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היימלאנד. אונדזער איז שיינ ווונדערלעב
 פטעפעם קאזאכישע אומענדלעכע די ביז צ$פנ־פאליום ווייטנ פוג

ראכוועפנ. זיינע זיב ציענ
 זיינע באשווענקענ אקעאנענ נרעפטע די יאמעג, שענפטע די

 עם שניידנ טייכנ שנעל־שטראמענדיקע אוג בארג־קייטנ הויכע ברעגג.
 פטע־ ראכוועפדיקע אונ וועלדער טויזנטוויארפטיקע זייטנ. אלע אינ דורב
 אונדזערע אלע אינ פירנ וו$ם וועגנ, ו^נצ^ליקע זיינע באגלייטנ פעם

דערפער. אוב שטעט פרעכטיקע
 פארמאגט וועלט די וו^ס אלצ, מיט היימלאנד אונדזער איז דיים

 קו־ מיט ארב אייזנ טיט פול זיינענ ערד־שוים זיינ פוג $דערנ די נאד.
 מאנגאנ־ארצ מיט אוב מארמאר טיט ג^לד, טיט אוב בליי טיט פער,

אויצרעס. נאב אונ נאם טיט אוב
 אונ •בוימוואל אונ רייז קארנ, אוב גערשטנ האבער, אוב ווייצ

 קאלווירטי־ רייכע זיינע פעלדער. זיינע אפ ודאקסנ אונ בליענ קאנאפליע
 אלערליי יאר־יערלעב גיבנ סעדער אוב גערטנער ראטווירטישע אונ שע

 אוב ערד דער אפ וואם רייכטימער, אלע די אויבסט. אוג פרונט מיניט
 אלע זאוואדג, אונ פאבריקנ אלע טייכנ, אונ יאמענ אלע ערד, דער אינ

 הויב־ אונ שולנ אלע שאכטעם, אונ בענק אלע אייזנבאנענ, אונ וועלדער
 אונדזער פוב האב־אונ־נוטם גאנצע דאם — ווארט איינ טיט שולב,
פ^לק. ס^וועטישנ דעט געהערט היימלאנד גרוים

 סטאלינענ אונ לענינענ פוג אנפירונג נעניאלער דער אונטער
 די אינ כליק זיינ דעראבערט אייביק אפ פאלק סאיועטישע דאם האט

 ^קטיאבער־רע־ סאציאליסטישעד גרויפער דער פונ שלאכטנ שטורמישע
וואליוציע.

 נע־ אינגאנצנ פאלק באפרייטע דאס האט אנפירונג זייער אונטער
לאנד. אונדזער פונ אויפזענ דעט ענדערט

 איז פינצטערעם א אפנעשטאנענעם, אנ ארעמם, אנ לאנד א פונ
 איג־ אנ אינ לאנד, מעכטיק א איג געודארנ פארוואנדלט לאנד אונחער
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 ד$רט, גראמאטנעקייט. דורכויפיקער פוג לאנד א אינ לאנד, דופטריעל
 אויפנעוואקפנ זיינענ טיינע, ודילדע די בלויז גערוישט פריער ס׳האט ווו

 וויפטע־ אוג זומפנ בלויז נעשפרייט זיב האבנ פריער ווו דארט, שטעט;
 פריער האט טע ווו דארט, פעדער; אונ פעלדער איצט בליענ נישג,

 מאנע־ דער מיט אוב פאכע הילצערנער דער טיט ערד די געקאלופעט
 קאט־ טראקטארנ, טויזנטער צענדליקער איצט ארבעטנ קליאטשע, רער

 מאשינעם; לאנדווירטשאפטלעכע קאמפליצירטע אנדערע אוב ביינענ
 ווערקשטאטלעב האנטווערקערישע נעשטאנענ פריער פ״זיינעג ווו ד^רט,

 איצט זיינענ אינדופטריע, פונ פימעג קייב אפילע געווענ ניט פ״איז אונ
 קאט־ סאמע די אוים ארבעטנ וואם זאוואדג, אונ פאבריקנ אויפגעבויט
 פארשיידג־ פאמע די אפאראטג, איידעלע פאטע די מאשינעם, פליצירטע

 אונ־ פאר נייטיק פ׳איז וואם אלצ, - טאנקנ אוג אער$פלאנענ ארטיקע
 פ׳איז וו^ם אלצ פאלקם־ווירטשאפט, אוב אינדופטריע מעכטיקער דזער

היימלאנד. אונדזער באשיצנ אפ נייטיק
 פאר־ לאנד אונדזער איז פעלקער", פונ טורמע "א לאנד א פונ

 פעל־ גלייכבארעכטיקטע אונ פרייע פונ לאנד א אינ נעווארג וואנדלט
 פאציא־ ס^וועטישע פארבאנד הייפט וואם לאנד, גליקלעב א אינ קער,

רעפובליקנ. ליפטישע
 אינ אריינ גייענ רעפובליקנ פאציאליפטישע פאוועטישע זעכצנ

 רעפובליקנ פארבאנדישע זעכצנ די אינ ראטנפארבאנד. פונעט באשטאנד
 אווטאנאמע ניינ רעפובליקנ, אווט^נאמע צוואנציק אונ איינ ארייג גייענ

 באפעלקע־ ־מיליאניקע193 די קאנטנ. אונ געננטב צענדליקער געננטנ,
 נאציא־ נאציעם, 60 ערעב אנ פונ באשטייט ראטנפארבאנד פונעט דונג

 זיינענ פעלקער אלע די אט אונ פעלקערשאפטנ. אונ נרופעם נאלע
 אפ פארבאנד. פרייענ גרויפנ אונדזער פונ מיטגלידער נלייכע אונ פרייע

 ווייזט לעבנ נעזעלשאפטלעכנ אונ ווירטשאפטלעכנ פונעט געביטנ אלע
הילפ. קעננזייטיקע צווייטנ דעט פאלק איינ ארוים

 דעט געזיכערט האט פאליטיק נאציאנאלע לעניניש־פטאלינישע די
 א פפסר, פונ פעלקער די פונ קולטור נאציאנאלער דעי• פונ אופבלי

 פעל־ אינהאלט. לויטנ פאציאליפטישע א פארט, דער לויט נאצי!אנאלע
 שריפט־ אייגענע קיינ אפילע רעוו^ליוציע דער ביז האבנ וואם קער,
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 דערנרייכט י$רנ נעציילטע פונ פארלויפ אינ נעהאט, ניט קולטור
 איינענע אויפנעבויט האבנ זיי — קולטור־אנטוויקלונג, נרויפער א צו

 טעאטער; ליטעראטור, א צייטונגענ, נעשאפנ ה$בנ הויכשולנ, אוב שולנ
קונפט. פונ געביטנ אנדערע אלע אנטוויקלט ברייט האבנ

 קעננזייטיקער פונ פעדעמער אומצערייפלעכע מיט פארבונדנ
 דער פונ זוג דער אונטער זיב אנטוויקלענ אונ וואקפנ פריינטשאפט,
 פונ פעלקער גליקלעכע אונ באפרייטע די ק^נפטיטוציע פטאלינישער

 פאציאליפטישע פילנאציאנאלע די זיב קרעפטיקט היימלאנד, אונדזער
טעלוכע.

 רופלאנד פונ פעלקער די נעלעבט האבנ שייער אומדערטרענלעב
 צארישע די אקטיאבער־רעוואליוציע. ס^ציאליפטישער נרויפער דער ביז

 צווייטנ אפנ פ^לק איינ אנצורייצג קעדיי אלצ, נעטאנ האבנ הענקער
 זיי ארבעטנדיקע, די פונ אופמערקזאמקייט די אפווענדנ דערמיט אונ

עם זיי פוג וו^ם אונטערדריקער, עמעפע זייערע זענ ניט ץאלנ
ליידג. שרעקלעכע אויפצושטיינ נעהאט ארבעטנדיקע די

 אונ נוטבאזיצער דעט פונ יאב אונטערנ נעקרעכצט ה^ט רופלאנד
קאפיטאליפט.

 ערד, אזויפיל פארמאגט האבנ פויעריט מיליאנענ צענדליקער
 פר^קלאמא־ רעוו^ליוציאנערער א אפ נוטבאזיצער. טויזנט עטלעכע זזיפיל
 י^ר א מיט פויעריט די צווישנ נעווארנ פארשפרייט איז וועלכע -ציע,

 נעשטאנענ איז וואם פויער, א אויפנעמ^לט נעווענ איז צוריק, דרייפיק
פום. איינ אפ

 פר^־ די געפרעגט האט — פום? איינ אפ שטייפטו פארוואם -
קלאמאציע.

 האט — פום צווייטנ דעט אוועקצושטעלנ ווו ניט כ״האב —
ערד. פריצישע איז ארוט אונ ארוט — פויער, דער געענטפערט

 פויעריט מילי^נענ האבנ נאכט דער אינ שפעט ביז גאנצפרי פונ
 גע־ ביטער ה$בנ אונ ערד פריצישער דער אפ רוקנם די נעבויננ

 צארישנ אונ עקפפלואטאציע פונ לאפט שווערער דער אונטער •קרעכצט
ירילקיר.

