders 
are tsill coming in for the Biro-Bidjan 
Pictorial. There are still a number of 
copies on hand that are being offered to 
organizations at ten cents a copy. Send 
in your order immediately. We have had 
many requests for another Pictorial, but 
before another one is published, the one 
on hand must be sold. Rush your orders 
to the office of the Icor, 799 Broadway, 
New York City.

*  *  *  *

HEARD ABOUT THE “ICOR” OFFICE 
. . . Louis Osnowitz of the Pittsburgh 
Icor brought into the office of the Icor 
about twenty-five pounds of foil for Spain. 
He promises more and more of this foil. 
Thanks a lot. Who will be next? . . . We 
greet the establishment of an English- 
speaking Branch of the Icor in Boston, 
Mass. We are sure that this is just a 
stepping stone to the establishment of 
English-speaking branches throughout the 
United States. Which will be the next 
city to follow the example of Boston? . . . 
Rose Malsman of New York leads the 
Shock Brigaders in selling the November 
issue of Nailebn. To date she has sold 
over 400 copies and is still going strong. 
The full list of Nailebn Stakhanovists 
will be published in the next issue. If 
you are a Shock Brigader, have your sec- 
retary send in your name and how many 
copies you sold in November. . . . Mr. 
and Mrs. E. Sonenreich of the Youth 
Division of the A.J.C. are expecting a 
“blessed event.”

prived of citizenship may inherit prop- 
erty from Germans, and anyone who tries 
to devise property to any such person 
may be punished by a fine or by impris- 
anment for not more than two years, or 
both. Two months in any Nazi prison 
means suffering and inevitable death).

* * e *

AMERICAN JEWISH CONGRESS CON- 
VENTION . . . The American Jewish 
Congress held its convention in Washing- 
ton, D. C. at the Hotel Willard on Nov- 
ember 27 and 28. With over 700 delegates 
from all over the United States present, 
the keynote of this convention was the 
reconstitution of the American Jewish 
Congress through direct democratic elec- 
tions for delegates to the meeting to be 
convened next June, and the creation of 
a real united democratic front of Ameri- 
can J Jewry against anti-Semitism in this 
country and abroad. The vote for direct 
democratic elections and a united front 
of the Jewish people in America came 
after a speech by Louis Lipsky, vice-pres- 
ident of the Congress, had criticized “the 
disorganized, disunited, competitive state 
now prevailing, in the face of a situation 
where the anti-Semitic poison is spread- 
ing throughout the world.”

The question uppermost in our minds 
today is whether we should wait until 
next June to unite all Jewish forces to- 
gether into a strong wedge for a fight 
against anti-Semitism and Fascism, or 
start immediately. Our answer must be: 
Immediatelyl We cannot lose any time 
or energy. Only through the unity of all 
Jewish forces in America can effective ac- 
tivity be carried on in the fight against 
anti-Semitism. Let us have more action 
and fewer word.

*  *  *  *

POLAND . . . News comes from Poland 
that picketing of Jewish-owned stores was 
started in many provincial towns after 
non-Jewish merchants at a conference 
voted a resolution to “Polonize” trade. 
In Gdynia many Jewish shopkeepers 
were beaten and Jews were attacked in 
the streets. In Bialobrzeg, Jewish-owned 
stands were smashed in the market 
place. For refusing to occupy “Ghetto 
Benches,” twelve Jewish students were 
expelled from the Warsaw Engineering 
School, which was founded half a century 
ago by the Jewish-born bankers Wawel- 
berg and Rotwand. The situation of the 
Polish Jew is becoming more and more 
deplorable | They are being denied not 
only the rights guaranteed to them by
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One morning Kladko and his mother were arrested, and 

after a few days in jail  they were brought to court on 

charges of p erjury .  The case was not tried at once— there 

were many postponements. A fter  lingering in ja i l  for 

many months, the Kladkos were finally released on bail, 

thanks to the efforts of many of their friends.

Nearly two years passed before the case was tried. 

Kladko aged by that  time. The elapsing two years taught 

him a great deal. H e did not rely any more on his own 

ability to stand up for his rights. He, too, became a 

frightened man. He insisted on having the services of the 

best lawyer in town. Fortunately his father sent sufficient 

funds to pay for such services. The best lawyer defended 

and won the case.

Kladko and his mother were set free.

W hat next? Should they try  again to obtain their pass- 

port to leave the country legally?

Kladko was the one who spoke first:

“ No, not on your life! A Jew  has no rights here. Bring 

the smugglers. We are going by the way thousands of 

our people are compelled to go.”

The same night the Kladko family was stealing through 

the woods and praying to heaven th at  they might live to 

see the moment when their feet will step on the soil of 

Austria, on the other side of the border.

On the boat carrying them to America and for many 

years later Kladko kept on relating the story of his at- 

tempt to obtain a passport, and he always concluded by 

say ing:
“W hat a fool I was not to know that under the Tsar 

a Jew  had no rights!”

^  hy did he want to leave the country? W hy did his 

father  go away in the first p lace? W hat was his father’s 

occupation in that  America of his? W here did he get the 
funds to pay passage for the entire fam ily? W hat will 

Kladko do in the new land? Will he keep in touch with 

his relatives who are still remaining in Russia?

The questions were irrelevant and had nothing to do 

with the granting of a passport. Kladko sensed that  it 

was a mere trick to compel him and his mother to pay 

graft .  H e was determined not to do that. Was he not 

within his rights?  W hy pay g ra f t?

H e was told to make an appearance a week later. The 

same questions were repeated. A few days later the mo- 

tlier was summoned to the police station. Then both son 

and mother were called together. There written answers 

were read to them, showing that  there was a discrepancy 

in what they stated to the police. Kladko, for instance, 

had  made the statement that it was five and a half years 

since his father left, and his mother had stated that  it 

was five years and four months, and such few other dif- 

ferences.

I t  was obvious that  the police intended to block by every 

means their chance of getting a passport, but little did 

they realize what was in store for them.

Some good neighbors did urge them to pay a few rubles 

and to have it over with, but Kladko did not even want 

to hear such talk.

“ They will have to give in,” was what he kept on re- 

peating, “they will have to grant us our passports.”

Alas, he did not know' the Russian police; he forgot that 

he was a Jew !

HIGHLIGHTS A N D  SIDELIGHTS
no m atter w'hat length it is, cut, clipped 

or shaven from  a Nazi head during the 

year, will go into the m anufacture of 

carpets, felt and roofing m aterial. This is 
Germ any’s latest plan for conserving raw 

m aterials. H err H itler seems to  be a  bit 

worried. Every cent is being throw n into 

the m anufacture of w ar m aterial, leaving 

little  food, clothing or raw  m aterials for 

the German w'orking class.

N ineteen years ago, in Pasewalk, Ger- 
many, H itler recovered from  a very seri- 

ous illness and a m onum ent was b uilt in 

th a t city dedicated to his recovery. I t  is 

the feeling of w׳orld opinion th a t i t  would 

have been much better for hum anity  if 

be had not survived.

A Nazi law enacted last month, author- 

izes German citizens to  d isinherit any le- 

gal heirs who have m arried Jew s or per- 

sons of p art Jew ish extraction in  viola- 

tion of stae laws. The same decree pre- 

scribes th a t no person who has been de-

17

the m ain scientific factor in solving th e 

m ysteries of the Arctic. The four Rus- 

sian scientists who established a base at 

the N orth Pole to  study conditions in the 

Arctic were reported to be about 125 

m iles from  th e northeastern  coast of 

Greenland. The cam pers had drifted 

m ore than 400 miles. I t  is likely th a t they 

will be picked up by a  Soviet icebreaker 

between Greeland and Spitzbergen. Now' 

th a t the direction of the Polar d rifts is 

known, Dr. Otto Schm idt says th a t Soviet 

scientists w'ere planning to fly two and 

possibly three sets of campers to the far 

side of the N orth Pole and let them  drift 

across it about 200 m iles apart. Soviet 

science takes its  place as one of the lead- 

ing countries of the world. We greet 

these brave scientists who are risking 

their lives in the in terests of Soviet sci- 

ence and the g reat Soviet Union which 

made such explorations possible.
־ "!* -i- י1- , ׳

 . . . NEWS" FROM NAZI GERMANY״

News comes from  B erlin th a t every hair,

GREETINGS . . .  On November 7, mil- 

lions of w orkers throughout th e world 

celebrated th e  tw entieth  anniversary  of 

the Soviet Union. Concerts and balls 

were held in m any cities throughout the 

U nited S tates to honor the country which 

has done aw ay w ith anti-Sem itism , pog- 

roms, unem ploym ent and national hatred. 

The “Icor” has held m any celebrations 

th roughout the United S tates and m any 

more will take place during the next few 

m onths. W ith Fascism  gaining more 

power in Europe and South America, and 

anti-Sem itism  on the increase, th e Soviet 

U nion shines out m ore and m ore as an 
example of the em ancipation of national 

m inorities. Anti-Sem itism  in th e Soviet 

Union is a crim e against the government 

and is punishable in th e severest way. 

N ational race h atred  has been completely 

uprooted. The Soviet Union has shown 

the way.
г-e :jc

RUSSIAN POLAR STATION . . . Soviet 

science in th e Polar region is becoming
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D ie-hards and such others were so b itterly  opposed to the 
Congress in Paris and to everything connected with the 
development of Yiddish culture.

They are afra id  of progress; they fear the clarion call 
of the Jew ish poet, who— if he is only real— is daring and 
outspoken in his condemnation of reaction, bigotry, and 
Babbitism. They fear the voices of the masses of the peo- 
pie. They fear the rise of the progressive -movement 
amongst the Jew ish masses and the rise of Yiddish culture 
as one of its m anifestations.

Let them f e a r ! The movement in the direction of prog- 
ress marches on!

dish culture, or none. Yiddish culture depends not on the 
good will of some ricli patron. I t depends entirely on the 
masses of the people. These masses are progressive. They 
look for social ju stice ; they are b itter opponents of war, 
Fascism , race-theories and reaction generally. Their 
orientation is for Democracy versus Fascism ; international 
peace versus im perialist war schemes; love and admiration 
for the Soviet Union versus the ravings of the anti-Soviet 
forces; the rights of the workers to a job and to social 
insurance versus the attitude of the slave drivers, who want 
to condemn the worker to starvation.

