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ע נאציאנאלעיר דער פון ארויםגעגעבן חודש־זשורנאל, טױו עקו  עקז
אר״ פון ־ אי שער דער הןילפן צו געזעלשאפט ״  אידי

ן קאלאכיזאציע סאוועטן־פארבאנד. אי

קאלעגיע רעדאקציע
 אלמאזאװ ש.
л ױקלםאן 

כץ משה
אלמאזאװ ש. — רעדאקטאר פאראנטװארטלעכער

1938 אקטאבער,

אויס פירן באנדיטן
p^S אינטערנאציא־ אן געװאךן באנאנגען איז טאג העלן מיטן 

 גענגםטער־ א געװארן דורכגעפירט איז עם — פארברעכן נאלער
 פאשיזם רער טשעכאםלאװאקיע. קלײנער דער אויף איבערפאל

 טשעכאםלא־ שטיק א אײנשלינגען מוז ער אז רערקלערט, האט
 ביםן ערשטן דעם נאך אז קלאר, איז אײנעם יעדן פאר װאיןיע.

 און ענגלאנד פון רעגירער די נאך. פאדעח בעםטיע די װעט
 פארצוקן צו יװאלח פאשיםטישן דעפ געהאלפן האבן פראנקרײך

 איז דאס הארצן. צום אזוי געװען אים איז װאס שעפעלע, דאם
 צו־ געזוכט נאך האבן זײ גענוג. געװען ניט נאך זײ פאר אבער

אמכיציעס. בלוטיגע זײנע אין היטלער׳ן פרעסטיזש צוגעבן
 דער פון פרעמלער דער טשעמבערלעין, האט װאם צוליב
 היטלער׳ן צו פליען געדארפט אימפעריע, בריטישער נזעכטעער

 דעם זייערן העלפן ״צו ער פליט דאם אז אנשטעל, דעם מאכן און
 דױט־ זאגן גלײך געקאנט דאך עריהאט װעלט־? דער אויױ שלום

װילסט!״ דו ברודערל,'װיפיל ״נעם, : לער׳ן
 או־ז דרײדלעך אלע די געדארפט נאך טען האט װאם צוליב
 נאכגעגעבן האט חיטלער אז ארױסקומען, זאל עס אז דינגענישן,

 ניט איז ער אז און שלום פאר װעלט דער פון באגער הײסן דעם
 איז ער וױיל דערפאר, בלױז טשעכאםלאװאקיע אויף אעעפאלן

װעלט? דער פון שלום דעם אין פאראינטערעםירט אויך
 װאס געקראגן האט היטלער װען/רשטיק פױלע די יװאם צוליב

 צוגרײיטן קאנען לײכטער איצט דאך װעט ער געװאלט? האט ער
 טשעכאםלאװאקיע, פארשליעען צו איעאנצן שריט נעלםטן זײן

 װעג דעם זיך פאר אױסצופלאסטעוץ און רומעניע דאמינירן צו
 אבזיכט דעם מיט םאװעטן־פארבאנד דעם אױף איבערפאל אן צו
אוקראינע. פארשליננען צו

 פאר־ ניט מאל קײן אמביציעם די אט װעט היטלער אויב
 װאכ־ דער און כח דעם דאנל א בלויז זײן עס װעט וױרקלעכן,

 װי װעלן װאם בירגער, סאװעטישע 170,000,000 די פון זאמקײט
 שטעלן ניט זיך זאל שטיװל פאשיסטישער קײן אז קעמפן, לײבן
 דאנק א זײן ניט אבער װעט עם ערד. םאװעטישער דער אויף
 פאראינטערעםידט איז טשעמבערלעין װײל ענגלאנד, פון הילף דער

ח צו  הענט די שטארקן צו און םאװעטךפארבאנד דעם איזאלי
פאשיזם. פון

שאנד־ אינטערנאציאנאלעד אן געװארן באיאעען איז עס
 באלױנוני״ א געקראגץ האט באנדיטיזם אינטערנאציאנאלער טאט.

 לענדער דעמאלראטישע די פון כחות די פאראײניגן צו אנשטאט
 פאר־ האט עס װי אנגרײפער, אן באשטראפן צו און פענטען צו

 אנגרײפער אן גאר מען האט — םאװעטךפארבאנד, דער געשלאגן
באלוינוננ. א אונטערגעטראגן

שול־ די געגן װערטער שארפע באנוצן צו שײך ניט איז עם
טשעכאםלא־ זײן מלריב פון פארברעכן גרויםן דעם אין דיגע

ן ב ע ל י י )1938 (אהטאבער, נ

 אפעטיטן; פארכאפערישע פאשיםטישע פון מזבח דעם אויף װאקיע
 יאוש אין ארײנםאלן און צײן די מיט קריצן צו שײך ניט איז עם

 האט ער װאס דאם, געקראט האט פאשיזם דער װאם דעם, צוליב
 אגשטאט פירן. ניט גאר צו װעלן צארן און יאוש נײן, :עװאלט.

 רופז׳ װעקן׳ אנטשלאםנהײט גרעסערער נאך מיט מען מוז דעם,
 פאראײניגונג א -ו-וערן געשאפן זאל עם איז מאנע!, און פאדערץ

 װא□ כחות׳ אלע פון קריג, געגען זײנען װאם כחות, אלע םון
 װאם כחות אלע פון װעלט, דער אין דעמאקראטיע אפהיטן װילן

 דעם מיט — םאװעטן־פארבאנד דעם מיט פרײנטשאפט פאר ז״נען
 און אויםגעהאלטן אזוי האט װאם װעלט, דער איז לאנד אײנציגן

 שאנד־ גרויםן דעם צו דערלאזן צו ניט אלץ געטאן דרײםט אזוי
דעם נעבונדענע א טשעכאםלאװאקיע איבערגעבן פון פלעק

. פאשיזם.
דעמאקראטיע, פאר קאמף דער שלום, ניאר קאמך. דער

 מיט װערן געטריבן איצט דארף פאשיזם געגן 1קאכ דער
איצט• ביז װי ענערגיע, מער נאך טיט מוט, גרעם^רן נאך

 !פאשיזם דעם מיט נידער
 פאשיזם! פון שותפים די מיט נידער
 !מלחמה-צינדער פאשיםטישע л טיט נידער
 אנטערנאציאנאלע אין גענגסטעריזט מיט נידער

!פארבינדונגען
דעמאקראטיע! און שלום פאר צום-קאמן? כחות אלע

נומער: דעם אין
כץ паמש

ז עס ג אי י ^ י ו  ערלעכער אן נ
ף םגליי פאלעסטינע. אין אוי

ראשקאװיטש יאםל
שן דן, צװי ען װעלכע אי  גיי

'אוים.
מילד יערןב

אנאג^ קולטויר. נאצי
אלמאזאװ ש.

ם? דעם שזי פא

מעדעם גינא
 קעמפער די צו חוב אונזער
שפאניע. אין

כאשמאל
ף יאר אזא י  דוטשע דעם או

(פעליעטאן).

קארדאנםקי
ז אי ־ ארויםגלעקומען. ם׳

קרופין ^
י מען פארװאםלגיט ו י אז ^ ^ צ דעם פעלט װאם טאקע ׳

? איקאר
שער  ראשקאװיטש י-אםל — בלאט '

 ;כירא־בידזשאו װעגן שרײכעך אידישע ‘םאװעטישע
;פאװעגונר. איקאר דער אין ;׳כירא״כידזשאן פון נײעם

צום עהזעהוטיװע נאציאנאלער דער פון כאריכט
אפטײלונג. ענגלישע ;״איקאר״־פלענופ
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 פון פארטײדיגונג דער פאר קאמף; צום כחות אלע
!םאוו׳עטן-פארבאנד

 זײער אין ״איקאר״ פון פלענום א
מאמענט ערנסטן אן

 יארק נױ אין אפגעהאלטן װערט װאם ״איקאר״, פון פלענום ער \
 זײער אין צונויױ זיך קומט אקטאבער, טן9 דעם און טן8 דעם

 חיף א מיט צוגעשטאנען איז פאשיזם דער מאמענט. ערנםטן אן
 פאר געװיזן האט םאשייזם דער טשעכאםלאװאקיע. צו האנט אין

 זיך װעט װאם געגנגםטער־כח, א איז ער אז װעלט, כאנצער דער
 ;אמביציעפ זײנע דערגרײכן צו אפשטעלן ניט זאך קײן פאר

 דעם אימפעטיג צו נרײט םאשיזם דער אז קלארער׳ אלץ װערט עם
סאװעטן־פארבאנד. דעם אויף איבערפאל אן פאר באדן

 זײנע און פאשיזם דעם פון אפעטיטן אומזעטיגע די אויב
 זיי־ ויועלט, גאנצער דער פאר געפאר א יזײנען אמביציעם בלוטיגע

 לויט אידן. מיליאנען פאר געפאר צענםאכע א אבער זײ נען
 קאן עםטרײך אין און דײטשלאנד אין אידן די פון לאגע דער
 איר; די דערװארט עם װאם דעם׳ םון באגריח א קריגן שוין סען
 זיין ארויפשטעלן װיל פאשיזם דער װעלכע אויף לענדער׳ די אין

 געגן און פאשיזם געגן קעמפן צו חוב אונזער קנאפל. אײזערנעם
 רארף װאם חוב, דער — אנטיםעמיטיזב — צװילינג־ברודער זײן

 פאר־ צו ענערגיע גרעםטער דער מיט ארבעטן צו באװעגן אונז
באפעלקערונג, אידישער דער פון שיכטן ברײטערע װאם אײניגן

פריער. איז ניט װען װי ברענענדיגער, איצט איז חוב דער אט —
אידן איינציגן יעדן פאר שטײן דארח װאם אױפגאבע, די

 װערץ עם וועיצכן אויףי םאװעטךפארבאנד׳ דעם פארטײדיגן צו —
 אויפגאבע די אט — פאשיזם, פון פײלן שארפםטע די געצילס

 װאס פליכט, ברענענדיגער א פון כאראקטער א אן איצט נעמט
 אזױ פונקט מינוט. אײן קײן אויףי װערן פארנאכלעםיגט ניט טאר

 אונזער פון װיכטיגקײט די גרוים פולער דער אין ארוים װאקםט
 דעם װעגן מאםן אידישע ברײטסטע די אויפצוקלערן אויפגאבע

 פיא־ אידישע װאו בירא־בידזשאךבוי, דעם םין לאפיטל ליכטינן
דעם פון געשיכטע דער אין בלאט גאלדענע א ארײן שרײבן נערן

 צע־ װערן אידן מיליאנען װען צײט, דער אין פאצק, אידישן
 און פאשיםטישע די אין אויםמגראטן און ד־׳גגראדירט טראטן׳

 דרײ די גײען צײט דער אט אין — לענדער, האלב־פאשיםטישע
 צװײטער דער צו דערגרײכונג א״ן םון אידן םאװעטישע מיליאן

 װעלט גאנצער דער אין אידן די צו אנזאג ליכטיגער א זײנען און
 אז לענדער, פיל אזוי אין מינאריטעטן אונטערדריקטע רי צו און
 פעלקער־פרײנטשאפט פון צושטאנד א װערן געשאפן ן א ק עם
ן אנטי־פעמיטיזם אז און ^  כעט׳ן װערן אויםגעברענט ק

װאדצל.
פעל־ םאװעטישע באפרײטע די פון געשיכטע ליכטיגע רי זאל

 לעבן גליקלעכן דעם פון קאפיטל װאונדערבארע ד^ם זאל קער,
 טע־ אויטאנאמער אירישער דער בון און אידן םאװעטישע די פון

 פון מװאל א װי און ליכט־שטראל א װי דינען — ריטאריע
 פאר־ צו לאנד אין דא אידן די פאר דערמוטיגונג און טרײםט
 אנטי־םעמיטיזם. און פאשיזם געגן קאמף אין כחות זײערע אײניגן

 און מעכטיגער װערן םאװעטךפארבאנד צום פרײנטשאפט די זאל
 װאם כח, א אין אידן מיליאנען צעמ׳ענטירן זי זאל און גרעסער

 אומבא־ אן אויפשטעלן ניט־אידן מיליאנען מיט צוזאמען װעט
 פאשיזם דער אז דערלאזן׳ ניט װעט װאם שוץ־װאנט, זיגבארע

 םאװעטן־פאר־ דעם דערטרינקע! צו פארזוך זײן דורכפירן זאל
בלוט. אין באנר

 פאראײניגן ״איקאר״ דעם אין מיר דארפן צװעק דעם פאר
 דעד באפעלקערװג. אידישער דער פון שיכטן ברײטערע װאם

 װעכ דעם אנצײכענען דארוי ״איקאר״ דעם פון פלענום איצטיגער
 אופן. בעמטן דעם אויף דערגר״כן צו אויפגאבען די אט אזוי װי

 װעלן און װאך דער אויח שטײן דארפן מיר אז געדענקען, לאמיר
 אנטי־ און םאשיזם געגן ?אמףי צום מאםן אירישע די מונטערן און

 צו און םאװעטן־פארבאנד צום פרײנטשאפט פאר און םעמיטיזם
בירא־ביתשאן.
 !דערגרײכונגען :ײע צו פאראױם
 ״איקאר״! פון טעטיגקײט פארגרעםערטער א צו פאראוים
 פון פארשפרײטונג פארגרעםערטער א צו פאראױם

!״נײלעבך
דערפאלג. גרעםטן דעם ״איקאר״-פלענום דעם װיטשן מיר

לטעעגדאר. vh פסיאכאציאץגגץװ א — (\אלעאגץא ^אשא
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פאלעםטינע אץ אױסגלײך ערלעכער אן נױטיג אץ עס
 צו פירס װאם שװעא, דעם איבערגעטראטן שױן מיר האבן

 עם יװעיצכע א דא נאך איז ? ניט אדער װע^ט־ט^חמה, גייער א
 פא־ די אדער װעקט־קריג, נײעם א אויםצומײדן מעגלעכרןײט איז

פארניכטן? מעג^עכקײט ^עצטע די אט װעלן שיכטן
פראגע, א — פראגעם אלע פון פראגע די איצט איז דאס

 און ענגלאנד װאס דעם, דורך געװארן רײף באזונדערם איז װאס
 טשעכא־ היטלער׳; איבערצונעבן אײנגעשטימט האבן פראנקרײך
 פארצוקונג. און רויב אײף פים און הענט געבונדענע א כצאװא־יע

 היט־ גענז שטעק פהיאװן איצט זיך זאל טשעכאסאיצװאקיע אויב
 אונטערגעבן זיך װעט זי אויב הײנט. מ^המח טיר האבן לער׳ן׳

 הוצפה און האנט אפעטיט, היט^ער׳ם װעט וױדערשטאנד א אן
 דעד מארגן. מ^חמה האכן װעאן מיר אז יװערן, געשטארקט אזוי

װעלט. דער גאר פון עפ:ר די איבער איצט הענגט שװערד
 פון םעסיע די זשענעװע אין זיצט צײט אזא אין אט און

 הײםט: דאס טאן. צו װאם ניט װײםט און פעיקער-^ע דער
 מען װאם יא דוקא װײםן סעםיע רער פון אנטײלנעמער אײנייגע

 קאנטרא־ װערט פע^קער־^יג די אבער טאן. געדארפט װאלט
 טען ניט ווי^ן זײ װען און פראנקרײך, ארן ענג^אנד דורך לירט

 אנגרײפער, פאשיםטישע ב^וטיגע די געגן טאן איז עם װאכ 5זא
 די פון פארטרעטער די דעריפער זיצן װערן. געטאן ניט גאר דועט

 שפיאקעם אויח װי פעלקער־^יג, דער פון םעסיע דער אויף מילוכות
 רי שיציםן צו שנעלער װאס גע^עגנהײט א אויח נאר װאדטן און

 כיעל פארנעמט דעמאלט ביז און אהײם. זיך צעפארן און םעםיע
 פארלאמענטארישער דער אויח רופט מען װאם דערטיט, זיך

, אדער ״װערמישעל׳/ שפראך צ פ ר א  אויפ־ אאזט מען ה.: ד. פ
 בא־ ניט װי םײ זיך קילײבט פעיצקער-^יג די װאם פראנן, הויבן

 כדי ביצויז זײנען געהא^טן דערבײ װערן װאם רעדעס די שליםן.
צײט. די פארטרײבן צו און דאמף״ דעם ״ארויםצואאזן

 אויך ״פארפ^״ מין דעם צו גזגהערט באדויערן גרויםן צום
 םים־ װערט װעלכע פאיצעסטינע, אין אגע5 דער װעגן פראגע די

 כאטש פעצקער־יליג׳ פון סעסיע יעדער פאר געשטעיצט טעמאטיש
 ארויםקוכזען. ניט גאר װעט דים?וםיע דער פון אז יווײםן, א^ע

 און איראק פון פארטרעטער דער סעםיע דער אויף ארוים טרעט
 איראק פון פאלין ראם און רעגירונג ״די װי אזוי אז דערקיצערט,

 געפינט פאי^עםטינע״, אי; ילאגע דער װעגן באזארגט זײער זײנען
 פאיצעס־ צעטײ^ן פון פיצאן דעם געגן װארענען צו נויטיק פאר ער

 און פראקטיש ניט און ױשר׳דיג ניט איז פלאן ״דער װײיצ טינע,
 ארא־ גאנצער דער פון געגנערשאפט קאטעגארישע די ארויס רופט

געזעלשאפט״. פישער
 פון פארטרעטער דער דע^עגאט, צװײטער א ארוים טרעט

 ילעזונכ ״די אז װאונטש, פרומען דעם אויס דריקט און איראק,
 ױשרי־ און גערעכטע א זײן פראב^עם פאיצעסטינער דער פון

 אין װערן אײעעשטעלט באאד זאיל הארמאניע און שלום און דיקע
פאי^עסטינע."

 פעג!־ פון םעסיע דער אויה זײנען פארטרעטער אידישע קייז
 די אדער אגענץ, אידישע די האט זיכער אבער ניטא. סער־ציג

 מעל־ איז עם װעי^כע א געמאכט אויך פירערשאפט צױניסטישע
 ױשר׳דיהער און ״גערעכטער א װעגן קער־|זג5פע דער צו דונג

 איז, נאר אונטערשײד דער פראגע." פאי^עםטינער דער פון לעזונכ
ג זײנען אראבער די יעת װאם י מ י ט ש נ י י ן א ג ע  ג
 אײנשטימיג- אזא אידן די בײ איז פא^עסטינע פון צעטײ^ונג דער

אידי־ די און פירערשאפט צױניסטישע די אפיי^ו און ניטא׳ הײט

 צעטײ^נר שארף זײער פראגע דערדאזיקער אין זײנען אגענץ שע
פאריצאנגען. צו װאם ניט אלײן וױיםן און

טראגיקאמיש, ממש עם קצינגט איצטיגע די יווי צײט אזא אין
 ״מארגען צום י^אנדאן פון טעי^עגראמע א אין לײנען מיר װען

ע ״די אז םעפטעמבער, ט;20 פון זשורנאי^" ש י ט ס י נ ױ  צ
 דעם פון אנטוױק^ונגען די אויױ אויג אן האילטן ^אנדאן אין פירער

 פ^ענעד צו גריי-טן זײ און קריזיס טישן11פא (אינטערנאציאנא^ן)
 װאם קא«נפערענץ> אײראפײאישער א פאר אויך נויטפא^ יעדן פאר
 זײ אײראפע. אין פרידן אײנצושטע^ן אויפגאבע די האבן װעט

 רעזױו־ א זײן װעט װאם קאנפערענץ, דער צוצושטע^ן זיך גרײטן
 צו װי פאדערונגען, יאשטימטע זיג, גרויםן היט^ער׳ם פון טאט
רעכט״... זײערע גאראנטירן און אידנפראגע די לעזן

 רעזו^טאט ״א^ם קומען װעט װאם קאנפערענץ, א אזוי װי
 אידישע די ״גאראנטירן קאנען װעט זיג״ גרויםן היטי^ער׳ם פון

 װענן נײם די ^ײענענדיג פארשטעיצן ײכט5 זיך מען קאן רעכט״,
אויך איז רעכט און גרעניצן עקזיםטענץ, איר :טשעכאם^אװאקיע

 עילײם די דורך םײ ארמיי, איד דורך סײ געװארן גאראנטירט
 יעדנ־ אבער רעכט. אידישע רי װי אופן, שטארקערן פי^ א אויףי

ײבן, זיך װעט קאנפערענץ אזא ביז פאצס: ״בא' ביז צונויפ^
 צוגעשטעלט איר װעאן רעכט אידישע װעגן פארערונגען״ שטיכזטע

 פאךערוג־י די אין ארײנקוקן אױםר^ײבן זיך װעט זי ביז און װערן
 הערן אבער דערװײ^ דורכצויפז. װאםער סך א נאך װעט גען,
פאיצעסטינע. פון באריכטן בי^וטיגע די אויוי ניט

 הוירםט' דער םון קארעםפאנדענט דער ניקערבאקער, ר. פ.
 פא־ קײן רײזע םפעציעאע א געמאכט איצט האט װאם פרעםע׳

 דעם ת ב ו ט ל ארטיין^ען סעריע א אנצושרײבן כדי יצעםטינע,
 םעפטעמ־ טן19 דעם צײטונגען זײנע צו טעיצעגראפירט צױניזם,

 פאר־ האט טעראר אראיישער) (דער ״זײער אז ירושי^ים, פון בער
 זועלט דער אין לאנד אומזיכערםטן דעם אין פאצעםטינע װאנדיצט

קריג.״ אין ניט פארמעיצ נאך זײנען װאס ד־ צװישן
 אויב ריכטיגע. א איז ^אגע דער פון כאראקטעריםטיק די

 א« חודש יעדן העח צו געװארן צוגעװאוינט פריער זײנען מיר
 גע׳הרג׳עטע און פארװאונדעטע נע5אײנצ װעגן װאך יעדע דערנאך

pאיצט זיך יצײענען זײט, אראבישער און אידישער דער פון רבנות 
 קרבנות טיצחמה-באריכטן. טעג^עכע װי פאלעםטינע פון נײםן די

 נאר אײנציגע״ ניט און ג׳ א ט ן ד ע י איצט שוין םאלן
 די איז אפי^ו אראבער די בײ און л י י ו ו ר ע ג י ל ד נ ע צ
 זײ־ טעראר־אקטן צופע^יגע פריערדיגע די ר. ע ט ר ע ד נ ו ה

 קײ־ װעיצכן פון טעראר, םיםטעמאטישן אויף געװארן פארביטן נען
 װעיצכן אין און אפגעהיט, ניט פאילעםטינע אין ערגיץ אין איז נעד
 ״נקמרר אידישע םײ טעראריםטן׳ אראיישע סײ זיך באטײ^יגן עם

 געװארפן איז דא אז הערן״ מיר װען רעװיזיאניםטן. די געמער׳/
 דארטן אדער אידן, צענריליג א געטויט האט און באמבע א געװאדן

 עט^עכע דער׳הרג׳עט האט און ^אנד־מינע א אויפגעריםן האט
געװארן איז ראס :ניט שוין זיך מיר װאונדערן אראבער׳ צענד^יג

דערשײנונג. טאג־טעגי^עכע א
 האיצי א און צװײ מיט איז פאלעסטינע אין יןאכיףי דער װען

 אוים־ ס׳האט װען פאזע, אנטשײדענער זײן אין ארײן צוריק יאר
 האט װאם םטרײה נאציאנאי^־פאציטישער אראבישער דער געבראכן

 ער־ די אנגעהויבן זיך האבן דערנאך און יאר האיצב א געדויערט
 די האט מענטשן׳ אומשוי^דיגע אפםאיצוט גענן טעראר-אקטן שטע

היצײנגע^ט. צו אלץ דאם מאכן צו געזוכט פרעסע צױניםטישע
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 אלע ניט סטרײקן ערשטנם אז לײענער, די אײעערעדט חאט זי
 און מענטשן, אונטעמעקויפטע גרופע ?לײנע א נאר אראבער,

 זיך קאנען ״מיר״ זײ, זאלן אדרבא, איז םטוײיקן, וױלן זײ אויב
 ארא־ די אז ם,5עוי דעם פארזיכערט האט זי זײ. אן באגײן פרײ

 אײנ־ ״פרעמדע״, גרופע א װי מער ניט זײנען טעראריםטן בישע
 ארא־ מער אפילו מארדעװען זײ אז און דרויםן, פון געװאנרערטע

ײ? צוליב זארגן זיך מיר דארפן יװאס איז איו־;. װי בער  ?לײן א ז
 אטאקעס עעלישע די געגן אנהאלטן ניט ילאנכ דאך קאן הײפעלע

 מען װאם זאך אײנציגע די זעלבשוץ. אידישער דער געגן און
 זיך באװאפנען אידן די דערלויבן זאל ענגלאנד אז איז׳ דארח

אראבער. די ״שוינען״ אױפהערן אלײן זאל און
רע־ ענגלישע די אז דערצו, דערלעבט •שוין מיר האבן גו״

 גע־ ״װי אויםשטענדלער אראבישע די צו גענומען זיך האט רונג
 דער פון טעראריםטן הײפעלע״ ״?לײז דעם אנטקענן העריג״.
 טויזנט 15 פון ארמײ אן ארױםגעשטעלט ענגלאנד האט פרעמד״

 ביקסן מאשין ארטילעריע, מיט באװאפנטע סאלדאטן קאלאניאלע
 באװאפנען דערלױבט ענגלאנד האט אירן די און עראפלאנען. און

 אין ארמײ איר ארוים העלפן װאם גאפירן, אידישע 7,000 איבער
 (באװאפנטע הגנה אידישער דער חױן א איז דאס שלאכטן. די

 װאם און ישוב אידישן יעדן איז פונקציאנירט װאס זעלבשוץ),
פעםטונגען. ארטיגע םײ געװער, סײ רשות איר אין האט

 טעראר דער איז נאר ניט רעזולטאט? דער איז יװאם און
 ברײטן א אנגענומען האט ער נאר געװארן, אפגעשטעלט ױט

 שטארקער אלץ טאג צו טאג פון װערט און טאםךכאראקטער
 אראבישע. זײנען קרבנות די פון ם׳רוב אמת׳ בלוטיגער. און

 די אונטער נאר ניט פאלן קרבנות אראבישע אז סברה, א סיאיז
 נאר זעלבשדו, אידישער דער און ארמײ ענגלישער דער פון קוילן
 אויףז זוכן װאס טעראריסטן, אראבישע פון הענט די פון אוין־
 אראבער. די איבעד אײנפלוכ זײער באפעםטיגן צו אופ; אזא

 גרינגער. ניט אופן בשום אידן די פון לאגע די אבער דאס טאכט
 גע־ ניט מ׳האט װאם טראגעדיע, פלוטיגע א איז קרבן ר ע ד ע י

דערלאזן. טארט
 טרעפן צו אפט אויס קומט פרעםע צױניםטישער דער אין

:פאלעםטינע אין לאגע אידישער דער װעגן ״טרײםט״ מין אזא
 לאנד א אײננעמען דאם קרבנות? פאלן עם אז װאם נו, —

 שוין אידן א פאר איז יעדנפאלס און קרבנות. שטענדיג קאםט
 דײטשלאנד, אי; אײדער פאלעםטינע, אין אומצוקומען בעסער

פוילן. אין אדער
 אומ־ ״בעםער״ איז עם װאם מיט אײנצוזען שװער איז עם
 גע- בפרוש אהין זײנען װאס די, פאר פאלעסטינע אין צוקומען

 פרײער ן ב ע ל צו נאר װערן, צו גע׳הרג׳עט אויח ניט קומען
 מע; פארלאזן. האבן זײ װאם לענדער, די אין ׳דוי זיכערער, און
מענער אידישע די פון אײנער קײן :זאגץ זיכערקײט מיט קאז
 נאצישן. דעם פון ארויםגעראטעװעט זיך האבן װאם פרױען, און

 דער מיט געטאן ניט עם האט פײער פױליש־אנטיסעמיטישן אדער
 פאלעסטינע. קײן קומען װעט ער װען װערן, צו געטויט אויםזיכט

 א אויח האפנונגען מיט פאלעםטינע אין געפארן אלע זײנען זײ
 זײן געמעגט האבן האפנועען די לעבן. בעםערן און זיכערן טער

ט יעדנפאלם האבן זײ אבער איבערטריבענע, אדער פאלשע, י  נ
 דער־ צו אדער װערן, צו דער׳הרג׳עט האפענונג די אײנגעשלאםן

 איצט לעבן װאם די״ באמבע. א אדער קויל א מינוט יעדע וױארטן
 ניט זיך קאנען פאלעםטינע פון טעדאר־אטמאספער דער אין

 שטארבן. צו גוט איז פאלעסטינע אין װאם דעו־מיט, טרײםטן
 זײנען זײ װײל טראגעדיע, טאפלטע א איבער לעבן זײ פארקערט,

פלאמען. אין ארײנגעפאלן און פײער פון געלאפן
דער־ זײ טרײםטן צו ניט זינען שום קײן אויך האט עם און

 הונדער־ די קרבנות. קאסט לאנד״ א אײננעמען ״דאס װאם מיט,
פאלעםטינע, אין איצט זיך געפינען זואם אידן׳ טויזנטער טער

־ און אראבער די מיט זיך שלאגן ניט געקוטען 1אהי זײנען  א״נ
 זײ אז פארזיכערט, זײ מ׳האט פארקערט, לאנד. זײער נעכזען
 זײערע אז און הײמלאנד אידישן דעם אין אהײם, זיך צו פארן

 פאראויס זײנען לעבן, צו פרידלעך און אהין ארײנצוקומען רעכט
גאראנטירט.
 באטײליגן װאס אזעלכע, זײנען פאלן, װאם קרפנות ם׳רוב

קאמף. שום קײן אין ניט גאר זיך
 אין גאר ?ומט ק י ל ג ם ו צ אז צוגעבען״ מוז מען און

 און פאלק אידישן דעם צװישן קאטח קײן פאר ניט פאלעסטינע
 ניט הערן ארגאניזאציעם פאליטישע אראבישע רי אראבישן. דעם
 דעם כעגן גיט געװענדעט איז קאמף» זײער אז איבערצו׳חזר׳ן, אויף

 אקו־ איטפעריאליסטישער עננלישער דער געגן נאר ישוב, אידישן
 קאװאדלע און האמער צװישן בלויז זיך געפינעז אידן די פאציע.

 ענג־ די םאר באשטימט זײנען װאם קלעפ, די אפט באקומען און
 זײער אן״ ״װארעמען דערביי אז זיך, םארשטײט א^־פאנטן. לישע
 זײערע זיך האבן װאס באנדיטן, טעראריםטישע אויך הענט די אפט

 פאשים־ פון שליחות די דירעקט טוען װאם אדער צװעסן׳ אײגענע
 געקאנט גרינג װאלטן .ןוערים דידאזיקע איער אגענטן. טישע

 אונטער באהאלטן ניט זיך װאלטן זײ װען װערן״ אויםגעטראטן
 די ארוטגעכאפט האט װאם אויפשטאנד-באװעגוגג, גרויסער דער

פאםן. אראבישע
 אין לאגע איצטיגער דער אין זיך פאנאנדערקלײבן צו כדי

 ארויםצופלאנטערן האפנונג איז עם װעלכע א האבן און פאלעםטינע
אין :מאל אלע פאר אײנמאל געדענקען טען מוז איר, פון זיך

 טערא־ ״הײפעלעך״ װעגן ניט איצט עם זיך האנדלט פאלעסטינע
 אראבישן גוט־אתאניזירטן א װעגן נאר באנדיטן, און ריםטן

ד נ א ט ש פ י ו א ־ ם ק ל א  אימפע־ ענגלישן דעם געגן פ
ריאליזם.
 פון באהאלטן צו עס זוכט פרעםע אידישע אטעריקאנישע די

 װארשעװער דעם אין געפינען מיר װאם אט אבער לײענער. אירע
ט׳/ צױניסטישן  שטענדיגן זײן פון קארעספאנדענץ א אין ״הײנ

 טן9 פון ,р י ר י ל ם. א. קארעספאנדענט, פאלעםטינער
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אויפשטענדלער) אראבישע די (פון כנופױת די . . ״.
 מאכט, זײער אויםצוברײטערן ביםלעכװײז געלונגען עס איז

באפעלקע־ דער פון שיכטן אלע אויך» פחד זײער אסװארפן
 בים־ און גלויייגע. די פון פאנטאזיע די אנצוצינדן רונג,

ט י י ז ן ע נ י י ז לעבװײז ל ד נ א װ ר א ־ ג פ ע
־ י ג ע ר ר ע ט נ ע ק ר ע נ א ן א ן אי ן ר א ו ו

 V ל א ך י ז ח י ו א ט מ ע נ ס א ו ו נ, נ ו ר
. ם ע י צ ק נ ו פ ־ ה כ ו ל מ

 ן ע מ ן א ק ט צ י א אז לײדער, איז, אמת ״דער
ן י ו ט ש י ן נ ד י י ן ר ג ע ו , ו ת ו י פ ו נ ם כ ת  ם

ן ט ם י ר א ר ע ן ט ו , א ן ט י ד נ א ר ב א  נ
ן ג ע ו ן א ו י . מ ד נ א ט ש פ י ו א ־ ם ק ל א פ

 און אילוזיעם פאלשע דורך אפנארן ניט זיך טאר מען און
באנדיטן. מיט בלויז טאן צו דא האט מען אז אײנרײדן, זיך
 אכזרױת מיט פול זײנען אראבער די פון קאמח־מעטאדן די

 ףז מ א ק ר ע י י ז אין אבער בארבאריזם, און
 און ם, ז י ל א ע ד י א ך ם א ט р ע ט ש

פירער, אידישע די מודה אפן זײנען און שוין װײםן דאם
לאכע. דער מיט בא?אנט זײנען װאס

 האבן טעראר פון צײט דער פאר אז איז, אמת ״דער
 פארשריטן גרויסע געמאכט געביטן םך א אויח אראבער די

 גאציאנאלע די געװאקםן זײ בײ איז כל ?ודם און פאל? אלס
ריםציפלין...״

 אײגענע אן פאלטיש איצט האבן אראבער פאלעסטינע די
אויגן די אין אויטאריטעט אז האט װאם אויפשטאנד־רעגירונג,

)1938 (א?טאבער, נײלעבן6



 טעקסעם, זאמ^ט געריכטן, אומעטום אן האלט ק,5פאי גאנצ; פון
 ״דער גענעראל־שטאב. א פארמאגט און ארמײ אן ארגאניזירט האט

 רעמזעי^ביגן אין אן עס רופט — טעראר״ פון גענערא^־שטאב
 קאריצע־ עזריאיל דר. שרײבער׳ צױניםטישיר צװייטער א ״הײנט״

זינען שום קײן מער שוין האט ״עס :צו גיט ער אבער באך.
 באנדיטן אראיישע אן הערשט יצאנד אין :באהא^טן צו עס ניט

רעגירונג.״

 איז דאס אז מען, זעט באשרײבונג אײגענער זײן פון נאר
 גוט־ארגאניזירסע א נאר רעױרונג, - ן ט י ד נ א ב קײן ניט

 גאנצן דעם שוין פארמאגט װאס רעגירוע, ־ ד נ א ט ש פ י ו א
 דער פון ״אויגן די אין ט ע ט י ר א ט י ו א ־ רעגיררנג נויטיגן

ר דער פון יא, באפעי^קערונג. עםטינער5פאי ע נ י ט ס ע ^ י א  פ
 דערזעצביקעד אראבישער. דער פון פילויז ניט און באפעי^קערונג,

 אידישע אפילו אז דערציי^ן, װאם פאלטן׳ רײ א ברײנגט ״הײנט״
 שטעלן צו קליענטן אראפישע ז״ערע רעקאמענדירן אדװאקאטן

 אז און טריבונא^ן, אראבישע געהײמע די פון געריכט פארן זיך
 ע5ציװי געװײנלעכע אין אפיאו טריבונאלן די פון באשאוםן אלע

 דר. צדדים. אלע פון אויםגעפאיצגט פינקטלעך װערן פראצעסן
 אר־ זײן ענדיגן צו געצװאונגען דעריבער איז קארלעבאך עזריאל

 אראיע־ די אז דערקלערונג, פייצ־באדײטנדעער דער טיט 5טיקי
פאיצעסטינע אין איצט פארמאגן

־ ע ר א י, י מ ר א ע ר ע ל ו ג ע ר ״א
ע ר ע ל ו ע ג ט י י ה ע ג ג נ ו ר י ג ע ט ר י  מ
ע ט י י ר ן ב ע צ ט י ן מ ו ־ ט, < ע ג א נ י  א

ץ נ ע נ י ^ ע  האט מען ן. ט כ א מ ל ו פ ן ו א ט
גע־ ניט עך5דײט און אר5ק א^עמען דעם װעגן איצט ביז

 נאד שאפן. געװא^ט ניט פאניק קײן האט מען װײל שריבן,
 טע־ די :געװארן ?עבערלעך איז פסוד װײטער עם האלטן

 דאס אויס װי סײ גייבן טאג יעד; א! קונ־ען װאס לעגראמעם,
ר םך א ס׳איז און ״געהײמנים״. ײן ל  דער עריצעכער און ג

 פון (״הײנט״ קוקז״... צו ארײן פנים אין ײך5גי ■װארהײט
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 קארעםפאנדענטז צױניםטישע די מודה איצט זיינען דאס אט
 פון יצײענער די אייראפע. פון פרעםע צױניםטישער דער אין

װײפן פרעסע צױניםטישער ר ע נ א ק י ר ע מ א דער
 אמת. דעם ניט אלץ נאך טען זאגט זײ דעם. װיעג; ניט אבער

 נאך מען רעדט זײ פאקטן. אמת׳ע די אלץ מען באהאלט זײ פון
 ״הײפע־ מיט ב^ויז טאן צו פאלעםטינע אין מ׳זזאט אז א״ן, אלץ
!... באנדיטן״ לעך

:אויגן די אין אמת דעם קוקי צו נויטיג איז עס

 זיך געפינט פאלעסטינע אין פאצק אראבישע גאנצע דאם
 פונק־ אײגענע אן ארגאניזירט שוין האט און אויפשטאנד אן אין

 זײ אז שטענדיג טענה׳ן צױניבטן די רענירונג. ציאנירנדיכע
 זײער אפילו פ^ליטילן״. ״רעאיציםטישער א פון אנהענגער זײנען

 װיפייצ אויח נאר זיך רעכנט זי אויב -— פאליטיק״ ״רעאליסטישע
 טויזנט 400 איבער די פון אינטערעםן ^עבעדיגע די טיט איז עס

 פ^ציטיק אזא אפי^ו — פאלעסטינע, אין זיך געפינען יװאס איד;,
 דעד מיט זיך רעכענען צו זײ צװינגען געדארפט אויך װאלט

 דאזיגע די פאלעםטינע אין מאכט ר v ש י ט ק א פ
 די נאר עעלענדער, די ניט געהערט טאכט ע ש י ט ק א פ

ויז דארטן זיצן ענגלענדער די אראבער.  עטצעכע זײערע אויף ב̂י
 באיא־ אויף זיצן אײביג אבער באיאנעט;. םאלדאטסקע טויזנט

אין זיך האלטן אײביג ניט װעט ענג^אנד ניט. מען קאן נעטן

 אבעד אװעק. מוזען דארטן פון זי װעט םוח בל סוף פאלעסטינע.
 און אומשטענידן. אצע אונטער בי^ײין װעלן דארטן אראבער די
 אידן די גײן. צו װאוהין ניט ה^בן זײ װײיצ ביצײבן, װעלן אידן די

 ניט און ר ע ב א ר א די מיט צוזאטענלעבן מוזן זיך װעיצן
 הײנטילוע די אז ק^!ר, ניט דען איז ם^לדאט;. ענגי^ישע די מיט

ק טי ^י  אט־ אויף װערן געבויט מוז פאלעסטינע אי; אידן די פון פ
 ניט דען איז צוזאמענלעבן? אויןפארמײדיצעכן קוכ־ענדיגן דעפ

 צום װעגן די זויכן קריג פון מיטן םאמע אין מוז מען אז קל־<ןר,
? פרירן

פאר־ שטארק אזוי ^ײרער איז פירערשאפט צױניסטישע רי
 זועגן טראכטן ניט ׳דויא זי אז אימפעריאיציזם׳ ענגיצישן טיטן בונדן

 כםדד׳ טענה׳ט זי אראבער. די מיט אויםגצײך ערילעכן שום קײן
 שום קײן װעגן הערן ניט וויאן װאם די, עם זײנען אראבער די אז

 פארניכטוננ דער װעגן נאר כלומר׳שט טראכטן און אויםג^ײך
 דער פון סעםיע לעצטער דער אויף איז אט ^בער אידן. די פון

 איראק׳ פון אויסערן־מיניםטער דער ארויםגעטראטן פעלקער-ליג
 דעפ געגן פראטעםטירנדיק ה!א«ט װעיצכער םװאידי, טעװפיק־בעי

 קאמף א ארויסצודופן געדינט בצויז האט ״װאם צעטײ^ונג־^אן,
 איז אויםװעג אײנציגער דער אז דערקלערט׳ פע^קער״ ר־ צװישן

 די און שטאט זעלבשטענדיגן א פאר פא^עסטינע <{ק^אמירן,פר צו
 האט ער אויטאנאמיע. קריגן זאיצן דארטן װאוינען װאם אידן

 גוטהײםוננ די באקוטען שוין האט ילעזונג אזא אז פארזיכערט,
 געםאדערט יװערט צעטײצונג די בעת אראבער, מעסיגע די פון

עקםטרעמיםטן״. אידישע דורך

 בי־ דער אין איצט שלאגן אראבער די װען זיך, פארשטײט
^גז אידן׳ די פ^ר עפעם קאטח פון טערניש  מינימום א פאר זײ ש

 אויך׳ זיך פארשטײיט װעניגער. װאם נאכגעבן געװאלט װאצטן און
 מער. װאם זײ פארלאנגען פאדערועען ארוים שטעי^ן אידן װען אז

 האט װע^כער איראק. פון אויםערן־מיניםטער דער אויך װײם דאם
 פרידן־קאנפערענץ א צונויפצורופן פע^קער-ציג דער פארגעשיצאגן

 לעזוננ פרידלעכע א געפינען צו ״כדי אראפער׳ און אידן צװישן
באזים״. פארגעשלא;ענעם אויבן דעם אויה

צױנים־ די װע^בע בײ מאםן, אידישע די אז קצאר, איז עם
 טאטע־ און מארא^ישע פאדערן אײן אין האצט פירערשאפט טישע
 ענדלעך איצט מוז אידנטום, פא^עםטינעד דעם פאר הילח ריעצע

:פאדערונ; די ארויסשטעלן

 זיך צונױפקומען שנעלער װאם און אומשטענדן אלע אונטער
 הונדערטער אויב אראפער. די מי-ט ש^ום־קאנפערענץ א אויף

̂עבן צו פאשערט איז אידן טויזנטער  אראבעד מיט אינאײנעם י
״ צװישן ן ז ו פי  באצי־ שכנה׳שע גוט װערן אײנגעשטעלט ז

״ אונגען.  גע- און שונאיט געמײנזאמע זײערע דערקענען מוזן ז
 דיםקרי־ געגנזײטיגע די אויפהערן מוזן עס פרײנט. מ״נזאמע
פאד פריעי (און אינםטיטוציעס אידישע די מצד :מינאציעס

 — אראבער, די געגן פא^עסטינע) אין ױנאנם אידישע די פצד אצץ
 מ«ן»בקײט און רעכט מ:>ןראאישע דאס האבן מיר װעלן דעמאלט

 אידן. צו געגנערשאפט אראבישער פון אפשאפונג די פאדערן צו
 אראבער און אידן צװישן אױסגי^ײך פרײנדלעב; א פאר פלענער

 פאר־ זײנען װאם פלענער פאראן ס׳זײנען גענוג. פאראן זײנען
 אוני־ העברײאישן דעם פון פרעזידענט דעם דורך געװארן געשל^גץ

 באקאנט ם׳זײנען מאגגעס. יהודה דר. ירוש^ים, אין װערזיטעט
 נעװארן פאתעש^אגן זײנען װאם אויסג׳צײך, אן פאר פצענער די

װײט. ניט זיך צענײען פ^ענער בײדע די קאמוניםטן. די פון

 פאר־ די מיט זיך צונויפקומען איז: טאג פון פאדערונג די
 *יך.5ום-אויםג5ש ערצעכן אן פאר מאםן אראיישע די פון טרעטער

ײענ• א געפינעז זיך •וועט וויאן א דא סיאיז װאו
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шэтвдшьп *יאגזל
אוים גײען װעלכע איח, צװישן

אױפן אידן פוילישע מיליאן דרײ _ איטאליע. אין אנטיםעמיטיזם דער _ איד. דײטשער װאנדערנדיגער (דער
אונטערגאנג) פון װעג

פױלן און איטאליע דײטשלאנד, אין באזוך א פון אײנדרוק
 און אונטערדריקוע לײדן, שרעקלעכע די איבערצוגעבן שװער

 היטלער־ אין לענרער. אייראפײאישע די אין אידן די םון .ארימקייט
 פאשיס־ אנדערע און איטאליע רומעניע, פוילז, ליטע :דײטשלאנד,

 אין אנטיםעמיטיזם און פאשיזם דער זיך װײזט לענדער יטישע
 דער־ די אין אנטיםעמיטיזם און פאשיזם רער שװאונג. גאנצן

 אנטיםעמיטישע די מערדערלעך. און שרעקלעך איז לענדער מאנטע
 מען אומגעשטערט. אומעטום בושעװען ..פאשיסםן־כולינאנעם

 ; הײזער אירישע מ׳ראבירט ;לעצסע דאם אידן די פון צו נעטט
 פאשיםטישע די זעלבםטמארד; צו געטריבן װערן אידן •טויזנטער

אידן. מיט פול זײנען טורמע־לאגערן
איטאליע, אין צי דײטשלאגד, אין — געפארן זיינען מיר װאו

 פון שםראמען געםראפן מיר האבן — פוילן אין צי ליטע. אין
 מיט פול זײנען אויטא־באםעס באנען, די אידן. װאנדערנדע רי

 דער און פראנקרײך פון גרעגיצן די בײ םליכסלינגע. אידישע
 אומבאהאל־ װי ־זיך בעטן און פאמיליעם אידישע שטײען שװײץ

 ארײנלאזן זײ זאל מען אז אויגן, די אין טרערן מיט קינדער, פענע
אונטערגאגו״ פון ראטעװען זײ און

נאצי-דײטשלאנד אין בילדער אומפארגעםלעכע -שרעקלעכע

 לײפציג, װין, האמבורג׳ בערלין, װי שטעט, כרויםי׳ג די אין
 שריט יעדן אויף געזען מיר האבן װײטער, אזוי און ברעםלאװ,

 געגן באשולדיגועען מיאוםע און העצע אפענע די טריט און
 ביבליא־ גערטנער, און הײזער, די אויףז גאםן, די אין אידן. דעם

 אויפשריפט אײן אױפשריפטן. גרויםע הײנגען טעאטערם, טעסן,
 צװײטע א ;באגרעבער״ אונזערע זײנעז אידן ״די :זיך לײענט

 מיט האנדלען אדער רײדן פראװאקאטארן ״נאר ־אויפשדיפט:
 ״קויפט ; גארטן״ דעם אין ארײנקומען ניט טארן •אידן׳/״אידן

אידן, דעם בײ קויפט װאם ״דער. ;שװײן״ אירישן דעם בײ לניט

אךיעז^ײנו ^איפוגןוגגזלאגנו

 פארבאטז איז הינט און ״אידן פאראזיט; און אויםװאורח אן איז
 עקלהאפטע אזעלכע אנדערע און ברעג׳/ לעבן זיך געםינען צו

 פארבאם־ און םארלוימרונגען זלזולים׳ נאצי־אנטיםעמיטישע
אויפשריכט[.

