
5ן ב ע ל ײ נ1944 מערץ,

 אידן פון פערםפעקטיװן די
אײראפע*> אין
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אידנטום אײראפײאישן פדן חורבן דער

 מלחמה דער ערב נאך האט װאם אידנטום, »ײראפײאישע אס7
 פון פינפטל דריי װי מער באטראפן און נפשות מיליאן 10 געצײלט
 צעקאליע־ צעטראטן, הײנט ליגט װעלט, דער איבער פאילק אידישן
 טײװלאנישע קײן װאם יםורים, שױדערלעכע אין צעבלוטיגט טשעט,

 שװער איז עם אויסטראכטן. געקאנט נישט זײ װאיצט פאנטאזיע
 דעם פון צוקונפט דער װעגן פלענער בויען און חשבונות מאכן צו

 ובנין מנין רוב פון מוטער־סיבוץ דעם ?יבוץ, אידישן קאנטינענטאלן
 און צער פון פארקלעמט הארץ״איז דאס בעת פאלח, אידישן פון

 פון האס טריפהנע די בעת מארטירער, מיליאנען די איבער טרויער
 אונזערע פון קעפ די איבער אראפגעלאזט אלץ נאך איז תלין

 זיכער, הײנט שוין װײםן מיר אמת, שװעםטער. און ברידער טײערע
 ארמײ, רויטע די נאענט. איז ער אז אונזערער, איז נצחון דער אז

 מוםטער הערלעכסטע דאס װי געשיכטע דער אין ארײנגײן װעט װאס
 בא־ און נצחון צו נצחון פון גײט העאדישהײט, מענטשלעכער פון

r װאך יעדער מיט פרײט is דער פון אייראפע פון שטחים גרעםערע 
 אליאירטע די װען טאג, דער זיך דערנעענטערט עס קרעץ. ברוינער

 אויףי מארש דעם אנהויבן װעלן חײלות בריטישע און אמעריקאנער
 מערםטן אם די בײ אויך אבער מערב־זײט, פון היטאער־פעםטונג דער

 טײלט װאס צײט־שפאן, קורצן װעגן דערװארטונגען אפטימיםטישע
 דאס אז טרייסט, די נישטא איז טריאומף, ענדגילטיגן פון אפ אונז

 פארשײנט גאנצן אין דעמאלט װעט׳ביז אײראפע אין ישראל שארית
 געצײכנט הײנט שױן װערט חײלות היטלער׳ם פון פליטה די װערן.

 װער און קהיאות, גאנצע אויסטיליגן מיט אידךשחיטות, נײע מיט
 אומ־ נאך װעלן עם מארטירער טויזנטער הונדערטער װיפיא װײםט
 אבער ריכטיגער, דער זאל היצװאי חדשים. נאענטסטע די איז קומען

 דאס רוזװעלט, פרעזידענט פון שריט דעצידירטער שפעט אזוי לײדער
 רעזו^- ממשות׳דיגע ארויםװײזן נאך רעטונגם־קאמיםיע, א שאפן
!טאטן

 וױפיא פאראויסצוזאגן אוממעגלעך באויז נישט אבער איז עם
ח  מיר נאר נצחון, פון טאג דעם דערלעבן װעלן עם אײראפע איז אי

 א-ין מצב דעם װעגן ציפערן גענויע שום קײן נישט אפילו פארמאנן
v מאמענט. איצטינן is װערט דעם האבן קאלקולאציעם אונזערע 

 פון אויםרעכענונגען די לויט השערות. לפי־ערכ׳דיגע פון בצויז
 האט **), קאנגרעם אידישן אמעריקאנער בײם פארם־אינםטיטוט

 אײראפע נאצי־אקופירטן אין אידן פון םטאטיםטיק שױדערלעכע די
:אזוי אויםגעזעז 1943 םוף* צום

 פארכאפט זײנען װאם אײראפע, פון טעריטאריעס די אוי^
 ערב האבן משרתים, הינטישע זײערע אדער נאצים די דורך געװארן

 אידן. מיליאן דריט^ א מיט 8 בערך גע^עבט ,1939 אין מצחמה, דער
 געראטעװעט זיך מייציאז צװײ בערך האבן צא̂י דאזימגר דער פון

 איז געװארן ארײנגע^אזט זײנען טויזנט 180 ארום :פ^יטים אצם
(ארץ־ ^ים מעבר יצענדער אין און ^ענדער ע5נײטרא אײראפײאישע

 טן30 דעם איקאר, פון באראטונג דער אויף געהאלטן רעפערןןט, *)
.1944 יאנואר,

בוך: אין פארעפנטלעכט **)
ױ Hitler’s Ten-Year War on the Jews .1943 יארק, נ

 גע־ האבן טויזנט 850 מיט מייציאן א קרוב און אמעריקע), ישראיצ,
 זאצ אזיע. םאװעטישער אין און רוםלאנד טיח אין מקלט א פונען

 גרויצעכ־ דער פון צײט דער אין אז לדורות, װערן פארצײכנט עס
 םא־ דער האט געשיכטע אידישער דער אין קאטאסטראפע סטער

 אידנטום, אײראפײאישן פון פינפטל א געראטעװעט װעטן־פארבאנד
v אײדער נפשות, אזויפייצ מאיצ צעז is דער פון לענדער איבעריגע 

 פארדינםט היםטארישער געװאלטיגער דער !צוזאמענגענומען װעצט
 גאנצער דער פאר און פאל? אידישן דעם פאר םאװעטן־פארבאנד פון

