
י דנװ־ т ,אמימןע גי̂ג

 פלאנ פינפיאריקער דריטער דער
 אנטוויקלונג דער פונ

 פאלקסװירטשאפט דער פונ
פססר פונ

י.י♦( 1942 — 1938)
★

װ וו. כאװ. פונעמ פארטראג פונעמ טעזיסב א ט א ל א  מ
х אפנ у ш אלקפ)ב(, דער פונ צוזאמענפאר 

 גרונט אינ באוױליקט
אלקפ)ב( צק פונעמ פאליטבױרא דער פונ

★

צוזאמענפאר פונעמ ט^ג־אדדענונג דעד פונ פונקט נ־טער

 מן*םקװע ,עםעס״, טזגלובע־פארלאג
9 3 1 9





ר ע י ר א ט ע ל א ר נ פ ו ע פ ל , א ר ע ד נ ע ט ל ק י נ ײ ר א יכי■ פ ז

[ I  6 п ?  

у\з דפ־ר К ? Ь 5 4

 פלאנ פינפיאריקער דריטער דער
 אנטװיקלונג דער פונ

 פאלקםװירטשאפט דער פונ
д д^ פססר פונ

י.י.( 1942 — 1988)
★

װ וו. כאװ. פונעמ פארטראג פונעמ טעזיסנ א ט א ל א  מ
х אפנ у ш אלקפ)ב(י דער פונ צוזאמענפאר 

 גרונט אינ באװיליקט
אלקפ)ב( צק פונעמ פאליטבױרא רער פונ

*

צוןאמענפאר פונעמ טאג־ארו־ענונג דער פונ פונקט ־טער2

 מאםקװע ״עמעס׳/ מעלוכע־פארלאג
9 3 1 9



ט ל א ה ב י א

ט ײ ז

 3 פלאנ פינפיאריקנ רריטנ פרנעמ גרונט־אופגאבנ די ארנ פינפיאר צװײטנ פונעמ סאכאקלענ די

ן Ю.פינפי((ר דריטנ לױטנ פרארוקציע דער פונ װרקס פרנעמ פלאנ............דער..............................................................................................................................................................ין

II I. 20 . פינפיאױ רריטנ לײטנ פאנאנױערשטעלונג איר פונ אונ בוױנג נייער דער פוג פלאנ רער

IV, פוב ניװא קולטורעלנ אונ מאטעריעלנ פונעמ העכערונג װײטערדיקער דער פונ פלאנ רער

2   פינפיאר דרייטנ לויטנ אלבעטמ־יקע די 8

Редактор перевода 3. Шустерман. Техредактор А. Фридкин. 
Корректор Л . Кенигсберг.

Сдано в набор 5/II 1939 г. Подписано к печати 9/Н 1939 г. ״Эмес“ 201. Ф . б. 
бОхвЗ'Дб- 2 п. л., уч. авт. л. 2,5. Цена 30 коп. Унолн. Главлита Р С Ф С Р  А — 5579^ 

Тираж 15000. Тип. ״Эм сс\  Москва, Покровка, 9. Зак. тип. М  186.



л פינפיאר צװײטנ פונעמ סאכאקלעב די 
פלאנ. פינפיאריקנ דריטב פונעמ גרונט־אופגאבנ די אונ

 פיגפ־ צװײטג פוגעימ ואױםפי^ונג ידערפאצגרײכער דער פונ רעזוצטאט ,אינ .1
 ע ב ע ל ט נ ו ד נ די געװארנ געאײזט פםסר אינ ;איז י.י.( 1937—1933) פ?אנ יאריקנ

ע ש י ר א ט ם י ע ה ב א ג י פ ו  עגתילטית זײנענ עם — םלבפיאר צװײטנ פוגעט א
 פאורי־ פו^שטעגדיק זײנעיג עם אםנ,5ק עקםפ^ואטואיטארישע אצע געװאירנ ?יקװידירט

 דירב ימענטש פוג על<םפ?ואטאציע ארויים דופג ווואם םיבעס, די געװארנ גיבטעט
 עקםפ^ו־ אונ עקםפ^ואטאוטאירנ אפ געזעצשאפט דער פונ אגעטײלונג די אונ מענטש

 םאציוא^יםטי־ דער פונ אופיגאבע שװעדםטע די געװאית ׳גע^ײזיט איז עם אטירטע.
 לאיני־ דער פוג קא^עסטױױזאציע די געװאר: פארעגדיסט איז עם רעלוא^ױציע: שער

 אוני־ז בא פאו־פעםטיקט. ענדגי^טיל« זיכ ׳האט ארדענונג קאצוױרטישע די ױירטשאפט,
 — האמוניזמ פונעט פאזע ערשטע די גרונט אינ פאהװירקצעכט ״ואי־ז צאנד אינ
 פאר־ געזעצגעבעריש איז םאצי,א?יז׳ט פוניעמ זיג דער )םטא^ינ(. םאצייאי^ט״ דער

פםסר. פונ לואגםטיטוציע גײעד דער אינ פעםטיקט
 אפ אײגגטומ—לןאאפעראטיװ־לוא^װירטישע ;איוג מע?וכישע—יםטישע5סאציא דאם

 צוט האט פראדוציר־געבײענ, אוג פראדוציר־געצניג רעמ אפ פףאודוציר־פאנדנ, די
 אונדז בא פראדוציר-פאגדנ א?ע פו: פראצענט 98,7 כאטראפג פינפיאר צוױיטג םאפ
 אומצע•-־ גענוטענ האט פראידוסציע דער פונ םיפטעמ טאציאציםטישע די אא׳נד. איג

 ברוט^־ דער אז־ינצ פםםר: פונ פאאלןופװידטשאפט גאנצער דער אינ .הערשנ טיײצפאר
 דער ?ױט פראצענט, 99,8 — באטראפנ זי האט אינדוםטריע דער פוג פראדוקציע

 באהיא־ פערזעגלעיכע די איינגעש^אםנ צאנדװירטשאפט, דער פונ ברוטא־פראדוקציע
 —םכוירע־אומזאצ ויטנ5 פר^צענט, 9י8,6 — קא^װירטגיסעם, די פוג ווױרטשאפט פיקע
פר^צענט. 100

 ע>*א־ דער פונ איבערבוױגג םאציא^יםטישער פארגעקוטענער דער אגטשפרעכיק
 םאמע־ דער פונ ל^אםנ־םטרוקטור די אויכ געענדערט זיכ יהאט לאנד, פו:עמ נאימיק
 פארנומעג נעיװענ זײנענ וװאס אנגעשטע^טע, אונ אױבעטער רי געזעלשואפט. טישער

 בא־ איגעמ האבנ יאר, 1937 איג פםםר פונ װיירטש־אפט סאציא^יסטישער דעיר' אינ
פראצעגט; 34,7 באטריאפ: ?אנד פוגעמ באפע^קערוגג גאגצער דער פונ שטאנד

 55,5 — קוםטארג, קאאפערירטע ידי מיט צוזאמעג פויערטומ, קאצװירטישיע ראם
 פר$־ 4,2 — אגדעױ׳נ אונ פענםיאנעדנ די שטודירנדיקע, די ארמײ, די פראצענט;

אנױ5 פונעמ באפע£קערונג דער פונ פראצענט 94,4 דאנ שוינ איז אזויארומ, צעגט.



 מיט פאױבוגדנ ע:ג אדער וױחטשאפט ׳םאוציאציםטישער ידער אינ פאורגומעג געווענ
 ניט־ די אײנצצ־פױערי׳מ, די באפעצתערוגג: ודער פונ טײצ איבעריקער דער איד.

 ׳פראצענט 5,3 סאכיאקצ באטחאפנ יהאט חאנטװעףק,ער אוג קוםטארנ לואאפעריריטע
 באפעצל«ערוננ דער פונ טײ? דאזיקער דער האט אג דאנ פונ באפעצקערונג. ידער פונ
פארסצענעהט. טעיר :אכ זיכ

פרײניטצע־ צװײ פוג איצט יבאשטײט פסםר אינ געזיעצשאפט סאציאציםטישע די
 גרעגעצנ ידל װאש פויעדימ, אוג ארבעטער פוג — קצאםנ אנדעדג דעמ אײנער כע

 אפגע׳ :װערג אינטעציגענצ, דער אונ יקצאםג דאזיתע ודי »וױשינ ׳אוייב וװי יזײ, צוװישג
 דער אינ זײנענ פםסר פונ אחבעטנדיקע די פארשוװנדנ. ביםצעכװײז װערנ .װ׳ישט,

 לןציאסנצאזער דער פונ יויער באװוסטזייגיקע אונ ואסטיוװע ימאםע איבעחװעגנדיקער
 אי. סאציאציזמ פונעט זיג דעד קאמזגיזמ. פו:עימ געזעצשיאפט, סאצלאציםטישער

 א'נ מאחאציישע איגיערצעכע וגעזעענע ניט ערגיעצ אינ פריער א ׳געזייכערט דואט פםסר
 ארכגטנ־ די פונ אײנוזײט מאראציש־פאציטישע א ופאצק, פונעימ אײניהײט פאציטישע

 פארטײ קאמוניםטישיער דער פונ אנפירומ דער אונטער אוג פאנ וז־ער אוגטעיר דיקע
 רעשיט•־ די צו םאפ א מאכנ צו בצויז ניט פייייס איז ■װאס ראטגוטאבט, ודעיר פוג אונ
 :װידערשטאנד א געבנ אונ ׳וױדקונגענ וםרעמדע זײערע צו קצאםנ, פײנטצעיכע לעב

 פו־ גאראנטיע בעסטע די אױיכ איז נאר אויםנ, פונ ^םגריופב פײנטצעכע יעטװי׳רע
 זי; יפונעמ «אראגטיע א והײימצאנד, יאונודיזער פוינ אופבצי ׳או־נ .וװקום ,װײטעחדיקנ נעמ

צאט־. אי: אונייחז׳ בא קאמוניז-מ פונעמ
פ ט ייר זו אנטשײועודיקע אוג װיבטילןםטע די .2 א ע ע עב צ ט ש ב א ג פ ו פו־ א

 דער פונ דעלןאנםט׳רוקציע טעכױשע די פארענידיקג דאם — פינפיאר צװײטנ נעמ
אױסגעפיצט. גרוגט אינ איז — פםםר פונ .פאצקםוױרטשאפט

כ האט חאדייקאצ ער באנײיט זי שער ד טעכני ר־ צי אדו  צא:ר. פוגעמ אפאחאט פר
ער טוג פיהאדולוציע גואנצער ד.ער םונ פידאצענט 80 .העיער ע ד טרי ם עדו  אינעמ איז א

אר 1937 ע פונ געװיארנ פאלןהמ׳עג י ײ ײנעג װאם אונטעיהנעמוגגענ, נ  אוייםגעבויט ז
ט אינגאנצנ איךער םטרויר שטג פארנ גיעןװארנ רעקאנ ג עד טנ או  בא פינפיאןהנ; צװײ

ט 90 אצענ ג פר קטארנ אצע פו נ טרא  צאנד־ דעיר אינ אדבעטנ װאם קאטבײניענ, או
אפט, ש ײנענ מידט ט ז ר צי אדו ר חכ פ שער ודער רו מ ׳אעדוםפרייע םאװעטי ע װײטג אינ  צ

מ אופגעבונגענ די פעיפיאר. ^ע טנ פ אר צװײ פי ער פונ געיביט אינעמ פינ  אינדו־ ד
ט פוגעמ אונ םטריע אר פ ט אג םגעפיצט זגינענ טד מינ. טארג געװארנ אוי מ טער ע  ד
אר צוװײטנ פי נ ע די האט פי טרי ס דו אר, !937 אפרעצ 1 צחמ אויםגעפייצט אינ  דאס י
ר איג הײםט אר פי ט י מ, ידרני מי שי א אד כ ;איז דעחבײ כ װײטג איניעימ אוי אד צ פי  פינ

ם ער אינודוםטריע. שװעדע די געװאספנ שנעצ באזוגדעד אד צוווײטער ד פי ג ט‘צ פי  י
ט איז אבצזגוביאנ־טחאנםפארטירופגענ די איבערשטײגוגג אנ טי ט ׳ צ  ג׳גװארנ אױסגעפי

טענ י,אר. 4 אינ ש תע כעי ײנענ געװאהנ אי פגעבוגנענ וױכטיקםטע די אוייכ ז  פועעמ או
אר ׳צװײטנ פי ער יצויט פיג ע ד תצי אדו ער פונ פר ט טװויע, צױט צאנדװיריטשאפט: ד  צוי

.בויטװאצ.
אר צעצטנ דעמ — יאר 1932 ימיטנ פארגצײיכ איג אר עלשיט» פונעמ י פי נ — פי
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 120 אפ אויסגעװיאקפנ יאר 1937 אינ .איגיהוםטריע דער פויג פראודוקציע ודי איז
 פונעט אופנעבוננ רער צויט פראצענט 114 אפ צ׳ו-וװקם דעמ .אנשטאט פראצענט

 אינידו־ דער פוג צויװו-ילום־טעטפג דודבשניטצעכ־יערצעכע די פצא;. פינפי/ארייקנ ציוײטנ
 צע־ פראצענט 17,1 בואטראפנ האכג פעפיאר צװײטנ ׳אײעמ פראדוקציע םטריעצער

יפצאנ. צויטנ אמעמע־סט געװעג זײגיענ וװאם פראצעגט, 16,5 ודי גאפע
 אױםוגעװאקםג זיינ׳ענ פםםר פוג פאצהםזויורטשאפט ודער פוג צוװניגנ אצע אינ

 גרעםטער דער טעכניק. נייע די דערפאצגדי_יכ באהערשנ װאם פראהחציר־קאדרעג,
 אינ- םאװעטישע קאירדענ באדײטגדיקע שאפנ דאם איז פינפיאר צוװיײטנ פוגעמ זיג

 װירט־ פאצלאציפטישעד דער פונ צװניגנ אצע פאר גײיטיק זצנייןנ וװאים טעציגענצ,
 פאדיטיײשע צוױשג פונ טוער אנפירנידיקע גײע אדויסרוקג ברײטע דיאם אונ שאפט,

פאצקסװירטשאפט. דער פונ צװײגג אצע איג באצששױקעפ ניט־פארטיײשע אונ
ד• יאיהעדשנ &וג געביט א־ינעמ געװאדנ דערגרײכט זײנענ װאס דערפאצגנ, די

 פא־ םטאכאנאװישער דער אינ א-ויםרורוק בױצעטנ א באןקומענ האבג טעכגיק, נײע
 העכםטע־ זײנ פו: אונ געוועט םאציאןציפטישג פונעימ פאגיאגדעתױקצוגג די װענונג.
 אופ־ מעכטילןג א צו גערראכ׳ט והאט — באוװעגוגג סטאב׳אנאוױשער דער — פארמ
 אנדערע איג אונ אינדוםטריע דער אינ ארבעט־יפראדוסטיזוסגיט דער פונ שטײ׳ג
גרויםנ דער אי: ארבעט־פראדוקטיוװסײט די ׳פאצקםוױרטשאפט. דער פונ צװײננ

 צעגאבע פראצענט 82 אפ פאחגירעכיג־ט זיכ פיניפיאר צװײטנ פארג האט איגדוםטריע
 אדבעט־ די האט בוױנג דער : ׳פ יאינעמ״געביט אונ פצאנ, צױטנ פראצעגט 63

 צעגא־בע ׳פראצעגיט 83 אפ פאחגדעםעדט. זיכ פעריאד האזי׳סנ פאדנ פראז־ףקטיוװסײיט
 םטאכא־ דער פונ אופשטייג דער םינפיאר. צװײטנ םוגעמ פצאנ צויט: פראצענט 75

 םאציאציםטיש־ פונ בײשפיצנ טעדקווידריתע צאצרײכע די .אונ כאװעיגוגג נאװישער
 אר־ פונ צײגעדס הױכע זײערע מיט סטאפאינאיװצעם די פונ אחבעט באזװםטזיניקער

 םאד־ ,ראדיקאצער א פאד פאריהאגאכעם די געשאפנ האבנ בעט־פראדוקטיװלוײט
 יאונ אוגטערגעמונגעג אוגוד־זערע אצע אי: ארבעט־דיפיציפצינ דער פוג םעסטילוונג

 אחבעט־פרא־ הױכעיר דעד פונ כאדינג ל»אטעגארישער א איז ודאס װאם אנשטאצטנ,
 זוו-קם מעכטיקנ גײעומ פוגעמ גאראנטיע א אונ אהבעטנדיקע אצע פוג רוקטיװקײט

פםםר. אי: קאמוניזמ פונעמ
 גײט־לו איז פצאנ, פינפי^ריקנ צװײטנ יפוגעימ אויספיצוע די זיכערג צו קעדיי

 י*ענ; קצאםנ־עצעמענט:, פײנטצעכע רעשטצעכ די קעגג קאמפ א אר״אנייזירנ צו געיװעג
 קוצטור־ ידעד אינ פאצקםװידט׳עאפט, דעד וא,ע קצאםג־;װירקוגגענ פײנטצעיכע די

 אצצ, פונ פדיער געװענ, גײטיק אייז דערצו צעכג. פאציטיש: גאנצנ .אינע-מ בוױגנ,
 מע^ ׳סאיציואציםטישע, דאם פארפעםטיקנ אוונ אפהיטנ פא-ר קאמפו א אףגאניזיורג צו

 מע־- פוגעמ צעשצעיפעי אונ גיאנאװיט די קעגנ איענטומ קאיצװירטישע, אונ צוכיש׳ע
 קצאםנ־ פוגע׳מ ׳מיטהעצפער אצערצײ אונ אצע סעגנ גוטם, קאצװידטישנ ארנ צוכישג

 טראצ־ די פו: פערזאנ אינ פאצלן פונ פאדעטער די יקעגנ באזונדערם, ,ж םוייגע
 אונ דיװערםאנט: שפיאגענ, כורזשהאוז־גאוציאנאציםטישע אונ ל,יסטיש>וכארינישע

אױםשפירוגגענ אויםצענדישע די מייט צונויפגעשצאםנ זיכ זזאבנ װאם שעדילןער,
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 פארעטעד־- זײער אפחאגקעם. פאשיסטישע די פונ אגענטנ יגעװארנ זײנענ װאם אונ
 פאצסם־ דעד פונ צװײגנ רײ א איינ שאדנ ערנםטנ אג געבהאיפט האט אירבעט שע

 באנדעס שפיאניש־שעדי־קערישע דאוז׳יסע די צעגראמירנ דאם פםסר. פונ װירטשאפט
 דערפאצגג מעכטיקע טער :אכ אוג װײטעד׳דיתע פיאיר וועג דעמ א׳פגערײניקט האיט

צאנוד. אונרזער אינ װירטשואפט ׳םאציאציםטישער דער פונ
 פעפיאריקג צװײטנ דעמ דורכ ׳געװ$רנ געשטעצט איז װאם אופגאבע, ודי .3

ג פצאנ ב ײ ה ו צ פ ו א נ ל ע ט,ו,ר צ ו צ־ק ׳ע י ר ע ט א ס דעימ א ז ו י  ר•׳ א י ד נ ו פ נ
, קע י ד ג ט י ע ׳  אונ מאצ צװײ איינ פאיצקים־געבדויכ פוניעמ נייװא דעט העכערנ ימיט ב