I t  is no wonder tha t the reactionary forces—the Na- 
tionalists, Chauvinists, Zionists, Revisionists, the Socialist

SOL PEARL

ony for a Jew!
t n  f  c / f  r  e  1(A  Chapter in the Series -  The Jews Under the Tsars)

W hen his father, who had been living for a number of 
years in America, requested tha t the whole fam ily— mo- 
ther and children, Kladko, the oldest of them included,—  
should shake off the dust of tsarist Russia and come to the 
land of Freedom, the question arose of how to go about 
the departure from the native land. T here were wiser 
men who counseled the usual procedure of placing oneself 
and children in the hands of a contraband smuggler, but 
tha t was not even to be spoken about in the presence of 
Kladko.

He thundered: “W hy should we try  to run away in the 
dark of the night? Are we criminals? A re we in any 
way breaking the law? Are we not entitled to obtain our 
passports and leave the country legally?”

His timid mother gave in to his insistent argum ents; 
besides, she really cherished the hope that a legal passport 
would be obtained and there would be avoided the need of 
subjecting herself and the children to the risk of stealing 
across the border.

Kladko took upon himself to attend to m atters. He 
filled out the necessary papers and filed them properly. 
A fter a few weeks of im patient waiting, a policeman 
knocked at the door and ordered Kladko to rush to the 
police station without any delay. K ladko’s mother was 
frightened— that summons did not augur anything good. 
But the brave fellow took heart to say to her: “T hat is 
nothing, probably some form ality of signing some more 
papers.”

I t  was not as simple as he thought. Upon arriving at 
the police station, he was made to wait for about two hours 
before he was ushered into the chamber of the chief of 
police. There followed a cross-examination of Kladko by 
the Ispravnick and his assistant, as if it were not the case 
of a man applying for a passport, but as in the case of 
some very dangerous individual on tria l for his life.

A C C O R D IN G  to the letter of the law, a Russian sub- 
jec t had a right to apply  for a passport to travel 

abroad. I f  he was not delinquent in the paym ent of his 
taxes, was not a fugitive from justice or from m ilitary 
service, he was entitled to expect the granting of such pass- 
port without any special difficulties.

U sually tha t was the experience of a Russian who in- 
tended to go abroad. H e would file his application, fur- 
nish the necessary documents on the paym ent of taxes, a 
certificate of good behavior, obtained by him without diffi- 
cully from the local police, his m ilitary discharge papers, 
and th a t was all there was to it. In  two or three weeks 
a fte r the filing of the application, the passport would be 
delivered to the applicant without further ado.

According to the law a Jew  was entitled to the same 
rights, but what a difference there was in the case of a 
Jew ish applicant. The ordeal with the police and the tax 
collectors, to whom a Jew  would turn  for the necessary 
certification of his good behavior and fulfillment of tax 
obligations— was such a torture, th a t many a Jew  would 
rather undertake th e  risk of smuggling himself across the 
border— risking to be shot dead, or to be caught and 
dragged for months from one ja il to the other— even risk- 
ing tha t, ra ther than stand the torture and humiliation of 
an attem pt to obtain a passport and the right to leave the 
country legally.

M y friend Kladko was a courageous fellow. He kept on 
repeating: “A fter all it is our fault if we are deprived of 
our rights. The Jew s give in too easily and perm it their 
rights to lapse.”

Kladko was a well read young m an; he knew the law; 
he spoke Russian perfec tly ; he was not afraid to enter a 
governmental office and to approach any official.

“W hat is there to fear ?”— Kladko kept on saying,— 
“ they are mere m ortals, the same as everyone of u s!”
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S. ALMAZOV

Yiddish Culture on the Upgrade in This
C ountry

(Tiitly we heard so much about the decline of the Yiddish 
•stage; we were also being told that the only perform ance in 
Yiddish tha t m ight still have some chance of success was 
the farce, the m elodrama, light comedy, but, alas, not any 
serious perform ance, nothing savoring of real a rt. T hat, 
we were being told, was anathem a to the “constantly dimin- 
ishing num ber” of Jew ish theatre-goers.— And, Io and be- 
hold, we suddenly find ourselves face to face with a com- 
p lcte  reversal of this maxim. Ju s t now we witness a 
situation where two a rt  theatres— the A rtef and the Yid- 
dish A rt T heatre— arc thriving, while all the rest of the 
cheap “shows” are gradually  falling into dust.

T here is in this an omen of a cultural rejuvenation of 
the Jew ish people. They want the best in culture, and they 
are not willing to accept any Second Avenue substitutes, 
or other surrogates.

There is also the im portant factor of the sudden cmerg- 
cnee of a crop of Yiddish talkies, including such classic 
as (irc.cn Fields, by Pc.rctz Ilcrshbein, Al Chetc, Purim  
Spieler, Yiddil m il the Fiedel and a few more.

Who would have believed it a few years ago th a t there 
could be found an audience, large enough, to ju s tify  the 
im portation of Yiddish talkies, and the production of such 
in this country. However, such audiences are today a 
reality , and are an additional indication of the g rea t in- 
terest in cultural values in Yiddish amongst large sections 
of the Jewish people in this country. This in terest is 
m anifested not only by the older generation, bu t by the 
younger people— the American born ones— as well.

There are two reasons to account for this wave of the 
cultural upsurge. On the one hand, the rise of Fascism 
played no small role in arousing the Jew s to a greater 
realization th a t they m ust unite their forces in order to 
defend themselves. In  this task they found cultural acti- 
vities of high ranking to be instrum ental in uniting old and 
young, native-born children and foreign-born parents.

On the other hand, the revival of interest in Yiddish cul- 
tu re is in no small measure due to the gigantic development 
<if Yiddish culture in the Soviet Union, where the build- 
ing of the culture of every national group is not only per- 
m itted, but is also given every encouragement and financial 
assistance by the government.

In  conclusion, it is essential to point out th a t the new 
trend in the direction of enhancing Yiddish culture in this 
country is bu t a p a rt  of the general progressive trends 
amongst the Jew ish masses.

As it was pointed out at the W orld Congress for Jew- 
ish Culture in P aris, modern Yiddish culture of impor- 
tance— was progressive culture. Only being such, it had 
a chance to influence large sections of the Jew ish people 
throughout the world. There can only be progressive Yid-

r 1 1H E R E  ARK unm istakable signs of a new trend in 
the cultural life of large sections of the Jew ish people 

in this country. T here is evident a g rea t in terest in the 
b e tte r Yiddish theatre , a g rea ter in terest in Yiddish litcra- 
tu re , and an in terest in Yiddish talkies, of which there 
has appeared quite a good crop.

l 'i r s t  and forem ost in this m anifestation of in terest in 
things cultural and \  iddisli a t lha(, is the W orld Congress 
for Yiddish Culture, which was held recently in Paris, 
F rance.

The representatives from this side of the ocean were 
the most numerous and the most im portant group as well, 
since they represented many large organizations in the 
labor union, in the fra ternal and educational fields, ти п - 
bering many hundreds of thousands of members. In addi- 
tion to that, the American delegation was impressive by its 
composition, comprising a cross section of the Jew ish men 
of letters, including such eminent w riters as M. J .  Olgin, 
H . Leivick, J .  O patosha, M. Ignatoif, K. M arm or, Z. Wine 
per, A. M uckdoni, the a rtis t F rank  Kirk, the active mem 
her of the W orkm en’s Circle, Ivcnsky, and the secretary 
of the Jew ish section of the In ternational W orkers' O rder. 
Reuben Salzman.

The delegation was in a position to report to the Con- 
gress in P aris  th a t Yiddish culture and cultural institu- 
tions in the U.S.A. are very much alive and are becoming 
increasingly a very potent factor in Jew ish life in this 
country. T here  are the progressive schools, conducted in 
Y iddish, whose pupils num ber about 20,000. T here are 
a num ber of organizations, such as the W orkm en’s Circle, 
the In ternational W orkers’ O rder, the Landsm anshaften, 
the Icor, and many labor unions, carry ing  on extensive edu- 
eational activities in Yiddish. Those activities include 
lectures, dram atic perform ances, debates, symposiums, etc. 
M any of those organizations publish their own monthly 
m agazines; the W orkm en’s Circle publishing the Freund; 
the In ternational W orkers’ O rder— the Proletarishe Der- 
ziuncj; the Icor— Nailebn, which by the way, is enjoying 
the largest circulation of any Jew ish magazine in the 
world.

T he American delegates could report on the consider- 
able num ber of dram atic and singing societies, amongst 
which the F re iheit Choruses, to be found in a number of 
cities, occupy no mean position. T hey could report on 
the large num ber of Yiddish w riters— poets, novelists, 
p layw rights, essayists, and publicists,— whose influence 
among the Jew ish people in America is quite considerable.

So much about the Congress and the participation of 
American Jew ish cultural workers in it. Then there is 
a very in teresting phenomenon to be observed in the field 
of the Yiddish theatre  in this country. Until very re-
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ties, which are try ing  to create pseudo theories of racial 
suprem acy, introducing different kinds of medieval racial 
lim itations and restrictions. B ut there is the U .S.S.R . in 
which, during these tw enty years under the leadership of 
the g rea t S talin , the Jew ish people as well as scores of 
other nationalities have achieved what was the dream  of 
centuries: freedom, equality and happiness. T heir rights 
as citizens of the U .S.S.R . is guaranteed under the new 
S talin  Constitution, a charter of freedom and social de- 
mocraey. A rticle 123 which reads: “The equality of the 
rights of citizens of the U .S.S.R. irrespective of their 
nationality  or race, in all spheres of economic, state , cul- 
tu ra l, social and political life, is an indefeasible law. Any 
direct or indirect restriction of the rights of, or conversely, 
the establishm ent of direct or indirect privileges for citi- 
zens on account of their race or nationality , as well as 
the advocacy of racial or national exclusiveness or hatred  
and contem pt, is punishable by law .”

D uring these tw enty years of struggle for the new so- 
cialist order, the people of the U .S.S.R. had to overcome 
many difficulties and obstacles, both from outside and from 
within their country. B ut this resistance was gradually  
overcome, and it is with g rea t pride th a t the w orkers and 
peasants of the U .S.S.R. look back over these tw enty years. 
W ith g rea t confidence th a t they look to the fu tu re ! They 
know th a t the fu ture is in their hands, and they are  ready 
to defend their fatherland  from any enemies who m ight try  
to intervene in th e ir happy and joy fu l life. They have 
created the mighty Red Arm y, to serve in which is a great 
privilege for every citizen of the U .S .S.R ., be he Russian 
or Jew , Georgian or Arm enian. They are exposing and 
elim inating the agents of aggressors, the spies and wreck- 
ers because they, the people of the U .S .S.R ., serve the 
cause of peace. Knowing their own strength, they  also 
know th a t they have with them  the sym pathy of all the 
toiling masses of the world, the sym pathy of all progres- 
sive and advanced hum anity because their struggle is for 
the common good of all mankind.