 פיז אקט העכסטן פון מדרגה דער צו אוים װאקםט מענטשהײט
 אכט אין נעמט מען װען מענטשן־ליבע, און פעלקער־ברידערשאפט

 פאר־ איז אידן פון רעטונגם־אקציע די װעלכע אין באדינגוננען, די
 װען ביציץ־הריג, היטלער׳ם פון מאמענט שװערסטן אין :געקומען

 שטאנד־ פון גאיצד מיט אפצואװעגן געװען איז באן־װאגאן יע^ער
 אנ־ סאװעטךמאכט די האט עװאקואציע, מיליטערישער פון פונקט

 גאנצע די אויפגעקלערט און פציטים אידישע מיט באנען די געפילט
 אויפן פארביצײבן פון לעבנס־םכנה דער װעגן באפעלקערונג אידישע

!ארט
גע־ זײנעז װאם אידן, מיליאן דריטל א מיט 6 בערך די פון

 װי מער הײנט ביז שוין איז לענדער, נאצי־אקופירטע אין בליבן
 גע־ אויסגע׳הרג׳עט איז טײיצ גרעסטער דער אומגעקומען. העלפט א

 טרעבליגקע, אין טויטן־לאגערן אין מאםךעקזעהוציעס, איז װארן
 איז צאל אויםטערלישע אזא פונקט בערך םאגיבאר; בעלזשעץ,

 עפידעםיעם הונגער, פון יםורים אוממענטשלעכע אין אויסגעגאעען
 ארבעט־לאגערן. און ?אנצענטראציע־ אין ארבעט קאטארזשנע און

 עסטרײכישע, דײטשע, דאס װי לאנד־ישובים, אידישע גאנצע
 אויםגעריםן זײנען אידנטום ױגאםלאװישע נארװעגישע, דענישע,
 צענטראל־ מערב־אײראפײאישע, גרויםע ;װארצל מיטן געווארן

 פראנק־ פון אידן ?יבוצים, אידישע באלקאנישע און אײראפײאישע
 נריכנלאנד בולגאריע, טשעכאםלאװאקיע, בעלגיע, האלאנד, רײך,
 דורך און אויםהונגערונג דורך געװארן דעצימירט ממש זײנען

 קאטאםטראפע די פוילן. אין גיהנום־לאגערן די אין דעפארטאציעם
 םאװעטךפארבאנד) דעם (מחוץ אידנטום מזרח־אײראפײאישן פון

 פון חורבן דעם פארנעם מורא׳דיגן איר אין אבער איבערשטייגט
 כמעט דעם פון אינאײנעם. לענדער אײראפײאישע אנדערע אין אידן

 גע־ נישט הײנט איז אידנטום רומענישן טויזנט) 850( מיליאניגן
 מיליאן דריטיצ א מיט דרײ איבער פון העלפט. קײז אפיצו בליבן
 מיצוכה פוייצישער אמאליגער דער פון טעריטאריעם די אויח אידן
 נישטא באריכטן אפטימיםטישע מערםטן אם די לויט אפילו איז

 אומבאגרינ־ ארויסוױיזן זיך זאצן הלװאי דריטל. קײן אפייצו הײנט
ז אז אויס, קומט עס וועלכע לויט שאצונגען, אנדערע די דעט  אי

 הײנט נאך יצעבן מערב־אוקראינע און מערב־װײסרוםלאנד פוילן,
 אויך לאמיר !נפשות אידישע טויזנט 300-200 א בלויז הכל םך
 דער היינט לעבט עם װעלכע אין באדינגונגען, די נעמען אכט אין

 ליט־ און אוקראינישע װײםרוםישע, פוילישע, פון הפליטה שארית
 ליק־ רוב פי iv שוין זיינען גיהנום־געטאם די אפילו :אידן װישע

 קאנ־ און ארבעטם־ אין פארשמאכט לעבן אידן ;מגװארן װידירט
ז װעלדער די אין זיך װאלגערן אדער צענטראציע־לאגערז, ז אי  די אי

 אוים־ פון מזל גרויםע דאס געהאט האט װאס ׳הײםא א אחוץ בערג,
שכנים. ?ריםטלעכע צװישן זיך באהאלטן

װידעראויפכוי עקאנאמישער דער
 פון טראגעדיע איצטיגע די זײן ניט זאל עם טיף באדנלאז װי

 די װעגן טראכטן איצט שוין מיר דארפן אידנטום, אײראפײאישן
 אקטועצ, ברענענדיג װערן װעט װעלכער װידעראויפבוי, פון אופנים

קאלענדאר־יאר. הײנטינן איז נאך האפן, מיר װי
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 םא־ פון צוקונפם דער װעגן מיר האבן דאגות קלענםטע די
 אדאנק מ^חמה, דער נאך פארשטעלן װעט װאם אידנטום, װעטישן

 ריזיגן א אלץ נאך םאװעטן־מאכט, דער פון רעטונגם־פאיציטיק דער
 זאלן עם װען אפילו נפשות.*) מיליאן דרײ הפחות ל^ל פרז קיבוץ

 רעטונג װענן האפענונגען טיפהארציגםטע אונזערע װערן מקױים
 פנים כצ על צאצ זײער װעט איח, אײראפייאישע איבעריגע די .■׳םון

 םאװעטךפארבאנד, אין ברידער זײערע צאצ די װי גרעםער זײז נישט
 בעםטן דאזיגן דעם אין אפילו הכל^, קאענער. םך קײן נישט הלװאי