אויסגעיפיצט. א׳ױכ איז מער,
 פאצקסויױרט־ דער פונ צװניגנ אצע אינ אינגעשטעצטע אוג ארבעטער צאצ די
 דורכ־ דער ׳פראצענט־. 17,6 אפ אױםגעוהאיקםנ פינפיאר צװײטנ פארנ איז שאפט

 נאנ> דער איג אנגעשטעצטע אונ ארבעטער די פונ ארבעטצױנ שניטצעב־יערצעכער
 1932 מיטג פארגצײכ אינ אױםגעװאקםנ, יאר 1937 אינ איז פאצסםלױרטשאפט צער
 פוגעמ פאנד דער מאצ. צװײ אינ װי יטער, הײםט דאם פראצענט, 113,5 אפ יאר,

 55 אפ װו-סם דע׳מ אנשטאט איז, אנגעשטעצטע ואונ אדכעטער די פונ ארבעטצױנ
 פינפיאר, צװײטנ פוגעיט פצאנ צױטנ געװארנ אײנגעשטעצט אין װאם פדאצעגט,

 צויוײ אינ פארנרעםעיט זייכ האט ער הײםט ׳דאם פראצענט, 150 אט אױםנעװאקםג
 ׳פאדינונג קו׳צטור־שטײגעדישער דער מעצוכע־הױצאעם,אפ די יטאצ. יהאצבג א מיט
 זיפ האננ ארו״( געזונט־פאחהיטונג )ביצדונג, אנגעשטעצטע אונ אדבעטער די פו:

 רובצ, מיציאחד 14 ביז רובצ מיציאחד 4,4 פונ פאדגרעסערט יאדנ דאזיר,ע די פאר
 צװײטנ פונעמ יארג די פאר איז באודײטנריק מאצ. דרײ א־ינ װי מער, דוײםיט ראם

 ברוטא־האכ־ די קאצלױרטגיר<עס. די פונ פארמעגצעכקײט די אויםגעװאתםנ פינפיאר
 פאדגרעםערט זיכ (1937—1933) יאר פיר פאר האט קאצװירטניקעם די פונ גאםע
 ד־ צוױשג פארטײצט װערנ לואם געצט־יהאינאםעם, די אונ מאצ, 2,7 איג װי מער,

 פארנרעסערט יזיכ יארנ ע(דאזיר די פאר יהאבג אדבעט, טעג »די צױיט האצוױרטניקעם
מאצ. 4,5 אינ

 אויםגע־ געברױכ ברײטנ פונעמ ז.א-כנ פונ פראדוסציע די איזי יאר 1937 ואינ
 וױכ־ רײ א צויט מאצ. צװײ אינ װי טער, יאר, 1932 מיטג פארגצײכ איג ווזאקםנ,

 געװארנ דעחגי־ײכט איז געברויכ ברײיטנ פונעט פאברילואיטנ ואו: פראדוסטג טיר«ע
 דעי פראדוקצי!. דער פונ פאדדרײפאכוגג א איויכ גאר פארדאפצוגג, א בצויז גיט

 פיגפ־ צװײטג פונעמ יאר: די פאר האט םכוירע־אומז,אצ טעצוכיש־קאאפעראטיװער
 קאצ־ מיטנ צוזאמע; אוג אזױ&יצ, מאצ דרײ אינ וױ מער, פארגרעםערט זיכ יאד

 יאר 1932 אינ רובצ מיציארד 47,8 פונ אופגעהױבנ זיכ ער האט האגדצ װירטישג
 אופגעבונגע: די פוינ גיט־אויםפיצונג די יאר. 1937 איג רובצ טיציארד 143,7 ביז

 םבױרעם די אפ אײנצצ־פרײזנ די פונ אראפזעצונג דער צױט פינפיאר צװײטנ פונעט
 יאײדץד ׳באידײטנריק־גרעםערער, א מיט געװיאדג נעדעקט איז נעברויכ ברײטנ פונעט

 «ר־ פוגעט יפארנעמ רעמ פונ העכערונג ׳פינפיאד, צויטנ נעװענ פארויםגעזענ איז עס
פארגעקוטענער דער מיט איױכ אוג אנגעשטעצטע, אוג ארבעטעד די פונ נעטצוינ
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 אונ ק$ציוױרטנ די פוג געיצט־יהאכנאםעם די פונ פאדגרעיםערונג באדײטגודישער
וױרטגיקעם.

אדג די פאר טנ פונעמ י ײ אר צוו פי נ ט פםסר אינ איז פי עפיר רכג  א נעװאדנ דו
צער צאצ די תוצטור־ףעװאצױציע. \ױרתצעכע  מיטצשוא אונ אנפאנגשויצ דעד אינ שי

אנ 21,3 פונ אויםגעװאסםנ איז צי ז מי אנ, 29,4 בי אט דערבײ טיצי כ וו  צאצ די זי
צער צער צאצ די .איונ פארדאפיצט, זייכ לוצאטנ 7—5 די אי: שי  10—8 די איג שי
כ האפ קצואםג ט זי םער  הויכ־ די אינ שטוןדירגדיסע צאצ רי מאצ. 15 אינ פארגרע

כ האט שוצנ ט: 550 יביז אופג׳עהױבנ זי ג כ האט עם טויז סצט זי  ד' פאגאגרעדגעװי
צטוד־בױונג כ קו צװײגנ. ־אנודערע אצע איג אוי

שע אצע אינ אגדי חג א ענ פםםר פונ רעפובציקנ פ ײג  בא• מגװאדנ דעחגרײיכט ז
קע ט אינעמ דערפאצגנ רײטנדי ע פוג געבי אצי אציז םטרי  םי־' אופשטײוג פונ אוג אינ־וי

ער פוג נייװא מאטעריעצ־־קוצטװ־עצנ .נעמ פ: אינ פאפעצקערונג, ד א אנאצע ש  באצ־ נאצי
שע גאציאגאצע, גאנצע די אחפהײבנ אינ קאידרענ, שעזיױםטישיע םטי אצי  צויטג סאצי

ײנענ גיהוים באזונודערם קוצטור. איגהאצט, פנ די געןװענ ז ט ע מ פ עצ׳ פוגע  מאטערי
שג פונעט פעצסער די בא אויפשטײג לןוצטורעצנ - מייזרעכ. םאװעטי

ע דער אפ .4 אז נ ב ער דער פו כ ײ ד צונג זיג  פיניפיאריקג צוױי׳טג םונעט אױספי
 דיריטנ אינעמ פםםד איז םאצנאציזימ, פונעט דערפאצגנ דערגרײכיטע די פונ אונ פצאנ

ר א פי ײ נ וארײנמגטראטנ פ אד, נײעט א אי ם־פערי קצװג טװי ט אנ ע אד אינ ערי נ פ  ר־ א פ פו
י ינ р י ד נ ע ג ו נ ו י ו נ ב ו ר פ עי ר ד ע ז א צ נ ם א צ ר ס ע ש י ט ם י צ א י צ א  ם
נ א ט פ א в׳ ? ע ז ׳ע ג נ ו ו ה ם ד בעו ד ד א ע ג נ י א נ ק נ א נ ד ע ב י ר ג א ו ג פ א  ם
מט עם יווענ מ, ז י נ ו מ ,אр ט ו צ מ ז י ל א י צ ע אג באסו ק די ײד: ש ט טוגג אנ אדײ  די ב

נג קואטוניסטישע קע, די פו; דערציו מענ דאס ארבעטנדי אפי׳ רעשטצעכ די בײקו  ק
ט אציז שנ די פונ באוװםט׳זײנ אינעימ ט ער די — מענט מ. פונעמ בוי ניז׳ טו א ?
אר ימע ט אירער ט עדג ני טינ אר טנ די פ סיי ערי קע רי צײז־נ פונ שוו אזי ־ ד טי אנ ױג

ם אופגאבע, שע אזונדער ענ די אינ ב נגונג אדי נ ב מנר דיער פו  ׳האפיטאציםטי־ פײנטצע
ער נג. ש צו ע מרי ט אז גאכ, דעיחהויפט ארו  אויפ־ דעחפאצגרײכער ודער אפ געקוקט ני

צוגג מ פי ע אר, צױױיטנ אונ ערשטג פונ פי ט פינ שע די אפ געקוסט ני ארדי  טעמפג רער,
ער פוג אנטוױקצוגג דער פונ ט איניהויםטדיע, אוגדז פ, געקוקט ני ט װאם דערו  צוי
ער ער יפונ יטעכניק ד ע ד סצי ע די והאט פראדו טרי ם דו אגט פםםר פונ אינ  אריבערג.גי

טעגע די שע פאהגעשרי םטי א^י ט אפי ט — צענדער, ?  האב: אצצ, דאס אפ געסוקט ני
ר ט נאכ מי ט גי אג ר אינ דערי ע ש י ט א נ א ק ט ע ג נזי  אנטװייתצטע ׳אמערםט. די הי

שע םטי צעגדער. קאפיטאצי
אגדצט איז פםיםר װ אד ש געװארג פ ת אנ אינ עסאנאטי  װאם צאגר, אומאפהענגי

ט כער ט וזײנ זי אפ ש ט ר ש: די אונ װי אדערפעני ב צ־ שו אגד ט צ קעד גאנצער דער מי  נײטי
שער טפנ די ציויט פאװאפענונג. טעכני ר פונ טע ט אנטװיקצונג אי ײ ט  אינידוםטריע די ש

ער א.ע ארט ערשטנ אפנ פםםר פונ ע די װענ צײט, דער אינ װעצט. ד טרי ם  אינדו
ג שע די פו סטי טאצי םט נאכג יהאט צענדער קאפי םער שג שװערנ אוי אטי ם, עקאנ  קריזי

כ האט װאם אר, 19י29 םאפ אינ אנגעהויבנ זי ט י ײכ אר 1937 אינ דערגר ט י קוי



 1937 העצפט ־צוױיטעו דער םונ אונ יאר, 1929׳ פונ ניװא פונעמ ־פראצענט 103,5
 .אראפנעקיײיקצט װידעד זיכ קדיזי׳ם, :גיע» פונעמ סצעפ די אוניעער זי, האט יאר

 יאד 1937 אינ פמםיר פונ איגידוםטריע סצײנע אונ גדױםע ״אנצע די הא׳ט — אדא־פ,
 נרוים־איגדוםטריע די אוג יאר, 192.9 פונ נחװא פונעמ פראצענט 371 ־ערגרײכט

 פאר־ אינ באטײט עם װאס ניוװא, האזיקנ פויעמ פראצעניט 428 — פםםר פוג גוםע
 דעױ פונ פראדוקציע דער פונ פאדגיףעסערונג אי פאר׳מיציאמע־יצײט דער מיט גצײב

פונ פראדוקציע די האט יאר 1938 אע טאצ. 7' איג ־וױ מער גרױם־יאיט־וםטרלע
 יא־ פאריקנ צוט בעניעגײע פארנדעםעיהט זיכ פםסר פונ אינודוםטריע ;אנצער דער
 1929 פונעימ ניװא צו.מ פראצענט 412 דערגרײכט האט אוג פריאצעניט 11 אפ גאב
 פונ ניװא צומ פראצענט 477 אפ איפיצע גירױם-אינדוםטריע דער צױט אונ יאר,

די האט לואפיטאציזומ פונע׳מ צעגדעד די איג װעג צײט, דעד אינ — יאר, 1929
 פראצענט 13,5 אפ פארקצענעריט זיכ יאר 1938 איגעמ פרא׳דוקציע אינודוםטריעצע

 פונעט ני׳װא פוניעמ פיראצענט’ 91 כיז געפאצנ ואייז אונ יאר פאריק: דעט צעגאבע
יאר. 1929

 פינ ניט־ונצײכימעסיקײט גהויםעד וד־ער ב<א וזיון., לואפיטאציןט, צוט תעגניזןאוצ אינ
 איגדו־ דער בא יארצענדצייק צעצטנ פארנ איז צענ׳דער, די יצויט אנטוױסצוגנ דער

א פארמגקומענ איז עם גאר װו-קם, קײנ נעווענ ניט געגוטענ אינגאגצנ םטריע
 אינ מיר והאב: — פראדותציע, אעדוםטריעצפר דער פונ פארקצענערויגג קענטיק׳ע

 ■ הוי אינדוםטריע, רער פונ .אויפשטײג שנעצנ אונ אומאפנײנצעיכנ אנ געיהאט פםסר
נ כע פ מ ו ע מ ט ׳ ע ג ו צ.י יאר פונ פראדוקציע איגדוםטריעצער דער פונ װל-קם פ

 צא.:ר אונ׳דזער איז ■פאדגאנגעינוהײט דער אינ אז אכט, אינ א׳בער נעמעגדיק יאר.
־ דעױ א,יז הינזיכט, עתאנאטישעו־ אינ אפגעשטאנענם אנ ז.ײער געװענ ק י װ ו ט נ  א

 פוג גירײם דער פונ זינ אינע.מ פםסר פוינ אעדוםטריע דער פונ יויוא וינגים־נ צ
 בארײטגדיס גאכ איצט אױכ באפעצתערוע דער פונ נעפעש א אפ פראדוקיציע דעד

 קא־ היגזיבט- טעכניש־עקאנאמישער אינ אניטוױלוצוטע אוטערםטג די פונ ני־עריסער
 א אפ אז פאוװםט, איז עס פשא. די אוי אײראפע פונ צעגדער פיטאציםטישע

 וװײנילןןר באדצמנדיק אויס קומט צאניד ואיב ׳אוגדז פא באפעצקערונג ׳דער נעפעש-־פוג
 שטאטנ פאךײניקטע די ,װי צענידער, א׳זויגע אינ אײדער פראדוהצייע, אינדוםטדיעצע

а:סאופ צו.ט איז צע׳מאש׳צ, אוזוי, פהאנקדײכ. דײטשצואגר, עניגצאגר, אמעריקע, ־ 
פ פיגפיאר צװײמנ ש א א ע פ ע נ נ ו ג דעיר פ ג ו ד ע ק צ ע ם א  אױם■: פסםר אי: ב

ג ע נ ע א ר ציעיסט ע געהוטענ:  פחאניק•-• אינ װי לו׳ײנייקער, ׳מאצ צװײ ׳העכעד אינ ע י ר
 היאצכג א מיט דרײ אינ עננצאנוד, איג װי װײגיקער, מאצ דרײ איג לוי׳טאמ רגי׳כ,
 אי; װי װײניקער, מאצ יהאצבנ א מיט פינפ אינ דניטשצאנ^, אינ װי זױיניקער, טאצ

נ פשא; די י ו יה ו  אי״ג ענגצאנד אי: וװי װײניקער, מאצ צװײ ׳העכעד אינ — טש
 דרײ א.ינ דײטשצאנד, אינ וװי .װײגייקער, .מאצ האצבנ א מיט צװײ אינ פחאנלןרײכ,

צ פשא; די איג װי װײניקער מאצ ^ ט  טאצ צוװײ איג קיטאט אויםגעקוטענ איז ש
 אוג ענגצאנד איג וװי װײגיקער, מאצ דדײ אינ יקימאט םראגקרגיכ, אינ .װי װײנילןער,

נ פשא; די איג װי װײניק,ער, מאצ פיר איג קיימאט דײטשצאנד, אייג צ י ו ק נ ײ ט ש



 װײגי־ ביסצ א אויםגעהומענ &סםר איג באפעצקערוננ רער פונ נעפעש א אפ איז
 או: ענגצאנד ש׳טא, די איג יװי ווױײיקער, פאדײטנדיק אונ פראנקרײב אינ וױ ?ער,

דצטושאאגד.
 נעפע׳ט א אפ פראדוקציע דער פונ גרײס דער צויט אפ אצצ נא׳כ שטײמ יפסםר

 פא־ נעוועבנ, יױ םכוידעים, אינדוסטריעצע אזױנע צױט אוייכ׳ באפעצלמרוננ דער פונ
אנודערע. אײניקע אונ זײיפ פ״ר,

 פראדויוציע אינידוםטריעיצער דער פוג נדײס דע׳ר פונ ניט־גענוגיקײט דאזיקע די
 טעכגיש^גיקאנו^טישע־ אינ אגטוױקצטע אמערםטנ רי מיט ׳פארגיצײכ אינ פםסר, פונ

 זי־ צו קעדײ װערג, צײץױדירט פוצשטע:דיס דארפ צענדער, קא&יטאציםטישע הינזיכט
 פארמעםט היםטארישנ זײנ אינ קאמוניזימ פונעמ דע־פאאג ענתיצטיקנ דעימ כערנ
> קאפיטאציזט. מיטנ
מעאוכע, םאציואציםטישע אצם אױםגעפורעמיט זיג האט פםסר װענ איצט, .5
 פאאלןסוױרט־ דער :,פ רעקאנםטריוקציע טעבגי׳עע די גיתנט איינ פארענדיקט האט

ר אינ פראדוקציע דיער פונ טעכניק דער פונ ניוװא אויטנ או: שאפט  איגדוםטריע ד;
 לואפיטאציםטיישנ יעטוױדנ פונ פאהײם עיר שטײט אואנהװירטיטאפט רער איג אוג

 שטעצ; פארגעט גאנצג אינעמ ידאדפנ אוג מיר קאגענ איצט — איײראפע, פונ יאאגד
 אופניא־ עקאנאימישער גרונטאעכער דער פונ צײוןונג די ׳פאףװירקצעכנ אוג פראקטיש

ג פפםר: פו: כע ג א י ר ע ג ד ו נ א ג א י ר ג / ב י ר כ א י ו נ א י ־ א י מ א נ א ק  ע
ד ע פ ש נ י ז נ י נ י :ז־ ה ט ם ד ע מ ע א צט ק י י טװ י נ א פ ו א ט ק  ע ש י םט י א א י

 ע־ ׳מ א ג ו פ :ט א ט ש ע ט ק י נ ײ ר א פ י ד נ ו א ע פ א ר ײ א ו.נ פ ׳ר ע יד נ ׳ע ל
, ע ק י  צײט־ נאעגטסטג פוגעימ פארצױפ אינ אופגאבע דאזיקע די אײזג עגדגיאטיק ר

פעריאד.
 בא־ טעבנישער דער פויג יװו-קם באדײטנדיקער װײטעןרדייקער א נײטיק איז דערצו
 אצמעגצע^ א: בעמײצע, אונ, פאאקםװירטשאפט דער פוג צװייגנ אצע פוג װאפענונג

 אעדוםטריע, ׳טװערער גאנצער דער פוג אונ מאשינבױוגיג דער פונ אנטװיקאוניג כע
 פונ טעכנאצאגיע אונ ארגאגיזירוגג גואגצער דער פונ פאחבעםערוגג אגיטשײודעגיע אנ

 פונ דעמרײבונגענ גײ־ע די פונ אײגגצידעח׳נג ברײמער א מיט פדאדוסציע דעיר
 פאוזוגידיערם. אונ, סװאנטיטאטיװעד א דעחפינדונגענ, רי פונ אונ :װיםנ׳מאפט רער

1 פונ באהערשוגג הויכע א אונ פראדוציר־קא־רענ די פונ זון.ל»ם קװאאיטאטיװער п 
 ^אנדװירטשאפט. דער אינ אונ טראנספארט אפנ איגדוסטריע, דער איג טעבגי^