 שמוציגעי־ רער איבערהױפט — פרעםע פאשיסטישע די
 קאריקא־ מיט פול זײנען — שטורמער״ ״דער אנטיםעמיטישער

 אידן. רעם פון אופן שענדלעכםטן דעם אויףז אפ לאכן װאט ׳טורן
 בלעטל דאכ אידן. אלע אויםצוראטן איז לאיזונג הויפט דער

 איד אײן קײן גליק מיט שוין װעט 1950 אין אז זיך, בארימט
עםטרײך. אין און דײטשלאנד אין געפינען ניט זיך

 קײן ניט איז װאס אײנעם, יעדן באצײכענען נאצים די
 קריםטן םון זײ מאכן פראפאגאנדע, שאפן צו כדי איד. אלס נאצי׳
אמעריקאנער גרופע אונזער װען פאלק. דאם נארן צו אבי אידן׳

н אידישער m i m־ \ \.т\־н\\ א'

 בר^שורע, נאצישער קלײנער א אין געלײענט האבן טוריסטן
 איז נ^ימען זײן און איד א איז מארגאן פ. דזש. אונזער אז

אננעלאכט. געשמאק גאנץ זיך מיר ה^בן מארגנשטעדן, ג^ר
דײטש־ אין אנגעקומען זײנען מיר אײדער ױני, טן11 דעם

 געלט פארמאגט װאם איד׳ יעדער אז באפעל׳ א ארויפ איז לאנד,
 מעלדן דעם װעגן מוז דאלאר, 2000 פון װערט אי; זאכן אדער

 א אונז װײילט ץ,—ש דאקטאר אידישער דער פאליצײ. דער
 אידישע בײ רעכט דאם אװעק נעמט װאם היטלער־באפעל,

 די פוץ דיפלאמעס די מעדיצין. פראקטיצירן צו דאקטוירים
 ערגער נאר איז װאם שטענדיג. אויה בטול װערן דאקטוירים

 דײטשע די פארבאט װאם רעגולאציע די איז באפעל, דעם פון
 מעדיצינישע איז עם װעלכע געבן אדער הײלן צו דאקטוירים

 נאך סאן דאקטאר דײטשער גוטהארציגער א אידן. א צו הילף
 אידן׳ קדאנקן דעם ה/גלפן פאר דיפלאטא זײן פארלירן אלײן
קינפעט. אין ליגט Dpi פדוי, אדער
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 בערלין אין ביבליאטעקן אײניגע באזוכט האבן מיר װען
 פלאלןאט;, באמערקט װענט די אויױ מיר האבן האמבורג, אין און

:דערצײלן װאם
 טויזנט 600 איבערגעכליבענע די פון פארמעגן אידישער ״דער

 דאלאר. ביליאן פיר ארום באטרעפט אידן עפטרייכישע דײטשע
 פארמעגן גאנצער דער װעט היטלער פירער אונזער דאנק א

דייטשלאנד." אין פלײבן
 זיך מיר באקאנען שװײץ׳ דער צו פארנדיק באן, דער אויף

 טרויעריקע א דערצײלט ער ױנגנמאן. אידישן װינער א מ־ט
 שװעםטער זײן צו צוגעגאעען איז כוליגאן נאצי א :נעשיכטע

 זײן אױםצופילן אנטזאגט זיך האט זי װען געלט. געבעטן און
בן זי כויציגאן נאצי דער האט םאדערונג׳  װען שלאגן. אעעהוי

 ארעםטירן צו אנשטאט ער האט אנגעקומען״ איז פאליציאנט א
 און ? יןדע א ביזטו :געטאן פדעג א איר נאצי־כוליגאן דעם
 ארעס־ זי גאר מען האט יא, או געקומען, איז ענטפער דער װען

 ראיאט, א מאכן וועיצן אין באשולדיגט איר האט מען טירט,
 זי איז דארט טורמע. אין כזאנאטן זעקפ אויח פארשילט זי און

זינען. פון געװארן נערידט
 גע־ אידישער וױנער א דערצײלט באן זעלבער דער אויף

 פרוי מײן צװענומען. מען האט פארמעגן ״מיין :שעפטםמאן
 פארשיקט זײנען זין צװײ מײנע זעלבםטמארד. באגאנגען איז
אנצושפארן.״ קאפ דעם װאו וױנקל, א זוך איך טורמע־לאגער. אין

 איר צי אײך, מעז בעט רעדן, נימ זאלט איר װעמען מיט
 ארויםצו־ אפידײװיד אן שיקן װעלז װעט װאם װעטען, קא;ט

 פון פאמיליע אידישע צעבדאכענע אומגליקלעכע אן נעמ־ען
דײטשלאנד. נאצי

 שוידערלעכע אלע איבערצוגעבן מענלעך ניט פשוט ם׳איז
:עהערט. און געזען האבן מיר װאם געשיכטעס, און ב־לדער

היטלערן נאך טוט מוםאליני

 געמוזט האט אנטיפעמיטיזם דער שפעטער, אדער פריער,
 איטאליע־ דער ממשלה. פאשיםטישער היטלער׳ם אונטער קו־מען
 די פארשקלאפט. שרעקלעך איז פויער און ארבעטער נישער

 האבן מיר װאם שוידערלעכםטע די איז איטאליע אין ארימלןײט
 שפא־ אין און עטיאפיע אין אװאנטוריעם מוםאליני׳ם געזען. דוען
 לאנד אין מאםן. איטאליענישע די פארארימט מער נאך האט ניע

 איז לאנד אין שטימונג די אומצופרידנהײט. גרויםע א הערשט
 געפינעץ דארף מען אויםװעג, אן מען דארף אנגעצױגענע. אן

 גענומען זיך מען האט נו׳ — שולד די װארפן צו װעטען אויף
 דער איז דײטשלאנד נאצי אין װי פונקט און איו־ן, דעם צו

איטאליע. מוםאלינים אין שװאונג פולן איין איצט אנטיםעמיטיזם
רוים״ אין אעעקומען זײנען מיר װען טאג, דעם אין פוגקט

 שרײענדיגע מיט ארױםכעקומען אװנט־צײטונגען אלע זײ;ען
 ״גענוכ איטאליענער״; פאר ״איטאליע קעפ: אכט־קאלומדיגע

אידן״. דעם פון געליטן
 אנטיםע־ די באגעגנט אבער האבז 1מאם איטאליענ״שע די
 מאכן צו אבער עקל. מיט און פאדאכטונג מייט העצעפ מיטישע

 מאםן. די ניט מען דארף אידן די הרג׳ענען און פאגראמען
 װאס ניט ץיך האבן פאליצײ און העמדלעך שװארצע נזוםאלינים

שטורעם־טרופן. היטלער די פאר פארשעמען צו
 דעפ בײ דעפארטמענט ספעציעלן א געשאפן האט מען

 קאמ־ אנטיסעמיטישער דער מיט אנפירן צו אינער־מיניםטעריום
 טויזנט 50,000 די אז קלאר, גאנץ איצט שוין איז עם פאניע.

 צרות׳ שרעקלעכע זעלבע די דורכגײן װעלן אידן איטאליענישע
 ‘ארויםגעװארפ שוין כז׳האט אידן. דײטשע־עםטרײכער די װי

 לער־ איטאליענישע אלע פון פראפעםארן און לעדעד אידישע
רעגירװג־ םון אידן אלע ארויםגענומען האט מען ;אנשטאלטן

 װארט, אײן מיט — צײטונגען טעאטער, ארמײ, אנשטאלטן,
פלאץ. עפנטלעכן יעדן פון

 אנטיםעמיטישע אינקװיזיטארישע די האבן איבערהויפט
עםט־ און דײטשישן אײנגעװאנדערטן דעם געטראפן באפעלן

ז ץץא\־מ\נ\\\ט\־ \ ב\ ר \ \ ג

 א־ל אײגגעשטאנען מיר זײנען פאטיליע אזא בײ אידן. רײכישן
 מאטע א : מענטשן פיר פון באשטײט פאטיליע רי רימא. םאן
 םארשיקט איז װעלכער זון, א טאכטער׳ א מיט יאר 74 פון

 טאכטער צװײטע א אוז װין, אין טורמע אין יאר דרײ אויף
 שוין װאוימנן טאכטער און פרוי די ענגלאנד. אין װאו ערגעץ

 זון, דער יאר. פינד* לעצטע די פאד איטאליע, רימא, םאן אין
 פון דירעהטאר א פארשיקט, אים האט מען אײדער געװען, איז

 גרויער אלטער זײן צו געלט געשיקט ער האט באנל. װינער א
ח פרויעז צװײ די װי מאנאטן 4 שוין מאמע.  און היונגער. ליי

טאכטעד רי און פרוי אלטע די אז באפעל, א אן קומט דא

גײ\. גגא\חי\ \-יבוא
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 אויגוםם טן15 דעם װי שפעטער, ניט איטאליע פארלאזן מוזן
 מוז פראנקרײך אין םארן צו ;ניטיא איז געלט קײן יאר. דעם
 אין טען לאזט שוױיצאריע אין ;דערלויבעניש א האבן מען

 און נעם כאטש ? גײן םרויען די זאלן װאוהין אריין. ניט גאנצן
זעלבםטמארד. באױי

з,иоо,ооо צוקונפט א אן אידן פױלי־שע
 מיר װאפ דאם, איבערצוגעבן װערטער אוים פעלן עם

 לאטזע, װילנע, װארשע, אין ;פױלן םאשיםטישן אין געזען האבן
 זעט דערםער און שטעטלעך קלענערע די אין און ביאליסטאק,

 מײן שטערבלעכקײט. און הונגער פון בילדער שרעסלעכע מען
 װען קינד, א װי געװײנט שלאםן, געקאנט ניט נעכט האט םרוי

 װאם בילדער׳ רײםענדע הארץ די אין דערמאנען זיר םלעגט זי
װארשע. םון געגנטן אידישע די אין בײטאג זען םלעגן מיר

 פון בילדער םאטאגראםישע צענדליגע גענומען האבן מיר
 םון געשיכטע א רערצײלן בילרער די ארימשאפט. אידישער דעד

דורך. גײט איר דער װאפ גםיסה, לאעזאמער און פײן לײדן׳
 שטײענדיג, שלאםט איד יאריגער 66 א װי װײזט בילד איין

 װילן און אויף אים װעקן מיר װען װאנט. א אן אנגעשפאדט
 זײנע אין טרערן מיט ער באמערקט גראשן׳ עטלעכע געבן אים

 קאפ רעם װאו פלאץ, א װיל איך איך, װיל דאם ״ניט :אויגן
 הויז, דאם ארום. זיך װאלגער איך װי װאכן שוין אנצושפארן.

 ארונטער־ מען האט לעבן, גאנצן מײן געװאוינט האב איך װאו
 ?אפ רעם װאו גײן, צו װאוהין גיט װײם איך געװארפן׳

אנצושפארן.
 אלט איז װעלכע פרוי, אידישעד א םון בילד א איז אט און

 שלאםט און זיצט זי ; שמאטעם אין אײנגעװיקלט איז זי יאר. 55
 , טײערענקע אויף, ״שטײט טאג. העלן מיטן אין גאם אויפן
 די פארבײ״. גײען מענטשן שײן׳ ניט ם׳איז — זי, מיר װעגןן

 ״שוין :אן אונז קוקט און אויגן אירע אויף עפנט פרוי ארימע
, צו װאוהין ניטא גאם, אין זיצן מוז איך אז װאכן, ן ײ  ניטא ג

־זײן״... צו װאו
 שלעפט װעלכער אידן׳ יאריקן 70 א פון בילד א נעמען מיר

רוקן... קראטקן מא;ערן זײן אויף םחורה כזיט פאק א
הויפ; און קװארטאלן צענדליגער איבער מיר שפאנען אזוי

 פרידמאן, פעליקם פרײנט, מײנע נאלעװקע. װארשעװער דעד אויה
 אידישער צוױיטער א און קינפטלער, װארשעװעד אידישער דעד

די אונז װײזן און אונז דערקלערן דײטשלאנד, פון קינפטלעד

ױגו אי\ \ ו \ א\ אי

 די פון לעבן צרה׳דיגע דאם און געגנטן אידישע פארשײדענע
אידן. פוילישע
קלײן אײז פון באשטײט װאס חורבה׳ צעבראכענע א איז אט

и \ץארט\(\ אי\ גאנו\־וי«(\די\

גפשות. 8 פון פאמיליעם אידישע צװײ װאוינען רא צימערל.
זײ. גאך מיר לויםן, מענטשן טומל. א מיר הער; פלוצלונג

 פאליצײ און אינםפעקטאר אן :בילד הארצרײםנד א זעז סיר
 איז אויםרײד רער קעז־געשעפט. און כזילך־ אידיש א פארקלאפן

 באלעבאם דער שמוצױ״ איז געשעפט דאם איז שטענדיק, װי
:קלאגן און גאס אין שט'יע) פרוי זײן און

? איצט מ*ר זאלן װאם —  מויל פון ברויט ביםן דאם טאן
!צוגענומען

שמא־ איז אנגעטאן פרוי, ױנגע א אנטקעגן אונז קומט עס
 מא- 9 פון קינך װײנענדיג א הענט אירע אויףי האלט זי טעם.

 צװײטער דער און י'<!ר 6 אײנער אינגלעך, צװײ איר נעבן נאטן,
אלט. יאר 12

: שטימען טרויעריגע מיט זינגען זײ

 װײנט שטעטעלע מײן
;קלאגט שטעטעלע מײן
פלינדערט׳ רויבער רער

י^גט. און שטעכט

שטיבעלע, מײן אויס זיט װי
;געגלאנצט אסאל ה^ט װאפ

בוימעלע, דאם אוים זעט װי
םארפלאנצט? האב איך װאם

 װײנט שטעטעלע מײן
: קלאגט שטעטעלע מײן

פלינדערט׳ רויבער דער
. . . יאו.ט און שטעכט

װײטער. אזוי און
 די אפ •זיך רופט — ניט, זיך שעמט בילד, מײן ״נעטט

 פריינט מײנע זאלן אביםל, שמײכלען װעל איך — פרוי, ארימע
 אט געבראכט. מיך האט לעבן טײן װאם צו זען אמעריקע iאי

 ?ינדער קלײנע דרײ מײנע דערציען איך רארן» זעט׳ איר װי אזוי
זײ״.״ האבן ארימקײט און הונגער שמוץ,
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 שרעק־ אזעלכע מען זעט שטײט׳ מען װאו און גײט מען װאו
 אויםגעדארט זיינען קינדער אידישע ארימע די ; בילדער קעכע
 ארום זיך זײ װאילגערן פארמורזשעטע, געלע, קראנקע, בײן... ביזן
 קראצן אײן אין האלטן זײ שמוץ. אין געסא אידישער דער אין

אײנצואװאשן... זיך רעכט װאו אפילו ניטא ילײבער. זייערע
 — האטעיצ אין רעםטאר^ן, אין און גאם אין נאכט, און טאג
:געשיכטעם שטױנענדע אײך מען דערציילט אומעטום
 פארענדיגט װאם ״נאר :דערצײלט ן—פ מאצער גרױםער דער

 געװען פרעסי גאנצע די ביצדער. מײנע פון אױםשטעלונג אן
 בעסטע די אלם שאפונגען מײנע געלויבט האבן זײ פארטראטן.

 דארפן זײ װאם לײד, זײ טוט עם — דען, װאם נאר פוייצן, אין
קינםטיצער״.״ אידישן א װעגן קריטיק גוטע א שרייבן

װײטער: דערצײלט קינסטלער דער
פארק, אין געגאננען איך בין צוריק טעג פאר א ״מיט

 שמו־ אן מיך רופט און (ענדעק) כויציגאן פויי^ישער א צו ױיט
 צוריק, איפ געבן אגן.5ש צו אן מיך הויבט און איד ציגער

 דעם פאר װי אים, פאר אזוי ניט — שורא, געהאט איך האב
^ד, קײן אױפהויבן ניט 5זא ער אז  פאלאק. א ש^אנט מען אז גוו

 מען און פאגראם א װערט עם — ניט דאך מען דארח מער
אידן״.״ הרג׳עט

ן. פון אנטלויפן װיל קינםטלער דער  רי אזוי? װי אבער פוי̂י
 פאר שײן ניט ארױם.ס׳איז ניט אים אזט5 רעױרוע פויאישע

 הײנגט עס בילד װימעם קינסטלער, אזא רעגירונג פױלישער דער
 פון אנטיצויפן גאר 5זא װארשע, אין מוזײ רענירועס דעם אין

 און עבז5י אן קינםטלער אומגיציק^עכן דעם מען האלט פוילן...
פרײוזײט. אן

 זיך גענומע! רעגירוננ פויצישע די האט א^עמען דעם צו
 ארונטער־ אנגעהויבן שוין מען האט װארשע, ״פארשענערן״ צו

 די פון אידן די געגנטן. אירישע די אין ה״זער די צואװארפן
 װאו און גיין צו װאוהין ניט האבן הײזער ארוגטערגעװארפענע

װאוינען... צו
 װערן םפעציעצ גרויםע. זײנען אידן די אויףי שטײערן די

 געשעפטן, אידישע די אױח שטײערן גװאיצדיגע ארויפנעצייגט
 ארוים־ מעגלעך, איז װאם ץ,5א טוט מען הײזער. און פאבריקן
 פרא־ די און האנדל אינדוסטריע דער פון אידן דעם צושטופן
 דײטשצאנד :אצי אין פראדוצירט װעדט עם װי פונקט פעםיעם,

איטא^יע. אין און

\זינזגו־!\אסס־\. אי\ וגכבו ױ

 פארשפריינג װערן בלעטער פאשיםטישע־אנטיםעמיטישע רי
 היטלער־מום^יני די אין װי פונקט און ן.5פויי פלן טײילן אלע אין

יגע זעלבע די זײ טראגן לענדער,  זעלבן דעם מיט ^אזונגען גא̂י
גװאלדטאטן. צו רוף

n אידישװ א\װגלי!\לנ\רגו n v \jיל\.9 אי\ ־\

 פארדארבן־ זשידעם ״די פויאן״, פון זשידעם די ארוים ״יאגט
 די־ פאר ניט און פ^ליאקן די פאר פוילן קינדער׳/ אונזערע

 מען־ און מען הערט לאזונגען אזעלכע אנדערע און זשידעם״
שריט. יעדן אויף זעט

 יפײער פון װי אנטצױפן צו גר״ט איז איד פױקישער דער
ניט. ער האט לויפן צו װאוהין נאר

 געפאר דער געגן קאמפאנ-יע שטארקע א אנהויבן מוז מען
 מיציאן האלב און דרײ די אויף י^ויערט װאם אונטערגאנג. פון

 ענערגיש נעמען זיך מוזן אידן אמעריקאנער די אידן. פוילישע
 די סרײבט װאם אגטיםעמיטיזם, פויאישן דעם באקעמפן צו

אונטערגאנג. צו אידן פוייצישע מי^יאנען
אמעריקע, קײן צוריק װענ דעם אויף שוין מיר זײנען אט־אט

 געפינען שיףי דער אויח ״באטאניע׳/ שיף פוילישער דער אויף
 אידןן גי^יר^עכםטע די — אימיגראנטן פױי^יש־אידישע 50 ארום זיך
 געיצאכט. און גערעדט פארבראכט, זײ מיט טעג זעקם פויאן. פון
 אײדן די װעגן געשיכטעם שרעק^עכסטע די דערצײצט היאבן זײ
 צום געקומען זײנען מיר נענטער װאם אידן. פויי^ישע די פון

 זײ װען געװארן. זײ זײנען אומעטיגער אלץ ברעג, אמעריקאנער
 צעװײנט־ זיך זײ האבן אמעריקע, פון ברעגן די דערזען האפן

קינדער. יינע5קי װי
— געזאגט זײ האבן — פרײנט׳ טײערע אונז, ״אנטשו^דיגט

 װײנעזי מיר גליקלעכםטע. די •זײנען מיר װאס דערפאר, װײנען מיר
 דער אין איבערגעלאזן האבן מיר װאם די, פון גורא דעם אויח

פויאן...״ פאשיםטישער פינםטערער
 אין אפ זיך רוקט עם ;װאכן און טעג אװעק גײען עם

 אײראפע, אין געװען זײנען מיר װען צײט, די םארגאנגנהײט דעד
ײדן, די נויט, די נאר  מיר װאם ׳אידן די פון אומגיצי? דעם ̂י

 ניט קאן דאס — לענדער פאשיסטישע די אין מנזעען האבן
 לאזט דאם ;װאונד אפענע אן װי ברענט דאם ;װערן פארגעםן

מינוט. אײן קײן אויף רוען ניט
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װילך יעקב
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 נאציאנא^ער פון פראגע דער צו צונעקומען איצט זיינען מיר
 פריערדיגן דעם אין געװארן געזאגט איז װאם *אצץ׳ אויב שולטור.
 פרעגץ ^ײענער אויפמערקזאמעם דער װעט — אמת׳ איז ?אפיטל

 װערט קוי^טור אויב ? קולטור נאציאנא^ע מעגלעך איז אזוי װי —
 פרא־ דער פון פארמען די לויט הכיל כך ^עצטן דעם אין נעשאפן
 קאמפן. די און צעבענםמיטצען פון דיםטריבוציע און דוקציע

 קאיצעקטױוע א דאך מוז ארוים, רופט דאס װאם קלאםךקאמפן,
 אן צו פירן םוױ כל םוױ ק^אםן־קאמף אן פראדוקציע, פון פארם

 איז דאם זואם נאציעש, אלע בײ קו^טור פון אײנפ^רמיגקײט
 עצם םאמע איר װאם קואטור, נאציאנאי^ער פון היפוך דער פונקט

 נאציא- דעם פון צוזאמענישטעיצ דעם לױט אײגנארטיגקײט, איז
 גע־ פריערדיגער דער אויח געבויט איז װאס כאראקטער, גאלן

? געגעבענעם דעם פון קואטור און שיכטע ק ^ פ
 אבער ה,5שא הארבע א זײן צו דאס שײנס אױבנאויףי פון

 שטעי^ן צו צײכט געװען װאלט עס אויבנאויףז. םון נאר איז דאס
 ממשות׳ איז עם װעיצכע געהאט ט5$װ זי װען פראגע, ריזעלבינע

 עס פר^דוקציע. פון סיםטעש קאפיטא^יםטישער דער אויף אויך
 סים־ פריערדעע די פון מער האט װאם קאפיטאי^יזם, דער איז

 פאר מענטשן. די פון שאפונג גײםטיגע די רעגימענטירט טעמען
 האט װאם מארקםיזם דער געװען איז עס צװעיזן. אײגענע די

 א^ע פון שאדפער און פריער געמאכט אויפמערקזאם דעם אויה
 מאטעריא־ היםטארישער דער געװען איז עס קריטיקען. אנדערע

 קאפי־ דעם אױח נעװארן אנגעװענדעט אאעם פאר איז •װאם ליזש,
 קוי^טור נאצי^נאיער פאר פצאץ געבליבן איז עם אויב און טאליזש
 קא- אונטער פאאץ זײן אויך זיכער װעט קאפיטאיציזם, אונטער

 די װילט. איר װי עס רופט — באאשעװיזם אדער לעקטױױזם,
 אין אנטדעקט האט מאטעריאליזש היםטארישער דער װאם :עזעצן

 פרא־ פון םיםטעמען א<צע אונטער גאײך װירקען געזעצשאפט דער
דוקציע.

צװײפ־ יעדן צופרידנשטעצן פאדארפט תשובה אזא ט5װא
 שרײבעה דעם צופרידנגעשטעלט ניט אבער ט5װא עם לער.

 די װען צײט א איז הײניט צײטן. הײנטיגע ניט איבערהויפט
 באיװאוםט־ פון צײט א איז הײניט ;פארשטײן ניט װייצן מענטשן

 מיםפארשטענדנישן און אומפארשטענדנישן אױםגערעכנטע זיניג
 אזוי נאך זײן מעג ער גענוג, ניט ענטפער קורצער א איז הײנט

 ניט איז ארטיקיל דעם פון שרײבער דער װי אזוי און לאגיש.
 שװע־ פון ארױשצודרײען זיך געװאוינט ניט איז און אױפגעאײגט׳

 אין טיפער ביםצ א טאן צו גראב א פרואװן ער װעט פראגן, דע
קואטור. נאציאנא^ער פון ענין דעם

̂-עם, פאר  אויםדרוק: דעם אונטער מען פארשטעט װאם אי
ר?5קו נאציאנאיצע  אנ־ קוי^טור נאציאנא^ע די איז װאם מיט טו

 מוז װאם דאס׳ איז קוצטור מין װאםער קויצטור? םתם פון דערש
 אנ־ זי איז פרט וועאכן אין און נאציאנאלע א^ם װערן יאצײכסט

 װערן? באצײכנט אזוי ניט קאן װאם קוי^טור, דער פון דערש
 ? עצם איר אין נאציאנאא קוי^טור יעדע גאר אפשר איז אדער
? עצם איר אין אינטערנאציאנא^ קואטרר יערע גאר איז אפשר

 קענען מיר אײדער װערן פארענטפערט מוזען פראגן די אט
 נאציאנאילע איז װאם :שאלה דער אויף תשובה דער צו צוקומען

קוצטור?״
ע אין — שפראך מענטש׳צעכער דער אין זײ־ — שפראכץ א̂י

̂ינ װאם ש^אג־װערטער, און אױסדרוקן פראזן, װערטער, דא נען אי

 דענקען דעם אויה אײנפצוס שטארקן א אוים איבן װאס באנוצן׳
 די אפט טיראניזירן װאם מענטשן, די פון האנריצונגען די און

 מאס און אנזת, רײנעם דעם פאר האי^טן מאנכע װאם טענטשן,
 ריכטיגן דעם דערקצערן ניט צײט דערזעלביגער צו קאן קײנער

נאציאנאאע פאטריאטיזם, נשמה׳דיג, נשמה, :זײ פון באטײט
 ־SP דער צו באצאעען װערטער עניצעכע און הישר שכל געפיי^ן,

 געהער װאס פראזע אנאנדער איז קוילטור״ ״נאציאנאיצע טעגאריע.
 זיך בײ פרואװן, ^ײענער דער זאיצ שפרוכן. אט-דידאזיגע צו
 אט־ פון באטײט דעם פון דערקיצערונג ריכטיגע א געבען צו ײן,5א

 א אין געפינען שנעיצ זיך װעט ער און פראזע׳ אומשואדיגער דער
 װעצכע פון םענטימענטן, און געדאנקען װערטער, פון לאבירינט

ארויםפצאנטערן. ײכט5 קענען ניט זיך װעט ער
 םון מיר וויאן ^ײכטער״ ביםא א ענין דעם מאכן צו כדי

ט קואטור״ "נאציאנאילע אויםדרוק דער אז פעםטשטעלן, אנהויב  מײנ
 אײגענעם דעם צו אויםדרוק גיט פאאק א אזוי װי אופן, דעם

 געשיכטע דער אין דעראבערונג קוי^טורעלע און צושטאנד גײםטיגן
ציװי^יזאציע. פון

 װאם :זיך פרעגט דעפיניציע, דידאזיגע שוין האבן מיר אז
 באשטימטער א פון קולטור נאציאנא^ער פון םימנים די זײנען
 כא^ דער עס איז ? פאצס דעם פון שפראך די עם איז ? נאציע

 צום קומט זואם פאאק, דעם פון אײגנטימלעכקײט און טער)ראר
 אדער שריפטשטעילער דעם פון אײגנארט די עס איז אויםדדוק?
 נאציא־ די רעא^יזירט װערט שאפונג זײן דורך װאם קינםטצער,

ק געכעבענעם דעם פון קולטור נאיצע  אפשר עם איז אדער ? פא̂י
? צוזאמען זאכען אצע די

 די־ װערן קוי^טור אידישער פון װעצטעלע קלײן אונזער אין
 בײ אויבערפצעכצעך. — און ^ײכט פארענטפערט פראגן דאזיגע

 לי־ שײנע די הויפטזעכיצעך, קולטור נאציאנאיצע אידיש איז אונז
 אויח געשפיילט טעאטער, אידישע דאש און פאעזיע די טעראטור,

 עליכם שאום און פרץ טענדעילע, אז אלע, װײםן אונז בײ אידיש.
 ערשטעד דער איז דאם יציטעראטור. אידישע פון שאפער די זײנען

 צװײטן א אויך שוין האבן מיר אן. עס זיך הײבט זײ מיט דור.
ום אין — ישראיצ פאילק זײן ניט פארלאזט גאט — דור  אש, ש̂י

ר דריטער א אויך דא שוין איז עס אז נאמבערג, און רײזען  ת
 אין שוין האין מיר אז אנדערע, און אפאטאשו צײװיק׳ן, מיט

 בײ רעדט מען װען : װארט אײן מיט דור. ױנגן א װיקעלעך די
 ^יטע־ שײנע די מען כזײנט קוצטור, נאציאנא^ער א פון אונז

 נאציאנאאע :באגריו* דער אונז בײ זיך ענדיגט דעם מיט ראטור.
 אײנרײדן, געצאזן דאש זיך האבן בעיצעטרישטן אונזערע קוצטור.

 די געיװען באטת װאאטן זײ װי פונקט אזוי, זיך באנעמען זײ און
 זײערע אויף קואטור אידישע גאנצע די טראגן װאם אײנציגע׳
 אומ־ ניט אריבערצוטראגן. ניט גאר איז פאעטן די פון פאײצעם.

 די אויםגעשיצאםן פלאטאן פיילאזאוי גריכישער דער האט זיםט
״רעפובליק״. זײן פון פאעטן

נאציא־ פון אידײע דער צו אונזערער צוגאנג דערדאזיגער
 די באטראכטן מוזן מיר צוגאנג. ענגער אן איז קוצטור, נאצער
 א גאר פון ^יטעראטור שײנע די איז אודאי ברײטער. פראגע
 נאציאנא^ע אבער פאיל?, א פון קויצטור דער אין באטײט גרויםן

 נאציאנאצע אידישע און בעילעטריםטיק, װי טיפער ש^אנט קוילטור
 פאעזיע און דראמע נאװעיצן, װי מער שיעור א אן איז קוילטור

אידיש. אויח געשריב;
:בײשפיצ אײן נעמען וועצן מיר
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 געשאפן װערט קויצטור נאציאנאיצע אז אכזת, איז עם אויב
 די באילאעען קאטעגאריע װאסער צו בעצעטריםטיק, דער אין נאר

 בבבוד׳יגע דרײ אזעי^כע זאגן, ׳^אמיר פון, שאפונגען ^יטערארישע
 זשיט־ חײם און דובנאװ שמעון העם׳ אחד װי שריפטשטעאער,

 געהאאפן שריפטשטע^ער אידישע דרײ דידאזיגע האין ? יצאװםקי
ט? אדער קױצטור, אידישע שאפן ני

 א מיט געווארן אויםגעקציבן זײנען נעמען דרײ לעצטע די
 הויכן א פון שריפטשטעצער אידישע דרײ מיר האבן דא כױן.

 פון געביט אויםש^יס^עכן דעם אויח איז ארבעט זײער ראנט
 זײנען דרײ א^ע ענינים. אידיש־קולטורעיצע און אידיש-נאציאנאיצע

 האבן זײ און פאעטן, אדער בעצעטריםטן קײן ניט אױםדרי^עך
שפראכן. פארשידענע דרײ אין געשריבן

דייצעמע: פא^גנדע די דא טיר האבן
 װאש מיטי^ אײנציגע דאס איז ^יטעראטור שײנע די אויב

גײםט, נאציאנא^ער דער אױםגעגאםן װערט איר דורך
שאפוע פון פארם אײנציגע די דערפאר איז זי און
 אויםצומעקן נעצװאונגען זײן מיר ן5װע קואטור, נאציאנאי^ער פון
 אונ־ פון שריפטשטעלער חשוב׳ע דערמאנטע נאר־װאם דרײ די

 אחד אז מודה, זײנען מיר אויב פארלןערט, קו^טור־רײסטער. זער
 צו געגעבן צושטײער האבן זשיטי^אװםקי דר. און דובנאװ העם,
 דעם האבן װעט װער און — קו^טור אידיש־נאציאנאיצער דער
 אונזער רעװידירן מוזן מיר ן5װע — אפצו^ײקענען? דאס מוט

 כײי- די אױפגעבן מוזן וועאן מיר קואטור. נאציאנאיצער פון טעאריע
 דעם פון אויך ממילא און פאלק, א פון קויצטור־שאפונג די אז נונס

 װעט דאס ^טעראטור. שײנער דער ארום הענגט פאאין, אידישן
 דער פון פראגע דער אין קליז א ארײנהאקן אויך ממיצא שוין

 העברײ־ :שפראכן דרײ מיט טאן צו דא דאך מיר האבן שפראך.
מאיל. אײן מיט אידיש און רוםיש איש,

 ד' אפקעפארטיגט ניט נאך מיר האפן אאײן דעם מיט אבער
שריט. געפערי^עכן א ערשטן, אן געטאכט נאר האבן מיר פראגע.

נאציא־ אונזער פון פאלאץ דעם אין ארײן יצאזט איר אויב
 או.ן דובנאװ העם, אחד װי יירגער׳ דרײ אזעלכע קולטור נאצער

 גאנצע א פאר טויער און טיר געעפנט איר האט זשיט^אװםקי,
 דער^ױבט איר אויב שפראכן. און — מענטשן אנדערע נאך מחנה

 און ענגליש — אויך ייט פארװאס רוסיש, און העברײאיש אידיש׳
 ביר- חשוב׳ן אזא מיט טאן איר װעט װאס אמת׳ן, אין דײטש?

 דער פון ״טרוימער זײנע זײנען פארװאם ? זאננוריא װי גער
 איז קו^טור? נאציאנא^ער אונזער צו בײטראג קײן ניט געטא״

 שנא־ מער אדער יחםן׳ מער קרומער״ דער ״פישקע מענדע^ע׳ם
 האכן שון,5 דאם שנארער״? די פון ״קעניג זאנגװיא׳ם יװי רער,
זײן. ניט מניעה קײן קאן געזען, שוין דאך מיר

 פון טעמפ^ אין ץ5זאנגװי אויך ארײנלאזן שוין טיר מוזן
 טאן מיר ן5װעי װאם הײנט קולטור. אידיש־נאציאנא^ער דער

 װי אידן, פיינע צװײ אזעי^כע אונז צו מעלדן זיך ן5װע עם אויב
̂ן העם? משה און מענדאזאן משה  דעם פארשטעלן זײ מיר וועי
!ניט אודאי טעמפי^? אונזער צו װעג

 עם װעט ,ױער אינעװײניג. ארײנבעטן מוזן זײ װעלן מיר
 קו^טור־םא^אן אונזער פון טיר די פארמאכן צו הארץ א האבן
 משה און מענד^זאן משה װי געםט, חשוב׳ע צװײ אזעלכע פאר
? העם

 פון שװעריקײטן. אונזערע אן זיך הײבן ערשט איצט אבער
 בימער פארשײדענע די אט איצטער. זײ שטראמען זײטן איצע

 פאר^אנגען זײ און אונז צו זיך זײ ציען זײטן אצע פון אונזערע.
 (ריב״ל) אעבנזאן בער יצחק גילײכבארעכטיגונג. מיט אײנטריט

 זײן מיט קראכטא^ הכה; נחמן ;בישראל׳ ״תעודה זײן מיט
 הערמאן פראפעםאר צונזער, גײגער, ;הזמן״ נבוכי ״מורי
יהודה ר׳ ;דײטש) (אין פילאזאפיע רע^יגיאנם זײן טיט קאהען

 נבוכים״ ״טורי זײן מיט רמב״ם דער הכוזר׳/ ״םםר זײן מיט היצוי
ע פוזן זײ ן5װע מיר און אראביש), אין (בײדע  — ארײנ^אזן א̂י

אײנעם. װי אאע׳
 אידיש, רוםיש, העברײאיש, :שפראכן זעקם שוין מיר האבן

 רע־ רעיציגיע, :װי טעטעם, מיט אראביש, און ענגי^יש דײטש,
 אידישע און פיילאזאפיע אריםטאטעצשע השכיצר״ צױניזם׳ פארם,

שפראכן. די אצע אין פאעזיע חוץ א געשיכטע,
— איצע זײ פון גרעםטן דעם מיט טאן מיר ן5זאי װאם און

 נאציאנא- װעצכעד צו הײנע? הײנריך מיט טאן מיר זאילן װאם
 ־5קוי דײטש־נאציאנא^ע ? צורעכענען אים טיר ן5זא ?וי^טור צער
 פאר נאך אז װײםן״ מיר ? קואטרר אידיש־נאציאנא^ע אדער טור,

 טיייל א זיך האבן צײטן, װיי^הע^מ׳ם קײזער אין נאך היט^ער׳ן,
 זײן אז אפגעיצײקנט, האבן סך א אפגעזאגט. אים פון רײטשן
 קו^טור, דער צו צוגעטראגן האט הײנע אז דײטש. איז דײטש

' ניט היטצער־רײטש א אויסער מענטש קײן דאך װעט דאס ײ  ל

 צו~ מען זא^ קו^טור נאציאנאצער װעלכער צו הײנט רןענענען.
אידישער? דער צו ניט אויב הײנע׳ן׳ שרײבן

קואטור׳ ״אידישער״ דער פון ־וויםן ניט װייצ היט^עריזם דער
 פרוידן. און אײנשטײן מארקם, פון געװארן געשאפן איז זי װי

 אונזער אין ארײננעמען קענען ניט זײ מיר ן5זאי װאם פאר
 שפראר די ניט איז עם געזען, האבן מיר װי ׳צאנג, אזוי חברותא.

 ער וועצכער װעגן טעמע, די ניט און שרײבט איד א װעי^כער אין
 ן5זא מיר פארװאם אורזאך, שום קײן ניטא טאקע איז שרײבט״

רייםטער. אונזער אין ארײננעמען ניט דערמאנטע דרײ ^עצטע די
דעק. ביזן טעטע אונזער אוים ניט שעפט דאס אויך אבער

 בא^אנגט ת^מוד דער אז ^ײקענען״ ניט װעט מענטש קײן
 באשעפטיגט תיצמוד דער און סו^טור. אידיש־נאציאנאצער דער צו

 רע^עיעזן און עקאנאמישן פון געזעצגעבונג מיט הויפטזאכילעך זיך
 אן אין משנה) די (ניט גמרא דער פון שפראך די און כאראקטער,
זשאתאנען־^אנד. פון זשארגאן אײנפאכער

 פארשײדנשפראכיג- און פארשײדנארטיגקײט דערדאזיגער צו
 מד געשאפן איז װאם קויצטור, אידיש־נאציאנא׳צער דער פון קײט
 צורעכענען דרײםט מען מעג רורות׳ די פון פאר^ױףו אין װארן

גריכיש). (אין ק5פא אידישן דעם פון געשיכטע ױםיפון׳ם
 חומשי המישה די — גופא תורה דער מיט איז יװאם און

 שא־ אידיש־נאציאנאיצע אצע פון נאציאנאצםטע דאס תורה?
? פונגען

דעם, פון עיצעמענט גרויםן א זיך אין האט תויה די אמת,
 װיכטינ אבער טור.5קו עםטעטישע : װערן אנגערופן קאן װאם

 מען װעט תורה, דער פון טײיל דער איז עם װי געװיכטיג ארן
 דעי־ גיבן װאם טײאן, די ניט זײנען דאם אז זיין, מודה מוזן דאך

 א האבן הדברות״ ״עשרת טרוקענע די הױפט-חשיבות. די תורה
 יעדנפא^ם װערט. — נאציאנא^ו^טורעצן — קוצטורעי^ גרעםערן

ביבצ. דער פון טײא אנדער איז עם װעאכער װי װײניגער, ניט
 ;ה^כה זזויפטזעכאעך איז װאם ת׳^מוד, דער אויב הײנט

 באשעפ־ װאם נבוכים״׳ ״מורה דער געשיכטע; איז •װאס ױםיפון,
מענד^זאן משה פי^אזאפיע; גריכישע און רעי^יגיע טיט זיך טיגט

ם; מיט — העס משה השכי^ה; מיט — צונז און גײגער צױניז
 הײנריך ;רעי^יגיע מיט — קאהען הערמאן ;רעפארם מיט —

 — מארקם פאעזיע; לירישער שענםטער דער טיט — הײנע
 ; פיזיק דער אין — אײנשטײן עקאנאמיע; פא^יטישער דער אין

העם אחד און זשיטצאװםקי ;פםיכאי^אגיע דער אין — פרויד
 אויך ניט שוין װאם פאר פובליציםטיק, מאדערנער דער אין —

 זיך װאיצט שפינאזא און ? פיצאזאפיע דער אין — שפינאזא
 אידיש-נאציאנא^עד פון שאפונג דער אין ארײנגעפאםט טט זײער

קויצטור.
זײנען װאם נעמען, די און צײטן די טעמעם, די שפיאכן׳ די
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 און דורכגעמישט כױן א מיט זײנען געוו־ארן, אױםגערעכנט דא
 פונקט, דעם אקצענטירן צו כדי םדר, א אן געװארן דורכגעװארפן

 װאם טעמעם, די און ^אפונגען די זײנען עס פארשײדנארטיג װי
 נאציאנאלער פון קאטעגאריע דער אין װערן ארײנגענומען .מוזן

 בע־ דער בײ אפצושטעלן זיך איז עם קינריש װי און קולטור,
אידיש. אויףי •לעטריסטיק

 אידיש־נא־ אויה חל נאר ניט איז אויבן־געזאגטע דאס און
 פעל־ אנדערע אלע בנוגע אמת אויך איז דאס קולטור. ציאנאלער

קולטורן. און קער
 קײן ניטא איז געשיכטע מענטשלעכער גאנצער דער אין

 האט יוואם און קולטור פיל אזוי געשאםן האט װאט פאלק, יאנדער
 האט דאם װי קולטור, אלגעמײנער דער צו פיל אזוי בײגעטראגן

 גריכן הײנטיגע (די אלטערטום. אין פאלק גריכישע דאם געטאן
 יחםנ׳ען צו זיך יליב האבן זײ הגם גריכן׳ יענע םון ניט שטאמען

זײ.) מיט
 ארײעעטראגן האט שוין, װײסן מיר װי פאלק, אידישע דאם

 גריכן, די דעם. פון פאלגט װאם עטיק די און מאנאטעאיזם, דעם
 פילאזאפיע די װיםנשאפט, די צוגעטראגן האבנן זײט, זײער פון
 טעטאפיזיק, פיזיק, מאטעמאטיק, גראמאטיק׳ עםטעטיק. די און

 און ארכיטעקטור םקולפטור, פאעזיע, פילאזאפיע, אםטראנאמיע,
 גריכן די װאם מיט קולטור, נאציאנאלע די איז דאם — דראמע די

 געקאנט זיך װאלטן ה״ ד. בארימען, זיך קאנען אלטערטום פון
 מיט װעלט דער געגעבן גריכן די האבן אלץ דאם בארימען.

 סך א אנגעהױבן האבן זײ און האנט. פרײגעביגער און פולער א
 געװען שוין איז האמער אידן. די װי אויים, זעט עס װי פריער,

הנביא. ירמיה פון צײט דער אין פערזענלעכקייט לעגענדארע א
 נאציאנאלע די געװען זײנען קולטורן אלע די פון ׳ו־ועלכע

 אזױנערו־ די פאר איבער ראם לאז איך גריכן? די פון קזלטור
 ד* איז געװים אויםצורעכענען. ״נאציאנאל־?ולטוריםטן" פענע

 באשטאנען אידישע, די װי פונקט קולטור, נאציאנאלע נריכישע
 דעט פון געװארן נעשאפן זיינען װאם צוזאמען, זאכן אלע די פון

 זײן אויך װעט עם דורות. די פון פארלױף אין פאלק גריכישן
 פון איז ■קולטור־שאפוע זײער פון טײל װעלכער זאגן, צו שװער

 געברױכן מען קאן דא מענטשהײט. דער פאר װערט גרעםערן א
זײ חײם״. אלהים דברי ואלו ״אלו :װערטל תלמוד׳ישע דאם

 דאס זאל אײנער יװען פונדעםטװעגן, װערט. גרויםן פון אלע זײנען
 גרי־ פארצײטיגע די װאם אײנםלום, דעם מיט מעסטן װעלן דוקא
 דורות, אונזערע אויףז אויםגעאיבט האט קולטור נאציאנאלע בישע
 גרוים גװאלטיג קולטור, עםטעטישע די אז אױםגעפינען, ער װעט

 װערט, אינערלעכז אין װי אומפאנג אין אײנפלום איר איז עם װי
 אנ־ די מיט פארגלײך אין פידל ערשטן דעם ניט דאך זי שפיי^ט

 דארח מעץ טור.5קרי נאציאנאלער גריכישער דער פון טײצן דערע
 קו^טור דער פון טײילן בײדע פון נעמען גרויםע די פארגצײכן נאר
 גרעםטע די אבםא^וט נעמען׳ די נעמט אײנזען. דאם זאיל מען
 העםיאד, האטער, :נעמען די נעמט — װעלט־^יטעראטור דער אין

 אריםטאפאנעט, און ױריפידעם םאפאקי^עם, עסקילעם, סאפא,
 םאקראטעס, פיטאגאראם, דעמאקריט, אנטקעגן זיך שטעלט און

 האבן װעט איר און ױקציר, און ארכימער אריםטאטה, פיצאטאן,
שװערייקײט. שום אן תשובה די

ענגי^אנד. :5בײשפי אײן נאך נעטען ן5װע מיר
 דעם פון קוי^טור נאציאנאלע םפעציפישע די איז װעילכעם

קול־ די איז װעלכעם װערטער: אנדערע מיט ? פאצק ■ענגיצישן
 צום שפיגלט װאם פאצק, ענג^ישן דעם פון טעטיגקײט טורעאע
פאילק? דעם פון כאראקטער גײםטיגן דעם אפ בעםטן

װאונ־ אפשר זיך װעלן ״קולטוריםטן״ אונזערע פון מאנכע
 דאם ענגלאנד, אויף גראד אפגעשטעלט זיך האב איך װאם׳ דערן,

 פעל־ מאדערנע אלע צװישן אז איז׳ תירױן דער פאלק. ״קרעמער״
 דעם אויךי רעכט גרעסער א האט װאם פאילק א נאך ניטא איז קער

 ענכילישע דאם װי דענקער׳/ און דיכטער פון פאלק ״דאס טיטיצ
^ א  רי איז ענגקאנד, אין געשאפן יליטעראטור, ענגי^ישע רי פ

 נא־ א האט װאם פראנקרײך, אפשר חוץ א ליטעראטור, אײנציגע
 פאלק אנדער קײן געשיכטע. טויזנט־יאריגע א פון המשך טירילעכן

 די — פאעטן גרויסע פון קײט ^אנגע אזא אוייפװײזן ניט קאן
 הײנ־ אויף ביז נאװעליםטן, און דראמאטורגן — פאעטן גרעםטע

 הינ־ רער אין קאן פאלק קײן עעילאנד. האט עס װי טאג, טיגן
 דערמאנען צו גענוג ם׳איז ענגלאנד. מיט קאנקורירן ניט זיכט

- מארלע, דזשאנםאן, בען שעקםפיר, טשאוסער, :נעמען די טי̂י
י, בײראן, דרײדען׳ טאן,  װיליאם ראזטיק, בראונינג, בלײק, שע̂י

 אם־ דילענם, םװיפט, םקאט, װאלטער קארלײ^ טעניםאן, מארים,
 ריכטיג־ די אײנזען גלײך זאא מען אנדערע׳ נאך און ד5װײי קאר
 נאכ־ קאפ אין שװינרילען נעמט עם באהויפטונג. דער פון קײט

געשאפן. האבן זײ װאם יליטעראטור, די און זײ װעגן צוטראכטן
 דער אויח נאר אפשטעילן זיך װעט עם װער רעם, אלעם בײ

 קריגן ניט אופן בשום ער יװעט ^יטעראטור, שײנער ענגילישער
 ענגלישז דעם פון קוי^טור נאציאנאלער דער פון מאם ריכטיגע די

ק.  זײנען י^יטעראטור, דער אין זײנען ענג^ענדער די װי גרוים פא̂י
 ״גרע־ װארט דאס באנוצן איבערהויפט קאן מען אויב כרעסער, זײ

 פילא- דער אין װיםנשאפט, דער אין צוזאמענהאנג דעם אין םער״
 שטאטס־ דער אין און עקאנאמיע פאליטישער דער אין זאפיע,

 מא־ דער פון קװאל םאמע דעם בײ שטײיט ענגצאנד װיםנשאפט.
 שעפט װעלט גאנצע די װעיצכן פון קװאיל, א — װיסנשאפט דערנער

עמערם. ע5פוי
 ערשטער דער האט װאם בײקאן׳ םראנצים מיט אנהײבנדיג

 די װע^כן אויףז פונדאנזענט, אריםטאטעלשן דעם צעשמעטערט
 פאראדעי גיי^בערט, װיליאם ביז געבויט, געװען איז לולטור גאנצע

טן5דא און פריעסט^ע ;עקטריציטעט1ע רער אין מאקםװעיל און
 מאטעמאטיק דער אין — נױטאן און הוק כעמיע; דער אין —
 בער־ יצאלע, האבם׳ ;מעדיצין דער אין — הארװעי ;פיזיק און

 אין — לײ((ל פיאאזאפיע; דער אין — םפענסער און ױם קלע,
מיא םטוארד דזשאן און ריקארדא םמיט, אדאם געאלאגיע; דער
 האקםלער װאי^אס, דארװין, ;עלאנאמיע פאיליטישער דער אין —
 עװאצוציע, און ביא^אגיע דער אין — םפענםער הערבערט און
 װי אםטראנאטען, און פיזיקער מאטעמאטיקער, הײנטיגע די ביז

 ריטערפארד, קע^װין), (לארד טהאמפסאן י^אדזש, איליװער םער
 דא צופי^ אנדערע, נאך און ראס̂י עבבינגטאן, װײטהעד, דזשעאן׳

 די פארנומען אלעמאצ פאלק ענגילישע דאם האט אויםצורעכענען,
 שעקםפיר, אז זאגן, װעט יװער װיסנשאפט. דער אין מזרח־װאנט

 צוזאמען דרײ אילע אפילו אדער בײראן, אדער טאן,5מי אדער
 דעם פון קוי^טור נאציאנאצער דער אין \זל? גרעםערן א האבן