Business Is Brisk at the Biro-Bidjan Savings Bank

of book titles published in the Jew ish language from 1911 
to 1915 was 389. B ut from 1918 to 1935, 18 million copies 
of 5,000 titles were published. The num ber of Jew ish stu- 
dents has m ultiplied ten times during these years, bring- 
ing more than ■100,000 into the elem entary schools, 30,000 
into vocational schools and 02,000 into the universities.

T he Jew ish people have been given every opportunity  
and help to settle on the land. On Ja n u a ry  1st of this 
year we had 85 Jew ish collective farm s in the Crimean 
Republic. T here  were 229 Jew ish collective farm s in the 
Odessa and D neprope trovsk  Regions. Following the 
Soviet policy of national equality, th ree Jew ish national 
d istric ts were organized in the U kraine: S talindorf, Novo- 
Zlatopol and K alinindorf D istricts.

You can see how closely and with what friendliness these 
Jew ish collective farm s are living with their ne.ghbors, 
R ussians, T a rta rs  and Cossacks. W ho tw enty years ago 
would have forecast th a t a Jew ish boy would m arry  a 
Cossack g irl and bring her into his fam ily? O r th a t a 
Cossack boy would m arry  a Jew ish  g irl and bring  her into 
his fam ily? Those same Cossacks who were so hated by 
the Jew ish people only tw enty years back?

A fu rth e r achievement was the creation by the Soviet 
Governm ent of the Jew ish Autonomous Region-—Biro- 
B id jan . T he ardent desire of the Jew ish people to form 
their own national state  has been satisfied. A few words 
on the concrete achievements of B iro-B idjan. Investm ents 
in construction and re-construction in 1934 amounted to 
16 million roubles; in 1935 it rose to 31,400,000 roubles; 
in 1936, 76 million roubles— an increase th a t more than 
doubled each year.

The population of the city of B iro-B idjan has in- 
creased threefold  during the last three years. The number 
of kindergartens in the Region had risen in 1936 to 53; 
25 of them Jew ish, 23 Russian, and 5 Korean. In  the 
1934-35 school year there were 85 elem entary and middle 
schools; in the 1935-36 school year there were 104 
schools; and in the 1936-37 school year there were 113 
schools.

Thousands of new settlers are arriv ing in B iro-B idjan. 
T he Jew s in B iro-B idjan as all over the Soviet Union are 
enjoying a happy and jo y fu l life, as m asters of their home.

Perm it me to tell a short story about one so-called im- 
p a rtia l investigator who went to the Soviet Union try ing  
to find evidence th a t there are no differences in the condi- 
tions of the Jew ish people between the old years and the 
nw. H e m tt an old Jew  whom he asked: “ Does it happen 
now in Soviet Russia th a t you are called insulting names, 
as it used to  happen in old R ussia?” “Sometimes it hap- 
pens,” the old man said. “Oh! so then there is no differ- 
ence between now and the  old days?” “Yes sir,” was 
the answer of th a t old Jew , “before when a man called 
me insulting names, I  was afi-aid of him, but now, if he 
should call me an insulting name, he is afra id  of m e !”

Statem ents are still made here in the United S tates about 
the g rav ity  of the Jew ish  situation abroad. Yes, there are 
countries which nof are kindling hatred  between nationali-
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Address by the Soviet Consul General
enter the capital. I t  was forbidden to  adm it Jew s to the 
civil service. A percentage quota for Jew ish boys was 
established in all the schools. You know that there were 
a limited num br of universities only in a  few big cities of 
old Russia. I t  was necessary for Jew ish women who de- 
sired to enter a university, to reg ister as prostitu tes, and 
it the police discovered th a t they did not engage ni prosti- 
tution, they were sent under a rres t to their prescribed 
places of perm anent residence.

Who docs not remember the bloody pogroms of the Jew - 
ish people, engineered by the C zarist Government? The 
tragedy at Kishenev? Who can forget the pogroms during 
the civil war, organized by Denikin, P etlu ra , M akhno, and 
all those counter-revolutionary gencrale and atamens?

I think tha t is enough to understand the tragedy of the 
Jew ish people as well as all the people of Russia under 
the C zarist Government. I t  was not a t the initiation of a 
certain group of agitators that the October Revolution oc- 
curred, but because the masses of the people were com- 
pelled to take the life of the country into their hands and 
arrange this life according to their desire and under- 
standing.

And what strik ing  changes during these tw enty years! 
From its beginning Soviet Russia decreed absolute equality 
and sovereignty for all the peoples of Russia and the 
abolition of all national and national religious privileges 
and limitations. In  the flames of civil war, Lenin and 
Stalin issued the unforgettable decree against anti-Semit- 
ism and pogroms, declaring anti-Semitism fatal to the cause 
of the workers’ and peasants’ Revolution, and summoning 
the working people of Socialist Russia to combat this evil 
with every means. T h a t decree provided th a t participants 
in pogroms and those who conduct pogrom agitation are 
outlawed.

In  his rep ly  to  th e  query  of the  Jew ish  T e leg rap h ic  
A gency o f th e  U nited  S ta te s  on J a n u a ry  12, 1936, Jo se f  
S ta lin  explained  once m ore the  gu id ing  p rin c ip les of Soviet 
po licy : “ N ational and  rac ia l chauvinism  is a relic o f m an- 
h a tin g  m orals ch a rac te ris tic  o f th e  period  o f cannibalism .
. . . Anti-Semitism is of advantage to exploiters as a
lightning conductor which enables capitalism  to evade the 
blow of the toilers. Anti-Semitism is dangerous to the 
toilers as a false pa th  which leads them away from the 
righ t road and brings them into the jungles. . . .  In  the 
U .S.S.R. anti-Semitism is most severely prosecuted as a 
phenomenon deeply hostile to the Soviet system. Active 
anti-Semites are punished under the laws of the U .S.S.R. 
by death.”

J u s t  a few figures on the  achievem ents of the  construe- 
tion of a socialist society. T he p roportion  of Jew ish  people 
w orking in in d u stry  has risen  from  4f/o to about 30 % . 
T he num ber of p easan ts  increased from  2 %  to  6 .3% . 
P ed d lers  who constitu ted  31%  of the  Jew ish  people of 
old R ussia have d isap p ea red  as a category . T h e  num ber
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Speech of Mr. Paul Y. Borovsky, Acting Consul 
General of the U.S.S.R., upon invitation of ICOR, at 
the Meeting in Honor of the Twentieth Anniversary  
of the Great October Socialist Revolution, at the 
Hippodrome, New York, November 28, 1937.

j ”T  IS  a great pleasure and privilege for me to be with 
you today, and to express my thanks for all the mes- 

sages of goodwill and friendship th a t you have extended 
to the people of the U.S.S.R. on the occasion of the 20th 
A nniversary of the G reat October Socialist Revolution.

Tw enty years is ra ther a long time for a hum an being. 
I t  is, one m ight say, a th ird  of a life time. Rut for a 
country th a t occupies one-sixth of the w orld’s surface, for 
a country where for the first time in the  history  of the 
human race the working people have established a new 
social order, tw enty  years is but a b rief interval, and the 
people of th a t country have every righ t to be proud of 
the achievements and progress they have accomplished in 
th a t period.

From  a backward, agrarian  country th a t im ported all 
its m achinery, the Soviet Union has become a m ighty in- 
dustrial power, in production second only to the United 
S tates, and first in Europe. From  a country of poverty, 
it has been transform ed into a country of the largest scale 
agriculture in the world. N early  half a million tractors, 
100,000 combines and hundreds of thousands of the most 
advanced types of m achinery, produced from Soviet т а -  
teria l by Soviet workers in new plan ts and factories are 
seen in collectivized agriculture of the Soviet Union today. 
From  a land of the greatest illiteracy, the country has 
become almost wholly literate , and the rapid  rise of the 
people’s standards of living, their widening educational 
and cultural opportunities are incontrovertible facts. There 
is no unemployment in the U .S .S.R .

B ut one of the most strik ing  achievements of the people 
of the Soviet Union is the building up of a country founded 
on friendship and brotherhood among all the many nation- 
alities th a t comprise the U .S .S.R . C zarist Russia was 
called the prison of nations. C zarist despotic cruelty op- 
pressed the Russian people, bu t it bore down on the 
workers of the non-Russian people with still g reater cru- 
elty and oppression and b ru ta lity . To all such national- 
ities— U krainians, Jew s, Georgians, Arm enians, B yriats, 
poverty and misery.
etc.— C zarist Russia m eant only in justice, inequality,

The conditions under which the Jew s were living in 
C zarist Russia are well known to all of you. Allow me 
to give ju s t  a few examples of those regulations that were 
directed solely against the Jew s. Jew s were perm itted to 
residee prm anentlv  only in eleven out of fifty-two Guber- 
nias, and even th a t regulation had exceptions: for in- 
stance, the city of Kiev. Jew s were forbidden to enter 
or to reside in Siberia, subject to the lim itations indicated 
in the rules governing exiles. Jew s were forbidden to
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m it th a t  in th is  case the United S ta tes  is d irec tly  involved, 
since it  is a pa r ty  to the  ‘L i t t le ’ Versailles T rea ty ;  providing 
for the  full p rotection  of national m inorities , and for the  
sa feguard ing  of th e i r  lives, security  and equal rights.

In his Chicago address  of October 6th of th is  y ea r  Presi- 
den t Roosevelt m ade the  em phatic  declara tion  to the  world 
th a t :  —

“It is, therefore , a m a t te r  of vital in te re s t  and 
concern  to the people of the United States, th a t  the 
sanc ti ty  of In te rna tiona l  T reaties ,  and the  mainte- 
nance of In te rna tiona l  m orality  be re s to red .”

W e accordingly appeal to our governm ent to in tercede  
in behalf of the  dow ntrodden Polish Jews, and to demand 
from the  Polish G overnm ent the  s tr ic t  observance of the  
provisions of the  ‘L it t le ’ Versailles  T rea ty  with us, for the  
protection  of the  r igh ts  of the  Polish Jew s;  for safeguard ing  
of the ir  lives and security , and for affording them  the  sam e 
t re a tm e n t  as it  g ran ts  to all Polish nationals, w ithou t any 
d iscrim ination because of the ir  race, language, and religion.

Respectfully  submitted,

JE W IS H  P E O P L E S  COMMITTEE, 
Delegation elected by N ational Convention, 

W ashington , D.C., N ovem ber 19th, 1937.