 רעוו^־ דער ביז פלענט מענטשנ 5 פונ מישפאכע פויערשע א
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 בא־ "איינענע אפ רובל 17 פארלעבנ יאר א פוב מעשעב אינ ליוציע
 אוג שטייערנ פארשיידענע צאלנ זי פלענט רובל 17 אוב דערפענישנ"

ארבעטער, מט רופלאנד אינ נעלעבט זיב ה$ט בעפער ניט צינזנ.
 פאברי־ דעט — בלוטזויגער אפנ י$רנ זיינע אלע נעארבעט האט וו^ם

קאפיטאליפט. אוב קאנט
 די פונ מאסג ארבעטנדיקע די נעליטנ האבנ דרוק צווייענדיקנ א

רופלאנד. צארישנ פונעט נאציאנאליטעטנ אונטערדריקטע
 עלע־ פאמע די אוועקנערויבט מענ ה$ט פעלקער ד^זיקע די בא
 זיי־ נערוידעפט אוב רעכטל^ז באזונדערם רעכט. מענטשלעכע מענטארע

 וווינענ נעמענט האט ייד א מאפג. הארעפאשנע יידישע די נעווענ נענ
 טכוט, שטיקנדיקנ דעט אינ — ערטער, באשטימטע שטרענג אינ בלויז

 אונטערנעמוננענ. גרויפע אינ ארבעטנ צו געורעב פארווערט איז יידב א
 פר^צענט־נארמע א איינגעשטעלט נעווענ איז קינדער יידישע די פאר
אוניווערפיטעטנ. אוב שולנ די איג אנקומעג באט

 - פאנר$מענ שכיטעם, בלוט־בילבוליט, קלעפ, דערנידעריקונגענ,
 דער בא ארבעטנדיקע יידישע מיליאנענ פוב גוירל דער נעווענ איז אזא

 דערווארט האט וו^ם נוירל, דער געווענ איז אזא רענירונג. צארישער
 אריינגע־ ערשט זיינעג רואם יוננטלעכע, יידישע טויזנטער צענדלקער

לעבג אינ טר$טנ
 פונעט לעבב זעלבשטענדיקע דאם אננעהויבנ זיב האט פרי
רוסלאנד. צארישנ נעוועזענעט אינעט יוגנטלעכנ

 פויערשער דער אינ געארבעט שוינ האבנ קינדער ־יאריקע7-6
 באלענופ, צוט פארדיננענ זיב גענאנגענ זיינעב אדער באלעבאטישקייט

אונטערנעמער. אדער פארעצ צוט
 נר^שנם צאלנ זיי מענ פלענט הארעוואניע בלוטיקער זייער פאר

מעפלעס, אינ שא 14-12 צו זיי פלעגב ארבעטנ אונ —
 דער־ קאליניג אי. מ. פפסר פונ אויבער־ראט פונ פארזיצער דער

 אנ= האט רופלאנד צארישנ פונ ארבעטער אלע פונ דריטל "א ציילט:
 צוועלפיאריקנ פוב ייננער זאוואדנ אונ פאבריקנ די אינ ארבעטג געהויבב
 ווענ פאבריק, דער אינ אננעקומענ פראצ. 10 זיינעב זיי )פונ עלטער

 אנגע־ האט דריטל איינ נעווענ(; אלט ניט י^ר 10 קיינ נ$כ זיינענ זיי
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 דריטל א בלח אוב יאר, 14-12 פוב עלטער אינ ארבעטנ דזויבנ
י^ר". פופצנ צו ארבעטנ ז^ננעהויבנ ה$בנ ארבעטער

 דער פונ אביעקט אנ געורעב שטענדיק איז ארבעטער יוננער דער
עקפפלואטאציע. ווילדער פאמע העפלעכער, פאמע

 וועננ דערציילנ צייט יענער פוב צייטונגענ באלשעוויפטישע די
 ארבעטער. יונגע מיט פאסירט האבנ וו$ם אומגליקספאלנ, הונדערטער

 צעקאליעטשענ פלענט אוב פיננער הענט, $פרייםנ פלענט מאשינ די
 קאפיטא־ די לעבנ. נאנצנ אפנ ארבעטער רערפארענעט ניט יונגנ, דעט

 נע־ פאמע די אפ ארבעטער יוננטלעכע די אוועקשטעלנ פלעגנ ליסטנ
 דעט איינשפארנ פלעגט ארבעטער יוננטלעכער א ארבעטנ. פערלעכע

 יאר־ צ$לנ. ווייניקער מענ פלענט יוננטלעכע - נעלט, קאפיטאליפט
 פרז^צענט נרויפער א שטארבנ אונטערנעמונגענ די אינ פלענט יערלעב

 מיטנ קאנקורירנ נעצוווננענ מענ האט ארבעטער יונגנ דעט יוננטלעכע.
 טאטע א קאנקורירנ דארפנ פלענט זעלטנ ניט ארבעטער. עלטערנ

קינד. א טיט
 אנ טריט ערשטע זיינע פונ אה יוננטלעכנ דעט פונ לעבנ ד^ם

געבוירנ מאמעם האבנ נעוויינ טיט ^פקומעניש. שווערע א נעווענ
 אונ צ^רעם ווייל לעבנ, נאנצנ זייער באנלייט נעוויינ טיט אונ קינדער

קינדער. זייערע פארלאזט ניט לעבנ ם$ף ביזנ האבנ אומנליקג
 "טרעו־ זאוואד לעניננראדער פונעט ארבעטער אלטער אנ איינער

דערציילט: גאלניק"
 פאל: אזא פונ איידעם אנ געווענ צופעליק איינמאל בינ "איב

 ניינ נעדארפט ה^ט וו$ם קאלאשנ־^פטייל, דעט פונ ארבעטערנ אנ איינע
 נעוויינ טיט האט אונ קני די אפ קונטאר אינ נעשטאנענ אח קינד, צו
 ה!אט ענטפער, אנ $נשטאט אהייט. אפלאזנ זי זאל טע געבעטנ, זיך

 געטאנ שטוים א זי האט אונ בענקל פונ אופנעהויבנ זיב מייפטער דעה
 זי איז מינוט עטלעכע אומנעפאלנ, איז זי אז אזוי, בויב אינ פום מיטנ
קאנטאר". אינ קינד דאם געבוירנ דערנ$כ אונ אפנעלעגנ אזוי

 פונעט לעבנ דאס נעווענ איז דערנידעריקונג אונ פיינ טיט פול
 באט נעמאטערט שוינ זיב ער האט אוף קליינווייז פונ יוגנטלעכנ. יידישנ

 ^נשטאט אונ קינדער נעניאנטשעט פאמויניצעם, נעטר$ננ באלמעל^בע,
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 באלעב^פטע. דער פוג אונ באלעבאם פונעט קלעפ באקומענ — געצ^לט
 די פונ זיינעג יוכנטלעכע ע יידיש טויזנטער הונדערטער פונ קעפ די

 רעלי־ מיט כאדאריט די אינ נעווארנ פארטשאדעט י$רנ פריסטע
פינצטערקייט. אוב אומוויסנ טיט פאנאטיזט, כיעזנ

 פ״ווערט ווו דערציילונג, א הייפט אזוי — באגראבענע" "לעבעדיק
יוננטלעכע. יידישע די פונ לעבנ אומנליקלעכע דאם געשילרערט

 דראנג טיט שטרעבוננ, טיט פול נעווענ שטענדיק איז יוננט די
 שווערנ דעט פונ לאסט דער אונטער נאר וויפנ, צו לעבנ, צו ליכט, צו

 זייערע געוו^רנ. אלט פרי נעווארנ, פארוועלקט טויזנטער זיינענ ל?בנ
 ראכמא־ זיינענ זייערע געפילנ צארפטע די טרוימענ, שענפטע

נעווארנ. דערשטיקט אונ צעטראטנ נעם
 יענע דורכנעדרוננענ זיינעב ליידג גודאלדיקע טיט טראניזט, טיט

 פוג לעבנ ד^ם נעשילדערט פ״ווערט ווו ליטעראטור, דער אינ בלעטלעב
 אומנעקומענ, זיינעב טאלאנטנ וויפל רעוואליוציע. דער ביז יוננט דעה
 דערטראננ ניט האבנ אונ געגאנגעג פארפאלנ זיינענ לעבנם יוננע וויפל

צייט. נליקלעכער אונדזער ביז טרוימעג ליכטיקע זייערע
 ווילקיר צארישער דער אונ עקפפלואטאציע שרעקלעכע די אבער

 קאמפ צוט דראנג דעט ארבעטער־יוננט דער אינ דערשטיקט ניט דז§בנ
 צוקונפט, נליקלעכער א פאר קנעכטשאפט, קאפיטאליפטישער דער קעננ
 נאב אוועק איז ארבעטער־יוננט טייל בעפטער דער לעבנ. פריי א פאר

 לענינישער דער פונ אנפירונג דער אונטער האט, אונ באלשעוויקעם די
 פוג באפרייונג דער פאר קאמפם־פאנ זינרייכע די אופנעהויבנ פארטיי,

אונטערדריקטע. אלע
נעשריבנ: לענינ נרויפער דער האט ענגעלפנ, ציטירנדיק

 נע- צוקונפט די אונ צוקונפט, דער פונ פארטיי א זיינענ "מיר
 נא־ נאב אונ נאוואטארס, פונ פארטיי א זיינענ מיר יוננט. דער הערט

 פונ פארטיי א זיינענ מיר יוננט. די גערנער שטענדיק בייט וואט^רם
 מעפי־ אפ אונ פוילעכצ, אלטנ דעט קעננ קאמפ מעפירעפנעפעשדיקנ