דארװין? און נױטאן גייצבערט, אײדער פאלל, ענגלישן
 פאלק ענגלישע דאם אז פאקטן׳ די צו דעם צו מען לײגט

 דעמאקראטיע די קארטא׳/ ״מאגנא די װעלט דער געגעבן האט
 פאר־ א קריגן מען קאן באװעגונג, ארבעטער מאדערנע די און

קולטור״. ״נאציאנאלע מײנט עס װאם דעם, פון שטעלונג
 סך א צוריקגײן נאך מוז טען אלץ. ניט איז דאם אויך אבער

ה״ב דעם צו פריער,  זײן באמת מ׳װיל אויב קולטור, דער פון אנ
 גע־ האבן מוזן דערפאר װעט לעזער דער ענין. דעם אין קלאר
ארטיקל. אן נאך פאדערט דאם דולד.
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ш. אלגזאואװ

? פאשיזם דעם נאך אזױ מען ױט פארװאם
 דער און אידן די _ טשעכאםלאװאקיע. פארראטן האט מען װי _ פראנקרײך. און ענגלאנד פון נאכגעביגקײט (די

באד.) בלוט נײער א פון װעלט די ראטעװען צו קאמףז דער _ װעלט״קריזים. איצטיגער
 קריגן פאשיםטן די פארװאם אפט זיך װאונדערס מען

 די אפט אזוי הערט מעז װילן. •זיי װאס טאן צו האנט פרייע א
פראנקרײך טוט פארװאם ;ננגלאנד? שװײגט פארװאם : פראגע

לענרער? םקאנדינאװישע די פון ניט מען הערט פארװאם ? נארניט
טשעכאםלאװאקיע, צו באצוג אין פארראט דעם נ$ך איצט׳

שארפקײט. גרעםערער נאך מיט געשטעלט פראגע די װערט
 דעם דורך האט און עטיאפיע דערשטיקט האס מום^ליני

 בריטיש; דעם פאר געפאר גרעםערע א אלם באפעסטיגט זיך
 פאר פארכאפט האט מוםאליני ;אפריקע איז אימפעריאליזם

 פארװאנדלט כמעט אים ה^ט און ים מיטללענדישן דעם איטאליע
 נאר — ^זערע, אײגענער אן אין — נאםטרום״ ״מארע א אי[

דעם. װעגן געטאן ניט נאר האט ענגלאנד
? מער ניט צײן קײן גאר לייב בריטישער דעי־ שוין ה^ט

 אז ״עלטער־שװעכע״, מיט געשטראפט אזוי בול דזשאן שוין איז
אינטערעםן? זײנע באשיצן ניט גאר שוין קאן ער

 היטלער ;אפמאך װערםאלער דעם צעריםן ה$ט היטלער
 האט ער קאזארמע; ריזעער א אין דײטשלאנד פארוואנדלט האט

 ;קריג צו פיבעריש יאגט ער ;ביקם אונטערן מיליאנען געשטעקט
 פון שלום דעם פאר דר^אונג באלדיגע און דירעקטע א אייז ער

 צוגרײטונגען מיליטאריםטישע פאשיםטישע די כאטש וועלט. דער
 םאװעטן־ דעם געגן מאם גרעםטער דער אין געצילט זיינען קריג צו

 איז האלז, אין בײן א וױ פאשיזם דעם שטײט װאם פארבאנד׳
 נאר גרוים, זײער און זײער פראנקרײך פאר געפאר די אבער
 געגן אפן ארויםטרעטן זאל פראנקרײך אז ניט, מיר יזעעז עפעם

 באקעמפז, זײ שטערן, יזײ ז^ל און מלחמה־פלענער נאצישע די
זײ. געגן הימלען אײנרײםן

 זיך שטעלן צו ניט כח קײן גאר פראנקרײך שוין האט
 באגרײפן ניט כאר רעגירונג פראנצויזישע די קאז ? היטלער׳ז געכן

 בלוטיגן דעם פון אמביציעס מיליטערישע די װאם געפ$*ר, די
? זיך מיט טראגן פאשיזם

 האבן און אחת יד געשלאםן ה^בן טוםאליני און היטלער
 אויןז פלאן טײװלשן א אין שותף א אקם יאפאן צוגעקראגן אויך

 יאפאן און איטאליע דײטשלאנד, װעלט־שרפה. נײע א אנצוצינדן
 װערן מלחמה־אינדוםטריען זייערע ;ק;אפ איבערן באװאפנט זײנען

 מער װאם צוצוגרײטן אויףז שנעלקײט פיבערישער מיט באטריבן
 פון זיך טראגן אגענטן באצאלטע זײערע ;פארניכטוננם־מיטלען

 ראםךהאם נאצי־פראפאגאנדע, פארשפרײטן און לאנד צו לא;ד
 אויף אגיטירן און ארבעטן שפי^נען זײערע אומטאלעראנץ; און

 פון נעץ דער אין צװײטן דעם נ^ך לאנד אײן ארײנצושלעפן
 װעגן װעלט די טוט װאם־זשע מלחמה־צינדער. פאשיםטישע די

!ט י נ ר א ג ? דעם
 גע־ די פון קאפיטל א מגשריבן איצט װערט שפאניע אין
 מליחמה־דערקלערונג, א אן פאשיזם. פון פארברעכנם מײנםטע

 געגן בארעכטיגונג׳ איז ניט װעלכער אן אויםרײד, ניט װעלכן אן
 דער פארפלײצט — געזעצן אינטערנאציאנאלע אנגענומענע אלע

 זײנע מיט מיליטער, ז״ן מיט לאנד שפאנישע דאם פאשיזם
 װעלכע עקםפערטן, מיליטערישע זײנע מיט באמבע־עראפלאנען,

 הונדערטער־ פון אויםראטונג זײן אנצופירן פראנקא׳ן העלפן
 שפאנישע חרוב מאכן עראפלאנען פאשיםטישע לעבגם. טויזנטער

 איטאליע פון דירעקט צופליען קומען װעלכע פאשיםטן, שטעם;
שוצלא-זע און אומבאװאפנטע די באהאגלען דײטשלאנד, פון און

 װערן קינדער און פרויען ; באמבעם מיט באפעלקערונג שפאנישע
 דער ;געשוינט ניט װערן שפיטאלן שטיקער; אויח צעריםן

דערשײנונג. ט^ג־טעגלעכע א געװארן איז בארפאריזם ערגםטער
עגגלאנד? זאגט װאם דעם? צו פראנקרײך זאגט װאם־זשע

 אב־ באשיצן װעגן בלויז ניט ד^ך זיך האנדלט זײ פאר
 דאך זיך האנדלט עם ;געזעצן אינטערגאציאנאלע םטראקטע

 פאשים־ פון שוידער דעם געגן װארט א זאגן װעגן בלויז ניט
 — טאן׳ געמעגט אויך זײ װאלטן דאם כ־^טש — וױלהיר טישן
 װיכטיגע גאר און כאר זײערע װעגן ד^ך זיך האנדלט עם נאר

 אז מײנען׳ װעט שפאניע אין פראנקא׳ן פון זיג א אינטערעםן.
 זײז אונטער ארונטערפאלן װעט װאם לאנד, אומגליקלעכע דאם

 און איטאליע פון קאלאניע א װערן װעס קנאפל, אײזערנעם
 װאם פעםטונגען, פאשיזם דער בויט איצט שוין דײטשלאנד. פון

 שוץ־פעאיגקײט די סאנאנען כזעכטיגע זײערע מיט איבערשטײגן
 פון מעטאל־גרובן רײכע די ניבראלטאר־באפעםטיגונג. דער פון

 לענדער פאשיםטישע די פון אײגנטום דאם װערן װאלטי שפאניע
קריג. צו צוגרײטוננ גרעםערער א נאך פאר געדינט זײ װאלטן און

 פון רעגירונג געזעצלעכער דער העלפן צו אנשטאט נאר
 נאכצוגעבן הויט דער פון טשעמבערלעין גאר ?ריכט שפאניע.

 זײן אפילו װיל. הענקער צעױשעטער דער װאם אלץ, טוםאליני׳ן
 געגן ארויםגעטר^טן איז אידען, אויםלאנדם־מיגיסטער׳ אייגענער

 איצטיגע די אז דערקלערט, האס און פרעמיער בריטישן דעם
 די פאר דערמוטיגוע א אײגנטלעך מײנט פאליטיק ענגלישע

פיראטן. פאר באלוינונג א — אגנרײפער
 שפאניע׳ פון רעגירונג געזעצלעכער דער העלפן צו אנשטאט

 דעם דורך שטיצט און גרעניצן אירע פראנקרייך גאר פארמאכט
 מיט האנט אין האנט גיין צו אנשטאט כחות. פאשיםטישע די

 אפמאך אן ה^ט פראנקרײך װעלכן מיט םאוועטךפארבאנד, רעם
 פראנצויזישע די כאר זיך שלעפט — שטיצע געגנזײטיגער פאר

 ײ#*ם לײב׳ בריטישן דעם פון עק דעם נאך דיפלאמאטיע
פאשיזם. דעם פאר הכנעהדיג אזוי איצט קריכט

 האט און עםטרײך דערשטיקט און פארכאפט האט היטלער
 לאגע אננעצויגענע אוין אזוי די פארשארפט מער נאך דעם דורך

 שטארקע דאם געהערט ניט מען האט עפעס נאר אײראפע, אין
פאריז. פון אדער לאנדאן פון הומען זאל װאם װארט,
ט ן ו א ז ^ י ן א ע נ נ א ג א  ן ר א ו ו ע ג ב
ר ע ר ד ע ט ם ג ר ; ד נ א ש ע ט א ר ט א י פ  ד

ן ג י ו ר ן ו פ א ע ר ד ע צ נ א , ג ט ל ע ו ־ ו נ י  א
ן ט י ן מ ל ע , א ט ה ט י ^ ן ה ע ר מ ע ־ ד א  פ

ר ע ש י ט ם י ע ש י ט ם ע ן ב ג א ר ט ע ג ר ע ט נ ו  א
ה א נ ת ן — מ ע ט מ א ן ה ר ע ל ט י ־ ה ע ג פ  א

ן ב ע ק א ג י ט ע ש י ק א ו ו א ל ס א כ ע ש ן ט ו  א
ש י ט ק א ט פ ע ט כ י נ ר א י א פ י ר  i ו א פ

ש י ט א ר ק א מ ע . ד ד נ א ל
פאשיזם פון קנאפל אונטערן אידן די

 איצט שפילט פאשיזם דער װאם שפיל, טײװלשער זײן אין
 װי — ער האט װעלט־מלחמה, א צו צוגרײטונגען זײנע אין
 שעיר א פאר אידן די אויםגעקליבן — צייטן פינצטערע אלע אין

לענדער האלב־פאשיםטישע און פאשיםטישע די אין לעזאזל.
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 מעטאדן םאדיםטישע אזעלכע געװארן אײננעפירט איצט זײנען
ח, פײניגז פדן  גלײכן קײן זיר צו געהאט ניט האבן װאס אי

 ניט טארן אידן אינקװיזיציע. דער פון צײטן די אין אפילו
 שיקן ניט טארן אידן ;האנדלען ניט ט^רן אידן ;ארבעטן
 רי אויף זיצן ניט טארן אידן ;שולן קײן אין קינדער זײערע
 אי־ ;ניט־אידן זיצן עם װעלכע אויח פארק, א אין בענק זעלבע
 דערקלערט זײנען אידן ;הפקר געװארן זײנען לעבנם דישע

 רינשט^ק־פארשויו יעדער ;ראםע נידעררינעד א פאר געװארן
 ;זיך װילט אים װאם אירן א מיט טאן אומבאשטדאםט קאן

עםטרײד דײטשלאנד, אין הפקר. געװארן איז גוטם און האב אידיש
 — רומעניע און פױלן אין אויך מאם גרויםער א ביז און —
 םודעטן־ די צו קומט איצט גיהנום. א געװארן אידן םאר איז

 װאו וױנקל, א נאך — אײגנטום, היטלערם װערט װאס געגנט,
 פר^בלעם, א געשאפן װערט עם הפקר. װערן װעט לעבן אידיש

 טויזנטער הונרערטער וױיל װעלט, גאנצע די אן רירט װאם
 אנטלױפן צו געצװאונגען זײנען מיליאנען הײם; א אן בקײבן

מקלט. עיר אן זיך פאר זוכן און
אפגע־ איז אט ? װעלט םײנע די דעם װעגן זאגט װאם־זשע

 פראנקרײך. «װיאן, איז קאנפערעגץ םפעציעלע א געװארן האלטן
אמעריקע פון פארטרעטער דעם אויםער — קײנער האט פארװאם

 םארדאמוע פון װארט קיין מיט ארויםצוטרעטן געװאגט ניט —
 םארװאם בלוט? אידיש אין זיך באדן װאם בעםטיעם, די געגן

 פון און ענגלאנד, פון פארטרעטער די םארזיכטיג אזוי זײגען
 שװעדן, פון און דענמארק, פון און םראנקרײך, םיז און בעמיע׳

נארװעגיע? םון און
 געט^ן ולארף א זיך מלחמה־רערקלערונג אן האט יאפאן

 יאר א העכער שוין שטיקער איר פון רײםט און כינע אויףי
 שוין זײנען עם ;מילי^נען אומגעסומען שוין זײנען עם צײט.

 עם װאו לאנר, דעם פון שטרעקעם ריזיגע געװארן פארװיםטעט
 פארזוך דער ארימקײט. שוידערלעבע אזא געװען אויך אזוי איז
 פאר דראאונג דידעקטע א איז כינע באהערשן צו יאפאן פון

 מזרח װײטן אין אינטערעםן װעמעם ענגלאנד, און פראנקרײך
 איר אין יאפאז פון האנדלונג די געפאר. אין געשטעלט װערן

 פאראײניגטע די פאר געפאר א איז כינע פארשקלאפן צו פארזוך
 װערן געזאגט זאל עם אז ניט׳ מען הערט עפעם נאר שטאטן׳

 ניט װעאן (מיר פאזװאליאם!״ ״ניע װ^רט מעכטיגע דאכ
דערי^ריבז),

דיפלאמ^טיע קאפיטאליםטישער דער אין װידערשפרוכן די
 אין פארקראכן איז דיפלאמאטיע קאפיטאליםטישע די
 װידערשפרוכן, די פון ארויםקריכן ניט קאן זי און װינקל טעמפן

 זיכער װיל עעלאנד פאנאנדערפלאנטערן. זיך פרואװט זי װאם
 אין רעכט אירע אפריקע׳ אין אינטערעסן אירע אויפיעבן ניט

 אזוי האםט זי נאר — כינע, מיט האנדל איר ים׳ מיטללענדישן
 זאל• ער איז דערלאזן׳ ניט װיל זי אז סאװעטךפארבאנד, דעב

 ארײנ־ בעםער װיל ענגלאנד פראנקרײך. מיט בונד זײן אנהאלטן
 קענדער, פאשיםטישע די מיט בונד א אין פראנקרײך שלעפן

 צואװארפן אים — באצא׳צן פאשיזם דעם מען מוז דעם פאר נאר
 ;האנט פרײע א האבן היטלער׳ן דערפאר מען לאזט בײן. א

 פאדערט ער װאם אלץ איז מוםאליני/ן נאך דערפאר מען גיט
אמביציעס. מיליטערישע זײנע פאר

 פו; שט״נער די צװישן װערן צעמאלן װעט פראנקרײך
 ווייצן מיליטאריםטן און באנקירן פראנצויזישע די נאר פאשיזם,

 דערפירן װילן יזײ און םאװעטךפארבנד, דער מיט בונד קײן ניט
 פראנצויזיש־םאװעטישער דער װערן צעריםן זאל עם אז דעם, צו

 זיי אנגרײפער. אן געגן פארטײדיגונג געגנזײטיגער פאר ^פמאך
 און פאליןס־פראנט דעם צעברעכן צו כחות זײערע אין אלץ טוען

פאשים. דעם מיט בונד א אין פראנקרײך ארײנשלעפן

 םון פאליטיק אויםלענדישע די איצט פירן װעמנע די׳
 פון אינטערעםן די אין האנדלען פראנקרײך, פון און ענגלאנד

 פון בורזשואזיע דער פון שיכט אויבערשטן פאשיזירטן דעם
לענדער. אט־די
 קאפיטאליםטישער דער װעגן פרעםע םאװעטישע די

דיפלאמאטיע
 איצטיגער דער פון כאראקטעריםטיק טרעפלעכע א זײער
 פון ארטיקל אן אין געגעבן װערט דיפלאמאטיע בריטישער

 אנ־ צװישן שרײבט ער ״אייזװעםטיא״. דער אין יאנאװםהי א.
פאלגט: װי ריערעם

 דיפלאמאטיע בריטישע די נעמט מאמעגט איצטיגן דעם ״אין
 זיך װארפן ׳פין װאקלעניש, צװעקלאזער פון כאראקטער דעם אן
אי־ קעגן סאנקציעם פון — צװײטער דער צו זײט אײן פון

 בא אביםיניע װעגן רעזאלוציע בארימטער דער ביז — טאליע
 פון פראיעקט א פון ׳פעלקער־ליג, דער פון זיצונג לעצטער דער

 און הלואת, א[ געבן צו אפזאג דעם ביז — כינע צו הלואות
יאפאן.״ צו שטיצע פינאנציעלע דערלאנגען גאר דעם אנשטאט

 רי פון פאליטיק אומגעלומפערטער דער אויףי אנװײזנדיג
 ״פראװדא״ דער אין גריבאװ ג. אנאליזירט לענדער׳ באלטישע

 האט בעק אויםלאנדם־מיניפטער פוילישער דער װאם װיזיט, דעם
 םטאקהאלם און ריגע אםלא, אין אפגעשטאטעט לעצטנם
:זאגט גריבאװ

דײ־ און פוילישן פון אןיגסטרוקציעם די דורכצופירן ״כדי
 פון קאמבינאציע א גרינדן צו בעק זיך יאגט פאשיזם, טשישן

 א — ים צפון דעם ביז שװארצן רעם פון לענדער ״נײטראלע״
 אוי בערלין פאר טאכן מעו.לעך זאלן וואם פעלקער, פון בונד

 זוײזט גריבאװ אנגריף־פלענער״ זייערע פארװירקלעכן צו װארשע
 װענטקע דער אויף נעטען זיך לאזן לענדער באלטישע די אז ׳אן

י כאטש פלענער, פאשיםטישע אט־די פון ד ע ״ ש י ט ל א ב  
ר ע ד נ ע ן ל ע נ א ר ק א ך פ י א ז ט ד י נ ר א  ג

; ״ ן ע נ י ו ו ע י ג י ן ז ע נ א א ק ז א ך ר ו  ד
ן ר י ל ר א פ ז י ו ל ב ג נ ו ל ד נ א ר ה ע י י  ז

״ ״ ט י י ? ג י ג נ י י ה פ א מ ו א

 װיק־ ר. שרײבט כינע צי ענגלאנד פון באציאוננ דער װעגן
אזוי: ״פראװדא״ דער אין טאראװ

 אן גאראגטירן צו אפגעזאגט_ זיך האט ענגלאנד װאם ״דאם
 יאפאן פון אפענסױוע גרויסעד דער ערב פונקט כי:ע פאר הלואה

 פון כאראקטער מיאום׳ן דעם יאװיזן נאכאמאל האט האנקאו, אויף
 קרײזן פירגדיגע די זיך האלטן עס װעלכער בא פאליםי, דער
, א — עיגלאגד פין י ם י ל א פ פ א ו מ ו ג י ט ו מ ר ע  ד

י ר ד ע ג ע ל ן פ ו י פ ״ ד . ר ע פ י י ר ג נ  א
א.). ש. מיר פון (אונטערגעשטראכן

 פון דיפלאמאטן די אז אײנדרוק, דער שאפן זיך ?אן עם
 אראפ גאנצן אין זײנען לענדער קאפיטאליםטישע גרויםע די
 היפוך דעם פונקט טוען זײ א׳ז קלאר׳ דאך איז עם זינען. פון
 לענדער. זײערע פון אינטערעםן די אין איז עם װאם דעם, פון
 ניט דיפלאמאטן אט־די זײנען צי פרעגן דערפאר קאן מען און

 זינען פון זײנען זײ אז איז׳ אבער אמת דער געװארן. משוגע
 קאפיטאליזם דער אז דעם׳ װעגן בלויז זיך האנדלט עס «ראפ. ניט

 גײן ניט מער קאן ער אז װידערשפרוכן, פיל אזוי געשאפן האט
 געװארן איז אױםלאנדם־פאליטיק זײ ליניע; גלײכער קײן אויח
 דיפלאמאטיע די אבסורר. אן ביז דערגײט עם אז זיגזאניש, אזוי
 מאםן ברײטע די פרן אינטערעםן די מיט װידערשפרוך אין איז
גרוים־ דער םיז שיכט אויבערשטן םאמע דעם בלוייז דינט און
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 אינטערעםן די םאראטן צו גרײט אפט איז װאם בורזשואזיע,
לאנד. אײגענעם דעם פון

 האפיטאליםטישער דער פון גאנג דעם באטראכט מען װען
 דעם ערשט מען זעט װעלט־מלחמה, דער זינט דיפלאמאטיע

פאליטיק. זיג־זאג אט־דער םון רעזולטאט

 אויפגעבויט איז װאם אלץ, פ־ן באנקראט דער
װערסאיל אין געװארן

 מען װאם געבײדע, גאנצער דער פון געװארן איז װאם
 דעם געשלאםן האט מען ? װערסאיל אין אויםגעשטעלט האט

 דײטש־ געצװאועען האט מען ;פױידנס־אפטאך אזוי־גערופענעם
 האט מען ;דילטירט האט מען װאם אלץ׳ אונטערצושרײבן לא:ד

ם; דײטשישע די מיט צעטײלט זיך ע לאני  געהײםן, האט עם ק|
 אז שטענדיג׳/ ״אויח זיר באװארענען עליים זיגרײכע די אז

 זאל גרוים־מאכט, קײן װערן קאנען ניט מער זאל דײטשלאנר
 װערן ניט ?ײנמאל״ ״מער זאל — ארמײ ק״ין האבן :יט מער
 צװאנציג ?ורצע אין װעלט. דער פון שלום דעם פאר געפאר קײן
 קארטךשטיבל. א װי צעפאלן זיך געבײדע גאנצע די איז יאר

 מיליטא־ געפערלעכע מער פיל א געװארן איצט איז דײטשלאנד
 מיליטארייזם דײטשישער דער .1914 פאר װי מאכט, ריםטישע

 ארום פעםטונגען מעכטעע פון געבײדע א אויפגעשטעלט האט
 בעלגיע, פאר געפאר דראענדיגע א — דײטשלאנד פון גרעניצן ײ

 לענ־ באלטישע די און טשעכאםלאװאקיע שוױיץ״ די פראנקרײך״
 אזעלכע אימפעטיג גרײטן־צו פאבריקן אמוניציע ד״טשישע דער.

 לעבנם די נאר ניט געפאר אין שטעלן װאם פארגיכטונגם־מיטלען,
 טײל גרויםן א פארװיםטן צו דראען נאר מענטשן, מיליאנען פון
װעלט. דער פון

 עםטרײך האלטן צו באצװעקט האבן עלײם זיגרײכע די
 זײער געװען איז עם ;לאנד שװאך קלײן א פון צושטאנד א אין

 פון פאראײניכונו. קײן צו דערלאזן צו ניט באשלוס פעםטער
 פארבאטן. געװען איז ״אנשלום״ — דײטשלאנד און עםטרײך

 דײטשלאנד; פון געװארן אײעעשלונגען עםטרײך איז איצט
 שטיק א אוגטערגעטראגן אויך היטלער׳ן שוין מען האט איצט

 דיין װיפיל עס נא, היטלער, ליבער ״נא, טשעכאםלאװאקיע.
סט!׳/ הארץ גלו

 אױפשטעלן באם אפמאו װערםאילער פון פלאן גאנצער דער
 ים באלטישן צוב הןארידאר א מיט פוילן זעלבםטשטענדיגע א

 בא־ האט װאם טשעכאםלאװאליע, פון פארמירונג די אויך און
 דײטשלאנד׳ געגן שטעלן זיך זאל װאם כויח א שאפן צו צװעקט

 זוכט פאשייזם דער נישט. צו געמאכט איצט װערט אלץ דאם —
 װאו — איז מאכט, דורך — מעגלעך װאו — באפעםטיגן צו זיך

 פון בנין גאנצן דעם פון אפמאבן. געהײמע דורך — נויטיג
זכר. הײן געבליבן ניט שוין איז װערםאיל
 די אזוי װי פראגע די װערן געשטעצט דערפאר מוז עם

 אירע אלע אז דערלאזט, האט דיפלאמאטיע סאפיטאליםטישע
 געבויט, האט זי װאם אלץ׳ אז װערן, איבערגעטאשט זאלן קארטן

 אז דעם, צו קומען געקאנט עם האט װי װערן׳ צעשטערט ,יאל
 אומגע־ אנגײן קאנען צו האנט פרײע א קריגן זאל פאשיזם דער

 רעםורםן אינערלעכע אלע אויסגוצן פון ארבעט זײן מיט שטערט
 צו און צװעקן מיליטאריפטישע פאר לענדער פאשיםטישע די פון

אגרעםיע? זײן מיט אנגײן אומגעשטערט און פרײ האגען
 פון קנוייל גאנצן דעם אין ליגט דעם אויף ענטפער דער

 פאר־ איצט איז קאפיטאליזם דער װעלכע אין װידערשפרוכן,
 איז קאפיטאליזם דער װען צײט״ א געװען איז עם פלאנטערט,

 ער האט שריט ערשטע זײנע אין כוח. פראגרעםיװער א געװען
 האט ער יליניע׳ גראדער א לויט דירעקט און דרײםט געשפרייזט

האט ער ;פראדוציר־כוחות ריזעע לעבן צום ארויםגעדופן

)1938 (אקטאבער, נײלעבו

 האט פעאדאליזם דער װאס צאמען׳ די פון סך א אפגעװארפן
 צ,־ װעלט־טײלן נײע זיך םאר געהאט האט ער אויפגעשטעלט.

 אומגע־ ער האט הענט, םרײע האבן געדארםט האט ער באהערשן.
 געדארפט האט ער לײב־אייגנטום. פון םיםטעם פעאדאלע די װארפן

 אלגעמײנע אײנגעםירט ער האט ארבעטער, נראמאטנע האבן
 אונטערנעמונגען זײנע פון נעץ די צעװארפן האט ער בילדונג,

 מעגלעכ־ געשאפן דעם דורך האט ער װעלט־טײלן. אלע איבער
 באפעל־ דער פון איבערשיכטונג םאציאלער ריזיגער א פאר קײטן

 אנזעעװדיג םפעציעל געװען איז פאקטאר לעצטער רער קערונג.
 פון לאנד דעם פון נאמען דעם געקראגן האט װאם אמעריקע׳ אין

 פאר־ זיך ארבעטער אן פון געקאנט מען האט דא מעגלעכקײטן.
 געקאגט אפילו האבן אײניגע און קליעבירגער א אין װאנדלען

 קאפי־ די לײטער. םאציאלן דעם פון שפיץ סאמע דעם דערגרײכן
 דער אלם געװארן אויפגעבויט איז װאם מלוכה׳ טאליםטישע

 געםירט גראדליניג האט אינדוסטריאליזם, דעם פון אויםפיר־ארגאן
 דאם, פעלד פאליטישן דעם אויח דערגרײכן צו כדי פאליטיק׳ איר

 אנטװיקלונג אומגעשטערטער דער פאר נויטיג געװען איז עם װאם
קאפיטאליזם. אינדוםטריעלן דעם פון

קאפיטאליזם פון פאישיזירונג די
קאפיטאליזם, דעם פון אנטװיקלוע װײטערדיגעד דער מיט

 דער מיט — קאפיטאל טראסטיפיצירן צו איבערגאנג זײן מיט
 װאם לאגע, דער מיט פינאנץ־קאפיטאל, אײף געװיכט הויפט

 שויז איז װעלט די װאם דעם, דורך געװארן געשאפן איז
 ניט־באהערשטע קײן ניטא מער זײנען עם װאם און אײנגעטײלט,

 ניט־אנטװיקלטע די פון געיעג אימפעטיגן דעם מיט געביטן,
 די איז — אינדוםטריען א״גענע זײערע אגטװיקלען צו לענדער
 קײן מער ניט שוין איז עם געװארן. געענדערט לאגע גאנצע

 טײלן ניט־באיזעצטע נאך פארכאפן צו זיך יאגן פון פראצעם
 עס ;פאן אײגענע די דארט ארויםשטעלן און װעלט דער פון
 אײגענע די פארקײלעכדיגן פון פדאגע קײן מער ניט שוין איז

 מײנט — קאלאניעם נײע צוצוקריגן פארזוך יעדער אימפעריע.
 דאם שוין באהערשט װאם אימפעריע׳ אן געגן מלחמה א פירן

 קאפי־ דער האט דא אפילו אבער לאנד. שטיקל באטרעפנדיגע
 גראדליניגע א אנצוהאלטן מעגלעכקײט א געהאט נאך טאליזם

 לאנד קאפיטאליםטיש יעדער פון שיכטן הערשנדע די פאליטיק.
 זײער אז אינטערעם, דירעקטן זײער פאר באטראכט עם האבן
 מעכטיגע האבן זאלן זײ איז קאפ, ביזן באװאפנט זײן זאל לאנד

 מער װאם באזיץ זײער אין קריגן זאלן זײ אז און ארטײען,
 פון באלעבאטים די װערן זאלן זײ א רוי־מאטעריאל, פון קװאלן

מערק. אויםלענדישע גרעםערע װאם פון און מער װאם

 בריטישער דער װען אנדערש. גאנצן אין לאנע די איז איצט
 פירט באװאפענונג, פאשיסטישע די דערמוטיגט אימפעריאליזם

 פוז טײל א אפגעבן מוזן זאל ער אז דעם׳ צו אײגנטלעך דאס
 אן שליםט אימפעריאליזם בריטישער דער װען האלאניעם. ײנעז

ט מי  די םאנקציאגירן גלייכצײטיג דאם מײנט איטאליע, אפמ^ךי
 דער־ אויך און אפריקע אין איטאליע פון פארכאפונג־פאליטיס

 איז טעריטאריעם נייע פאר איטאליע פון אמביציעם די מוטיגן
תן אײראפע.  געגן שריט ענערגישע סײנע ניט נעמט פראנקרײך ו
 זעלבםט־ די נעםאר אין געשטעלט ווערט מיליטאריזם׳ דייטשישן

 פאר־ עם װעלכן אויח לאנד, אײגענעם דעם פון שטענדיגקײט
 אפ־ איצט האט מען װען . ױנקערם דײטשישע די זיך מעםטן
 דערמו־ עם מײנט טשעכאםלאװאקיע, שטיק א היטלער׳ן געגעבן

נאך. און נאך און נאך יזיך פאר פאדערן צו פאשיזם דעם טיגן
 רעזולטאט א איז װידערשפרוך אויבן־אויפיגער אט־דער

 דא זײנען קלאם הערשנדען דעם אין אפילו װאם דעם, פון
דיאמעטראל זײנעז אינטערעםן װעפועם שיכםן, פארשײדענע
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 קאײן זײער נומעריש — שיכט דער דא איז עם געגנזעצלעך.
 אין און רײטשלאנד אין םאשיזם דעם זיכערן װיא װעאכער —

 איבער־ מאםן די זאאן דארט אז דערלאזן׳ ניט כדי איטאליע,
 גרייט איז קאפיטאליזם אין שיכט אט־דער מאכט. די נעמען

 פאר אויב אופן, מעגאעכן יעדן אויף פאשיזם דעם העאפן צו
 פון טײא גרויםן א זײן צו מקריב נויטיג זײן אפיילו זאל דעם
 אײגענע די פון טײל באדײטנדן א און פאלק אײגענעם דעם

 בא פאשיזם דעם אײנצופירן זיך רײםט שיכט אט־דער קאלאניעם.
 געהײם אין שטיצט װאם שיכט, דער איז דאם לאנד. אין זיך

 װ־א־ און ביקםן די םאר צאאט װאם און ענגאאנד, אין מאיזאין
 באנ־ פאשיםטישע זיינע באװאםנט דעלאראה װעלכע מיט נאטן,

 ציטערט קאםיטאליזם פון שיכט דער אט םראנקרײך. אין דעם
 פאר טײװא א װי פאאקם־םראנט א פון מעגאעכקײט דער םאר

 אינטערנאציאנאאער אן אין פארבונדן איז שיכט אט־רער װײרויך.
 פון קרופם די און ענגאאנד פון דעטערדינגם די ארגאניזאציע.

 אין פראנקא׳ן שטיצן צו אויףי מיאיאנען מיט װארפן דײטשלאנד
 םאװטן־פארבאנד, דעם געגן אינטריגעם פירן צו אויףי שפאניע,

װעאט. גאנצער דער אין פאשיזם דעם שטיצן צו אויף
 םון אויםדרוק דירעקטער דער איז פאליטיק טשעמבערלעינ׳ם

 עקם־ דער איז דאם — דעטערדיעם די אט פון אינטערעםן די
 מינוט יעדער צו גרײט אייז װאם ק^נםערװאטיזם, טרעמםטער

פאשייזם. םון םאן דער אונטער שטעאן זיך
אויסגאנדם־קאטי־ םאװעטישן דעם פון איז פאליטיק די אט

 געי• כאראקטעריזירט טרעפאעך זײער איטװינאװ, מאקסים סאר,
:אזוי װארן

ען קרײזן די ״אט ן צו מקרייב גרייט זיינ ״  אייגענע זייערע ז
עקזים־ די געפאר אין שטעלן צו אפילו אינטערעסן, נאציאנאלע

םא־ זײערע פארהיטן צו אבי מלוכה, איעענער זײער פון טענץ
לענינגראיד, אין געהאלטן (רעדע קלאסן־אינטערעםן״. און ציאלע־

).1938 ױני, טן23 דעם

 װעלט דער אין פרידן פאר זײל אלם םאװעטן-פארבאנד דער
 עקזיםטירט עם זינט יאר צװאנציג אעצטע די פון אויף אין

 אאגערן. צװײ אין צעטײאט װעאט די איז סאװעטךפארבאנד, דער
 בײגעקומען ה^ט װאם ארבעטער־אאנד, דאם שטײט זײט אײן פון

 םון ריזן־טריט אזעאכע מיט גײט װאם שװעריגקײטן, אזױפיא
 אויף קוקנדיג ניט — האט װאם און דערפאאג, צו דערפאאג

 — שפיאנאזש און סאבאטאזש שטערונגען, שװעריגשײטן. אאע
 אגרי־ אפגעשטאנענען נעכטן א פון זיך פארװאנדאען צו באוױזן

אינדוםטריע מעכטעער א מיט אאנד א אין — אאנד קואטורעא
 דעם פון װאוקם ריזיגן א מיט — אײראפע אין ערשטע די —

 קאפיטאאיזם דעם פאר איגט דא באפעאקערוני. דער פון װאויאזײן
 דער אונטער אז דערזען, זאאן מאםן די אז געפאר, דראענדיגע א

געבויט הארעפאשניקעם די פאר װערט ארדענונג םאװעטישער
 אעבן, א — געשיכטע מענטשישער דער אין מ*!ל ערשטן צום —

 װעט מען װאו םיםטעם, א געזיכערט; שטענדיג אריףז איז װאם
 אלע װאו ארדנונג, אן ; ארבעטםלאזיגקײט פון װיםן ניט היינמאל

 ניט דארף קײנער װאו ;זיך אערנען און אערנען ■זיך קאנען
 אז װײםט׳ אײנער יעדער װאו ט^ג; מארגעדיגן דעם פאר ציטערן

 ;קראנק װערט ער פאל אין מאוכה דער דורך באשיצט איז ער
 םאמיליע זײן אז װײםט׳ און רואיג איז אײנער יעדער װאו
 מיט װען אדער עלטער, װערן װעט ער װען געשטיצט, זײן װעט
 װעט לעבן זײן װען אדער אומגליק־פאל, אן פאםירן זאא אים
 ם^װעטךםארבאנד דער װאם בײשפיא, דער אט אפשטעלן. זיך
 דעם פאר נעשפענםט א גאײכצײטיג איז — מאםן די פאר איז

 םאװעטךםארבאנד דער אז דעראאזן, צו ניט כדי קאפיטאליזם.
 קאפיטא־ דער זוכט דערפאאגרײכער׳ און שטארקער װערן זאא

טריט. און שריט יעדן אויףז שטערן צו אים איזם
צו פאאיטיק קאםיטאליםטישער דער םון טײא א איז עם

 שעדיגך צו זוכן װאם בחות, אינטערנאציאנאלע אלע דערםוטיגן
מ דערמוטיגונג די ארײן גײט דא םאװעטן־פארבאנד. דעם  דע

 םפעציעלי און ארגאניזאציעם שםיאנאיזש םארטן אאע טראצקיזם,
 גרײטי׳ שטײען װאפ אענדער, פאשיםטישע די פאר דערמוטיגונג די

הארצן. אין מעםער א םאװעטן־פארבאנד דעם ארײנצושטעכן
יאפאן? צילט װאוהין

 מען איז אויםלאנדם־מיניםטעריאומם קאפיטאליםטישע די אין
 האט: װאם טאנאקא־ראקומענט, בארימטן דעם מיט באקאנט גוט

 יאפא־־ די פון אמביציעם די פירן עם װאוהין געװיזן קאאר זײער
 געדארםכג יאפאן האט דאקומענט דעם אויט מיליטאריםטן. נישע

 באדן א זיך פאר קריגן צו כדי כדי מאנדזשוריע׳ פארכאפן םריער
 אוינג יאפאן דארף דארט פון קאנטינענט. אזיאטישן דעם אויף
 כינע, איבער םריער אויםשפרײטן זיך פלאן אנגעצײכנטן ךעם

 איבעױ שפעטער און מזרח׳ װײטן םאװעטישן רעם איבער דערנאך
 אמעריק/נ פארכאפן װעגן אויך רערט דאקומענט דער אזיע. גאנץ

װעאט, גאנצער דער איבער יאפאן פון מאכט די אױםשפרײטן און
היץ^ פון רײדן װאאט אײנער װי פונקט װילד, קאינגט עם

 יאפא־־ רער װײא ניט, אויך מען דארףז דאם נעטען אײכט נאר
 אנגע־ דער אויט פאאיטיק זײן פיױט אימפעריאליזם נעזישער

 ; געװארן דערשטיקט שוין איז מאנדזשוריע פראגראם. צײכנטער
 םאװעטישער דער ;באוט אין דערטרונקען איצט װערט כינע

 דעם, פון בײשפיא א ו.עהאט אעצטנם שוין האט װײטער־מזרח
טאן. צו זוכט יאפאן װאס

 דעױ אז צװײפא, קײן זײן ניט קײנעם בא גאר קאן עם
ט גאר זיך מײנט מיאיטאריזם יאפאנעזישער צעװיאדעװעטער  ני

 זאצ דאם (אויב כינע באוייז זיך צו אונטעריאכן פיט באנוגענען
 ענגלאנר פון אינטערעםן די װערן נאר ניט אײנגעבן). אים זיך
 םאװע־ דער איז נאר ניט אזיע, אין באדראעט פראנקרײך און

 םיאיפין די אויםטראליע, נאר געפאר, אין װײטער־מזרח טישער
 פונדעסטװעגן געםאר. נרוים אין זײנען קאאיפארניע און אינזלען

 װעמעם אענדער, די מצר שריט ענערגישע קײנע ניט םען זעט
 טרעט װאם אאנד׳ אײנציגע דאס געפאר. אין זײנען אינטערעםן

 דזשינגאיםטן יאפאנעזישע די פון אפעטיטן די געגן ארוים דרײםט
םאװעטךפארבאנר. דער איז —

אפעטיטן בלוטיגע היטלער׳ם
 אנגעצײכנט קאמף״ ״מײן בוך זײן אין האט היטאער

פ דער װאם מאחמות׳ אגרעםיװע בון װעג באו־טיגן א  נאציז
 עםטרײך. דערשטיקן צו אבזיכט מיט׳ן פירן צו פארמאםטן זיך האט

 םאװעטישע די פארכאפן צו טשעכאםלאװאקיע, צעדריסן צו
 אויפ־ איז קאאאניעם פריערדיגע די צוריק קריגן צו אוהראינע׳

 אימ־ אן — לאנד קאלאניאל מעכטיג א װי דײטשלאנד שטעאן
 פון טײא ריזיגער א איבער אויםשפרײטן זיך זאא װאם פעריע,

װעלט. דער פון טײאן פארשײדענע אין און אײראפע
 ברו־ א דורכגעפירט^מיט װערט פראגראם בלוטיג^ ^ט־די

 עם זען. קאן אײנער יעדער װאם אויםגעהאלטנקײט, טאלער
 ק-אן מען ;עםטרײך װעגן געװארן דערמאנט פריער שוין איז

 ; טשעכאםלאװאקיע מיט געטאן ה^ט 1מע װאם זען קאאר איצט
 װעאכער מיט באיץ־שנעאקײט׳ די דערמאנען צו גענוג איז עם

 מאשין, מיאיטערישע מעכטיגע זײן אויפגעבויט האט היטאעד
 גענונ איז עם ;װעאט דער םאר געפאר גרעםטע די איצט איז װאם

 דערקאע־ אםענע און חוצפה׳דיקע היטאער׳ס דערמאנען צו זיך
 אז און פעאדער אוקראינישע םאװעטישע די װיא ער אז רונג,
 די אויף לאפע זײן ארויפלײגן געװאאט זײער זיך װאלט אים

 דער אזוי װי וױיזט אלץ ד^ם בערג. אוראל די פון רײכטימער
 דײטשישע די פון געשפײזט און געשטיצט פאשיזם, דײטשישער

 קאנםערװא־ ענגאישער דער פון דערמוטיגט און םופער־טראםטן,
אויפרײכד מער אלץ טאג־צו־טאג פון אן זאמלט רעגירונג, טױוער
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 גאנצער דער םאר און אײראפע פאר געפאר א װערט װאם ־שטאח׳
 אויםלאנדם־קאמיםאר, םאװעטישער דער האט רעבט מיט לזועלט.

 דער םון זיצונג דער בײ רעדע זײן אין אנגעװיזן ״יציטװינאװ,
 מע מער װאם אז הײ־יאר, םעפטעטבער טן21 דעם ליג &עצקער

 אפע־ די װערן װעלן גרעםער אלץ נאכגעבן, פאשיזם דעם .וועט
 פאר געפאר די װערן װעט גרעםער אלץ אנגרײפער, די פון יטיטן

װעלט־מלחמה. נײער ;א
 אזױ־גערופענע די — איטאליע מיט היטלער־אפמאך דער

 צעטרייםלען קאן װאם װאולקאן, א איז — אלם .יפאשיםטישע
 איטאליע דײטשלאנד, מלחמה. האבז מוז פאשיזם דער װעלט. -רי

 פעלקער זײערע פון זאפט דעם אויםגעזויגן ־אבן יאפאז -און
 זײנען עם קריג. פון מאנםטער דעם אמעטיגן קאגעז צו יאויף

 פאשיםטישע אט־די פון גאלד־זאפאםן די געװארן לאויםגעטריקנט
 פאר באנוצט װערן אימפארט יזײער פון טײלן רױיגע •לענדער;

 אפצוזאגן זיך געצװאונגען איז באפעלקערונג די ;«לחמה־צװעקז
 די האבן דײטשלאנד אין ;לעבנם־נויטװענדיגקײטן סך א פון

 באפעק־ דער פאר פוטעד אנשטאט אז געזאגט, אפז :פאשיםטן
 ארבעטער די ;קאנאנען פאר זארגן בלויז זײ װעלן — יקערונג
 פארמער די ;הועער־לױן א פאר שקלאפן צו געצװאונגען ־זײנען

 קאן לאנג ;שטייער־לאםטן שװערע טראגן קלײן־בירגער די יאון
 האבן דערפאר מוז פאשיזם דער אנהאלטן. ניט צושטאנד יאזא

 פאר״ ■זײנע דערפאר אינטריגעם, זײנע דערפאר — מלחמה לא
 שפיאנאזש־מאכינאציעם פיבערישע זײנע דערפאר ־שװערוגגען,

װעלט. גאנצער דער לאין
 געשפענםט א געװארן איז פאשיזם פון מאנםטער דער

 מענטשהײט גאנצער דער פאר
 ז״ן אויח פאשיזם דער האט אנגעװיזן״ פריער שוין װי

 ענגלאנד אין רעאקציאנערן עקםטרעמםטע די פון שטיצע די ־זײט
 פינצטערע די דא זײנען אמעריקע אין אויך פראגקרײך. אין :און

 מינע פרומעד א מיט רײדן װאם ליג׳ ליבערטי דער פון לכחוית
 ראטעװען צו פארלאנג כלומרש׳דיקן דעם װעגן איזאלאציע, לזועגן

 ענינים אױםלענדישע אין זיך פארפלאנטערן פון לאמעריקע
 אמת׳ן דער איז מײנען װאם נאר ענטענגלמענטם״), (״םארעין

 דער אויף געװיכט איר יצײגן זאל אמעריקע אז דערלאזן, צו לניט
דעם געגן לענדער דעמאקראטישע םון בונד א פון לוואגשאל
י-אשיזם.