 ארבעט־פראדוהטיוװלןײט, ״די אז דעמ, װעגינ אגװײזונג צענינם מייט יהעסקעמ אינ
ײ פארנ איתערדיקע סאמע דאס ווױכטייןםטע, ודאם טאכאקצ, אעצטג אינ ואיז, ר^ם  ז
 פא־ אצטעגצעכע אנ זיכערנ מיר דארפנ ארדענונג״, געזע?שאפט£עגער גײער דער פונ

 באװע■ סטאיאנאװישער דער פונ אוג געװעט םאצלאציסטישנ פונעמ נאנדעחוויקצונג
 או:־ אצע איג ארבעט־ודיםציפצינ דער פונ פארפעםטיקונג אומאפגײגצעכע אנ גו:ג,

 װיהדיקע א זיבערנ דאדפנ מיך קאצװירטנ, אציע אינ אנשטאצטנ, אונ טערגעטונגענ
 אר- ־י פוג ארנעט־פראדוקטייװקײט הויבע געזעצ׳טאפט םאציאציםטישער דער פאר

אינטעצעענצ. פויערימ, בעפעד,



 פאצקם־האכנאםע דער פוג וװתם אזא זייכערג צי גײטיק איז דערמיט צוזאטענ
 ם־ ו א מעג זאצ פינ-פיאר דריטנ יפאהנ אז םכױרע־אוטזאצ, יפונעמ ׳אנטװיקצוננ אוינ

נ נ ײ א מ ע ד ה רрל פ ב ע ג ־ כ ו ם יה נ א נ י ,א י  ל. א מ ײ װ צ — צב:ג א דעד
 איגודוםטרי׳ג שיװערער דער פו: אופשיטײיג פארשטארקטנ א מיט צוגצײכ איז, דערצו

 די אופתײבנ אפ אחבעט די פאגיאגודעחװיקצעג צו נײטײו, צאנודשוצ־אינדוםטריע, אונ
 צו אויכ אונ שפײז־פראהױזטנ, פונ אונ געברויב ברײטנ פונ םכוירעם פונ פראדוסציע

 פונ ארבעטצױנ רעאצנ פונעמ װו-קם אנטשפרעכיקנ אנ פונ מעגצעכסײט די זייכערנ
קאצווירטניקעם. די פונ היאכנאםעם די פוג ווו-קם א אנגעשטעצטע, אוג ארבעטער רי

 נײטיק איז פינפיאר ודריטנ פוגעט גרונט־יאופגאבנ דאזיקע די מיט העםקעימ ואיג
 טאםע גאינצער דעיר פונ קוצטור־נױוא פונעימ אופשטגע באדײטנ׳דיסנ א זיכערנ צ,ו

 אײ פאירױם שריט גרױםנ א פאחװירקצעכנ דארפ, אונ שטאט פונ ארבעטנדיקע
ג פונ זאכ היםטארישער דער ב ײ ה פ ו װא נ ש י כנ ע ר־ט ו צט קו מ ע ד א . י  ו־ פ ג

מ ע  פונ קראפט אנפידנדיקע־ אונ פארגעישריטעגער דער — ם עד־קצ,א ט ע רב א נ
נ ב — נעזיעצשאפט םאציאציםטישער רער ז א י װ ײ נ נ ו י ט ר ד ע ו ג פ ט ג־ י א ו

ר ר־ט ע י 1 ע ש ז ע ש י נ כ . ע ט ע ב ר א
 פאצקםװירט־ גאנצער דער פונ אוג אינדוםטריע דער פוינ װו-קם גיגאגטישער ידער

 אומו׳ם־ יװײ׳טערדיסנ זײנ זיכערג צו נײטיקײט די אונ פינפיאר רריטנ אינעמ שאפט
 אע באזוגדערם פצאנ, אצגלטײג־ימעצוכישנ טיטנ העםקעמ אינ אופשטײג חערצעכ:

 אימפעריאציזמ פונעמ קרעפטנ .אגרעםייזע די פונ אנוװקם פוגעט באדימונגענ די
נ צו פאדערג פםיםר, פונ וארומריגגצוניג אויםערצעכיער דער איג פ א ע ש ם י ו ר ג  י

 אונ עצעקטראענערגיע הײצװארג, צױיט אצצ, פונ פריער נ, װ ר ע ז ע ע־ר כ ו ל ע מ
 טדאנספארט, פונעמ אנטוױקצוגג דער צויט אויכ װי צאגו־שוצ־יפראדוקציעם, אײניסע

 צאנד, פונעמ ראיאנענ אנטשפרעכיקע די יאיבער פאנאנדערשטעצונג דיכטיקער א בא
 בא אונ טראנםפארטירונגענ זוײטע אונ ניט־פראדוקטי-װע די פוג פאזײטיקונג א בא

 מאתםי׳טאצנ א מימ צאנר פובעט נעםטנ עסאנאמיש׳ע גרונטיקע די פוג זיכערונג א
ארט. אפנ רעםורםנ םכומ

X דער V I I I אופגע־ פאצגנדיקע באשטעטילןט אצקפ)ב( דער פונ צוזאמענפאר 
 פאצלוםװירט־ דער פוג אנטלױסצוניג דער פונ פצואנ פינפיאריקג דריטג פונעמ בונגענ
 פצאייר־ מעצוכישער דער דורכ געװארנ צוגעשטעצט איז װאס פססר, פונ שאפט

 צענטראצ־קאמיטעט דעמ דורכ גע׳װארנ אנגענחמענ אייז אונ פםםר פונ ?^מיסיע
פםםד. פונ פאצקס־קאמיםאדנ די פונ ראט דעם אוג אצל«פ)ב( דער פונ

 פראדוקציע דער פוב וװקס פונעמ פלאנ דער «.
טנ לויטנ פינפיאר. דרי

מ דעמ אײנשטעצג .1 ע נ ר א ג פ ו ד פ ע ע ד י צ ק ו ד א ר  גאנצער דער איג פ
 אײ פינפיאר, דריטג צויטנ יאר צעצטנ אפנ יאד, 1942 אינ פסםר פונ איגתסטריע
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 פראדוק־ אינדויםטריעצער דער פונ װו-סם א יהײםט דאם יאר, 1937 אינ רובצ ארד
פראצענט. 88 אפ פינפיאר דריטנ פארנ ציע

 פרא־ איגדוםטריעצער דער פונ רור-קם פוגעמ טעמפ דוהנשניטצעכ־יערצעכג דעמ
 אײנ» דערבײ פראצעגט, 13,5 אפ אײנשטעצנ פינפיאר דריטנ איג פםםר פונ דוקציע
 ■פראדוציר־ פונ פראדוקציע דער צויט צויוװסם דורב׳טניטצעכ־יערצעכנ דעמ ׳טטעצג
 11 — געברויב־זאכג פונ פראדוקצייע דער צױט אונ פראצעגט, 15,2 אפ מיטצענ

פראצעגט.
 ווויכטיקםטע די צױע פראדוקציע דער פונ פארנעמ פאצגנודיקנ באשטיימענ .2

ד אי ד ו נ ט יאר: 1942׳ צוט והײםט דאס פינפיאר, דריטנ םאפ צוימ גנ ײ ע־ציװ י ם

 0/0 אינ 1942 י. 1942
י• 1937 צי

י״( 1926/27 פוב פיניזנ די )אינ איבדוםטריע גאנצע די
188 180 רובל מלרד. אינ
203 112 פראדוציר־מיטלענ פונ פראדוקציע די :דערונטער
169 68 געברויכ־זאכנ פונ פױארוקציע די

פרי״יזנ די )אינ מעטאל־באארבעטונג אוב מאשינבוירנג די
225 62 רובל מלרד. י.( 1926/27 םונ

באדינגלעכע אפ )רעכענענדיק מאגיסטראל־לאקאט^טיװנ
132 2 090 שטיק ״סר״( אונ ״ע״
153 90 שטיק טריזנטעד אויפרעפענונג. ־אקסיקער2 אינ פראכט־װאגאבעס
200 400 שטיק טויזנטער אװטאמאבילנ
206 75 קילאװאט־שא מלרד. עלעקטראענערגיע
181 230 טאנ מלנ. ^ שטײנקרילנ
177 54 גאז מיט נאפט רױע
206 49 טארפ
152 22 טשוהרנ
156 27,5 שטאל
162 21 װאלצ
199 5 קװאליטאטיװער דערונטער

י•( 1926/27 פונ פרײזנ רי )אינ אינדוסטריע נימישע רי
227 13,4 רובל מלרר.
183 10 טאנ מלנ. צעמענט
180 200 מ. קוב, מלנ. האלצ־מאםע טעכנישער פונ אױיספירונג
156 45 ״ ״ ״ זעג־מאטעריאלנ
156 1 300 טאנ טוזנטער פאפיר
142 4 900 מ. מלנ. געװעבנ באװלנע
167 175 געװעבנ רואלענע
143 235 פאר מלנ. שיכ לעדעדנע
144 3 500 טאנ טויזנטער זאמדצוקער

206 1 800 פושקעס מלנ. קאנסערװנ
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נ אנטװיקאוניג ואצמעגצעכעד דער דוהכ .3 ער פו , ר ; נ ױ ו נ נ י ש א מ  עכ יװעצכער ׳
תדייקע די געהערט ר אינ ראציע פי ע שער ד  פאציןם־ דער פונ באיװאפעגוגג טעבגי

ט, אפ ש ט  אצע אינ טעכגילו פארגעשרייטענער דער פוג יאגיניגצידערונג די זייכערנ װיר
נ צװײגנ מ אצע פאד אוג פאצקםיוױרטשאפט רער פו ני צ מי שו  אינ יטםםר, פונ צאגד

ט העםקעמ  ד׳• פארגרעםעדנ מעצוכע. דער םונ פאודערונגענ הײנטצײטייקיע די מי
ע קצי אדו ר פוג פר ע מ ד ױו ב שיג א ט טנ סאפ צ-וימ ׳ ג פייגפיאר דרי  דה. מאצ, 2,25 אי
שמ ׳העיכער באןדײטפדיק ע. דער פוג וװקם אוצוגעיטײגעמ פונ סטרי  ד־ זיכיערנ איגדו
ע סצי מ אצע פונ פראדו ני שײדנ העיכערנדיק װערקשטעצנ, מי ט שע דאש אג פי  םפעצי

י טונ געװייכט  אװ־ פונ באזהנדערם ווערקשטעצנ, 0םפעציעי איוג ■הױפפדאדולוטיוווע ־
נ ארױםצאז ידעמ ׳פאחגרעםערנ והאצב־אוװטאמאטנ. ׳ואוינ ט־אטאטנ  >’(מעטאצ־שנײדנודיל פו

אר 1942 אינ שטיק טויוזגט 70 ביז װערקשטעצ:  אינ שטיק טױזינט 36 צע^אבע י
ק יאר, 1937 מ ריערפירנדי ט רע מענ םארטי  טיפ־ 800 ביז װ׳ערקשטעצנ די פונ א

גרײםנ.
נ ׳העטערשטעציקײ׳ט פאדוהעצטניופמעםיקע די בײקוימענ שער דער פו  מא־ ענערגעטי

ױנג בו ג קע אצצ ,די צעגאבע שי טײגנדי שנ ש עני פ ער אד נ ב שאפט דער פו םװירט  פאצק
אר פאדנ חאיטפ־יטורבעעס פונ ארױםצאז דעמ פאדגרעסערנ פסםר. פוונ טי ע אינ פ
חברײטערנ אצמענצעכ מאצ. 4,6 אינ דאמפ־קעםצענ םו,נ מאצ, 4,8  פוארגירע־ אונ פא

ער אינ פערג נ געיוױכט ■׳םפעציפישע דאם פראדולוציע ־  קצײגע א,ונ מיטצמעםיקע פו
ט טוחבעעם ט 12 פונ מעכיטיקײט א מי ג ױז באהעלשנ נירערייסער. אוג קיצאװאט ט

ע די קצי אדו הידראטודבינעם מעכטייקע פונ פר ארנ ו הידראקנופ. קױיבישעװער פ
ע א ער אזוגד אוטמעדקזאמקײט ב ע ז־עיר פונ :אנטוױקצוגנ דעד אפגערנ י קצי אדו  פר

ארע פונ ׳צאל,אמאפיצנ פונ אנ עצנ םטאצי טער דעד איג שיפ־דייזעצנ, אונ דיז ש  רײ ער
קע, די פונ כ װי שנעצ־נײעגדי מא־ אצע גאז. אפ אדבעיטג ייאם באװעגער, די פוג אוי

ב װי גא׳^גענעחאטארם, אפ אריפיערפידנ געהיצצ־פארגרײטוניגענ די אפ שינעם אוי
קנ א די טנ ײ אד מ טײצ ב ט דער פונ טראל«טאר־פארקי פונע אפ ש ט ר װי אנד  פוגעמ אונ צ

אוװטאמאביצ־פארלן:.
שטײנ ו־אם בײיקוימענ ע דער אי: אפ קצי אדו ס פונ פר ע שיג א מ  מעבא־ פוינ אונ בוי־

מענ, בוי־איינםטרומענטנ. פווג ארויסצאוז איינעמ ואויכ יװי ניז
ר: םי אר ג פהאדוקציע די פ רטער פו צי אטפצי חאטוד ס שטאטונג אוג אפא ם  פאר אוי

ער דער ש מי ע בי סטדי עדו א ק אוינ ; שטענדי ע ,איד ׳זוייכערנ פוצ באיהערשג וװוקס. מעכטיי
ע די קצי אדו נ פר ע פו פנ גיי אר מואושיניעם טי ציהװי־ וואצ־פאיברילונ, אוג באװצ־ די פ

רנ ם רי א שטײנ ד נ אפ ער פו ע ד קצי אדו  פאר־ שפינערגי־יאויםשטאטונג, יפונ פר
םצאז דעמ גרעםערטדיס מ ווואטערם פונ ארוי אר םאפ צו  זי־ מאצ. זעקם אינ םינפי

מ כערנ ע פנ מאידערגע ימיני׳מ יאצע מייט אילןעאג־יטהאנםפארט אוג יאמ־ ר שאפג אוג שי
טג קײ טי מעכ ר־ צי אדו אר פר ער פ ױגג, ד בו פ ט זיכערג צו גענויג זיינ זאצג װאם שי מי

שער ע פאטערצעבדי קצי ע די פראדו ס מדי ס א שנ װ  טגיכ- אונ יאמ־ פוגעימ באדערפעגי
ט אף פ ם אנ טערג פסםר. פונ ט־ ארברײ ג פראהולוציע רי פ ער פו  אװ־ פוג אפ׳אראטור ד
שער טי א מ א שער יאונ ט רוגג. טעצעמעכאגי פי אנ
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 איפ־וםטריע, ד.גר פונ ט־צװײמ פ א ג אונ נ־ ׳א י ו ק די אנטװיסצענ אצמעגיצעב .4
 צא;ד. פוגעמ פאצקשױירטשאפט גאנצער דעד פונ הײצמוארג־באזע די זײגענ װאם

ז קױצנ־יארױסםאקוומ ידעימ אנטוװיקצענ י  בצויד :יט זיכערנ ז$צ װאם ניװא, אזוא י
 װירט־ שאפנ דאם אויכ גאד צאניד, פוגעמ באדערפעגישנ צויפנידיקע די דעקג דאם

 פוג טעטפג הויכע אםערםטנ זיכערנ מעצוביע־רעזעחוונ. אונ רעזמחװנ שואפטצעיכע
 םאיםײנ, ביימאטמ־ועד פונעמ אויאצ, פוג קױצנ־יחאיאנענ די איג קױצנ־ארױםבואקוומ

 תויצג־ ,דעמ זײ איג פארנרעםער: אונ מיטצ־ואזיע אינ אונ ׳מיוזוהעכ :װײיטג אינעמ
 בײימא־ אינעײ מאצ, 2,8 אינ — אוחאצ אינ פיגיפיאר: חרייטג פארנ ארױםבואוצוומ

 מיטצ־ אינ אונ מאצ 2,5 :אינ—מיזרעכ וװײטג יאינעמ ימאצ, 2,4 אינ—באםײ: סקוויער
 פעריאד פארינ ברױמױצנ פונ ארויסכאקומ דעמ ׳פארגדעסערנ ימאצ. 4,4 .אינ אזיע

 אדויסבואסוט פוג באזעס נײע שא־פנ מאצ. 2,6 אע יפצאג פעיפי,אריקג דריטנ פחגעמ
 יבאטש פארא: זגינענ עם וװ• אאניד, פונעמ האיאנענ אצע אינ קוייצנ אדטיקע פונ

 ־י אריבערפידג אגטװיקצונג זײער פוג ערעכ דעמ׳ אע אונ ׳געפיג־עירטער קצײגע
 אונטערגעימוגגע:, קאמוניאצע די אינודוםטדייע, ארטיתער דעד פונ אונטערנעמונגעג

 פוג געבראכט ווערט װאם הײצװואדג, יפוניעמ .אגשטאצטנ אוג שפיטאצנ שוצנ, די
 פונעמ מעכאגיזאציע קיאמפצעקםארטיקע די פאורענידי׳סנ ארטייקנ. אפ װײט, רער

 ר<ױצ:־ דעמ אר׳גאגיזייר: אונ צאנוד פוגעמ קױצג־ראיאנענ אצע אינ קויצנ־וארױסבןאסומ
 לאנ־ פוגעמ קויצנ־ראיאנענ אצע איג אײנגצידערנ פוג מאיזיע דער אפ ארויםבאתוזמ

 םטאבאנאוױשער דער פונ ביאזע ודער —- ארבעט ציקצארטיקער פו: ׳גוהאפיק דעמ
שואבטיאר:. די פווג אהבעט־פראודוקטיווולוײט

 דעט — נאפט־באזע ני_יע א א־ראצ אונ יוואצגע רער צוױשנ חאיאנ אינעמ שאפג
 נאפט־איבעריאריע־ פוג אוג נאפט־ארױםבאקומ פרנ פראגחאמ ידי פאקו״. ״צוווײוטנ

 א־ געאצאגיש־אױםשפיריעדישע די פוג ;אגטװיקצונג ישגעצער דער ידורכ זיכערנ טונג
 פונ אוינ ארױיםביאקומענ פונ טעבגיק ווויכער פונ אײמצידערוניג דער דורכ בע׳טנ,

 דערי דריקוגג, א יאונטער יויערונג בויערונג, פוג ח־ני־ימעטאד נואפט: אלבעהאחבעטנ
 עקםפצואטאציע־ פאהמאבטער ארויםבאקומ, טיפ־פאימפענדיקער אוג יואטפרעםאר־

 נואפט־. נעצ א אויסכױעג גאז. פונ בענזינ ןמענ(ארויםפאק אונ אחפםאפנ ימיט מעיטאר
פסםר. פונ »יזירעכ־־ראיאנענ די אינ באזונ,דערם גאפט־באיזיעם, או: צײטוגגענ

 לוי ■;עגגט:, אזוינע איג כאז׳ונדערם טוארפ־ואיגרוסטריע, ודי עאנאבדעחװיקצענ
 װײטער א אפ קויצנ־טראנםפארטידונגע; די פאףקצענערג צו צװעק מיטנ אייװיאג^װער,

שיפער־אויסנוצ• דעכז פארשטארתנ צו אצמעגצעכ .אױכ .אוג דיםטאגצ,
צ פ י ז ג׳א די טאנואנידעחוױקצענ ברײט א קו :‘א הײציװאיג מינייט אצע פונ V י י