 א װי װײניגער נישט צוזאמענשטעלן אידן םאװעטישע וועאז פאל
אידן. אײראפײאישע אצע פון העי^פט

 דער פאר באטראכט אין קומעץ װעלן װעגן פארשײדענע דרײ
 די פיס די אויףי צוריקשטעצן מיט שײכות אין מאכט ■פאװעטישער

 פי^יטים די פון רעפאטריאציע די :פליטים אידישע מייציאנען צװײ
 פון מערב־רעפובליקן די אין הײם־לענדער, םאװעטישע זײערע אין

 דער ;בעסאראביע און אוקראינע לענדער, בא^טישע װײםרוםצאנד,
 געגנטן, די אין פיציטים־באפעצקערוע דער פון אויפבוי עקאנאמישער

 אוראצ בײם װאיצגע, דער בײ פארװארפן, זײ האט מ^חמה די װאוהין
 אוז־ (קאזאכפטאן, רעפובליקן םאװעטישע אזיאטישע, די אין און

 מאםן גרויםע אז שבל, אויפן אויך זיך ײגט5 עס ;א,) א. בעקיםטאן
̂יטים  געגעבן ספק א אן זײ װעט װאם ברירה, די אױסנוצן װעלן ■פי

 קאנצענטרירט זיך באזעצן צו מאכט, םאװעטישער דער מצד װערן
 א נאך אפשר אדער קרים, אין בירא־בידזשאן, אין טעריטאריעל,
 דאזיגן דעם אין װעט באװאוםטזיניגקײט נאציאנאיצע די יטעריטאדיע.

 פאר פאקטארן. עקאנאמישע גינסטיגע מיט צוזאמענטרעפן זיך פאל
 םאװעטישע פון פארװארצ^טקײט עקאנאמישע די איז מצחמה דער
 א פאר מניעה גרעםטע די נעװען װאויךלענדער זײערע איז אידן

 אידי־ דער אין אדער קרים, קײן מיגראציע ברײט־פארמאםטענער
 װאם פי^יטים, פאר בירא־בידזשאז. איז געגנט אויטאנאמער שער
 פון אינגאנצן פאזיציעם עקאנאמישע זײערע אױפשטעצן דארפן װעצן
 פער־ די װעט װאויךערטער, פריערדיגע זײערע אין אפילו נײ דאם

 טערי־ אידישער אויף יצעבז נײע זעיצבע דאם אנהויבן פון ־פפ/גקטיװ
צוציענדע. מער םך א זײן יטאריע

 פא־ פון װידעראויפבוי דער אז איז, װארשײנלעכםטע דאם
 גצײכצײטיג. אופנים דרײ ע5א אויױ פארקומעז װעט אידן װעטישע

 גרעסטער דער מיט צוטרעטן אפילו זאיצ מאכט סאװעטישע די װעז
 מאםן־ אידישער א פון פראיעקט דעם פארװירק^עכן צו ענערגיע

 םפק א אן זי װעט רעפובליק, אידישער גרויסער א פון ׳טעריטאריע,
 קײן דערבײ אנװענדן נישט װעט און פרינציפן אירע מיט האנדי^עז

 געגנטן די איז בצײבן צו באשליםן װע^ן װאס פ^יטים צװאנג. שום
 װעצן װאם אדער איצט, זיך געפינעז זײ װאו סאװעטךפארבאנד פון

 אוקראינע, אדער װײסרוסצאנד, קײז זיך אומצוקערן דװקא בענקען
 פו^ע די אויך נ^ר ט$ן, צו עס רעכט דאס ביצויז נישט ה^בן װעלז

 קאנ־ טעריטאריעצער פון פראצעס דער רעגירונג. דער פון שטיצע
 דאזיגן דעם אין אויך אבער װעט אידן םאװעטישע פון צענטראציע

ם באלד פאראוים שפרײז געװאלטיגן א אדורכמאכז 5פא ^גנ מ  צו
 באדײטונג נאציאנאצע גװאצטיגע א פאר װאם מצחמה. דער נאך
 עם װעלט־אידנטום גאנצן פארז און אידן אײראפײאישע אצע פאר
 איז יזאצאניזאציע, טעריטאריעצע קאנצענטרירטע אזא האבן װעט

!באװ״זן צו איבעריג

 געװארן עװאקואירט זײנען װאם אידן, 1,800,000 העכער די צו *)
 מיליאן א איבער צורעכענען מיר דארפן מאכט, םאװעטישער דער דורך

 אין און רוסלאנד טיף אין געלעבט מלחמה דער פאר נאך האבן װאם יאידן,
 אקופירטע די פון אויך אז האפן, לאמיר אזיע. אין רעפובליקן םאװעטישע
 בוקא־ בעסאראביע, אוקראינע, װ״ם־רוסלאנד, טעריטאריעס, •סאװעטישע

ישועה. די דערלעבן צאל געװיםע א װעט לענדער באלטישע און יװינע

 פון װידעראויפבוי דעם פ^ראויםזען אבער מיר דארפן אזוי װי
 מזרח־ אין עיקר דער קענדער, אײיאפײאישע אנדערע ^ין אידן

 דער בצײבן אלץ נ^ך װעט חורבן גרעםטן נאכן אפילו װאו אײראפע,
 םאװעטן־ דעם מחוץ אידן אײראפײאישע פון רוב איבערװעגנדיגער

? פארבאנד
 פון אידן טײצ גרויסער א אז דערמיט, רעכענען זיך מוז מען

 פון מעגיצעכקײטן אלע אויםנוצן װעט אייר^פע פון שטח דאזיגן דעם
 זיך האבן װעלכע אידץ, מזרח־אײראפײאישע ביי אויםװאנדערונג.