פינצטערניש פון כחות די קעגן פראגרעם פון כחות די
אזוי פינצטערניש, פון נאכט א אין פײער־זײל א װי

װאם םאװעטךפאױבאנד, דעם פזן ראל די ארויס ׳לויכט
פא־ די געגן אויםנעשפראכן און דרײםט ארוים טרעט

אינטערנאציאנאלער אײן בײ צינדער. ־ מילחמה שיםטישע
אוים־ םאװעטישער דער האט צװײטער דער נאך קאנפערענ׳ז

 קאמו? רער אז אינגעװיזן, ליטװינאװ, מאקםים ^אנדם־קאמיםאר,
 אז קלאר, איז עם אומצעטײלבאר. איז װעלט דער אויף שלום םאר

 צוריקגע־ קאנען פאשיזם דעם פון אפעטיטן און אמביציעם די
 װיכטיגםטע פיר די פון פאראײניגונכ א דורך בלויז װערן •שצאגן

 און אמעריקע פראנקרײך, ענגלאנד, לענדער: שטארקסטע און
סאװעטךפארבאנד. דער

 פאר־ דער אט צו רופן װאפ שטימען, די זיך מערן עם
 די װידערשטאנד שנעלערן א װאם פאדערן װאם און ?א־ייניגונכ

 אין פאלקםמאםן ברײטע די פון אינטערעםן די מליחמה־צינדער.
 ?אלעקטיװער פאר אקציע פאדערן לענדער דעמאקראטישע די

 אויםדרוק דער איז פראנקרײך אין פאלקם־פראנט דער זיכערקײט.
 קאמף דער מלחמה. צו דערלאזן ניט װילן װאס פחות די פון
 געצילט אייז טארי־פאליםים טשעמבערלעיג׳ם קעגן ענגלאנד אין

 און קריג געגן ליג מעכטיגע די מלחמה. א פון געפאר דער נעגן
אירע פון נאר ניט װילן דעם אוים דריקט אמעריקע אין פאשיזם

 דעם פון שיכט ברײטערן פיל א פון :אר מיטגלידער, מיליאן פיר
 מלחמה. קײן ניט דארף און ניט װיל װאס פאלק׳ אמעריקאנישן

 בירגער םאװעטישע מיליאן זיבעציג און פינף און הונדערט די
 םאװעטךפארבאנד דעם פארװאנדלט װאם כח, ריזיגער דער זײנען

מלחמה. געגן זײל מעכטיגסטן דעם אין
װאונטש, פרומער קײן ניט איצט איז זיכערקײט קאלעקטיװע

 דים־ געמיטלעכע פירן קאן מען װעלכן ארום לאזונג, קײן ניט
 פעלקער פאר טויט און לעבן פון פראגע א איז עם — קוםיעפ

 פאר־ דארף װאם רוף, ברענענדיגער א איז עם — לענדער און
 פאשים־ די װידערשטאנד א געבן צו מיליאנען ■זיך ארום אײניגן
 דעמא־ די אין עלעמענטן פאשיםטישע די אדן הערשער טישע

 צו ניט אבי אלץ, אויף גרייט זײנען װאם לענדער, קראטישע
 צו רוף א איז עם — נאציזם דעם פאר מפלה א צו דערלאזן

 צו אויח דעמאקראטיע און פראגרעם פון כוחות אלע פאראײניגן
 װעלט די ראטעװען צו — יאטקע נײער א פון װעלט די ראטעװען

פאשיזם. פון מאנםטער דע□ פון גלײכצײטיג
 גאנצע די װעט װערן״ פארוױרקלעכט רוח אט־דער װעט

 אנדער אן קריגן מענטשהײט דער פון געשיכטע װײטערדיגע
ם;  און פינצטערניש פון כחות די אז פאסירן, אבער זאל פגי

 דער טריאומפירן װעט דעמאלט זיגער׳ די ארוים זאלן רעאקציע
 מיטל־ צום װערן צוריהגעשלײדערט װעט װעלט די און נאציזם
בארבארייזם. צו און אלטער

 פון כחות בעםטע די איצט קעמפן געפאר אט־דער געגן
 םאװעטן־פארבאנד דער שטײט קאמף אט־דעם אין װעלט. דער
 אידישע די מוזן האמף אט־דעם אין פאדערגרונט, םאמע אין

 אלע פון פאראײניגונג דער פאר טרײב־קראפט א װערן מאםן
 דעמא־ אלע פון בונר א פאר און לאנד יעדן אין פאלקם־כהות

 געזיכערט קאלעקטױו זאל עם אז דעם, פאר פעלקער קראטישע
װעלט. דער אויף שלום דער װערן

 פאשיזם ;געפאר גרעםטע די פאשיזם איז אידן די פאר
 דערלאעט מוז צװיליע אט־דעם — צװיליע א זײנען מלדזמה און

 װיכטיגע גאר א שפילן דא דארפן אידן די פלאפ. טויט א װערן
קלאפ. אט־דעם דערלאעען צו ראל
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סוש־עם געא

שפאניע איץ קעמפער די צו חוב אונזער
 נאך איז עם םעפטעמבער־טעג. פרישע ערשיטע די קומען עס
 טרוקענע, שוין פלאטערן בולװארן די איפער אבער — װארעם

 נאך זײנען װאס אייגענע, די — ליפע-בלעטער בלעטער. געלע
 שמע־ װײםע, מיט גרין, און שװער געװען צוריק יו־ואכן זעקס מיט

ליפע־קוױיטן. קעדיגע
סע־ פײכטער קילער, פאריזער, דער הערבסט, דער קומט עם

 פאר־ ווערן הייזער די פאר גאנעקלעך די און בענק די װען — זאן
שטוב. אין זיצן חיה און מענטש און יתומ׳ט

װארעם. נאך איז דערװייל •^בער
גאם. אויפן פארברײנגען קינדער און

קינדער. טומלדיגע פאריזער
 עלטערע פון מע; הערט ״בעלװיל״ פון ראיאן אידישן אין

 צוגאב־ הינע פון קינדער זײנען דאם אידיש. שײנעם א קינדער
 יארן מיט רא געשאפן האבן הארעפאשניקעם אידישע וואם שולן,

צוריק.
 קלײנװארג פון טומל א יגאם. אין זוניג און לעבעדיג איז עם

 נישט — בולװאר אויפן גװאלדן מאכן װאם פײגעלעך די פון און
 שפאצירן װאם טויבן סטאטעטשנע און פאמעצעכע די צו גלײך

טראסואר. איבערן רואיג און זאכלעך
 מינוט א אויף און — געשטאלט א ארוים גײט הויז א פון

 אזוי — ארום גאנצער דער געיװארן שטיל איז עס אז זיך, דוכט
 פרײלעכער הער פון רוטל שײנעם צום נישט עפעס זיך פאסט

קוליעס... מיט — פום א אן בחור ױנגער דער גאס העלער
: צװײטן צום שטיל זאגט אינגלעך קלײנע די פון אײנער

מיליציאנער... שפאנישער א — בראדקיז איז דאם
 די אין שטילקײט און ליבשאפט כזיט באגלײטן קינדער די

חבר. לאמען און קרעיפטען ױנגן׳ פון פינור די אויגן
 רעלל זײן פון פאלעם די מיט שפילט װינט לײכטער דער

 נײעם זײן פנים רואייגן אבער פארטראכט;, א כ?יט גײט ער -
 טאדרידער א אין געלאזן אים האט ער פום... אײן אן — װעג

 מיט זײט בײ זײט זאל, גרױםן א אין געלעגן איז ער שפיטאל.
 גע״ האט יעדער כמעט װעלכע פון קעטפער, פארװאונדעטע םך א

 בליענדיגץ ױנגן, דעם פון שטיק א אפעראציע־טיש אויפן לאזן
קערפער.

 אין קומט מען בעת האלטן צו זיך װי נישט װײםט כזעז
 מיידט מען מאל. ערשטע דאם פארװאונדעטע די צו שפיטאל

 אמפו־ טיט שמעיןט עם װען — װאונד זײער װעגן רײדן צו אוים
דעם. נאך שוין אדער — טאציע

יוועגן פרײ און פשוט רײד; אלײן זײ :מערקװירדיג אבער
 זיך צוהערן און •װאכן פון נעכט לאנגע די אין — קעסטייג דעם.

 דואבן פלײש און נערװ אפגעשניטענעם דעם פון װײטיק דעם צו
 און גליד. פעלנדיגע דאם... דערטראגן צו אויםגעלערנט זיך זײ

צוהעדן דאס :הילף א דערבײ געװען איז װאם — װײסט װער
 באמבעס נעװארפן האט װאם אװיאצייע״ פאשיסטישער דער צו זיך

 דיק־ יװאס גייםט, מוטיגער בראװער דער אדער שפיטעלער, איבער
קאנען מיר אז געװאוםט, דאך האבן מיר :נוערטער די זײ ט־ירט
 גע־ זײנען טיר לעבן. גאנצן אויפן קאליקעם בלײבן אדער פאלן

 אויג.״״ אן האנט׳ א פוס׳ א פעלן װעט אונז אז דערויח, גאנגען
 — בלינדער א — םאפער בחור״ ױנגער א געזאגט האט דאם
 װײניי גיט דאקטאר דער װעמען אויגן, די אויח באנדאזשן טיט

זען. קענען אױו» האפנונג
 אזא אויף קוקן צו מענטשן זײטיגע די איז שװער זײער און

קײן אװעקגעטראגן יאר צװאנצינ זײנע האט װאס העטפער, ױנגן

 דער־ זיך און חברים משפחה, לעב;, פון אפגעריםן זיך שפאניע,
 און אינװאלידנטום טויט״ און לעבן אויף קאמף צום גר״ט קלערט

ײעחנג א בײ זיצן צו שװער איז עס קראנקהײט.  גע־ בײ — פ
 — נישט זײ זעט כאפעץ אזא יװען — בלומען און טישן דעקטע

 בא־ און פרײנט זיין בײ זיך פרעגט ער װי הערן צו שװער איז עם
קינדער באסקישע די איצט פירן טאנץ א פאר װאם :גלײטער

? אנגעטאן זײ זײנען װי און
 אינ־ די פון קעמפער די מאםן, אי; צוריק איצט קוטען זײ

אינװאלידן. און פארװאונדעטע :בריגאדן טערנאציאנאלע
 שפאנישע די אין זיצן צו זײ פאר ׳געפערלעך גאנץ איז עם

 באמבארדירט מעררערלעך זוערן װאם הינטערלאנד־שפיטעלער׳
אװיאציע. אינװאזארישער דער פון

פראנקרײך. קײן קומען זײ
 פראג־ פוילישע, אידישע׳ טראנםפארט א ברײנגט װאך יעדע

באלקאנישע. דײטשע, איטאליענישע, צויזישע,
 אין הונדערט אדער אכציג בײ דא שוין איז אלײן איד;

פאריז.
אפעראציע. גרעםערער א אויף נאך װארטן זײ פון םך א

 מאכן. געקאנט נישט שפיטעלער ענגע אין דארטן האט מען יװאם
 גראנאט־ אדער קערפער אין קוילן מיט געקומען זײנען סך א

ארויםנעמען. נאך דארף מען װעלכע שפליטערם,
ארבעט. װיכטעער געוואלטיגער, א פאר שטײען מיר און

 פרײ־ טפאנישן,■ אזא ארום נעטט װאס אלײן, ״ארעאל׳ דער
 לעבנס־ און געזונט אים מאכן צו גענוינ נישט איז הײטםקעמפער

פעאיג...
 אינװא- שפאנישן א אויף אנדערש גאנץ קוקט טע; אטת,

 םאבװיי־ אדער אויטא, אדער טראמזוײ פון קרפן א אויח װי ליד,
 א און ליבשאפט א ארץ, דרך גרוים אים צו פיליט מען אוטפאל.
 טאקע מען טוז דעם פון און אים. פאר טאן צו אלץ װאונטש
אנהײבן.
 שפאניע קײן שיקן פלעגט מען װען אװעק, איז צײט די
 צו־ איז סתם נישט־ארגאניזירטערהײט, קעמפער דעם פאר טתנות
ארײן. װעלט דער אין פעליג

 מען אז זיכער׳ און רואינ פילץ זיך מוז פרײיװיליגער דער
קינד. און יװײב זײן פאר זארגט

ענטוזיאזם. מיט ער קעמפט דאן
 דער פאד שעה פאר רי שלאפן נישט קאן ער װען אבער

 אז אים, שרײבן מאמע אלטע די אדער חבר׳טע די װײל אטאקע,
 ״ד־-גר צו ער לויפט דאן — צײט לאנגע א שוין און — הונגערן זײ

״דאטבראװשטשאקעס״. די זאגן עם װי — ארײן״ טױל אי; קויל
 בײ דארט; זאל ער כדי פאמיליע זײן פאר זארגן מיר טוזן

רואינ. זײן ״עםטרעמאדירא״ אין אדער ״עירא״ דעם
קאנע; װאם די אדער — הײכלאנד אין קומט ער װען און

 — פאריז קיין קומען א\ן לאנד פאשיסטיש זײער אין קוטען נישט
 שפי־ א מויל, אין פיםן א און קאפ איבערן דאך א האבן ער טוז

ארבעט. — שפעטער און דאקטאר, א און טאל
 װאס ארגאניזאציע, די דערפאר האט באדײטונג גרויםע א

״אונטער-בריגאדן״. די פון פרײנט די ארום נעמט
 פון קופער, דזשעק פון ברױו א פון אויםצוג אן איז אט

מיר: צו קלױולאנה
 באסוטען איך האב חפר׳טע, ברױו, דײן מיט ״צוזאטען

 אין פום א פארלױרן האט ער מארטי. פרײנט מײן פון בריװ א
קאמפפ־ אונזער פארלאזן נעיװאלט נישט האט ער אפער שפאניע,
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 אים האט מען אבער געענדיגט. איז דזשאב דער אײדער פלאץ
 האט ער ניריארק. קײן אװעק איז ער און אהײם געשיקט דאך
 ער פארלױרן. נישט פרײנט די צו צוטרויען האם און מוט דעם

 פענםילם פארקויפן דארפן נישט װעט ער אז װײםט, ער וױיםיט,
 לינ?אלן־באטאליאן פון פרײנט די םאבװײ. פון טרעפ די אױף
 איז ער — פאבריק א אין ארבעטן צוריקצוגײן העלםן אים װעלן

 פארנעם איך אפרו. אין איצט זײנען מיר אמעריהאנער. אן
 זעט רעזערװ אי; זײנען מיר װען מלחמה. איז עם אז ^פטמאל,

 שפילן באים די דערהײם... אין ״קעמפ״ א װי אוים לאגער אונזער
 מיט צוזאמען דיםהוטירן. און לײענען און ברױו שרײבן פויטבאל,

 יװעל איך קינדעריצעך. הועערעע שפאנישע׳ סינדער, טען זעט זײ
 אי; שפאניע פארװאנדלען העלפן איך װעל זייג נאכן בלײבן. דא
 לע־ און קעלערם די פון ארויס װעלן קינדער אלע און — גארטן א

 טע־ די אפנעמען און ?אמף אין אריבער באלד װעיצן מיר כער.
 זײן מיר מוזן קעמפן צו כדי אבער פאשיםטן. די פון ריטאריע

 דערגאנצער אויף — הינטערלאניד פון שטיצע דער אין זיכער
קופער." דזשעק יצױטענאנט !מאלוט װעלט.

 בעטן אלע מאטיװ. אײגענער דער זיך פילט ברױו אלע אין
רעפויליק. קעמפנדיגער דער פאר הילח

 קומט באלאנס דער װען מלחמה־הערבםט, דריטן אין — איצט
 אויפן אםענםיװעם צװײ לעצטע די פון פיארם דער אין אונז צו

 גרוי־ ערשטע די װען און — פראנט ״עםטרעמאדירע״ און ״עברא״
 אנ־ מער נאך זיך מיר מוזן — צוריק קומען אינמאלידן גרופן םע

די םײ זיגן״ צו ענדגילטיג רעפובליק דער םײ העלפן צו שטרענגן

רערהײם. אין שטיצע און הילף געפינען צו קעמםער קראנקע
 פרײהײטם פון ארגאניזאציע אן געשאפן זיך האט פאריז אין

אינטער־ בריגאד רע ״אמיקאל :נאמען אונטערן קאמבאטאנטן
 געווארן געשאםן איז ארגאניזאציע אידישע א אויך נאםיאנאל׳.

מין. דעם םון
 פא- הארעפאשנע דאם האט חבר׳שאפט און ליבשאפט מיט

 זאמלע; צו אפיל רעם אויף אפגערופן זיך פאלקם־פראנט פון ריז
 אידישע די םון פאמיליעם די שטיצן צו און פראנק טויזנט פופציג

מיליציאנערן.
 איצט םומע. רי צרנויפגעקיליבן טערמין פארן האט מען

 פאר־ גרויםע א צוגעגרײט יװערט עם — אקציע צװײטע א גײט
 או״ דאם וױיניק. איז דאם אבער אקסאבער. טן2 רעם זאטלונג

אױםגעשעפט. איז בעטער־פאריז
אקציע. אױףי פאלגט א-קציע
 אביסל אונז רארח אטעריקע, ברודער-לאנד, װײטע ״דאם

צוריק. ?ומען װאם מיליציאנערן די זאגן — העאיפן״
 און דארט קעמפן װאם די, פון געםי< דאם פאר זיך שטעיצט

 פעי^דמא; שי^םה׳^ע מיר צו זאגט הועערן... — און צוריק קומען
 זײן םיט מיצקיעװיטש־קאמפאניע דער פון ״ענלאםע״ דער —

 חדשיפ 18 נאך — געמאכט אים פון האט װאם — האנט קראנקער
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!דער^אזן נישט פען טאר דאם און
וט פאר ברויט  געשאפן דאח* װאם מינימום, דער איז — ב̂י

ײ! פאר װערן ז

ש א \אר1כ

1
דן בעװעןן ם, אי  תבמי

דן ם אי בוני  — נ
! פאר אליגי ם  I הורא מו
או ט זו עפינ ם מען ג ע ? אזוינ

 סער) (שטא
ס ע סי קו ם  געפירט, די

ם ״ ט: ה ר טי ענ מ  ארגו
ם נ אזוי  אזעדכעס, װי ם׳

שי דער םאליני דוט  1 מו
ט ם טו  קאשקעט, דעם אוי
 : זעט אדרבא או,ן

ט רו ף ס׳ ם אוי  שכינה. די אי
איז ען, צו דאך ם׳ טוינ  ש
 גאפן. צו פשוט

דן־האס א אז  אי
 געשאפן פאשייזם א
 ארטיקל, זעלטן א

 !פראכט א ממש
טן א פון װיי  םיני בארג צ

 געבראכט. מסתמא
ט  אנגעפאקט מעלות סי

ן העריגג װי  ;פעםער אי
אליני אז ס  טאטע, דער איז מו

ײן דען קאן  בעםער? ז
)(ש׳מעגלעך !

 1ראפינירטער א פאשיםט א
ר עכט אץ ע ט ר ליזי ױוי  ! צ

ז וואם ך? דא אי ײ  ש
ז צאצקע א  !גאר בי

ײן קרים ר, מעגן שאדן, ז מי

̂בער, נײלעבן )1938 (אסט

א ז י ר יא א ו א
 1יאר אזא האבן
ב ער האט ? לי דן  אי

ט גאטירלעך, שט״ ך, פאר  זי
ײ ײ, פון רעדט ער װען תארץ, ן ז  ז
 זיך. צעגילט נחת פון

 הארצן אין אײנגעבאקן
פ א ווי טוי  ;ד׳רערד ן י א פ

ט איז ריי ײדיגן צו ג  פארט
ט שװערד. אוון פײער מי

איז ?) דאצא (
 צװײפלען דען מען קאן
? ״זאל אים אין ״ בן ע  ל

דן  אים צו פארן אי
ן לתבדיל װי ן, א צו׳ בי׳  ר

ך װיילע א  טוכקען זי
שע אין  ; שטראלן פאשיםטי
 כםדר, אים פעכעט מע

ן ״ ט זאל שטויבעלע ק  פאלן. ני
צער פדוא׳װט מי  אויפדעקן אי

גן, שװארץ־פאשיםטישן דעם  לי
ק״ ע־גםטן פארן בוני  ״כל־

:.פארשריגן זלר װערט
ײג - װ ק, דו ש ה׳ני צפ חו
ײן פארלאך - ל! ד י  מו

םאריני ז מו ט! אי גו
ם ן י י ז שיז ל איז פא אוי  I װ

2
 טיגזיר א קאן לא;כ װי

איג  ? שפאצירן רו
 שלאנג א ןןפטקאן װי

קת״ אלס רן ״צדי ? פאזי

ם ף ע ! ד ע ש ט ו ד
 קרבן א אן לאנג װי

פויגל א קאן 'שװעבן רויב־׳ { 

גיין שפין די לאגג װעט  אנ
עץ א און ט פליגן־נ י ? וועבן נ
 ראצן קאנעין לאנג װי

 ? שפאלטן די אין ליגן
 פאשיזם קאן לאנג אזוי
ײן באהאלטן. מארד־לוסט ז
:אט און

װײם פריער  ביםלעכ
צט און — מיטאמאל אי
 אױז געװארן װאס זעט
שראל״ דעם פון  1 ״אוהב־י
 פאזע נײער פריש א אין
טען זיך ענו : ג ן ג י ו רנ א פ

דן ביםל דאם ע אין אי טאלי  אי
ס װערט רוי ן ג ע אי ײנ . ז גן י  או

ען אוינ װ דן דארט ם׳  אי
ארהונדערט; ערשטן פארן פון  י

 געטריישאפמ, פעאױ.קײט, זײער
 באװאונדערט. אלעמאל
 געאבטעט און געליבט

שע די פון  ; מאםן איטאללעני
ײםט איצטער ײ מען ה  ז

דן דעם  פארהאשן. אי
 שבנים ״ליבלעכע״

ך אנטלײען  — זאבן זי
ס  «ריע4ראסן־טע היטלעד׳

ן קונץ די װעט  מאבן. שוי
נין היטלער בארגט אלי ם  מו

נאצי־קובעבע, די

ד״ געװעזענעד ־ער מי תל  ״
 ״רבי״. דער איצט װערט

ע אין טאלי  פלוצלוגג װעױט אי
םעד א  — טאראראם גרוי

ען ארטיגע רי טוגג ײ  צ
ט שפײען געמען  : סם מ־

 האדעפאשניק זאל װאם צו —
דן, זיין פרי מצו  או

 פייער א אווייף בלאז
דן. א אפ בראט און  אי

ף ט דעם אוי ל געבי  דוטשי װי
ט ן היטלערן מי ״ ײך ז  — גל
אגן אגן און י  דערי
שן דעם  רייך. נאצי
ט  סיםטעם ״םפיד־אפ״ א מי

 — האס דעם ער פארזליט
ן און קירך איין  שול/ אי
ז אין י ן און הו  גאם. אי

ת רו ת נאך גזי רו  גזי
ן י י ו  האגלען, אן ה

ן וואנדערשטאק דעם •— האנט אי
זן אידן  װאגלען. מו
ט ײ  אררם היטלער ג
ט ע; פרײלעכער א מי נ  מי

 : אריבער אים צו שרײט
ל - םאליני הוי  !מו

ט אידן־האם אין געוואלט ני
״ן ל ן א ״  סאכער, א ז
ל דער האט ײוו קט אים ט שי  צוגע
דבר־אחר. שװארצן דעם
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ט טײערע — : געםט און דעלעגאטן פריינ
ן י ן װעט באריכט מי י י ר ז ע ״ ב קורצער א ז לי װיי צו אכן. צ רז  או
ר האבן ערשטנם, ט ערשט מי ק לאגג גי רי ג, פלענארע א געהאלטן צו נ צו  זי

װארן אפגעגעבן איז עם װעלכער בײ  איבערבליק אויםפירלעכער א[ גע
ט גאנצער דער איבער ײ ק טיג ע ר״; פון ט א ק אי ם, ״ טנ װיי  דער װעט צ

ײן באריכט ר װאם דערפאר, קורץ ז לן, טי  זאלן דעלעגאטן די אז װי
ט מער מאם ד״אבן ענוי ציי ג און ג טי ײ לז  פרא־ אלע ׳באטראכטן צו א

ע. דער פון בלעמען אצי אניז ר ארג ך דערפאר טאקע האבן מי  בא־ אוי
רן זאל פלענום דער אז שלאםן, ע עדוי ײ ; װ ײן זאל עם כדי טעג, צ  ז

ג ענו ט ג ײ ײן זאגן צו דעלעגאט יעדן פאר צ ר כדי װארט, ז  זאלן מי
ט קאגען ד ני ה״ טער ײל עה  אונזער פאר פלענער אונזערע אויםארבעטן ג

ט. װ״טעירדייגער קיי טעטיג
ר מען מי ך קו אמען ;ויצט זי ן צוז ײער אי מאמענט. ערנםטן אן ז

ל איך שטרײכן, װי ך װען אז אוגטער  מאמענט, ערנסטן אן װעגן רעד אי
ט דאם איז וי גלאט ני ך אז  טאקע איז עם נאר פראזע, םקארבאװע א זי

ג די ענונ ײכ צ א ײער פון ב ער און ז ן לאגע, ערנםטער אן זיי  װעלכער אי
ם עם עפינ ך ג ט זי צ װעלט. גאנצע די אי

ם דער שיז ט האט פא  ענגלאנד פון רעגירער די פון הילף דער מי
םן א אפגעהאלטן פראנקרײך און רוי שן ג  האט היטלער זיג. דיפלאמאטי

ק א געקראגן  גרויםער א איז אליין דאם טשעכאםלאװאקי-ע. שטי
מף או גן דעם פאר טרי טי ם, בלו אציז פאשיזם דער װי אויפן, דער נאר נ

שרעקלעכער. פיל נאך איז געװאלט, האט ער װאפ דאם, געקראגן האט
ט האט, מען דיג ני ך אנפרעגנ  איר באשטינזט טשעכאםלאװאקיע, בײ זי

ל; א קז ע אלע פארראטן האט מען שי מענ אלע אגגענו אנ אצי גע־ אינטערנ
זן אפן האט יכוען ;זעצן װי ע ל, א ג שפי ײ  ;רעכט זוערט מאכט אז ב
ג האט כוען ;אנגרײפער אן ׳באלוינט האט מען די ה׳ פ צ ט חו ר ארי  איגנ

ען פון פראטעסטן די אג לי רגער די פון מי פוי אצן עגגלאנד פון גי
שט געפאדעירט האבן װעלכע פראנקרייך,  פאשיםטישער דער נאבצוגעיבן גי

ך ד.אט מען בעפטיע. ט זי ף גערעכנט ני ן קיין אוי ״ ט א גו ט מי  די מי
ען, ױנג אדע ען װאם פ ײנ  אלע אין מיליאנעין צענדליגער פון געקומען ז

קלען ט זאל כען אז װעלט, דער פון װינ טשעכאםלאװאקיע. פארראטן גי
ט, דער אין ז עס װען ציי רכגעפירט אי װארן דו  איג־ אט־דער גע

ך מעכטיג האט שאנד־טאט, טערנאציאנאלער מע די געהערט זי  פון שטי
ז לוי ין ב ז װאם לאנד, אי ט געװען אי ״ ר צן העלפן צו ג שי  טשעכאסלא־ בא

ע מע די — ײאקי  געפאדערט האט װאס םאװעטן־פארבאנד, דעם פון שטי
ג א נ גו ני י אי ר א שע אלע פון פ  פון צװעק דעם פאר לענדער דעמאקראטי
שטאנד א אמביציעם. פארכאפערישע פאשיסטיש־ע די צו װידער

ת װען רו ת נאך דו רו ט װעלן דו טן די דערמאנען עקל מי ה״ ל צ ײנ  א
ם פינםטערע די פון ע אצי אכינ  האט מען װאס קו־חאנדל, דעם פון און מ

ף געפירט שבון דעם אוי ײן א פון ח  ארוים־ דעמאלט װעט לאנד, קל
טן כ דלונג די לוי ך האט װאם כאוױעטן־פארבאנד, דעם פון האנ  זי

ף געשטעלט ט דעד אוי ״ ט, פון ז ף גערעכטיגקיי ט דער אוי ײ  אן פון ז
ער ף פרידן פון פארזיבערונג אמת׳  װידערשטאנד א פון װעלט, דער אוי

אנאלע פאר קאמף פון אנגרײפער, געגן אצי  געגן און געזעצן אינטערנ
 צװישן־פעלקערלעכע פון כללים עלעמענטארםטע די פון פארלעצונג דער

באצײאוונגען.
ז װאם פארראט, שװארצן דעם פון קאפיטל דאם  אריינ־ לעצטנם אי

דן די פאר האט יגעװארן, וגעשריבן  םפעציעלע א װעלט דער פון אי
ײטונג. טער הונדערטער די צו באד , טויזג ן י  אונטער שמאכטן װעלכע אי

ם, פון קנאפל דעם ען פאשיז נ מען איצט זיי עקו  צענדליגער נאך צוג
ער ט דן טויזנ ען לעבנם װעמענם לאנד, זודעטן פון אי ײנ  איבערגאכט ז

הפקר. געװארן
ך איז עם ײער אוי ש, ז  און טשעמבערלעין בשעית אז כאראקטעריםטי

ען דאלאדיע נ ײך־הארציג אזוי געװארן זיי אכגעביג און װ  היטלער יװען נ
ך האט מען זי ענו ײדן ג קטע כלומרשט די פאר פאלע א שנ  אונטערדרי

טן טי ן ד״ ײן קײנער האט טשעכאסלאוואקיע, אי ט פיפם ק געטאן ני

, די דערװארטעט עס װאם דעם, תעגן ן י י  ארונטערפאלן װעלן װעלכע א
ײטן װעט ער װען הערשאפט, היטלערם אונטער שפר ם ע אוי נ י י  לאפעס ז

ף ײל א אוי ט מען האט זיכער טשעכאםלאוואקיע. פון ט  דער־ געקאנט ני
ט היטלערס אז װארטן, ײנ ז טשעמפערלעין און — פר כער אי  א זי

ט געטר״ער ײנ ם פון פר שיז ײ אז — פא עמען זין־ זאלן ז  פאר אננ
ײן אבער דארף עם איו־ן. דעם ב דער ז דן די פון חו ־ אליין אי צו פ  אוי

םן דעם װעקן װי ע עגן װעלט דער פון ג ע ׳ברוטאלע די ג ש טי מי ע ס טי  אנ
אבע אט־דער אין פאשיזם דעם פון מעשים פג סן דעם וועקן צו אוי װי ע  ג

גן צו װעלט, דער פון ײני א ר א בטן ברייטע די פ שער דער פון שי די  אי
ער פאר באפעלקערונג ײדיגונג זיי פ־ אט־דער אין — זעלבםט־פארט  אוי

קאר״ דער ן א ק און ף ר א ד גאבע אי לן ״ ײער שפי ־ א ז כ  װי
ראל. טיגעי

לאנד אין דא אנטיםעמיטיזם
ן איז עם י צט שו סער אי עדן אוי ײפל, י ן דא אז צוו  װערט לאנד אי
טע א געטריבן ײג צוו אר פ ט־ ע װ״ ש טי מי םע טי ז עס העצע. אנ ך אי ן אוי י  שו

ט גאנץ ת די אז באװאוםט, גו ־ו  ראםן־האם, פון אומטאלעראנץ, פון ב
אנאלן־האם פון ־ און ־.עשטיצט װערן ;«גטיסעמיטיזם פון און נאצי רי  די

ן גירט ז עם אגענטן. היטלערם פו ך אי ט אוי םט, גו ן דא אז באװאו  אי
ז לאנד ײט אי שפר כגע שע פון נעץ גאנצע א געװארן אוי אצי אני־ נ  ארג

םטע ׳די זאציעס.  פאטערל דעמ פון געפמ־ט װערן װאם העצעם, װי
ק האט װעלכער קאגלין, רי  די ארום פראפאגאנדא די אויפגעלעבט צו

ן רטע לאנכ שוי טי םקרעדי ױן זקני די פון פראטאקאלן די  מתנד״ די ;צ
מען האט פארד װאם ס אפענע די ; היטלערן פון אגגעגו ע צי א מינ רי ק ם  די
דן געגן ף אי שן עקאנאכזי׳צן, דעם אוי טי  געזעלשאפטלעכן און פאלי

ט ט, אלץ דאם — געבי ר אז װייז ן האבן מי י ט טאן צו שו ט־ א מי ײ  װ
ער דיג ײכנ ג גר נ ו ש״נ ר ע ר פון ד ע ״ ײער און ז כאראקטער. ערנסטן אן ז

ען אודאי ײנ דן, דא ז טל בעסטער דער אז האלטן, װעלכע אי  אונטער מי
ז ׳אוומשטענדן די גן די פארטאבן צו אי י ף או  נארװאם־דערמאנטע רי אוי

י פאקטן. ו ך האבן אז שע די געטראכט אוי דן דײט ן אי ף אי  פון לוי
ק א יארן. םך א טי םאלי ט לאגע די אבער װעט שטרויפ־  ענדערן׳ ני

רן פארקערט װעט נאר  ערגער• און ערגער זועירן זאל עם אז דעם צו פי
ם געגן טיז םי םע טי ז אנ רן מוז מען קערפן. מען מו זי לי בי א  ברײטע מ

ה געזעלשאפטלעכע חו ף כ י ־ דער פון מאםקע די אראפצורײםן או טי  אנ
שער טן די דעמאגאגיע. םעמיטי מי ע ם טי  אנשטעל, פרומען א מאכן אנ

ך זיי זארגן דאם אז  און קאן מען מאםן. אמעריקאנער די פאר זי
זן, דארף מען י י ו או פ אז ב טיז מי םע טי  גאכצן דעם פאר געפאר א איז אנ

ז און געװאקםן אויז אמעריקע אז לאנד, ך געװארן אי ״ טיג און ר  מעכ
ז לאנד דאם װאם דעם, דאנק א בלויז ט אי בוי ע װארן ג ף גע  די אוי

פן צי ט פון פרינ ײ ה ײכ ל טאלעראגץ. און ג
ם, געגן קאמף פון ארבעט אט־דער אין  ארבעט דער איין פאשיז

רן צו זי לי בי א ג געזעלשאפטלעכע די מ נ ו ג י ך מי שן אוי דן צווי אי ט־  ני
קאר״ דער דארף און קאן — ע א זײעיר שםילן ״אי ג טי ב ראל• װי

פאלעמטינײ אין קאטאםטראפײ די
םט עס װאולקאן. א אין כעווארן פארװאנדלט איז פאלעםטינע  גי

ך ע פאלן עכ בלוט. זי ט  פארניכטעט ווערט עם פארװאונדעטע. און טוי
ז װאם דאם, ט אי בוי ע פג ן ד.עװארן אוי ת. פון ,־=לוי אי רו  וועלדער, דו

שעדיגט. װערן דערפער און שטעט םעידער, ען עם צע ײ ט שלאבטן אן ג  םי
ט און באמבעם קסן. מי שן קרבנות פאלן עס בי װי דן צ  אראבער. און אי

ײער איז עם ט אז קלאר ז שע די מי אנעטן בריטי דן ריין װעט באי  פרי
ן1א ט פאלעםטינע י שטעלט ני ך טראגן אט ויערן. א״נגע ן זי י  איבער שו

לן, געפאנצעדטע לאנד. הדשים פאלעםטינעי בי א מ א ט קן אוי  בא־ און טאנ
ען אנ ט טאלי םן, מי ק בי שין־ א ײן נאד מ דן ק ך זעט פדי ט. זי ז עם ני  אי

ע די אז קלאר ש טי ם ױני ק צ טי ז פאלי ט אי ן ני י טראג קי  העלפן צו ביי
ן פרידן אײנשטעלן מגליקלעבן דעם אי  ן ע מ ו ק ז ו מ ם у לאנד. או

ן ו א ן ד י א י ד ן ש י ו ו צ ך י י ל ג ס י ו א ן א ו צ
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ײך אזא .ר ע ב א ר א י ד ל םג ז אוי מן כל אומעגלעך אבער אי  ז
װען עם לדע טן די װי פ אני זי װי ע ערע נויט ר שע זיי םטי עם, פאשי צי  אמבי

רן צו באצװעקן מאם ני מי א ך קיין אראבער. די ד ״ ל םג ז אוי ט אי  ני
מן כל מעגלעך טן די ז ם ױני בן צ ט גי ף ני י ײער או  װערן צו פארזוך ז

ט די מן כל און לא:ד דעם אין סערהיי ״ ז ך האלטן ז ײער ביי זי  ז
ק טי ש פון פאלי ש און הארץ״ ״כבו העבודה״. ״בבו
ג, איז עם טי פאלקס־באװעגונג, א װערן געשאפן זאל עם אז כוי

ען זאל װאס ג װינ ב דעם צ ז י נ ױ ן ענדערן צ י י ען קורם, ז ג װינ  רעװי־ די צ
טן ם אני עבן זי פג ײער אוי שע ז  באװע־ אט־דער אין טאקטיר,. פאשיםטי

ג נ קאר״ דער דארף און קאן פאלעםטינע און שלום פאר גו לן ״אי  שפי
םע א רוי . ראל. ג

 פארטידיגונג די און בירא-בידזשאן צו פרײנדשאפט
םאװעטן-פארבאנד פון

ט װען װי מער, נאך ז ני ט פריער, אי נ ״ ט ש צ פ אי רוי ע די א ש די  אי
מע א טאנ ע אוי שאן אין טעריטארי דז רא־בי ס אן װי בי ן אאזי  מדבר א אי

ע פון ש די ן לי-ידן אי װעגן װעלט. גאנצער דער אי ען פונדעםט עפינ ך ג  זי
ען ג טונ ײ ען מאס ארגאכיזאציעם, און צ נ ־ צו פאראינטערעסירט זיי י נ  מי

־ן ן מיזיו ן צו או ק׳ הוז ר א גג די פ טו ײ אד שאן. פון ב דז רא־בי ע די בי ש די  אי
גן דארפן מאפן ע אזוי ווי דעם, װעגן ׳:*מת דעם קרי  לופט־ נעכטיג

שן, טניקעם טרעגער, מענט ן לאטו ען יברמת אזעלכע גאך או נ י י ט ז ײנ  ה
ע ער ארבעטער, פראדוקטױו ן אן פון בוי ג ״ שע די לאנד. א די  מאםן אי

גן דארפן ע די קרי מאצי ע די װעגן איגפאר דיג ענ שע בלי אנערי  פעל־ פי
ע די װעגן דער, דיג םנ עלע װאק םטרי ען אינדו עמונג  בירא־ איז אונטערנ

שאן, דז עגן בי שער דעיר פון ד״ויפט־שטאט דער פון װאוקס דעם מ  אידי
אמער ע/ אויטאנ שע די װעגן טעריטארי די לן, אי ס, שו  טעאטער טעכניקונז

ם, אנדערע און ע צי טו םטי אינ ר־ לטו ך האבן וואם קו י זי ו  צע־ שיין אז
ט ין דעם אין בלי קן אי צי ײנ ן לאנד א  אויז עם וואו װעלט, דער אי

ע א דא ש די ש װאו און מלוכה אי די ז אי עלע די אי צי  רעגירוגגס־ אפי
שפראך.

שע ברייטסטע די באקענען דארפן מיר די ט מאםן אי גליק־ דעם מי
אן דרײ די פון לעבן לעכן לי שע מי דן, םאװעטי ען װעלכע אי נ  גע־ זיי

טע װארן עזונ ע ג  איי־ זייערע פארמאגן װעלבע עלעמענטן, פראדוקטױו
ען, נא-ציאנאלע גע:ע אנ ען װעלבע ראי ײנ טע געווארן ז פנ עציי םג  ערד־ אוי

ע ארבעטער״ ט כנ צ״ ע םג ען די אין ארבעטער אוי טרי ס דו  אנגע־ און אינ
ן קולטור די אין ארגעטער זעענע עם. «ו סטרי אינדו מלוכה־

שע די די  פאקטן נארװאפ־דעירמאגטע אלע די קריגן דארפן מאםן אי
ט ײ כדי נאר האמת, למען גאר :י  די פון באגייםטערטע זאלן ז

ען ײכונג ר דן, םאװעטישע די פון דערג טיכט װערן אי  דעם אין דערמו
ערע פאר קאמף ן רעבט זיי  װאםער נאך, װער װעלט. גאנצער דער אי

ע :אך צי א אניז י דארף און קאן ארג ו ש אז  דארף עס װי ארבעםץ, ענערגי
״ דער טאן עס אי ק אי ף ״ י ע ברײטםטע די צו ברענגען צו או ש די  אי

ע קלארםטע און פולסטע די מאםן שאן װעגן איגפארמאצי רא־בידז • בי
מען און א ט צוז אבע דער מי פג ע פארשפרײטן צו אוי  אינפארמאצי

שאן װעגן רא־בידז ט בי ״ אבע די ג פג  בירא־ פאר פרײנט שאפן צו אוי
אן, ש דז ט און בי ײנ  א געמאכט מעגלעך האט װאס לאנד, דעם פאר פר

שאן דז רא־בי גן דעם פאר — בי צי ן לאנד איינ  האט װאס וועלט, דער אי
מיטיזם דעם אויםיגעברענט םעי טן אנטי ך פאר האט דא װארצל. מי  זי

קאר״ דער םע א ״אי רוי אבע ג פג ע א — אוי םי  אן פאדערט װאם ׳מי
שטרעגגונג ת אלע פון אנ חו ן כ ם אלע געגן קאמף אי אי  דעם פון שונ

םטע אלע געכן קאמף א םאװעטן־פארפאנד שע װי ײאי  העצעם, װײם־גוואדי
שע אלע געגן אינטריגעם, געגן ען געל־פארווערטםיםטי טדונג ף פארלוי  אוי
גן דעם צי ג ארבעטער־לאנד. איי

דונג אין ט פארבינ שאן פון פראגע דער מי דז רא־בי  פון און בי
גן די סן םאװטן־פארבאנד דעם פארטיי טוי ר ש ך טי ײער לעצטנפ זי  אפט ז

ף אן ײער א אוי ם די פון נעפירט װערט וואם פראפאכאנדא, : אי  שונ
״ םאװעטן־פארבאנד. פון ן ״עצן ז מפן או  םאװעטן־ דער װאם דערפאר שי

צט נעמט פארבאנד ט אי ײן אריין ני  דערפאר, און אײנװ^נדערער, ק
רן די װאם ע שאן פון טוי דז רא־בי ט װערן בי שע פאר געעפנט ני די סלענ  אוי

דן. ם די װאם דאפ, אי אי ען שונ ײ װאם דאם, אפן, ו.אנץ טו  זאו.ן ז
ט ש מי צעני רי ק ײן־ ף און צ ן װידערהאלן דאס — קול א אוי  דער אי

רן, װעלבע די, פון םך א שטיל ״ אז פרעטענדי ען ז ײנ ט ז ר״נ  פון פ
ז עס םאװעטן־פארבאנד. דעם ר אז בעפער, אי עגן זאלן מי  דא דעם וו

ײל אפגהערציג, כא:ץ רעדן ען עם װ ײנ דן, אזעלכע דא ז װעלכע אי

ך האלטן  פרעגט מען װען און ס^וועטן־פארבאנד, פון פריינט פאר זי
״ ען פארװאם ז ״ טו ט גאר ז קאר״, פארן גי אי ״ קעמפן פארװאם ״  ז

שט שע די געגן ני װעטי טי־םא ת, אנ ט זיי ענטפערן כחו ם־ א מי מני ײ ת ע  ג
ע פולער ר װען ״א, : מינ ײזן, קאנט אי װ א ען זאל מען אז ב מ ע ר״ננ  א
ט א כאטש נ ז י ע טו ש שי ט דן ד״ ן אי ״ אן, ק ש דז בי דא־  װאלם דעמאלט בי

אנדערש. גאר געװען
к\ ײ\ ױנו (\\п א\יב \ ײ\ או איך\, וײנ\ט\ישצ גוױתגו ן
אײןג(»זאךיוירל\. ר(\ר\\ײל איג ш עם, וזי^נ\
\ ואס איג וויאתע א טפצמ

שע ברײטע די אויפקלערן דארף מען די ב אז [,ם'ל'מ אי לי  דער צו
צטיגער ט פארבאנד כאוועטן דער קאן מלחמה־געפאר גרויםער אי  ני

ע עפענען ײנ רן, ז ע ט, קלאר זייער האט ער אז און טוי אג ן אז געז  אי
שאן רא־בידז ן װעט בי ״  גאנצער דער פון יאיידן ־ארעפאשגע פאר פלאץ ז

ט א װערן געשאפן קאנען זאל עם כדי וועדט. ען מעגלעכקיי מ ע נ צו ר״נ  א
שע םלעגדי דן אוי ן אי שאן אי רא־בידז ן און בי ײלן אנדערע אי ן ט  פו

שטאגד, א שאפן שנעלער זואם מען מוז סאװעטן־פארבאנד, דעם  אז צו
שע די צן םאװעטי שט זאלן גרעני ן ני י י י פון באדראט ז ו ם. פיל אז אי  שונ

ם; געגן קעמפן מען דאלף צװעק דעם פאר שיז א  צװעק דעם פאר פ
עגן קעמפן מען דארף ט מלחמה־צינדער. די ג ין ני ל קי שפי ט ברוגז־  מי

שאן דז רא־בי ע די ברענגען װעט בי ג טי י ו ט ;רעזולטאטן ג ײן ני  אג־ ק
ך בלאזן ף זי  נאר לאגע, די ענדערן װעט םאװעטן־פארבאנד דעם אוי

װע אן פארקערט, סי ענ ט םטע די םאװעטן־פארבאנד, דעם פאר ארבעט אינ  ענג
דונג ט פארבינ אנערן, אידישיל די מי שפרײטוגג ברײטםטע די פי  פון פאר

ער ענוי ע אפטער און ג מאצי שער דער װעגן אינפאר די א־ אי אג ט  אוי
ע, מער שע אלע געגן קאמף אנטשלאםנםטער דער טעריטארי עטי םןןוו טי־  אנ

דן אז צושטאנד, דעם ברענגען העלפן װעט דאס — פחות,  פאר־ פון אי
ע ײן פארן קאנען זאלן װעלט דער אין לענדער שיידענ  ׳בירא־בידזשאן.. ק

פגאבע די אט ט אוי ײג ף ל ף ארוי קאר דעם אוי  זועקן צו פליכט א ״אי
״ אז מאסן, אידישע■ ברייטםטע די נזוגטערן צו און ך זאלן ז םן זי שלי  אנ
ע אין נ ״ ען, ז ט1׳> זאל עס אז ריי בוי ע ג פ י ײטע א ווערן ו  פאלקס־ בר

עגונג אוו שאן צו פרײגדשאפט פאר ב דז רא־בי עפ צו און בי  ד
םאװעטן־פארבאגד.