1יוננט" די ניינ ערשטע די שטענדיק וועט קאמפ רעסנעפעשדיקנ

.188 ז. צ ב. ווערק. __ ב. לעני 1
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 אוג אומעטוט געור^רנ. מעקדעט זייגעג ווערטער ד^זיקע די
 ב^ל־ אייזנפעפטער דער נ$כ געגאגגעג ארבעטער־יוגנט .די איז שטענדיק

 פטאליג - לעניג פוג פארטיי גרויפער דער בא פארטיי. שעוויפטישער
 ם$נימ פארשאלטענע אלע קעגג קעמפג געלערגט יוגנט די זיב האט
זיי. באזיגג אוב ארבעטער־קלאם פונעט אוב רעוואליוציע דער פוג

 געבראכט טאקע האט פטאליג—לעגיג פוב פארטיי גרויפע די אוג
 איר פאר אופגעעפנט אוב לעבג גליקלעכע געגארטע דאם יוגנט דער
 פאר ודיסב, פאר שאפונג, פאר ארבעט, פאר ודעגב אומגעהערטע נייע

פרייד. פאר אוב גליק
 בלו־ דורב געלעגב איז לעבג גליקלעכג אוג נייעט צוט וועג דער

 זיב האט ארבעטער־יוגנט די אוב קאמפ, אנראכמאנעסדיקג אוב טיקג
 דעט אפגעגעבג ענטוזיאזט אוב ברעג רעוואליוציאנערג גאנצג איר טיט

אונטערדריקטע, אלע פוב באפרייונג דער פאר קאמפ גרויפג
 אק־ גרויפער דער אנגעהויבג יאר 1917 איג זיב האט עם ורעב

 יוגנטלעכע טויזנט פינפ זיב האבג פעטראגראד, איג טיאבער־אופשטאנד
מאפקווע איג אוב גווארדיע; רויטער דער פוג רייעג די איג געשטעלט

אר־ יונכע נעווענ פערציק רויט־גרדארדייער הינדערט יעדע פוב זיינעב
בעטער.

 איז אקטיאבער־רעוואליוציע דער פונ זיג פארג שלאכטג די איג
 קאמיוג. דער ־• יוגנט־פארבאנד קאמוניפטישער דער געווארג געבוירג

 גע־ געטרייער א געווארג קאמיוג דער איז טריט ערשטע זיינע פוג
 ביר־ פונעט פייערג אלע איג פראנטג, אלע אפ פארטיי. דער פוג הילפ

 פאוועטג־ יונגע דאס ארומגעכאפט זייטג אלע פוג האבג וואם גערקריג,
טעכטער. אוג זיג זיינע אוועקגעשיקט קאטיוג דער האט לאנד,

 טיט ק^מיוג דער האט יוגנט קעמפערישער דער פוג בעראש
 פיי פאוועטנרעפובליק יונגע די פארטיידיקט העלדיש האנט איג ביקם

 קאנטר־ אינערלעכער דער פוג פיי אינטערווענטג, אויפלענדישע די פוג
 קאמיוג פוג קאנפערענצג אוג צוזאטענפארג ערשטע די רעוו^ליוציע.

 העכער פר^נט. אפג מאביליזאציעם פפעציעלע ריי א דורכגעפירט האבג
 העל־ דארט האבג ארג פראנט אפג אוועק זיינעג קאמיוגיפטג העלפט א

 ארגאניזאציעם גאנצע אוועקגייג פלעגג פראנט אפג געקעמפט. דיש
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 טירג די אפ איבערלייעגעג קעגעג מעג פלענט זעלטג ניט מיטאמ^ל.
 איז קאמיונ פוג ראיק^ט "דער מעלדונג: אזא קאמיונ־^רנאגיזאציעם פוג

פראגט". אפנ אוועק זייגעג אלע פארמאכט.
 זאב א נעוועג איז רעפובליקג סאוועטג יוננע די פארטיידיקג נייג

 טאנטענלעב זייגעג מאביליזיר־פוגקטג די קאמיוניסט. יעדג פאר ערע פוג
 זיב ה$בנ וואם יוננטלעכע, פוג אוג קאמיוניסטג פונ באלאנערט גערדענ

 זיינענ עם פראנט. אפג אוועקשיקג פרייוויליקע אלם זיי ז$ל מע נעבעטג,
 באנרענעצט זייג פלענט מענטשג אפ פאדערונג די וועג פאלג, נעוועג

 אשטיינער, אזוי, אסאב. נעוועג זיינעג פראגט אפג נייג צו באלאגיט אוג
 איינער ביים מאסקווע שטאט דער פרנ ראיאג סאקאלניקער דער האט

 פארשרי־ אוג מעגטשג, 9 פראגט אפג נענג געדארפט מאביליזאציע א
 פא־ קאמיוניסטג די פלענג פאלנ אזוינע איג .270 נעוועג זייגעג בע.ע

 1צ נליק דאם אויספאלג וועט עם וועמעג נוירל, ווארפג מ׳זאל דערג,
רעוו^ליוציע. די פארטיידיקג נייג

 אפג אוועק זיינעג יונגט סאוועטישער גאגצער דער טיט צוזאמעג
 פוג קיעוו, פוג אוג מינסק פוג יוננטלעכע: יידישע טויזנטער פראנט

 אוג שעפעטאווקע פוג אונ אדעם פונ האמעל, פוג אונ קרעמענטשונק
שטעטלעם. אונ שטעט צענדליקער נאם פונ

 דער פאלק פונעט זיקארג דעט איג לעבג בלייבג וועט אייביק
 העלדיש זיינעג וואם קאמיוניםטקעם, אוג קאמיוניסטנ די ויענג ^גדענק
 רע־ אוגטערערדישער אפ אוג פראנטג די אפ שלאכטג די איג נעפאלג

ארבעט. וואליוציאנערער

 ארא־ ליובא אוג ראטמאנסקי מישא פוג טויט העלדישער דער
 קואמיוניסטג קיעווער צענדליקער ג$כ טיט צוזאמעג זייגעג וו^ס ג^ווע,

 באניים־ שטעגדיק וועט טראנעדיע, טריפ^לער דער ביים אומנעקומעג
שלאכטג. קומעגדיקע די איג קעמפער יוגנע מיליאנעג טערג

 ארבעט נרויסע א פירג קאמיוניםטג די פלענג בירנערנריג בייסג
 אפ ווייסע. די בא היגטערלאנד איג אויב גאר פראגט, אפג נאר ניט

 ווייסע, די פארפעסטיקג צייטווייליק זיב ס׳פלענג ווו טעריט^ריע, דער
 רע־ אונטערערדישע אג פירג קאמיוניסטקעם אוג קאמיוניסטג די פלענג
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 רויטער דער פוג זיג דעט צוגרייטג ©למגב אוג ארבעט וו^ליוציז^נערע
ארמיי.

 אפ אדעם איג ווייפע די האבנ יאר 1920 יאנוואר (6) 19 דעט
 אנטיילנעמער קאמיוגיסטג, גייג טפיפע איג געטויט אויפג מערדערישנ א

 דער וו^ם טויט־אורטייל, אפג ^רגאניזאציע. אונטערערדישער דער פוג
 פארורטיילטע די פוג נאמעג איג האט ארויםגעטר$גנ, זיי ה$ט געריכט

קראפנ^שטש^ק^ווע: אידע ק^מיוגיפטקע די געענטפערט
 נאב אוב אונדז מיט היק. שטארבנ מיד יונג, שטארבג "...מיד

קעמפער!.." מוטיקע הונדערטער נייע גייג וועלנ אונדז
 געהאלטג זיב ה$בנ מעסירעפנעפעשדיק אוב העלדיש אזוי פונקט

 אכזאריעפדיקנ אג אפ זיינעג רר^ם קרעמענטשוק, פוג ק^מיוגיסטג די
ר^צכיט. ווייפע די דורב געוו^רג געטויט אויפג

די אפגעשאצט הויב האבנ ראטג־רעגירונג די אוג פארטיי די
פאר בירגערקריג. פוג צייט דער איג קו^מיוג פונעט ארבעט העלדישע

 האט קאמיוג דקר וד^ם מעפירעפנעפעשדיקייט, אוג העלדישקייט דער
 שלאכט־ מיטג געוו$רנ באלוינט ער איז בירגערקריג, בייפג ארויפגעוויזג

פ$נ". "רויטער דער פוג ארדעג
 יוגנט־פאר־ קאמוניפטישג דעט געשאפנ האבג פטאליג ארג לעניג

 האבג זיי וויגעלע. זייג בא געשטאנעג זיינעג פטאליג אוב לעניג באגד.
דערצויגג. אוב געכ^וועט איט

 אוב בירגערקריג, פוג שלאבטג די אפגעהילכט ניט נ$כ ם'האבנ
 פאנאנדערגעוויקלט קאמיוג פוב צוזאמענפ^ר אפג לעניב שוינ ה^ט $ט

 קאמונים־ דער פאר קאמפ פוג פר^גראט גראנדיעזע א יוגנט דער פאר
 גע־ זיב לענינ האט צוזאמענפאר ד^זיקג דעט אפ געזעלשאפט. טישער
 אויפצובויענ באשערט פ׳איז וועמעג דאר, דעט צו יוגנט, דער צו ורענדט

 צו בילדונג, צו גערופנ איט ה$ט אוב געזעלשאפט, קאמוניפטישע די
 קומעג דארפ קולטור פר^לעטארישע די אז $נגעוויזנ, ה$ט לעניג וויפג.