 נאציאנאלן טיפםטן דעם מיט אויםנעצײכנט מלחמה דער פאר אויך
 װעט געפי^, נאציאנאצן אידישן שטארקן א מיט און באװאוםטזײן

 זיכער היטצער־רציחות פון איבערלעבונגען אומבאשרײביצעכע די נאך
 מקלט, נאציאנאלן אײגענעם אן נאך בענקשאפט די װאקםן מער נאך
 טויערן די אויב באדן. שטיקל אײנענעם אן אויו» רענעםאנם א נאך
 טעריטאריע אידישער אנדערער אן פון אדער בירא־בידזשאן פון
 םון אידן פאר אויך מערן געעפנט וועצז םאװעטךפארבאנד אין

 נאך יארן ערשטע די אין געװען איז דאם װי אזוי לענדער, אנדערע
 פא־ דעם מחוץ אידן צאצ באדײטנדיגע א םפק א אן װעט ,1928

 פאװעטיש־אידישער דער אויףי ארײנשטראמען װעטךפארבאנד
 מאטיןץן. נאציאנאלע צוליב םײ עקאנאמישע, צוציב םײ טעריטאריע,

 דער װעמען בײ אידן, פאר דװקא אז דערװארטן, אבער דארף מען
 נאציאנאלע די זײן װעט אויםװאנדערונג פון מאטױו דעצידירנדיגער

 צוציאונגם־ גרעםערן א םך א פארשטעלן ארץ־ישראצ װעט אידײע,
 אידישע נײע איז ניט װעלכע אדער בירא־בידזשאן, אײדער כוח,

 דער פון כוח דער איז דאם ;םאװעטן־פארבאנד אין טעריטאריע
 פאלק, אידישן פון טראדיציע היסטארישער טויזנט־יאריגער גאנצער

 אומקערן נאך בענקשאפט דורות צענדיציגער גאנצע פון כוח דער
 אויך פאטערלאנד. אײגענעם אײביג־טײערן, און עלטםטן איז זיך

 גע־ האט װאם חלוציזם, מאדערנעם םון באװעגונג די און נײםט דער
 מזרח־אײראפע, אין ױגנט אידישער דער בײ װארצ^ען טיפע ש^אגן

 פראםפעקטױוע פון אנטשליםונג דער אין ראלע גרויםע א שפילז װעט
װאנדערונג. פון ציצ אצם ארץ־ישר^צ פוז אויםװא^ װענן עמיגראנטן

 אפילו אז זײן, גורם װעלן מאמענטן פםיכאצאגישע שטארקע
 םך א װעצן מאטיװן נאציאנאלע איז ניט װעלכע פון אומאפהענגיג

 פון גיהנום־פײער פון געראטעװעט האבז זיך װעלז װאם אידן,
 נעמען צו זיך בײ פועל׳ן גיכער נאצי־בעםטיאלישקײט, און מאחמה

 די אויףז פארבצײבן צו אײדער האנט, אין װאנדער־שטעקן דעם
 די פון אנטצויפן צו כוחות אלע מיט רײםן זיך װעט מען ערטער.
 רוצח׳יש־ דעם מיט אנגעזאפט איז ערד שפאז יעדער װאו מהומות

 יעדעם װאו מענטשן, נאענטע טײערסטע פון בלוט פארגאסענעם
 װי גרויציגער םצענעם דערמאנען װעט הויז יעדעם אפילו און געםצ

 אין זיך באזעצן צו גארן נישט װעלן װאם אידן, נאכט־זמארע. א
 די אין װיזע א באקומעז צו װעצטן אויפרודערן װעלן ארץ־ישראל,
 איץ אדער בראזיצ, ארגענטינע, קאנאדע, שטאטז, פאראײניגטע

לענדער. אמעריקאנער אנדערע
 אויםװאנדערוע פון פארנעם דער זײז נישט זאל עם גרוים װי

 אפשר און מאםע גרויםע א נאך אלץ װעט לענדער, פארשײדענע אין
 עקא־ דער װאויךצענדער. אלטע די איז פארבלײבן רוב דער גאר

 גאר פארשטעלן װעט אידן דאזיגע די פון װידעראויפבוי נאמישער
 װעלט־ ערשטער דער פון חורבן דעם נאך װי פראבלעם, פארשײדן א

 אויח צוריקשטעלן וועגן שוין האנדצען נישט זיך װעט דא מצחמה.
 אוים־ און אויםגעהונגערטע קרעמער, אידישע פארארעמטע פים די

 ן5װע װאם אידן, ארבעטער. און בעלי־מלאכות אידישע געצערטע
 נאצײ אין צײדן און יםורים אוממענטש^עכע די איבערקומען

 װעצכער פון אױסגעװארצלט יצחיצוטיז זײן װע^ן אײראפע, אקופירטן
באויז נישט שוין װעט זײ פאר פאזיציע. עקאנאמישער איז עם
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 װארשטאט, הראם, אײגענער דער פון אנצייכעניש קײן ײבן5ב נישט
 פאר־ נישט פאלז מערםטע די אין װעלן זײ ;ארבעטם־ארט אדער
 לײב, אויפן מצבוש גאנץ הײן קאפ, איבערן דאך קײן אפי^ו מאגן
 די פון אפגערעדט טאג, דעם איבערצוקומען ברויט שטיקיצ קײן

 איז נישט װעיצכער צו זיך נעמען צו אויף ט־טיט?ען5גע ה^ענםטע
פרנםה.