ארבעט ״איקאר״ דער פון גאנג דער
וי װי ז אז קאר״ דער אי ען ״אי אנג ט אנגעג ײן מי  דעע פון ארבעט ז

? ביז פלענום לעצטן ט צ ן געװארן דערגרייכט איז װאם אי  לעצטע די אי
ם פינו= שי ר ? חד אבן מי ן ־ ף אי אגן דער פון לוי ר ק ע ײנג ר א טי  אפצאל צ״
םגלידער 1060 פאר ר כובםקרײבער. 1131 פאר און מי ן האבן מי  אי
ט דער פון לוי ״ מע די ארײנגעקראגן צ ף л 1733 פון סו י  דעגפ או

ה פאנ ע־ אצי אניז ר ארג ף אין תאבן מי ט דער פון לוי ך ציי ע־ אוי עג רי  א
ל דעם פאר אפצאל л 989 קראגן צ ״נ ף א ״ פון פארקוי בן ע ל  די און ״ניי
מען л״איקאר"־ליטעראטו אנדער פאר 445 פון םומע א ר האבן צוז  מי

ף לעצטע די אין л 4,795 פון םומע ד< ארײנכעקראגן חדשים פינ ^ л 
ר ן אז געדענקען, דארפן מי ען פעריאד דעם אי ״נ ארײגגע־ זי

ײםע די גאגגען ם, ה שי ען זומער־חד ן כמעט װערט ארגעט די וו  אי
 ברענטשעפ די װען אז צװײפל, א־יפער איז עפ פאראליזירט. גאנצן

ײן געװען זאלן ױו מער ביסעלע א כאטש ז א־ דער װען ׳;*ון אקט  נאצי
דן קורצע עטלעפע הי^בן וואלט אפים נאלער א פ פ װי ך און א ״  א
ט מער פך א װאדט לאנד, איבערן טור לאנגן ר״כ ר געװארן. דערג  מי
ך דארפן אבע די שטעלן איצט זי פג רן צו אוי צי פי םי ענ ט ער אינ  אונז

ע. אונזער פארשטארקן ארבעט, ר ווערביר־קאמפאני רייכן קאנען מי  דערג
ר און ב רעזולטאטן, גרעםערע דערגרײכן זיכער וועלן מי ר אוי  װעלן מי

ט ארבעטן ע, טי ט ענערגי ט און טאקט מי בן מי לוי צילן.. אונזערע אין ג
מאםן־ארגאניזאציעם צװישן ארבעט

ר ן מי ז ך מו ער זי רן פך א זיי ף קאנצענטרי י אין ארבעט אוי  ד
ן לאנדסטאנשאפטן, ם די אי אנ ־ פראטערנאלע די אין אװן ױגי אני  ארג

ר זאציעם. ך דארפן מי פגאבע די שטעלן זי םע א באװעגן צו אוי רוי  צאל ג
עם, ך זאלן זיי אז מאםן־ארגאניזאצי םן זי שלי ן אנ קאר״. אי אי  ווען. ״

ר ען מי װינ ע ג ־י ג ג רו אי לי פי ע, אן פון א אצי אניז ט ארג ײנ ט דאם מ  ני
ט עם נאר אפצאל, אלם קריגן מיר װאס דאלאר, פאר די  מער פך א מיינ
ט עם — ען מיינ װינ ע ט הונדערטער ג ײנ ״; פארן פר ר א ק אי ט עם ״ נ ״  מ

רן די עפענען שע הוגדערטער :אך פון טי די ען אי מ ײ ער פאר ה  אונז
״ניילעבן״•

ן װעט עפ ״ ג ז י ט י ו אל וואם דעפארטמענט, באזונדער א שאפן צו נ ז
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ן װעט עם ״ ג ז י ט י ו  זאל װאס דעפארטמענט, באזוגדער שאפן צו :
ך ט אפגעבן זי שן ארבעט דער מי װי עם. צ אצי אניז מאסן־ארג

אידן ענגליש־רײדנדיגע די און ױגנט דער צװישן ארבעט
ז ט בי צ ר האבן אי ער מי ג זיי י נ י פכעטאן װי ף אוי ט דעם אוי בי ע  ג

ט די דערגרײבן פון ע די און ױג; דיג דג ריי ש־ דן. עגגלי ר אי  האבן מי
ע דער אט ןועכן אב פג ״ גערעדט אוי קוגפט עטלעכע ב אטענ ־ פון צוז אי  ״

ײן נאר קאד״, ש ק דיגע ת׳ שו ז ממ ט אי װארן א*יפגעטאן גי ז גע צט בי  אי
ר ך דארפן טי ז באשלוםן. אונזערע פארװירקלעכן פראקטיש נעטען זי  בי

ר ד,אבן .איצט ײער פאר א טי שע שװאבע ז ר ברעגטשעם. ענגלי  דארפן מי
ך ען געטען זי ן טוי בן אמעריקע אין שטעט אלע אי קלו ך שא דז בי א־ ר  בי
ן װערן געפירט זאלן זואס קרײזלעך, .און ש. אי ענגלי

״איקאר״ יאר פופצן
ען טיר ײנ פן איצט ז טן דעם פון שװעל אוי  דעם פון יאר פופצנ

קאר׳/ אי ן .״ קאר״ דער האט יאר פופצן די אי אי פגעטאן ״ ײער אוי  און ז
ײעד ר און שך, א ז ען מי נ י י ט ז  ברײטע אז דערװארטן, צו בארעבטיג

שע די ײן װעלן מאםן אי ט ז ײ גן צו גר לי טיי א ך ב ן זי ען אי ג ג רו ע  פ״
c לכבוד jn ײ פדפצגטן ל בי ליי דער ״איקאר״• פון יו בי  אוי, פאלט ױ

צוזאטען ט . סן דעש טי פ שער דער פון יאר פינ די אוויטאנאמיע אי ן ׳  אי
שא!. ע די בירא־בידז ײד ען ב ײ ל בי  דורכצױ־ מעגלעך אונז עאר נזאבן ױ

טע .פירן אנ אז טפ ען4: אי ג רונ ע ם־ זאלן װאם לאגד, כאנצן איבערן י  אוי
ף ווערן .גענוצט ען צו אוי  די פארגרעסערן צו און ״איקאר״ דעם בוי

״. פון פארשפרײטונכ בן ע ל ײ ״נ
ר דער ע ג טי ״נ - דעם פראקלאמירן דאר^ פלענום ה י הו  די פון אנ

ען ערוגג טן דעם לכבזד פיי י פופצנ לי בי קאר״ פון ױ פטן דעם און ״אי  פינ
״ ל בי שער דער פלן ױ ב־ אידי שאן. אין מלו דז רא־בי  פלענום דער בי

רן דארף ע ם טונ פ ער, אלע אוי ײ אז ״איקאר״־טו ק אלש זאלן ז םדרו  אוי
פון ד און אנערקענונג . ״ ר ען די פארװאגדלען פ ג רונ ע ן פ״ א־ אי מ־  אי

שאן פאר דעמאנסטר^ציעם זאנטע דז רא־בי  סאװעטן־ דעם פאר און בי
 יעדער פון אז צװעק, דער װערן געשטעלט זאל עם אז און פארבאנד
רנג ער ע די ז$ל פ״ צי א אניז רג מטן א קריגן א שטי ט, בא פ קונ  װאם א״ג

ף פאגד א שאפן העלפן זאל ײטערן אוי בר םצו ״איקאר״־ארבעט. די אוי

יארק נױ אין ״איקאר״ דער
ז עם ן אי י מען שו קו ע םג ײזן אוי װ א צו  דעם צו באריכט דעם אין אג

ױ אין לאכע די אז פלענום, פריערדיגן ז יארק נ ט אי ײן ני  געזונטע. ק
ט איז עס י ג נ י ט י ו גיין װידער דא נ ײנ ר װידערהאלונג א אין א  אלע פון ׳

ען דארפן מר פא־טן. עפינ י װי װעג א ג ו  עס ענדערן. צו לאגע די אז
װעט ײן . , ז ג טי י ו ט א פאר אז נ ״ אלע גאנצע די זאל צ אנ אצי  עקזע־ נ

װע טי ט קו ר ליןי בי א ױ אין ארבעטן צו װערן ט ר יארק. נ  קאגען מי
ײזן װ א ב קאר״ דעם פאר גןיװ^נען צו . ן ״אי ױ אי  בר״טערע פיל א יארק נ

איצט. האט ער ,־וי באזע,
ױ אין ײן װעט יארק נ ג ספעצין׳ל ז טי י ו ט םך א לײכן צו : נ װי ע  ג

שן ארבעט דער ^אוי,? װי ם, לאנדסנזאנשאפטן, צ אנ  ארבעטער יא)ון ארדן־ ױני
עפ. אנדערע און ׳יינג־ברעטשעס ײן װעט עש ארגאניזאצי ג ז י ט י ו  אריינ־ :

כע די אין לעבן מער צוטראכן די רנ טי ס קאר״ פון ברענטשעם עקזי  ״אי
און ען - ע בוי ״ פן. נ ג ספעציעל איז עם גרו טי כ ען װי פן אריפצובדי  גרו
ײן זאל •— לו ז ר אפי ע ״ ע ז ײנ עם. פארשײדעגע אין — קל ארגאניזאצי

באזאר :אציאנאלער
באזאר, גאציאנאלן א פאר גןיװארן אנכ־עהויבן איז װאס ארבעט, די

ער ברעגגען קאן י ע זיי כטיג װי ב רעזולטאטן, ׳  זאל לאנד גאנצע דאם אוי
ך רן זי זי לי בי א ן טאקע זאל װאס באזאר א שאפן העלפן צו מ י י  גאציא־ א ז

לן אין יאלער ן פו י  טוער די דארפן צװעק דעם פאר װארט. דעם פון ז
ף  װאם קריגן צו אזוי זוי פלענער געכויע׳ אויסארבעטן ערטער די אוי
ען טער ג םונ רי אג  װאם שאפן צו ווי און זשורנאל באזאר דעם פאר ג
ען, לאקאלע קלײגע םפעציעלע שחורה. טעי■ עמונג ען אונטערנ  ״ליג

ז שאוערב״, י ו ז צו ה י כן, הו אזו טעפ ב  געשעפטשלײט פארשײדענע צו קאמי
ײן דארפן דאם — טלען די• ז ת זאמלען צו :«ויף מי רו  דעפ פאר סחו

ען פון זאמלרנכ די באזאר• םונג ף באגרי אי ך ד ען זי ט באצי  ארי,ג :אר ני
גן אייגענעש -רעש נ י  ארויםכעטראגן דאר,כ :אר ״איקאר״־טוער, קרײז אי

שער ברײטער דער אוין» ווערן גאם. אידי
ט ײערן באטראבט דארף באזאר נאציאנאלער דער  כקארבאװײ א װי :י

מונג, ע טערנ אונ םע א .*וי נאר - רוי ע ג צי א ליז בי א ט־ גאנצער דער פון ט מי

אר״ פון גלידערשאפט ק אי ט אלע פון און ״ שאן פון פרײג דז בי רא־  פאר—בי
עטונג, אן ײטערן דארף וואם אוגטערנ שבר ײט די אוי אי מעגלעבק ־ פ ײ  ײ

ט טערדיגער ק״ ג טי ע שן ט װי שײ ברייטםטע די צ ע. אין טאםן אידי ק ײ ע ט א

״איקאר״ יאר פופצן װעגן אלמאנאך אן
אלע די דעלעגאטן, חבריש אנ אצי ױו : ט קו ע קז ם ע ט ך צו קו ט איי  טי

ריג װי ;אל עש :ר■ אז פארשלאג, א הע ע רט : קםי  גע־ די װערן פאדפי
אי פרוכטבארע פופצן פון שיכטע קאר פון י אי ש־ זאל ארבעט, “״  ארוי
 גע־ די ארויננעטןנן זאל ײאס אלמא״אך, ם־עציעלער א װערן כעגעבן
שיכטע ־י ,“״איקאר פדן שיכטע ע פון גע ײנ שײ^ ז  זאד װאש ברענט

וי ע: רן ג מי שער דער פא־ געטאן האט ‘״איקאר דער װאס אלץ םו די  אי
ע אצי אגיז אל  אנטײל- דעפ שפעציעל אדן בבדל שאוועטן־פארבאגד אין ק

קאר״ דער װאס אי ען ר,אט ״ ט ענו ן ג בוי דעש אי פ שאן. פון אוי דז רא־כי בי
אלע די אנ אצי ױו נ ט קו ע קז ך זאל ברך דער אז רע־אמעגדירט, ע  אוי

ײן  פארטאג; יאל ער אז טוער״ פון בילדעד מ.יט אילדשטרירט רײך ז
טע א ג בריי נ טו כ לוי א דן ז־י פרן לעבן דעם פזן ב ן אי  גאנצער דער אי

ײן זאל דאס אז — װעלט ד יעדער װאס ביך, װערטפולער א ז  זאל אי
ן האבן װעלן איש ן אי ״ ץ ז ר באזי ר אז האפן, טי  רעקא־ די װעט אי

ע םן מענדאצי ײ ד אז און גדטה  שאפן צו קאלעקטױו דזעלפן אלע װעט אי
שפיגלען דארף װאס בוך, אט־דעם כטע די אפ שי I פופצן פון גע 1 

קאר״, ג דארף װאם און ״אי טי ײ צ כ ײ ל ײן ג טראג א ז ־ דער צו ביי  אי
ר דישער אמעריקע. איי ליטעטדאטו

אויםזיכטן װײטערדיגע אונזערע
ר װען ען טי ער פון הכל םך א אונטער צי ר װען ארבעט, אונז  טי

ערע באטראבטן ערע יוון פליכטן אונז טערדיגער פאר מעגלעכקײטן אונז  וןגי
ער אז קלאר, אונז פאר װעדט ארבעט, ז פערםפעקטױו אוגז ע־ אי ײ  ז

ר ו.וטע. א ט פארמאכן מי ן די ני ג י ף או ערע אז דעש, אוי ש אונז  שונאי
כן גן. צו אונז זו ט פארמאבן מיר שעדי ן די ני ג י ך או י ף או י  דעש, או

דן, םך א אז ען װעלכע אי נ אגן, פארפירט, זיי ן דארף מען אז ז י  שז
ט קאר״. דעש גי ר ״אי רן מי בי ט פרו י לו פארלײקענען :  פאקט, דעש אפי

שן אז ערע צווי ט נאענטע גאר אונז ״נ ר ען פ ײנ  וועלכע אזעלבזי, דא ז
ען ײנ סן ז ערי טג ט געװארן מי ען. אט־די מי ג ג מו טי ר ש  כא:ץ הערן טי

ע פאר ארבעט די : זאגט טען װי אפט ז שפאני ט אי צ ר; אי ע ג טי כ  ךיי
טעט פאלפכ פארן ארבעט די ער, איצט איז קאמי טיג ב י און װי ו  װײטער אז

וי אוון טער. אז ײיי
ך שרעקן מיר ט זי י ר רייד. די אט פאר אפ ; רי מי בי ״ פרו  אנא־ ז

רן ר און ליזי זן, ב־רוכירן כי י װי א אנג אזא אז ב אר״ צוש צוג ק אי ז ״  אי
שאצונג אװיבערפלעיבלײבער אן פון רעזולטאט א ײן פון א־  געזעל־ ז

ג דעד פון און ראל שאפטלעכער נ טו ״ ד א  געזעלשאפט־ אנדערע די פרן ב
כן. לענע ײ ק ג טי ע ר ט רן םי בי ט .:אר פרו י ען : ײקענ ט די ל ײ ק ג טי כ ווי

י ׳ן ו ז פ א ײ װ א ט פאלקס פארן טע ט־ א ק ע, אני שפ פאר עי ארבעט ד פון
ערע ר :ז ע טו א פן ן רו י לי א ען ר ו טי ׳־ גיאן׳ דאש ען ר קאנ מי װי

׳ :ער ז ז א א א: ר ן טי ז י װי
Qארבעט ̂ אט־דער ז י א ן ג לי ײ ט א ך ב זי

ן אי אי פ ע ג ט ײנ מ ע שטעלן ג וראלט , ״ ר א ק י א ״ רעש סיגן אכלע ארנ ; פ
ע ג טי כ מטע האט װאם ארגאגיזיי:ציע, ,־.עזעלשאפטלעיבע װי שטי עס בא קצי  פונ

ס איר דאנק א טאקע האט װאפ און פלו ײנ שן א שע ברײטע די צווי די  אי
ך מעגלעך געסאכמ טאםן ט ־רײטערע א אוי קיי ג טי ע  אנדערע פאר מ

אבן. געזעלשאפטלעבע פג אוי
ט פארבינדונכ אין לן פראר.ע אט־דער מי ר װי ך מי ן, אוי ז י װי אנ

ז עס אז ״ אי ג טי ש אונזערע אז נוי ע אצי אניז דן שטעגדיכ זאלן ארג  פארבי;
ר ע ״ ײט יעדע ז כק ט דער לטובת טעטי היי ריי ע א־ן פ  ענלעכע און שפאני

אבן פג ט אוי פן בשוש טאר עס ״איקאר״-ארבעמ• דער מי ט או י ײ נ ע  ד
בט ערע אז צושטאנד, א װע־ן לוי ע אן אונז אצי ן זאל ארגאביז ז אי י ו  ל

רן יאר א פון רבפי ז אלץ פאר פאנדן שאפן ארן ארנטערנעטונגען דו  אי
ר דער אן נאר װעלט, דער ע ענ ע א״ג צי א אניז רג ר פארגעםן. א ן טי ז  טו

ען אלע א־ סיכטעש. א איינשטעלן ג טינ ע נ עי ט ײן זאלן אונ ע ז דיג ת׳ שרתפו ב
ײל א אז ־ן,אפן ןאל עש אז און אכפון ט אייננ

I* '״אידארזאר
ע האבן טיר ס ױי ר און פליבטן ג ען מי אנ יי ־ רן. ז דבפי ר דו  מי

ט ארנזער אדיף האבן יי עס ,־ואקסנדיגע די ז אטי מפ  םאװטן־פאר־ צום םי
ר מצד בא:ד ע ט ן טויזנ ר או ע ט ע טויזנ ײ ט ג גן דעש פון פרײנ צי ײנ  א
ך תאט רזאט וואכ לאגד, י זי ו י די*ך א־ס פעמאכט באליבט אז ״ ״ י ״ י  י

ע־ ײדיג ער דער אלס זועלם, דע־ אוײ= שלרם פון פארט דיג טנ ב ײל לוי  ז
כ פעלקער־פריינדשאפט, פון ע דאס אי ג צי ײנ ש ווא־ לאנד, א טיז מי םע טי אנ
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בױא־בידזשאז װעגן זאנן צו האכן שוײבעו אידישע סאװעםישע די װאס
פאטאס בירא־בידזשאנער

שע מיר, — קן •טר״בער, םאװעטי ף קו  אוי
שער דער אמער אידי  דער יאוויף װי געגנט, אויטאנ

כונג גלענצנדיגער  לענין־םטא־ דער פון באקרוי
שער םטי ק נאציאנאלער ליני טי ע פאלי  די בנוג

שע די שע די מאםן. אי די מע אי א טאנ  געגנט אוי
ז ז א אי װיי א דן ארבעטגדיגע די וואם ב  האבן אי

שער דער דאגק א באקומען  פארטײ. באלשעװיםטי
םע די רוי אבן, ג פג ײען װאס אוי  דער פאר שט

ען געגנט, ױנכער ף לי  םאװעטישעי אונז, אוי
ף קולטור־טוער, סע א ארוי רוי עע און ג ־׳  בכבוז

ײ פאראנטװארטלעבק״ט,  אל־ א,־נז פון פאדערן ז
ג י ט ״ ען העלפן ז טאן. בוי ט בירא־טיד־׳ י ו  אונ־ י

שע אלם ארכעט גאנצער זער שע םאװעטי די  אי
ט שרייבעד ז זיך. צו געיגנט די אונז צי מו  ב׳

ר אז אפן, זאגן ג האבן מי צי נ טגעהאלפן װי  מי
שער דער אין שעדיגער די אויפדעקן ־ אידי  אוי
ר געגנט. טאנאמער  גע־ און כעדארפט האבן מי

ן מער קאנט ר אופטאן. פ־ט דעם «י  האבן מי
ען,  װעגן זארג — געבאט סטאלינם חבר אז געז

ט איז — מענטשן ט שטענדיכ ני  געװארן אפגעהי
ז עם געכנט. דער אין ט אי  זארג די געװען ני

עגן  װאם שעדיגער, די איבעדװאנדערער. יעדן וו
ען נ י י ן ז ײט יענער אי ן געזעסן צ  אנ־ דער אי

רונג,  פון מענטשן בעםטע די פארטריבן האבן פי
ט דער שן, די ;ראד — געגנ  װעלבע אין מענט

שאן רא־בידז ט בי ג טי י ו ך נ . זי י ו ען דערפאר אז ג  זיי
ט הי ע ג ״נ  פײנטלעכע פארשיידענע געװארן א
 געגנט דער פון געדארפט האבן װאם עלעמענטן,

בן םגעטרי זוערן. ארוי
ע יעדע כ רוי ג ג נ או י  אין אונז בא װערט בו

מגערינגלט לא;ד ט ארו  גע־ װעדט עם ליבע, מי
סער א שאפן בן דארף מע פאטאם• גרוי הוי פ  או

כ גראגדיעזער דער פון פאטאט דעם נ או  פון בוי
 אופ־ געו־וען איז עס װי פונקט בירא־יידזשאן,

בן הוי ע שע די שאפן בײב פאטאם דער ג  דניעפרי
д דעם עלעקט־אםטאנציע, х ап р שטאט די  ױגנט־

 פיל װערן געשריבן דארפן עם קאמםאמאלםק.
ע ײ שאן. װעגן װערדן נ דז רא־בי ע די בי ש די  אי

מע א טאנ כ דארף געגנט אוי ײטי טן אלז כ  באלוי
ער אין װערן ר פרעםע. אונז  גאלדעכע האבן מי

שאן אין קאדרען דז רא־בי  םטאכאנאװצעס — בי
ען, די פון עמונג טערנ ר קאלװירטן• אונ  האבן מי

םגעװאקםענע אן דארטן  םאװ״- עבטע ארמיי אוי
שע אבע די ־ולטור־טוער. טי פג  םא- דע־ פון אוי

שער װעטישער ײזן איז — ליטעראטור אידי װ א  ב
ע די אזיג שן, ד ער די מענט  סאװע־ דער פון בוי

שער טישער מלובת׳שאפט. אידי
בערגעלםאן ד

 אין אנטײל אונזער ־א־שטאדקן
 אידישער דער פון בויאונג ״ער

געגנט אױטאנאמעד
 גע־ קלאר אלעטען אונז פאר איז איצט —
ט, די אז װארן, ײנ ן ארודעװעט האבן יוואפ פ  אי

שאן, דז רא־בי ך האבן בי  טיפעד װאס געסטארעט זי
שעדיגן מער װאס און צו שער דער אין אנ  אידי

ר, געגנט. »ויטאנאמער ט האבן שרייבער, מי  ני
מען גן קיין געגו די נ ג ו ענ ײל ג ט ם אנ  גאגצן אינ

שאן. םון לעבן טאג־טעגלעכן דז רא־בי ר בי  מי
אגן דארפן ר װאם דאם, אני רנגע־ האבן מי  דו
ר לאזט. ן מי ז צט מו ך פאר אי  פאדע־ שטעלן זי

ען, טיין זאלן װאס רונג ף ש ך דער אוי  פון הוי
פגאבן, די ײען װאם או שער דער פאר שט  אידי

בן דארף עס געגנט. אויטאנאמער הוי ע פג  װערן אוי
ט דער שער דער פון באדיי  אין שפראך אידי

שאן. רא־בידז  דעם אפט מער אפגעבן מוז מע בי
 װערן געזאמלט זארגזאם דארף װאם פאל־לאר,

שן װי  געשאפן דארף עס נאפעלקערוגג, דער צ
ר עפאס. דער װערן ן האבן מי  םאװע־ דער אי

שער טישײר  גרעם־ די באהערשט ליטעיראטור אידי
 אין װעלט־ליטעראטור• דער פון דענקמעלער טע

ש די ען אי ײנ  שעקםפיר איבערגעזעצט אונז בײ ז
קין געטע, און ש  אויז עם רוםטאװעלי. און פו

םן פונם פעדל דער געווארן איבערכעזעצט רוי  ג
שן סי עגן געזאגג ״דאם — עפאס רו  איגארס וו
א״). פאלקו א (״םלאיווא כאיעל״ װ ע רי א  די איג
שע די  שפראכן אנדערע אלע װי פוינקט שפרא־ אי

וי געקאגט האט פםםר, פון פעלקער די פון  אז
ען פבלי ז אוי ען די אין בלוי אדינגונג  דער פון ב

ראטנמאכט•
ט דער פאר ראטנמאבמ, יארן די פאר  פון ציי

שע װאונדערלעכע די אר, םטאליני ען פיגפי נ ״  ז
ט ע אויסכעװאקסן בלויז ני נ י ו ע אז ק ־ ריזי  בוי

ען,  איז עם דניעפראהעם, און סוזפאם װי אוגג
ט בוי ע םג ״ געװארן אוי םטי־ א אונז ב אלי  םאצי

מען וואם איבערװיאגדערער, די מענטש. שער  קו
שער דער אין פארן צו אמער אידי  געגנט, אויטאנ

ען נ ט טענטשן זיי ײ מי סגעװאקסענ  פאדערונ־ אוי
ײ ו.ען. ן זאלן עס פאדערן, ז ״  קולטור־ אלע ז

ע און באדיגגונכען נ י ו ען אז ג נגונ אדי ן ב ז  ו.ע• מו
ער, בירא־בידזשאנער די װערן. שאפן  װי בוי
ך םטע די אוי  ראטנפארבאינד פונם מאסן בר״ט

םלאנד אין און ך פאדערן אוי ע אוי ״ םע נ רוי  ג
שער דער װעכן ווערק טאגאמער אידי  געגנט. אוי

א־ צען נאך שאן י דז רא־בי ר האבן בי ז טי  שוי
א:ן געדארפט  אויו■ ביכער צאל גרעסערע א ה

שאנער דער ר װי טעמע, כירא־בידז  תאבן מי
פגאבע ז־י איצט.  — איז שרײבער, אונז פון אוי

ג דער אין :*נטײל אוינזעה פארצענפאפן נ או י  בו
שאן, פון דז רא־בי ם בי א ט״נז ע געבן ארבעטן, ג

שאנער די הילך־ קאנקרעטע  שרײבער. בירא־בידז
ר :מעלדן מיר ך שטעלן מי ט צו זי ם  בירא־ דינ

ר בידזיטאן, ױלן מי ר און ו  דעם נעמעין װ־עלן מי
ל ברײטםטן פאמע טיי ן אנ ג דער אי נ או י  פון בו

שער דער אמער אידי טאנ געגנט. אוי
מארקיש פ.

 אי־בער־ די אפקלײבן זארגזאם
װאנדערער

ײער קאנען שרײיבער אונזערע — פ־ פיל ז אוי
 בירא־בידזשאון. פאר מעגטשן װערבירן בײם טאן
רן ברײטער דארף מען צי  ארויםפארן דאם פראקטי
ס־ די אין שרײבער גרופעס פון דערונג װאנ ם  אוי

 זארגזאמער א װערן געפירט דארף עס ערטער.
ען, דארף מע איבערװאנדערער. די פון אפקלײב  ז

ײן אז שאן ק דז רא־בי  מער וואם פארן זאלן בי
םטן, פי אטיו טלעכע טער װאם ק  עלטערע און מגנ

רטע צי פי װאלי  און ארבעטער־סטאכאנא^וצעם ק
שלאגלעד.

שאן — רא־בידז  ױרש דירעקטער דער אױז בי
שע דאס װאם בעסטן, פונם די  האט פאלק אי

רן דארף עס און פארמאגט,  דאס קאנצענטרי
שע דאס װאס בעסטע, ע םאװעטי ש די  פאלק אי

שאן פארמאגט. דז רא־בי ז בי  אגי־ בעםטער דער אי
 דעראבערן פאר אייגתײטם־פראנט, פארן טאטאר

ע ע און ניי ט ניי  אין ראטנפארבאנד פונם פרײנ
אויםלאנד.

אליעװםקי. ב

 אידישע די פאפוליזירן ברײטער
נעגנט אױטאנאמע

ע — ק ני ן טוער ׳בירא־בידזשאנער איי ײז ו ט ו  ני
ם ט געהעריקע די ארוי ק״ שפארט  אי- א-ון איינגע

ױו ט א ע די באקומען צו ני ג טי י ו  קולטור־ נ
שן1פערא מאםקװער דעם אין קאדרען.  אינ- גאגי
ט טו ט ־אט םטי  אםפי־ די יאר דאם פארעגדיג
ש, ח׳ ראנטור ז װעלכער נאטקאוויט ט אי ײ  גד
ף פארן צו געװען ײן ארבעט שטענדיגער אוי  ק

שאן. ט אבער איז בירא־בידז י מען נ ן אנגעקו ״  ק
שער דער פון פאדערונג אמער אידי טאנ  געגנט, אוי

ט האט רםפםר פון פאלקאמפילד דער און  אי
ארט. אנדער אן אין ארבעטן ד.עשיקט

שן פונם לעקטור די די מי אי לי ש־ ארי טער  לי
שן םטי ל װי ט מאםקװער ביים אפטיי טו סטי  פעז־יני

שער דער מיטהעלפן געוואלט האט די טא־ אי  אוי
שטעלן געגנט נאמער פצו  ון.ערטפולן א צונוי

ך אבער זאמלבוך, װיפנשאפטלעבן  האט דא אוי
ט געהעריקעי די געפעלט ק״ רט טערעטי  מצד פאראינ

געגנט. דער פון טוער ׳;יוײניקע
אויםלענדער. ג.

ען פאגראמען און נ פארגאנגגדוײט. פינםטערער דער פון זאך א געװארן זיי
דיג טרעטנ ײנ ן פון יאר טן15 דעם אין אר ״  דער קאן עקזיםטענץ, ז

ר א ק ט אי ע אז זאכן, רענט טי ײנ ז ארבעט ברונטבארע־ פון יארן ז  בי
ען איצט, נ ״ ע ברײטע אז גאראנטיע, א ז ש די ך װעלן מאםן אי  בא־ זי

גן לי ײ ע זײניע אין ט ג די ר ע ט טן װ״ ײ ק  פאר־ העלפן װעלן און טעטיג
ען שענםטע די פון יאר דאם אלם איקאר פון יאר טיי15 דאם צײכענ

םטע און דיג טנ דערגרײכוכגען. באדיי
ך קערט דעלעגאטן, חברים עם אײערע צו אום זי אצי אניז ט ארג  מי

שע ברײטע, פאר רוף דעם קאר״. פארן מאםן־אקציעם ענערגי  ״אי
ר שן מי ט ײך װינ !דערפאלג א

״איקאר״, פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע
, ש. װ א ז א מ ל םעקרעטאר נאציאנאלער א

ן ב ע ל ײ 25)1938 (אקטאבער, נ
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ארױםגעקומעז םיאיז
 דרײשטאקעע ברײסע די פון שטאת אונטערשטן דעם אויףי

 נאר- א געזעםן איז פענצטער, בײם הארט װינקיצ א איז ־גארעם,
 ער איז װאכן צװײ העכער איבערװאנדערער. אנגעקומענער זןיואם

 גרוי־ א מיט געװארן פארװאקםן צײט דער פאר צוג, אין ינעפארן
 א ארומגעדרײט אים ארום זיך האט נארע דער אויח בארד. יםער

 גע־ האט 5בחור׳ דאם זיבעצן. יאר א פון בדוור׳יצ •^ײנװאוקםיג
 גאיצ־ דאם — געקרימט זיך האט איבערװאנדערער דער און ;גאילט,

 די פון ארוים זײנען טרערן אזש בארד, די געצופט האט ■טעםער
:אויגן.

? ניט אײך רײםט עם —
 דו אז ,5בחור׳ אנרערש, ניט שטאר?. גאנץ רײםט עם —
ן״.5גא בארד מײן אויףז זיך •^ערנםט

 מיר יװאקםט — מײנער אויףז געלערנט זיך װאלט איך —
בארד... קײן ניט ל.נאך

 פאריקמאכערםקע קײן בירא־בידזשאן. דיר האםטו אט נו, —
ארױםרײםעניש... אמת׳ע דאם !זײן נייט ■ז$ל

 נעכטן׳ קומט איר װען דעם. פאר דאנק א זאגט פעטער^, —
 אװעפפארן אויםגעקומען װאלט אייך ניט. דא מיך איר ׳טרעפט

בארד. פארװאקםענער א מיט אוטשאםטאק ;אויפן
איינער? ביסט װאם, —
 פאריק־ קײן ניט שוין בין איך ניט. אויך אײנער קײן —
גמאבער.

? שויז ביםטו דען װאם —
םפיצאװטשיק. א בין איך —

ע א פאר דאם איז װאם ״  בירא-בידזשאנער א טצאכה, נ
? ימםתמא

 מיר מיצאכה. בירא-בידזשאנער א באמת טאקע איז דאם —
 אויפ־ און בויען דא דארף טען איקורא, טײך פונם קצעצער -ש׳צעפן
קאגצער. טעז דארה לבויען,

 װערטער בחור^׳ם דעם זיינען איבערװאנדערער נײעם דעם
̂ן אינמיטן הארצן. צום געװען גאר לניט  אפיאו זיך ער האט גאי

:געזאגט אויפרעגונג מיט און נארע דער פון געטאן הויב לא
 געפאנט אויך אומאן, אין דארט, דאך מיר האבן גציק אזא

? מוטשען אהער געפומען זיך זײנען מיר װאם, ! ידזאבן
— צײט יאר א העכער דא שוין איז װאם בארים, . . .

 איז און טענות אזעלכע געהערט שוין האט — 1928 מאי, ״זינט
 אזעצכע פון יעדן פאר געװארן. צוגעװאוינט זײ צו װי כמעט •־שוין

ענטפער: גרײטן א שטענדינ ער האט ■איבערװאנדערער
װי שרעק^עך, אזוי ניט ם׳איז זיך. בארואיגט פעטערי^, —

 איך בין אט אוים. זיך דאבט אײך װי און אפ דאם מאכט :איר
 יאר אין ערשטע, די פון אײנע ברודער מײן מיט אהער נעקומען

גע־ זיך פאח׳ יגעװא^ט ניט האבן מאמע די טאטע, דער .1928:
אן׳ דא יגײט פורמאן׳ א — מצאכה טאטנ׳ם דעם כאטש ־שראקן,

 אין שטעטצ, אין געב^יבן דאך זײ זײנען נעװאוםט. מיר ־זזאבן
 רא־ א אויױ געשיקט זײ האבן אונז פא^טאװע. לעבן נאדיטש,
 כאטש און פארן, אויך זײ ן5װע גוט, זײן װעט עם אז יװעדקע.

 האב פאריקמאכער׳ א בײ זיך גע^ערנט אינגל, קצײן א בין איך
 װינטער געארבעט װאצד, אין קצעצער זעגן נענומען דװקא איך
 גוטע געשריבן איך האב אהײם אינדרויםן. פרעםט גרויםע די יאין

 קאן עין5 סך, א פאראן איז ארבעט כוטע? הײםט װאם בריװ.
 אװעקגעפארן איך בין דערנאך גוט. זײן דא װעט שפעטער מען.
 שיװעסטער מאמע, די טאטן, דעם אהער געבראכט שטעטצ. אין
 אז אבער פאריקמאכער. א געװען טאקע בין איך ברידער. און
מען. האקט הא^ץ, האקן איעע דארף -מען

^26

 דעם אויף װערטער בארים׳עם האבן װירתוניג גרויסע קײן
געמאכט. ניט איבערװאנדערער

 דארט רעדט עס װאם — געזאגט, ער האט — איך, װײם —
 זארג קײן ניט האב; װאם שנעקילעך, אזעיצכע פאר שנעק^. דער
 װעט מען װאו תכילית. א דא אפשר איז קינדער, און װײב פאר
גוט. שנעקיל אזא איז שיקן׳ אים

 בארי- גאנצע די אז דערװאופט, זיך ער האט דערנאך ערשט
 זײנע װערט. ניט גראשן קײן איז בחור׳ל דאזיגן דעם פון מערײ

 אילײן דירה. קײן ניט האבן באראק, אין זיך װא^גערן עלטערן
 קאע־ געזעגט װאלד, אין געארבעט טאקע האט ער כאטש בארים,

 מאיצ עטי^עכע שוין נאר טײך, פון פלעצער איצט שלעפט צער׳
 ער װי געהערט געזערד, פון קאנטאר אין געטראפן אים זײ האבן
 פאריקמאכערםקע. א עפענען אים זא^ מען אײנ׳טענה׳ן, אין האיצט

 טען ־ארףי פאריקמאכערס ער׳ טענה׳עט פאריקמאכער, א איז ער
האנט... זײן פטור׳ן ניט װיל ער און דא

צוגעװאוי־ שװער זײער געװען טאקע איז בארים ױנגן דעם
 ער האט פאריקמאכערײ, א אן ארבעט. נײער דער צו זיך נען
 און באגײן. קאנען ניט אי^צאײנם דא זיך מען װעט געטראכט, זיך

 בארים פאריקטאכער? ערשטער דער זיין ניט ער זאיל פארװאם
 עם אז געגילויבט, בירא-ביחשאן, אין ■געגלויבט שטארק אבער האט
 ק״ן בײ — דאנען פון אװעקפארן און ארויםקומען, עפעם װעט
אביםל. צומוטשען זיך ער װעט מיי^א, ניט. פאיל שום

 .■־עזערד־ בירא־בידז־׳טאנע״ דער פון טוער דעמאלטיגע די װען
ן פארשטײערשאפט  טאג-בוך, א פירן יארן יענע אין געװען זא̂י

 אי־ אן װי טאג-יוך, דעם אין פיגורירט בראדםקי בארים ט5װא
 ;צרות גרויםע אויםגעשטאנען איז מען װעלכן פון בערװאנדערער,

 האט קאצװירט א אין קאמונע׳ א אין ערגעץ אוטשאםטאק, אויפן
 טראקטאריםטן), דא װערן חברה ע5(א גײן געװאילט, ניט פארן ער

 לײ- פנאפ געקאנט האט ער — שיקן געקאנט ניט אים מען האט
 האט אפגערעדט, שוין איז אריפטעטיק פון און שרײבן, און ענען
ם געהי^ץ־טרייב, אויפן געשיקט אים מען  שװארץ־ארבעטער א̂י

 טי- אין זזויז בלאק-בעטאנענע גרויםע ערשטע דאס בויען ביים
 אבער ם׳איז האלץ־העקער. א פאר געמאכט אים מען האט כאנקע,

 גע- ^אנג זיך האט מען יאט. ױנגץ קײן פאר ניט תבליה קײן
 שא־ אויף אים שיקן ניט צי אים שיקן — דעה דער מיט שצאגן

 אוים־ זיך אונטערציען, פארט זיך ער װעט אפשר פער־־קורם;.
 אנגעהויבן זיך האט ער און געשיקט׳ מען האט באריםן ? י^ערנען
שאפער. א^פ ^ערנען

*

 ארום יאר 10 אין איצט׳ באריםן, מיט איצט שמועםן מיר
 א בארים שוין איז איצט בירא־בידזשאן. אין קומען זײן נאך

 דורכ- איז ער ״אידהאנד״. אין אויטא־גאראזש אץ פון פארװאלטער
 א פון שאפער א שאפער-םטאושאר, א — םטאדיעם ע5א געגאנגען

 בײם בריגאדיר א אויטאמאיייצ, ילײכטן און לאםט-אויטאטאביצ
 א שוין האט ער גאראזש-פארװאלטער. א ביז אזוי און רעמאנט

 מײ- דיג’־חדשימ6 א מײרעלע׳ -יאריג7 א — קינדער צװײ פרוי,
 גוט, גאנץ משפחה זײן מיט געבט אײנגעארדנט, איז ער דעצע.

 אי־ איר צו איז איב׳ זי האט ארבעט, זײן מיט זיך םפראװעט
 אויס- איז ער געװארן. פרעטירט טא̂י עטלעבע איז בערגעגעב;,

 באװאוםטזיני־ א איז בראדםקי קו^טורעל. פאי^יטיש׳ געװאקפץ
 בראד־ װי אזעצכע׳ געגנט. פון פאטריאט הײםער א יירגער, גער
צ געגנט אין מיר האבן םקי, אויםנאם. קײן ניט איז ער פי

 האט ער און געגנט דער אין ער ארבעט נאכאנאנד יאר 10
ער: דערצײלט דערצײלן. צו װאס םך א
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 דורכגעגאנגען ■װאםערן 5■םיי זײנען יארן דאזיגע די פאר —
 בי־ געװארן איז טיכאנקע פון בידזשאן. און בירא אטור, איבערן

 הײז־ אלטע די פון זכר א געפינען צו כמעט שװער רא-בידזשאן.
 זע און געגנט דער איבער מאשין רער מיט ארום פאר איך קעם.
לעבן. נײ א ישויים, נײע

 פלעג איך װען טעג, יענע מיר זיך דערמאנען איצט אט —
 עפעם דא ארױםקומען ם׳װעט — געדאנק מיטן שלאנן אליין זיך
 טײגע, די בײקומען װעלן ׳מענטשן, מיר, — װעמען װער ניט. צי
 בין שטענדע און ? אונז — זײ אדער בלאטעם, די קאמארן, רי

ב—נײלעבן
 10 נאך איצט״ און זײ. — מיר אז — אויספיר צום געקומעז איך
ויז ניט חשבון דעם איך מאך יאר,  קאסטױמען װיםל דעם פון ב̂י
 װעלכע מעבל, יװעלכע װעש, פאר װיפל שיך, פאר װיםל האב׳ איך

 גאסן, דא זיינען װיפל — צו אויך קומט חשבון צום — דירה,
 דאם און — מאשינעם טראקטארן, קאלװירטן, וױפל ■הײזער״ װיפיצ
 וויצדן אמאל דעם אויףז איצט שטײט װאם דעם, מיט צוזאדען אלץ

 אײגענע□ מײן אויףי אויך טײלוױיז איך פארשרײב אלץ •ארט,
 פונדאמענט א מען שטעלט אונזערס. — מײנם איז דאס חשבון.

 פרײד. גרויסע א פרײה א מיר בײ דאם איז שטוב׳ נײער א פון
 פאדגלײב;... קײן און װערטער קײן גארניט קלעסן עס אז נו,

 און גאם אינמיטן ערגעץ איװעק זיך שטעלםט גאם, א דורך גייםט
 דא װאם זיך, דערמאנםטו הארצן אין פרײד מיט שטאלץ, מיט
 אפשר ? הא פרײד, א ם׳איז איצט. ם׳איז װאס און געװען .איז
? ניט

 איבער־ די װי עפיזאח, פארשײדענע גערײנקט בראדםקי
אי־ די װי שװערייגקײטן, די העגן געקעמפט האבן זואנדערער

 קאנט, באהערשטן ניט נאך דעם באקומען יב5י האבן בעחואנדערער
עפיזאד: אזא דערצײלט ער געגנט. די

 זינק.ען. טראקטארן רוי־ערר. פלאםטן אלערן טראקטארן —
 זריעה, צופירן טראקטאר צום צוםארן ניט קאנען אױטאמאשינעס

 פארקעםט מאשין׳ דער אונטער בלאטע אין ארונטער זיד לײגםט
 צו מען קומט אװנט אין שפעט געװארן. קאליע איז עפעש זיך,
 איבער־ באראק. אויםגעבויטן נארװאם ערשט צום פלאטלע, דער

 םטא־ אין דאך ׳װאוינען מיר :געלײגט זיך שלאפן אייז געכאפט
 טײך זײט יענער פון — אנטקעגן אמור. פון ברעגן די בײ לינםק,

 פארטראכטען אפשר װײםט״ װער םאמורײען. יאפאנישע די —
 אױפגעקוטע־ לאנג ניט ערשט דעם זײ הערן געװיס עפעפ... זײ

 אודאי זײ ם׳איז מאשינעס. און טראקטארן די פון גערויש נעם
ױם^זן װעלן קאנען זײ הארצן... צום ניט  דארױ הארב... זײער אר
 גיט זיך כזען לײגט ערד. פלאםטן אויפיגעהויבענע די היט; מען

 בײנאכט שטײט מען און האנט אין ביקםן נעמט מען שלאפן.
 דעזשור־ און װײניקלעו געװען זײנען מענטשן װאך. דער אױף

 און ?צפטע. גאנץ יערן אויוי אויםגעפאיצן זײנען אזעלכע םטװעם
 סאװע- אונזער אויף מידקײט. פון געטראכט דעמאלט האט װער

 יא- די פון ארויפטרעטן לאזן עמעצן דעץ מיר יװעלן ערד טישער
!דעריצעבן ניט קײנמא^ דאם װעלן זײ !מאטורײען פאנישע
 געװען ם׳איז ? נײן צי יארן, יענע שװער געװען איז —

 אין ארבעט, אן געטאן האבן מיר װײיצ אנגענעם, אבער שװער״
װאם בנין׳ א געבויט האב; מיר געגי^ויבט. האבן מיר װעלכער

רעשטאװאניעם. די פון ארויםגעזען שוין אים האבן מיר
•'׳׳ .1 ' י

!ארויםגעקומען ם׳איז יא,
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? ״איקאר״ דעם פעלט טאקע־װאם
 טעי10 דער פאר ,1934 אקטאבער, אין צוריק, יאר פיר מיט

 פאר ארטיק^ אן אנגעשריבן איך האב ״איקאר״־קאנװענשא;,
 ? ״איקאר״ דעם פעלט װאם :נאמען דעם אונטער ״נײלעבן״

 געװאלטיקער דער אויף אנגעצײגט איך האב ארטיקל יענעם אין
 אויסקריםטאי^יזירן פן5העי אין שפילט ״איקאר״ דער זואס דאל

 םאװעטן־פארבאנד דעם צו טאםן אידישע די פון םימפאטיעם די
 ,5רא דער אױף* םאװעטךפארבאנד; פון פרײנט פאר מאכן זײ און

 אידישע די צו אמת דעם ברײנגען אין שפילט ״איקאר״ דער װאס
 אנװײזנדיג ;בירא-בידזשאן איז דערגרײכונגען די װעגן מאםן

 םאװעטן־מ^וכה די אזוי װי בײשפי^ דעם אלם בירא־נירזשאן
 און פעלקערשאפטן אלע פון פראגע נאציאנאלע די געלײזט ד,אט

 האב איך פראגע. אידישע די פארענטפערט אויך האט זי אזוי זוי
 שפילט ״איקאר״ דער װאס ראל, באדײטנדיגער דער אויף ־אעעװיזן

 קאמף אין מאםן אידישע די פאראײניגן ^אנד אין דא העלפן אין
 איך רעאקציע. און פאשיזם אנטיםעמיטיזם, געגן מלהמה, יעגן
 אזא װאס דאס, קומט װי — פראגע די געשטעלט דעטאלט האב

ע אידישע נוצלעבע און •װיבטיגע  מער מיט ניט װאקםט אמאניזאצי
 א־ י צ א ז י נ א ג ר א ״איקאר״ דער איז װאם פאר און טעמפא

 דאם אונטער בכױן שטרײך איך הינטערשטע^יג? נאך
 פרעםטיזש, שײך איז עם װאם װײא ״אמאניזאציאנעל״ װארט

 איז דעם אויף גאם, אידישער דער אויףז ווירקונג און אײנפלוס
 שטאט. אזא אויף אנװײזן קאן איך בא^אגן. צו זיך װאס ניטא

 האט ״איקאר״־ארגאניזאציע די װאו למשל, אנדזשעלעס, לאס װי
 גוזמא, קײן זײן ניט װעט עם און פרעסטיזש געהױבענעם א גאר
 אײנפ^ום ברײטערן א האט ״איקאר״ דער אז זאגן, װעצ איך װען

 אידישע אנדערע װעלכע אירגענד װי גאס אידישער דער אויףז
שטאט. אין ■ארגאניזאציע

ן2 ב ע ל )1938 (אקטאיער, ײ

 זײנען אנתשעלעם לאם אין אפי^ו אז זאגן, אבער מיר לאנען
 צופרידן זײן מיר קאנען ? שטארק גענוג ארגאניזאציאנע^ מיר,
 אין פארמאגן מיר װאם מיטגי^ידערשאפט, צאצ דער טיט

 מיר אויב און זאגן. ניט דאם קאנען מיר נײן. ? אנדזשעלעס
 פארמאגן מיר װאו אנדזשעלעס לאם בנוגע זאגן ניט דאם קאנען

 פאר- גרינג זיך איז אתאניזאציע, לעבעדיגםטע און געזונטםטע די
 שטעט. אנדערע אין ״איקאר״ מיטן האי^טן מיר אזוי װי צושטעלן,

 — הײנט אויך װערן געשטעלט קאן פראגע זעלבע די אז אזוי,
 ניט מיר װאקםן װאס פאר ? ״איקאר״ דעם פעלט װאם טאקי,

 ״איקאר״ דער אז מען׳ טוט װאס פראפארציע? גרעםערער א אין
 קאנען זאל ער און שליאך ברײטערן א אויף ארויםגײן קאנען זאל

 זײנען װאם אידן, טויזנטער הונדערטער די אט זיך צו צוציען
 םימפאטיש און םאװעטן־פארבאנד דעם צו געשטימט םימפאטיש

 הונדערטער די פון אפגערעדט שוין ? ״איקאר״ פון ארבעט דער צו
 פון פרײנט פאר מאכן נאך דארפן מיר יװעלכע אידן׳ טויזנטער

םאװעטךפארבאנד.
 לעצטע די אין אז צוגעבן, און אפנהארציג זײן דארפן מיר

 געלעגנהײט; אײניגע אויםגענוצט שונאים אונזערע האבן יאר צװײ
 מאםן. אידישע די פון טײל גרויסער א פון מוחות די פאר׳םט׳ען צו

 פרעםע אידישער דער פון אטאקעם די זינען אין דא האב איך
 בירא־ קײן דעלעגאציע ניט־געשיקטער דער וועגן ״איקאר״ אויפן

די אויםגענוצט ברײט אויך האט פרעםע אידישע די יידזשאן.
 די אויח דורכגעפירט האט סאװעטן-מלוכה די װאם פראצעםן,

 או׳ן פאשיזם פון אגענטן טראצקיםטן, קאנטר־רעװאלוציאנערן,
 אין דעלעגאציע דער װעגן װי גוט, אזוי פונקט איז שעדיגער.