 וועלכע קענטענישג, זאפאפג יענע פוב אנטוויקלונג געזעצמעסיקע א ווי
 ווערג מענ קאנ קאמיוגיפט א אז אויפגעארבעט, האט מענטשהייט די

 קולטור־ אלע די טיט זיקארנ דעט בארייכערט טע וועג דעמלט, בלויז
 גערופנ ה^ט לעניג ^נגעזאמלט. האט מענטשהייט די וואם רייכטימער,
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 וואם קענטענישב, פומע גאנצע די באהערשנ קריטיש זאל זי יוגנט, די
 עקזיסטענצ. איר פונ טעשעב אינ מענטשהייט די אנגעזאמלט פ׳האט
 פונ שריט יעדנ פארבינדנ זאל זי אז יוגנט, די גערופג האט לעניג

 אר־ די פונ קאמפ אומופהערלעכנ מיטנ דערציונג איר פונ לעבנ, איר
 זאל זי אז געזעלשאפט, עקפפלואטאטארישער אלטער דער קעגנ בעטנדיקע
 קאמו־ נייער דער פונ אויפבויונג דער טיט אירנ שריט יעדנ פארבינדנ
 א ווערנ צו קאמיוג דעט גערופנ האט לענינ געזעלשאפט. ניפטישער

 אומע־ איניציאטיוו, הילפ, ארויפווייזנ אומעטוט זאל וואם שלאג־בריגאדע,
רייענ. פאדערשטע די אינ זיינ טיט

 פילט אונ אויפנעפילט האט נרונט־געבאט לענינישנ דאזיקנ דעט
יוגנט־פארבאנד. קאמוניפטישער לענינישער דער אוים הייליק

 פארטיי די אונ בירגערקריג דער געענדיקט זיב פ׳האט נאר ווי
 כארעוו־נעווארענע די אופשטעלנ גענומענ זיב האבנ רענירונג די אונ

 צו געטאנ ווארפ א ברענ טיט קאמיוג דער זיב האט פאלקפווירטשאפט,
 געטאנ לאז א זיב האבנ יוגנטלעכע טויזנטער אוג הונדערטער בילדונג.

 דער איג מאל ערשטנ צוט שולנ. אוב ארבעטער־פאקולטעטנ די אינ
 דער פונ טרויט דוירעפדיקער דער געוו^רב פארווירקלעכט איז געשיכטע

 וויפנ נ$כ ד^רשט איר געווארנ באפרידיקט איז מאל ערשטנ צוט יוגנט,
 פאר קאמפ א פאנאנדערגעוויקלט האט קאמיוג דער ליכט. נ$כ אונ

 אנט־ גלייכצייטיק האט ער יוגנט, דער פונ קולטור־ניווא דעט אופהייבג
 פונ בויונג דער אינ יוגנט די אריינציעג אפ ארבעט גרויפע א וויקלט

פאלקפווירטשאפט. פאציאליפטישער דער
 דער פונ פריינט גרעפטער ^דער סטאלינ איז לענינ, ווי פונקט
 כאווער געזאגט האט - יוגנט ״...די קאמיוג. פונעט יוגנט, פאוועטישער

 דארפ זי האפענונג... אונדזער צוקונפט, אונדזער איז דאם — סטאלינ
 פארהאר־ האט פטאלינ "םאפ... זיגרייכנ ביזנ פאנ אונדזער דערטראגנ

 קעגנ קאמפ אינעט פאציאליזט, פאר קאמפ אינעט קאמיוג דעט טעוועט
 א אינ קאמיוג דעט פארוואנדלט האט פטאלינ פאלק. פונ סאניט די

 באגייפטערט לעבנ> ניי א פונ ־בויער ארמיי פילמיליאניקער מעכטיקער
 ארוט איט כאהעפט קאמוניזט, פארנ קאמפ פונ אילייענ די טיט איט
באלשעוויקעם. פארטיי קאמוניסטישער גרויפער דער
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 ליבע אונ זארג גרויפע די בארעכטיקט האט קאמיוג דעה אוב
 אומע־ פטאליג. אוג לענינ לערער באליבטע אוג פירער גרויפע די פוג

 קאט־ דער איז בויונג דער פונ געביטנ אלע אפ פראנטג, אלע אפ טוט,
פארטיי. דער פוג געהילפ טרייפטער אוב איבערגעגעבנפטער דער יוג

 פאציא־ דער פונ אוב אופשטעלונגם־פעריאד פונעט יארג די אינ
 פונעט יארג די איג פאלקסווירטשאפט, דער פוג איבערבויונג ליפטישער

 פארטיי דער געהאלפנ קאמיוג דער האט פינפיאר פטאלינישנ ערשטנ
 אונ זאוואדנ אונ פאבריקנ אלטע די איבערבויענ רעגירונג דער אוב

נייע. בויענ
 היסטא־ גרויפע די לייזג פארטיי די געהאלפג האט קאמיוג דער

 פויערשע אינדיווידועלע דריבנע די אריבערפירנ פונ אופגאבע רישע
קאלעקטיוויזאציע. פוג רעלסנ די אפ ווירטשאפטנ
 פאציאליפטישנ פונעט איניציאטאר דער געווענ איז קאמיוג דער

 אופ־ פוג פראנט אפג העראיזט אוב ווונדער אופגעטאג האט ער געוועט,
 רע־ די אוג פארטיי די פאלקפווירטשאפט. די רעקאנפחירג אוג שטעלג
 באלוינט איט אוג זיינע ארבעט דאזיקע די אפגעשאצט הויב האבנ גירונג
ארבעטס־פאנ". "רויטער דער פונ ארדענ מיטנ ארדעג, צווייטג מיטנ

 די אונ פינפיאר ערשטנ פונעט פארווירקלעכונג דערפאלגרייכע די
 קאלאפא־ אופגעעפנט האבג פינפיאר צווייטנ פונעט פראגראט גראנדיעזע

יוגנט. פאוועטישער דער פאר פערפפעקטיוונ לע
 געפאדערט האט אינדוסטריע אונדזער פוג וווקם ריזיקער דער
 נייע די קאנסטרוקטארג. טעכניקער, אינזשעניערנ, טויזנטער צענדליקער

 זאלג וואם ספעציאליפטנ, נייע שיר א אנ געפאדערט האט טעכניק הויכע
באהערשנ. קענענ זי

 אופ־ די מאביליזירט באדינגונגעג נייע די איג האט קאמיוג דער
 באהערשנ פוג פראגנ די אפ יוגנט פאוועטישער דער פונ מערקזאמקייט

 — געשטעלט האט פטאליג כאווער וואם אופגאפע, דער אפ טעכניק, די
 טעב־ די באהערשנ פוג פאטאם טיט בויונג פוג פאטאם דעט דערגאנצנ

 געטאנ לאז א זיב האבג קרייזלעב טעכנישע ארג הויכשולנ די איג ניק.
 האבנ ברענ אוג דראנג יוגנטלעכג טיט יוגנטלעכע. טויזנטער צענדליקער

 פונ טעכניק די באהערשנ צו לער, דער צו געטאג ווארפ א זיב זיי
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 ק^מפלי־ אער$פלאנענ, טורבינענ, קאטביינענ, טראקטארנ, אויםארבעטנ
בליומינגעג ודערקשטעלנ, צירטע

 צענדליקער נעפ^דערט האט דארפ פאציאליפטישע נייע ראם
 די אוג ערדמעסטער. ז^טעכניקער, וועטערינארנ, אנראנ^מענ, טויזנטער

נעביט. דעט אט אפ אויב געטאנ ל^ז א זיב האט יוגנט
 פאציאליפטישער ווייטערדיקער דער פוג אופנאבנ קאל^פאלע די

 דער ורעגנ פראנע די אוועקגעשטעלט אויפנ נייעט א אפ האבנ בויונג
 סטאלינ כאווער דער קאדרעג די פוג■ פארהארטעוועטקייט אידייישער

 ה^ט עם ור^ם לעבנם־וויכטיקייט, דעה אפ ו^ננעוויזנ מ^ל איינ ניט האט
ב^לשעוויזט. דעט באהערשנ צו אופנאבע די

 די־ זיינ בא אונ פטאלינ כאווער פונעט אנפירונג דער אונטער
 דער־ יאר 1938 אינ ס׳איז אוב געווארנ $נגעשריבנ איז ^נטייל רעקטנ
 קאמו־ אלפארבאנדישער דער פונ נעשיכטע קורם קורצער דער שינענ

 סטא־ מיט איז בוב דאזיקנ דעט אינ )בו^לשעוויקעם(. פארטיי ניסטישער
 רוט־ דער נעוו^רנ פאראלנעמיינערט אוב פארמולירט קל^רקייט לינישער

פארטיי. ב^לשעוויסטישע די דורכגעמאכט האט עם וואס וועג, פולער
 די ענטוזיאזט אונ פליים טיט דערלערנט יוגנט סאוועטישע די
 דער פונ נעשיכטע די מארקםיזט־לעגיניזט, פונעט אויצרעם אידייישע

 דער צו וועג דעט העל איר באלייכט וו^ם פארטיי, ב^לשעוויסטישער
געזעלשאפט. קאמוניסטישער דער פונ אויסבויונג ענדגילטיקער

 או־ איז יוגנט, ס^וועטישע נאנצע די איט נ$כ אונ קאמיוג דער
 אינדופטריעלע נייע געשאפנ ווערנ עם נאר ווו שלאג־בריגאדע. א מעטוט