אײראפײ־ אין אידן פון רעקאנםטרוקציע פון פראגע די הקיצור,
 הייצ^, עקאנאמישער פון ענין קײן זײן נישט װעט לענדער אישע

 פונ־ םאמע פון אויפבוי עקאנאטישן נײעם א פון אויםגאבע אן נאר
 אויפן אידן פון חוב הײאיגםטער דער זײן װעט אװדאי ראמענט.

 צאא דער ויט5 גרעםטן און רײכםטן דעם קאנטינענט, אמעריקאנער
 אין הייצרי ברידער אונזערע געבן צו ישוב, קאנטינענטאלן אידישן

 יענער נאך אײדער טער אומפאמלײכצעך מאס, פוי^סטער דער
 װעט יחיד אידישער יעדער ארגאניזאציע, אידישע יעדע מלחמה.

̂ע אנצושטרענגעז חוב עלעמענטארן אן פאר באטראכטן דארפן  אי
 און שנעי^ער װאם העצפן צו כדי גרענעצן ^עצטע די צו ביז כוחות

 אבער װעט חורבן פון גרוים קאטאםטראפא^ער דער ?ויט מער. װאס
 דער־ צו אויף» קלעקז קוים הילף» פרױואטע און געזעלשאפטצעכע די

 בא־ אויףי אידן, אייראפײאישע פון רעשט דעם ^עבן בײם האלטן
 מצחמה דער פון געראטעװעטע די כדי ק^ײדונג, און רפואות שפײזונג,

ן,  אויםשטארבן נישט חלילת א^עמעז, אונז םון שאנד דער צו זא̂י
 דער פון פראנע די איז דאס עפידעמיעם. און קעצט הונגער, פון

 רעקאנ־ עקאנאמישע די נפש. פיקוח פון רעקאנסטרוקציע, פיזישער
 געאט־ ריזיגע אזעצכע אין נויטיגן זיך װעט אידן פון םטרו?ציע

 מצוכות, די פון אויםגאבע די זײן דארפן װעט דאם אז מיט^ען,
 פאר זארגן צו אױפגאבע דרינגענדע זײער זײז װעט עם װי פונקט

אנד.5 פון בירגער אנדערע מי^יאנען פון אויפבוי עקאנאמישן דעם
 מ^וכה׳שע מיט אידן פון װידעראויפבוי עקאגאמישער דער

 איבער־ פואשטענדיגן א מיט פארבונדן זײן אויך אבער מוז מיטצען
 אידן יסודות. געזונטע נײע, אויו* אעבז עקאנאמישז אידישן פון בוי

 פעריפעריע ענגער יענער אין װערן ארײנגעשטעאט צוריק נישט טארן
עבן, עקאנאמישן פון  מצחמה דער פאר זיינען זײ װעלבער אין ̂י

 צוריק נישט טארן עס געטא. מיז א איז װי ארײנגעקװעטשט געװען
 הענדלערײ, קרעמערײ, פרנסות, ״אידישע״ ספעציפישע װערן באנײט

 האנטװערק־ געצײיצטע עט^גכע פון צוגאב א מיט שנײדערײ און
 ע5א אנצואװענדן מ^וכה דער פון חוב דער זײן װעט עס צװײנן.

 ארײנ־ זאאן אידז אז מיטצען, ארגאניזאציאנע^ע און פינאנציעצע
 גאנצע זײנען װעלבע װירטשאפט, דער פון צװײגן יענע אין דריננעז

 אידן אנטיםעמיטיזם. צוציב פארמאכט זײ פאר געװען יארצענדאיגער
 איז אוז אונגארן אין רומעניע, אין און פוילן אין אומעטום, דארפז

 און אינדוםטריע דער איז װערן ארײנגעצױגן בא^קאך^ענדער די
 װעצן אידן אונטערנעמועעז. אינדוסטריעי^ע מצוכה׳שע אין לןודם

 די אויח אינזשענערן און ארבעטער װי װערן אויפגענומען דארפן
 אוז שיפן די אויח טראמוױיעז, און אויטאבאסן די אין און באנעז

עראפ^אךפארקער♦ אין
 אדורכגעפירט דארפן אויך װעט אינדוסטריא^יזאציע חוץ א

 דער פאר אידן. צאצ באדײטנדיגער א פון אגראריזאציע די װערז
 האט װאס םיבה, װיכטיגסטע די נעװען ערד־מאנגא דער איז מצחמה

 בא־ זיך האט אידן צאצ אומבאדײטנדעע אן בילויז אז געװען, גורם
 דער פון פר^צענט 4 פויצן (אין צאנדװירטשאפט מיט שעפטיגט
 גע־ נישט בכלל אידן האבן רומעניע איז באפעצקערונג, אידישער

 װערן ארגאניזירט דאױף מ^חמה דער נאך אנד).5 קײז קויפן טארט
 אידישע ; שטחים קאמפאקטע אויח ?אילאניזאציע אידישע ברײטע א

 מיט םײ באדן, מיט םײ װערן באזארגט דארפז װע^ז ערד־קא^אניסטז
אינװאנטאה און װאויךהײזער

 ^ענדער שכנות׳דיגע די אין צי דערפון אומאפהעעיג הסיצור,
̂ן םאװעטךפארבאנד פון  סא־ אויףי ארגאניזירט זײן מ^וכות די װעי

̂ם פריװאט־אײגנטום פון יםודות אויף צי יסודות, ציאיציםטישע  אי
 עקא־ אידישע דאם מוז און קען דעמאקראטיעם, ?אפיטא^יסטישע

 פון מוסטער גלענצנדיגן דעם ^ויט װערן נע^״זט .פראביצעם נאמישע
 שכנות׳דיגע די אין אויך מוז דארט, װי פונקט םאװעטךפארבאנד.