 אײנ־ די אז געװאוםט, גוט גאנץ שונאים די האבן בירא־בידזשאן,
אינ- די װייל דערפאר, געװען איז ניט־פארן זײער פון םיבה ציגע
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 אנגע־ אזא בײ און אומזיכערע אן איז פראגע טערנאציאנאלע
 רײדן צו אומזין אן ׳פשוט איז לאגע, אומזיכערער שטרײנגטער

 אויפן פארן זאל אמעריקע פון דעלעגאציע א אז דעם, װעגן אפילו
 די װען אז גוט, גאנץ שונאים די אויך װײםן אזוי מזרח, יװײטן

 גןאנטער־רעװ^וציאנערן די אױםגעראמט ה$ט םאװעטן־מלוכה
 ניט געװינם א געװען ד^ם איז לאנד, אין זיך בײ פאשיםטן און

 װאױלזײן דטם פאר אויך נ^ר בכלל, סאװעטן־פארבאנד פארן נ־<ןר
ס^װעטן־םארבאנד. אין טאסן אירישע די פון זיכעויקייט און

טראצקיםט; די װען אז גוט, גאנץ װײםט פרעסע אידישע די
 מאכט די פארכאפט װאלטן פאשיזם פון אגענטן אנדערע די און
 זוי געגאסן דארט בלוט אידיש זיך װאלט סאװעטן־פארבאנד, אין

 אמת׳ע די צעררײט זײ האבן ר^ך׳ און ד$*ם, װײםן זײ װאםער.
 רעם צו האם און שנאה װעקן צו כדי טיםאינפארמירט, פאקטן,

 םאװעטן־םארבאנד, פון פרײנט די מיר, האבן םאװעטךפארבאנד.
 דא ? פארליימדונגען זײערע אויח ענטפער געהעריגן דעם געגעבן

 אונ־ געגעבן האבן מיר אטת, דורכרײס. אונזער צונעבן מיר מוזן
 און פרײהײט״ ״מארגן דער אין פרעםע, אונזער אין ענטפער זער
 מכח איז װאם ^בער׳ דעם. אויח געאגירט מיר האבן ״נײלעבן״, אין
 ? פרעסע אומער ניט לײענען װאם אידן׳ טױזנטער צענדליגער די

 פאר׳- זײנען װאם אידן׳ טויזנטער צענדליגער די מכח איז װאם
 זײ צו פרעסע? אידיש/ג םײנטלעםג די לײענענדיג געויארן סט׳ט

דערגאנגען. ניט זוארט אונזער איז
אױםקלערונג־ אונזער אין אויסגענוצט גענוג ניט האבן טיר

 דורך אויםקאערוננען, אזעלכע פראצעםן, דערמאנטע די ארבעט
 ״איקאר״- דורכן פארגןומען געדארפט ה^בן װעגן, פארשײדענע

 און געט^ן ניט טיר ה^בן ר$ם לאנד. איבערן שטאט יעדער אין
 געדאנק, צום אונז פירט דאם דורכרײם. אונזער געװען איז דאס

גענוג. גוט ניט נאך איז אױםקלערונג־ארבעט אונזער אז
 זיך נעמט ד$ס אז רעכן״ איך ? דאס זיך נעמט װאנען פון
 אװעק מהלך היפשן גאנץ א שוין זיעען מיר כ^טש װאם דערפון,

 גײען ״איקאר״, פון פונקציעם די װעגן יאגריף אלטן אונזער פון
 לעבן אונז פון סך א צײט. איצטיגער דער מיט ניט אלץ נאך טיר
 גע־ איז ״איקאר״ דער װען אמאל, פון אילוזיע דער כײט אלץ נאך

 רי מאטעריעל העלפן צו ארגאכיזאציע אן אלס געװארן נרינדעט
 גערופ;, ד$ס מ׳ה^ט װי אדער׳ ים׳ זײט יענער אויף אידן

 זעלבע אט־די אז פארגעסן, מיר רוסלאגד. אין אידן די העלפן
 העלפן צו זײ געגרינדעט, זיך האט ״איקאר״ דער װעלבע פאר אידן,

 פונרעםט־ הילף. טאטעריעלע אונזער ניט מער איצט דארפן —
 אידישער דער אויף האבן איצט ״איקאר״ דעש מיר דארפן װעגן,

פריער. איז עס זוען װי נ־ער, נאם
 און אנגרײפנדיגער װערט פאשיזם דער װען איצט, םפעציעל

 דארפן מער, אל־ן זיך פארשפרײט אנטיםעמיטיזם פון געפאר די
 ״איקאר״ דורכן גאם. אידישער דער אויףז ״איקאר״ דעם האבן מיר

 טויזנטער און הונדערטער אט־די אריבערנעװינען קענען מיר װעלן
ח׳  אנ־ און פאשיזם פון געפאר דער פון אויסװעג אן זוכן װאם אי

ארגאניזאציעם. אנדערע אין ניט דאם קריגן זײ און טיםעמיטיזם
 װאש פאלקם־ארגאניזאציע, די אט װערן דארף ״איקאר״ דער

 טויזנטעי צענדליגער פון סיטפאטיע די אריבערגעװינען העלפן װעט
 סא־ פון זײט דער אױף שטײן און םאװעטן־פארבאנד פארן אידן

װעלן מלכות םאשיםטישע די װען צײט, דער אין ■װעטךפארבאנד׳

 האט ״איקאר״ רער םאװעטךפארבאנד. אויפן ^נפאל אן מאכן
 דעם זיך מיט ה^ט ער מאסן. אידישע די צו קוםען צו װאם מיט

 בירא־ פון בײשפיל רעם אויף צײגן צו אן זײ ה?<ט ער און אמת
 געזיכערט געזונט׳ גאר א שוין לעבן אידן די װאו בידזשאן,

 גע־ נאציאנאל״ אויך און םאציאל פאליטיש עק^נ^טיש׳ — לעבן
•סאנםטיטוציע םאװעטישער דער דורך זיכערט

 בלויז ארגאניזאציע די כזער ניט איז ״איק^ר״ דער קורצן, אין
 נוי־ און לעבעדיגע א אויך איז נ^ר אידן, אויסלענדישע די פאר
לאנד. אין ד̂־ אידן די פאר ארגאניזאציע טיגע

 פיל שוין ט׳ה^ט און אכזת׳ן אלטע אלץ שוין ד^ס דאך זײנען
 אלץ נ־<ןך זיך פ^דערט ד^ך דעם, װעגן געשריבן און גערעדט מאל

 אפילו ענינים ^ט־די װעגן אויפקלערונג גרונטלעכע און ברײטע א
 דעם פאר אפגערעדט שוין און מיטגלידער אײגענע אונזערע םאר

עולם. זײטיקן
 מײן נאך לויט װעט, ״איקאר״ םון פלענום קומענדיגער דער

 פראבלעם. דער מיט כל, קודם פארנעמען׳ רארפן זיך נ^ך, מײנונג
 אויפקלערונג־ און פר^פאגאנרע אונזער אװעקצושטעלן אזוי װי

 צופאסן זען דארפן רועלן מיר הויך. נויטיגער דער אויח ארבעט
̂ל ער אז ״נײלעבן׳/ חודש-זשורנאל, אונזער  דערגרייכן ?אנען ז־

 טאן. צו דאם לײענער. אידישע נײע טויזנטער צענדליגער נאך
 אינפארםא־ מער מיט פאתרעםערן דארםן זשורנאל דעם כגען װעט

 םאװעטן־פאר־ אין אירן די פון לאגע דער װעגן ארטיקלען טייװע
 דארפן װעלן ארטייזלען רי לענדער. אנדערע אלע אין און באנד

 די׳ פון — שרײבער אײגענע אונזערע פון בלויז ניט געשריבן זײן
 םרײנט הונדערט־פראצענטיגע םאר באװאוםט שוין זײנען װעלכע

 אידײ און שרײבער אזעלכע פון אויך נ^ר םאװעטן-םארבאנד, פון
 דעם ניט זיך אויף טראגן װאם טוער, געזעלשאםטלעכע שע

ס הונדערט־פראצענטיגע. פון שטעטפל  זשור־ דער אז מײנט, ד̂־
 ק^נען װעט עכ װאו טריבונע, ברײטע א װערן דארפן װעט נאל

 דער־ די װעגן זאגן צו האט װאם אײנער׳ יעדער װארט צום קומען
םאיװעטן־פארבאנ־ אין נרײכונגען
 פארשטארקן צו אזוי װי װעג, א געפינען דארפן װעט מען

 מיר ״איקאר׳/ דעם פון לעבן ^רגאניזאציאנעלע אינערלעכע דאס
 ארגאניזאציע־ דעם באפעסטיגן צו אזוי װי װעג א געפינען מוזן

 זאל ארגאניזאציע די אז װיל;, מיר אויב נויטיג איז װאם פאנד
פונקציאנירן. און לעין

 פאר־ דארפן װעלן װאם פראגן, רײע א נ־אך דא זײנען עס
 אפצו־ זיך זײ אויףי אוממעגלעך איז עס װאם און װערן האנדלט

 דערגרײכונגען םך א נזיט קומען מיר ארטיקל. אײן אין ישטעלן
 פא,■־־ אונזער פון אויפטו דעם מיט צופרידן זײן מעגן טיר און

 ארבעט אונזער מיט און ״נ״לעבן׳/ זשורנאל חודש שפרײטםטן
 צוםריד; ניט אבער זיך שטעלן מיר געביטן. פארשײדענע אויף
 אז װײםן, םיר װײל אויפנעט־^ן, שוין האבן מיר יװאם דעם, מיט
 די גרויס. געװאלטיג איז ״איקאר״ פארן ארבעט פון פעלד דאם

 ברײטערן א אנשטרײנגונג, מער אונז פון םאדערט צײט איצטיגע
 אײ־ אונזערע אין קל^רקײט טער און זאכן צו צוגאנג טיפערן און

רײען. נענע
 דורכצופירן װי װעגן רי געפינען װעלן מיר אז האפן׳ לאטיר

אופן. בעםטן דעם אויף פליכטן אונזערע
קאייפארניע) אנדזשעלעם, (לאם

״איהאר״ פון כאזאר נאציאנאלן פארן סחזרה צו שקם
1939 יאװאר, םוןס יארק נױ אין װערן דורכגעפירט װעט באזאר דער

ן28 ב ע ל ײ )1938 (אסטאבער, נ



ן ר אי ע ג ד נ ו ג ע ו ו א ב - ר א ק י א
װירדזש. ריטשמאנד/ פון בריװ א

 האבן סעפטעמבער, טן15 דעם דאנערשטאג,
ר ג ערשטן דעם געהאט םי נ טי ען מי ארדנ צו ײנ  א

גן דעם פאר ארבעט אונזער די ענ מ אן׳ קו  און םעז
ך דער כאטש ז באזו ט אי ער געװען ני ס, זיי רוי  ג

ז םעטרוג די אבער אי ײ שן באג װי ט־ די צ  מי
ער דער פ$ד גלידער ײטערדיג  געװען ארבעט װ

י ו ם, אז רוי ך אז ג ן אי  אז זיכער, װי מער בי
וי יאר, לעצטן װי פונקט ך אז אר אוי ־י  װעלן היי

ר ב אונזער טאן מי קאר״ דעם צו חו  אוין» ״אי
טן. אלע ר געבי רן װעלן מי  אלע איבעררעגיםטרי

דער אלטע טגלי רן און מי ײע. װערבי ר נ  װעלן מי
ף דעם פארגרעםערן ״ פון פארקוי בן ע ל ײ  און ״נ

ר ײטערן בבלל װעלן מי םבר ערע אוי  אונז
טן. קיי טעטיג

םעקרעטארין. לעזנער, מאלי

ארעגאן פארטלאנד, פון בריװ א
רכגעפירט לעצטנם האבן מיר  אן זייער דו

ג. אי:טערעםאגט; נ טי  די געװען איז ד$ם מי
ל סעזאן. נייעם דעם פאר דערעפעגוכג װיי  איז דער

ער ט הדיפט אונז קיי טיג ען טע צי צו ײנ  װאם אר
ע מער ײ דער נ טגלי ם און מי רו א  פארװאנד־ אזוי
ע אוינזער לען אצי ארכאניז קאר״־ אי ן ״  מאםן־ א אי

ז וואס באדועגונג. ך אי  ארבעטן, אנדערע שיי
ר װארטן ף מי װן. א*ײערע אוי קטי רע ר די  מי
ײטן ך גר קן זי שי ״ די אפצו װ עגן צ ז ז  קיי

שאן. רא־בידז עגן די בי ען ז נ י י ײט ז  אפגןך גר
ר װערן, צו שינלט ף ;אר ווארטן מי  א:־ די אוי

ן ע ג נ ו ז ״ ן װ שיף־קאמפאניע. דער פו
ע ײד , םי ר ע נ ײ םעקרעטארין. װ

 פראנציםקא, סאן פון בריװ א
קאליפארניע

רכגעפירט לעצטנס האבן מיר ער דו  אן זיי
טינו. אינטרעםאנטן  דער לעקציע• א און מי

ז לעקטאו־  וועלכער פאליאקאװ, חבר געװען אי
 דעמאקרא־ ״דער טעמע דער ;*ויף גערעדט האט

 קלאר זייער ענין דעם האט ער ■פראנט״. טישער
״ באהאנדלט שן, א פון ם  פון םײ טעארעטי
שן שטאנדפונקט, פראקטי

גן דעם בײ רי ענ מ ג קו ג טי ער פון מי  עק־ אונז
װע טי עקו ר װעלן ז אמלען ז;ץ מי ײנז םע א א װי  גע

קן צו כדי געלט םומע ײך שי גן א א די טנ ײ אד  ב
פן טשעק  פאר שולדן אונזערע פון חשברן אוי

״ בן ע ל ״איקאר״־ליטעראטור. און ״גיי

קאליפ. אוקלאנ״ פון בריװ א
״ רעדאקציע װערטע בן ע ל ײ ל איך — : ״נ  װי

־ טן28 דעם פאלגנדיגע. דאם באריבטן אײך  אוי
קאר״ אונזער האט גופט ײג ״אי  דורכגעפירט צוו

מעט װעטשערינקע, א װיד ער גע  ״נײלעיבן״, אונז
ר באטש און ז לולש ד; ב אי לי  װאקאציעס ד< צו

שר״נקטער, א געװען מונו. די אבער איז כא  שטי
ער געװען ע א זיי בענ עהוי  פיינאנ־ דער און ג

שטעלנדיגער. א דערפאלג ציעלער צופרידנ

טע ־יוון חבר  פראנ־ סאן •פון בייבעל פ. חבר׳
ף״ ציסקא קו אי אגן פיל האבן ״ ר ט ע  צום ב״ג

מיין אין אװנט. פון דערפאלג ך תאט אלגע  זי
ף״ פראנציםקא םאן דער קו אי ײער ״ ם ז  װארי
ש און ף אפגערופן חברי י ער או ע. אונז דו א ל נ  איי
װען איז רעזולטאט פראקטישער דער  װי גע

ר :פאלד״ט ם״ אלע פארקויפט האבן מי ײלעבנ  ״ג
 און אויםגא־בן, אלע געדעקט חודש, דעם פון
ז עם ר יװאם דאלאר, פופצן געבליבן נאך אי  מי

קן ך שי דא. איי
פרידמ»ן, ם.

״. פון קארעםפאצךענט בן ע ײל ״נ

ראזעל און לינדען פון בריװ א
ם טײערע קאר״ פון חבדי ר — : ״אי  דארפן מי

ט אייך אגן, גי ב אז ז לי ײסע די צו  װעטערן ה
ר האבן ײער מי ג ז י נ ײ ר געטאן. מאם װ  פאר־ מי

ך זיכערן ר אז אבער, איי  גוט־ »לץ װעלן מי
אנן. ר מ רן מי צט פלאגי  אונטער־ גרעםערע א אי

מונג, ע ך אזוי און נ י גי ו גג די ז מו ע טעדנ  אונ
רכגעפירט װעט ר װעלן װערן״ דו ך מי  נעם א זי
ט טאן ע גאנצער דער מי ערגי  ארבעט דער אין ענ
ען פון בוי ער ׳ קאר״ אונז ע. ״אי אצי אניז ארג

ר ש אויגזער אז האפן, מי  ״איקאר״־ברענט
ײן זועט  שטעט אנדערע אלע פאר מוםטער א ז
שטעטלעך. און

םעקרעטאר. מארא[, י.

^ פון בריװ א ק ד מ א ש א. ל. ח
ט — : הברים טײערע ײג ל ע ײג  איר װעט ב

ען עפינ ף טשעק א ג ע דער אוי ט  '$,29.97 פון סו
ע, פאר $13.50 אני־ דעם פאר $13.50 שפאני  ארו
ע אצי ע די און פאנו־ ז בעריג  פארקויפטע פאר אי
ז םומע די ראפלט ש א פון רעזולטאט א אי  בריט
ר װאס פארטי, דורכגעםירט. האבן מי

אג לעצטן ט ר האבן זונ ק, א געחאט מי קני פי
ר װעילכן ביי  ,$15 איבער געשאפן האבן מי

ר װאס פן פארנוצט האבן טי קוי צו ײנ  פעקל א א
פן חברים דזשאמעיקער ד< פאר שן אוי׳  שפאני

פראנט.
ר ך קאנען מי ך איי כטן,1 אוי ר אז ב^רי  מי

טיינג א געהאט לעצטגס האבן  עקזע־ דער פון מי
װ טי ״ קאמיטע, קו ג דעם ב נ טי  ׳מיר האבן טי

ט ר ארבעט. פון פלאן א אנכעצ״בנ  דער־ האבן מי
ר םפעציעלע א װיילט ע ר״ טע, ד  װעט װאם קאמי

רן ט אנפי ע דער מי  און מיטו.לידער פאר קאמפאני
ע א םובםקרײבער. ט ״ װ טע דרײער צ םי  האבן קא

ר ך וועט װאם דערװײלט, מי ט אפגעבן זי  דעם מי
ף ״, פון פאדקוי בן ע ל טע דריטע א און ״ניי מי  קא

ארבעט. קולטורעלער פאר
םעקרעטאר. ראמאנאװםקי, א.

יארק נױ פון בריװ א
ט לן פארגעניגן מי ד װי ך מי  אז מעלדן איי

ער אין ע אונז אצי אניז ך מערקט ארג פ־ אן זי אוי

 נאנױסט ״איסאו״ פון עהזעסוטױוע נאציאנאלע
 זיץ פון יזנילײ דוײסיג־יאױגז דעם צו נאקאל משה

טעטיגקײט געזעלשאפטלעכער
 באגריםונג פאלגענדיקע די אפגעשילט האט ״איקאר״ פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די

 לכבוד אקטאבער, טן5 דעם ׳טיקאגא, אין געװארן דורכגעפירט איז װאם פײערונג, דער צו
ארבע־ אידישער דער אין טעטיגקײט באלאלים מ׳טה חבר פון ױבילײ דרײםיג־יאריגן דעם
באװעגונג: טער

.1938 םעפטעטבער, טן29 דעם
— : באקאל רזבר טײערער
ט ד מי ר״ ר האבן פ ען מי מ ענו פג נייעם, די אוי

ײערונג א דורכגעפירט װערט שיקאגא אין אז  פ
ער אײער פון אריג םיג־י ײ  געזעלשאפטלעבער דר

ט. קיי ר טעטיג קן מי ך שי ״ םן אונזער א ״  ה
 יארן כך א םך, א גאך זאלט איר אז וואונטש,

גיין ט אנ טעטיגקײט. אײער טי
םן, מיר ײ  צוגעטראגן פך א האט איר אז װ

ט ע אימפעט, אייער מי ט און ענערגי ײ ה ריי  ט
קאר״ דעם פון ארבעט דער צו ן ״אי  שיקאגא. אי

ן איר האט ארויםפארן אפטע אייערע דורך י ו  א
 ״איקאר״ פון ארבעט דער צו סך א בײגעטראגן

ע די אין מיג שטעט. ארו
אמען ט צוז ט פילצאליגע אײערע טי  פריינ

ען ר״ ר פ ך מי ט זי  עס און טוב ױם אייער מי
ר אז יאגער, הייםעםטער אוכזער איז זאלן מי

ט ױם אזעלבע בי  סך, א נאך פײערן קאגען טו
ר אז ■:■ודן מאל סך א  געמײנשאפטלעך זאלן מי

ר ביז ארבעט אוגזער פירן  דערגרײטן װעלן מי
םן אוגזער רוי ט־קלאפ א דעדלאנגען צו ציל ג  טוי

פאשיזם. דעם
ך זאלן ע שטארקן זי ער  טײערער העכט, א״

ט שעפט באקאד• חבר  די פון ליבע דער אין מו
ײערע אנערקעגען װאם נזאםן,  פירעד. געטרײע ז
ך פאר זעצט ע, אייער װײטער אוי ג טי ײ ל־ז  פי

ט פרונטבארע און עגערגישע קיי טיג  לטובת טע
גן פילע די לטובת א,־ן ״איקאר״ דעם װיי  פ,־; צ

װעגונג, ארבעטער דער. ר וואו בא ט אי ײ  ז
זארטאן.

ט שאן בעםטן מי דז רא־בי  און בי
״ בן ע ל ײ ו,רוס, ״נ

 עקזעקוטיװע נאציאנאלע
״איקאר״, פון ^

סעקרעטאר. נאציאנא,לער אלמאזאװ, ש.
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שן האט ׳באזונדערם לעבונג״ װי  טוער אוינזערע צ
פן םגערו םטערונג סך א ארוי  רעקאמענ־ די באגיי

ע ױו גאציאגאלער דער פון דאצי ט עקו טע עקז מי  קא
גן דעם פארװאנדלען צו רי א ײ קאר״ הי אי  באזאר ״

אנאלער א אין מונג. נאצי ע טערנ ר אונ  האבן מי
ן י שטימט, שו  געהאלטן זאל באזאר דער אז בא
טאג, [או שבת פרײטאג״ דאנערשטאג, װערן  זוג

אר, טן29 און טן28 טן,27 טן,26 דעם אנו  .1939 י
ר דער צו צוטרעטן קירצלעך װעלן מיר ע ג טי  גוי

ת זאמלען פון ארבעט רו  באזאר דעם פאר םחו
ען און אנאנםן און םונג רי  דעם פאר באג

. באזאר־םאװעגיר
םעפטעמבער, טן12 דעם אזונט, מאנטאג

ר האבן כטן א זייער געהאט מי ט־באזו ג גו נ טי  מי
״ ר װעלכן ב  רעארגאני־ צו באשלאםן האבן מי

רן שן דעם זי טעט שטאטי ר און קאמי  האבן מי
ע די אנגענוביען דיג : באשלוםן פאלגנ

טער פון ברעגטש יעדער )1 ר״ ו ג י  יארק נ
 פון פארזאמלונג םפעציעלע א רופן ,תיכף זאל
דער אלע טגלי ט מי  שטא־ פון פארטרעטער א מי

שן אמלונ; די קאמיטעט. טי ען זאל פארז נ  אלם די
ב הוי ײעם דעם פאר אריבעט דער פון אג םעזאן. נ

״ )2  ברענטש יעדער זאל פארזאמלונכען די ב
ײלן ד טעטיגן איין דערמ  אלם חבר׳טע אדער חנ

ע דער פון פארװאלטער טגלידער־קאמפאני  און מי
טן א ײ װ ר צ  פארװאלטער אלם חבר׳טע אדער חי

״ פון בן ע ל ײ ליטעראטור־פארקויף. און ״נ
װײלן זאל ברענטש יעדער )3 ״ דער װ  אק־ צ
װע שן צום דעלעגאטן אלם טוער טי  שטאטי

קאמיטעט.
װײלן זאל קאמיטעט שטאט דער )4 די דער

קאםירער׳ פארזיצער, :באאמטע פאלגגדיגע
 קול־ פראטאקאל־םעקרעטאר, פיגאנץ־םעקרעטאר,

 און מיטגלידערשאפט־דיר-עקטאר טור־דירעקטאר,
״ בן ע ל  אלע די ליטעראטור־דירעקטאר. אוון ״ניי

שטעלן זאלן יבאאמטע  םעקרעטא־ דעם צוזאמענ
רן זאל און קאמיטעט שטאט פון ריאט פי  ימיט אנ

ע די ארבעט. גאנצער דער  װעט רעארגאניזאצי
 באלד אקטאבער, טן10 דעם מאנטאג, פארקומען

ער נאך פלענום. אונז
р ,״איקאר״־קארעםפ. אלחנן

 פארק עזבררי פון בריװ א
בענק רעד און

ט, טן31 דעם אװנט, מיטוױאך ם גו  האבן אוי
קאר״ יערלעכן אונזער דורכגעפירט מיר  ״אי

ט קאנצערט  מא־ םיי — דערפאלג גרעיםטן דעם מי
״ ראליש, ציעל. ם  איז אובטערנעמונג די פינאנ

ױ פראבטפולן דעם אין פארגעקומען  קאלאמ־ נ
א ױ בעלמאר, אין האטעל, בי רזי. נ שוי  די דז

רכגעפירט איז פראגראם  דעם פון געװארן דו
 און בראדין, מאקםים זינגער, פאלקם באװאוסטן

םטין, באװאוםטער דער י זלאטין. זעלדע ארטי  זי
ײער עולם דעם האבן  באגײםטערט. שטארק ז
ט פון פעםט־רעדנער דער װנ  חבר געװען איז א
שטײן, אב. ײזער נאציאנאלער עפ אי־ פון ארגאנ  ״

ף קאר״. ײן אוי ז רוף ז  געווארן כעשאפן אי
ז צופעליג טעטיגקײט. ״איקאר״ פאר $24.00  אי

״  מאל־ יעקב חבר געװען או-נטערנעמונג דער ג
ט,  אבער קורצע א געהאלטן האט וועלכער מו

ער רעדעי אײנדרוקםפולע זיי
מונג דער פון דערפאלג דעם פאר ע טערנ אונ

ר האבן ערע פארדאנקען צו מי  :שלאג׳לער אונז
ץ פאלאקם, רי פון שערמאן און גרעני בו  פארק, עז

םן א בעלמאר. פון קאמגינםקי חבר׳טע און רוי  ג
ט דאנק הארציגן און מ  לע׳ווין, מרם. און מר. קו

מער די טי ענ ײג ז יװאם האטעל, דעם פון א  אי
ן געװארן געגעבן אונז צן אי אנ פרײ. ג

כעקרעטאר.

םיטי קענזעם פון בריװ א
קן מיר ײך שי ף טשעק א דא א  דער אוי

א־ דעם פאר $15.00 ,$10.25 פון םומע אניז  ארג
ע  מאנאט א פאר $1.25 א;ון פאנד צי

״. בן ע ײל גן אוגז װעט איר ״נ לדי שו ט ר װאם אנ  מי
ך האבן ט פארשפעטיגט ביםל א זי  טשעק. דעם מי
סט איר ל, װיי אוי ר אז װ  װא־ געהאט האבן מי

ע ך און קאצי ן אי ט בי  שטאט. אין געװען ני
ר װעלן קירצלעך ך מי ״ קן א  עיטלעכע נאך שי

ע דעם פאר דאלאר אצי אניז  געלם דאם פאנד. ארג
ר האבן מונג אן פון געשאפן מי ע טערנ ט אונ  מי

שער א ק, לאנג גאנץ נאך פילם םאװעטי רי  צו
ב נאר לי םע צו װי ת גע בו ר האיבן םי ײך מי  דאם א

ט געלט קן געקענט ני ז שי ך יאןיצט. בי ן אי  בי
ן כאר אז זיכער, װי טער אבעיר  װעט קורצן אי

קט קריגן איר שי טשעק. א צוגע
אםאדטשי. ב

האליװאוד פון בריװ א
םעפטעמבער, טן17 דעם אװנט, שבת

ד דער האט װאו ^לי קאר״ פון ברענטש ה  גע־ ״אי
 בען תבר פון געבורטם־טאכ טן50 דעם פײערט

ײן חבר ליין. ז ל װער יאן אי  לאנג־ און אקטי
ד יאריגער לי טג ך האט און ברענטש פון מי  זי
ט אלעמאל ײכנ צ ע םג ט אוי ײן מי  באשײדענער ז

קאר״. יפארן ארבעט גוטער זיײער אבער ״אי
ב ױם דעם צו ען טו נ י י מען ז שן, 75 געקו מענט

עז װעלכע פון צאל גרויםער א נ  פון געיװען זיי
רונג די משפחה. ױבילארס דעם ײע  צו־ איז פ

םן זךעם אן געװארן געגרײט  יויבילאר פון װי
ז עם און ם פאר אי שונג, א געװען אי  איבערא
ט איז ער װען ײד אן מי ר ם  גע־ געבראבט אוי

זאל. אין װארן
אן, חבד מ ט ײ אװנט, פון פארזיצער דער װ

דער די אז דערקלערט האט טגלי  האלי־ פון מי
ד ט האבן איקאר ברענטש װאו ײד מי  בא־ פר

ײן פייערן צו שלאםן , יאריכן 50 ז י לי בי  ױ
קן מעגלעכלן״ט די האבן צו כדי רי ד םצו ם אוי  אי
פארדינט. האט ער װאם אגערקענונכ, די

ײן חבר דער די באדאנקט האט ל טגלי  פון מי
ד או ױו אל  מע זואם כבוד דעם פאר ברענטש ה

ײלט  עד אז פארזיכערט, האט און צו, אים ט
ט װעט ײן מי  איקאר פארן ארבעט װײטערדיגער ז

ען צו זען ען, דעם פארדינ רוי ט  מען װאפ צו
איס. צי האט

לאר, פון פאטער דער בי ײן, אברהם יו  א ל
ײן אין האט יאר, 76 פון זקן  זאכ־ קורצער ז

ט רעדע לעבער ק םגעדרי כ די אוי ײגוג  עס אז מ
ײן קײגעם קומט ט דאנק ק  גוטע טאן פאר ני

ײן דארף דאם אז און ארבעט, פגאבע די ז  אוי
ז ער כאטש און אלעמען, אונז פון ױ־ א אי  צ

ז פיםט ט ער אי ר״ ן העלפן צו ג  איקאר דער אי
ארבעט.
רטמאן, חבד שטאט פון דירעקטאר דער קוי

ט ד>אט קאמיטעט, עצייג ף אנג י ער דער או טיג כ  װי
ט איקאר דער וואם ארבעט ד שאפן צו טו דיינ  פ

 די באקאנען צו א־ון סאװעטן־פארבאנד פארן
ע ברײטע ש די וי װי מאסן אי  פון פראגע די אז

אלע אנ אצי טן : ״ ה ר ע ד נ ט קאן מי ײז על ווערן. ג
פארזיצער. װײטמאן, א.
םעק• גאטםדאנקער, לאה

ר ב. נ. טן מי ײ ך גר רן זי פי רכצו  נאך דו
ם 3 טי אר ״. פאר געלט שאפן צו הויז־פ בן ע ל ײ ״נ

 ״איקאױי פדן ברענטש םײד איםט
אנדזשעלעם לאס אין

ד דער םט־םאי ג אי י װי קאר״ צ אי  לאם פון ״
ז װעלכער אנדזשעלעם, מאל אי ט קייג י ־ נ  הינ
בן, טערשטעליג ך האט געבלי  ערנסט מאל דעם אוי

ען מ ענו פג  נאציאנאלער דער פון רוף דעם אוי
״ דעם פאר פארװאלטונג בן ע ל ײ  נאענט פאנד. ״נ

ז דאלאר 40 צו ן אי י װארן געיטאפן שו פן גע  אוי
פן פאלגגדן ז $10 : או װארן געזאמלט אי  פון גע

שאפט א טגלידער ג מי נ טי ע די און מי בעריג  אי
מונג. אן בא ע טערנ אונ

לי, טן23 דעם שבת,  פארגעקרמען איז ױ
א. אין צװעק דעם פאר ארויםפאר אן  אנטערי

אן חבר מ ד ״ ר דער ז ע מ טי ײגנ  האט פארם פון א
ט םט, פלאץ דעם געגעבן גאר ני מזי  ער נאר או
ך האט םגעהאלפן םך א אוי  דעם מאבן צו ארוי

גן א פאר אװנט די ענ ײ װ דערפאלג. צ
רכגעפירט איז עם ײער געווארן דו  אינ־ אן ז

ך האט עולם דער און פראו״ראם טערעםאנטע  זי
ט ארוו״ל ז געטאנצט און פ  דער אין שפעט בי

נאבט.
ט דער פ מט כה ישר הוי שער דער קו  ענערגי

עדע פון באשטאנען איז װעלכע קאטיטע,  אונז
ע ױו ן, :חיברים אקט י , פי אן מ ד ײ דרוף, חבר ז

טע קאפלאיו. ח־טע און אראנאװ ח׳
 הברים פאלגנדע די

1.00 — —קעלבערי
1----------גלײזעיר .2 5

שמאן  2.00 —- — ריט
1.50 — — שײפער

1---------------פיין .0 0
מאן 1----------באנ .0 0
אן מ ד 1.00 ------ זיי
1----------אראנאװ .0 0

ט האבן ל ע טיי ש ע ע  :בי
1.00 — ראזעגפעלד

 1.00 — — דריטץ
און מזאה

װפקי ױבארטא 1.00 ל
ש ט די ײ 5----------נ 0.

.50 — װאלפסאן
8.50 — קלײנגעלט

רע־טאר. קולטור קאפלאװ, ח־ט< די

אין פארט
״ניטנעדײגעט״ סעמפ

 מיט אנשעפן זיך אדיף אפרו, פאר
 דער אויןז זיך דערפרישן אויפ געזונט,
 קעמפ אין פארט — לופט פרײער

״ניטגעדײגעט״.
 אפן איז קעמפ דער

יאד. גאנץ א
 — ״נידגעדײגעט״ קעמפ אין װאך א

בײנער. די אין געזונט א איז
-
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 פון דורכגעפירט אװנט שײנער א
 בעט־ אין איקאריםטן גרופע א

העמפשײר נױ לעהעם,
ײנט 50 ארום קאר״ פון פר אי ך האבן ״  זי

ז אין אמערמאן חבר׳טע ביי פארזאמלט י ו ײ ה  ב
שן געדעקטע  װעטשערינקע. ״איקאר אן צו טי

 םלא־ הבר געװען איז אװגט ׳פון פארזיצער דער
ם, ױ דעם פון ני ק נ ״איקאר״. בראנזזוי

 ערשטע דאם געגעבן האט פארזיצער דער
 פאװער, חיבר שרייבער, פראלעטארישן דעם װארט

פן האט וועלנער םגערו ם ארוי רוי םטערונג ג  באגיי
ט ן מי ״ ט דער װעגן רעדע קורצער ז קיי ג טי כ  װי
 װי דעם, װעגן און איקאר״־ארבעט דער פון

וי ד אז ך דארפן מי ען זי ט פריי  גליקלעכן דעם מי
שע די פון לעבן דן םאװעטי ן אי  ערשטער דער אי
ער און ציג ײנ אמער א ע אויטאנ  אין טעריטארי

שאן. רא־בידז בי
ט פון אקם חבר קאר״ װערנאן מאונ  האט ״אי

ט און דעקלאמירט ר״נ ען האט אבראשין פ עזונג  ג
שע  זייער האט פראגראם די לידער. סאװעטי

עולם. דעם בא אץיםגענומען
מט דאנק םפעציעלער א םטן די קו קארי  אי

 און םאפי חבר׳טע םלאנים, זייבלם, שגײדער,
ע די און פר״דל חבר׳טע ג  איקארניקעם ױנ
םעניק.

 די האבן פארזיצער, פון אפיל דעם נאך
ציג בייכעטראגן פארזאמלטע אנ װ  פאר דאלאן־ צ

״איקאר״• דעם
ם דריקט קאמיטע אראנדזשמענט די  א אוי

 פאר איבערמאן הבר׳טע דער צו דאנק הארציגן
ז איר געגעבן האט זי װאם דעם, י  פאר און הו
ײט האט זי מאם דעם, עגר  געשמאקע אלע צוג

ף מאבלים קן צו אוי  אלע די עולם. דעם דערקװי
וי האבן פארזאמלטע ט אז  אז פארבראכט, גו

ך האט קײנעם ט פשוט זי  פארלאזן געװאלט ני
ז פארבראבט געמיטלעך האט מען פלאץ. דעם  בי

ען אלע און נאכט, דער אין שפעט ײנ  אזועק ז
ט  א!יג־ און שיינעם א פון עריגערונג דער מי

ט. טערעםאנטן װנ ״איקאר״־א
קאמיטע. אראנדזשטענט די

 װעגן באגײםטערונג מיט בריװ א
 אויגוסט־סעפטעמבער דעם

״נײלעבן״ נומער
 פון רעדאקטאר אלמאזאװ, ש. פרײנט טײערער

״ בן ע ײל  אייער דערהאלטן האיב איך — :״נ
״ פראכטפולע בן ע ל ײ ט־ פון אויםכאבע ״נ ם גו  אוי

.1938 םעפטעמבער,
ע װעגן שער־בלעטער די ע און כינ  שפאני
״ ;װאונדערבאר זעגען לן און רעדן ז  דערצ״
קען װי מער, ט זאו״ן מ׳  רירט עם װערטער. מי
ײך װעקט עס ;הארץ דאפ  געגן קאמף אין א

ם פאשיזם, טיז מי םע טי  מלחמוד די געגן און^ אנ
צינדער.

 יאםל קינםטלער, אייער און אןײך קומט עם
 צו ברענגען פאר דאגק גרויפער א ראשקאװיטש,

ע די ט ר״  װאוני■ אט־דיי מאםן אמעריקאנער ב
ען. דערבארע ענונג ײכ צ

טולמאן. א

״נײלעבן״ פאר באגריסונג
 זשורנאל אונזער הארציג באגרים איך

״, זשורנאל בן ע ײל ם פירט װאם ״נ כ־ די אוי װי

ע טיגע קצי ע פארשפרײטן פון פונ  אינפארמאצי
שן װי ע די צ ט ר״ ע כ ש די  בירא־ װעגן מאםן אי

שאן דז םאוועטךפארבאנד. װעגן און בי
ײן שיק איך םונג מ רי  חבר אנדענק אין באג

 יבירא־ פאר ארבעט די ומעמעין הערבםט, י.
שאן דז ז בי וי געװען אי טייער. אז

איל. שיקאגא, הערכםט, א. מרם.

 דעד בײ ״איקאר״ בראנזוױלער
ארבעט

װילער דער  דורכגעפירט, האט ״איקאר״ בראנז
אג ט  אונ־ אן טן,30 דעם םעפטעמבער אוונט. פר״

 האבן פארזאמלטע די שפאניע.. פאר טערגעמונג
פן רעדנער די אויםגעהערט טע׳ גרעםטן מי  איג

איבערהויפט רעכ. ז ׳  בא־ כעװען עולם דער אי
ט ר ע ט פ ם ש. ח׳ פון ג״ װ׳  האט עי רעדע. אלמאזא

 ׳ געפן ענגלאנד פון פארראט דעם װעגן גערעדט
טשעכאםלאװאקיע.

 בילד א געגעבן האט װעטעראן שפאנישער א
ן לאגע דער פון שפאניע. אי

ך האבן ע׳ם  די רעדעם קורצע געהאלטן אוי
ם: רי ב ן, :• ח קי י שטיין י. הי דר, און גאלד

שאצאװ. ל.
 פאר דאלאר 50 געװארן געזאמלט איז עם

בריגאדע. לינקאלן א״בראהאם דער
___________________is .איקאריםט

טרויער־רעזאלוציעם
דער די טגלי  ברענטש ״איקאר״ דעם פון מי

םאן, פון םין, מעדי םקאנ קן װי ם דרי ײער אוי  ז
ע טיפםטע מפאטי עדע צו םי ע זיי י  חברים לי
ס ף ראבינ םן דעם אוי רוי ק, ג מגלי  האט װאם או

ײ ט דעם דורך געטראפן ז י ר פון טו ע ״  ׳אויינציק ז
נ ד, לי ל. קינ ײן ערע דוד׳ אטדענק. ז

ײנער יעדער ף איז או^ז פון א  גערירט טי
ר אומגליק״ דעם פון  חברים די אז האפן, מי

ען װעלן ראבינם עפינ ט א ג ס ר״  דעד אין ט
ט ק״ ג טי ע ערע פאר ט םטע זיי ליג אידעאלן. היי

איקאר. װיםקאנםין, טעדיםאן,

ערן מיר פן טרוי ער פון פארלוםט אוי  אונז
בן ז װעלכער יוױיט, משה אברהם חבר, לי  אי
ט דער פאר ״ םן צ םגערי  אונ־ פון געװארן ארוי

ײען. זערע ר ר  דער און פרוי די אז האפן, מי
ן אינגערער ו ט תבר פון ז ײ ען װעלן װ עפינ  ג

 פון ארבעט די נאכפאלגן אין טרײםט זייער
קאר״ שאן, פאר ״אי דז רא־בי  און פאשיזם געגן בי

א׳נטיםעמיטיזם.
״איקאר״, פילאדעלפיער

םעקרעטאר. ליאן, ם.

פן פון בערנהארט, םאל חבר קן הארצן טי  דרי
ד ם מי ער אוי ף טרויער אונז  גרויםין דעם אוי

ן פארלוםט ט דעם אי  ליבער אײער פון טוי
ט א ! מערי פרוי, ם ר״ םן אײער אין ט רוי  צער ג
ר העכםט דער אין געפינעין איר זאלט ע ג טי נ  װי

ט איר וואם ארבעט, עגונג. דער פאר טו באוו
בוגאיםקי. רחל ןןא הײם פרײנט, אייער

 טרויערט ברענטש ״איקאר״ םאנדיעגער דער
ף גן דעם אוי טי ײ צ רי ט פ  מערי חבר׳טיע פון טוי

ם דריקט און בערנהארט ט־ טיפםטן דעם אוי  מי
ף בערנתארד םאל חבר צו געפיל ײן אוי זנרויםן ז

 א פאר געװען איז מערי חבר׳טע פארלוסט.
ײט לאנגער  איבער־ אן און ן סעקרעטארי די צ

רין געגעכענע ע ״איקאר״• אין טו
ט ט, שװאבן איר אוין= געקוקט גי עזונ  האט ג

ך זי טר״ אוי ע ן געארבעט ג  פרא־ >}נדערע די אי
ארגאגיזאציעם. גרעםױוע

ען בעריגהארט חבר זאל עפינ ן טרייסט א ג  אי
 האט ער װי װעלט, בעםערער א פאר ארבעט דער
איצט. יביז אוונערמידלעך געטאן דאס

4םער בוגאיםקי, רחל

קאר״ פילאדעלפיער דער ם דריקט ״אי  אוי
ל עפי טג ע און פרוי דער צו טי לי מי עין ה. פא  ק

ײער פון פארלופט '^ויפן  פאטער« און מאן ז
קעין. ה. חבר

ן אז [,פהא מיר  נאבעלע. די נאכפאלגן דעם אי
עין חבר פון ארבעט טן פארן ק ג א״ני ר א  פראנט, פ

ט און פראגרעם פאר ה״ ריי  און. רעאקציע געגן פ
ש ײן װעט פינצטערני ע און פרוי ז לי מי א  פ

ף ן אנדעגק דעם ערן אופן בעםטן דעם אוי  פו
פארשטארבענעם. דעים

״איקאר״, פילאדעלפיער
[, ■ם א פעקרעטאר, לי

קן מיר ם דרי פן אונזער אוי ^ טי טג ל£7מי  י
ט טע און חבר מי אן א. חבר׳ מ ר ע ף פ״נ  דעם אוי

ײער פון פארלוסט  די זאלן באני. טאכטער ז
ער געיפינען עלטערן ט זיי ם ר״  פארטזעצן אין ט

ז װאם ארבעט, די ר אי  אלעמען אונז אוון אי
ט אזוי געװען אענ טייער. און נ

״א״קאר״ אוקלאנד

קאר, פעטאלומער פון מיטגלידער די מיר,  אי
־ן רי ם ד ער אוי ער טיפםטן אונז ן טרוי ד אז נ  מי
ער צו גדפיל רעד אונז אן, ראזע חבר׳טע, ט״ע  קאג
פן גן אוי טי ײ צ רי ט פ ר פון טוי  געטרײעך אי

ר קאגאן. דישא הבר און מאן ך דריקטן מי י  או
ם ל אוגזער אוי עפי טג ײן צו מי ן ז ו קטאר דר. ז  װי

א[ ״ אי • ל
ן ױבי־ גוטער א געװען איז קאגאן חבר  או

ד אייבערגעגעבענער א לי טג ן איקאר. פון מי  אי
 איקאר־ דער פון אינטעדעסן די אוין אררעט דער

עגונג ארבעטער דער פון און באװעגונד. װ א  ב
טע באליבטע אונזער זאל אלגעמײן אין  חבר׳

ען. טרײםט איר באגאן ראזע עפינ ג
״איקאר״ פעטאלומא

םעקרעטאר. טילון, א

ל דער װי קט איקאר פון ברענטש בראנז  דרי
ם ל אוי טגעפי ער צו מי רין, געטר״ער אונז ע  טו

 פארלוםט, דעם אויףו עמראן, גאליא תבר׳טע
טן האט זי װאם ט דעם דורך געלי י ר פון טו  אי
קיאמינםקי. אנקל

ען זי זאל עפינ  ארבעט דער אין טרײםט א ג
״איקאר״. פון

םעקרעטאר. יעניעמאװםקי,

םינעטער פון מיטגלידער די מיר, קאר םינ  אי
ערן ברענטש, ט דעם אריןפ טרוי ער פון טוי  אונז

ד, לי טג רקין. חבר׳טע מי ר םי קן מי ם דרי  אוי
רקין מאקם חבר מאן איר צו םימפאםיע  אוך םי

קיגדער. זײערע
 איקאר, ברענטש סינסינסינעטער

טענענהאלץ. מ. ן1א םויפער מאקם
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SOL PEARL

“Choke the J e w !”
44The Jews Under the Tsar” )( A  Chapter in the Series

to be served. T hey  took w hatever th ey  could lay  th e ir 
hands on. B akeries w ere em ptied , shelves in foodshops 
were cleaned out, and in m any a house the fam ily  was le ft 
w ithout th e ir m eal because of the ravenous ap p e tites  of the 
soldiers who were b ille ted  th e r e . .

A fte r  the soldiers ate all they  w anted they  w ent into 
the stree ts  to look fo r beer and for women. No young 
woman dared  to make an appearance in the s tree t a t th a t  
time for the soldiers sp ared  no one. T here  was no woman 
d a rin g  enough to pass w here a g roup  of soldiers were con- 
g regating . As to beer the soldiers did not w ait to be in- 
vited. W here the bar-room s were closed the soldiers did 
not hesitate  to break in and to help them selves to any th ing  
they  could find.

T he rum or sp read  th roughou t the city  th a t soldiers 
were p illag ing  and th a t sto res and taverns would do b e tte r 
if th ey  had th e ir doors closed. In  some cases the soldiers 
passed by a closed store for the sim ple reason th a t they  
did not expect to find any th in g  there .

O utside of the soldiers the stree ts  were alm ost deserted . 
T he fear and the continuous ra in  drove everyone indoors. 
B ut even in the homes the people did not feel quite safe. 
T hey  well rem em bered th a t on sim ilar occasions in p re- 
vious pears people were beaten up in th e ir own homes and 
women folk fa red  very  badly . I t  was the  especial w orry  
of p a ren ts  to hide th e ir  young daughters. I t  was also quite 
common to disguise young g irls as old women— all with 
the purpose of saving them  from  the soldiers.

N isei D on was one of those Jew s who were the excep- 
tion to the rule. H e did not feel any fea r, fo r he was a 
s tra ig h tfo rw ard  m an and he was sure th a t no one could do 
him any harm  if he was not gu ilty  of any wrong. H e did 
not try  to close the doors of his tavern . On the con tra ry , 
he kep t them  wide open, and stand ing  in the doorw ay, lie 
smiled to the passing  soldiers. H e knew th a t under such 
circum stances he was running  the risk of having  a g rea t 
deal of beer consumed w ithout g e ttin g  any paym ent for it, 
but to th a t he was resigned. I t  was to him a form  of 
tribu te  which one was com pelled to pay  to sa tis fy  the th irs t 
of the T s a r ’s arm y. H e took it good hum orously, saying 
to his fam ily, “T hey  are going to take it anyw ay, then  why 
should I kill m yself over i t ? ”

In  a short while the tavern  was crowded, and kegs of 
beer were being em ptied one a f te r  another. T he sp irit of 
the  soldiers was rising, and they  kep t on comm anding, 
“O ld man, some more b e e r!’’

T here  was som ething in th e ir behaviour which a ttested  
th a t in sp ite of th e ir unbrid led  a ttitu d e  to everyone, in 
spite of th e ir outspoken enm ity to  the Jew s, they  somehow 
could not overlook the fac t th a t  the  old Don had the  bear- 
ing  of a p a tria rch  and th a t he could not be tre a ted  with

r I ЛН E fa ll m anoeuvers of the arm y in the vicin ity  of the 
city  of R— —- b rough t together an endless stream  of 

m arch ing  m ilita ry  forces including in fan try , cavalry , a rtil- 
le ry , all so rts of uniform s, and the g rea tes t varie ty  of field 
■equipment. F o r days they  k ep t on m arching, rum bling 
th ro u g h  the city  s tree ts  in the ea rly  hours of the m orning, 
a ll day  long, and even in the dark  of the n ight.

I t  was in the m idst of the ra iny  season. D renched  to 
th e ir  v e ry  bones, the m archers p resen ted  a p itifu l spectacle. 
I t  seemed, how ever, th a t  the ra in  did not succeed to 
dam pen the sp ir it  of the  young men in uniform , fo r young 
■men are no t so easily  depressed. T here  лгав singing and 
w histling , which m ay, however, have been due also to the 
■strict o rders given the m archers not to look like “babas '' 
,(o ld  wom en).

Those in command of the arm y knew too ллте11 the 
value of m ass intoxication as a means to bo lster not only 
th e  sp irit of the  soldiery , but for the purpose of w inning 
the adm iration  of the  civil population as well. T h e  m arch 
■of the  arm y had to be given the appearance of a holiday 
affa ir. T h e  soldiers had  to look sm art. T h e ir m artial 
sp ir i t  had  to ap p ea r undam pened bv the elem ents, no m at- 
te r  how try in g  they  m ay Ьалге been. T he arm y луав even 
handed  b ra n d y  on ce rta in  occasions. As clum sy as the 
T sa r is t m ilita ry  m achine was generally , it d id  not fa il, how- 
ever, to  stick  to  th is maxim, m aking the  best im pression 
upon the  m an in the stree t. T here  was a subtle ob jectN e 
behind th is— to drive te rro r  into the h ea rt of the average 
citizen , to m ake him fear the m ight of the  arm y, to make 
him  realize th a t the T sa r  луаэ om nipotent and th a t his arm y 
was invincible.

I n  o rder to fu r th e r te rro rize  the populace the arm y took 
m any  liberties while passing  through villages, towns and 
cities. T h ey  laid  bare m any a field of ripen ing  corn. T hey 
took advantage in going th rough the  fam ous fru it belt. 
M any an o rchard  was com pletely denuded of fru it as if it 
were visited by a locust. T he m erchants would usually  
rush to have th e ir store shu tters  down while the arm y was 
passing  through  town, fo r it was quite custom ary fo r the 
soldiers to  fo rge t to pay fo r w hat they  took. All th a t led 
rthe people to be generally  apprehensive w herever a p a r t of 
th e  arm y m ade an appearance in th e ir section. I t  was bad 

,enough when the arm y \vas on the m arch, fo r then it \vas 
. quite a common th in g  to have windows sm ashed and mis- 

siles d irec ted  a t passersby , b u t it л\׳ав still worse to have 
the arm y bivouaced in a given spot.

I t  was on the  fifth day of the ceaseless flow of the uni- 
form ed hordes when the o rder was given to h a lt and some

*thousands of H u ssars  were let loose on the city of R -------.
I n  a m inute all was confusion. T he drenched soldiers 
ru shed  into stores, taverns, and homes. T hey  did not л\־ак
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which was filled with the stench of beer, oiled boots, and! 
with the deafening yells of the drunken hoard. The little  
girl was the daughter of the old man. She was standing 
all the time behind the door leading from the bar-room to  
their apartm ent. She did not dare come in, but when she 
heard her father scream she rushed in ju s t in time to see 
the giant H ussar grab a hold of the frightened old man. 
She was terror-stricken at seeing her father raised into 
the air. She knew that he was losing his life.

Though Kheesya was only eight years old, she was a 
very resolute little damsel and was known in her section 
of the city as a very sm art little girl. She realized tha t 
something had to be done and without a moment’s hesita- 
tion she climbed on the table and from there made one 
jum p at the Hussar. She put her hands around his neck 
and clutching tightly at him she started to cry: “Please 
leave my father alone, please, soldier, do not kill my father, 
please, please, please!”

Tears rolled from her big and frightened eyes. H er 
besecehing voice was touching in the extreme, and her con- 
vulsing little body shivered with fright and emotion. The 
H ussar was taken aback by this surprise attack, and as 
drunk as he was, something stirred in him at the sight 
of this frightened child. H e let go of the old man and 
taking a hold of the little hands tha t clutched at his 
throat, he said, “W ell, little girl, this time you saved your 
old man, but better tell him that he should never dare hide 
his beer, for he will pay with his life for such action.”