Tziperovitch, one of the best workers in the 
Jewish collective farm “ Combine”, in the 
Stalindorf Jewish National Region in the 

Ukraine

Poland. The a t tack s  upon the helpless, poor, Jew ish  
population; th e  des truc tion  and looting of th e  work 
shops of small a r t isan s ;  the beating  and persecution 
of Jew ish  s tuden ts  in un ivers it ies ;  th e  resolutions of 
different o rganizations to exclude Jew ish  colleagues; 
these  a re  the  fac ts  th a t  preceded the  events  in 
Brzesc and  Chenstochowa . . , i t  is a  disgrace th a t  
these  ac tiv it ies  should be carried  on in independen t 
Poland . . .  in the  nam e of the h ighes t trad itions  
of the  Polish nation, in the  nam e of the  dem ocratic  
ideals  of freedom, th an k s  to which we have regained 
an  independen t Poland, we call upon everybody to 
fight ag a in s t  th is  b arbar ism .”

T here  a re  num erous in s tances  in which Polish peasan ts  
a rm ed  with  scy thes  a t tem p ted  to p ro tec t  the  Jew s of the ir  
respective com m unities aga ins t  a t ta ck s  by N aras  and Endek 
hoodlums. Only recen tly  th is  was th e  case in Odzywa, 
Deziewica, Minsk-Mazowitzki, etc. Cases in  which Polish 
w orkers  stood up in defense of Jew ish  com m unities a re  even 
m ore frequent.

P e rh ap s  the  m ost s tr ik ing  il lustra tion  of the  a t t i tude  of 
the common, hones t  c itizens of Poland, independen t of th e ir  
social s ta tus ,  to the  question  of equal r igh ts  for the  Jews, 
is the  action of the  Municipal Council of the  city of Lodz. 
Two Jew s  of th a t  city were m urdered  by a gang of Endek 
hoodlums. At th e  n ex t  session of the  Municipal Council, a 
motion was m ade th a t  the  city shall m ake provision for the  
m ain tenance  of the  families of the  two m urdered  Jews. The 
E ndeks  p ro tes ted  th a t  such a decision would be an insult 
to  the  Polish people. T he  reply of the  rep resen ta t ive  of the 
workers, Mr. Chudinsky, was th a t  “it is r a th e r  an  insu lt  for 
the  Polish people when  Poles a t tack  and m u rd e r  innocent 
people in the  s t r e e t .” The M unicipal Council adopted the  
motion to  sus ta in  the  families of the  m urdered  Jew s a t  the  
expense of the  municipality.

But ju s t  as  the  m ajority  of the  Polish people, to the ir  
credit, a re  opposed and ready  to res is t  ‘zoological anti- 
S em itism ’, and to  redeem  as  much as possible th e  ac ts  of 
vandalism  com m itted  by Fascist-minded e lem ents, ju s t  so 
is the  Government, to its  disgrace, com m itted  to  a  policy of 
d iverting  the  d issa tisfac tion  of the  people from itself  to the  
helpless Jews. After  the  adoption of the  above mentioned 
resolution, the  Central G overnm ent dissolved the Municipal 
Council of Lodz.

T here  a re  m any p recedents  in the  diplomatic h is tory  of 
the  U nited  S ta te s  of in tercession  by th is  country  in behalf 
of oppressed and persecu ted  people, including the  Jews. 
Suffice i t  to m ention  the  p ro te s t  of th is  governm ent aga ins t  
m a l t re a tm e n t  of Jew s in R um ania  in 1902. T ha t  p ro tes t  was 
m ade “in the nam e of hu m an ity ” though no direct violations 
of any ag reem en t to which th e  United S ta tes  w as a  party  
w as involved.

Similar vigorous p ro tes t  was made by the  United S ta tes  
Congress in 1912 aga ins t  the  m a ltrea tm en t  of Jew s in 
Czarist Russia. In fac t it was as a  p ro tes t  aga ins t  th is  vio- 
la tion  of hu m an ita r ian  principles with respec t  to the Jew s 
by the  Czarist governm ent, th a t  th is  governm ent perm itted  
i ts  t rade  agreem ent w ith  old R uss ia  to lapse; because Con- 
gress  was definitely re lu c tan t  to continue cordial re la tions 
w ith  a governm ent failing to respec t  the  e lem entary  prin- 
ciples of humanity.

W e subm it  th a t  th is  country  has  a much s tro n g er  case 
ag a in s t  the  p re sen t  Polish Government. W e also beg to sub

NAILEBN (December, 1937)12



“there  should be a united, independent and autono- 
mous Poland, and th a t henceforth Inviolable security  
of life, of worship, and of industrial and social devel- 
opment should be guaranteed to all peoples who have 
lived hitherto  under the  power of governm ents de- 
voted to a fa ith  and purpose hostile to th e ir own.”

The demand of th is country for an  independent Poland was 
accordingly from the very beginning closely connected w ith 
the demand for the inviolable security  of life and worship 
of all peoples. These demands were la ter embodied in the 
T reaty  between Poland and the United States, which served 
as a basis both for the recognition of Polish independence and 
for the inclusion of certain  te rrito rie s  in Poland. Not only 
did Poland voluntarily  sign th is agreem ent, but it also em- 
bodied the provisions of the agreem ent safeguarding the 
righ ts and equal trea tm ent for Jews and other national 
m inorities, in its  constitution. Poland also agreed th a t the 
righ ts safeguarded by the T reaty  for National M inorities— 
“constitute obligations of In ternational concern.”

I t  cannot be too strongly emphasized th a t the w ar of ex- 
term ination conducted against the Jews, either directly by 
the Polish government, or w ith its blessing and toleration, 
does not meet, by far, w ith the approval of the great masses 
of the Polish people; its peasants, its workers, its intellec- 
tuals.

We are  happy to s ta te  th a t it is only a  m inority  of u ltra  
reactionary elem ents in Poland, including the Endeks and 
Naras, under the influence of the neighboring Nazi regime, 
and with the toleration and encouragement of the Polish 
Government, th a t is responsible for this state of lawlessness 
and barbarism  prevailing in Poland w ith respect to the help- 
less Jewish m inority.

The m ajority of the Polish population, both workers and 
peasants, have repeatedly expressed their abhorrence of the 
acts of vandalism  of the hoodlum elem ents, to lerated  and 
encouraged by a governm ent th a t seeks in these boycotts 
and pogroms a m ethod to d istrac t the atten tion  of the 
people from its own failures and incapacity.

On December 7th, 1936, a  conference of 200 Polish and 
Jewish delegates representing all Polish trade unions, un- 
animously adopted a declaration reading in part: “The work- 
ing class re jects with utm ost determ ination the zoological 
m ethods of pogrom anti-Sem itism  and is determ ined to 
actively resist them. The labor movem ent adheres unequivo- 
cally to  the principle of equal righ ts for the entire popula- 
tion of the country, w ithout distinction of nationality, race, 
or religion.”

The Central Committee of the T rade Unions of Poland 
adopted, on June 9th, 1937, the following resolution:

“The Central Committee of the T rade Unions of 
Poland declares the curren t anti-Sem itic movement, 
which is expressed in barbaric a ttacks and pogroms 
against the Jew s in Poland constitutes a serious 
danger th reaten ing  not only hum an m orality and 
ethics but the in terests of the Polish working class 
as well.”

A large group of Polish scholars and authors published a 
declaration on July 20, 1937, to the effect th a t:

“The pogroms in Brzesc and Chenstochowa are 
the la test phenom ena in the criminal activities which 
are carried on in  different sections of the country. 
Polish society has too long rem ained silent regarding 
th is m atter, which is a danger to the culture of

in jured  in  the 152 anti-Jew ish rio ts in various cities of 
Poland.

During the m onth of August 1937 there were four hundred 
attacks upon Jews in seventy-nine cities and towns of Poland. 
H erew ith are a few recent cases occurring in the m onth of 
Septem ber 1937:

On Septem ber 30th a  pogrom took place in the town of 
Stok (B rok). F ifty  Jew s were injured and the m iserable 
belongings of four Jew ish fam ilies were destroyed. In the 
town of Brzesc forty  Jew s were injured. In  the  town of 
Skibniew all the Jew s were expelled. In Staw iski, kerosene 
was poured upon the  m erchandise in  Jew ish stores and 
burned. Even the capital city of W arsaw did not escape anti- 
Jew ish riots.

The Jews are afforded no police protection. T he police 
m anage to a rriv e  to the  scene of an anti-Jew ish rio t only 
afte r the hoodlums have accomplished their m urderous work. 
On the ra re  occasions when partic ipan ts in pogrom attacks 
happen to be arrested  they are usually released by the 
Polish Courts, while Jews defending them selves from such 
a ttacks are subjected to severe punishm ent.

As a resu lt of th is  denial of elem entary rights, the inhum an 
boycott and pogroms, the Jewish population of Poland has 
been driven to a s ta te  of penury and m isery th a t has few 
parallels in civilized countries.

In a  survey of living conditions based on a questionnaire 
filled out by Jew ish children sent to one of the sum m er co*lo- 
nies supported by Am erican hum anitarian  organizations, it 
was found th a t out of the 51,133 children th a t had come from 
the city of Lodz, 37,570, or 75% came from fam ilies which 
occupied only one room. In more than  65% of the cases, from 
five to seven persons lived in th a t one room, and in 20% 
of the cases, eight to eleven persons were huddled in one 
single room.

P erhaps the m ost s trik in g  illustration, of the extrem e des- 
titu tio n  to which the Polish Jews are driven as a result of 
ru th less violation of the T reaty  provisions, and the inhum an 
campaign aim ing a t th e ir physical exterm ination, is the  fact 
th a t there  are 100,000 starv ing  Jews th a t m ust depend on 
public soup kitchens m aintained by Am erican relief organi- 
zations for sheer physical survival.

We subm it th a t  the Am erican people and government 
cannot possibly stand by idly and w itness w ithout protest 
th is  barbaric exterm ination of a  helpless people. The United 
S tates has always stood up for the defense of the weak, the 
oppressed, and the persecuted, even when it was not directly 
involved in definite trea ty  obligations. In th is  case however 
there is involved the principle of the sacredness of an Inter- 
national Agreem ent to which the United S tates is a  direct 
party.

The law lessness directed aga inst the Polish Jews is a  case 
of In ternational lawlessness which th is  governm ent repeatedly 
declared cannot be silently  acquiesced in. In th is case the 
violations involve the same ‘L ittle ’ Versailles T reaty  tha t 
served as the foundation for the establishm ent of Poland as 
an independent nation; a  cause th a t was sponsored and pro- 
moted •by th is  Government. In  fact, the United S tates took 
the in itia tive  in the Council of the Great Powers in behalf 
of Polish independence.