 טע נ^ר ווו זאוו^דג, אוב פאבריקנ נייע געבויט ס׳ווערג נאר ווו ניגאנטנ,
 וויפנשאפט, אוב קולטור פונ געביט יעדנ אפ ניים ע&עם אופט$נ דארפ

 ענער־ כיילעק זייג אריינ טר^גט אונ יוגנט די קאמיוג דער מאביליזירט
ארבעט־העלדישקייט. אונ דערפינדערישקיים איניציאטיוו, ניע,

 פארוו^ר־ דער אינ ד^נבאם, אינ מאנניטאנארפק, אינ קוזבאם, אינ
 מעטר$פ$ליטענ, פוב שאכטעס די אינ מיזרעב, ויייטב אפנ טייגע פענער

 אינפטיטוטג וויסנשאפטלעב־פארשערישע די אינ פרווו־פטאנציעם, די אפ
 גאנצע די איט טיט צוזאמענ אונ קאמיוג, דער האט אומעטוט -

 פונעט הענט די טיט ארבעט. העלדישער פונ מוסטערנ באוויזנ יוגנט,
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 אויפגע־ טייגע, געדיכטער פאמע דער את מיזרעב, ווייטנ אפג אה קאמיוג
 נאענטפטנ באט קאמפאמאלפק. — יוגנט דער פת שטאט די געוו^רנ בויט

 באהערשט ווערט פארשטייער, בעפטע זיתע פת קאמיוג, פתעט אנטייל
 גע־ ס״ררערנ ערד, דער פרג אויפזעג דער געביטג פ״ווערט ארקטיק, די

 באקעטפט פ״ווערט אויסגראבונגעג, ווערטפולע נייע אוג נייע אלצ מאכם
 ס״ווערג טייכג, פת שטרעמונגעג די געביטג פ״ווערט טריקעייש, די

 געביטג פ׳ווערט — מידבאריעם באוואפערט פ״ווערג זומפג, אויפגעטריקנט
מענטש. דער את נאטור די

 פתעט ורוקם מ פתע טעכניק, די באהערשנ פוג באזע דער אפ
 סטאבנאווישע די לאנד את אתח בא אויפגעוואקפנ איז ניווא קולטורעלנ

 די געוועט. סאציאליסטישנ פוב פארט העכערע נייע די — באוועגונג
 יונגער דער - ארבעטער יתגע זיינענ באוועגונג דער פוב אתיציאטארנ

 יעוודאקיע וועבערנם די קאמיוגיפטקעם די פטאכאנאוו, אלעקפיי שאכטיאר
 קריוואנאם. מאשיניסט דער קאמיוגיסט דער ורינ^גראד^ווע, מאריע את
 וועלט־רעקארדנ אומגעהערטע אוב אומגעזעענע געשטעלט האבנ אלע זיי

 טראנפפארט. אפנ אוב אינדופטריע דער את ארבעטם־פראדוקטיווקייט פוב
 פטאכאנאווי־ דער פוב אתיציאטארנ די זיינעב לאנדווירטשאפט דער את

 אנ־ פאשע דעמטשענקא, מאריע קאמיתיפטקעם די געווענ ארבעט שער
ק^ווארדאק. פאשע את גנאטענקא מאריע געלינע,

 לאנד איבערנ געט$נ פלייצ א ה^ט באוועגונג פטאכאנ^ווישע די
 אומגעהערטנ אנ זים טיט געבראכט ה^ט אוב כוואליע, מעכטיקע א ווי

 הונדער־ באווית זיב ם״ה$בנ ארבעטם־פראדוקטיווקייט. דער פת אופשטייג
ארבעט־העלדנ. נייע טער

 די אויב ה^ט יוגנט, פ^וועטישער גאנצער דער טיט באגלייב
 מענטשנ, כ^שעווע צענדליקער רייענ אירע פת ארויפגערוקם יוגנט יידישע

 ארבעט מעפירעפנעפעשדיקער אוב העלדישער זייער טיט זיתענ וו^ם
פ^לק. פ^וועטישנ גאנצג באט באליבט אוב פאפולער געוו^רנ

 ראטג־ די האט אופשטעלתג־פעריאד פתעט אנהייב באט שות
 די אריינצוציענ אפ מאפמיטלענ ריי גאנצע א אויפגעארבעט מאכט

אתדוסטריע. דער את יוגנט שטעטלדיקע יידישע
 גע־ איינגעארדנט זיינעג אא., טאגניטאגארפק—בויתגעג נייע די אפ
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 געשאפ־ זיינענ זיי פאר יוגנט, שטעטלדיקע יידישע נרופעם גרויסע וו^רג
 פארגעקו־ איז זעלבע דאם שולג. פאבריק־זאוואדישע ספעציעלע געווארנ

ערטער. אנדערע איג אוב ד^נבאם אינ מענ

 ה$בנ, ביר^בידזשאג אוב קריט קיינ אוקראינע, פוג סטעפעם די אפ
 יוננט־קאמונעס, ספעציעלע אינ אוב פאמיליעם זייערע טיט צוזאמענ

 דער שטעטלעב. די פוג יוגנטלעכע יידישע טויזנטער אריבערגעוואנרערט
 פ^דערשטע די איג אומעטוט געווענ דא אויב זיינענ יוגנט די ק^מיוג,

רייענ.
 יוגנט יידישע די אונ י$רנ, געציילטע דורכגעגאננענ זיינענ עם

 אמאל ווו אינדוםטריע־צווייננ, אזעלכע אינ געוו^ינ ארייננעצויגנ איז
 אייזנבאנ־טראנספ^רט, אפנ געהאט. ניט צוטריט קיינ נ^ר ייד א האט
 באט שמעלצ־אויוונם, די בא לופט־פלאט, אינ וואסער־טראנםפ^רט, אפנ

 ס^וועטישע יידישע די ארבעט אומעטוט — טראקטארס די פוג רודער
יומט.

 אי־ דער באליבט אוב פ^פולער איז פאלק סאוועטישג נאנצנ באט
 וואםער־טראנםפ$רט אפנ באוועגונג סטאכאנ^ווישער רעד פוג ניציאט^ר

 איניציאט$רנ די לאנד אינ באוווסט ברייט זיינעג עם בלידמאנ. אווראט
 הערשל שוב־אינדוסטריע דער איג באווענונג םטאכאנאווישער דער פונ

 רא־ ק^מיוגיסטקע די שיפ־קאפיטאנ דער גאמולק^, אוורסט אוב סקאבלא
קאפיטאנענ. פרויענ געציילטע די פוב איינע איז וו^ס פאפ^רט,

 אירע ארויסגערוקט ה^ט קאלווירטג יידישע די פוב יוגנט די אויב
 דערפאלנרייכער אוב ערלעכער זייער פאר האבנ וו^ם לייט, כ^שעווע

 די באקומענ לאנדווירטשאפט רער פוג אנטודיקלונג דער אינ ארבעט
 קיסלער טראקט$ריםטנ די זיינענ ד$ם $רדענם. - באלוינונג העכסטע

 יידישנ פ^רגעשריטענעט פונעט פ^רזיצער געוועזענער דער כאזאנו^וו, אוב
 מאשינ־ א פונ דירעקט^ר איצט נ$מענ, סווערדל^וום אפ קאלווירט

 א נ$כ ^נרופנ מ״קאג יעהודיג עלי קריט אינ םטאנציע טראקטארנער
מענטשג כו^שעווע אזעלכע סאב

 די אפגעשאצט הויב האט םאוועטנ־רעגירוננ די אונ פארטיי די
 יוגנט. ס^וועטישער גאנצער דער פוג אוב ק^טיוגיסטג די פוג ארבעט
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 בא־ ארבעט זייעד פאר זיינענ פאטריז^טנ יוננע טריזנט צוואנציק העכער
פפפר. פונ מעדאלנ אונ ארדנם מיט געוו^רנ לוינט

 האט קאלינינ אי. מ. פססר פונ אויבער־ראט פונ פארזיצער דער
קאמיוג: וועגנ נעזאגט רענירוננ דער פונ נ$מענ אינ

 האט זי נ^ר קאמיוגך העט שעצט זי וואם נאר ניט פארטיי, "די
 הים־ ס׳איז וועמענ יוגנט, די ווי צוקונפט, פרעכטיקע איר ווי ליב, איט

 פו־ טראדיציעם רעווואליוציאנערע די פוארצוזעצנ פארויפבאשטימט טאריש
 דער פארטיי... קאמוניסטישער דער פונ רייעג די אינ ב^לשעוויזט נעט

 אונ פארטיי, דער פונ ליבלינג דער פ^לק, פונ ליבלינג דער איז קאמיוג
 באציונג סטאלינם כאווער איג אויפנעדריקט בוילעט איז ליבע האזיקע די

קאמיוג". צוט
 ענט־ ק^מיוג צוט פארטיי דער פונ ליבע פאטערלמכער דער אפ

 יוננט, פאוועטישע נאנצע די איט טיט צוזאמענ אונ קאמיוג, דער פערט
פארטיי. דער איבערגענעבנקייט נרענעצלזאזער טיט -

 אונ צילב די אויפער צילנ אנדערע קיינ ניט הזאט ק^מיוג דער
פארטיי. דער פונ שטרעבוננענ

 באל־ טויזנטער נעוו^רנ דערצויננ זיינענ ק^מיוג פונ רייענ די אינ
 כאד^־ עטלעכע פאר בלויז פטאלינצעם. איבערנענעבענע שעוויקעם,

 דער פונ רייענ די אינ נעוו^רנ אננענומענ זיינענ י^ר 1939 פונ שיט
קזאמיוניפטנ. טויזנט 300 בא פארטיי

 פונ שול א דערציונג, קאמוניפטישער פונ שול א איז קאמיוג דער
 די אינ טעטיקייט. ווירטשאפטלעכער אונ מעלוכישער פארשיידנארטיקער

 מעלוכישע נלענצנדיקע הונדערטער אויסנעוואקפנ זיינענ ק^מיוג פונ רייענ
 דעפוטאטנ, פאר נעווארנ אויפגעוויילט זיינענ ק$מיוניםטנ צענדליקער טוער.