Nisei Don could not u tter a sound. H e realized tha t 
the quick action of his little girl sived his life, but the 
tears in his eyes were not tears of joy, acid the thought 
that was uppermost in his mind was not gratitude to  his 
fate th a t gave him such a smart daughter. He cried for 
shame. H e felt humiliated for being at the mercy of 
drunken beasts. The thought that crowded out everything 
else was— that only a Jew  could be treated so brutally, for 
the drunkards knew that they were immune. ׳

contempt. However, th a t lasted only as long as there was 
enough beer flowing from the kegs, but when the supply 
was completely exhausted, the drunken m ultitude started  
to rave m adly: “Some more beer, why does not the Jew  
give us some more beer, why does he hide his stock from 
us? H ey you, Jew , better produce your beer, for other- 
wise we’ll make short shrift of you.”

The old man kept on smiling amiably though he real- 
ized tha t the situation was becoming very menacing. Grad- 
ually his face turned deadly pale. He tried to hide his fear 
as best he could, but there was a look in his eyes which 
showed very plainly tha t he was terror-stricken. T hat 
frightened look, the pallor of his cheeks, his beautiful long 
silver beard, the very kindness which radiated from this 
man would have deterred anyone from harm ing him, but 
not a mob of drunken soldiers. Their shouts increased in 
fury, and finally someone yelled: “Choke the Jew , choke 
him if he does not produce any beer.”

There was a rush for the old man. A knot was formed 
around him. H ands were stretched out to the old man. 
Some pulled at his heard, some at his head, some at his 
clothing. H is eyes bulged out and he started  to yell at 
the top of his voice: "H elp! H elp! H elp !”

Ju s t at that time the knot of soldiers was broken up, 
for a giant H ussar shoved his way into th ir midst, shout- 
ing: “Get away, leave him to me, I ’ll choke the J e w !” The 
drunkards retreated and the giant seized the old man by 
the throat, raising him high into the air. The old man 
could not u tter a sound. His face turned green. H is 
tongue was out. His lips were turning blue. I t  seemed 
that his end was near. There was nothing tha t could save 
him from the clutches of the giant beast. Mad with liquor, 
drunk with power and eager to show himself the hero be- 
fore the other drunkards, the giant was about to commit 
m urder. No one, however, noticed tha t while this bedlam 
was going on a little girl made her appearance in the room,

44 languages. T his m ateria l includes; 
thirty-five m illion special b lanks to  be  
issued to persons reg istered  by census- 
takers a t places o ther th an  th e ir  perm a- 
nent residence, to certify  to  th e ir  inclu- 
sion ( th is  being done to  avoid duplica- 
tio n ), contro l blanks to  check th e  census 
d a ta  prin ted  in 25 m illion copies, while 
a m illion copies of in stru c tio n s are also 
being prepared.

M illions of posters, leaflets and рази®&- 
lets will be used in acquain ting  th e  popu- 
lation  w ith  the aim s of the  census and 
en listing  th e ir  cooperation for its  speedy 
and accurate achievem ent. Census-takers; 
and aud ito rs w ill visit' th e ir  distr-iftto 
prior to the census and ca rry  on explana- 
to ry  w ork am ong the  population.

Tabulation  of t.ne census data  w ill be■ 
conducted in special offices in  Шаа&ощ, 
Leningrad and K harkov.

to  have a  daily ou tpu t of 40 tons of 
bread and p astries is well under way.

START PREPARING FOR ALL- 
UNION CENSUS

“Close to 400,000 census-takers, audit- 
ors and inspectors w ill be employed in 
the forthcom ing all-Union census of Jan- 
nary  17 nex t,” D. Y. Bozin, head of the 
Census B ureau of th e  C entral S ta tis tica l 
A dm inistra tion , told the  Moscow News 
recently. S tudents of secondary and 
h igher educational schools w ill form  a 
large proportion  of the census-takers. 
W ith plans and lis ts  of se ttlem ents and 
houses to be covered being draw n up, pre- 
p a ra tio n s for the  census are  already 
under w ay th roughou t the  country.

“Close to 121 m illion copies of various 
census b lanks w ill be used,” Bozin said, 
“the census lis ts  proper to be prin ted  in

BIRO-BIDJAN CHANGES ITS 
APPEARANCE AS BUILDING 

GROWS
W ith  m unicipal and in d u stria l con- 

s tru c tio n  in full swing, th e  th riv in g  city 
of Biro-Bidjan, cap ita l of th e  Jew ish  
A utonom ous P rovince in  th e  P a r B ast, 
assum es a m ore urban  and well-ap- 
pointed  appearance  lite ra lly  from  day to 
day. W ooden s tru c tu re s  are  rapidly 
giving way to  new, excellen t ap a rtm en t 
houses and public buildings, while 
sm ooth a sp h a lt roads are  fa s t replacing 
the  m uddy lanes.

Conspicuous am ong the  c ity ’s new er 
buildings are a hosp ita l w ith 110 beds, 
the  Biro-Bidjan cinem a, a fine hotel on 
L enin  Square, and a bright, well-fur- 
n ished  tw o-story k indergarten .

B uilding w ork on a m echanized bakery
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Field of Higher 
U. S. S. R.

Gigantic Strides in the 
Education in the

open to the masses and the enrollment greatly increased.
Now the USSR has 700 schools of higher learning. 

M any of them are located in national republics, such as 
K irghizia and Kazaklitan for instance, where such a thing 
as a university was unknown before. Indeed, the numbers 
of university-trained people are growing with particu lar 
rapidity  precisely among these peoples, who under Tsarism  
were denied the most elem entary educational advantages. 
In  such republics as Kazakhstan, T ajik istan  and T urk- 
mcnia, which 10 years ago simply did not have their own 
trained cadres, the enrollment in higher schools of the 
Peoples Commissariats of Education grew by 49 to 68 p e r 
cent in the last year alone.

D espite such successes, however, the Soviet higher 
school is by no means resting on its laurels. The confer- 
ence on this subject last M ay pointed out the need for 
better textbooks, more stable program s, less scattering of 
attention on too many subjects and overcoming of a ten- 
dency to too narrow  specialization.

*  *  *

T H E  T E N S  of thousands of young men and women 
who graduate from Soviet higher schools every year— last 
year there were 96,000 of them— face the fu ture with con- 
fidence and enthusiasm. They find employment not only 
waiting but seeking their services in the work to which 
they have been trained. The very growth and progress of 
the country guarantees them an unlimited field in which to 
show of what stuff they are made.

Contrasted with the bourgeois countries, where unem- 
ployment is a scourge among the ranks of the intellectuals 
and the college-trained man in an unskilled job has be- 
come almost proverbial; contrasted with the fascist lands, 
where universities are being closed and the enrollment of 
others deliberately cut to the minimum, the progress of 
higher education in the Soviet Union is even more striking.

H ere the youth is assured the right to education by the 
Constitution. Tuition is free and state stipends suppor the 
student while he is learning. G raduation holds no terrors, 
for there are jobs waiting in p len ty ; the ever-expanding 
scope of Socialist construction puts an increasingly sub- 
stantial foundation under the constitutional right to work.

Besides all this, there is a loftier motive which fires the 
Soviet student with enthusiasm, and in this likewise lies 
one of the great tasks of the higher schools. For Soviet 
higher education is not only train ing so many engineers, 
doctors, scientists, pedagogues; a t the same time it is 
training them to be conscious builders of a new and still 
better life. The higher school has a tremendous role to 
play in traversing the road, along which the Soviet Union 
has already advanced so far, from capitalism  to the new1, 
better order, to Communism.

— Moscow News, August 8, 1938,

T ^ N T R A N C E  examinations for Soviet higher educational 
institutions, which began on the first of last month, 

call attention to the significant fact th a t the new contingent 
to be adm itted to the higher schools numbers 166,000— 
more students than the total higher school enrollment in 
F rance and Germany together.

O ther figures bear out the story of the growth and ex- 
ten t of Soviet educational facilities. Pligher schools, tech- 
nical secondary schools and workers evening schools to- 
gether will enroll 1,490,000 while 2,480,000 more are to 
study in various special courses. The higher schools alone 
have about 600,000 students, which exceeds the combined 
to tal in Germany, Ita ly , B ritain , France and Japan .

According a high and im portant place to education and 
science, the USSR has appropriated  68 billion rubles this 
year for higher and technical schools and courses of all 
kinds— 21.7 per cent more than last year.

“The working class, the peasantry  and the intelligentsia 
of the Soviet Union may be proud of the fact tha t our 
higher school stands on a high level of development, tha t 
the w orkers’ and peasants’ state displays in this m atter 
such solicitude as is beyond the strength of the honorable 
bourgeois sta tes,’’ said V. M. Molotov, head of the Soviet 
Government, at the conference of higher school personnel 
last May.

A glance at the development of higher education in the 
U SSR will serve to make clear the path  by which the uni- 
versities and technical colleges have reached their present 
stage, and the great tasks which they are called upon to 
perform .

*  *  *

S O V IE T  science and education have advanced beyond 
comparison with their state in T sarist times, when 70 per 
cent of the country’s population was illiterate. T ha t figure 
alone is sufficient to indicate the low general level of cul- 
tu re ; in such conditions the fact th a t the masses of the 
people were barred from higher learning, th a t science and 
scholarship were isolated from the people, th a t men of 
science for the most p a rt  were slaves of routine and bour- 
geois tradition  was but an inevitable consequence.

Such, then was the difficult inheritance which the 
Soviet state received from Tsarism  in the field of higher 
education. How great an obstacle this was to Socialist 
construction became strikingly clear during the industi-iali- 
zation of the country, when the demand for trained spe- 
cialists increased by leaps and bounds.

Upon the initiative of Stalin, the country set valiantly 
to work to prepare  trained people, to rear the new Soviet 
intelligentsia from among those who were heart and soul 
of the working class, of the people. New higher schools 
and institutes were founded one afte r another; the doors 
of all higher educational establishments were thrown wide
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L adies and gentlem en, the  Soviet G overnm ent Lakes 
p ride  in the fac t th a t  i t  has n o t acceded to  such a policy  
and has invariab ly  pu rsued  th e  p rincip les set fo rth  b}r th e  
L eague of N ations, which were approved by alm ost every  
nation  in the w orld ; nor has it  any in ten tion  of abandon- 
ing them  fo r the  fu tu re , being convinced th a t in the  p resen t 
conditions it is im possible otherw ise to  safeguard  a genuine 
peace and genuine in te rna tional ju stice . I t  calls upon 
o ther governm ents likewise to re tu rn  to th is policy.

and  m ake certa in  one of tom orrow  is the p rice which the 
in satiab le  aggressors ask.

T o allow the destruction  or m utilation of several S ta tes 
is ce rta in ly  no t to act in accordance w ith the Covenant of 
the  L eague of N ations. T o g ran t bonuses for sab e r-ra ttlin g  
and  re so rt to arm s fo r the solution of national problem s, in 
o th er w ords, to  rew ard  and encourage aggressive super- 
im perialism , is not to act in the sp irit of the B riand-K el- 
logg pac t.

S. I. LEON

Swastika Peddlers in America
N azi organizations a t work in A m erica, where before th ere  
was bu t one. F o r the B und, though in tem porary  eclipse, 
possesses today a dues-paying  m em bership of approxim ate- 
ly  5,000, and will s till continue to receive su p p o rt from  
native sources. Second, N azi p ropaganda  here has come of 
age. In  sharp  con trast to the b reast-bea ting , kettle-banging , 
and nam e-calling antics of the  “W eck ru f”, B und m outh- 
piece, are the sub tler, more refined m outhings of the “Jo y  
and W ork” m agazine, local organ of the  new ly en throned 
G erm an Am erican V ocational Society (D A B ), w ith head- 
q u arte rs  a t 827 No. E ig h th  S t., in P h iladelph ia . P rin ted  
in six languages and in four and five color p rin t, th is “more 
p o lite” organ tw angs on its gentle ly re  a ta le  of b ro ther- 
hood, of racial superio rity , and of the n a tu ra l love tha t 
G erm an-A m ericans should have for th e ir ’s, “the cu ltu ra l 
hom eland of the w orld. S crupulously  avoided are th e  
slurs and nam e-calling devices th a t Ju liu s  S tre icher has 
perfec ted  in his “ S tuerm er.”

M arked  during  the p as t sum m er m onths has been the  
tendency of staid , old G erm an language new spapers 
throughout the nation to toss b lithe ly  aside th e ir cloaks of 
n eu tra lity , and goosestep. Two recent converts are the  
P h iladelph ia  “ H ero ld ” and the  New Y ork “ S taats-Z eit- 
u ng”, long well-known new spapers.

T he th ird  and most in te resting  of the N azi P hiladel- 
pliia publications is the “W eckruf and B eobach ter” , local 
Bund organ. Loud, b la tan t, hard ly  subtle, the “W eckru f” 
m odestly p rin ts  Bund news of national im port in Germ an, 
drops B und news of local im port in the back pages. E ng- 
lisli section consists solely of long winded polem ics, fa ith - 
fid m irro r of the p a ren t N azi policy in sea change.

S trew n throughout the “ W eckruf” a re  the stock N azi 
slogans, the stock Nazi ideas. P hrases such as these:

“ T he ghetto  elem ent of G rea te r New Y ork . . .  a Jew - 
ish gangster who vanished in the crowd a f te r  s trik in g  his 
cow ardly blow . . . C .I.O . labor, the  pensioners on public 
charity , the hoodlum elem ent conspicuous in periodical 
strike  outrages and d isgracefu l p icketing  dem onstrations 
. . . the insidious operations of the A lliance F rancaise  . . . 
Jew ish  blood rites . . . schaechtung and ritu a l m urder . . . 
G erm any . . . our G erm any . . . the stolen colonies . . . 
all aryans . . . race-conscious im m igration law s.”

P hrases for fools.
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V ■'׳' IE  m ost strik ing  charac teristic  of the N azi movement
is its tig h t-k n it organization. B ehind all of the seem- 

ing ly  aim less b luster and thunder th ere  lies method. In  no 
phase , in  no salien t of th is  movement, is th is more dis- 
cernible th an  in its  p ropaganda system . A sw ift glance:

T he core of the N azi p ropaganda machine is the Peo- 
p ies L eague fo r Germ anism  A broad (V D A ), an ad ju n c t 
of the N ational Socialist Foreign Office (N S F O ), com- 
p rised  of G erm ans who are citizens of o ther countries. 
L eader of the V D A , E rn s t W ilhelm  Bohle is d irec tly  re- 
sponsible to H itle r  and R osenberg. U nable, however, to 
work th rough its own organizations and individuals abroad 
since it is dealing w ith foreign citizens and cannot give 
d irec t o rders, the V D A  operates sometimes th rough  N azi 
agents. T he s tra teg y  of these agents, who are incidentally  
m em bers of the N S F O , is to win control of all Germ an 
non-political societies. R eached by the V D A  th rough  its 
contact men, G erm an social clubs, school organizations, and 
churches a re  supplied  w ith an endless stream  of books, 
periodicals, teachers, and phonograph records of N azi 
speeches. B u t the v ital bridge betw een the  V D A  and the 
G erm an-A m erican societies th a t it seeks to  control is the 
N azi-insp ired  A m erican organization, form erly  the G er- 
m an-A m erican B und and now the G erm an-A m erican Voca- 
tional Society (D A B ), a branch  of R obert L ey ’s Germ an 
L abor F ro n t.

T he sto ry  of the dethronem ent of F u h re r F ritz  Kuhn 
and the deflation of his Bund is a tragi-com ic exam ple of 
the N azi p ropaganda h ierarchy  at work. To G erm any this 
sum m er fo r his annual hob-nob with N azi officials came 
F u h re r Kuhn, bu t only to learn  th a t V D A  head Bohle de- 
m anded his resignation. W hen Kuhn refused to comply, 
B ohle’s first im pulse was to in ter the F u h re r in a eoncen- 
tra tio n  camp. Y et Kuhn was an A m erican citizen. Y et he 
had  bungled espionage. Y et Kuhn had m any valuable con- 
tac ts  w ith Am erican business men. Y et he had failed  by 
bluff and b luster to win ahe A m erican people. In  a com- 
prom ise betw een the F u h re rp rin c ip  and the dem ands of 
the  N azi p ropaganda  machine, Kuhn was m erely cut loose 
and all subsidies from B erlin were d iverted  from  the Bund 
to a new favorite , the D AB.

T h e conclusions to be draw n from this new series of 
developm ents are two. F irs t, there are now two pow erful

18



No Advice Offered to Czechs

We have refrained from all advice to the Czechoslovak 
Government, considering it quite inadmissible that it should 
be asked to make concessions to the Germans, to the detri- 
ment of its interests as a State, in order that we should be 
set free from the necessity of fulfilling our obligations 
under the treaty bearing our signature. Neither did we 
offer any advice in the contrary direction.

We value very highly the fact that the Czechoslovak 
Government up to the last few days did not even inquire 
of us whether we would fulfill our obligations on the pact, 
since obviously it had no doubt of this. I t  had no grounds 
for doubt. But when, a few days before I left for Geneva, 
the French Government for the first time inquired of my 
government as to its attitude in the event of an attack on 
Czechoslovakia, I gave the French representative in Mos- 
cow, in the name of my government, the following perfectly 
clear and unambiguous reply:

“We intend to fulfill our obligations under the pact, 
together with France, to afford assistance to Czechoslo- 
vakia by the way open to us; our War Department is 
ready immediately to participate in a conference with rep- 
resentatives of the French and Czechoslovak War Depart- 
ments in order to discuss measures appropriate to the 
moment. In an event like this, we shall consider desirable 
that the question be raised in the League of Nations, if 
only as yet under Article XI, with the object, first, of 
mobilizing public opinion, and, secondly, ascertaining the 
position of certain other States whose passive aid might 
be extremely valuable.’’

For Collective Demarche

We said further that it was necessary to exert all 
means of avoiding an armed conflict and we considered 
one such method to be immediate consultation between the 
great powers of Europe and other interested States, in 
order, if possible ,to decide on the terms for a collective 
demarche. This is how our reply was framed.

It  was only two days ago that the Czechoslovak Gov- 
ernment for the first time addressed a formal inquiry to 
my government, whether the U.S.S.R. is prepared, in ac- 
cordance with the Soviet-Czech pact, to render to Czecho- 
Slovakia immediate and effective aid if France remains 
loyal to her obligation and renders similar assistance, and 
to this inquiry my government gave a clear answer in the 
affirmative. I believe it will be admitted by you, ladies and 
gentlemen, that that was both the reply of a loyal signatory 
to an international agreement and of a faithful servant of 

the League.
I t  is not our fault if no effect was given to our pro- 

posal, which I am convinced could have produced the de- 
sired results. I t  was in the interest of Czechoslovakia and 
the interests of all Europe and general peace.

Disastrous Consequences
Unfortunately, other steps were taken which have led, 

and which could not but lead, to such a capitulation as is 
bound sooner or later to have quite incalculable and dis- 
astrous consequences. To avoid a problematic war today

That is why I must plainly declare here that the Soviet 
Government bears no responsibility whatsoever for the 
events now taking place and for the fatal consequences 
which may inevitably ensue.

Entered League for Peace
After long doubts and hesitations, the Soviet Union 

joined the League in order to add the strength of its 
170,000,000 people to the forces of peace. In the present 
hour of bitter disillusionment, the Soviet Union is far from 
regretting this decision, if only because there would un- 
doubtedly have otherwise been attempts to attribute the 
alleged impotence and collapse of the League to its ab- 
sence.

But having entered the League, it has been unfailingly 
loyal to the League obligations which it undertook and has 
faithfully performed and will endeavor to continue to carry 
out all the decisions and recommendations of the League 
directed to preserving peace and combating aggression, ir- 
respective of whether those decisions coincided with its im- 
mediate interests as a State.

That was its attitude during the attack on Ethiopia.
The Soviet nation invariably insisted that the League 

should do its duty to Spain, and it is not the fault of the 
Soviet Government that the Spanish problem was with- 
drawn from the League of Nations and transferred to the 
so-called London Non-intervention Committee, which has, 
we all know, considered its object to be to avoid interven- 
ing in the intervention of the aggressor countries in Span- 
ish affairs. The activity of the Soviet Government in rela- 
tion to the Spanish events, both in the London committee 
and outside it, has been penetrated with the spirit of the 
League of Nations, its principles, and the established 

standard of international law.

Support for China

The same can be said likewise of the Chinese question. 
The Soviet delegation always insisted that the League of 
Nations should afford the maximum support to the victim 
of Japanese aggression, and those modest recommendations 
which the League of Nations adopted are being fulfilled 
more than loyally by the Soviet Government.

Such an event as the disappearance of Austria passed 
unnoticed by the League of Nations. Realizing the signifi- 
cance of this event for the fate of the whole of Europe 
and particularly Czechoslovakia, the Soviet Government, 
immediately after the “Anschluss,” officially approached 
the other European great powers with a proposal for an 
immediate collective deliberation on the possible conse- 
quences of that event in order to adopt collective preven- 

tive measures.
To our regret, this proposal which, if carried out, could 

have saved us from the alarm which all the world now 
fears for the fate of Czechoslovakia, did not receive its 
just appreciation.

Bound to Czechoslovakia by a pact of mutual assistance, 
the Soviet Union abstained from any intervention in the 
negotiations of the Czechoslovak government with the 
Sudeten Germans, considering this to be the internal busi- 

ness of the Czechoslovak State.
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aggressor will not be frightened by Article XI, which 
makes it possible only morally to condemn him.

Article X Threatened
One of those who spoke here against Article XVI had 

the courage to tell us that his statement applied equally to 
Article X. That position seems to me perfectly logical. 
After all, if we are to renounce collective measures for 
combating aggressors, Article X, which speaks of the un- 
dertaking to respect and preserve as against external ag- 
gression the territorial integrity and existing political inde- 
pendence of all members of the League, is therefore de- 
prived of all practical significance.

Supporters of what amounts to the abolition of Article 
XVI, in various speeches from this tribunal, assured us of 
their loyalty and continued devotion to League principles. 
I may be permitted to ask: If  the principles of collective 
security and joint struggle against attacks on the territorial 
integrity and political independence of the League mem- 
bers are eliminated from the League, to what other prin- 
ciple is the League pledging its loyalty?

Is it possible for the League to exist just to make de- 
cisions regarding the drug traffic, assistance to refugees, 
establishing an international system of signaling at railroad 
crossings, or the results of statistical and other researches 
of various commissions? But what have all these questions, 
important as they are in themselves, in common with the 
maintenance of peace; with that main object for which the 
League was set up?

Could not these be considered by some organization of 
more modest and less pretentious title? Is it for these 
things that the taxpayers of various countries have to 
spend large sums totaling 30,000,000 Swiss francs a year? 
Now, if we are to be realists and declare the League of 
Nations to be ready for dissolution, then there is no need 
to create new illusions because that will deceive nobody.

Ladies and gentlemen: I am not saying this at all be- 
cause I am trying to convince those governments and states- 
men who have adopted decisions reflected in some of the 
speeches we have listened to in this assembly. The mis- 
takenness and harmfulness of those decisions for the whole 
of humanity, and, for first and foremost, for those States 
which have attempted to defend them, will be shown by 
history.

But at the moment when mines are being laid to blow 
up the organization in which were fixed the great hopes of 
our generation and which stamps a definite character on 
the international relations of our epoch—at the moment 
when, by no accidental coincidence, decisions are being 
taken outside the League which recall to us the interna- 
tional transactions of pre-war days which are bound to 
overturn all present conceptions of international morality 
and treaty obligations—at the moment when there is being 
drawn up a further list of sacrifices to the god of aggres- 
sion and the line is being drawn under the annals of all 
post-war international history with the sole conclusion that 
nothing succeeeds like aggression—at such a moment, every 
State must define its moral responsibility before its con- 
temporaries and before history.
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pany? Yet we are flatly told that every member of the 
League is to judge for himself whether his participation in 
the sanctions coincides with his own interests.

Private Aid Before League
But to grant aid to another State in one’s own interests 

requires no League of Nations. I t was the practice long 
before the League existed. Did not twenty-five States com- 
bat the Central Powers during the World War because 
their interests coincided? Did not private alliances serve 
the same end of the joint defense of their common interests 
by groups of States? But we were told the League of 
Nations was to put an end to the system of private alii- 
ances and agreements and to replace them by the princi- 
pies of collective security based on the common interests of 
all people in the maintenance of peace.

We are also put off with assurances that the measures 
proposed will be of a purely temporary character, that in 
some indeterminate future it will be possible once again to 
return to the obligatory and automatic character of sane- 
fions. No indication is given of what conditions will be 
necessary for such a change.

If  the reason for the modus operandi now proposed is 
the absence of universality, why must we think that the 
League of Nations, completely withered away as to its con- 
tents and retaining a mere shell outside, will present any 
attraction to new members or that those States which re- 
mained outside the League on account of the compulsory 
character of sanctions will enter it in order to restore that 
compulsory character once it has been abolished?

A Case of Retrogression
If, on the other hand, the obligatory application of 

sanctions is considered impossible because aggression has 
appeared on the political horizon, what grounds have we 
for believing that the phenomenon will disappear? If  it 
does disappear there will be no need of sanctions. Is it 
true that the present masters of world destiny cannot yet 
rise to the heights of international solidarity, but that in 
the future they themselves or their successors will reach 
that elevated level?

We know, however, that those heights were reached by 
the founders and first leaders of the League of Nations and 
that the people who have deplaced them are trying to 
bring about a revision of the original intentions of those 
who founded the League. Here, too, consequently, it is 
rather a case of retrogression. I fear we must draw the 
conclusion that it is not a question of a moratorium for the 
League but of a logical change in its character.

The bitter taste of the remedy we are offered seems to 
be realized by the doctors themselves, since they propose 
to dilute it with syrup in the shape of a suggestion that 
the unanimity rule be abolished in respect of the para- 
graph of Article XI dealing with what the League must 
do in the event of war or threat of war. Such a suggestion 
might have been welcomed if Article XVI were maintained 
with its list of practical measures which the League can 
take. Now when we are asked to nullify Article XVI, the
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th e m istaken ch a rac te r of th is policy and of th e necessity  

of rep lacin g  it  by some o th er policy. In s te a d  we h e a r p ro - 

posals h ere to m ake th e old policy perm an en t.

Reassurance in Advance
T h e aggressor previously  reckoned w ith th e possib le  

reaction  of th e L eague of N ations. H e  show ed a ce rta in  

h esitation  in p re p a rin g  his aggressions, ca rry in g  them  out 

g ra d u a lly  and in p ro p o rtio n  to his grow ing ce rta in ty  th a t  

th ere  w ould be no reaction a t all. B u t now we are  asked 

to reassu re  him befo reh an d  th a t  he need not fe a r an y th in g  

u n d er th e L eague and  th a t th e L eague hen cefo rth  will n o t 

ap p ly  to him m ilitary  or economic or financial sanctions. 

A t th e very  w orst, he is th rea ten ed  w ith m oral condem ns- 

tion, and th a t, in a ll p ro b ab ility , w ill be couched in  ap - 

p ro p ria te ly  cu ltu red  diplom atic form s.

I  have a lread y  h ad  occasion in an o th er p lace  to p o in t 

out th a t  A rticle  X and X V I, with th e la te n t th re a t of in ter- 

n atio n al sanctions contained in th e  la tte r , co n stitu te  a 

p o w erfu l p o ten tia l fo r peace. I t  is now suggested th a t  we 

d estro y  th a t p o ten tia l because, in sp ite  of th e  p a ra ly z in g  

of th e L eague, in sp ite  of its fa ilu re  to  c a rry  out its obliga- 

tions in m any cases, th e aggressor still m ight fe a r th a t 

th e m om ent would come when th e  L eague w ould nev erth e- 

less do its duty . T h e  aggressor nations, th ere fo re , c a rry  

on a tireless cam paign ag a in st A rticle  X V I th ro u g h  th e ir  

frien d s inside th e L eague. T h ey  need fe ar no obstacle as 

fa r  as G eneva is concerned.

I f  any one should wish to realize th e im portance to  

aggressor countries of th e proposed nullification of A rticle  

X V I, let him stu d y  th e com m ents of th e  p ress of a certa in  

cou n try  on th e speeches m ade in th is A ssem bly on th e sub- 

je c t  and th e p ra ise  lavished on th e speakers.

Pressure on Small Countries
F u rth erm o re , we know  th a t  certain  sm all countries have 

been su b jected  to d irec t p re ssu re  by one aggressive S ta te , 

which by th re a ts  and prom ises was endeavoring to  p e r-  

suade them  to jo in  th e  m ovem ent fo r th e abolition o f  

A rticle  X V I.
I  sh all p ro b ab ly  h ear th e  re p ly  th a t no one has any  

designs on A rticle  X V I or even on sanctions, and  th a t  all 

th a t  is proposed is to elim inate th e ir  oblig ato ry  and  auto- 

m atic ch aracter. I  hope m y colleagues w ill forgive me if  

I  te ll them  th a t  such a re p ly  can only be tak en  seriously  by  

very  naive people.
Is  it not obvious th a t  th e whole value of A rticle  X V I 

lies in its obligatory  ch a rac te r, th a t  is, in th e  o b jectiv e 

ch a rac te r of sanctions which enable every m em ber of th e  

L eague to  re ly  on im iversal aid if he is a tta c k e d ?  B u t if  

such aid is to depend on a sep arate  decision in each indi- 

vidual case, if assistance is to be g ra n te d  to some S ta te s  

and not to o th ers, th ere  can be no question of a feeling o f 

security . W ho will agree to  m ake sacrifices and to g ra n t 

a ltru is tic  aid to an o th er S ta te  if th e  la tte r  declares befo re- 

h an d  th a t  it is u n d er no obligation of recip ro city  ?

W ill any one p ay  prem ium s to an insurance com pany if  

he is not g u aran teed  th e autom atic pa}rm ent of benefits in 

cases provided for and if  th a t  p ay m en t depends on th e 

quite a rb itra ry  decision of th e m anagem ent of th a t  com-

ra th e r  d ifferen t. F ire s  have broken out in  defiance of our 

hopes.

Joined for Mutual Attack
T h e case p re se n te d  by  th e  opponents of sanctions will 

rev eal y e t an o th er argum ent. A ggression  has ra ised  its 

h ead  too high. I ts  forces have been m u ltip lied  and  are 

g row ing d aily . T h e  exponents of aggression to d ay  are sev- 

e ra l an d  fa ir ly  p o w erfu l. M oreover, th ey  have jo in ed  

forces in m u tu al defense, or ra th e r  fo r m u tu al a ttac k , and 

th ey  have gone fa r , p rin c ip a lly  w ith th e  h elp  of p r in te r ’s 

in k  and  th e  radio.

T h ese fa c ts  cannot be contested. T h e  ag g resso r S ta tes  

have grow n im m ensely d u rin g  th e  la s t th ree  y ears. T h ey  

have form ed a bloc in o rd e r to d efen d  th e  p rin c ip le  of 

aggression  and  w ill defen d  and  ju s t if y  one an o th er even 

w hen one of them  is in frin g in g  upon th e  rig h ts  and  in- 

te re s ts  of an o th er. T h e re  a re  cases, too, of jo in t aggres- 

sion.

T h e resp o n sib ility , ladies and  gentlem en, fo r these re- 

g re tta b le  facts  lies w ith those S ta tes  th a t  re stra in ed  the 

L eag u e from  resistan ce to  th e aggressors when th ey  w ere 

s till w eak and divided. T h ey  have since a ttem p ted  to b reak  

th e  peace, and, th an k s to th e  im p u n ity  w ith w hich th ey  

have been allow ed to  b re ak  one in te rn a tio n al tre a ty  a f te r  

an o th er, to th e  p ro p a g a n d a  fo r aggression and th an k s to 

th e  policy  of concession, negotiation  and b ack stag e in trig u e 

w ith  them , th ey  have since grow n strong.

T h e re  is no room fo r b arg ain in g  or com prom ising. T h ey  

can be re s tra in e d  from  ca rry in g  th e ir  evil designs into ef- 

feet if  a t  th e  least a tte m p t to c a rry  out aggression in  p ra c- 

tice  th e re  w ill be an a p p ro p ria te  m easure of re ta lia tio n , ac- 

co rd in g  to th e  cap acity  of each m em ber of th e  L eague fo r 

collective action p rovided  by A rtic le  X V I.

For Resolute Action
In  o th er w ords, th e  ag g resso r should be m et w ith the 

p ro g ram  laid  dow n by  th e  L eague C ovenant, resolutely , 

p e rs is te n tly  and  w ithout h esitation . T h en  th e  aggressor 

h im self w ill n o t be led  into  tem p tatio n .

T h e re  is, how ever, an o th er conception, w hich recom - 

m ends as th e  h eig h t of hum an wisdom , u n d er th e cover of 

“ pacifism ” , th a t  th e ag g resso r be tre a te d  w ith considera- 

tio n  and  his v an ity  be n o t w ounded. I t  recom m ends conver- 

sations and  negotiations to be ca rried  on w ith  him , th a t  he 

be assu red  th a t  no collective action w ill ever be tak en  

ag a in st him , and, even though lie en ters  into  collusion with 

o th e r ag resso rs, th a t  com prom ise agreem ents be concluded 

w ith  him  and his breaches of fo rm er agreem ents be over- 

looked and  th a t  his dem ands, even th e  m ost illegal, be ful- 

filled. A nd th a t  one S ta te  a f te r  an o th er be sacrificed to 

him  and th a t, if  possible, no question o f his ac tiv ity  be 

ra ised  a t  th e  L eague of N atio n s because th e aggressor does 

n o t like it, he tak es offense and  sulks.

U n fo rtu n a te ly , th is  is ju s t  th e policy  th a t  has been 

p u rsu e d  to w ard  th e aggressor. T h re e  w ars have th rea ten ed  

to b rin g  dow n on us a fo u rth . F o u r n atio n s have a lread y  

been sacrificed an d  a fifth  is n ex t on th e  list.

In  view of such lam en tab le  resu lts  of th is  policy, we 

have th e  rig h t to  expect th a t  th ere  should be recognition of
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MAXIM LITVINOFF

Condemnation of Aggression
(Text of Litvinoffs Speech Before League Assembly)

N ations ought to have done bu t did no t do. U nfo rtunate ly , 
it  has not been lim ited to the recording and explanation of 
the  L eague’s b lunders and m istakes, bu t has included at- 
tem pts to ju s tify  them  and even legalize them  fo r the 
fu ture .

V arious argum ents have been used, am ong them  the 
most favored being a reference to the  absence of univer- 
sality . T he fa llacy  of th is argum ent has been pointed out 
more than  once. T he League of N ations has never been 
more universal du ring  the first tw elve years of its exist- 
ence. From  the outset it lacked th ree  of the la rg est pow ers 
and a m ultitude of sm aller S ta tes. F u rtherm ore , some 
S ta tes le f t  it, o thers jo ined  it, and a f te r  the  first case of 
aggression it never crossed any one’s m ind, a t all events 
no one expressed such views in  the League, th a t  the  League 
could not fulfill its  p rincipa l functions and there fo re  th a t 
its constitution should be a ltered , and those functions, the 
functions of guard iansh ip  of peace, be elim inated.

M oreover, no one has y e t proved and no one can prove 
th a t the L eague of N ations refused  to  ap p ly  sanctions to 
the aggressor in th is or th a t  case because some countries 
were absent from  its ranks and  th a t th is was the  reason 
why sanctions app lied  in one case were p rem atu rely  
brough t to an end.

League Still Strong
E ven today the L eague of N ations is s till strong  

enough by its collective action to avert or a rre s t aggres- 
sion. A ll th a t  is necessary  is th a t  the obligatory  charac te r 
of such actions be confirmed and th a t the m achinery  of the 
League of N ations be a t least once brough t into action in 
conform ity w ith its Covenant. T his would require  only the 
good will of the S ta tes th a t  are mem bers. F o r th ere  are 
no objective reasons of such a ch arac te r as to  p reven t the 
norm al functioning of the  L eague; a t any ra te , no such 
reason as could no t be foreseen by  the  founders of the 
L eague and by those S ta tes which la te r  jo ined  it. I f  the 
com plaints of lack of un iversality  be ca refu lly  examined 
th ey  ,will be found to  reveal considerations of quite a d if- 
fe ren t natu re .

One m ay reason th is w ay: W hen the  League was being 
set up or when it was receiving new adheren ts, no one seri- 
ously an ticipated  th a t any S ta te  would defy  A rticles X 
and X V I and undertake aggression and th a t th ere  would 
arise  the  necessity  of app ly ing  those artic les in p ractice, 
thereby  d istu rb ing  one’s own tran q u ility  as a S ta te  and 
sacrificing one’s im m ediate in terest.

B u t now th a t aggression has become a reality , it  is ap- 
p a ren tly  necessary  to elim inate collective m ethods of com- 
bating  aggression, in order to avert it  from  one’s self. A 
fire brigade was se t up in the  innocent hope th a t by some 
lucky chance there  would be no fire. T hings tu rn ed  out

The speech of Maxim Litvinoff, Soviet Foreign Com- 
missar, at the League of Nations Assembly in Geneva on 
the 21st of September, 1938.

w|־R. P R E S ID E N T , L A D IE S  A N D  G E N T L E M E N :
W ׳ e are discussing now the annual rep o rt of the Secre- 

ta ry  G eneral, of the  L eague’s work du ring  the p a s t twelve 
m onths. Q uite n a tu ra lly  and righ tly , however, the  speak- 
ers so fa r  have d ea lt not w ith w hat the  L eague has done 
during  th is  y ea r b u t w ith w hat it has no t done th is year 
or in previous years. E v iden tly  every one recognizes th a t 
the  L eague of N ations was not set up fo r the activities 
recorded in the rep o rt p resen ted  by the S ecre tary  G eneral 
of th e  League.

One does not fo rget th a t the L eague was created  as a 
reaction to the  W orld  W ar. I ts  ob ject was to make th a t 
the la s t w ar, to safeguard  all nations aga inst aggression 
and to rep lace the system  of m ilitary  alliances by the col- 
lective organization of assistance to the victims of aggres- 
sion. In  th is  field the  L eague has done nothing.

Victims of Aggression
Two S ta tes, E th iop ia  and A ustria , have lost th e ir inde- 

penden t existence in consequence of violent aggression. A 
th ird  S ta te , China, is now a victim  of aggression and for- 
eign invasion fo r the  second tim e in seven y ea rs ; and a 
fo u rth  S ta te , Spain , is in the th ird  year of a sanguinary  
w ar owing to the  arm ed in tervention of two aggressors in 
its  in terna l affairs. T he League of N ations has not carried  
out its  obligations to  these S tates.

A t the  p resen t tim e, a fifth  S ta te , Czechoslovakia, is 
suffering in terference in its in terna l affairs a t the hands of 
a neighboring S ta te  and is publicly  and loudly m enaced 
w ith attack . One of the  o ldest, most cu ltured , m ost hard- 
w orking of E uropean  peoples, which acquired its indepen- 
dence as a S ta te  a f te r  centuries of oppression, today  or to- 
m orrow  m ay decide to take up arm s in defense of th a t 
independence.

I  am sure, ladies and gentlem en, th a t  th e  sym pathies, 
if  not of all governm ents, a t any ra te  of all the peoples 
represen ted  in th is  Assem bly, go out to the Czechoslovak 
people in th is , its  te rr ib le  hour of tria l.

W e all rem em ber the  m ost active p a r t  p layed  by 
Czechoslovakia and its p resen t P residen t, M. Benes, in the 
organization of the  League of N ations, and all our thoughts 
a re  so occupied w ith the events in Czechoslovakia and 
around it th a t  we delegates find it difficult to give necessary 
a tten tion  to the A ssem bly’s agenda, in which Czechoslo- 
vakia is no t mentioned.

Try to Legalize Blunders 
T here  is no th ing  su rp rising  therefo re  in  the fac t th a t 

the general discussion has centered on w hat the League of
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they will henceforth be considered state outcasts without 
positions, jobs, civil rights. Ironically enough, it was this 
same cowardly group which, in 1987 in an editorial in 
Nostra Bandiera, organ of Jew ish Fascists, suggested that 
all Zionists be dismissed from government positions and be 
replaced by loyal Fascists.

I t  is clear now that so long as Mussolini needed the 
active cooperation of Italian  Jew s there could be no anti- 
Semitic movement in Ita ly . And the Jew s have served him 
well. But Mussolini’s finances have reached the straining 
point and ready cash must be gotten by fair means or foul. 
Grumbling and wailing by the Italian  population will be 
stilled, at least tem porarily, by some suitable scapegoat—  
and again the Jew s will serve him well.

Mussolini has already issued a warning to Jew s in 
other lands not to undertake a retaliatory boycott of 
Italian  goods. W hat American and other Jew s will answer 
to this remains to be seen. One thing is clear: Jew s and 
liberals the world over must now thoroughly recognize that 
Fascism inevitably means anti-Semitism.

ICOR MOBILIZES ITS ENTIRE MEMBERSHIP 
IN THE DEMONSTRATION FOR PEACE
The Icor addressed the following letter to the Ameri- 

can League for Peace and Democracy:
September 28, 1988.

D ear Friends:
Kindly accept our fullhearted support of your very 

timely undertaking of a giant demonstration against the 
Fascist monsters who are ready to ignite a world confla- 
gration. We will mobilize every member of our organize- 
tion and all our sympathizers. We will throw in all our 
forces to help make the coming demonstration on Saturday, 
October 1st, the greatest success possible, and we decided 
to do the following:

1— We are calling on all our branches by telegram to 
come to the parade with their banners and to bring as 
many people as possible.

2—  We are asking all our branches to distribute the 
leaflets calling to the demonstration.

3—  We will have our own banners and stream ers in the 
parade.

4— We will insert a special call in the press to the 
Jewish people to participate in the demonstration for the 
defense of Czechoslovakia.

We are pointing out tha t the Jews owe it as a duty to 
themselves to fight against the Nazi m urderers who will 
drown many more thousands of Jewish lives in blood as 
they did in Austria and Germany.

We are with you in your struggle to serve in the cause 
of peace and to safeguard democracy.

Sincerely yours,
N A TIO N A L E X E C U T IV E  C O M M IT T E E  

OF T H E  ICOR 
Prof. Chas. Kuntz, Chairman 
S. Almazov, National Secretary 
A. Epstein, National Organizer

For a t that time,— that is in 1937, a t the beginning of the 
Ita lian  anti-Semitic campaign,—-not all Jew s were taboo. 
Only Zionists. Zionists, the Ita lian  press suddenly discov- 
ered, were an ti-Italian  in essence. The rest of the Jew s 
were alright.

A fter several months of journalistic vocifirations, the 
anti-Semitic campaign folded up. Nobody in Ita ly  seemed 
to care whether or not Jew s were Zionistic, and life went 
on as usual— from bad to worse. Prices kept on soaring 
higher and higher, and wages, for those who had jobs, con- 
tinued to sink lower and lower. The conquest of E thiopia, 
on which Ita lian  business had placed so much hope for an 
economic upswing, turned out to be a b itter and costly vie- 
tory. The millions of lires in arms and m aterials that the 
conquest cost brought a poor, hostile land, to which no one 
who valued his life wanted to go. M aintaining the country 
in the face of continued sabotage on the p a rt of armed 
natives required many more millions of lires annually.

W here to get all this money, and how to populate 
E thiopia— these questions have been plaguing Italian  
statesmen ever since their unfortunate victory. Borrowing 
a leaf from German Nazism, they accordingly determined 
upon a bold stroke. The Jew s of Ita ly  were as weak and 
defenseless as the Jew s of Germany. I f  H itle r could make 
his Jew s foot the bill, why couldn’t Mussolini do the same? 
W hat’s more, Mussolini is actually going H itle r one better: 
he is killing two birds with one stone. Jew s who have en- 
tered the country since 1919— about 20,000 according to 
the latest figures— must leave the country within 5 months. 
As for the rest, life will be made so unbearable for them 
that the best of them will p refe r exile to the status of 
economic social outcasts. But here is the point: No one is 
perm itted to take his belongings with him except if he 
goes to E thiopia!

The 1937 end of the campaign was directed against 
Zionists only. This would seem to give credence to the 
theory th a t at tha t time Mussolini’s principal motive was 
to fu rther his pro-A rab and anti-British policies in the 
N ear E ast, Palestine in particular. Since then, as is well 
known, Mussolini and the British Government have entered 
into an agreement, which ended open Ita lian  opposition in 
the N ear E ast. Hence, the 1938 p a rt of the campaign 
does not limit itself to any one section of Ita lian  Jew ry. 
All Jew s, even half-Jew s of whatever religion, are included 
under the ban. You see, it is a question of race, and the 
pure Ita lian  ( “A ryan” ) race stands in grave danger of 
being polluted by Jewish blood. All told, there are about 
()0,000 Jew s in Ita ly . In  the past they showed little in- 
clination to in term arry  with 40 million blue-blooded 
Italians.

Strongest hit by these latest Fascist measures will be 
the Jew ish Ita lian  Fascists, th a t pathetic, spineless and 
reacionary band who capitulated to the enemy and became 
his bond-slaves before the first call to arms was sounded. 
They labored long and hard  to change their ideology and 
loyalty, only to discover with consternation tha t they 
have omitted one slight but im portant detail— they forgot 
to change their blood. Together with the rest of the Jews
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us to work, and to write about the only Jewish Autonomous 
Region in the world! The foreign bourgeois press rages 
about us, bespatters with d irt the honest B iro-B idjan 
builders. The duty of our Soviet cultural forces, of our 
writers, artists, is the more to reflect in their writing the 
great achievements of the Jewish Autonomous Region.

Our region is the forepost of Socialist in the F a r  East. 
This particularly  places a serious responsibility upon us. 
The builders of B iro-B idjan, the whole population of the 
Jewish Autonomous Region looks to our Red Army with 
the greatest admiration. Boundless is the love of the Biro- 
B idjan workers for their region, for their Socialist father- 
land. We have rolled up our sleeves, we are all working 
as one to completely erase every vestige of the base work 
of the wreckers. We are tearing up by the very roots all 
the traces of damages which are still to be found here and 
there in our great land. The all inclusive, deep concern 
of our P arty , our Government, and personally of Comrade 
Stalin, is our guarantee th a t the great tasks tha t face us 
will be entirely and completely fu lfilled!

( Translated from  the Yiddish by R .R .)

to  J ew Baiting־
also adores war. In  Rome he has been fighting the Pope 
for the last fifteen years, while a t Tripoli he gives himself 
out as the Protector of Islam. M ussolini’s record is a faith- 
ful reflection of the ethics of Fascism— pursuit of self- 
interest by means of terro r and treachery.

In  all fairness to them it must be said, however, that 
if many Jew s and liberals allowed themselves to be lulled 
into a state of indifference toward Italian  Fascism, they 
at least had to deal with an extremely wily contestant. In  
regard to the Jew s M ussolini’s actions in the past were as 
liberal as his pronouncements. Jew s were welcome in high 
positions in every walk of life in Ita ly . The conquest of 
E thiopia, so dear to the heart of Mussolini, was entrusted 
to the hands of General Rodolfo G raziani, a Jew . An- 
other Jew , Gino Olivetti, was made the head of the Fed- 
eration of Ita lian  Industries, while a th ird  Jew  headed one 
of I ta ly ’s largest insurance firms. The la tte r was asked 
to hand in his resignation and, according to the latest re- 
ports, Fulvio Suvitch, Ita lian  Ambassador to the United 
States, will replace him. These are only a few of the many 
instances tha t could be cited to show in what high esteem 
Mussolini has held Ita lian  “non-Aryans” .

“ No, no!” many Jew s and liberals argued, “Fascism is 
not necessarily anti-Semitic. Jew s in Ita ly  are ju s t as 
happy as in Soviet R ussia!”

Then came 1937 and the first anti-Semitic blast in the 
Ita lian  government-controlled press. One leading news- 
paper printed a full list of allegedly Italian-Jew ish names. 
Presum ably ,this was done to enable the unwary Italian  
“A ryan” to avoid being bitten by some Ita lian  “non- 
A ryan”, or, a t least, only by certain Ita lian  “non-Aryans” .
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tion of the city on the other bank of the Biro River. There, 
we will fu rther develop our industry, s ta rt a large housing 
p ro jec t and a number of cultural institutions.

The Need of Forces
We lack forces. We need more cultural workers. We 

are calling to the Soviet Jew ish intellectuals to join us 
in the building of Biro-Bidjan. We have work for each 
and everyone. We invite the Jewish youth who are now 
graduating the Soviet institutions of higher learning. In 
order tha t the Jewish Autonomous Region shall be able to 
become in time a Soviet Jewish Republic, we must all put 
our shoulder to the wheel. But first, we must create the 
wherewithal right here in our own area. By that, we mean 
a developed economy, a large Jewish population and a high 
level of Soviet Jew ish culture.

We must pu t information about B iro-B idjan at the 
disposal of all. Until now, we lacked prin ted  m atter on 
the Jew ish Autonomous Region, and yet there is a mass 
of m aterial waiting to be w ritten about. We appeal to the 
Soviet Jewish writers in Moscow, Kiev, Minsk, to come to

MORTON DEUTSCH

Mussolini Takes
T J E C E N T  despatches from Ita ly  carry  the tragic news 

th a t Mussolini has gone in for anti-Semitism in a big 
way. Jew s are to be eliminated from the social, economic 
and cultural life of the country. All Jew s who have en- 
tered Ita ly  since 1919 must emigrate. Jew s are barred 
from government and academic positions. Jew ish children 
will henceforth not be allowed to attend public schools.