 יד פינפיאר דרימנ איגעמ פאחװאגדצענדיק קויצג־גאזיפיקאציע, אונטערעדדישע רי
 פאי^ ■אינדוםטריע־צווײג. זעצבשטענריקנ א אינ קויצנ־גאזיפיסאציע אוטערעחדישע

 ־,נאפט־געפינ־ערטע די פוג גאז־אדויםבאקוימ דעמ פינפיאר דריטנ אינעמ גירעםערנ
 ארמגפירנ אונ אויספויענ מאצ. 3,5 אינ גאז רײגעמ פונ געיפיג־יערטער די פחנ אוג
 גאזי־ אוגטערערדי׳טעד פוג סטאנציעם אינדוםטדיעצע ׳רײ א עתספצואטאציע אינ

פפםר, פוג טײזרעכ אינ אונ באםײג בײמאםקיװער אינעמ דאנכאס, אינ פיקאציע
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 אינדוםטריע כייטישער דער פאר ענערגעטיק, פאד גאז פאהוטענעמ דעמ אױשנוצנ־דיק
שנוצ דעט אגטווױקצענ װירטשואפט. קאימונאצעיר דער פאר אונ  קאקש־גאזנ די פוג אוי
 ערשטע־ דער אינ גא^צײטוננענ, טאגישטראצע נעצ א כײענדיק דאטנע־גואוזנ, אוג
דאנפאש• איג רײ

ע אג שאפנ פטרי  פו: באזע דער אפ ה״צױא־ג פצישיקג קינשטצעכג פו׳נ אעדו
 דעך אפ אויכ אוג ימיזרעכ, אינ ירײ, עדשטער דער אינ הײצװוארג, הארטנ הידריירנ

.ш פונ הײצוווארג פצישיקנ פונ שינטעז פונעמ בואזע
ד עצ דער פונ געכיט אינ .5 ט ק ט ט ר י װ א ע ט א  פאראנענע די אי>*וויח־י.רג ש;

שטריע דער פונ װו-קם גרויםנ דעמ צװישנ דישפראיפארצ טײצוװניזע  т אונ אעדו
 אזו^ עצעקטראשטאגציעש די פונ מעכטיקײטג ודי פונ פארגרעשערומ גיטיגענוגיקער

 װוקש דעמ כצױז ניט אריבעריאגג זאצ עצעסטראשטאנציעש ידי פונ יװו-סם דער איז
 רעזעחװג פאודגיטנדיתע שאפנ דאש זיכערג אויכ זאצ נאר אינדושטריע, דער פונ

 טעכ־ אצגעמײגע די פארגירעשערנ דעחמיט העשקעמ א.ע טעכטייסײטנ. עצעקטרישע
 בוױנג דער אי: מאצ. 2,1 אינ פינפיאר פארנ עצעקטראשטאנציעש די פונ טיקײט

ײנ טעחמא־עצעקטראשטאגציעש די פוג מ ע ב  עצעק־ מיטצמעשיקע אונ קצײגע צו ארי
 ריכ־ ניט אצש פארורטײ׳צנ נידעריקער. אונ קיצאװאט טױזגט 26 פוג טראשטאנציעש

 גרױשע מייט װעחג .פאדכאפט דאש פאצלןשוױורטשאפט דער יפאיר שעדציעכ אוג טיק
 פונ מעכטיסײט די מיטצטעשיקע. אונ קצײנע די פונ שאדג צומ עצעקטראשטאנציעש

 יעדנ אינ פאשטעטיקנ דעגירוננ די ד,אחפ טערמא־עצעלוטראשטאנציעש ריאיאנע די
 דרי׳- הויכ׳ג די טעיכניק, ׳ענעדגעטישע נײשטע די אײנגצידערג כרײט פאצ. כאזונדערנ

 טערטאפימאציע־ נײשטע די פוג באנוצ דעמ דאומפ, ־םונ איבעחװואועמוגג אונ קוגג
 ד־ פונ פראדוציר־פראצעשנ װיכטילושטע די פונ אװטאטאטויזיירומ די אוג טודכינעש

געצ־וװירטשאפט. דער פונ אוג עצעל,טראשטאנציעש
ע די פאהװאגדצענ .6 ש י מ ײ י א כ ר ט ש ו , ד נ  פירגדיקע די פונ׳ אײנעמ אינ ע י

 פאצקש־ דער פונ באדערפענישג די פוצשטענידיק באפרידי-קנ װ$ש אינוחיסטריע־צוווײנג,
אר דריטער דער צאנדשוצ. דער פונ את װירטשאפט  פונ פינפיאי־ א איז פינפי

 כי־ דער פונ פדאדוקציע די פארגרעשעךג צו כאשט־טט צמאטעגפאר דער כימיע.
שער  דע־ אײדער יהעכער, באדײטגדיק הײשט דאש מאצ, 2,3 אינ איגדוםטריע טי

 פרא־ די פאחגרעפערג באדײטנדית געגומענ. אינגאנצג אינדוסטדיע דער פוג והסש
 פעדעמ קיגשפקעכע פוג אמיאק, ׳םיגטעטישנ פונ שוזעבצ־א׳זאט־יזויעדש, פונ דולוציע

 )שינטעטישער שינטעז ארגאנישג פונ צװניגנ נײע שיאפנ מאשג. פצאשטישע פונ אונ
 גאפט־ פוינ בײפראהוקטנ די אוישנוצנ פוג באזע דער יאס אוא.( עשיס־זויערש ספידט,

 נאטיר־ פונ אוינ קאקש פו.נ סאויטשוק, פונ פדאדותציע דער פונ אייבעיחארבעטונג,
 טעכ־ פעשטג א אינדויםטריע כיימישער דער םונ צוװײג: אצע איג זיכערנ גאיזנ. צעכע

מ ג־אצ^נישנ  דערגדײ־ גגישטע די פונ אײנגצידערונג אומאפניעצעכע א: אונ רעזשי
שער דער פונ איגטענשיפיקאציע די כונגענ: מי  פונעט אריבערגײג דאש פראדוסציע, כי

שנ אדי צ: דאש העשײדערדיקנ, צומ פראצעש »ערי פנו  א:ט־ ,ד דריקוגגענ, הויכע אוי
אר־ אורכעט־ואוםנעטצעכע די מעפאניזירנ מעטאדנ. עצזגלטראכיטישע פמ װ־סצונג
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 דער »וג ,אווטאטאטיזאציע די אנטװיהצעג !אינידוםטריע, כימישער דער יאיונ בעטנ
פראדוקציע.

ר דער פונ געביט אינעיט .7 ע צ ר א װ י , ש ע י ג ד ו צ י א ט ע  אנט־ איר װאס מ
 אינדוםטריע גאגצער דער פונ װו-סם רעיט הינזיכטג פיצ אינ באשטימט וױקצוננ

 שיטענ* סאיזונדערע א דעריבער פאדערט יװאוס אוג פאצר«םווױר<טשואפט דער פונ אוג
 סעםײ־ א זיכ דערשצאגנ פראדוציר־מעכטיקײט:, די פאתדעסערנ װעגנ זאדג רילוע

 א איז פינפיאד דרייטער דער פר^דוקציע. דער פונ א,ופשטײג ערנםטנ אוג רערדיקנ
 דעיכ פארגדעםערנ צו באשטימט צוזואמענפאד דער שטאצנ. םפעציעצע פונ פינפיאר

 פארי שטארקע א זיבערג או: מאצ צוױי אינ װאצצ רן׳װאצלטאטיוװנ פוינ אורױםצאז
 ניט־זשיא־ געשמעלצנ, יהאדטע שטאצנ: םפעציעצע פוג ארױםצאז פונעמ נדעםערוגג
 טראנס־ פרעצעזיאנעצע, אינםטתמעגטאצע, ׳היצפעסטע, אוג זױערפעסטע װערגדיקע,

 אױס־ דאם פאנואגודעהװיקצעג ברײט פערא־געשמעצצג. אויכ װי פארמאטארישע,
 פאםפא־. אונ שוװעבצ פונ רײנ איז װאם ארצ, פו: יתאצצקױצנ־טשוהונ שטעצצנ

 ברענגט װאם װאצצ־געשטעצנ, די פונ םפעציאציזאציע שעדיקערישע די ציקווידירג
 די אפ ױיכערג אונ מעטאצ, פונ טחאנםפארטירוגגעג װײטע אוג אנטקעגנדיסע צו

 גאנגבארע אמערסטנ ודי פונ זואצצמג די צאנד פונעט נרונט־באזעם מעטאצורגישע
 א מיט באזע מעטאצורגישע נײיע א• מיזרעיכ װײטג אינעמ שאפנ מעטאצ. סארטנ

 איפנ מאשינבוױגג דער פרנ באדעדפענישנ אצע זיבערנ אפ ציקצ מעטאצוחגישג פואג
 מיזרעכ־ראיאנעג די פוג געוויבט םפעיציפישע דאם פיגפיאר פארנ פארגרעםערג ארט.

 פוג פראצענט 36 בייז 28 פונ טשוהונ־יאױםשמעצצוניג דער אינ פארבאנד םוגעימ
צואינד. אינעמ אױםשמעצצו־גג אצגעמײגער רער

ע פונ פדאודוקציע די פאדגדעסערג .8 ט ר י צ א ג ק א א ט ע פארנעמ, בי׳זנ מ
 דער פונ באדערפענישנ שנעצ־װאגוםגדיקע די פונ באפרידיסונג די זיכערנ זאצ װאם

 אױם־ די פארגרעםערנ יאר 1942 אינ צאנרשזצ. דער פו: אונ פאצקםוױרטשאפט
 )אײנ־ אצױיטיגי פונ אױםשטעצצוגג די מאצ, 2,8 אינ סופעיר שװארצנ פרנ שמעצצוגג
 הויכע זיכעירג יאר. 1937 מיטנ פארגצײכ אינ מאצ 3,3 איג — םיצוימינ( געשצאםנ

 מאציב־ װאצפראמ, טאגני, צינ, ניקיצ, ציגק, בצײ, פוג פראתק-ציע דער פוי טעטפנ
 פונ צװגיגנ אצע .אינ טעטאצנ קאצירטע םונ פאחבײטער אײנגיצידעדנ כרײט דענ.
מאשינבוױננ. דער

, ד־א ל װ.א דער פונ הינטערשטעציקגיט דער צו םאפ א מאכנ .9 ן י ד ט ש ו ד נ  י
 פראדוציר־פרא־ אצע פונ מעכאניזאציע קאמפצעקםארטיקע ברײטע א פא,הװירסצעכנ

 פונ אוג ׳גאז־גענעראטארג פונ באזע דער אפ געהיצצ־פארנדײטונגענ די פונ צעסנ
 ג̂ע ױיגטערדיקע די פונ סעזאג־פארצוגנ די אױסנוצנ מאסםימאצ דאמפ־מאטארנ.

 פוג פארגרײטוגגענ די יאר קײצעכיק א גצײיכצײטיס ז־בעדנדיק היצצ־פארגרײטוגגענ,
 גאטירצע־ פונ געהיצצ רעזערװנ יגרויםע װאצד־בירזשעם די אפ שאםג ׳האצצ־מאםע.

 װאצד־ אונ פאפיר־איגדוםטריע די מיטצענ אצע מיט אנטװיקצענ טריסענוגג. כעד
דואצצ־,טאפע. פונ הידראציז דעימ באזונדערם אינדוסטריע, כימישע



 די פינפיאר דריטג איגעמ פארגדעםערנ צו פאשטימט צויזאומעג־פאר דער .10
מאצ. 1,7 אינ געבדױב ברײיטנ פחנ זאכג פוג .פראדוקציע

ר דער איג ע ט כ ײ ע צ י ר ט ם ו ד ג י א  אוים־ די טאס פוצער א אינ אױסנוצנ ו
 פאר פדאדולןציע, דער פונ פארנרעםערוניג דער פאר רוױואדג־רעםודםנ געװאקםעגע

 щ פונ סװאצייטעט די העכערנ פאר יאונ אםארטיטענט יפונעמ פארברײטערונג דעד
 די ציר«וױדירנ רױװאדג. רעזערװנ גײיטיקע די גצײכציייטיק שאפנןדיק פראדוקציע,

 צװישנ אויכ אוג שפעערײ־צעפנ, אונ פואדגרייטיונג^עכנ די צװישג דיםפראפאהצ
 אויפ־ די פארפוצקומעב טעכניש שופעערײ. אפיגע׳מטאגענעד דער אוינ ׳װעבערני דער

 שנעצקפט הויבער פוינ טאשינעם אײנגצידערנ םאווױא־איינדוםטריע: רער פוג שםאטוננ
 אװטאמאטישע אויםציונג, יהויכער פאד אפאראטנ מאשינעם, אײנפראצעםיסע אונ

װעבשטומ.
ע דער אינ י ר ט ם י ו ד ג י א י ־ ז ײ פ  אםארטי־ דעט פאדכרײיטערנ באדײטנדיק ש

 פאר* סאדטנ, ערשטע איונ העכםטע די פונ פא׳זונדערם פרארוקציע, דער פונ טענט
 מא: א שאיפנ אדױםיגעצאזט, ווערנ װאם פראדוקטנ, די םונ קיװאציטעט די בעםערג

 האם בײיקומענ אנטשײרג ׳תאצב־פאכריקאטנ. ואונ קוצינאריע יפרנ פראדוסציע םעװע
פיש־איגדוםטריע. דער פוג אפשטײג

 י ד נ ו א 1 ־ ד ט ם ו ד נ י א קע טי ר א י ד מיטיצענ איצע מיט אגטװיקציענ .11
ד װ ע ג  ד באפרידיקנ פונ קו־ואצ גרױסער א זײנענ .וואם ע, י צ א עד פ אא ב־ק ע

 דעמ וניט־גענוגיתנ א יפאר האצטנריק ארכעטגדיסע. די פונ באדערפענישנ װאקםנידיקע
 א פינפיאר ׳פוניעימ פאדצױיפ אי: יזיכ ודערשצאגנ .וװ-יקם, זײער פונ טעימפ א־צטיקנ

 אינדוםט־ ארטיקעד דער פונ פראד־קציע דער פוג .אדױםצאז פוגעמ פאתרעסערונג
 צוגצײכ מאצ. צװײ אינ װי זױיױסער, גיט געװערב־קאאפעהאציע דער פע אונ ריע

 דאס װאם מגבירױיכ, בדײטנ פונעמ זאכג פונ אױםארבעטוננ די פאדגרעםערג ט־ט:
ג אינרוםטריע ארטיקצר דעד םונ גרונט־אזפיטאכע די א־ז ו נם ו  .געװעדכ־קאא חער א

 די פונ ארױםבאפומ דעמ אנטװיקצענ צו ומיטצע: אצע מיט גײטיק איז פעראציע,
בױ־מאטערייאצנ. פונ פראדוקציע די אונ הײיצווחארג פינימ ארטיקע
 פיא־ אינידוםטריעצער ,דער פונ זוו-קם פונעימ פצאג אײגגעשטעצטער דער .12
 א פאריערנ טעכגייק נגיע די באהערשנ פחג אופגאבנ װײטעדדיקע די אונ רוקציע

 איראפזעצונ; ערנםטע אנ אונ ארבעט־ופר^דוקטייװקײ© דער פונ ווו-קם באדײטנ־יקנ
 דריט; אפנ באשטיטט צוזאמענפאר דער פדאדוקציע. דער פונ קערנקאםט פונעמ

נפיאר:יפ
רא דער םונ װו-קס דעמ א( י יעט־פ ט ד אדב ק  אינודוםטריי! דער אינ ט קײ ייװ ו
 יאר 1942 אינ זיכערנ דאהפ דאם װאס פראצענט, 65 אפ פינפיאר דריטנ פארנ

 מיציאי־ר 62 אפ פרארוקציע איגודוםטריעצער דער פוג צומו-קם א יאר 1937 צעגואבע
אדבעט־פראדוקטייװקייט. דער פוג פאריגרעםערוגג דער דורכ בצויז רויצ

נ ב( ג א נ ו צ ע ז פ א ד מ א י ע נ ו ט פ ם א ק נ ר ע  אינרוםטריעצער דער פונ ק
װאכ פראצעניט, 11 אפ י.( 1937 פונעמ פרײיזנ די )יאינ םינפיאר פארנ פראדוסציע
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 מיטג פארגצײכ אינ עתאנאמיע אנ יאר 1942 איג מעצוכע דער זי׳כערנ דא׳רפ דאם
רובצ. מיציאחד 21 אפ יאר 1937

 פרא־ דער פונ ק-װאציטעט רי העיעו־נ צ.ו מיטצענ אצע מיט נײיטיס איז עס
 איג פא׳רצוםטנ די ק׳עגנ ׳קאמפ א ארגאגיזי׳רנ א׳ינדוםטריע־ציװײגי, אצע א,ינ דוקציע

 הײצ־ מאטעריאצנ, רױװארג, פאוהװיעגהנ פונ נארמעם די אראפזעצנ פראןדוקציע, דער
עצעקטראענערגיע. אונ װאחג

X דעיר .13 V I I I פי; ױז-קם דעמ באשטימט אצקפ)ב( דער פונ צו׳זאמענפאר
װ גאנצער דער יאינ פראדוקציע דער י ד נ א ט צ פ א ש ט ר  רובצ מיציארד 19,8 פונ י
נ  ױוכצ מיציאר־ 30,2 ביז י.י.( 1927—1926 פוג פרײוזג די )אינ יאר 1937 א
 דע־ פוג צװײגנ װיכיטיקםטע די צויט פראצענט. 63 אפ זזײסט דאם יאר, 1942 איג

אופגעבונגענ־ םאצגנדיגמ צוזאומעגיפאד דער פאשטימט צאעחװירטשאפט
 קערנער־ פונ אדאיפגעמ דורפשניטצעכ־יערצעבנ רע׳מ צעגיאבע ע, ו П ט צויט א(

 רורבשניטצעכ־יער־ דעט יזיכערג ופוד, ומיציאורד 5,5 פיניפיאד צ׳װײש: יאינעימ קוצטורנ
 וװ-קס א הײםט דאפ פוד, מיציאהד 7 פינפיאך דריטנ אינעמ קערגער־ואחאפגעמ צעננ

פראצעינט. 27 אפ
ע צויט ב( ש י ג כ ׳ ע נ ט ר ו ט צ ו  א. — צוקער־בורעקעם יאר: 1942 פארנ ק

 א םונ צע:טניער 250 פונ געראטנמײט א מייט צענטנער מיציאנ 300 פונ אראפגעמ
 19 פונ געראטגלןײט א מיט צענטנער ׳מיציאנ 32,9 — דױ־פױמװאצ העקטאר;
 צענט* מיציאנ 8,5 — ׳צניג־פעדעמ ׳העקטאיו־; א םונ כאװאםערונג־כוימוװאצ צענטנער

העקטאר. א פונ צענטגער 4,6 פונ געראטנקייט א מיט ינער
םכױדע־פראדוק-׳ ידע׳ר פונ יװו-ק׳ם דעמ אונ י פ צ א צ דער פונ ציוװו-קס דעט נ(

 פו: צײזוגג ־• ׳זייכערנ פוצשטענריל« זאצ ;װאם מאם, אזא אינ פיצוכט ׳דער פונ ציע
 גירױם: פונ ,35% אפ פאהגרעםעירנ פערד צאצ די פסםר. אינ פיצוכט־פראפצעמ דער

 אפ — צייגנ יאוג שעפםנ פונ ,100% אפ — כאזײדימ פונ ,%40׳ אפ — הארנ׳פי
 ףא* די פארגרעסערב דורכ פיצוכט דער יפו: ׳פראוהוקטיוװסײט די העכעחנ .110%

 האםע־װעזנ, פוגעמ פאהבעםעדונג ראדילןאצער אי דורפ או: פי פונעמ סעװ-עקײט
 דע־ פונ םארפעםטיקונג דער דוחכ חאסעס, די פונ דאיאנידוגג ריבטיקעך א ידוחכ

פי. פונעמ אוופפאםוגג דער פונ פאדכעםערוגג דער דורוכ פיטער־כאזע,
 אי׳נ׳דוםטריעצע די ׳אדוט פארקאװ, פאקו, צענינגדאןד, מאםקװע, ארוימ שאפנ ד(

 גרױםע אנדעירע אצע אדוימ או; גארלןי ארו׳מ קויזפאם, דאנפאם, פוג צענטעױם
ם א,ינ צ פ א ט ר א ק נ ו פ ם ׳ע ז וא ב ׳טטעט נ י ד ע נ ו א ג ש י ר ע צ ט כ י צ י  א־ ב פ

 צענטעיפ דאזיקע די פונ פאזארגוניג די זיכערג ימ׳אם פוצער א אינ זאצנ ׳וגאם ם, ע ז
פצײש. את מיצכ מיט מאם, ופאידײטנדיקער ׳א איג אונ, קארטאפצ גרינם, מיט

 מיט אויםשציםצעכ קוצטורנ אנדעריע אונ קעחנערשע פונ פארזוײ דע׳מ זיבער־נ וה(
ר פארבעםערטער אונ הויפסארטיקעיר ע נ ע כ י צ ו ל ע ג פ ע א י ר  סעצעל•־• פונ סײ ז

 ראט־ אונ קאצװירטג די אע אײניגצידע׳רנ םארט:. ארטיקע פונ סײ ,א,רנ צלאנעצע
 זיבע־: ײאם שזוארצברוכ, אונ נרא,ז־פאחזײ כאנוצגדיק זײ־פארקער, ריבטיקנ א װירטג

פונ װן-קס א כאדנ, פונעמ פרופטכארקײט דער פוג ׳פיארגדעםערונג םאדײטנודיקע א
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 װאקםנודיק.גר דער פאר פיטער־באזיע פעםטע א שיאפג דאם או: געראטנקגיט דער
פיצוכט.