 נאציאנאלע די פונ אויבער־ראטנ די אינ פפפר, פונ אויבער־ראט אינ
ראטנ. זארטיקע די אינ אונ רעפובליקנ

 פונ עלטער אינ בירנער יעדנ ניט קאנפטיטוציע פטאלינישע די
 מעלוכע־ די אינ ווערנ צו אויפנעוויילט אונ וויילנ צו רעכט י^ר 18

 די פונ אויבער־ראטנ די אינ אונ פפפר אויבער־ראטנ די אינ ארנאנענ.
 אינ דעפוטאטנ 920 נעוו^רנ אויפגעוויילט זיינענ רעפובליקנ נאציזאנאלע
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 אוים־ אויב איז יוגנט צואל באדייטנדיקע א יואר. 30 ביז 18 פת עלטער
ראטג. וארטיקע די את וואלג לעצטע די ביים געוווארנ געוויילט

 דעפוטאטקע יינגסטע די גוט קעג פואלק סאוועטישע גאנצע דאם
סאכאריאווע. קלאוודיע פספר פוב אויבער־ראט פתעט

 איז זי ווענ יאר. 21 אינגאנצג אלט איז םאכאריואווע קלאוודיע
 דירעק־ פתעט פארטרעטער געווענ שות זי איז י^ר, 18 נעוועג אלט
 געאר־ פריער ה^ט זי ווו טעקסטיל־קואמבתאט, רואדניקואווער פרג טאר
 איבערגעגעבע־ את ערלעכער איר פאר ארבעטערנ. פואשעטע אלם בעט
לענינ־וארדנ. א טיט געוו^רג באלוינט קלאוודיע איז ארבעט נער

 פת דירעקטואר פת פארטרעטער ביז וועבערג באשיידענער א פרג
 ביז וועלט, דער את טעקסטיל־אונטערנעמונגענ גרעסטע די פת איינער

וועג. סאבאריואוועם קלאוודיע איז אזא - טוערנ מעלוכישער נרויסער א
איינע. ניט איז סאכאריאווע קלאוודיע

 ערשט איז צאריאוו פססר פת אויבער־ראט7פתעמ דעפוטאט דער
 ^סע־ פת דארפ רוייטנ א את פאסטעב א געווענ יואר נייג טיט צוריק

גע־ בארימט ער איז קאלווירט את ארבעט ערלעכער זיינ טיט טיע.
 איט הואט טע פואלק. פת מענטשנ טויזנטער הונדערטער בא ווארג

 בא־ את פססר פת אויבער־ראט פתעט דעפוטאט א פאר אויסגעוויילט
 את ערד־איניואניט פאר פואלקם־קואמיםאר פוג פארטרעטער אלם שטימט

 דאם - וועג צארי^וום וועג, סאבאריואוועם רעפובליק. ואסעטינישער דער
 אוג־ פססר. פת בירגער גליקלעכע יונגע פיל זייער פוג וועג דער איז

 צעבליט את וואקסט קאנסטיטוציע סטאלינישער דער פת זוג דער טער
דואר. סואוועטישער גליקלעכער יונגער דער זיב

 ארבעטלואזיקייט, קית פת ניט ווייס דואר סאוועטישער יונגער דער
 קאפי־ את גוטבאזיצער פת יאב דעט געפילט ניט קיינמ^ל הואט ער

טאליסט.
 ארומגערינגלט סזאוועטנמאכט די הואט ואנ טעג ערשטע די פת

 דעקרעטג אירע פת איינעט את זוארג. טיט ארג ליבע טיט יוגנט די
 יינגער קינדער ארבעט אפ נעמעג פארווערט סאוועטנ־רעגירתג די הואט
 זי שוא, 6 ביז ארבעט־ט^ג דעט פארקירצט הואט זי יואר. זעכצג פת
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 אייננערעגולירט האט זי באנאכט, ארבעטנ יוננטלעכע פארווערט האט
יוננט. דער פונ פראדוציר־לער די

 רעכט דאם בירגער יערב נאראנטירט פפפר פונ קאנפטיטוציע די
ארבעט. אפ

 זיב קאנ לאנד אינ אונדז בא מיידל יעדעם יוננטלעכער, יעדער
 איג ט^קערנ זייב קאנענ זיי זיי. נעפעלט וו$ם פראפעפיע, די אויפוויילג

 זייב קאנענ זיי ק^לורירטב, די אינ טראקטאריפטנ זיינ קאנענ זיי זאוואדנ,
 פאראשיוטיפטנ, אוב פליער זיינ קאנענ זיי שולנ, אונדזערע אינ לערער

 מי־ בויער, אוב מוזיקאנטג אנר$נאמענ, אונ אינזשעניערנ זיינ קאנענ זיי
 בירגער יונגער דער נאר ווי אופ, קינדווייז פוב פארשער. אוב ליטער־לייט

 ד^, שול. ליכטיקע גערוימע א איט אפ שוינ ווארט יאר, 8 אלט ווערט
 גע־ אלזייטיק קולטורעלע, דערצויגנ ווערנ שול, פאוועטישער דער אינ

 גע־ קאמוניפטישער דער פוג בויער באווופטזיניקע מענטשנ, בילדעטע
 דער אינ לערערשאפט דער שול, דער העלפט קאמיוג דער זעלשאפט.

 אפ זיינע פארשטייער בעפטע די אוים טיילט ארבעט, גרויפער דאזיקער
פיאנערג־ארגאניזאציע. דער מיט אנצופירג

 וועגב די אוג שול, די בירגער פ^וועטישער יונגער דער ענדיקט
אומעטוט. אפנ איט פאר זיינעג לעבג איג

 מיליטער־אקאדעמיעם, אוג הויכשולנ פוב דירעקטארנ פר$פעםארנ,
 ארוים־ די צו שולנ די אינ גיינ צו קומענ פעדאגאגנ אוב אינזשעניערנ

 פראפעסיעם, פארשיידענע וועגב זיי דערציילנ אוב )אביטוריענטנ( ל^זגיקעם
 נייגוננענ, אונ פעיקייטנ זיינע לויט ק^נ יוגנטלעכער יערער אז אזוי,
 וועלכע פר^פעפיע, אזא זיב פאר אויפקלייבנ ווילב אייגענעט זיינ לויט

 קאנענ נוצב מער טיט וועט ער ווו צוטריטלעכער, אונ ליבער איט איז
ענערגיע. ארב פעיקייטנ טאלאנט, זייב אנווענדב

 אפ כ^שעוו. נלייב לאנד אינ אונדז בא זיינעב פר^פעפיעם אלע
 ארבעט זייב וועט ארבעטנ, ניט זאל יוננטלעכער דער נעביט וועלכג

 היימלאנד. דעט לעטויוועם נאר ארבעט ער אויב ווערנ, אפגעשאצט
 אי ארבעט גוטער איבערגענעבענער, פאר באלוינט רעגירונג אונדזער

טוזיקאנטנ. אי מיליטער־לייט, אי געלערנטע, אי טעלקערנם,
 לער פרנ געביטנ אלע אפ אינדופטריע, דער פונ צווייגנ אלע אינ
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 ניט^ איז עם מיידלעם. אוב יינגלעב האנט־בא־האנט ארבעטנ שאפונג אוב
 טא־ פארטראטג זייג ניט ז$לנ מיידלעם סארעטישע די ווו נעביט, קייב

 טראק־ אונ געלערנטע אינזשעניערנ, אוב פליערם קאפיטאנענ, אונ קערם
 אויסגעוויילט זיינענ פססר פונ אויבער־ראט איג אאוו. אאוו. טאריסטנ

 וראלענטינע פאטריאטקעס סאוועטישע יוננע די זיי צווישנ פרויענ, 189
אא. דעמטשענקא מאריע פיאדאראווע, טאטיאנע כעטאנוראווע,

לעבנ.. פארמעגלעם אונ קולטורעל א לעבט יוגנט סאוועטישע אונדזער
 יוננטלעכער דער באקומט ארבעט זעלבער דער אונ איינער פאר

 $ננע־ אונ קאלווירטניק ארבעטער, עלטערנ מיטנ לוינ אלציינעט אנ
פארדינסטנ. סטאכאנאווישע ברעננט ארבעט סטאכאנ^ווישע שטעלטנ.