 פונ־ עקאנאמישן געזונטן א אויח אןדן פון אויפבוי דער ^ענדער
מלוכה. דער פון אויפגאבע עלעמענטארע די װערן דאמענט

 די פאר דינען דארפן אויך אבער װעט סאװעטךפארבאנד דער
 נאציאנאצער אידישער פון מוסטער א װי מלוכות שכנות׳דיגע

 קוצטור־ אידישע אצע שוצ־װעזן, אידישע דאם גאײכבארעכטיגוננ.
 מצוכה. דער דורך װערן אויסגעהא^טן דארפן װעצן אינסטיטוציעס

 מיצוכה־ א װי גיצײכבארעכטיגונג באקומען מוז שפראך אידישע די
 אויך דארח אידן באפעיצ?ערונג. דער פון טײצ גרויםן א פון ש&ראך
 נאציא־ אויטאנאמע אײגענע ארגאניזירן צו רעכט דאם װערן געגעבן

 מאם־ טיצוכה׳שן צענטראיצן אין םײ לאקאיצע, סײ אינםטאנצן, נא^ע
שטאב.

 אידישן פון באדינגונגען פאליטישע און סאציאלע די
דוידעראויפכוי

אויפריכטונג־. אידישער פון פראגראם מא?סימא?ע דאזיגע דאם
 גאר אדער אפטימיםטיש, צופיצ אוים?ומען װעט מ^חמה דער נאך

 דער פון דערפארונג ביטערער דער פון שטאנדפונקט פון אוטאפיש,
 זיך מען פארטראכט מצחמה. דער פאר אײראפע אין אידן־פראגע

 אײראפע פון פערםפעקטיװן פא^יטישע און םאציא^ע די װענן אבער
 אויב :אלטערנאטיװ אזא צו קומען מען מוז מצחמה, דער נאך

 װעצן יצענדער מערב־אײראפײאישע בפרט און י^ענדער אײראפײאישע
 עקאנאמישן, פון װעג אויפן ארויפגײן דעצידירט איז ענדגילטיג
 אויםזיכטן א^ע בארעכטיגט זײנען פראגרעס, פאליטישן און סאציאצן

 פראגע. אידישער דער פון י^ײזונג פוצקאמענער און גערעכטער א אויח
 װערן, איבערגעבויט ראדיקאא נישט זאל אײראפע פארקערט, אויב
 נישטאי איז װארצל, מיטן װערן אויםגעריםן נישט זאיצ פאשיזם אויב
 פון אויםג^ײכונג פו^קאמענער דער פאר בלויז נישט האפענונג קײן

קױם. עצם זײער פאר אפי^ו נאר אידן,
גע־ האט פאיצק אידישן פון טראגעדיע באטיגע הײנטיגע די

 טראכטן, צו פײאיג נאר איז װאם אײנעם, יעדן פון אויגן די עפנט
 דער פון געשיכטע דער אין רעאקציע שװארצםטע די װי פאשיזם, אז

 פארם געמײנםטער דער אן זײן געמאי^ט נישט גאר ק^ז מענטשהײט,
 און װײטער טריט א נאך גײן אבער דארח מעז אנטיסעמיטיזם. פון

 רע־ פאיציטישער יעדער פון באגו־יף דער איז פאשיזם אז פארשטײן,
 אזא הײנט מעגצעך נישט גאר איז עם אז צײט, אונזער אין אסציע

 פאשיסטיש. זײן נישט תוך אין 5זא װאם שטרעמונג, רעאקציאנערע
 טראגט װעלט דער אויח איז נישט װאו רעאקציע פון דערפאצג יעדער

 פאר סכנה שטרעק^עכםטע די אויך ממיי^א זיך אין שויז דערפאר
 די אויף חל אויך אװדאי איז בלל דאזיגער דער פאקק. אידישן דעם

 צו־ די םאװעטז־פארבאנד. דעם מחוץ ^ענדער מזרח־אײראפײאישע
 װערן, געזיכערט דעמאיצט נאר קען י^ענדער יענע אין אידן פון קונפט
 דערד דארט זאיצ רעאקציע די אז װערן, דערי^אזט נישט װעט עם אויב
 אײנפירז זיך בײ װעצן יצענדער אצע די אויב אויפצוקומען, אעבז

 איז פאצק פון הערשאפט הײסט דאס דעמאקראטיע, פוי^שטענדיגע
װארט. פון זין פוצן

 פיז דערפארונג דער פיז אערנעז עפעם מוזן און מעגן מיר
 רומעניע,. פוייצן, װי מי^וכות אזעיצכע פון עקזיסטעדז יאר צװאנצינ
 װעלט־ צװײ צװישן תקופה דער איז באיצקאך^ענדער און אועארן

באשײנפער^עך, אונז באוױיזט דערפארונג דאזעע די און מ^חמות.