As early  as Jan u ary  22, 1917, even before th is country 
joined in the W orld W ar, P resident Wilson, in an address 
before the United S tates Senate, came out w ith the demand 
th a t:
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kow ski, in  an  ad d ress  before th e  Sejm , sp eak in g  on th e  boy- 

co tt of Jew s in  P oland, h ad  th e  te m e rity  to  state:

“My g o v ern m en t holds th a t  nobody in P oland 

should be in ju red . An h o n est h o st does n o t p e rm it 

anybody to  be h arm ed  in h is  house. Econom ic fig h t? 

Owszem! (O .K .)”.

T h e boycott of th e  Jew s accordingly  h a s  now  becom e th e  

policy of th e  P o lish  g o v ern m en t in  d ire c t v io latio n  of every  

tre a ty  provision. As a re s u lt of th e  blessing  le n t to  th e  boy- 

co tt by th e  P o lish  g o vernm ent, tw enty-five v ario u s P o lish  as- 

so ciatio n s of law yers, m e rc h a n ts, en g in eers, e lec tric ian s, 

a r t is ts ,  au d ito rs , a rc h ite c ts , bookkeepers, law  clerks, garden- 

ers, b u tch ers, etc. excluded Jew s from  th e ir  m em bership .

T he follow ing p ress d isp atch  fro m  W arsaw , (se e  New Y ork  

H erald -T rib u n e—N ovem ber 14, 1937) in d ic a te s  how  low th e  

P olish  G overnm ent h as stooped in its  w a r of e x te rm in a tio n  

d irec ted  a g a in st th e  Jew s:

“W arsaw , Nov. 13— U nder th e  p a tro n a g e  of P resi- 

d en t Ignace M oscicki, a  nation-w ide d riv e  for a  " g re at 

econom ic an d  n a tio n a lis t P o lan d ,” w hich m ay re su lt 

in  e lim in a tio n  of Jew s fro m  v ario u s econom ic enter- 

prizes, began to d ay  w hen 5,000 delegates from  all 

p a r ts  of th e  c o u n try  assem bled h ere  for th e  first All- 

P o lish  C onference of C h ris tia n  M erchants.

“B esides th e  P re sid e n t, F in a n c e  M in ister E u g en e 

K w aitk o w sk i and  M in ister of Com m erce A n th o n y  

R om an a tten d ed  th e  open in g  session.

“ C arefully  avoiding  d ire c t m en tio n  of th e  Jew s, th e  

sp eak ers declared: ‘T he P o lo n izatio n  of tra d e , in  

o rd er to give p e rm a n e n t an d  useful resu lts , m u st be 

effectively organized by th e  s ta te , th e  m e rc h a n t asso- 

c ia tio n s and th e  general public.’

“ S everal W arsaw  n ew sp ap ers suggested th a t  th e  

conference b rin g  p re ssu re  for en actm en t of an ti- 

Jew ish  leg isla tio n  in  th e  econom ic field to e lim in a te  

Jew s from  tra d e  in  n a tio n a l defense m a te ria ls  an d  

ban Jew ish  firm s from  filling o rd ers  for supplies for 

go v ern m en t e n te rp rise s  an d  state-ow ned m onopolies, 

in c lu d in g  ra ilro a d s .”

BLOODY POGROMS: N ot satisfied  w ith  th e  econom ic ex- 

te rm in a tio n  of th e  Jew , P o lan d  also denies th e  Jew ish  citi- 

zens th e  p ro tectio n  of th e ir  lives, n o t to  sp eak  of th e ir  

se c u rity  an d  p ro p erty . Such an  in flu en tia l P o lish  p a r ty  as 

th e  E n d ek s (N a tio n a l D e m o c ra ts ), h as  d eg en erated  to  th e  

e x ten t of p u b lish in g  and d is tr ib u tin g  a  pro clam atio n  callin g  

for bloody pogrom s of th e  Jew s. H ere is one e x tra c t of th a t  

ou trag eo u s, b lood-th irsty  proclam ation: —

"D on’t fear sp illin g  blood, b eat them !

“ B eat th em  alw ays, b eat them  everyw here an d  a t 

all tim es!

“W ith  w h atev er you lay  y o u r h a n d s upon, beat 

th e  J e w !”

T h e  gen u in en ess of th is  p ro clam atio n  w as definitely  estab- 

lished  d u rin g  th e  co u rt proceedings a t  P rz y ty k , on th e  appeal 

to th e  h ig h e st S ta te  C o u rt in  connection w ith  th e  pogrom  

in  th a t  city.

A ccording to d ispatches by Otto D. T olischus, N ew  Y ork  

Tim es  corresp o n d en t, th e re  w ere 118 Jew s k illed  an d  1350 

w ounded in th e  v ario u s pogrom s in  P o lan d  d u rin g  th e  period 

of May 1935 to Ja n u a ry , 1937, n o t to  sp eak  of th e  d estru ctio n  

of p ro p e rty  an d  ra n sa c k in g  and lo o tin g  of hom es. S ince th en  

co n d itio n s have becom e worse. D u rin g  th e  period of F e b ru a ry  

to Ju n e  30, 1937; tw enty-tw o Jew s w ere k illed  and 436 w ere

W e a re  c e rta in  th a t  a  check up by th e  S ta te  D ep artm en t 

w ill supply  u n ch allen g eab le  proof of th e  reckless v io la tio n  by 

th e  P o lish  G overnm ent of th e  specified T re a ty  p ro v isio n s for 

th e  p ro tec tio n  of th e  Jew s.

W h ile  th e  fa c ts  a re  a m a tte r  of public record, it  m ig h t be 

w ell to  su m m arize  th e  m ost s tr ik in g  an d  far-re a c h in g  .in- 

s tan ces of d en ia l of r ig h ts  and se c u rity  to  th e  Jew s; those 

cases w hich  a re  so ty p ical th a t  th ey  affect th e  lives of g re a t 

m asses of th e  Je w ish  p o p u latio n  of P oland.

ECONOMIC POGROMS: T he denial to  th e  P o lish  Jew s of 

th e  e lem en tary , in alien ab le  r ig h t to  life, lib erty , a n d  th e  pur- 

s u it  of h ap p in ess, can n o t be c h aracterized  o th erw ise  th a n  as 

an  econom ic pogrom , a  w a r of e x te rm in a tio n  a g a in s t th e  Jew s.

A rtisan s:  F u lly  one th ird  of th e  th re e  an d  a  h a lf  m illio n  

Jew s of P o lan d  consist of a rtisa n s;  b u t th ese  Jew ish  a rtis a n s , 

u n d e r th e  p re te x t of insufficient know ledge of l ite ra ry  P olish , 

a re  denied licenses a s  M aster-A rtisan s an d  a re  p ro h ib ited  from  

em ploying a p p ren tices, m a k in g  it im possible for th em  to earn  

a livelihood. I t  also b a rs  th e  Jew ish  y o u th  fro m  le a rn in g  

tra d e s  in  th e  only w ay accessible to  them , th a t  is, by m eans 

of a p p re n tic e sh ip  w ith  older experienced a rtis a n s . R efusal to 

g ra n t M aster-licenses, w ith  th e  foregoing  p re te x t, definitely 

v io la tes A rtic le  77 of th e  1919 T re a ty , w hich  reads:

“A ll P o lish  n a tio n a ls  sh all be equal before th e  law , 

an d  sh a ll en joy  th e  sam e C ivil an d  P o litic a l r ig h ts , 

w ith o u t d is tin c tio n  as to  race, lan g u ag e  or re lig io n .”

In d u s tr ia l  M onopolies: Je w ish  em ployees h av e p rac tica lly  

been e lim in ated  from  all th e  in d u strie s  w hich a re  ru n  as 

s ta te  m onopolies by th e  P o lish  G overnm ent, such as tobacco, 

sa lt, sp irits , m atch es, etc., em ploying over a  m illio n  people. 

To cite a  sixgle  in stan ce ,— in 1922 before th e  governm ent 

m onopolized th e  tobacco in d u stry , th e re  w ere over th re e  thou- 

sand  Jew ish  w o rk ers  em ployed in  th e  tobacco facto ries. A t 

p resen t, th e re  a re  p rac tic a lly  none left, since a ll Jew ish  em- 

ployees h av e been e lim in ated  by th e  go v ern m en t m onopoly.

G hetto Benches:  D iscrim in atio n  ag ain st Jew s in edu catio n al 

in s titu tio n s  h as gone to  th e  e x te n t of e s ta b lish in g  “ g h e tto  

benches” for th em , definitely  fo ste rin g  in  th e  P o lish  popula- 

tion  an  a tt i tu d e  th a t  th e  Jew  is some k in d  of in fe rio r  being. 

T his is a  d ra s tic  v io latio n  of th e  provisions of th e  T re a ty — 

w hich specifies “equal tre a tm e n t.”

L aw yers:  In  c e rta in  p a rts  of Poland, law y ers a re  n o t ad- 

m itted  to  th e  b a r  u nless th ey  have practiced  as Ju d g es or 

S ta te ’s a tto rn e y s. B u t Jew s are  n ev er app o in ted  to th ese  posi- 

tio n s a n d  as a  re su lt th e y  a re  a u to m a tic a lly  excluded from  

th e  b ar.
P h y sician s:  No Jew ish  p h y sic ian s are  em ployed by th e  Sick 

Benefit F u n d s, w hich  provide th e  m a jo r source of m edical 

p ra c tic e  in  Poland.

Civil Service:  Jew s a re  being d ra stic a lly  an d  illegally

e lim in ated  from  all b ra n c h e s of th e  Civil Service.

Boycott: U nder d ire c t influence of N azi m ach in a tio n s  and 

u n d e r th e  lead ersh ip  of tw o F a sc is t influenced p o litical par- 

ties, th e  E n d ek s (N a tio n a l D e m o c ra ts ), a n d  th e  N a ra s  

(N a tio n a l R a d ic a ls ), a  v io lent, in h u m an  boycott m ovem ent 

is conducted a g a in s t th e  Jew s of Poland. In  v io latio n  of 

T re a ty  provisions, P o lish  C ourts have held th a t  it  is law ful 

to p ic k e t Jew ish  m e rc h a n ts  w ith  a  view  of p re v e n tin g  them  

from  doing b u sin ess w itli non-Jew s, n o tw ith sta n d in g  th e  fact 

th a t  all such p ick etin g  h as alw ays led to  th e  b re a k in g  of win- 

dow s, b e a tin g  up of cu sto m ers, and d e stru c tio n  of p ro p erty . 

P e rh a p s  even m ore im p o rta n t is th e  fact th a t  P re m ie r Sklad-
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Crimes of the Polish 
Jewish Population

Historic Document on the 
Government Against Its

Poland, presented to Secretary of State, Cordell Hull, 
representing about 600,000 organized American Jews.)