־ ימ ע ל, י ט ר א ם р ע ל в מ א ס די פארעגדיקנ פעפיאר דריטנ אינעמ ו(  עכא
ע י צ א ז י  פארגע׳ די אנינגצידערנ יברײט אדבעטנ. צאגיהװירטשאפטצעכע די פונ ג

 פראת׳ גרױםער דער ׳פוג אױםנוצונג וױםגשאפטצעכער א בא• אגראטעכגיק שריטענע
צאגחווירטשאפט. דער פונ אװאנגארדיםטנ די פוג רערפארונג טישער
 צאנדװירטשאפט־ דעד פונ מעכאניזאציע יװײטעהדיקער פונ באזע דער אפ ז(
 פאהװואגידצע: אחבעט־פראדוקטיװסײט, דער פוג װו-סם פוגעמ אונ פרארוקציע צעכעד

י פאקטיש נ ד ט ר י װ ׳ ט א  װידטשיאפטנ, ׳תויכ־רענטאבעצע הױב־פראדותטיװע, אינ ר
 צאגדוױרטשאפטצעבעד דער פונ ארג־אױזירונג פונ בײשפיצ אצם דעעג זאצנ װ,אם

פראדוסטייװקײט. אונ געראטנקײט הױכער איר פונ מוםטער אצם פרא־וסציע,
 צ א ז ט ו ט־א כ א ר ם פוגעט װו-סם דעט אײנ שטעילט צוזאמענפאר דער .14

 יא־ 1937 אינ טאנ־תיצאימעטער טיציאחד 355 פוג אגיזונםאנ־טראנםפאךט פוגעמ
 — טייכ־טו־אינםפארט פונעמ יאר; 1942 אינ טאנ־קיצאמעטער מיציאדז־ 510 כיז
 — יאט־טראנספארט פונעט טאנ־קיצאמעטער; מיציארד 58 ביז מיציאחד 33 םונ
 װיכטיק־ די טאנ־סיצאטעטער. מיציאהד 51 ביז טאנ־קיצאטעטער טיציארד 37 פוג

 פצואנירו:ג די אדדענונג איג ברעננענ צו איז טראנספארט פונעמ אופגאבע סטע
 װײטע די מיטלענ אצע מיט פארקצענערנ צו צװעלן מיטג פראכט־אומזואצ פוגעמ

 גיט־ראציאנעצע אוג אנטתעגנדיקע די ציסוױדירנ צו אגיזגביאפ־טראנםפארטירונגעג,
 ױא׳ פונעמ געװי־כט םפעציפישע דאם װניטער העכערג צו אוג טראגםפארטירוגיגענ

צאגד. פונעמ פראכט־אוטזאצ אינעמ איװטאטראגםפארט אונ םער־טראנםפארט
 אופגעבונגענ פאצגנדיקע אײג צוזיאמעגפאיר דער שטעצט דערמיט העםקעט אינ

פינפיאר: דריט: אפנ טראנםפארט פארנ
דערונטער: אײנםנ, 7.370 אפ ק ר א נ־פ װ י ט א ט א ק א ל דעמ פאדגרעםערנ וא(

 אפ סאגדענםאיציע־צאקאמאטייװנ צאקאמאטיװג, 1.870 אפ ״ופד״ םעריע דער פונ
ס״ םעריע דער פונ פאמאזשיר־צאקאמאטיוװנ ,3.200  ;קאגדענשאציע־ די .1.500 אפ ״י

 אינעמ ארט פירנדיקע ד$ם פאיהנעמענ יארנ נאענטםטע די דארפג צאיקאמאטייװנ
פהאכט־צאסאמאטיוװנ. די פונ פארק

ק דעמ פארגרעםערנ ב( ר א פ ־ נ א ג א  טױזגט 178 אפ פלאכט־װאגאגעם די םונ װ
 מיט אױםשטאטי טויזנט• 12 אפ — פאםאזשייר־ווואגאנעם פארלו דעיט פיראקםיקע,

 פראכט־פארק פונסציאגידנריקי פוגעמ »־ואגאגעם טויזנט 300 אוװטאצונױיפקײטצונג
 טױזגט 200 אװטאטארמאזנ ימיט אױפשטאטנ פאםאיזשיר־װאגאנעם. טויזנט 4 אונ

 רעמאנט־באזע די פארברײטערנ פהאכט־פארת. פוגקציאנירנליקנ פונעמ װאגאנעם
 אוראצ, פונ אײזנבאנענ די איפ באזונדערם װאגאגעם, אונ צאקאמאטיװנ די פוג

מיזרעכ. װײטנ איגעמ סיביד, מיטצ־אזיע,
 אײזנגאג־טראנס־ פונעט רעקאנםטרוקציע יווײטעהדיסע די זיכערנ צו קעדײ ג(
 פינפיאי• דריטנ אעעט אויםבויענ אײזנבאג־ציניעס, די פונ םאזונדערם אונ פארט
ע ײ א ז ײ א נ ב נ נ־צ נ היצא־ טויזגט 11 עקספצואטאציע אינ אפגעבג אונ ם ייע י
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ט 8 פונ שטרעקע א אפ אײזיניבאנ־איניעם ציװײטע אױםבויענ מעטער.  קי^א־ טױז:
מעטער•

ג5ע ד( ר י צ י פ י ר ט ס  ער־■ דער אינ אײזנפאג־^יניעס, קי^אמעטער 1.840 ע
 אגגעשטרענגט: אנ האפנ יװאם ?יניעם, די אגיזנכאנ־^יניעם, פארגיקע רי רײ שטער

 איגטענ־ אנ טיט קגופנ גירױםע גאר די אױכ אוג ופראכט־אומזאצ, פוגעמ פארגעט
באוװענונג. פײשטאטישער םיװער
צ א די ענ5אינטװיק ה( נ י א ו ט ם ־ ג א כ נ ז ם ײ ע  ערשטער דער אינ יעופנ, אונ י

 אעניעדאד מיט ראג, קרייװאי מיט דאנכאפ פאדבינדג װאם רייכטוגגעג, די אפ ריי
 מורמאגםקער די צאפנ־קאנט, דעט אוהאצ, פונ ׳מייזרעב־ראיאנענ די מאםקױע, אונ

א־ די אפ מיט^־אזיע, מיט מײרעװ־םיביד פםםר, פונ 5טײ נ5צענטרא מיטג געננט  י
׳אײזגבאנענ. מיזרעםדיסע אונ מנירעװודיקע רעמ־מײרעװדיקע,

יהעכער.. ט, ד א פ ם ג א ר ד־ט ע ם א .װ פונעמ אפשטײנ דאם אײצױדירנ ו(
 די אינ באזונדערם פאצקפוױרטשאפט, דער פונ גאדינונג דער אינ רא^יע זײנ

 פארבעסערנ נאפט. סויאנ, טוװע, געהיצצ, פראכטג: מאםעװע פונ טראנםפארטירונגעג
 מיט אימ לואמפ^עקטירנ טײכ־פ^אט, אונ אמ־:י פונעט צושטאפד טעכפישנ דעט
 וגפענ5גאז־געפעהאטאר־אײפשטע איינג^ידערנ כרײט טיפנ, פו^סומע מער פוג שיפפ

נ פאיזע דער פונ בוױנג די פאדברײטערנ טײפ־שיפפ. די אפ  פונ אוג שיפ־רעמאנט ®
יאמ־פארטפ.

 ארדעגונג אינ פרענפענ אונ דעקאגםטרמרג אפ ׳מאםמיט^ענ בדײטע דורכפירנ
 רי־ — גארקי — אםטראכאנ װעג דעמ רעקאפםטרוירפ װאםער־זועננ״ פאהאנעפע די

 א װערג פעשאפפ זאא פינפיאר דרימנ םאפ איפעט אז אזוי, מאםלןוװע — בינםלן
 אפ זיכ״גרגדיס מאםתװע, ביז אםטראכאנ פונ טראנזיט פאר װאםער־װעג טיפער

 רע< די םואגאנרעחװיק^ענ מעטער• 2,6 פרנ װײניתער ניט טיפסײט א פוגקטנ ע5א
 די פונ שטרעלת געמיעע5א די װאםער־/װעג. טישפ5גע־פאו5װ,א פונעמ קאפםטרוקציע

 טױזנט 101 פונ פינפיאר פארנ פארגדעסערנ װאםער־װעפנ שיפפארע אינער^עבע
קי^אימעטער. טויזנט 115 ביז קי^אמעטער

מ פינפיאר דדיטנ םאפ צומ פואהװאנדאענ ע נ ד ק י ד נ פ א ג צ ע װ ־ מ א  אינ י
 פצאגמעםיקע א זיכערנ זאא װאם ווואםער־מאפיםטראא, נארמא^־פונקציאגירנדיפע א

מיזרעכ. װײטנ מיטנ פואדבינוהונג
 ט ר א פ ם ג א י ־ט4י י ׳ב א מ א ט אװ פוגעט באװעגונג רעגוצערע א ארפאפיזירפ ז(

 די צו צופאר-יװעגנ פראכט־אנגעשטרעגגטע אוג טראקטנ אוװטאמאגיםטרא^נ, די אפ
 אוו־ די פארגרעסערנ יװאםער־וװעננ. די צו אונ אײזוגפאפ־סטאנציעם די צו שטעיט,

 רעקאנםטרוירנ אונ אױסכױעג מא?. 4,6 אײ פיגפיאר פאירנ טאטראגםפארטירונגענ
 צויוײטנ מיטנ פאדגלײכ איג פארגרעםערנדיק אנטשײדנ װעג, קיצאטעטער טױזנט 210

 הודראנירטע, פארפוצקימטע פונ כוױנג דער פינ נעװיכט םפעציפישע דאם פינפיאיר
װעגנ. כעטאנענע אונ אספא^ט־פעטאנעגע

ר י איװ אויטג ט( ט ט א פ ם נ א א ?וםט־ די פונ שטרעקע די פארגרעסערנ — ר
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 פאר־ אונ פארברײטערנ לויפט־טאגיםטיראלנ, די פונ טחאםעם די אױםשטאטנ װעגנ,
אװיאטראנםפארט. פארנ יאבאשע־קאגםטרוקציעם די גרעםערג

 32 אפ פינפיאר דריטג ואינעמ יייט ייװיק וקיט ד א עיט־פר ריב א די יהעבערנ י(
 ױואםער-־טראנספארט, אפנ פראצעגט 38 אפ אונ אײזנבאג־טחאגםפארט אפנ פראיצענט

 אפנ אײזנבאנ־טראנםפאורט, אפנ ואיױםלאדוינג־ארבעטנ אוג אנלאדונג־ די מעכאניזירנ
איװטאמאביל־טראנספארט. אפנ אונ װואםער־טראנפפאדט

 אאע אנטוױקלענ צו מער :ײטיקײט די אונטער שטרײפט צוזאמענפאר דער .15
, טיגיימ נ ג ו ד ג י ב ר א צװישגשטאטישע. די באזונודערס פ

 מאםלוװע צװישיג טעלעפאג־פאהביגדונג דירעקטע ׳א אגינשטעלנ דאם פאדענ־יקנ
 דערגאנצג אויכ אונ צענטע׳רס, געגנטלעיכע אונ קאנטישע רעפובליל<א:ישע, אלע אונ
 גרעםטע די צוױשנ םאהבינדונג פונ קנופ־םיםטעימ א מיט םיםטעמ ראדיאצע די

 ראיאנין די פונ טעצעםאניזאציע די פא׳רענדיקנ פולשטענדיק פםםר. פונ צעגטערס
 פיאתירעסעד: ראטווױרטג. די פונ א'נ מטם די פונ דארפראט:, די פונ צעגטערם,

 א איג אױםבױענ אופנעמ־פונסטנ. דאדיא־טראנםלירנדיקע צאל די טאל 2,3 איג
טעצעווויזיע־צענטערם. שטעט גרויסע רײ

 פראגראײ דער פונ ׳אופנעבונגיענ די אויפפיצנ אפ באדינג װייכטיקםטער רער .16
 סװאליפי־ צוגלײטנ איז פינפיאר הריפג אינעמ פדאדוקציע דער פונ װו-קם פונעמ
, צירעע נ ע ר ד א ק ־ ר ע ט ע ב ר ר א ע , ל . ל נ נ טעכ ו , א ג ר ע י נ ע ש ז נ י  אױכ אונ א
 י־י אונ טעבניק נײסטע די אײניגלײ־עת אפ ארבעטנ די פאניאנדערװיקצענ ברײט

 פאר יהאלט צוזאמענפאר דער ׳פראדוקציע. דעד פונ ארנאניזירונג װיםנשאפטלעכע
יפצאג: פיפפיאריקג דיריפנ אינעמ פארויםצוזענ גײטיק
 א.יב צוגרײטג אפ קוריםנ אונ שולנ נעצ ברײטער א פוינ פאנאגדערװיקצונג די א(

ארבעט. םאציאליםטישער פונ מײםטערם אונ ארבעטער קגץואליפיצירטע איבערגרײטנ
 םפעציאליטעטג פארשײודעגע םונ טעכניקער מיציאנ 1,4 פונ ארױםלאז דעט ב(

ביל־ונג. העמגרער מיט םפעצייאליםטג טויזגט 600 פוג אונ

ш• בוױנג נייער דער פוב פלאנ דער 
 פאנאנדערשטעלונג איר פונ אונ

פיבפיאר. דריטנ לויטנ
 אפנ שטעלט פרארוקציע, דעד פונ װו-קם פונעמ פלאנ מיטנ העםקעימ איג .1

X דער V I I I ע די פונ פארגיעמ דעמ אלל»פ)ב( דער פונ צוזאמעגפאר ל א פ י פ א  ס
נ ט ע ב ר  מיליאוי- 180 אפ פינפיאר ידריטנ צויטנ פאלקםוױריטשואיפט דער פו: א

 פאר: דובל ׳מיליארד 115 לעגאבע סטעטע־פרײזנ( פוגקצלאינירנדיקע די )אינ רובא
דערונטער: פיגפיאר, ציװײטנ

ע ידעיר איג א( י ד ט ס ו ר ג י  מיי 58,6 צזןגאבע רובל מיציאד־ 103,3 — א
 פיא־■ װאם אינידוסטדיע, דער לױט דערונטער: פינפיאר, צװײטנ אינעמ רובל איארד

רובל מיליאףד־ 49,8 לעגאפע רובל מיליארד 86,8 — פראדוציר־ימיטלענ דוצירט
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 איגדוסטרי־!, דער צױ» פראצענט; 74 .אפ וװ,ל<ס א אדער פיניפיאר, צװײטג פאר:
צעגאבע רובצ טיציואדד 16,5 — געברויכ ברײטנ פארג מייטצענ פראדוצירט װיאם
פראצעגט. 88 אפ װו-לןם א אדעד פינפיאר, צװײטנ אינעמ הובצ מיציואדד 8,8

מ אינעימ ב( ר א פ ם נ א ר  רובצ טיציארד 20,7 צעגאבע רובצ מיציאדד 35,8 ט
פראצענט. 73 אפ װו-סם א א־ער פינפיאר, צװײטנ אינעמ
ט י א.א■בידיוו דעיר אינ ג( פ א ש ט :,א דערונטער: דובצ, ׳מיציארד 10,6 — ר

 מיציארר 1,2 — טעציאהאציע אונ איריג׳אציע אפ רוובצ, םיציאדד 5,2 — מטם די
רובצ.
ם באשטעטײן.ט צוזואומ^נפאר דער .2 א נ ד ר י פ נ ײ ר נ א י ־ א א ו צ פ ם ק ע

 א אפ פי^פיאר דריטג אינעימ אוגטערנעמונגענ רעקאנסטתיורטע אונ נײע ע י צ א ט
 צעגאי סמעטע־פרגיזג( פו:קציאגירגדיקע די )איג רובצ מיציארד 179 פונ באטרעפ

פינפיאר. צװײטנ איגעמ רחבצ טיציאדוד 103 בע
 לואפי־ די פונ פארנעט אײנגעשטעצטער דער אז פאדצײכגט, צוזאומעניפאד דער

 רע■־ אוג נײע עקםפצואטאציע איג ארײגפירנ פוג פראגראמ די אונ ארכעטג טאצע
 ד.גר ש\נ וװ-לום גרויםנ ׳װײטעדודיסנ דעמ יזיכערנ אוגטעדנעמונ׳געינ קאגםטרוידטע

 ־רע־ גײיטיקע די פוג אױםביצדוגג די אוג פםיסר פוג פאוזע פראדוציר־טעכנישער
 אינעט פאצלוסװירטשאפט. דער פונ ציװײגנ ױיכטיסםטע די אינ מעכטיקײטנ זיעחוו׳ג
אוים: יװאלןסנ פיניפיאר דריטנ