 כאווער דער האט פארטיי־צוזאמענפאר X7ווו היסטארישנ אפג
צו אופנאבע די פערספעקטיווג; גראנדיעזע נייע אננעמערקט פטאלינ

קומוניזם צוט סאציאליזט פונעט אויסבויונג די סאפ ביזנ פארענדיקנ
 גרונט־אופנאבע פראקטישע אלם אוגדז פאר נעווארנ געשטעלט .איז
טאג. פונ

 נע־ רומפולער נאנצער איר פונ מעשעב איג שטענדיק, ווי אונ
 ציט אונ יוגנט דער צו צוטרוי העכסטנ ארוים פארטיי די ווייזט שיכטע,

 פילזייטיקער דער צו מאס ברייטערער א אינ אונ נעענטער נאם צו זי
 באצויבערנ־ אוב ווונדערלעכט איר פאר עפנט אונ טעטיקייט מעלוכישער

צוקונפט. פרעכטיקער דער פונ פערספעקטיוונ דיקע
 וואקסט זי — ארט, איינ אפ ניט שטייט יוננט סאוועטישע די

 מארננ איז ק^לווירטניק נעכטיקער דער ארבעט. איר אפ אומופהערלעב
 $דער מייסטער א מ$רגנ איז ארבעטער נעכטיקער דער ברינאדיר, א
 עט־ אינ ער איז ~ לערנענ זים ער וויל אונ צעכז פונ נאטשאלניק א

אינזשעניער. אנ אדער אגראנ^ט אנ ארוט י^ר לעכע
 האט קאנסטיטוציע סטאלינישע די וואם בילדונג, אפ רעכט ד^ם

 פאר באדיננונגענ אלע שאפט ראטנפארבאנד, פונעט בירגער די נענעבנ
 אפ רעכט דאזיקע דאם יוננט. אונדזער פונ פעיקייטנ די אנטוויקלענ

 וואם הויכשולנ, אונ שולב הונדערטער די דורם נעזיכערט ווערט בילדונג
 ווער איינעט, יעדנ פאר צוטריטלעב זיינענ וואם אוב בויט ראטנמאכט די

לערנענ. נאר ס׳וויל
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 אלבעמיינע ^בליגאטארישע איינגעפירט איז לאנד איב אונדז בא
 שי־ מילי^ב 35 זים לערנעב ראטנפארבאנד פוב שולב די איג בילדונג.

 אויפגע־ מקפיפטענצ איר פוג י^ר 22 פאר ה^ט ראטנמאכט די למר.
 צארי־ די י$ר. 200 פאר רעגירונג צארישע די ווי הויכשולנ, מער בויט
 ראטב־ די אוב הויכשולנ, 91 בעשאפב יאר 200 פאר האט רעכירונג שע

 אינ בלויז הויכשולג. נייע הונרערטער בעשאפנ יאר 20 פאר האט מאכט
 פאווע־ די גמענדיקט מיידלעב אוב יינבלעכ טויזנט 99האבנ יאר 1939
 שויב ווארטנ פפעציאליפטנ נייע דאזיקע די אפ אוב הויכשולנ טישע

קאלווירטנ. שאכטעם, זאוואדנ, הונדערטער
 אונדזער פונ פאלקס־טאלאנטנ די צעבליט זיב האבג בלומענ ווי

 יאר־יערלעב גייעב הויכשולב אונדזערע פוב שולב, אונדזערע פוב לאנד.
 באווייזב אוב באוויזנ שריב האבנ וואם וויסנשאפטלער, הונדערטער ארוים

 דער איג וויסבשאפט, דער איב אינדוסטריע, דער אינ ווונדער טאגטענלעכ
 וואם ליסענקא, אקאדעמיקער דעט דערמאנענ צו בענוג איז“ס קונסט.

 וויפנשאפט, אגר^נאמישער דער אינ איבערקערעניש אנ אריינגעטראגנ האט
 גאנצער דער פאבאליעוו. ראטנפארבאנד אינ אקאדעמיקער יינגפטנ דעט

 ראטנפאר־ פונעט העלדנ די געלערנטע, יונבע די באקאנט זיינענ רועלט
 גע־ האט וועלט גאנצע די פיאדאר^ול; אונ שירשאוו פאפאנינצעס די באנד,
 צווישנפעל־ רי פונ לאורעאטנ די — מרזיקאנטב יונבע די וועבב הערט

 יאקאוו פליער, יאק^וו פידלעת אונ פיאניפטנ פונ קאנקורפנ קערלמכע
 בופי טאמארקינא, ראזע קאזאלופאווא, מארינע אויפטראב, דאוויד זאק,

אא. גאלדשטייג
 פ^רשטייער טאלאנטפולע ירנגע ריי גאנצע א נאב אנרופנ קאנ טע

 יובנט פ^וועטישע די וו^ם טעאטער, ליטעראטור, פקולפטור, מאלמריי, פונ
רייענ. אירע פונ ארויפגערוקט האט

 יוגנט די באקומט ראטנפארבאנד, פוב בירגער אלע טיט באגלייב
 די אינ זיב אפצורוענ מעגלעכקייט א האט אונ אורלויב געצאלטב א

 רעכט דאזיקע דאם קורארטנ. אונ פאנאט^ריעם אפרו־הייזער, פרעכטיקע
 פו־ ביתער אלע געזיכערט קאנפטיטוציע פטאלינישע די האט אפרו אפ

יוגנט. די אויב דעריג ראטנפארבאנד, נעט
 פארברעג־ צו ווו זיב, פארוויילג צו ווו האט יובנט פאוועטישע די
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 טעאטערנ, הונדערטער $פנ איר פאר זיינעב עם צייט. פרייע איר נענ
 פאר קלובנ אאוו. ואפרו אוב קולטור פאר פארקנ #פרו־הייזער, קלובנ,

 נואר שטעט, נרויפע די אינ נאר ניט פאראנ זיינענ פארוויילונג אונ ואפרו
 פאבריק יערער אינ דערפער, די אינ שטעטלעב, קליינע די אינ אויב
 קרייזנ, קאלערליי פאראג זיינענ קלוב יעדנ אינ זאוואד. יעדנ אינ אונ

 גיבנ ווו^ס אונ יוגנט דער פונ פיייקייטנ פארשיידענע די אנטוויקלענ וואם
צייט. די פארברעננענ צו אונ אפצורוענ קולטורעל מעגלעכקייט א

 םוא־ דער פאר אפנ זיינענ וועלט־קולטור דער פונ אויצרעם אלע
 דער פונ קונפט־ווערק נרעסטע די פונ נעניסט זי יוננט, וועטישער

 מוזיקא־ איר ליטעראטור. פאוועטישער דער פונ אונ וועלט־ליטעראטור
 בעטכא־ פונ שאפוננענ געניאלע די אפ דערצויננ ווערט נעשמאק לישער

 פאוועטישע די פונ ווערק די אפ טשייקאוופקי, שאפענ, מואצארט, ווענ,
אא. דזערזשינפקי פר^קאפיעוו, שאפטאקאוויטש, ק^מפאזיטארם

 דער אופמערקזאמקייט פאב א אפ ניט יוגנט פאוועטישע די
 ספארט־פלעצער, 7 000 פטאדיואנענ, 650 אנטוויקלונג. פיזישער

 פפארטם־ דיפאוועטישע דינפט זייעי צו הואבנ ליזשעם־פטאנציעם 6000
 אקטיוונ אנ נעמענ פיזקולטור־באוועגונג פאוועטישער רער אינ מענער.
מענטשנ. מיליאנ 12 העכער אנטייל

 רער אופמערקזאמקייט סאב א אפ ניט רעביררנג סאוועטישע די
פיזקולטור־באווענונג.

 איינ־ איז פיזקולטור־באווענונג, די אנטוויקלענ צו מער נאב קעדיי
 פיזקולטור־טאג. אלפארבאנדישער איינהייטלעכער אנ נעווארנ נעשטעלט

 פארנ יוננט סאוועטישע נאנצע די דעמ^נסטרירט ט$נ ד$זיקנ דעט אינ
פלינקייט. איר נראציעזקייט, איר שיינקייט, איר קראפט, איר פאלק

 וועלט־ ריי א געשטעלט האבנ פיזקולטורניקעם פ^וועטישע די
רעק^רדנ.

 ם^־ די אבער האט לאנד, אונדזער פונ בירנער אלע ווי פונקט
 סאוועטישע די אונ פליכטנ אויב נאר רעכט, נאד ניט יוננט וועטישע

פליכטנ. היילקע דאזיקע די אנ ניט פארנעסט יוננט
 קאנסטי־ פטאלינישער דער פונ פרינציפנ די $פ שטרענג היט זי

פאלק. פ^וועטישנ דעט לעבנ נליקלעב א נעזיכערט האט וואם טוציע,
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 פאט?ר- דאם באשיצנ ד^ם "אז ג?ד?נקט, יוננט םאוו?טיש? די
 ארטיקל 133) פססר״ פת בירג?ר י?דנ פת כויוו הייליק?ר א איז לאנד

קאנסטיטוצי?(. םאוו?טיש?ר ד?ר פוב

 אל? אפ פארבאנד, ראכוו?סדיקנ אונדז?ר פרג נר?נ?צנ אל? אף
 ארמיי, רויט? ה?לדיש? אונדז?ר אפ היט איט, באשוו?נק?נ וואם יאמ?נ,

 ם^ור?טישנ פת רייכקייט די יאט־פל^ט מיליט?ריש?ר רומפול?ר אונדז?ר
גליק. זית את רו זיינ פאלק,

 פאר גליק א איז ארמיי רויט?ר ד?ר פונ ריי?נ די את דינ?נ
 די■ ?נדיקט יתנטל?כ?ר ד?ר נאר ווי פססר. פת בירנ?ר יונע יי?דנ