(.Memorandum on treatment accorded the Jews in 
by the conference held in Washington, Nov. 19-20, 1997,

tional obligations. More th an  that, th is  Treaty, which is 
known as the so-called ‘L ittle ’ T reaty  of Versailles, and which 
was signed on June 28, 1919, by Poland, the United States, 
Great B ritain , France, Ita ly  and Japan, served as the founda- 
tion for the establishm ent of Poland as an  independent na- 
tlon and for the incorporation by th e  general T reaty  of Ver- 
sailles of certain  te rrito rie s  w ith in  the  Polish Republic.

W hile the m entioned provisions of the T reaty  referred to 
all national m inorities, they were intended in the first in- 
stance as a  protection for the Jews. This appears clearly  from 
a le tter addressed by Mr. Clemenccau to P rem ier Paderewski, 
on the date of the  Treaty, explaining the reasons why the 
Allied and Associated Powers found it necessary to  in sist on 
the inclusion in the trea ty  of provisions for the  protection of 
the righ ts of national m inorities. The pertinen t p a r t of th is  
le tte r read s:—■■"Clauses 10-12 deal specifically w ith the Jew ish 
citizens of Poland. The inform ation a t  the  disposal of the 
principal Allied and Associated Powers as to the existing 
relations between the Jews and other Polish citizens has led 
them  to the conclusion th a t in view of the  h istorical develop- 
m ent of the Jew ish question and the g reat anim osities 
aroused by it, special protection is necessary for the  Jews 
of Poland.”

Let us fu rth e r emphasize th a t A rticle 12 of the  m entioned 
trea ty  provided th a t:

‘‘Poland agrees th a t the  stipu lations in the  fore- 
going articles, so far as they affect persons belonging 
to racial, religious, or linguistic m inorities, constitu te 
obligations of in terna tional concern.”

These definite stipulations of the  ‘L ittle ’ V ersailles T reaty  
between Poland, the United States, and the o ther countries, 
leave no doubt th a t the protection of national m inorities in 
Poland and the  preservation of “equal civil and political 
righ ts ,”—of “full and complete protection of life and liberty ,” 
—and of “the same trea tm en t and security  in  law  and fact 
as the Polish N ationals,” for the Jew ish population of Poland, 
constitu te in terna tional obligations of the  Polish Republic. 
Since the United S tates is a signatory  to th is in terna tional 
agreem ent, it  clearly  imposes a  du ty  upon th is  country  to  do 
its  share w ith  a view to the upholding of the provisions of 
th is  treaty .

The Am erican press carries alm ost daily reports of the 
m ost drastic  discrim ination against and persecution of the 
Polish Jews. Not only are they deprived of civil and political 
righ ts  because of th e ir language or religion, in violation of 
Article 7 of the Agreement, not only a re  they  refused “the 
same trea tm en t and security  in law and in fact as the 
Polish N ationals” (in violation of A rticle 8 of the Agreem ent), 
b u t they are also, and m ost brutally , denied th a t elem entary 
“complete protection of life and liberty” which is guaranteed 
by A rticle 2 of the treaty .

W ashington, D, C., 
November 20tli, 1937. .

H onorable Cordell Hull,
Secretary  of State,
W ashington, D. C.
Dear S ir:

We subm it to you th is m em orandum  setting  fo rth  the plight 
of the Jews in Poland, since the s ta tu s  of all national minori- 
ties in Poland, including the Jews, is regulated by an Inter- 
national A greem ent to which the United S tates is a  party .

T his m em orandum  has been voted upon and unanim ously 
adopted by a  N ational Convention of 1,000 delegates, of the 
Jew ish Peoples Committee A gainst Anti-Sem itism  and Fas- 
cism, representing trade union organizations, Landsman- 
shaften , social welfare, and sim ilar organizations in New 
York, Chicago, Boston, Philadelphia, P ittsburgh , Detroit, 
Cleveland, W ashington, and other cities, consisting of over 
250,000 Am erican citizens, and held in W ashington, D. C. on 
November 19th.

As citizens of the United S ta tes we deem it our privilege 
to  call the atten tion  of our Governm ent to the sta te  of law- 
lessness which is perm itted  and even encouraged by the Polish 
Governm ent w ith regard  to th e  Jews. This m em orandum  is 
based, first, on th e  general h u m an ita rian  principles which 
th is  country has always been known to uphold; and second, 
on th e  fact th a t  the  ac ts  of omission and commission on the  
p a r t  of the  Polish Governm ent a re  a d irect violation of an 
In tern a tio n al T reaty  w hich was the basis for the form ation  
of the present Polish nation. ,

P residen t Roosevelt in h is  address on October 6th of th is  
year denounced violations of In ternational T reaties as a  
danger to the peace of the world, th rea ten ing  the very foun- 
dation of civilization, jeopardizing the  im m ediate and fu tu re 
security  of every nation, including our own. He unqualifiedly 
declared th a t such in terna tional lawlessness cannot be toler- 
a ted  by the  civilized world, and th a t th is  country, together 
w ith  the rest of the peace loving nations a re  duty bound to 
tak e  un ited  action to assure the observance of In ternational 
agreem ents aga inst a rb itra ry  u n ila te ra l violations so th a t 
shattered  tru s t  between nations be restored.

T he acclaim  w ith which th is  address was welcomed by all 
sections of public opinion in  th is  country  leaves no doubt 
th a t the declaration of the P resident gave expression both to 
the cherished asp ira tions and the determ ined will of the  en- 
tire  nation , and to its  readiness to give expression to th a t 
will w ith  a  view to its  enforcement.

We subm it th a t  the  T reaty  to which the  United S tates is 
a  party , and which guarantees to the Polish Jews complete 
protection of life and liberty , (A rticle 2), and, “the  same 
trea tm en t and security  in law and in fact as the Polish 
N ationals”, (A rticle 8), involves the  m ost sacred in te rn a
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THE SHAME OF THE JEWISH PEOPLE
should be perm itted. I t  is a shame th a t there is not a 
movement started  to call the perpetra to rs of this disgrace 
to responsibility.

A fter all, the Jew ish people should raise their voice 
asking In whose name does the Forward carry  on its slan- 
derous attacks upon the only w orkers’ country in the 
world. Is  it in the name of the unions? There was a 
tim e when the Forward could pu t forth such claims. T hat 
does not hold true any more. Surely, the Forward  does 
not speak in the name of the International Ladies Garment 
W orkers’ Union. The Forward  certainly does not speak 
in the name of the Amalgamated Clothing W orkers’ Union. 
These unions are now members of the progressive C.I.O. 
movement, and they will not subscribe to the Fascist tac- 
tics of the yellow Forward. Even Vladeck, who is the 
business manager of the Forward, will hardly subscribe to 
the Forward utterings. H is was a different attitude when, 
upon his recent return  from the Soviet Union, he gave his 
report on what he saw there. So was also the case of 
Adolph H eld, the president of the Forw ard Association, 
who visited the Soviet Union and B iro-B idjan, and who 
suoke so tru th fu lly  about the changed status of the Soviet 
Jew s who are now building a life upon a sound foundation 
of economic security and productive usefulness.

S . rely the Forward does not voice the sentiments of the 
man}' thousands of members of the W orkm en’s Circle who 
dem onstrated on more than one occasion their love and 
admiration for the Soviet Union. Neither does the Forward  
speak in the name of the many thousands— nav, hundreds 
of thousands of Jewish people in this country, who are 
daily־׳ in receipt of letters from their relatives in the 
U .S.S.R., telling about the constant improvement in their 
lives, and of how g ratefu l they are to the government of 
the Soviet Union.

Well then, who is tha t Frankenstein who carries on the 
Fascist policy of the Forward against the best judgm ent 
of even the president of its association and its business 
manager?

The Forward certainly docs not speak in the name of 
the Jewish Landsm anshaft organizations. I t  certainly does 
not speak in the name of the Jew ish youth of America, and 
it is because of this fact that, though not being representa- 
tive of any section of Jew ish opinion in America, the 
Forward is still perm itted to carry on its nefarious work 
of slandering the Soviet Union, of paving the way for a 
Fascist m ilitary attack upon the only workers’ countrv— 
it is because of this tha t we say that it is the shame of 
the Jew ish people in this country.

How long will such contemptible work be perm itted to 
go on without an unequivocal condemnation on the part of 
those who resent the Forward slanders?

wE A R E N O T in the habit of blaming the Jewish 
people for the action of this or th a t individual, or for 

the acts of this or tha t organization. On the contrary, we 
are usually resenting the policy of Jew -baiters who gen- 
eralize about the act of a single Jew  or a single group of 
Jew s. I t  is our policy to oppose every attem pt to blame 
all the Jew s for the action of one or several Jew s. How- 
ever, there are instances when a certain act does reflect 
upon all the people. This applies to the recent outburst 
of the Jew ish D aily Forward, when tha t paper dared be- 
smirch the 7th of November, 1917, calling it “the blackest 
day in human history.”

The 7th of November is looked upon by the best sons 
of every nation as the beginning of a new and glorious 
chapter in human history. In  the course of the twenty 
years since November 7, 1917, there was w ritten a chapter 
of national liberation, of the safeguarding of peace through- 
out the world, and of such gigantic strides in the improve- 
ment of the well-being of the toiling masses tha t nothing 
in human history is to equal tha t chapter.

In  the course of the twenty }7ears which elapsed since 
November 7, 1917, the Soviet Union raised itself from a 
backw ard country with a population of almost 90%  illit- 
erates to a position in the very forefront of the industri- 
ally developed countries, with a record of complete liqui- 
dation of illiteracy. In  the same period the Soviet Union 
has completely done away with national oppression, racial 
hatreds, anti-Semitism and pogroms. And it is against 
this country, now being so savagely attacked by all the 
Fascist forces throughout the world—the country against 
which Germany, Ita ly , and Jap an , the blood-thirsty war 
mongers, are so feverishingly preparing  their war machine 
— it is against this country tha t the Forward  raised its 
voice and in chorus with H itler and Mussolini uttered  the 
contemptible statem ent tha t the 7th of November was the 
blackest day in human history.