1944 מערץ,ן ב ע ר י י נ8

 דעמא־ קײן מען קען געזעצן און קאנםטיטוציעם בצויזע קײן מיט אז
 צענ־ מזרח־אײראפײאישע אלע די אין באוגארענען. נישט קראטיע

 דער מחײב פארמעיצ געװען װעצט־מצחמה ערשטער דער נאך איז דער
 דארט האט ״דעמאקראטיע״ די אזוי װי סיםטעם. דעמאקראטישער

 בצוטי־ באקאנט. גוט צו יעדן איז װירקצעכקײט דער אין אױםגעזען
 װא^ן׳/ ״רומענישע פױערים, און ארבעטער־קצאס געגן טעראר גער

 ״דעפענםױוע״ פױצישע און תצױת הארטי׳ס תפיםות, בוצגארישע
 יצענדער יענע אײדער נאך דבר שם שוידערצעכער א געװען זײנען
מצוכות, פאשיםטישע װי דעקצארירט םארמעצ זיך האבן

 םאציאצע די איז צענדער מזרח־אײראפײאישע אצע די אין
 קאנטינענט. גאנצן אויפן אויםטערצישסטע די געװען אונטערדריקוע

 װאס פויערים, פון באשטאנען איז באפעצקערונג דער פון מאסע די
 ערד־באזיץ. אין דוחק צוציב דצות שרעקצעכסטז אין געצעבט האבן
 אונגארן אין רומעניע, איז און פויצן אין האט אקער־ערד רוב דער
 פריצים־ קאםטע א צו געהערט בוצגאריע און ױגאסצאװיע איז און

 ארויס־ געקאנט נישט אופן בשום האט װאם פויער, דער מאגנאטן.
 צו געצװאונגען געװען איז נחצה, קצײנטשיקער זײן פון חױנה ציעז

 זײדעס זײנע װי פונהט שקצאפךצױן, א פאר פריץ בײם הארעװען
 פריצים־ דער ״פאנשטשיזנע׳/ הויח פריצישן אין אפארבעטן פצעגן
 אומ־ געװעצטיגט צענדער מזרח־אײראפײאישע אצע איז האט קצאם

 אוממענטשצעכע די מיטצאצטער. אין אמאצ װי פונקט באגרענעצט
 אויך םציגל שװארצע אירע אויםגעשפרײט האט דערפער די איז נויט
 ארעכד באדנצאזער דער צוציב באפעצקערונג. שטאטישער דער אױו*
 מארק אינערצעכער דער איז פויערים־באפעצקערונג דער פון קײט
 א צו ביז אײנגעשרומפן געװען פראדוקטן אינדוםטריעצע פאר

 אויםרעכענעז געקאנט נישט האט אינדוםטריע די נישטיגקײט.
 פאר געהאט נישט האט פויער דער װײא קונה, א װי פויער אויפן
 די אין האט אינדוסטריע די אױםברײטערן װעגן קויפן. צו װאס

 אינ־ ביםצ דאס רײד. קײן זײן געקאנט נישט באדינגונגען דאזיגע
 אױפצוקומעז באװיזן יא האט װאס אונטערנעמונגען דוםטריעצע

 געהאצטן זיך האט און קריזים פערמאנענטן א איבערגעלעבט האט
 :ארבעטערשאפט דער פון ע?ספצואטאציע ברוטאצסטער דער אויח

 מזרח־ פון צענדער אפגעשטאנענע אצע די אין ארבעטם־צױנען די
אײראפע. גאנץ איז נידעריגםטע די געװען זײנען אײראפע
 דער פון שורש דער געװען איז לאגע םאציאצ־עקאנאמישע די

 אײנ־ דער מזרח־אײראפע. אין רעאקציע פאציטישער מורא׳דיגסטער
 די װעצכן אין װינקא, טעמפן דעם פון אויסװעג ראדיקאצער ציגער

 האט װירטשאפט, זײער אין פארשטויםן געװען זײנען צענדער אצע
 דער־ צו נישט כדי רעפארם. אגרארע גרינטצעכע א נאר זײן געקאנט

 פריצים־ הערשנדיגער דער האט רעםארם, גערעכטער אזא צו ^אזן
 אינדוס־ דער טעראר. אומ׳ברחמנות׳דיגן דעם אנגעװענדט ?צאס

 ברידערצעך פריצים־קיצאם דעם מיט געװען איז קאפיטא^ טריעלער
 אויפשטאנד אן װײ? געװאלט־הערשאפט, פון סיסטעם אין פארבונדן

ארבעטער־קלאם. פון רעװאצוציע א מיט געדראט האט פויערים פון
 סיבות אנגעװיזענע די צו^יב אויב אז חידוש, קײן נישט איז עם

 מזרח־אײראפײאישע די אין קאנסטיטוציע דעמאהראטישע די איז
 און געזעצן אלע אויך זײנען שמות, בלעטל א בצויז געװען אענדער

 גע־ אידן פון ג^ײכבארעכטיגונג װעגן אפמאכן אינטערנאציאנא^ן
 האט רעאקציע הערשנדיגע די פאפיר. אויפן װי מער נישט ב^יבן

 פון מיטא אויםגעפרואװטן דעם אן אנגעכאפט זיך הענט בײדע םיט
 פון אויפברויז םאציא^ן דעם פארקערעװעז צו כדי אנטיםעמיטיזם

 איז עם טיפער װאם איד־ן. צו האם פון ריכטונג דער אין מאסן די
 גע־ איז עם ברענענדיגער װאס קריזים, עקאנאמישער דער געװארן

ברוטאי^ער אאץ פויערים־פראגע, דער פון װאונד גרויםע די זוארן

 ערב ;באפעי^קערונג אידישער דער אויח רדיפות די געװארן זײנען
 אוים־ אונגארן רומעניע, פריאן, אין אידן שויז איז מי^חמה דער

 בלוטיגע פון אטמאםפערע פאר׳םמ׳טער א אין לעבן צו געקומען
פאגראמען.