 אוים־ פרייד טיט ?ר נייט יאר, אכצנ אלט וו?רט את שול צ?ניאריק?
 רוט־ ד?ר פת ריי?נ די את שט?לנ זיב — כויוו בירג?רל?כנ זית פילג

 ג?רופנ וו?רט יתנטל?כ?ר ד?ר וו?נ טאג, ד?ר ארמיי. רויט?ר פול?ר
יאנט?וו. א איט בא א־ז ארמיי, רויט?ר ד?ר פת ריי?נ די את

 גארב?ט ?ר ווו אתט?רנ?מתנ, גאנצ? די ארוים איט ס׳באנלייט
נא?נט?. את אייג?נ? אל? ארויס איט באנלייטנ4ם

 רויט־ארמיי?ר י?ד?ר ניט ארמיי, רויט?ר ד?ר את אריינטר?טנדיק
 וואכזאט דיסציפלתירט, זית זיב פארפליכט?ט ?ר שווו?. פיי?רל?כ? א

 מיליט?ריש? די היטנ שטר?ננ פליכטנ, מיליט?ריש? אל? אויספילב את
 פאלקס־ דאס פארמ?ננ, מיליט?ריש ראם אפהיטנ םויד?ס, מ?לוכיש? את

 פ$ט?רלאנד.. דאם פארטיידיקנ בלוט טראפנ ל?צטנ בית את אייננם,
 רויט־ארמיי?ר, י?ד?ר אונט?ר זיב שרייבט שווו? דאזיק?ר ד?ר אתט?ר

קאמיסאר. את קאמאנדיר

 אונדז?ר? ?ר?. טיט יוננט םאוו?טיש? די אוים פילט שווו? איר
 וויי את גר?נ?צנ, םאוו?טיש? די שטר?ננ באוואכג נר?נצל?ר רומפול?

 סא־ היילק?ר ד?ר אפ ארופטר?טנ זיב פרוווט וו^ם סות?, ד?מ צו איז
* ?רד. וו?טיש?ר

 מיליט?רישנ ד?מ איב?ר ש?פטומ האלט ק^מיוג ל?נתיש?ר ד?ר
 היםכייוו?םנ זית? לופט־קויכ?ם. מיליט?ריש? די איב?ר ארב יאט־פלאט

פאר ב?םט? די שיקנדיק ?ר?, טיט קאמיוג ד?ר אוים פילט ש?פ אלם
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 בא־ צו יאט־גרענעצנ, פאוועטישע הייליקע די באוואכנ צו זיינע שטייער
פליקונפט. די הערשנ

 האט נרענעצנ פאוועטישע אומצוטריטלעכע די פארטיידיקנ באט
ביישפיל: א איז אט העלדנמוט. עמעפנ ארויפגערריזנ יוננט פאוועטישע די

 אזערע דער בא נעשעענישנ די ביים יאר, 1938 אווגוסט אינ
 אונדזערע אפ אננעפאלנ באנאכט פוינע פונעט אטריאד אג איז באפאנ,

גרענעצנ.
 איז באמבוראוו פערניי פאליטרוק יינגערער דער קאמיוניפט, דער

 אלע פונ ארומגערינכלט אטריאד. נאנצנ א ביינעשטאנענ אליינ איינער
 די אינ געשאפנ קאמיוגיסט העלדישער דער האט סוינע, דורכג זייטנ

 קוילנוואר־ זיינ פונ קויל לעצטע די ארויפגעלאזב האט ער ביז .פאניט,
 קוילנוואר־ זייב אטאקע. איג געורארפב זיב ער האט דערנאב אוב ;פער,
 הילפ דער טיט פאניט. די פוב קעפ די אנ צעבראכנ ער האט פער
 פיינטלעכער דער פוב ארויפנעריפנ זיב ער האט האנט־נראנאטנ פוב

 פונעט אטריאד נאנצנ א פארניכטעט אליינ איינער ארב ארומרינגלונג
 יונגב דעט באלוינט רעגירונג אונדזער האט העלדנטאט זיינ פאר פוינע.

ראטנפארבאנד. פונעט העלד נאמענ מיטנ פאטריאט
צענדליקער. די אינ יוגנט אונדזער האט העלדנ אזעלכע

 האט ארמיי רויטע אונדזער ווענ טעג, אומפארנעפלעכע די אינ
 יאב, פריצישנ פונעט טיירעוו־ווייפרופלאנד אוב מיירעוו־אוקראינע באפרייט

 פאטריאטג יונגע אונדזערע האבנ ורייספינענ, די קעגנ שלאכטנ די אע
העראיזט. אונ העלדנמוט פוב מוסטערנ שיר א אנ באוויזנ ווידעראמאל

 מוקינ, קאמיוגיסטנ דריי די פוב טאנק דער ביישפיל. איינ איז אט
 גע־ איז טאנק דער אוואריע. אנ געליטנ האט לאדאוופקי אוב ■יעפימאוו

 אפיצערנ. פוילישע צעיושעטע באנדע א פונ ארומגערינגלט שטיינ, בליבנ
 אוג־ דב זאלב טאנקיסטנ העלדישע די אז געפאדערט, האט באנדע די

 צע־ די האבנ אפגעזאגט, זיב האבנ טאנקיסטנ די ורעב אוב טערגעבנ.
 פא־ לעצטער דער אפ טאנק. דעט אונטערגעצונדנ באנדיטנ ווילדעוועטע

 דערהערט פייער אונ רויב דורב זיב האט אונטערצוגעבנ זיב דערונג
 ניט קיינמאל זיב גיבנ "באלשעוויקעם שטים: מוקינם קאמיוגיפט דעט

אונטער".
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 זיינענ היימלאנד, פונעט פארטיידיקער העלדנ, דיירומפולע צווישנ
 פונעט זינ הערלעכסטע אונ בעסטע די פונ נעמענ צענדליקער פאראנ
פאלק. נ יידיש

 פו^לק ס^וועטישנ פונעט ליבליננענ די באוווסט ניט זיינענ ורעמענ
 צווייטנ פונ קאמאנדארט ראטנפארבאנד פונעט העלד מ^ל צוויי ירעד

 לעל־ אררנטרענער דער כאסאנאוועצ דער סמושקעוויטש, יאקאוו ראנג
 יידי־ הונדערטער צענדליקער, אנרופנ קאנ טע אנדערע? פיל אונ טשוק

 דערצויננ זיינענ וו$ם פליער, טאנקיסטנ, ארטילעריסטנ, יוננטלעכע שע
 נאנצער דער בא ווי ארמי? רויטער דער פונ רייענ די אינ געוו^רב

 לב יוננט פאוועטישער יידישער דער בא אויב איז יוגנט, סאוועטישער
היימלאנד. ד^ם — מוטעה איר טייער אונ

 זיי־ ק^לווירט יעדנ אינ שטעטל, יערער אינ שט^ט, יעדער אינ
 מילי־ די דערלערנט פאלק דאם ווו קרייזלעב, מיליטערישע פאראנ בעב

קונסט. טערישע

ס^וועטישע נאנצע ד^ם וועט - זיינ נייטיק וועט עם וועב אונ
זייב פארטיידיקנ בלוט טר^פנ לעצטנ ביזנ איינער, ווי אלע פאלק,

דזיימלאנד.

ס^ווע־ די ניט פארנעסט פו^לק ס^וועטישנ נאנצנ מיטנ צוזאמענ
ארוט־ קאפיטאליסטישער דער וועננ מינוט איינ קיינ אפ יוננט טישע

 איר אויסצופילנ רענע יעדע נרייט א־ז אונ וואכזאט איז זי ריננלונג.
לאנד. פארנ כויוו הייליקנ

 קלימענט ראטנפארבאנד פונעט מארשאל ערשטנ פונעט !*ננעפירט
 קול־ די מעכטיקסטע, די ארמיי רויטע אונדזער איז וו^ר^שיל^וו, יעפרעמ^וויטש

 שול בעסטע די איז ארמיי אונדזער וועלט. דער אינ ארמיי טורעלסטע
 יוגנט דער בא דערציט וואם שול, א איז דאם יוננט אונדזער פאר

 סטא־ נרויסער דער אייננטימלעב זיינענ וועלכע אייננשאפטנ, בעסטע די
 דער איבערגעבנקייט היימלאנד, דעט איבעי־נעבנקייט עפ^כע לינישער

 ערלעב־ יוננט דעי בא דערציט ארמיי אונדזער פארטי? קאמוניסטישער
שטאנדהאפטיקייט. באשיידנקייט, העלדישקייט, קייט,
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 פינפ־ די בויעג געגאנגעג יוגנט אונדזער איז נ$מענ פטאלינם טיט
 היימלאנד, ראם פארטיידיקג געגאנכענ זי איז נאמעג פטאלינם טיט יארג,

 איג־ ברידערלעכג גרויפג איר אויפגעפילט זי האט נאמעג פטאלינם טיט
 מיירעוו־וויים־ מיירעוו־אוקראינע, פוב פעלקער די פאר כויוו טערנאצי^נאלג

 האט צאפג־בוקאווינע, אוג בעפאראביע לענדער, באלטישע רופלאנד,
 שלאכטג די אינ העלדישקייט אונ מעפירעפנעפעש פונ מופטערנ נערריזנ

 אינ גייג יוגנט אונדזער וועט נאמענ סטאלינם טיט ווייפפינענ, די קעגג
 גאנצער דער אינ קומוניזם פונעט זיג פארג שלאכטג קינפטיקע די

וועלט.