ד י ד א( א ר ׳ צ פ י י ו ט נ ע מ ־  8,1 פונ ׳עצעסטיהאוםטאנציעם הי צױט — טנ קי_י ר
 דריטנ אינ קיצאװאט מיציא: 17,2 ביז פיגפי^ר צווײטנ םאפ ׳אינ קיצאווואט מיציאג

 פונ מעכטיקײט די אונ מאצ, 1,7 אינ — הױצנ־איגדוםטריע דער צױיט פינפיאר;
 קױצנ-. טאנ מיצ^נ 2.85 ביז פינפיאר דריטג סאפ צומ דערפידט ,װעו־ט ׳עאכטעם די

 ל,א־ דער צױט טאג; מיציאנ 24 ביז— )טשויהונ( מעטאצותיע שװארצעיר דער צויט
 טאצ; 3,8 אינ — אצױמיני צויט מאצ; 2,4- אינ — )קופער( מעטאצותיע צירטער

 באװצ־ואיגדוסטריע דער צויט טאצ; 2,4 איג — אװטאמאביצ־אינדוםטריע ידער צויט
טאצ. 1,5 אינ — )שפינדצעג(

י ב( נ ד ר ג א פ ־ ט נ ו ד  189,3 פוינ — פאצקםװירטשאפט גאנצער דעד אינ ג
 דערונטער: פראצעגט, 83,6 אפ אדער רובצ, מיצױאדוד 347,0 ביז רויבצ מיציארד

 צױט רופצ; מיציארד 142,4 ביז רובצ טיציאר׳ד 68,2 פונ — איגדופטריע דער צויט
 טראג־ צויט: רובצ; מיצייאדד 31 ביז רובצ מיצי-ארד 23,2 פוג צאנודיוױרטשואפט דער

רובגצ- מיציארד 69,1 בין רובצ מיציאה־ 38,7 פונ — םפארט
ג דער איינ א׳ז האצט, צחאמענפאר דעד .3 נ ו צ ע ט ש ר ע ד ג א נ א ג פ ו ר פ ע  ד

ד ע י נ ג נ נ ו י ו  נײטיס איז פםסי פונ ראיאנענ די צויט פינפיאר ;דריטנ אינעט ב
 גע־ די צו או: רוייװאןרג־תװאצנ די צו אינדוםטריע די דערנעענטערנ פונ ארויםצונײג

 װײטע אוימגעהײער או: גיט־דאציאגעצע די ציקזויודירנ צו צװעק טיטנ ברױכ־ראיאנענ
 פאד־ דער אינ די פונ אופשטגיג װײטערדיקנ פו׳געמ אױכ אונ טראגםפאדיטירוגגענ,

 דערמיט העםקעט אינ פפםר. פונ ראיאנעג אפגעשטאנענע על<אנאטיש גאנגענ׳הײט
נײטילו: פצאנ פינפיאריקנ דריטג איגעמ איז



י אינ א( ע ד ט ס מ י ט נ י ע װ ש י מ א ג א ק נ ע ע נ א י א  פאחבאנד פוגעט ר
 א ארגאניזירנ אונ װירטשואפט דער פוג אנטװיקלו:ג קאמפלעקםארטירןע א זיכערנ

 צעטענט, װי פראדוקטנ, מינימ אזױנע פונ פראדוצירונג אונ הײצװארג־ארױסבאסומ
 לייכטע־ ד.גר פוג פאיריקאט: מא-םעװע גלאז, באטיםטיסונג, בימישע אלעבאםטער,
 באדעד־■ די זיכערג זאל װאם מאם, אזא אינ שפײז־אינדוסטריע אונ אינידוםטריע

 אפג זיבערנ דאש האט בא־ײטונג באזונדעדע א ראיאנענ. דאזיקע די פונ פענישנ
 טיי־אנםפארטיר:, צו שװער איז װאם פראדוקטנ, אײניקע ־מיט אונ זזײצזווארנ טיט אריט
 צופיר װניטנ פוגיעט אפהענגיקײט זײער יוואם ראיאגענ, אינדוםטריעלע גרויםע יעגע

 זײע־ מיט צחאמעניהאנג אינ פאדגרעסערט זיכ והאט פראכטנ םכומ גדויםנ א פונ
о איגרוסטריעלנ т שטאטישער דעל פוב פארגרעםעדונג שנעלער דער טיט אוג 
באפעלקערונג.

םכוט, טאםעװנ א אינ געברױבט אומעטומ װערנ וװאם שפגיז־פראדוקטנ, אזױגע
ביר, סאנדיטערײ־פיאדוקטנ, מעל, פלײש־פראידוקט:, אונ מילכ־ גרינם, קארטאפצ, װי

 די גאלאנטערײ, — מאםנ־געברױב פונ פאברילןאטנ איגדוםטריעלע דײ א אויכ אונ
 א אינ דארפג אאװ., קאצכ ציגל, טעכל, נײ־איגדוםטריע, ידער םונ פראדוקציע

געננט. אונ ל«א:ט רעפובליק, יעדער אינ װערנ פראדוצירט סנומ גענחגיקנ
 פונעמ סאשלוסג די פונ אויםםילונג דער איבער קאנטראל נעהעריע א .זויכערנ

אוני :ײע בויענ פאהװערנ װעגנ פפםר פונ ראטפאלסאט פונעמ אונ אלל*פ)ב( צק
דא< די פארשפרײטנ אױב אוג לעגיננראד, אינ אונ מאםקװע אינ טערנעםוגגענ

 װו• םװערדלאװםק, גיארקי, ראםטאווו־־דאנ, כארקאוו, סיעױ, אפ באשטיימוגג זיקע
אונטערנעטונגענ• נײע בייעג פאחװערנ װײטער אפ זאצ מע

ע אזױנע אינ ב( ש י מ א ג א ס ג ע ט ם ע  מיזרעכ־ראיאגענ, דל װי לאנד, יפוגעמ :
 אוגטערגעמוגגענ־תבלער: פינפיאר דדיטנ אינעמ שאפנ בײיװאלגע, אוג אוראל

 סע־ כימיע, פונ אונ נאפט־איבערארכעטונג פונ מאשינובוױגג, פונ צװײגנ רײ א אױט
 פרא־ איגדוםטריעלע אײגיסע מיט אינ.בואןארגנ צופעליסײטנ די באזײטיקנ צו דײ

אוגיקוטענ. די אונטערנעמומענ די פונ דוהטנ
 אוינ ארבעטנ קאפיטאלי׳ן די פונ פארנעט פוגעמ װו-קם שנעלעדנ א פארויםזענ נ(

י» די אי: אונטערנעמונגענ נייע בויענ דאס ד ב ע ר ז » אונ עрי כ ע ר ן י מ פ י י װ
 ,ד אנט״וויקלענ װײטער מיטלענ אלע מיט סםר. פארבאנד פונעמ ראיאנענ ע р י ר

 אינעט דעמ צוליב אױםבויענ אונ ראיאנענ, דאזי?ע די איג ׳באזע מעטאלותישע
 מיזרעכ־ די א־נ פערטל דרײ דאימנעם צאל אלגעמײנער דעיר פונ פינפיאר דריטנ

צאגד. פונעמ ראיאנענ
 ל־יטע?םט דער פונ פראדוציר־באזע גרויםע נײע א פםסר פונ מיזרעיב אינ שאפנ

 מיז־ װײטנ אינעמ יוימװאל. מיטל־אזיאטישנ דעמ איבערארבעטג אפ אינדוסטריע
 אויכ אונ קו־צנ, פונ »דויסבאתומ פונעט אנטװי?אונג־טעמפג שנעלע פאריױםזענ רעכ
באדערפעגישנ• זײנע זיכערנ פולשטענדית זאל װאס מאם, אזא אינ צעמענט פונ
 די פוג ארפשטײג קולטורעלנ אונ װירטשאפטלעכנ װצטערדי?: דעמ זיבערנ ד(

ע ל א נ א י צ א נ נ ? י ל ב ו פ ע , אונ ר נ ט נ ג ע גרונט־אופ־ די מיט העססעימ אי; נ



פינפיאר. הריט: אינעט פרארוהטיוװ־קרעיפמנ די טונ פאגאנדערשטעאוגג דער פונ גאבנ
פינפ-. דריטנ איגעמ קאנצענטרירנ צו נײטיק פאר תא^ט צוזאמענפאר דער .4

בוױנגענ: װיכטיתםטע פא^גנדיסע אפ אופמערקזאמקײט די י$ר
, מואש דער אינ א( נ נ ױ ו כ נ  דער פוג פראיגראמ דער מיט העםלןעט אינ י

 שטײגט װאם אונ פעפיאר דריטנ אפג נעיװאדנ ט5אײמעשטע איז װאס פראדוקציע,
 אינדו* דער פונ אופשטײג דעמ פונ טעמפ אצגעמײנעמ דעט איבער באדײטנדיל«

 אינ ארײנפידנ דאם פא-רשנעיצערג אונ בוױנג די ענ5פא:אנדערװיק ברײט םטריע,
 ענערגעטישער אונ לויערתשטע^־בױוגג פאד באזונדערם זאװאדנ, גײע עקםפ^ואטאציע
 װערקשטעא־ שיװערער פונ ואוװאדג דרײ די בויענ פארענדיקינ אויםשטאטוגג.

 אװ־־ װערקשטעאג םונ נאדקי, איג פרעזער־װערקשטעאנ פונ זאוװאד דעמ בוױנג,
 ׳װערתשטע?■־ נייע רײ א פונ ׳בוירבג ידי פאגאנדעחװיק^ענ ואונ קיעיװ איג טאמיאטנ

 ש^יפ־לוערקשטע?!, פראדוצידנ אפ מעכטיקײט ער(מעםיל5טימ פונ בוי־זאװאדנ
 האדוםעל־װערקישטעצנ, טאקער־־װעו־תשטע^נ, ?ענגױםיקע צײג־שנײד־װערקשטע^נ,

 שמידערײ־פרעס־ פוג זאיװאדנ אויכ וױ אװטאמאטג, וװעמןשטע^ג אונ ײפ־.װעדלושטעיצ5ש
 עהפפצו־ אינ ארײנפירנ אונ פינפיאר דרייטנ פונ פאר^ויפ אינ אױםבױענ אויםשטאטוגג.

 רי אינ טורכיגעם פוג זאיװאדנ דערונטער טוירבינ־בוױנג, פונ ז׳אװאדנ פיגפ איטאציע
 די אוג ר<א?וגע נאװאטשערקאסקי, נאװאםיבירפק, ארםלן, םװעררצאװםק, טונ ראיאנענ

 אוים־ ענעתעטישער געוזייצפיקער פונ אונ ־יבױונג5קעם פונ זאװאידנ אנטשפרעכיקע זײ
 אױסבויעג אװטאזאװאדנ. מאםקזוער אונ גאדסער דעמ בויענ פארענדיקג שטאיטונג.

 אלוטאמאבי?־ גײע רײ א אװטאמאבי^נ, װײניק־^יטיאזשיקע פונ זאװאד א
 פראכט־ פונ זאמארנ נײע פונ בוױנג די פאנאנדעהװיק?עג אונ מאנטאזש־זאװאדנ

 אונ־ יןרוױױשע דײ א ואויכ אונ מיזרעכ, .ווײט: אינ .אונ םיביר אינ אװטאמאייצנ
 שפינע־ פונ זאיװאד א אױםבויעג אלוטאטאביצ־אינדוםטריע. דער פונ טערנעמוגגענ
 בױע: פארענדילן: מגירעװ־םיביר. איג נ5װעב־שטו פונ אונ קורםק, אינ רײ־מאשינעם

 פונ בױונג די פאנאנדערװיתצענ ואונ שאריקאפאידשיפניק־ןאװאד םאדאטאװער דעט
 זואוװאד: צװײ—_אײנעמ אויםבויע: ראציספאדשיפניס־זאלואדנ. אוג שאריס־ ׳גײע צװײ
טאשיגבוױגנ. כימישער טיטצמעםיקער אוג שלוערער פאר

ע פוג געביט איג ב( י צ א ק י פ י ר ט ק ע א  וױכ־ פארנ צוזאטענפאר דער הא?ט ע
̂ם דעט בוי־פראגדאמ דער פונ 5טײ טיקםטנ  כעזשבנ אפנ מעכטיקײטנ די פונ צו-װול

 אױכ װי ע^עקטראםטאגציעס, מיט^טעםיקע יאוג ניט־גרױםע גײע פו: בוױנג דער פונ
 די פאנאנדערױיל^ענ הידראע^עתטראםטאנציעם. פונ בוױנג די פאדשטארקג דאס

 הו-יבישעיװעײ צװײ ידי פוג — וועצט דער אינ אײגריכטוננ נורעסטעד דער פונ בוױגג
 װאס קי^אלואט, מי^יאג 3,4 פונ מעכטיקײט א?געמײ:ער אנ מיט הידראםטאנציעם

 פאדטריקעניש־טעריטאריעם, די באוװאםערנ פוג פראבצעט די ג^ײכצײטיק ײזט5 דאם
 גא׳- דעימ אונ טהאנטװאצגע, אינ גערעטענישג שטאטדהאפטיקע דעתרײכנ צו קעדײ

 הידרא־ קא^ונער די בויענ אויכ אניהי״יג קיאמע. אמ װא?גע איבער װיג׳אציע־װעזנ
 עקםפצוא־ אינ אדגינפידנ אןנ בויענ פארעגדייקנ אקא. טייכ אפנ על<טראסטאגציע5ע

»*אינא־ טשירטשיקער, דיביגםיןער, אוג^יטשער, הידראםטאגציעם: פאצגנדיקע ט׳אציע

' 23-



 'הידרא.: נײע ביױע: .צומ צוטרעטג אגדעריע; יאונ םוכומער ,2ני.ווא־ ,2סװיד־ יקירער,
 אויכ אינ אויםט־לןאפענאנארסלןער, אונ ׳מיניגיטשיאורער ׳װעהכנע־לויאמעיר, סטאגציעס:

 פארױסזע; ׳הידראםטאנציעס. ארטיקע קצײגע פונ בוױנג די ׳פאגאגדעחץיקצענ ברײט
 עתםפצוא־ אינ אדײנפירנ אונ טערמ^עצעקטראםטאנציעס ראיואגע 91 פונ יבױונג רי

 אינ פרונזער צעניגגרא־, אינ קיראװער ניעםװעטאיעװםסער, קוראכאװסקעד, טאציע:
 קאמסאטאצ־ םומגאיטער, טערמאעצעקטראצענטראצ, טשעציאפײםקער מאםקװע,

 סאדאגאגדער. אדסקער, םיזדאנער, לןידאווא־טשעפע׳טער, ניקאצייעװער, סלעוחנד, םקער׳
 אינעיט אוישבױע: אנדערע. אונ קמיואםײםקער כאבאראוװסקער, קראםנאיארםמער,

 טעל,־ ידער פאר טאהפ אפ טערומןאעצעלוטראםטואנציע נײע א איװאגאװא פיג דאיאנ
סטייצ־איגרוםטריע.

 פאר: עצעסטרא־כױונג דער צויט מעכטיקײטנ• ידי פוג צו-ווומם אציגעמײנעט. דעמ
די אינ שאפנ דאס זיכערנדיק קיצאװאט, מיציאנ 9 אינ באשטיימענ פיגפיאר רריטנ

פו: מעכטיתײט א מיט רעזיעחװ ■ענערגעטישנ שטענדיקג א רא־אגענ אינדוסטדיעצע
פראצענט. 15—10
 שאיגטעם פונ בויו׳נג די פאגאנודעחװיקצעג ע י ר ט ם ו ד נ י צינ־א י קו דער אינ ג(

 די פאוהערשנ ברױנקױצנ. אדויםבאקומעג אפ סײ ׳טטײגקויצנ, ארויםפאקומענ אפ סײ
 מיטצ־ באשקיריע, אי: אוראצ, אפ ב-אוזונו־ערם קויצנ־א^ױסבאקומ, פונ ראיאנעג נײע

 פרימאריער אוג ׳כאבאראװםקער אינ טראנםבײסאצ, אינ מיזרעכ־םיפיר, אינ אזיע,
 אױסבויע;, םסר. טאדזשיקי״שער אונ קיירגיױשער דער אינ אותראינע, אינ היאנטנ,

 פארלוידצנדילו מעיכטיקײט, קצײנער אונ מיטצמעםיקער םונ שאכטעם הויפטזאכצעכ,
 שארג םאכאקצ בוױנ־ג. דער פונ טע־רטיינענ די מיטצענ אצע מיט פארשנעצערנדיק :,א,

 פע מעכטי-קײט אצגעטײניער אנ אפ שטײנסויצנ־שאכטעם נגיע פארצײגנ פינפיאר
טאנ. מיציאנ 130 עקםפצואטאציע אינ אריינפירנ או: טאנ מיציאג 150

א נ דער איג  עקםפצואטאציע אינ ארײנפירנ דאם זיכערג ■ע י ר ט ם ו נ׳ד י אפט־
 אי:, טאנ, מיציאג 15 אפ גאפט־איבערארבעטוגג פאר זאװאדנ פונ ׳,מעפטיסייטנ נײע
 אום־ אגטשײדנידיקע אצם טאנ. מיציאנ 4,5 א;פ קרעתינג־אײנשטעצונגענ דעמ, כוצ

 נאפט־ביאזע מעבטילןי-ג אײנ נאכ שאפנ דאם האצטנ פינפיאר דריט; אינעמ גאבע
נאפט־איבעראר־ איימ אינ אויסמיענדייק אוראצ, אונ װאיצגע צװישג ריאיאנ איגעמ

 פאנאנדער-• ידי זיכערנ טאנ. מיציאנ 6 פונ מעכטיקײט א אפ זאװאדנ בעטגדיקע
 נײע די אינ 'אחבעטנ אױםשפירערישע אונ געאצאגיש־אויםזוכערישע די פו: װיקצונג

אינעט סיפיר, אינ אורראצ, אונ װאצגע צלוישנ נאפט־ארױסיאקוט: פונ ראיאנענ
מיטצ־אזיע• איינ אונ אוקראינע אינ קאגט, װײטמיזרעכדילןנ

ע ט דער צױט סטרי אינדו פ־  נײטיר״ דעימ ז׳יכערנ ר־אינידוםטדיע ע פ י ש .אונ או
 לוינםטצעכער פוג זואװאדג פונ בוױגג די פארויםזענ ארבעטנ. קאפיטאצע די פונ וװקס

 ס־גזאניקײט די ציקוױדירנ פאר יעםאד דעמ ציעט יװאם טארפ, פונ אנטווואםערוגג
 קאילןם־זאװאדנ, דרגי—ציווײ פרנ יבוױגג די פאריװירלןצעכ: וימ.(סבאלוטארפ־:א.רו פינעמ

פראדוקט:. ביטישע אױכ זײ אינ אוייםאתבעטנ ראס פארויסזעעגדיק
ר דער אינ יד( ע צ ר א װ ע ש י ג ר ו צ א ט ע מואגני־ דעמ בויענ פארענדיקג מ
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 זאװאד;, םקער צ קא גי אפ ז ־ א םק ראװ פעט אונ גײ־טואניצער דעט סא׳מבעאט, טאגארםקער
 אוג אוראצער דעט זשעםטעםטרױ, איזאװשטאצ, זאפאדאזש־שטאצ, אמורשטאצכוי,

 מע* גניע בויענ אנוזײבנ רער־זאװאי־נ. פראיעקט( פארקירצטנ )צױט: “ניקאפאצ®
 ארצ( באלואצסקער אונ באציצאװער )אפ; דארעמ־אודאצ אפ זאװאדנ טאצורגישע

 זאװאי■ אײג אוראצ, אפ רערנ גע׳עװײםטע פאר זאיװאד א מיזדעכ־םיביר, אינ אונ
 דער אפ צענטער. אינ רעד־גוס פאר זאוװאד א אוג םיביר אינ רער־זואצצוניג פאר

 בױונ; די פאגאנדעחװיל<צענ מעטאצ־אפפאצ אונ בראכװאת דאם אויסנוצנ פונ באזע
 ראיאנע: די אינ באדערפענישג ארטיק׳ע די פאר איבערטאבונגם־זואװאדנ קציײע פונ
 20 פיגפיאר דריטיג פיאדנ אױיסבױענ סאכאקצ טדא:פקא.װקאז. אונ מיטצ־יאזיע פונ

אוראצ. אפ האצצ־קױצנ אם דאמנע־אױיװנם דרײ אופשטיעצנ אונ האטגע־יאויוװגם גײע
гг) דער אינ р בײבאצ•־ דעט בויענ פארעגדיקנ ע י וג ר ו צ א ט ע מ ר ע ט ר י צ א 

 קא׳מבי־ בציאזיוינםקער א׳ויג מיטצ־אוראצער דעמ קויפערשמעצצ־לאטביגיאיט, כא׳טער
 קופער־ סל,ער(אצמאציל אוג דזשעזקאזנאנער פונעמ בוױנג די פאנאגדעכווילגצענ נאטג.