I t  must be admitted that this latest Fascist move gave 
many Jew s and liberals a severe jo lt. They knew that 
Fascism usually meant anti-Semitism, but Ita lian  Fascism 
was different. H ad not Mussolini himself— in 1927— 
w ritten :—

“Fascism means unity, anti-Semitism, strife  and dis- 
cord. Fascist anti-Semitism or anti-Semitic Fascism, con- 
tains therefore a gross absurdity. We in Ita ly  find it u tter- 
ly ridiculous when we hear how anti-Semites in Germany 
seek to flourish in the midst of Fascism. We pro test with 
all our energy against Fascism being compromised in this 
way. Anti-Semitism is a product of barbarism .” (Quoted 
from M orris Goldberg in Opinion, Ju ly , 1937.)

Mussolini and the Ita lian  press as late as 1934 made 
similarly liberal statements regarding Jews. W hat then, it 
xvill be asked, has led Mussolini to execute such a startling  
somersault ?

M any theories have been offered in answer to this 
question. A t the outset, however, it should be pointed out 
th a t the Ita lian  D ictator is no newcomer to the a rt of 
somersaulting. H e can reverse himself with as much ease 
and agility as a fish in deep water. W ith the greatest 
aplomb he can declare himself a Socialist one day, and a 
champion of Fascism the next. H e desires peace, but he
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N. BIGLER, Deputy to the Supreme Soviet of the U.S.S.R., President of Jewish 
Autonomous Territory of Biro-Bidjan

Biro-Bidjan Grows Strong
W c have 8 M achine T ra c to r S tations hand ling  350 trac to rs  
and 115 combines. W c receive new trac to rs , combines, 
autom obiles, etc., a t the beginning of eacli fa rm ing  season. 
W e boast such excellent collectives as W aldheim , which 
does not require any more m aterial aid. W aldheim  has its 
club, nurseries, k indergaren , ch ildren’s home, electrical 
pow er station , shoe rep a irin g  shop, etc. W e can po in t to 
m any such collective farm s.
Biro-Bidjan, Capital of the Jewish Autonomous Region

In  spite of the sabotage, much has been accom plished in 
our area. T ake, for instance, our regional cap ita l: B iro- 
B id jan . I t  now has quite a large  population. I t  has auto- 
m atic telephone service, a moving p ic tu re  house w ith a 
seating  capacity  of 500, and a m arvelous th ea te r. T he 
B iro -B id jan  population loves its K aganovitch theater. 
E spec ia lly  successful have been its perform ances of 
“ U riel A costa” , “Tcvia der M ilch ikcr” and others, which 
were constan tly  viewed by packed houses. Indeed , we can 
be ju s tly  proud of our theater.

B iro -B id jan  also has its pedagogical institu te , ra ilroad  
in stitu te , and school of medicine. In  the city  and through- 
out th is d is tric t, a series of medical centers, consisting of 
17 hospitals and 32 clinics, have been built up. Biro- 
B id jan  also possesses its local press. F ran k ly  speaking, 
the new spapers in th is city do not exactly sa tify  us. T hey 
ought to reflect more c learly  and in g rea te r detail the 
trem endou tasks facing th is area. H ow ever, B iro -B id jan  
will soon have its new p rin tin g  establishm ent, fu lly  
equipped, and th is will enable us to enlarge the size of our 
new spapers and also begin our own book publishing. Inci- 
den tally , the m agazine “ F o rep o st” has well earned  the 
p o p u larity  it en joys not only by the readers of Biro- 
B id jan  but also by m any beyond fts borders.

T he P a rty  and the G overnm ent are p ay ing  a g reat 
deal of atten tion  to the Jew ish  Autonomous Region. M any 
pressing  problem s have a lready  been considered and 
solved. T he w reckers re ta rd ed  the build ing of the  Biro- 
B id jan  C en tral E lec tric  S tation. B ut now the  p ro je c t is 
p rogressing  w ith increasing speed. A h a lf million rubles 
has been allo tted  for its construction, and a special group 
of bu ilders are being sent here fo r th is task.

T he problem  of w ater supply  in the city , as well as 
the m atte r of erecting a new th ea te r, has also been taken 
care of. T he th ea te r p ro je c t begins in 1939 and will be 
com pleted in 1941. F o r th is, 150,000 rubles have been 
assigned. A truck  gardening  S ta te  F arm  is to  be built 
near B iro -B id jan . A tobacco facto ry , a m echanized brick 
facto ry  and other en terp rises have also been p ro jec ted .

In  1939, four large schools will be bu ilt in B iro -B id jan , 
as well as o ther cu ltu ra l establishm ents. T he new city 
p lann ing  is d irected  tow ards creating  com fortable condi- 
tions for the population. W e are continuing the construe-

(Speech delivered at conference of Biro-Buljan repre- 
sentatives, held in the office of the Jewish daily “Ernes״  
at Moscow.)

/~W NE of our p rim ary  task s  is the streng then ing  of the 
^  already  existing collective farm s of the Jew ish  Autono- 
mous region. T he most im portan t b ranch  of the national 
economy of B iro -B id jan  is, and will be, ag ricu ltu re. D ur- 
ing the ten years and more of B iro -B id jan , m any Jew ish  
collective farm s were bu ilt, and the old ones strengthened. 
T h is p as t }7ear, we sowed 25,000 hectares of w heat, oats, 
soya bean and o ther cultures. W e sowed 2,000 hectares of 
potatoes. W e have the task  now of broadening our base 
for tru ck  gardening. O ur sowing p lan  was com pleted on 
the exact da te  set. As a resu lt, the farm ers both of the 
new and old collective farm s are reap ing  a rich S ta lin ist 
h a rv e s t!

T he w reckers did every th ing  to destroy  the smooth 
functioning of our collective farm s. D ue to their destruc- 
tive activ ities, we have a certa in  num ber of collective farm s 
in the region which were economically weakened. W e are 
now em ploying a series of m easures to streng then  them  
again. T ake for exam ple, the K aganovitch Collective in the 
B lueclier D is tr ic t which includes only 17 fam ilies. T his 
fa rm  was founded on the  land  area  of another collective 
farm . W e have now selected a new “hom e” for the K a- 
ganovitch Collective and a t the general m eeting of the 
fa rm ers, a resolution was adopted th a t it be tran sfe rre d  to 
th is new area. T h is  year, bearing  in mind its  fu rth e r 
grow th , we are bu ild ing 40 houses for th is collective farm .

So long as the existing collective farm s are not firm ly 
enough estab lished , the buro of the  local P a r ty  Commit- 
tee and its  affiliated organizations has resolved to streng- 
then  fu r th e r  the existing farm s before engaging in the 
organ ization  of new ones.

T h e  Soviet G overnm ent had passed a special resolu- 
tion on the se ttling  of the Jew ish  Autonomous Region. B ut 
neither the  committee assigned to th is task , nor the o ther 
organizations involved in fulfilling it, carried  it out. The 
governm ent then  made the decision th a t the  Soviet Control 
Commission determ ine and punish  the gu ilty  ones. The 
C om m issariat of A gricu ltu re , whose du ty  it was to stim u- 
late  the se ttling  on the  land , has now sent out organizers 
to the  U kra ine, W hite R ussia and other areas, to recru it 
se ttle rs  for the collective farm s in B iro-B id jan .

W e now supply  all the needs for our collective farm ers. 
W e see to it th a t  the new arriv a l im m ediately receives his 
own house, a cow, the  necessary  funds to establish  his new 
home, so th a t he can im m ediately get to w׳ork in the col- 
lective.

T hroughout, the  G overnm ent has given us trem endous 
assistance. A ll ag ricu ltu re  in our region is m echanized.
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I ta ly . H ere  is a m an who is one of M ussolin i’s best lick- 
sp ittle s  ac tua lly  s ta tin g  th a t :

“A race s trugg le  in the  U nited  S ta tes would be a grave 
offense aga inst the C onstitu tion and the trad itio n s of th is 
R epublic .”

“ I t  would be dep lo rab le if  we had divisions and s tr ife  
betw een Jew s and I ta lian s  in th e  U n ited  S ta tes , w here 
the  ch ildren  of both races have alw ays lived to g eth er in 
the best of personal re la tionsh ips, w orking together, со- 
op era tin g  here and th e re  in common in terests , and it would 
be trag ic  to b reak  these ties and send every th ing  to ru in s .”

Fascism  has a tw in  b ro th er, W ar. By fighting fo r peace 
we help  to s tran g le  such re trogressive  m ovem ents as fas- 
cism which breed the  barb aritie s  of anti-Sem itism . A nti- 
Sem itism  is a w ar policy of fascism . I t  seeks to d iv ert the 
p eop le’s d iscontent from  hunger and w ar by c rea tin g  a rti- 
ficial issues. B ut the people begin to tire  w ith  these d iver- 
sions. T hey  are tired  of the  prom ise of cake tom orrow  
while the b read  of today  is denied them .

W e Ita lian s  and Jew s m ust help  to organize th is  feel- 
ing in the strugg le  aga inst fascism  and w ar, fo r peace and 
dem ocracy which will m ake it im possible fo r such a th ing  
as anti-Sem itism  to exist. By stru g g lin g  fo r peace and 
dem ocracy we are  s tru g g lin g  aga inst anti-Sem itism  here 
and everyw here.

Several m onths ago in London th ere  took p lace a m eet- 
ing of fam ous E n g lish  w rite rs : organized in the  Associa- 
tion of W rite rs  for In te llec tu a l L ib erty . On the  public 
p la tfo rm  in Q ueen’s H a ll, London, a pale , restless figure 
sat. H e was C om pton M ackenzie, the fam ous E ng lish  
novelist. H e leap t to his feet when the chairm an called 
his nam e and said.

“ I wish to m ake it quite clear th a t  I  speak as a Catlio- 
lie. W h a t I  loathe m ost is the  fa lse  despicable nationalism  /1 

which persecu tes the  Jew s who are a defenceless people. 
F ascists set up the s ta te  in p lace of God. T h e  black, cow- 
ard lv  beast, beats up a People with no governm ent, no > 
country  and no arm y, th a t’s w hat I  can’t  s tan d ,— the cow- 
ardice and b ru ta lity  of it all. I t  is not enough to come 1 

to m eetings, we m ust do som ething about i t .” H e cried 
am id loud applause .

So I  say to you, friends. M eetings are no t enough, we : 
m ust do som ething about it. W e m ust p a r tic ip a te  in every  v 
strugg le , every organization  which fights aga inst fascism  и 
and w ar, fo r these tw in  evils p roduce anti-Sem itism . W e 
m ust fight for and organize the  A m erican people into a js 
solid bloc for collective security  and “q u aran tin in g  the 
agg resso r” so as to p reven t a new w orld conflagration. W e 
m ust fight for peace and a b e tte r  w orld to live in.

T y ran n y  sets men ap a rt, bu t freedom  unites them . In  
our d ay ’s m ighty strugg le  aga inst fascism  and w ar, there  
are no Jew s and no G entiles. T h ere  are only those who 
love freedom  and those who wish to destroy  it.

B ut they  shall not destroy  it, not while we are con- 
scious of our du ty  to civilization and hum anity , and ready 
to fight for it with a cry  on our lips, th a t  w orld-resounding 
c ry : NO P A R A SA N !
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M cCorm ick, special corresponden t of the  New Y ork  T im es, 
that to a L a tin  the  idea of a p u re  race was p u re  childish- 
ness. W e can only deduce from  th is  th a t  M ussolini is now 
in his second childhood.

One of th e  p ro fesso rs who signed the  F asc is t racial 
report, P ro fesso r P ende, only th ree  years ago published a 
study in  N uova A ntologia, backing the  theo ry  th a t the 
Italian people d id  no t belong to  the  A ryan  race, bu t to 
the M ed ite rran ean  race.

N o serious and  honest sc ien tist rea lly  believes in the 
existence of a p u re  A ryan  race, e ither in  G erm any or else- 
where. A g re a t I ta lia n  an th ropo log ist, G iuseppi Sergi, 
long ago dem onstra ted  the s tu p id ity  of the  A ry an  m yth. 
Another fam ous Ita lia n  sociologist, N apoleone C o lajann i, 
in his book L a tin i в Anglosassoni, fought all racial theories 
as without scientific foundation.

Pope Pius has condem ned th e  F asc is t race theory . In  
a speech la s t J u ly  he s ta ted : “ T hings m ust be correctly  
interpreted and k ep t in th e ir p ro p e r places. Am ong such 
things are  the  exceptions of race, of S tock, of nation , of 
nationality. I t  is fo rgo tten  th a t hum ankind, the  whole 
of hum ankind, is a single, g rea t, universal hum an race. All 
men are, above all, m em bers of the same g re a t kind. T hey  
all belong to  the  single g rea t fam ily  of the  living. H um an- 
kind is th e re fo re  a single, un iversal . . . race.” T h e  Pope 
expressed his wonder th a t I ta ly  should feel the  need to 
imitate G erm any.

T he next day  M ussolini answ ered the  Pope, say ing: “ I 
wish you and every  one to know th a t also in the race 
question we will go s tra ig h t ahead .”

T he F asc is t p re ss, as was to be expected, m ain tained  a 
com plete silence on the  P o p e’s words.

H ow  insignificant is the  Jew ish  m inority  m ay be ascer- 
tained by  a glance a t the  figures of th e  la s t census, A pril 
21, 1931. Jew s in I ta ly  a t th a t  tim e to ta led  47,825 or 1.2 
per 1,000 popu lation , as com pared w ith 41,014,000 
C atholics.

T he F ascists are quick to s ta te  th a t  d iscrim ination does 
not m ean persecution. A lready  Jew s are being dism issed 
from civil service, schools, business firms, the  F ascist 
Party and th e  s ta te  schools will no longer allow Jew ish  
students to  enro ll, b u t segregate them  instead  in Jew ish  
schools. I f  we are  to  learn  from  the G erm an experience, 
we know th a t  th is is ju s t  a m ere beginning. T he crude 
and com pletely d iscred ited  fo rgery , the  so-called “ P roto- 
cols of the E ld e rs  of Zion” are a lready  being rehashed  in 
Italy.

T h is  bestia l and cruel, artific ia lly  stim ulated  anti- 
Sem itism  is being re jec ted  by the I ta lia n  people. A ll re- 
ports indicate th a t the I ta lia n  people are no t in sym pathy, 
and th e ir re jec tio n  of anti-Sem itism  is evidence th a t the 
Italian people a re  learn ing  th a t M ussolini and his gang 
are th e ir enemies.

E ven  here in the U nited  S ta tes, G cneroso Pope, the 
owner of the  two I ta lia n  F asc is t daily  new spaper in New 
York, h as been forced to come out w ith fro n t page edi- 
torials in an effort to  p lay  down the  new racial policy in
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LINO BARDI, Organizer of the Friends of the Garibaldi Brigade in Spain

Italians and Jews Must Fight Together
Jew . Lom broso, the an th ropo log ist; Guglielm o F e rre ro , 
the h isto rian ; the statesm en, L u zza tti, Sonnino; the  poets 
and w rite rs , D a V erona, D ’A m bra, C esare Levi, F ra n -  
ch e tti: were never thought of as Jew s, bu t as g re a t I ta lian s . 
T hese I ta lian  Jew s have been fam ous in politics, in th e  
sciences and in the a rts . I  have gone to school w ith I ta lia n  
Jew s and studied under I ta lia n  Jew ish  professors w ithout 
ever questioning for a moment th a t th e re  was any dif- 
ference between them  and me. T his has been the experi- 
ence of all Ita lian s .

T he anti-Sem itic policy in I ta ly  today  is being artifi- 
eially stim ulated  with very little  response on the p a r t  o f 
the I ta lian  people.

E a r ly  in F eb ru a ry  of this year, Gino O livetti, resigned 
as P residen t of the I ta lian  Cotton In s titu te  and vice-presi- 
den t of the T ex tile  G uild “ for personal reasons.” S ignor 
O livetti is an Ita lian  Jew  and long one of I ta ly ’s lead ing  
industria lis ts  and regarded  as an im portan t figure in in te r- 
national finances.

On F eb ru a ry  1G, Inform azione D iplom atica, organ o f 
the  I ta lian  Foreign  M in istry , s ta ted :

“ T he Ita lia n  G overnm ent has never though t and  is not 
now th ink ing  of adopting  po litical, economic or m oral 
m easures against Jew s as such, except, of course, in  the 
case of elem ents hostile to the F asc ist regim e.”

On J u ly  14th an anonymous rep o rt was published by a 
g roup  of F asc ist scientists. F asc ist scien tists! A con tra- 
diction in term s, for you cannot be a F asc is t and a t  th e  
same tim e a scientist. T he anonymous university  p ro fes- 
sors’ rep o rt consists of ten  propositions to th e  effect th a t  
hum an races are a reality , th a t  the  conception of race  
is pu re ly  biological, th a t  the p resen t I ta lian  population  is 
of A ryan  origin and A ryan  civilization, th a t  Jew s do not 
belong to th is race, th a t  the  physical and psychological 
characteristics of Ita lian s  m ust not be a ltered  in any way 
by union with o ther races, and th a t, there fo re , I ta ly  should 
adopt a racial policjq because all th a t  Fascism  has done in 
I ta ly  has a racial foundation, p a rticu la rly  as B enito M us- 
solini in his speeches has m ade frequen t re ferences to. 
conceptions of race.

In  F asc ist I ta ly , Com mandment No. 8 of the F a sc is t 
D ecalogue is: M ussolini is alw ays rig h t! Is  M ussolini־ 
rig h t now or was he rig h t in 1932 when lie to ld  E m il L ud- 
wig, the  w riter, th a t  “th ere  no longer exists a p u re  race,, 
not even Jew ish. I t  is precisely  from  hap p y  m ixtures th a t 
nations derive s treng th  and beauty . Race is a sentiment;, 
no t a re a lity .”

B efore the days of the Rom e-B erlin axis־,  the. most 
ribald  ridicule of the A ryan  idea to be head in E m  ope was־
heard  in I ta ly . M ussolini was chief am ong th e  scoffers. 
On more than  one occasion he rem arked to Anne O ’H a re

( Speech delivered at the H erm an  B id d er  H ig h  School, 
Sep tem ber  11/., at the memorial meeting fo r  the Jew ish  
victims o f  persecution in the Fascist countries .)

Г B R IN G  you g reetings from  the F rien d s of the  G ari-
baldi B rigade, an organization  which endorses and sup- 

p o rts  the heroic exploits of an ti-fasc ist Ita lian s  fighting in 
defense of Spanish  D em ocracy. In  th e ir nam e I  b ring  
you g reetings from  a l1 the  peace-loving and liberty-loving 
Ita lia n s  in  the  oppressed  I ta ly  of today. O nly we who 
cherish  and follow the  dem ocratic trad itio n s of G aribaldi 
-— who fough t for the  freedom  of the  common people every- 
w here— only we can genuinely speak fo r the I ta lia n  people 
— and no t the  F ascists  who b ring  us shame by dragg ing  
I ta ly — which has contribu ted  so much to w orld a r t  and 
civilization— down to the low est dep ths of barbarism  and 
sp iritu a l deprav ity .

In  its  tie-up  w ith H itle r  in the R om e-B erlin axis, 
I ta lia n  fascism  is now more openly p u ttin g  itse lf in line 
w ith all the  savage policies of H itlerism . M ussolini is giv- 
ing  su p p o rt to  th e  w orld-w ide drive of anti-Sem itism  th a t 
is being pushed  by H itle r . M ussolin i’s la tes t anti-Sem itic 
move is a p a r t  of the  general offensive of I ta lian  fascism 
in the  N ear E as t. T h ere  he is daily  sp read ing  anti-Sem it- 
ism am ong the  A rabs, to  fan  discord and h a tred  between 
the A rab  and Jew ish  people in P alestine.

I f  ever th ere  w ere any illusions about a so-called 
“ good” fascism  and a bad  fascism , those illusions m ust 
now be dispelled.

M ussolini is a ttem p tin g  to influence the I ta lia n  people 
w ith in  the  dem ocratic countries to line up w ith H it le r ’s 
N azi agents to underm ine dem ocracy from  w ithin. Fascism  
is a ttem p tin g  to incite the  I ta lian  people in A m erica 
ag a in st th e ir  fellow Jew ish  A m ericans and to sp read  divi- 
sions in A m erica calcu lated  to underm ine A m erican de- 
m ocracy. T he attack  upon the  Jew ish  people cannot be 
considered as an a ttack  m erely upon a single race or reli- 
gion. I t  is a weapon of reaction intended to  divide and 
d estroy  the  dem ocracy and peace of all the Am erican peo- 
pie. A nti-Sem itism  in any shape or form im perils freedom  
and  lib e rty  fo r the  whole nation.

As fa r  as I  can see, from  Ita lia n  h isto ry , and from  my 
own personal experiences, anti-Sem itism  has never been a 
problem  in I ta ly . T he Jew s have been longer in I ta ly  
th an  in any o ther country  in the w orld, p robably . You 
cannot te ll a Jew  a p a r t  from  an Ita lian . Even today I  am 
su rp rised  if  I  am to ld  th a t so-and-so is a Jew . T he Jew s 
in I ta ly  have been staunch followers of G aribaldean  and 
M azzinian lib e r ty ; they  aided the movement for Ita lian  
independence du rin g  the la s t cen tu ry ; and the  secretary  
of Cavour, the  first m in ister of an independent, united 
I ta ly  which had  been d ream t since D a n te ’s tim es, was a
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steady grow th of w ell-being among the Soviet Jew s, the 
unique phenomenon o f B iro -B id jan , the rich unfolding of 
the Soviet-Jew ish nationhood, and the like more, are each 
and all liv in g demonstrations of the m eaning o f Sovietism , 
this everm ore dem ocracy. T he inform ative work thus be- 
comes in a real sense an object lesson  aiding the carryin g  
out of the educational task. A gain , the sh ift o f em phasis 
is equivalent, so to speak, to a change o f the center o f 
gra v ity  o f the Icor work. H itherto this center lay  in the 
midst o f the Soviet J ew s; the sh ift transfers it to the 
J ew ry  o f the U .S .A .

In  conclusion I cannot refrain  from divulging a serious 

m isgiving. I t  has alw ays seemed to me that the original 

sin, nam ely the m isclassification of the Icor (even by some 

o f its membership) as a philanthropic venture exerted a 

deleterious effect upon its life . T h e organization lacked 

true identity and appeared subject to self-liquidation, a 
fate that has really  befallen  the various philanthropic 
groups that operated among the Soviet Jew s in the early  
years of their reconstruction. F acing the present reality  
and adopting the policy o f action suggested in these con- 
siderations is sure to revitalize the Icor and make it a 
distinct organization, a social movement, m eeting the exi- 
gencies of the times.

(A n d  a h a lf a lo af is better than none). B u t the Am eri- 
can demand for more dem ocracy expresses, w ittin gly  or 
u nw ittin gly, the truth that, in the face o f the present d ia l- 
lenge, neither restoration nor preservation is at all pos- 
sible unless we get more dem ocracy. A  careful study of 
this demand for more dem ocracy reveals that it can be 
achieved only on the economic field, that is by  tam ing ex- 
ploitation. T hus, the demand in question foreshadows the 
aspiration fo r a dem ocracy of the Soviet type.

T hese general rem arks suggest the nature of the task 
the Icor is now to set itself, nam ely: T o  help finding the 
answ er to the question, W hat is to be done, by showing 
the road that leads to the final solution of the “ Jew ish 
problem ” , the road o f dem ocracy and more dem ocracy. 
T h is task is p la in ly  educational. T he rem arks further sug- 
gest the methods to be em ployed in carryin g  out this 
task, one o f them being the close cooperation with all other 
progressive organization travelling the same path of his- 
tory. M oreover, the other m ethodological factors, such as 
organizational work, financial budgeting, literature in its 
many form s, etc., w ill have to be readjusted  to the new 
policy.

I t  is obvious that the sh ift of em phasis, in the Icor 
work, from  the inform ative to the educative w ill not elim b 
nate the form er; it w ill rather enhance its value. The

L. Nolina and Y. Rubin, actors of the Jewish State Theatre in Biro-Bidjan, 
in the play of Markish, “ The Ovadis Family”
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ing here ilhe attitude, in this m atter, of the “better classes” 
of Jew ry, I hasten to say tha t the Icor is in a position 
to formulate the answer and tha t it is here that its ■work 
begins anew. To do this it must shift the emphasis in its 
work from informing to educating. For, pressed upon as 
they are by the crisis of the old order the Jews in all the 
capitalist countries are of necessity becoming increasingly 
history minded. They arc interested not only to know the 
facts regarding the new life of the Soviet Jew s; they are, 
above all, keen to learn how the la tte r have acquired the 
conditions conducive to this new life of national freedom 
and equality, a life no longer m arred by anti-Semitism, 
fascist or otherwise. They want historical experience, they 
are interested in the relation between sovietism and de- 
mocracy, and the like more. The Icor, the only Jewish 
(non-political) organization so intimately associated with 
the life history of the Soviet Jews is equal to the task 
of satisfying these wants and interests.

Let a few general remarks indicate, however roughly, 
the historic background of the task and the method of its 
performance.

To careful observation fascism presents a perfect 
parallel with Czarism. At bottom, it is a reversion to the 
feudal-capitalist economy characteristic of the latterday 
Czardom and is motivated by the spirit of a maddened im- 
perialism. Note further the parallelism  displayed in the 
treatm ent of the national-racial question. H ere a dema- 
gogic philosophy of pan-Germanism or Aryanism buttressed 
with black and brown skirted legions; there, in Czar's 
Russia, an aggressive pan-Slavism reinforced by hordes of 
black hundreds. This is fact number one.

Fact number two. Democracy wherever it still exists is 
on the defensive. In  facing the challenge of the changing 
times it is, in the interest of selfpreservation, constrained 
to resort to such devices as the united front, collective 
security, and the like.

Fact number three. This fact is most noteworthy. Our 
American democracy whose articulate expression is the 
present administration is not only aware of the ju st men- 
tioned challenge; it apprehends, as it were, that it must 
become more democratic than it ever was before if it is 
to meet successfully the challenge. In  the phrase of a re- 
cent broadcast by President Roosevelt, we need democracy 
— and more democracy. Note particularly this more democ- 
racy.

From these three historic facts follow, for the makers 
of history, three tasks which in the course of the struggle 
merge dialectically into the one objective that furnishes 
the answer to the question, W hat is to be done? Fact one 
obliges all concerned to struggle for the restoration of 
democracy wherever it has been usurped. Fact two calls 
for the active preservation of democracy where it is still 
alive. Finally, fact three reminds us that without more- 
democracy our struggles arc in vain.

Bourgeois democracy, it will be recalled, is incompatible 
with open, legalized persecution of national minorities. 
Thus the fight for its restoration and preservation leads 
a long way toward the solution of the national problem.

This capitalist overpopulation, tantam ount as it is to re- 
ducing to nil the worth of human life, renders for the 
Jew  the more grave the question, W hat is to be done?

I t  is a t this point tha t the Icor is to join issue and say 
aloud: Read history aright and learn the lesson of how 
it is made. Only a generation ago the Jew s of Russia 
had to face Czarism in much the same way as the Jew s of 
Germany, and elsewhere, do today fascism. There were 
then as there are today false prophets urging the resort 
to the wandering staff as the only way out. But the true 
Jew ish patrio ts realized then as they realize now that, 
besides being historically and otherwise an unwarranted 
admission of the right of reaction to run wild, the run- 
away policy at best shifts but by no means solves the 
problem ; it merely shifts it in space and time. They recog- 
nized that solving a problem means making history, that to 
make history means to struggle against the forces of rc- 
action and tha t the prerequisite of a successful struggle is 
a thorough knowledge of the correlation of the contending 
forces. They thus endeavored to lead their people along 
the paths (and not by-paths) of history which are as 
open today as they were then.

This historic approach was, and is, in bare outline as 
follows. The Jew ish problem is neither an isolated phe- 
nomenon nor is it a basic social problem. In  Russia, the 
Jews were only one of many national minorities groaning 
under the yoke of Czarism. And again, the oppression of 
these minorities was not for oppression’s sake; it was the 
inevitable result of economic exploitation inherent in capi- 
tal'ism and forming the root of all antagonism: class, na- 
tional, racial, etc. W hence, two things were, and are, ob- 
vious to those engaged in the a rt of history making: One, 
the fight against national oppression must be coordinated, 
synchronized, so to speak, with the fight against exploita- 
tion and, two, in this dual fight lay the common denomi- 
nator of all the nations of the C zar’s empire including the 
Russian nation itself which was no less than the others 
oppressed by the ruling classes. The recognition of this 
tru th  by all the patrio ts of the respective subject peoples 
was the spontaneous bond that rendered the sruggle for 
the liberation of the oppressed their common cause, a sort 
of natural united front. Thus when the day of reckoning 
came, and come it always must, it was not the solution of 
the Jew ish problem alone that the Soviet National Policy 
has brought about; it was llie final solution of the national- 
racial problem in general th a t has been achieved. And 
this feat ha-s been accomplished with such finality because 
the basic problem, viz., that of interhuman economic an- 
tagonism, has been abolished by the Soviet upheaval.

Evidently, the historic answer to the question at the 
time growing out of the Czarist reality was: F ight re- 
action until Sovietism has triumphed, for Sovietism, among 
other things, means the final solution of the national (and 
international) problem. This answer, needless to add, has 
stood the severe test of the times.

Today, the Jews in the capitalist world are confronted 
with a similar reality and the same burning question. W hat 
is to be done, is pressing for an answer. W ithout discuss-
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and in p ra c t ic e ; th a t is to say it  was, and is, a m ovem ent 

w ith a m essage to convey to all whom it ought to  concern. 

I t  should be em phasized in th is connection th a t  th e  in- 

form ative task  of th e Ic o r w as in  all resp ects  p a ra m o u n t 

F o r in p ro p o rtio n  to its  in trin sic  value th e m essage car- 

ried  by th e Ic o r was a t  first little  heeded even by th e lib- 

era ] and less p re ju d ic e d  elem ents; th ey , as noted  above, 

tended to m inim ize th e nuisance of anti-S em itism  and could 

see no reason fo r being ela ted  over its “ a ll-ed g ed ” aboli- 

tion som ew here.

V iew ing from  th e  p re se n t vantage g ro u n d  its  labors in 

re tro sp ec t the Ico r m ay ju s t ly  feel g ratified  w ith th e re- 

su its th ey  have b ro u g h t about. F o r to day  w hen anti- 

Sem itism  is no longer a m ere nuisance b u t a m enacing 

p lague it is u n iv ersally  recognized th a t  in th e S .U . th is  

p lague has been com pletely erad icated . A nd th e Ico r, th e  

only Jew ish  o rg an izatio n  of th e  k in d , has g re a tly  contri- 

bu ted  to w ard  sp read in g  fa r  and  wide th is  recognition.

T h u s th e  Ico r, it  m ay safely  be asse rted , has fulfilled 

th e task  it undertook. D oes th is  m ean th a t  th e  w ork of 

th e Ic o r is done and th a t  th e  org an izatio n  is to fold u p ?  

E m p h atica lly  no. C uriously  enough, if  an y th in g  it  m eans 

th a t  the w ork of the Ic o r  is only to begin. L e t us dis- 

cuss, briefly of course, th is m eaning.

0ין׳[ 1 1 0 1 1111ס י0 ^  th e  ages of so jo u rn in g  am ong o th er 

n ations as a n atio n al m in o rity  th e  J e w  has learn ed  th e  

a r t  of w an d erin g  as a solution of th e  “ Jew ish  p ro b lem ” . 

A lw ays cooped up  in a g h etto , seg reg ated  from  th e  non- 

Jew ish  p o p u latio n , his life , both  m ateria l an d  sp iritu a l, 

seemed to have n o th in g  in common w ith  th a t  of his adopted  

country . I t  was shrouded in m y stery , as i t  w ere, and  len t 

itse lf  to  suspicion m ingled w ith  scorn. T h e Je w  w ould 

th u s fa ll an easy p re y  to th e  whim s of a ru lin g  d y n asty  

or to th e  b ig o try  of an e rra tic  church h ie ra rc h y  and  w ould 

be m ade th e  scapegoat fo r all th e  sins p e rp e tu a te d  by  them . 

A nd th e  w an d erin g  Je w  w ould tak e  to his staff and  w ander

off in search  of a m ore hosj3itable haven of refu g e as th e  

solution of th e  stin g in g  problem .

T h e advent of th e  in d u stria l age, th e  rise  to  pow er 

of th e  bourgeoisie, th e  city  elem ents, th e ra p id  grow th of 

capitalism  with its inevitable economic liberalism  has g re a t- 

ly  modified if  not w holly abolished th e  g h etto  in stitu tio n , 

has p erfo rce  tended  to assim ilate th e “ alien ” Je w  into th e  

body of th e indigenous p o p u latio n  and, via dem ocracy, 

m ade him  feel a t home as th e  p o litica lly  equal of the 

aborigenes. A nd th e  w andering staff was consigned to the 

lum ber room of h isto ry . . . .

So it seemed. S ud d en ly , th e  d a rk  p a s t has been re- 

in carn ated  in th e  guise of fascism and th e Jew ish  problem  

is once m ore v isited  upon th e Jew . W h a t is its  solution 

n o w ?  T h e  re so rt to th e  w an d erin g  s ta ff?  B u t to w an d er 

w here to ?  T h e E v ian  conference, by th e  w ay, is a strik in g  

illu stra tio n  ( i f  one m ore is n e e d e d ) of th e  m oral and 

m ateria l b an k ru p tc y  of c a p ita lis t society. In  its  heydey 

capitalism  was a llu rin g  th e im m igrant, th e  s tra n g e r  to its  

g ates w here it  sw eated profits out of his toil. T o d ay  it  h as 

no w orking room, no living space even fo r th e  “n ativ es” .

re su lt of th e  c a p ita lis t crisis m an ifests itse lf  in th e  fact 

th a t  th e  old sm oldering anti-S em itism  is being fom ented 

by an ill-concealed fascist ideology. R em em ber, th e reces- 

sion of dem ocracy is th e  accession of fascism . F in a lly , in 

the lan d  of th e Soviets, th e  socialist division of th e w orld, 

th e Je w s to g eth er w ith all th e  o th er Soviet n ations are th e 

fu ll beneficiaries both  of an ever advancing economic p ro s- 

p e r ity  and  of a new  dem ocracy b u ilt on it, a dem ocracy 

n o t m erely  of p o litica l b u t of p e rfe c t  eq u ality .

"IVTOW in th e context of these w orld events le t us review

th e  d estin y  of o ur organization. To begin w ith , cast 

a glim pse once m ore upon th e g en eral background. A t th e 

tim e th e  Ic o r was organized  th e c a p ita lis t w orld, d espite  

its  in stab ility , s till d isp lay ed  signs of liberalism  a p t to 

beguile th e  Jew ish  p a tr io t  of th e  “b e tte r  classes” into be- 

lieving th a t  a t  bottom  th ere  was no Jew ish  problem  in th e 

old o rd er. T h e  anti-S em itism  in vogue a t  th e  tim e and 

in one w ay or an o th er afflicting all c a p ita lis t countries he 

was inclined to re g a rd  as the innocuous su rvival of an age 

long since gone by  never to  re tu rn , a su rvival foredoom ed 

to d isa p p e a r like a shadow  of a vanishing  body. On th is 

p a r tic u la r  p o in t, it  w ill be observed, th is  Jew ish  p a trio t 

was a thorough lib eral. T h is, by th e  w ay, accounts larg e ly  

fo r th e fa c t th a t  th e  em ancipation of th e  R ussian Jew s 

ap p ealed  so little  to th e  sm ug soul of th e  b e tte r  classes.

A t th e  p re se n t ju n c tu re  of h isto ry  th e lot of th e  Jew s, 

alas, has in some c a p ita lis t countries been en gulfed  in th e 

rag in g  stream  of fascism  and in o thers th e  conditions are 

grow ing in creasin g ly  favorable to th e  sp re ad  of th e fascist 

ideology. A nti-S em itism , even th e  self-com jidacent lib eral 

m ust adm it, is n o t a dying  survival; ra th e r  it is a revival, a 

recru d escen t s ta te  of a m alig n an t g ro w th  in h eren t in capi- 

ta lis t  economy and now fa ta lly  affecting th e  social order 

in its  senescent s ta te , in  its  second childhood. T h e  situa- 

tio n  is tru ly  g rav e and  th e  g ra v ity  b o rd ers on trag ed y ; 

fo r th e  b e tte r  classes, th e ir lead in g  in te llig en tsia , th e ir 

p re ss  alth o u g h  constrained  to recognize th e vicious char- 

ac te r of dom estic anti-S em itism  refu se to adm it th a t  it is 

a phenom enon sym ptom atic of fascism . W hence, th e ir  mis- 

lead in g  and  vain a ttem p ts  to  cure a sym ptom  w ithout 

a ttac k in g  th e  disease.

I t  goes w ithout saying  th a t  our org an izatio n  is v ita lly  

in terested  in th is m ost b u rn in g  question. L e t us then 

exam ine as to  how, in v irtu e  of its in trin sic  organ izatio n  

th e  Ic o r is to ex p ress in p ra c tice  th is v ital in terest.

T h e  Ic o r first a p p e are d  on th e scene as though to 

celeb rate  th e u n p reced en ted  and m ost h ap p y  event in the 

h isto ry  of th e  Je w s, no tab ly  th e  final solution by the 

Soviet N atio n al P olicy  of th e  Jew ish  problem  in one-sixth 

o f th e  globe. T h is  celebration has found its  concrete ex- 

p ression  in a tw ofold  task  which th e  Ic o r h as from  its 

v ery  inception set itse lf  to  p erfo rm . O ne, to  h elp  th e 

Soviet Jew s in th e  p io n eerin g  w ork to re o rd er th e ir  life 

upon th e  Soviet foundation of socialist reconstruction. 

T w o, to k eep  on in form ing th e A m erican Je w s as to  how 

th is  reco n stru ctiv e  w ork is going on in its various phases. 

T h u s  th e  Ic o r has alw ays been dynam ic both in conception
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PROF. CH. KUNTZ

The Great Tasks Confronting the Icor
(Reflections on the Eve of the National Plenum of the Icor)

opinions and attitudes also the Icor was regarded as a sort 
of philanthropic organization which, of course, it never 
was.

^B^HE further march of time has brought forth tremen- 
 dous changes. The crisis engulfing the capitalist ־*־

economy as a system has led to the progressive weakening 
of the democratic principles. For we must bear in mind 
that under capitalism democracy means political equality. 
This equality continues, so to speak, as a working hypo- 
thesis so long as the economic ground work of which it is 
the issue, is freely functioning. But the crisis in question 
means the unbalancing of ju s t this ground work, the grow- 
ing failure of the capitalist controlled productive forces 
to meet the however elementary needs of the population. 
Whence in those countries where the crisis has reached the 
breaking point and where the forces making fo r the new  
order are caught unorganized or are disorganized the rul- 
ing classes in the interest of selfpreservation denounce de- 
mocracy and renounce political equality. They resort to 
brute force as a means to perpetuate their rule.

Imperialism, to speak metaphorically, is the second 
childhood of capitalism. During the first childhood of 
capitalism  when its star was hopefully rising it was not 
without bloody struggles tha t the exploited classes and the 
oppressed national minorities wrested from the bourgeoisie 
a modicum of democracy, of political equality. Now that 
capitalism  is in its second childhood, in the imperialist 
stage, and its star having passed the culminating point is 
hopelessly setting, bourgeois democracy is immersed in twi- 
light,— in the fascist countries it is extinct. And the bloody 
struggles are visited upon mankind all over again!

D uring this short but historically momentous period 
when the life-curve of the old order was catastrophically 
dipping downward, the life curve of the new order erected 
in the S.U. was m errily rising upward and at a pace 
cheering the friends and dumbfounding the enemies.

Note now the fate of the Jews as conditioned by these 
historic changes. The world of today we find divided into 
two sharply contrasting divisions, viz., the socialist and 
the capitalist. Furtherm ore, the latter division is splitting 
up into two subdivisions, viz., the democratic and the fas- 
cist. How are the Jews treated  in this broken world? 
Briefly, in the fascist countries they have been robbed in 
broad daylight and in the name of a much vaunted civili- 
zation of all their human possessions, nay of the very 
right to be classed as human. Indeed, what we know of 
mediaevalism is alongside of this fascist anti-Semitism 
humanity itself. In  the democratic countries, the life of 
the Jews is overcast with threatening clouds. For, the 
above alluded to weakening of democratic principles as the

,X 'H E  ICO R was organized in the early twenties, about
six years afte r the end of the world war. The old 

order found itself dangerously caving■ in; one of its for- 
midable pillars, the great Russian Em pire, collapsed al- 
together, ceding its place to a rising пего order; summarily, 
the effects of the war proved devastating alike to the 
victors and their victims. A period of unusual self-saving 
activities ensued, a feverish period, but only a semblance 
of capitalist stabilization was the fruition.

The lot of the Jews in the capitalist countries may be 
said to have been, at the time, “norm al”, i.e;, no worse 
than tha t of the other nationalities. On the other side, the 
situation of the Jew s in the Soviet Union presented like 
the Soviet state formation itself a new  aspect. The ghetto 
was abolished; the Jew s were in all respects free and 
equal with all the other liberated nationalities. Yet eco- 
nomically they found themselves poorer than the others 
who were all predom inantly agricultural peoples. The tra- 
ditional economic life of the Jew , exclusively urban in 
nature, was dislocated by the revolution and following the 
new order was due to undergo a radical transform ation.

In  those early days of the Soviet upheaval the attitude 
of the outside world toward the S.U. was, it will be re- 
called, for the most p a rt negative. The bourgeois states- 
men both hopeful and wishful tha t capitalism  will find its 
way back to Russia persisted in a state of watchful wait- 
ing at the same time, directly or indirectly, lending aid to 
the counterrevolutionary forces. The affiliates of the Sec- 
ond International having lost all historical bearings found 
nothing better to do than to attack the Bolsheviks and 
their revolution. Be it added in this connection th a t the 
affairs within the S.U. were such as to lend support to 
this attitude. The country was in ru ins; the young sprouts 
of socialism were, particularly  to the mentally blind, hard- 
ly visible; and the Nep tide лгав in the ascendant.

This general attitude (fo r the friends of the S.U. were 
still few and ill oriented) was reflected also in the public 
opinion of the American Jewish community. The bourgeois 
Jew ish press both fed and led by its “socialist” colleague 
never tired  of vilifying the Soviets. Together they were 
unconscionably blaming on the bolshevik revolution the 
poverty inherited by the Jew s from the C zarist regime. 
They were cunningly glossing over the outstanding fact 
tha t victorious bolshevism has put an end to all national 
and racial persecution. They were coining the motivating 
slogans of the philanthroping drives of the time, slogans 
the gist of which, H elp the Jew s whom the Bolsheviks 
threaten  with destruction. I t  was all a case of lip-charity 
to the Jew s and of malice to the Soviets.

I t  was in these circumstances tha t the Icor has come 
into being. N aturally  enough, in this pandemonium of
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to enable the Ieor to become a mass organization in 
the truest sense of the word.

We greet the coming Plenum and tru s t th a t it will 
be a turning point in the history of the Icor.

A BRIEF SUMMARY OF THE HITLER 
TERROR

February, 1933, to July, 1937:
1,300,000 persons arrested for racial, religious 

or political reasons.
335.000 persons condemned to a to ta l of 

990,000 years of prison, penitentiary, 
or forced labor.

220.000 persons in prison in July, 1937.
140.000 in exile abroad.

25.000 naturalized Germans deprived of 
nationality.

10.000 persons assassinated or driven to 
suicide.

400 famous Germans deprived of nation- 
ality by decree.

92 death sentences carried out.
4 persons assassinated in prison while 

under sentence of death.

EXPENDITURE ON ARMAMENTS IN 
GERMANY IN BILLIONS OF MARKS
1929 ...................................................... 1.0
1932 ...................................................... 1.0
1933 .....................................................  3.0
1934 ...................................................... 5.5
1935 ...................................................... 10.0
1936 ......................................................  12.6
1937 .....................................................  15.0

The expenditure for the current year is even
more stupendous due to the mad rush of H itler 
to start a world war.

McAlpin in New York City on October 8tli and 9th. 
The session promises to be one of the most im portant 
in the history of the Icor since it is to inaugurate the 
celebration of the 15th anniversary of the Icor.

F ifteen years of the existence of the Icor m ark a 
period of activities of great significance not only to 
the members of the Icor, but to large sections of the 
Jew ish people as well. I t  is therefore fitting tha t the 
celebration of the fifteenth anniversary of the Icor 
should become a rallying point to mobilize many more 
thousands of Jewish people for participation in the 
Icor w ork and widening the circle of the friends of 
Biro-Bidjan and the Soviet Union.

The coming plenum will include in its agenda the 
following very im portant problem s:

1— The elucidation of the great importance of the 
Icor work a t the present moment.

2— An intensive membership campaign.
3— The widening of the distribution of “ Nailebn” 

which is already enjoying the largest circulation of 
any Jewish magazine in the world.

4— W ays and means for an effective campaign in 
the interests of the millions of Jews who find them- 
selves at present under the iron heel of Fascism.

5— Plans for imposing celebration of the fifteenth 
anniversary of the Icor.

6— Icor activities among the mass organizations.
7— Preparation for the gigantic National bazaar 

to be held in New Y ork at the end of January, 1939.
8— Plans for intensive work amongst the Jewish 

youth and the English-speaking Jews.
I t is expected th a t a large delegation will gather 

in New York at the im portant plenary session of the 
Icor. Many guests are expected from nearby cities. 
I t  should be the duty  of every branch of the Icor to 
take  up the agenda of the Plenum, to discuss every 
problem, and to offer suggestions in order tha t the 
session may m ark the beginning of intensified work

New apartment house for workers employed in the 
municipal services of Stalingrad
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“To avoid a problem atic w ar today and m ake cer- 
ta in  one of tom orrow  is the  price w hich th e  insatiable 
ag resso r ask s .”

That price was paid by Chamberlain for one reason 
and one reason only—because he is interested in hav- 
ing Fascism entrenched.

The betrayal of Czechoslovakia, the monstrosity 
of the crime of the rulers of England and France, the 
danger to the peace of the world in the growing de- 
mands of Fascism, make it imperative for the friends 
of peace and democracy to be aroused in the extreme 
and to bend every effort to defeat Fascism and ag- 
gression.

The Jewish people have an additional reason to 
be on guard at this time. Every new conquest of Fas- 
cism strengthens the forces of intolerance. Every new 
territory on which the shadow of Fascism falls turns 
into a new inferno for the Jews. The Jews are there- 
fore to march in the very vanguard of the forces that 
are to carry on a relentless and ceaseless struggle 
against Fascism and war.

The P lenary Session o f the Icor
ИГЛЕ enlarged plenary session of the National Exe- 
 cutive of the Icor with delegates from many cities ־*־
throughout the country will he held in the Hotel
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G angsterism  E nthroned in  
In ternational R elations

JUSTICE has been thrown to the winds. All stand- 
ards of decency and law in international relations 

have been flagrantly violated. The covenant of the 
League of Nations and all its stipulations and safe- 
guards against aggression have been turned into a 
mockery. It has now been openly demonstrated that 
might is right.

Chamberlain and Daladier dealt a severe blow to 
the peace of the world by forcing Czechoslovakia to 
cede the Sudeten territory to Hitler and thus commit 
suicide as an independent state. With the blessing 
of the tories of England, Hitler succeeded in turning 
Germany into an armed camp. Hitler swallowed Aus- 
tria and not a word of protest was spoken by England 
or France, the victors in the last world war who were 
quite determined not to permit an “ Anschluss” of 
Austria and Germany. Hitler and Mussolini are drown- 
ing Spain in blood but very little is being done to stop 
their murderous activities. Hitler stretched out a 
bloody hand to wrest a part of Czechoslovakia and 
the Premier of the mighty empire of Great Britain 
flies to the Fascist butcher to tell him: “ Herr Hitler, 
just say what is your wish, and it shall be granted.” 

With a knife at its throat Czechoslovakia was 
forced by England and France to relinquish its rights 
as an independent state to decide for itself on a course 
of action. Instead of coming to the rescue of a free 
and democratic state, the rulers of England and 
France chose to throw the full weight of their power 
in favor of the armed monster of Fascism.

Aggression has been rewarded. The prestige of 
international gangsterism has been enhanced. It is a 
sham and a scandal when the perpetrators of the 
great crime by which Czechoslovakia was thrown to 
the Fascist wolves pretend that what they did was 
to safeguard the peace of the world. Far from appeas- 
ing the Fascist war dogs the action of Chamberlain can 
only succeed to encourage aggrfession even more.

The representative of the U.S.S.R. at the League of 
Nations, the foreign Commissar Maxim Litvinoff, 
thundering forth a mighty condemnation against ag- 
gressors and those who have helped them, so fittingly 
stated in regard to this question:
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