I t  is a disgrace th a t a Jewish paper should dare speak 
thus about the only country where anti-Semitism has be- 
come a crime against the. state. I t  is a burning shame 
th a t thus should speak a paper carrying on its mast-head 
the inscription tha t this is a paper for workers. I t  is all 
the more shameful tha t this is spoken in the year 1937, 
when 500,000 Jew s are pining away under the iron heel 
of H itle r ; when 3,600,000 Jew s in Poland are doomed to 
annihilation and are daily insulted and spat upon; when 
in Roumania, A ustria, H ungary, in the Baltic S tates and 
where not, the Jew s are made to drink the b itter cup of 
social discrimination and economic boycott. I t  is because 
of these circumstances that the attack of the Forward 
upon the Soviet Union is all the more disgraceful. It is 
because of this th a t we feel that it is the shame of all 
the Jew ish people. I t  is a shame that such a monstrosity
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We know of no country in all history in which iritc. 
friendship and brotherhood were developed so fully as 1Y1 
the Soviet Union. And little wonder, for only twenty years 
back everything Russian was looked upon with distrust, 
whereas now the smaller nations gladly draw upon the ex- 
perience of the Russian people, their art, science, tech- 
niques.

As a counter balance to fascism, which fosters interna- 
tional hatred, there takes place a race among the Soviet 
peoples. Each nationality tries to outdo the other in the 
quality and quantity of their industry and agriculture. 
Each national theatre tries to win first place by achieving 
superiority over the rest. The same is also true of the 
various national sports organizations. But this has nothing 
in common with competition as it is known in the rest of 
the world. Our races instead of creating animosity bring 
closer, instead of dividing unite, and instead of destroying, 
cement the relations of the peoples of the Soviet Union. 
Each nationality desires to distinguish itself in the build 
ing of the USSR. Each worker and farmer of Uzbekistan 
will say with the greatest enthusiasm that he is a citizen 
not only of Uzbekistan but of the Soviet Union, whose 
capital is Moscow.

almost paralleled that of Russia. The Ukrainian people 
went through a great deal. It struggled together with the 
Russian people against absolutism, and shared with the 
Russians both defeat and victory.

The same may be said of the Georgian nation, which 
fought side by side with the Russian people against Czar- 
ism, the landowners and capitalism. The Georgian prole- 
tariat occupies a place of honor in the Russian revolu- 
tionary labor movement. Their culture has reached the 
same high level as that of the other progressive nations. 
The Soviet system has enriched this culture with a new 
socialist content, thereby raising it to an even greater 
height.

In the songs, plays and music of the national theatres 
of Cossacktan, Uzbekistan, Armenia and the other repub- 
lies, the Soviet peoples, who broke out of their dark pri- 
sons to walk in the bright sun of a free land, reveal the 
power of their genius, for they sing of the joy of a free 
life.

We believe that even the most progressive persons out- 
side the borders of the Soviet Union have failed to realize 
the full significance of this colossal process— the creation 
of a fraternity of nations. History offers no precedent to it.

Master Katz and lassie Sharti^— the best pupils in the Birofeld school, in the Jewish Autonomous
territory in Biro-Bidjan
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U. S. S. R.— A Land of Friendly Nations
M . A

(Translated by Charles Rubin)

clations by estranging the peoples from one another and 
by fostering and prom oting a m utual hatred  among them.

For a long time the oppressed minorities hoped for and 
dreamed of independence. M any pro test actions and re- 
volts took place. N ot a few revolutionary fighters of the 
Georgians, Armenians, U krainian, W hite Russian, Jew ish, 
Buriat-M ongolian, and other peoples laid down their lives 
in the struggle for a free, happy life. B ut all these revolts 
and p ro test actions were mercilessly pu t down by the 
C zarist cohorts.

The g rea t socialist October Revolution broke the chains 
which had fettered  the energies of all the peoples of 
C zarist Russia. The workers created their socialist multi- 
national government, the Union of Soviet Socialist Repub- 
lies, not through oppression and terro r, but through volun- 
ta ry  union.

The tw entieth anniversary of the founding of the Soviet 
Union witnesses the cultural and economic flowering of 
literally  all the Soviet nations. I t  was not so long ago 
when the poverty-stricken peasantry  of middle Asia 
worked the soil with the prim itive implements of the mid- 
die ages. A fter much toil, which involved the expenditure 
of a vast amount of human energy, these prim itive methods 
of cultivation yielded but minimum harvests— three quar- 
ters of which went to support the C zar and his clique.

The socialist October Revolution acted upon the Soviet 
nationalities as a stimulus to self-development and creative- 
ness. I t  would seem as though with the trium ph of the 
working-class and the peasantry , the national energy, fet- 
tered and dorm ant for many generations, burst forth  with 
gigantic force. One could w rite hundreds of volumes about 
the achievements of each people.

The stubborn soil, which torm ented many generations of 
the various peoples, became a fountain of joy  and good 
fortune to the collective farm ers. Our agricultural pro- 
duction already is four times as large as in C zarist Russia.

In  all the republics and national districts industries were 
developed. Factories and plants were built, where a new 
generation of skilful mechanics and technicians is reared. 
One notes with particu lar pleasure tha t among these work- 
ers are thousands of women of various nationalities, who 
only tw enty years ago were actual slaves, both as workers 
and as women.

G reat and manifold is the achievement of the peoples 
of the USSR. In  the sciences, the arts  and in technical 
accomplishments— every where is visible a cultural flower- 
ing, national in form and socialist in content. The creative 
energy of the Soviet nations revealed itself with special 
clarity  in the folk song, in the creation of a vast num ber 
of people’s choruses, orchestras and dram atic groups. Al- 
most all the national republics have their national theatres. 
I will not speak of the U kraine, whose cultural evolution

r | 'H E  RUSSIAN E M P IR E  was sjrread over a vast terri- 
to ry , embracing a population of many millions, consist- 

ing of numerous nationalities. In  the course of centuries 
the Czars conquered neighboring peoples and annexed their 
lands to Russia. A tyrannical rule was imposed on the con- 
quered peoples. The C zarist henchmen would seize for their 
own use the best farm land. Then would follow the Rus 
sian capitalists— the m erchants, middlemen and speculators, 
whose object was to plunder the colonies.

Following is one of the many pictures of the activity 
of these Russian colonizers:

W hen the C zarist M inister, K uropatnik, made a tour of 
the F a r  E as t in 1904-, a Buriat-M ongolian delegation 
handed him a complaint against the local governor. In 
answer to the complaint K uropatnik told the delegation: 

“B ear in mind tha t you will be held responsible 
for the conduct of your people. I f  any move is 
made by your people in the direction of national 
independence, or to oppose the C zar’s command, 
you will straightw ay be wiped off the face of the 
earth . N ot a trace will be le ft of you. Look about 
yourselves and see what formidable armies we 
have here. T here are hundreds of thousands more 
men where these came from. You will be stran- 
gled and destroyed in the wink of an eye. You 
have no righ t to make demands. You may only 
beg for alms.”

Czarism oppressed mercilessly the Russian peop le ; but 
it was particu larly  cruel in its treatm ent of the non-Rus- 
sian workers. I t  was not in vain that im perial Russia w׳on 
the name of “peoples’ dungeon”. An understanding would 
be reached with the ruling class of the oppressed people—  
with Em irs, Kahns, Becks, who represented the moneyed 
interests— which class would be draw n nearer the throne. 
The combined Russian and non-Russian interests would 
then bear down heavily and almost suffocate the poor 
peasant. Ignorance and darkness were the constant com- 
panions of the smaller, weaker peoples. In justice , poverty, 
a v irtual reign of terror, inter-racial friction, cleverly 
m anipulated by the oppressors, and the authority  of the 
church made life for the minorities a most difficult ordeal.

All this natu rally  evoked a strong hatred  of the Czar 
and, by the same token, of the Russian people. I t  looked, 
indeed, as though the national minorities would never will- 
inglv agree to a life of mutual cooperation with the much- 
hated Russians. On the other hand, the C zarist govern- 
ment did all it could to encourage a feeling of mutual 
hatred  and suspicion among its subject nations. Everyone 
is acquainted witli the enmity tha t existed between the 
T urks and Armenians, which led to the slaughter of tens 
of thousands of persons.

The Russian ruling class strove to strengthen its foun-
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of the “ Icor” are simultaneously acconij>_ . 
task of winning new friends for Biro-Bidjan aVri.^e 
the Soviet Union. It is a task worthy of the effort of 
every friend of the only workers’ country. The task 
of enrolling 15,000 new members into the “ Icor” and 
15,000 new readers for “ Nailebn” is not an impossible 
one. On the contrary, according to the statements by 
active canvassers in every city throughout the coun- 
try, there is a warm response wherever people are 
approached. The fact that the November issue of 
“ Nailebn” had its circulation increased three-fold and 
four-fold in many cities, is proof sufficient of how 
great the interest in Biro-Bidjan and the Soviet Union 
is on the part of large sections of the Jewish people. 
There are many mass organizations eager to arrange 
lectures for “ Icor” speakers on Biro-Bidjan and on 
the significance of twenty years of the Soviet Union. 
All that should be utilized as a means to further the 
present campaign.

It is a thankful task to reach new sections of the 
Jewish people to acquaint them with the building of 
Biro-Bidjan as the first and only Jewish Autonomous 
Territory in the world. It is a joyful task to bring to 
the Jewish masses the message about the new life of 
safety and contentment for the 3,000,000 Soviet Jews. 
It should be a matter of great gratification to all the 
active members of the “ Icor” to be in a position to 
bring to the Jewish masses the magazine “ Nailebn,” 
which has already reached the largest circulation of 
any Jewish magazine in the world.

On to success for 15,000 new members in the “ Icor” 
—15,000 new friends of Biro-Bidjan and the Soviet 
Union—for 15,000 new readers for “ Nailebn” !

the Jewish people in this country about the forthcom- 
ing jubilee. We are sure that the tenth anniversary 
of Biro-Bidjan will be celebrated wherever there are 
Jews to be found. That jubilee, however, will not be 
honored by mere gala performances, but the greatest 
honor to the tenth anniversary of Biro-Bidjan will be 
a thorough acquaintance with the accomplishments of 
the Jewish Autonomous Territory, with the back- 
ground—the Soviet National Policy—on which Biro- 
Bidjan is based, and a thorough study of the life of 
all the 3,000,000 Jews in the Soviet Union.

The coming months must be turned into a period of 
educational activity. Every branch of the “ Icor” is 
to become the rallying point for the dissemination of 
information on Biro-Bidjan, on the Jewish colonies in 
White Russia, the Ukraine and Crimea, on the rising 
number of Jews in the Soviet industries, the gigantic 
strides in the building of Jewish cultural institutions 
in the U.S.S.R., etc., etc. It is on the basis of this 
information that the Jewish people in this country will 
come to realize what a glorious chapter the tenth anni- 
versary of Biro-Bidjan is, and it is then that they will 
realize how fittingly that jubilee must be celebrated.