ממשות־ באפעםטיגן פון באדינג ערשטער דער אז ?צאר, איז עס
 א איז לענדער מזרח־אײראפײאישע די איז דעמאקראטיע די דע

 נישט קען עם אגראר־פארהע^טענישן. די פון רעפארם גרינטלעכע
 אונגארישע פאנעם, פוי^ישע פון הערשאפט דער צו םוח קײז נעמעז

 װערן נישט װעלן פויערים די אויב באי^רן, רומענישע און באראנען
 קען רעפארם אגרארע גרינטצעכע א יצאנד. םון באיצעבאטים די

 ב^וטיג איר אין זײנען װאם ק^אסן, די דורך נאר װערן אדורכגעפירט
 איז דערצו ארבעטער. און פויערים די דורך פאראינטערעסירט,

 5זא מ^וכות מזרח־אײראפײאישע די םון מאכט די אז נויטיג״ אבער
 5פא דעם אין נאר פא^קם־מאסן. ברײטםטע די צו געהערן טאקע

 זײן נעמען װעט ^אנד מזרח־אײראפײאישן יעדן פון פאלק דאם װעז
 באקומען דארט דעמאקראטיע װעט הענט אײגענע זײנע איז גורא

ממשות. א
 אין ^ענדער די איז פא^יטיק אויסער^עכער דער פון פראגע די
 דער מיט פארבונדן ענג אבער איז סאװעטךפארבאנד פון שכנות
 רע־ סאציא^ע די פון און פאיציטי? אינער^עכער דער פון פראגע

 אין אעבן װעצן מאוכות מזרח־אײראפײאישע די אויב פארמען.
 זײן שוין אצײז דאס װעט סאװעטן־פארבאנד, מיטן פרײנטשאפט

 פאצק, פון רעגירט װערן מיצוכות דאזיגע די אז סימן, בעםטער דער
 און דעה די פארצוירן דארט האבן כוחות רעאקציאנערע די אז

 פון שכנות אין ^אנד איז נישט װעצכן אין אויב פארקערט, השפעה.
 אן אננעמען פאציטיק אויסערצעכע די װעט םאװ;גטךפארבאנד

 אז ראיה, גוטע א זײן שוין א^ײז דאם װעט קורם, אנטי־םאװעטישן
 פאצקם־ ברײטע די װארצצען. געשצאגן דארט האט רעאקציע די

 אצע האבן באצקאן־צענדער און אונגארן רומעניע, פויצן, פוז מאסן
 עקא־ ברידערצעכע דורך ^אגע זײער פארבעסערן צו אויסזיכטן

 סאציא־ שכנות׳דיגן דעם מיט באציאונגען פאציטישע אוז נאמישע
 ^ענדער דאזיגע די פון קצאסן רעאקציאנערע די צאנד. ציםטישן

 באציאונגען םרײנטשאפטצעכע אז מורא, אײן אין הײנט שוין צעבן
 פאצקס־ די פון מאכט די שטארקן װעצן םאװעטךפארבאנד מיטן
ארענע. פאציטישער דער פון זײ אראפשװענקעז דערמיט און מאסן

 םא־ דעם מיט צענדער מזרח־אײראפײאישע פון פרײנטשאפט
 םון שטאנדפונקט פון נויטװענדיג דורכאויס איז װעטךפארבאנד

 נוגע איז װאס ענין, אז איז עם װי פונקט װעצט־דעמאקראטיע, דער
 ^ענ־ אצע די איז אז װעיצט, דער אין דעמאקראטיע פוז צוקונפט די

 זאצן װאם רעזשימען, דעמאקראטישע װערז אײנגעפירט זאצז דער
 גרינטצעכע אויףי און פאצקם־מאםן ברײטסטע די אויח שטיצן זיך

רעפארמען. םאציאצע
 דעמא־ פון קױם דעם פאר פארבאדינגועען דערמאנטע אלע

 עיקר׳דעע די אויך א5ממי זײנען ^ענדער אײראפײאישע איז קראטיע
 נאך־מצחמה אין אידן פון צוקונפט גציקי^עכער דער פאר גאראנטיעם

 טויט, צום װערן דערשטיקט װעט רעאקציע װאו דארט אײראפע.
 נישט קײנמאצ אנטיסעמיטיזם פון זריעה פאר׳סמ׳טע די אויך װעט

אויפגײן.
 אײראפע אין אידן פון צוקונפט דער בנוגע אויםפירן אונזערע

 נאר אפטימיזם, בארעכטיגטן מיט אנםילן בלויז נישט אונז דארפן
 אונ־ פון קױם דער :פציכטן דריעענדע אונזערע אנצײכענען אויך
 םאר קאמף אין כוחות אצע אנצושטרענגען אונז מאנט פאצק זער
 פון באפעםטיגונג דער פאר און ^צחמה דער איז נצחון שנעצן דעם

מצחמה. דער נאך פראגרעס