 ארײג־ אצטײ. אפ צינק־זןאוואדג אונ בצגי־יזאגזאדג די אױב אונ שטעצצ־קאטבעאטנ,
 קאנ־ דעט א,ײכ אוג אצױמיני־לןאטבינאט, אוראצעך ־עמ עקטפצואטאוציע אינ פיר:

 צײמ־ער־, פונ זאזואד טיסווינער דעמ אצװמיני־זאוװאדנ, ריבעםקער אונ דאצאסשער
 גײע ,רײ א בויעג אגדיײכנ נילוצ־קאמבינאטנ. צאפנדיסג אוג אוראצעיר(דארעמ־ דעמ

 אוים־ מאצייבדעג. אונ װאצפראומ צינ, צינק, בצני, אײפא-־בעטנ אפ אונטערנעמונגענ
 אצױ־ איבערארכעטנ ,אפ אױכ אונ בייטעטאצ, :אוג ׳װאצצ ׳קאצידטג פונ זאװאדג בויענ

מאגני־יגעשמעצצנ. אונ מיגי־געשטעצצנ
ר דער אינ ו( ן ש י ט ו י ע כ י ר ט ם ו ד ג י  ניפ. בױוגג רי פאנאגידעחוױתצע: א

 אם הױפטזאבצעכ, שװעבצזויערם, שא׳דע, פוג זאױואדנ קאטבינ׳אטנ, טוקאוץע נײע
 מעטאצורגישע די פונ ;אזנ די אפ אונ קא׳צטשעדאנ ארטיקנ פזנעמ באזע דער

 אײ לןואוטשוק םעטעטישיג פונ ז-אװאדנ עצעפטראםטואגציעם, די פונ אונ זןאװארנ
 ל«א־ םיגטעטישנ פונ זאװאד: 13 עקםפצואטאציע אינ ארײניפירנ אונ שיגעס־זאװאדג

 אל־ דעקאגצעגטרירט זײנענ יװאם שיגעם־זאװאד:, 14 איונ לארד־זאיװאדנ 7 זטשוק,
 זוא־ 6-^4 הײציװארג, םציסיקג קינםטצעבנ פונ ז,א,װא,דנ צװײ אוייסבויעג צאניד, בערג
 איבערארבעטנ אפ זא,װאדנ עטצעכע או: קאוטשוק נאטורעצנ איבעראחבעטנ אפ װאדג

שפײז־איגדוסטריע־ דער פונ אונ קאוטשוק םינטעטישג פונעמ אפפאצנ די
ט אריבערפידנ או׳פהעדנ ז( נ ע ט ע  די אינ פםםר יטײצ אײראפײישנ פחניעמ צ

 ־1צ נײע דעמ צוציב אױםבויענ טיטצ־אזיע; פונ רעפובציקג אונ טיזרעכ־ראיאנעג
 מיציאנ 4,4 אפ סאבאקצ מעכטיקײט קצייגער אונ מיטצמעםילועד פונ טענט־זא,װא,דנ

 קאזאכישער דעד פונ סיביר, ימיזדעכ, װײטג פוגעמ ראיאנענ די אינ דערונטער טאנ,
אוראצ■ אפ אונ מיטצ־א׳זיע פונ רעפובציקג די פונ םםר,

נ ד־א צ א װ דער איינ ט(  םא- דעמ עקםפצואטאציע אינ ארנינפירג ע י ר ט ד.ו׳ם י
 צע־ ל^נדאפאגער אוג קאטער קראםנאיארםלוער, מאריםקער, םיאםקער, ציקאמםקער,

 בױ־ די פאנאינדערװיקצענ פאפיר־קאומבינאטנ. אונ צעצױצאז־ אונ צױצאן־קאמבינאטג
זא־ פונ אוג אונטערנעטוגוגענ .װאצד־בימישע פאנער, פאפיר, צעצױצאז, נײע פונ וגג
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 װאצד־ דער פונ ואנטװיק^וע שגע?ע א פארויםזענ האצצימאםע. פונ יז5,הידדא פוג װאדנ
 אײראפײישנ פונעמ ראיאנענ צאפנ־מײרעװדיקע אונ צאפנדיקע די איג אינדוםטריע

 די פונ פאנואגדערשטעצונג די אנטשפרעביק ׳עגדערינדיס .אורא?, אפ אונ פסםר עײא
פםיסר. 5טײ אײראפײישנ אינעמ טיביר פונ געידויצצ פירנ אופהערגדיס אונ זעג־מייצנ

ו דער אינ י( ע ט ב צ ל ? י ד ט ם י ו ד נ י  נײע עקםפאיאיטאציע אינ ארײנפידנ א
 פארװירס־ אויב אונ קוזבאם, אינ אונ נאװאםיבירםק בארנאויצ, אע וואצ־פאנריתנ

 ־УР טעקיםטי^ראיאנענ, אצטע די אינ שפינערײ־פאבריקנ ײנע5ק פונ יבוױגנ די ^עכנ
 ארײנפירנ װעבערפי, אונ שפינערײ דער צװישנ דיםפראפארצ די אײ«װיודירג צו דײ
 ?ענינא־ די באװ^־קאמכינאט, טאשקעגטער פונעמ רײ צװײטע די ער<םפ?ואטאציע אינ

 געזואגט־קאמבינאטנ, םעמיפאצאטינםקער אונ קיע׳װער דעמ שפיגערגי־פאיריק, קאנער
 ק׳אזאג. אינ אעדער קינםטי^עכנ פונ אונ קא^יגי: איג זריאנ גומענע פונ זאזואדנ די

 אע יאונ ׳מײרעלו־םיביר אינ טעקםטיצ־פאבריתנ נניע םונ בוױנג די פאנאגדעהװיק^ענ
 אינ טריייואטאזש-פאבריקג נײע רײ א פונ בוױננ די אױיכ אוג םםר, קאזאכישער דער
 זײד^ אונ שוב־פאפ־יקנ ?עדער־זאװאדנ, ?ײנ־קאימביגאטנ, ק^ײנע פונ נ,(נ־פאבריר(זאר

פאבריקנ.
 אוג בוױננ די .פוצשטענ־יק. פאדענדיקנ ע י ר ט ם ו ד נ י ז־א ײ & ש דער איג כ(

 או־ ענגעיצם, ארסק, אינ פצײש־קאמבינאטנ די עקספ^ואטאציע איג ארײנפירג דאם
 קו-יבישעלו, נאצטשיל,. איװאנאװא, סװערדצאווםק, כאבאראװםק, אירתוטסק, ?אנ־אודע,

 צוקער־זאלואד: די םטאצינאבאד; אשיכאבאד, װאראשי׳צאװגראד, דגעפראפעטראװםק,
 נאװא־ א^מא־אטא, געגנט(, )קורםקער םאיװעטםק זשערדעװקא, א?ענא,(יע?אנ־ר אע

 קאנ־ פונ זאװאדנ פוטער־זאװאדנ, םפירט־זאװאדנ, גײע רײ א אויסבויענ טראיצק.
 פאנאגידער־ טײ־פאבריק;. אונ ר^נדיטערגי־ פו: מי?כ, טרוסענער אונ דענםירטער

 צו•- מעכטיקײט, מיטצמעםיקער פונ פ?ײש־ר<אימבינאטנ נײע פוג בױוננ די וױסאענ
קעצטערם. אונ בדױט־זאװאדנ ער־זאװאדנ,(ר

 פאר־ אוג פישפאנג־פ^אט יאמישנ דעמ פאתרעםערנ פיש־איגדוםטריע דער אינ
 אוג מיאססוױ.! פאפאראװםק, קאמםאמאי^םק, איג פיש־סאטביגאטנ די בױענ ענדיקנ

 םאוװנאלואג, אכיטאראכ, מאנגיםטאו, פאלנאש, אינ — קע^טערם די פיו-יגאק; אינ
 לוײטמיזרעכ־ אינעט סעצטערם קאײנע 20' אונ סאמטשיאטקע אפ־ ס?־ אוו 5 אלו פ א ר ט ע פ

 פעטרא־ אוג ניקא^ײעיװסק־אפ־אמור מורמאגםק, איג — שיפ־װערפנ די קאינט; דיתג
אטקע. מטש ווצאזיוםק־אפ־קא א פ

ע ר ע р י ט ר א דער אינ (5 י ר ט ס ו ד נ י געװערכ־סאאפערא־ דער אינ אוג א
 פונעט באזע דער אפ אונטערנעמונגענ קאיײע פונ בוױנג די פאנאנדערלויק?ענ ציע

הײצװארג. ארטיסנ פונעמ אונ רוױוארג ארטיקנ
ר ד^ר איג .מ( ע ש י ט א ט ג ש נ ױ ו  אד־ די פאגאנדעחװיק^ג דאס זיכערנ ב

 אונ שטעט די פונ װויצ־אײנארדענוננ דער פונ אונ װוינומם־יבויונג דער פװ בעטג
 שטעט, 50 אינ װאםעריצײטונגענ נײע אויספויעג צענטערס. אינידוסטריעצע די פונ

 ,גאזיפיהאצי; די אנטװיק^ענ שטעט. 8 אינ טראמװײ א שטעט, 45 יאינ קאגאציזאציע
װירטשאפט• שטאטישער דער פוג
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 צענינ־ אונ מאםקװע פונ רעקאנסטרוקציע אונ אנטוױקצוגג זוײטעחדיקע די ח/ייכעירנ
 ר־י דריטע רי בויענ פארענדיע פצענער• אנגענומענע רי מיט ןהעםתעמ אינ גראד

מאסקװע. אינ מעטרא פוגעמ
 דעט פונ בוי־ארכעטנ גרונטצעכע די פינפיאר דריטנ םאפ צומ ׳פארענדיקג
ראטג־פאצאצ.

ט דער פונ נעביט אײעט ג( פ א ^ ט ר י װ ד ג א  פוג בוױנג די פארװירקצעכנ ?
 די פוינ רעקאנצענטדירונג דער דוריכ אױכ םגי נײע, אויםבויענ דודיכ םני מטם 1.500
 אנ־ אוג קאמבגינענ טראקטארנ, פאר רעמאגט־באזע נײטיקע די זיכערנ מטם. איצטע
 פוי כוױניג די האטוױרטנ די אינ פאנאגידעחװיקצענ מאשינעם. זוירטשאפטצעכע דערע

 אנ מאם פוצער א אינ זיכערנ זאצ װאס מאם, אזא אינ געבײדעס פיציבטצערישע
פי. דאם האצטג אפ אדט

ע ימעציאראציע יאוג אירעאציע ידער אינ  פונ אדבעטנ אננעהױבעגע אצע פארענדי
 גיעװינאמיםקער קאצכידא, װאכש, טריקעגונגם־בוױגג: אונ איריגאציאנעצער גרױםער
 טראנם־ אי: באלןאםערונג־יםיםטעמ א בויענ צומ צוטרעטנ אאזים. מורנאבעד קאנאצ,
 פונ צאנ״־װירטשאפט דער אינ באזע פראדוציר־טעכנישע די פארפעםטיסנ װאצגע.

פארטריקעניש־ראיאנענ. די
ג אונ נ ר א ט א זו ע טוװע־עצ גײע געצ א אױםבויענ ם( ד א צ ק  אפ ם

 דאס זיכערגדיק פראדוקטנ, ט$נ טיציאנ 10 איבער פונ מעכטיתײט אצגעמײגער אנ
 דאפ פינפיאר דריט: פונ העצפט ערשטער דעד אינ שױנ ציקװידיףנ פוצשטעגדיקע

בונטעם. אינ טוװ-ע וזאצטנ
 עס־ אינ ארײנפירנ פונ אוג בויענ םונ טערמינענ די פארשנעצערנ צו סעדײ .5

 די דעקאנצענטרירנ צו קעדײ אױכ אונ פראדוציר־מעכטיקײטנ, די ספצזזאטאציע
 פא׳ צאנד, פוגג'.ז ראייאנענ עקאנאמישע װיכטיקםטע די ?ויט אוגטערנעמונגעג :ייע

X דער דערט V I I I פ אנטשײדענעמ אנ אצקפ)ב( פונ צוזאמענפאר מ א נ ק ג ע  ק
ע י נ א ט א ט נ א ג י  מיטצ־ בויענ צוט אריביערגואגג כדײטנ א אונ בױונג דער אינ נ

 פאצקפװידטשאפט דער פוג צװיינג אצע אינ אונטערגעטונגענ קצײגע אוי מעםיתע
םםר. פאר׳באנד פוגעמ

 אניג־ נױטװענדיקײט דער אפ אופמערקזאמסײט די װענודט צוזאמענפאר רער
ע אגטשײדנ צוונצידערנ ? ע נ נ ש ד א ט ע מ ־ י ו  דעט צוציב װאם פראסטיק, דער אינ ב

 אפשטײענ־ אג פונ זי פארװאנודצענ בױ־איגדוםטריע, די אנטװיקצענ צו זיכ פאדערט
 אנטװיכוצענ« ברײט פיאצקםוױרטשאפט, דער פונ צװניג פארגעשריטענעמ א אינ דיקג
 דגטאצג פונ םטאנדארט־בוױנג ביאנוצגדיק אונ מעכאניזאציע רןאמפצעקםארטיקע די דיק
 דעמ• פאר נײטיק זײנענ יװאם אונטערנעמונגענ, די -אויפבויענדיק קאנםטרוקציעם, אונ

 דריט: אפנ באשמי׳מענ בױ־ארבעטנ פונ פראגראט אנגעמערסטע די אויםפיצג אפ
ט דער פונ וװקם דעמ פיגפיאר י נ ק װ י ט ק ו ד א ר פ ־ ט ע ב ר  אפ גוױגג דער אינ א

 פאפ צוט בױ־ארבעט: די פונ קאםטנ די פונ אראפזעצונג די אונ פראצעניט 75
 צװײטג פונעמ םאפ פוגעמ נעוא דעמ צעגאבע פהאצענט 12 אפ פינפיאר דריטג

פינפיאד.

• X
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IV. העכערונג װײטערריקער דער פונ פלאנ דער 
 ארבעטנדיקע די פונ ניװא קולטורעלנ אונ מאטעריעלנ פונעמ

פיבפיאר. דריטנ לויטנ

 א בצױז ניט בואטייט האט פינפיאר צװײטנ אונ ערשטנ פוניעמ אױםפיצונג די
 פאצקםוױרט־ דער פונ איבעדנעשטאלטונג םאציאציםטישע אונ אופשטײג סאצאיסאצג

 דאטנפא־ז פונלמ שוצםײילוײט דער פונ פארפעםטיקתג ־ער מיט צוזאמענ שאפט
 די פוג ניװא מאטעריעצ־קוצטורעצג פונעט אופשטגיג גרױםנ א אויב גאר באנד,

פסםר. פונ פעצסער
 גויטג די פונ ביאפרידיקוגנ העכערע א נאכ זיבען-נ 'יחאירפ פינםיאר ודדיטעיר דער

 װוינונ־ פראדוקטנ, םבויר־עם, נײטיקע די אינ ארבעטנדיקע די פונ באדערפעניש: אונ
 אױם־ די ׳באפעצתערונג. דער פונ תוצטור־באדינוננ אונ שטײגערישער דער אינ געג,

 פארויס שריט גרויםנ גאר נײעמ א דעמ, כוצ זיכערט, פינפיאד דריטג םונעמ פיצוגג
 פיג אנטוױקצויג װײטערדיקער דער פאר ביא׳זיע מאטעריעצע מעפטיקע א שאפנ אינ
 םאצלא־ דער פונ הוצטור דער פונ אוג ,װױצשטאנד פונעמ פראדוהטילו־קרעםטנ, די

 אר־ די פארניכפנ װעגנ גיט זיכ האנדצט איצט פםםר. איג געזעצשאפט ציםטישער
 זיב מיר האבנ דערמיט׳ — דאריפ, אינ דאצעס דעט איסװידירנ אונ בעטצאזילוײט

 אופגאבט די באשטײט איצט שטענידיק■ אט אונ פוצשטענדיק םפראװעט צאננ שוינ
 ארבעטנ־ די פונ קוצטורעצ׳קײט דער פונ יהעכערומ א>ונ װױצשטאניד אזוא• שאפנ אינ

 פאצל, םאלועטישנ פונעמ גאדערפענישנ אויסגעװאהםענע די אנטשפדעכנ לואס דיקע׳
 בא■־. אונ ־קאפיטאציזמ פונעמ צענדער רײגםטע די פאר אוטדערגדײבבואר זײנענ װאם

 םאציאציזמ, פוגעמ קרעפטנ די פונ אופבצי װירקצעכנ א פונ אגהײב דעמ טײטנ
קוצטור. םאציואציםטישער נײער, א טוג אופבצי פונעןמ

X דער V I I I פיגיפיאר דריטג אפנ יאײנ שיטעצט אצקפ)ב( דער יפונ צוזואטענפאר 
 ל»וצטורעצ: אונ פאטעריעצנ דעמ העכעחנ פונ געביט אינ אופגעבופגענ פאצגגודיקע

דאדפ. פונ ארבעטגדיקע די פונ איונ ארבעטער די פונ גיװא
 ר ם ס ם נ ו פ ע р י ד נ ט ע ב ר א י ד ג ו & כ י ו ד וב ע ג מ ע יד טאחנדעיסערנ א( .1
 ד־ פונ האבנאסעם די פונ .װו-קם מיטנ העםקעמ אינ ומאצ, אנדעההיאיצבנ אי: װי מער,