1 5 ,0 0 0  New Friends o f  Biro-Bidjan  
A n d  the Soviet Union
,TbHE “ ICOR” is now in the midst of its campaign 
 for 15,000 new members—15,000 new friends of ־*־

Biro-Bidjan and the Soviet Union. The campaign 
which started on the 1st of October, is scheduled to 
terminate on the 28th of March—the tenth anniversary 
of Biro-Bidjan. In helping to enlist new members into 
the “ Icor” and ne־w readers for “ Nailebn”, the friends

In the Dimitroff Furniture Factory in Biro-Bidjan
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voice so strong. Its  flimsy financial status, its pre- 
carious in ternational position, would make it very at- 
tentive to the pro test coming from  America, backed 
by all people dem anding the cessation of pogroms, an 
end to Ghetto benches, and a reversal of the policy of 
the government in depriving the Jew s of every vestige 
of an economic foot-hold.

No more should anything stand in the way of creat- 
ing such united  force. The Jew s in America owe it 
to the 3,;")00,000 Jew s in Poland to do everything pos- 
sible to save them from  complete annihilation, and, 
w hat is w orst of all, from degradation and slow 
starvation.

The Tenth Ann iversary  o f  Biro-Bidjan  
Is Approaching

we will celebrate the ten th  anniversary of the memor- 
able day when Biro-Bidjan was assigned for Jewish 
colonization. I t  is not our task  at this w riting  to 
give a complete evaluation of the achievements of 
B iro-B idjan in the period of the first ten  years of its 
existence as a te rrito ry  for Jew ish colonization. Suf- 
flee it to say at this time th a t though the period is so 
brief and though there were great difficulties to be 
overcome, Biro-Bidjan has already w ritten  a chapter 
in Jew ish life which is of im portance not only to its 
own Jewish pioneers and not alone to the Soviet Jews, 
but it is of great im portance to the Jew s throughout 
the world as well.

It is our purpose at the present moment to rem ind

is an open secret th a t “ certain  Jew ish c irc les” stooped 
down to the contem ptible m ethod of denouncing to 
the same Senators and Congressmen the People’s Com- 
m ittee as a “ Communist venture .”  I t  is high tim e tha t 
the voice of the Jew ish masses, who are determ ined 
to act in  defense of the suffering Polish Jews, should 
be heard. That voice m ust declare in no uncertain  
term s th a t every effort to bar un ity  and to obstruct 
united  action w ill be considered a crime not to be 
forgiven, and such methods as those used against the 
Jew ish People’s Committee will no more be to lerated  
by the broad sections of the Jew ish people.

A week a fte r the conference under the initiative of 
the Jew ish People’s Committee, there was also held 
in W ashington a conference of the Am erican Jew ish 
Congress and we are glad to note th a t a t th a t confer- 
ence the voices for un ity  spoke quite loudly. We do 
hope th a t both those conferences will be instrum ental 
in building one united  body for the defense of the 
Polish Jew  and for the Jew s in every Fascist and 
semi-Fascist country  as well. Let us hope th a t there 
will be a way found to bring the Jew ish Labor Com- 
m ittee into the fold.

If, instead of three separate bodies, there  could be 
form ed one organization, either on the basis of affiliat- 
ing the three existing committees, or on the basis of 
m erging all the forces, w hat a m ighty force there 
could be created to speak in the name not only of the 
4,500,000 Am erican Jews, but in the name of many 
millions of non-Jews who would, no doubt, lend their 
support to such a movement in the name of hum anity, 
of progress, and of the elem entary righ ts of a national 
m inority. Poland is not in  a position to ignore a

A performance in the Jewish State Theatre in Biro-Bidjan
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effort to get every piece of literature on the Jewish 
question, as well as copies of the most outstanding 
works of Jewish men of letters, but they set out from 
the very beginning to keep their institute in a Condi- 
tion of neatness which is quite out of the ordinary in 
similar institutions where large numbers of people 
congregate.

It is a delight to visit the Biro-Bidjan Institute in 
Boston. The decorations are refreshing. There are al- 
ways to be found clippings from newspapers and 
magazines. But, they are not pasted on the walls in a 
disorderly fashion. There are special panels for that 
purpose and instead of disfiguring the walls, the 
clippings fit into the scheme of decorations.

Elsewhere in this issue, there is a more detailed 
description of the activities of the institute. It goes 
without saying that such accomplishment could not 
have become possible without the devotion on the part 
of a number of people who give up a great deal of 
their time and energy to care for the institute and 
make it a place worth frequenting.

A n y  Procrastination in the Fight י  gain « 

P o g ro m s  Is Im perm iss ib le  (
T׳ W O  CONFERENCES were held recent^ sh-
 ington, one by the People’s Committee wh rt 1,000 ־*־
delegates from seven states and the District of Colum- 
bia spoke in unequivocal terms about their eagerness 
to wield a united front of all sections of the Jewish 
people in this country for a determined struggle in 
defense of the Polish Jews.

The People’s Committee is to be congratulated on 
taking the initiative in convening such conference at 
this juncture. The cry of the Polish Jews for help 
demands a united response. There must be no division 
of forces. No matter what this or that section of the 
Jewish people in this country think about other ques- 
lions, there can be no divergence of opinion on the 
question of defending the Polish Jews against pog- 
roms, humiliation, against Ghetto benches ,and against 
economic extermination.

It was noteworthy that the conference, convened 
under the auspices of the Jewish People’s Committee, 
was wholeheartedly endorsed by a number of Senators 
and Congressmen, and this in spite of the fact that it

W e Are P r o u d  o f  the Specud  Issue 
O f  “ Sovie t  Russia T o d a y ”

f ■ HIE NOVEMBER ISSUE of “ Soviet Russia Today”, 
official organ of the American Friends of the 

Soviet Unir h"׳oted to the twentieth anniversary of 
the U.S.S.R., is worthy of the great occasion and is 
a credit to the organization which made such publica- 
tion possible. We are proud of the achievement of our 
sister organization. We feel certain that the November 
issue of “ Soviet Russia Today” , which is an incx- 
haustible source of information about the Soviet Union 
and a compendium of opinions of men eminent in 
various walks of life, will serve to win many more 
thousands of friends for the only workers’ country in 
the world.

Such articles as the one by Sidney Webb, the ones 
by Anna Louise Strong, Corliss Lament, James Water- 
man Wise and others cannot fail to carry their mes- 
sage about the great significance of that wonderful 
chapter in human history which twenty years of the 
Soviet Union represent.

We wish the American Friends of the Soviet Union 
to reap the benefits of their achievement in winning 
ever more new friends ■for the Soviet Union, which is 
today the bulwark of peace in the world and the rally- 
ing point of all forces of progress in their fight against 
the forces of reaction and Fascism.

An Insti tut ion W o r th y  o f  Note
r I 'I IE  “ ICOR” organization in Boston is to be con- 
 gratulated on a successful experiment they carried ־*־
out in the building of a Biro-Bidjan Institute. Their 
initiative in establishing next door to the State House 
an institution where people can obtain information on 
Biro-Bidjan, where regular lectures are delivered on 
the Jewish problem, where authentic information is 
being gradually accumulated on conditions of the 
Jews throughout the world—that is an accomplish- 
ment which other cities should not hestitatc to emulate.

The Biro-Bidjan Institute in Boston promises to be- 
come a rallying center for all the Jews and non-Jews 
who are interested to obtain reliable information on 
one of the most vexing problems in the world. Not 
only are the friends of the institute bending every
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NEW “ ICOR” DRIVE
15,000 members, 15,000 new sub- 
scribers to “Nailebn” and $25,000 to 
be realized by March 28th, the 10th

anniversary of Biro-Bidjan
м

י : : ׳ ך׳״׳ י

The National Executive of the "Icor" at its 
special session on Thursday, S&rUJJber 16th, 
decided to start an extensive drive for mem- 
bership and subscriptions in connection with 
the preparations for the celebration of the 
I Oth anniversary of Biro-Bidjan. It was also 
decided to raise a fund of $25,000 as a gift 
to Biro-Bidjan and for the fight against Fas- 
cism and anti-Semitism and for the dissemina- 
tion of information on the conditions of the 
J.ews throughout the world.

Every friend of Biro-Bidjan and the Soviet 
Union should help make this drive a success. 
Everyone who will enroll four members will be 
given a beautiful pin as a Stakhanovite. Every 
member of the "Icor" should immediately re- 
new his membership and enroll four more 
embers. It will be a most fitting gift for the 
Jewish pioneers in Biro-Bidjan on the I Oth 
anniversary of their splendid work to bring in 
15,000 new members into the "Icor"— 15,000 
new friends of Biro-Bidjan.

Use the following- blank:

To the “ Icor” , 799 Broadway, New York.

I enclose herewith  paym ent of $1.50 fo r  one 
y e a r ’s membership in the “ Icor’’ and subscription  
to “ N a ilebn ”.

Name .................................................................................

S treet ..............................................................................

C ity ...................................................................................

Send for additional blanks to enroll your friends.

A RARE OPPORTUNITY
Three Ways to Subscribe 
To “Nailebn” (New Life)

Offer No. 1
The most comprehensive MAP OF 

THE U.S.S.R., including a 48-page
hand book and index ......................  $3.00

1 Year’s subscription to “ Nailebn’’
(New Life) .............................. . .......... 1-00

TOTAL ........................  $4.00
Combination offer of both for $2.50

Offer No. 2
A WATERMAN’S FOUNTAIN PEN,

priced at ............................................... $3.00
1 Year’s subscription to “ Nailebn”

(New Life) ....................................  1-00

TOTAL ......................... $4.00
Combination offer of both for $2.50

Offer No. 3
1 Year’s subscription to “ Nailebn”

(New Life) ..............  $1.00
Most up-to-date map of the U.S.S.R. . 3.00
Waterman’s fountain pen ...............  3.00

TOTAL ........................  $7.00
You can get all for only $3.50

Avail  yourself of th is opportunity at once. Send in 
your subscription. Get “ N a ilebn ” regular ly  every  
month and the most valuable premiums.

“ N a ilebn ” is the only magazine published in both 
the Yiddish and English languages and devoted entire ly  
to the elucidation of the condition of the Jews  
throughout the world.

“ N a ilebn” is bringing authentic  information on the  
building in Biro-Bidjan of the f irst and only Jewish  
autonomous te r r i to ry  in the world.

The most em inent w r i te rs  on Jewish problems are 
contributors to “ Nailebn .”

Use the fbllowing blank:

“NAILEBN” (New Life),
799 Broadway, New York.

I enclose herew ith  paym ent for a y ea r ’s sub- 
scription to “N ailebn” and combinotion offer 
Number Q .

Name .......................................................................

Address ...................................................................

City ................................................ ...........................
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