אנגעשטעצטע. אונ פויערימ אדבעטער,
צ רי פאירגרעםערנ כ( א ר צ ע ט ע ב ר ע א,וג א ט צ ע ט ש ע נ נ  םאפ צומ א
 אינ פראצענט 17 אפ פאצקםװירטשאפט דער פונ צווײגנ ,אצע אינ פינפיאר דריטנ

 אונ פראצענט 35 אפ אחבעטצוינ ודורכשניטצעכנ רעט יאר, 1937 מיטנ פאהנצײיכ
פראצענט. 62 אפ אחבעטצוינ־פאנד דעמ

 א■: כ עיר ש י ר ע ג ײ ט ר־ש ו ט ל ו ק דער אפ ׳מעצובע־דיױצאעם רי דיעכערנ ג(
ג ג ו ג י  םאציא־ אפ ׳הויצאעם די והה. יהארפ, אונ שטאט פונ »יחבעטגודיקע די פונ ד

 געזונט־פאףהיטונג, ביצדוגג״ אפ מעצוכע דער פונ אויסטאבנ רי ואיוג סטראגיירונג צער
די פונ בארינונג קוצטור־שטײוגערישער אפ ואונ קינידער יפיצ פונ מוטעריס פאר שטיצע
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 רובצ מיציארד 30,8 רעגאבע רוכצ מיציא־ד 53 בייז — אנגעשיטעצטע יאונ ארבעטעד
מאצ. 1,7 אינ ׳ווי מער װו-קם א — יאר, 1937 אי:

ג הא י ד פא-וערעםערנ באדײטנידיק ד( ו פ ם ע ם א נ ן י ■װ ל ׳קא י יד כ י>  פх רטג
 פו■־ לאצװירטנ•, די אינ ארבעט־יפראדוקטייװקײט דער פרב ווװ-קפ יפונעמ רעזוצטאט א־:
 פו: ואונ קוצטורג צאגהװירטשאיפטצע׳כע א,אע פונ יגעראטנתײט דער פוג ואופשטײג נעמ
פיצוביט. דער פונ פראתקטייװקײט דער יפוג פוארנירעםערוגג דער

 עו פאדױם ערנםט זיכ טאנ רוק ןא, :אפ ומאםומיטצע: יקדײז בירײטנ א דודפפירנ וה(
־ דעמ אופהײבנ — אופגאבע דייםטארישע די פארוױרקצעכג ב ע ט ־ צ ע ר ו ט צ ו  ק

וװא ג ש י נ י » נ ע נ ו ע פ ט ע ב ר נ ס א ל יר־־ק א ו ר פ ם ס  טועל■ די פו: גיוווא ביזג פ
אר׳בעט. אינזשעגיער־טעכגישער םוג

 פאר־ אונ שטאט אינ ג נ ו ד צ י ב ע צ ע ט י מ אאגעמײגע די פאריװיריקצעכנ ו(
 ־י«ריסע7 אצגעטײגע רי רעפובציקנ נאציאנאצע אצע איג איונ דארפ אינ ענריקנ

 צעניאריקעי מיט קינדער רי פונ ארומגעומ דעמ פאיחבלײטערגדיק ביצדונג, מיטעצע
 שטעט די אינ מימצשוצג אונ אגפאנגשוצנ די איג שיצער צאצ די אז יאזױ, ביצדונג

 אינ אונ מיציא:, 12,4 ביז 8,6 םונ יווערנ פארגרעםערט וזואצ ארביעטער־יישו-ווױימ אונ
מיציאנ. 27,7 ביז 20,8 פוג ערטער דארפישע די

י־ נ כ ע ט די איג אונ נ צ ו ש כ י ו יה י וד אינ ׳שטודירגדיקע קאגטינגענט יז־עט ז(
ע ג ש צ ו ש כ י י ו ה  והויפט־אופטערלויזאט׳ ידי אז אזוי, מאג טױזנט 650 ביזי אופזזײיבג ׳
 דער פונ קוואציטעט די וזעבערנ אפ יװערג געיװענדט זאצ יארג נאענטםטע די אינ קײט

ביצדונג. העכערער
צ די פאתרעםערג ט( ע , רים, ע ט א־טעא ג קי נ נ ב ו צ , ס : ס ע ט א י צ ב י  ב

 די מאצ 6 אינ פארגרעםערנ אונ ארגאגיזיר: ברײיט אונ צײענ־זאצנ אונ ?ואטור־יהײזער
׳קצאנגענ־קינא־אײנשטעצונגע^ ,אגדערע ж פטאציאגארע

 די פונ ג נ ו ט י ■ה ר א ט־פ נ ו ז ע ג פונ ארבעט ודי ׳פאױשטאףקג באדײטדיק י(
 סאניטאדיש־ ידי פארברײטערנ פוג שפיטאצ־היצפ, רי פאחבעםערג פוג ארבעטנדיקע,

 פאחברײ־ פונ .אונ יגעװינערנם געבורט־היצפ געכנ פונ מאסמיטצענ, פראפיצאקטישע
 דעמ אמאניזידנ פונ אונ ארבעט־שוצ די ואוופהײבנ פונ שפיטאצנ, סינודעהשע די טערנ

 גע־ אפ ׳מעצוכע־אױסגאבנ די פאדגרעםערגריק — פייז>«ואטור, אפרופאיונ אחבעטערס
 רחבצ טיציאחד 16,5 ביז יאיר 1937 אינ רובא מיציארד 10,3 פונ זונט־פארהיטונג

 ק׳ינדער־גערטנער אונ יאפאיעם שטענדיסע די איג ערטער צא^ די יאר. 1942 אינ
יאר. 1937 אינ מיי^יאנ 1,8 צעגאגע מיציאנ 4,2 ביז 1942 אינ פארגרעםעחנ

ב י ווװ די פארשטארק: ב( ס־ גג ג ו ג.ו ב ו  אחפעטער־ די אינ אונ שמעט רי יא-ינ י
 קולואד־ מיציאנ 35 עקםפצואטאציע אינ פינפיאר הריטנ אינ וארײנפירג אונ יישו-וױמ

וװוינוניגם־שעטעכ. גײעמ ראט־׳מעטער
 זיכערנ ע,(ארבעטנדיי די פונ צעפנם־נייװא מאטעריעצנ דעמ העכערנ צו תעדײ .2,

 םאװעטישנ קוצטורעצג פונעמ אנטװיקצונג אצמעגצעיכע רי פיגפיאר ,דריטנ איגעמ
אײנשטעצנ: דערמיט והעםקעמ אינ אוג האגדצ
י־ ו כ ס מעצוביש־קאאפעראטמוג דעמ פונ פארגעמ פוגעמ םארגרעםערונג ׳א א(
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 5רוב מי^יאדך 126 ^עגואבע רוב̂י טי^יאדד 206 ביז יאר 1942, אינ צ א ז מ ו ע־א ר
 קאפע רעםטאראנעג, גארקיכנ, די פונ אוסזאצ דעמ פארגרעםערנדיק יאר, 1937 איג
ימאא. צ,װײ אינ בויפעטנ איונ

 26 אפ צ ע ם־ג ל ו נ א אײנצצ־ה טע^וכיש־קאאפעראטיוװער דער פונ וװקם א ׳ב(
 )■סע?טער*װידטשואפט, זז.אגד?ס*מעזנ גאנצנ פונעט פארבעםערונג א מיט פראצענט

 בא־ אונ סכוירעם( פונ צופיר אונ צושטעאו:ג םק^אדנ, אונ האנד^ם־באזעס פונ בוױנג
 געצ די ראיאנענ יציאגתױרטשאפטיצעכע שנע^וואקםנדייןע די אינ ענ5אגטװיק זוגדערם
 שטײיגע.רשע רײפ־געװארענע די ביאדינענ יװאם םכױרעם, ,מייט מאגאזעענ אונ סראטע:

פויעריט. די פונ בױ־באודעױפענישג א,ונ ׳רעמאנט־ באודערפענישג,
 ע ס א נ כ א ם־ה ל■ ל א פ דער םונ ,יװו-קם דעט באשטימט צוזאטעגפאר דער .3

 פעםט, דערטיט צמאמעגהאנג אינ שטעאט אונ מא^ 1,8 יאייג פינפיאר דריטג פארג
עכ פו^שטענדיק איז עם אז  דער פונ פאכנאכעם װאקםנדיקע די טיט זיכערנ צו מעג̂י

 םע פא^קכ־נעברױכ פונעט באדערפענישנ די םײ וכע5טע דער פונ אוג באפע^סערונג
 דער אינ פא^קםװירטשאפט, דער פונ אגטװיקיצונג ידער ,אינ מעצוכע־באדערטענישנ די

מע^וכל־רעזערװנ. נײטיקע די שאפנ איג אונ שוצפײיקײט דער פונ פאדפעםטיקונג
 אונ בודזשעט־ די פארבעםערנ צו נײטיקײט די באשטעטיקט צוזאמעגפאר דער

 פונעט באזע דער אפ רוב̂י םאװעטישנ רעט פארפעםטיסנ צו־ אונ קרעדיט־יארבעט
 אינטװיי^ונג פאדשטארקטער דער פונ פראדוקציע, םאציא^יםטישער דער פונ גװ-קס

 ?עבגס■-־ טאטעריעי^נ פוגעט אוטשטײג איצגעמײגעמ פוגעמ ,אונ סכױרע־אוטזאצ פונעט
פא?ס. פוגע׳מ ג־װא

 פוגעט געװאדיג געשטע^ט זנינענ װאש אופגאבנ, ידי אױםצופי^ג אומבאדינגט קעדײ
X דעיר פאדערט אג,5פ פינפיאריקנ דריטנ V I I I אצע פונ א?קפ)ב( פונ צוזאמענפאר 

ארגאניזאציעם: פיאפארײנישע אונ ויױרטשאפטאעכע םאװעטישע, פארטײישע,
 אנ־ װירטשאפט^עכער דער פויג זאבצעפקײט אוג אפעראטיװקײט ?עבעדיקע א(
 ד פונ אפק^גיב ריכטיקנ אפנ אנפירער די פונ ארבעט ודי קאנצענטרירג פירוגנ,

ר דורכסאנטרא^ירוגג פאקטישער אצטעגאעכער דער אפ ל«א.דרענ, ע ד ^  אױםפייצונג ג
 רעגי־ דער פונ אוג פארטײ דער פוג אגיגגעשטעצט זײנענ וװאם אופגעבונגענ, די פונ

יתנג;
 אונ מניםטעדם ארבעטער, די פונ ארבעט^וינ פונעמ ארגאניזירוגיג ריבטיקע א- ב(

 פוגעט סטימואירונג מאטעריע?ער געהעריקער א טיט טוער, איגזשעניעד־טעכנישע
ארבעט־פראדוכןטיװקייט; ד׳ער פונ יוװקם

 םטאבאנאױי־ דער פונ אונ געװעט םאציא^יםטישנ פונעמ פאנאנדערװיקצוגג א ג(
 די אינ אונ אנשטא^טנ די אינ אונטערגעטונגענ, די איג זיכערנדיק באװעגוע, שער

 אל׳ן פונ ארבעט־יפראדולוטיװקײט הויכע א אונ אדבעט־דיםציפיצינ יפעםטע א ה^װירטג
ארבעטגדיסע.

יציסוױדירג צו נײטיק יאיז פינפיאר ־דריטנ פונעט אופגאכנ די פאדװידקצעכנ אפ
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 י${־3ש די פונ שעדילןערײ לואנטררעוואצװציאנערער דעד םונ פא^גנ די פוצשטענדיק
 קאז אויםצעגדישנ יפונעט אונ פאשיזומ פונעט אגענטי ניש־טראצלויםטיש־בוכארינישע

 פו: ארבעט גאנצער דער אינ ׳װאמאמקײט בא^שעװיסטישע די אופיהײבנ פיטא?,
 אז פארטײ, ידער פונ אנוװײז,וניג די ■געדענקענ שטענדיק ואונ סאטוניזמ רעמ בױענ

 די נ5װע ארומרינג^ונג, תאפיטא^יםטישע אױםעריצעכע אנ עקזיםטירט עם קאצזמאג
 די־ שעדיסער, ארגינשיקנ אונדז צו ׳מעצוכעם אױם^ענדישע די פוב אויםשפירונגענ

 אפש>זאכ: או־נ פאםקודיענ טאכנ, קא?יע קעידײ מעריער, איוג שפיאגענ װערםאנטנ,
פםםר. איג קאמוניזמ פוגעמ וװו-תם דעמ שטערג צו קעדײ אאנד, אוגדזער

 אין פ?אג פינפיאריל* וח־יטנ פוגעמ אופגאבנ וברויםע די פונ פארוױרקאעכונג די
 פױעריט די פונ אחבעטער, די פונ אינטערעםנ ב^וטיקע די מיט פאדבוגדג ענג אזוי
 הענגט אויכפי^וגג זײנ םונ זיכערוג׳ג די־ אז אינטע^ינענצ, סאװעטישער דער יפוג אונ
 בא^שעװי־ .ניט־פאיטײישע אונ קאטוניסטנ די — אונודז פונ א^צ, פונ יפריער אפ,
 או: ארבעט די ארגאגיזיר: לוענעג אונוחזער פונ באזוגדערם אונ אנפירער, די—לועס

 די פונ א^גימענ, אונידז פונ אחבעטנדיקע. די פונ דערציונג סאמוניםטישע די אופהײבנ
 פא־ קאאלוירטנילועם, אונ אנגייגשטע^טע די פונ ארבעטער, געװיײ^עכע אוג אנפירער

 ׳פיצייכט:, אוגדזערע יצו ׳באציוגג באוװ-םטזיניסע א רײ, ערשטער ידער אינ זיכ, דערט
 זא^ אג5פ פינפיאריקער דער קעדײ א&געשטאנענע, די הי?פ אונ אחבעט ערצעכע

 צוט וועג אפ: שריט גיגאנטישנ נײעמ א ימאכנ זא? ראטנפארבאנד דער קעידײ זיננ,
 א״: ׳װענ כאדינגוגגענ, איצטיתע די איג לואמוניזמ. פונעמ טריומם פוצשטענדיקנ

 םאציא^יס־ דאם וױרטשאפט־פארטענ, םאציא^יםטישע אוטצעטײ^באר הערשנ פםםר
 אנטשײ־ ואנ יװענ ארבעט, דער פונ ארגאניזירוגג סאציא^יםטישע א אײגנטומ, טישע

 בא־ ׳קאמוניםטישע די באקומט זאכ אונדזיער פונ דערפאאג פארנ באידײטוננ דנדיקע
 א?ע אונ פאי!ק דעמ וכע,5מע אונדזער גונםטנ צו אדבעט דער אינ וװ-םטזיניקײט
 אינטע־ םאװעטישער ידער פונ יע5רא די אום ניוגאנטיש זיכ הײבט — ארבעטג׳דיקע,

כע איגענצ, ש עג(ל יװע̂י  ואופשטיינ פארנ קעמפ: באצשעװיםטיש ואדבעטנ, ב^שעװיםטי
 ארבע־ די פונ באװו-םטזיניקײט קאמוניםטישער דער פונ אונ קײט5טורע5לוו דער פונ

 עקא:א־ אוג פאיציטישע די פונ פארפעםטיקוגג ענדגי^טיסער דער נאכ איצט, טנדיקע.
 זאיכ די ׳באשאיםנ פםםר, פוג געזעצשאפט פאציא^יםטישער דער פונ פאזיציעם מישע

א: די באש^יםנ פראדוקציע, דער פונ טעכניק די כאהערשט יהאיבנ זו^ם קאדרענ, דל  ז
 ארבעטנדיקע מאםנ די טונ בעראש שטײענ -װאם קו^טור־קרעפטנ, יםאוועטישע ידי

קאמוניזמ. פונעמ זיג פו^שטענדיקנ פארנ קאמפ גרויםנ זײער אינ
̂צ געזעי^שאפט די װערט ?ענדער קאפיטא^יםטישע די א.יג פו־ צעפרעסנ טיפער אי

 מייציא־ :גיע יגאפ רער איפ ארוים ,װארפט וװאם װעצט־קריזים, עתאנאטישנ נײעימ געמ
 דער צזיוישנ פארצװײפצונג די אונ דאצעם דעט פארשטארקט װאם ארכעטי^אזע, נענ

 לוא־ פונעמ צאגער אינעמ קאפיטאא. באמ פארשל^אפט איז יװאם ארבעטנדיקע, מאםע
 בצוטילר. אינער^עכנ זײער מיט אענדער פאשיםטישע די טאנ דעמ גיכנ פיטא^יזמ

 שוי: האט װאם אגרעסיע, אימפעריא^יםטישער אױסער^עכער רער ימיט אונ טעראר
ט באטײ־ עם װע^כער א-יג מי^כאמע, אימפעריא^יםטישער צװײטער דער צו געיראי
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ווגי- זיכ צעגיםנ צו ־ראעט װאם אונ אזיע אונ אײראפע יפונ ^ענדער רײ א זיכ ליקט
פונ פאד״טטארקוע דער ופוג וםימאונימ או>מ>עטרײטבארע זײנענ אצצ דאם מער.

פאראזיטי־ דער פו־ג קאפיטא^יזמ, פויעמ יקריזים אומויםהײאיארנ אלגעמײנעמ, דעט
רערכייײ קיראכ. זײנ פונ ׳דערנעענטערונג דער פוג ק,אפיטא?יזמ, םונעמ פויאוניב ׳שער

 פו: בויער די פונ פאייכטנ די פציבטנ, אוט־זערע פאיאנטװארט^גכ מער נאכ זײנענ
 אוג פאציטייט באװיזנ •שוינ האט װאם געזע^איפט, םאציא^יםטישער ער׳פטער דעד

 מיט 5פו איז װאם פיס, אײגענע אירע אפ ענדגיצטיק זיב שטעצנ צו עקאגאמיש
ט זואם זיג, איר אינ זיכערקײט או: קרעפטנ פ  אילע פוג ארבעטנדיתע די בא אדױם װ
 פוגעט אויםפיאונג די באפרײוננ. נאענטער זײער אינ גאויבנ אונ טונטערקײט אענדער

 בא-זענדיקער א/צ דער פונ באװײז בעסטער ידער זײנ װעט פ£אנ פיניפיאריי«ג דריטנ
קאפיטא^יזמ. מיטנ פארמעםט היםטארײענ זײנ אינ קאמוגייזומ פוגעמ קראיפט

X דער V I I I בא^שעװײועס אאע יפונ פאדערט קפ)ב(5א דער פונ צוזאמענפאר 
̂ע פוינ אונ  אלצ, טאנ צו סאמוניזט פונ בויער זיאיכ ודער איבעחנעגעבעגע אי

 פוג פארטײ ידער פונ פאג גדויםער ודער אוגטער פאהעפטג צו מער נאכ קעדײ
 זינ פארנ קאטפ צומ אינטעיאעעגצ די_ ׳קא^׳װירטניקעם, ארבעטעד, די םטא^ינ—י!עגינ

אנ.5פ ׳פינםיאךיקנ דריטג פונעמ

' 9 % 2Акт № __
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ТРЕТИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

(1938— 1942 г. г.)
★

Тезисы доклада тов. В. МОЛОТОВА 
на XVIII съезде ВКП(б), одобренные в основном 

Политбюро ЦК ВКП(б)
★

2-ой пункт порядка дня съезда

Государственное издательство ״Эмес“, 
Москва 1939


