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קאלעם דזש. מאריס ׳פון געצײכנט הילע



— אײנשטײן פראפעסאר מיט אײנשטימיג זײט איר אויב

סאװעט־רוסלאנד צו דאלאר־גרום א שיקט
״ «

 אמע־ דעם פון באגריסונגען מיט טאװל דעם אונטערשרײבן מעט איר װאס דעם דורך
 אײנ־ יאײער באװײזן אמבעםטן איר װעט רוסלאנד יפון פעלקער לי צו פאלק ריקאנער

אײנשטײן. פראפעסאר מיט שטימעקײט

אונטערשריפט. אײער מיט אינאײנעם דאלער א בײצושטײערן געבעטן זײט איר
 דרינגענד איבערשיקן און 'אײנקויפן אויף װערן יפארנוצט װעט געלט געזאמלטע דאס

 קאנצענ- און קליידער װארעמע מאטעריאלן, כירורגישע און מעדיצינישע נויטיגע
שפײזן. טרירטע

 גע־ אונזער פאר קלעפ מעכטיגע דערלאנוגען סטאלינגראד פון פארטיקדיגער די
װאונדן. זײערע הײלן כאטש מיר דארפן — בלוט זײער גיבן זײ זיג. מײנזאמען

 פראנט אױפן קעמפן װעלן דאלארן אײערע
מענטשהײט דער פמ פרײהײט דער פאר

I ■$------------פון םומע דער אויף מאני־ארדער) (אדער טשעק מײן אײך שיק איך

I מײן שטעלט־צו און גוט אזוי זײט הילפס־פאנד. רוםישן צום בײשטײערונג מײן אלם 
I אונטערגעשריבענע. די צו יאמען |

 j גאנצן א אײך שיקן אונז בעט אוונטערשריפטן, 20 זאמלען אלײן קענט איר (אויב
םקראל.)

נאמעז
I
אדרעם .

פון נאמען אויפן מאני־ארדערס) טשעקס(אדער די אויסשרײבן אײך בעטן מיר
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ד װאס אנ  חסל
אונז פ*ר מײגט
אײנשטײן אלבערט פון

קאלעם דזש. מארים יפון געצײכנט הילע



 זוי טאקע און אמעריקאטער װי פארשריט, מענטשלעכן פון פריינט י
I I מיר װאס אלץ מאטיװן.בײצושטײערן שטארקסטע די מיר האבן .אידן 

פרײהײט. פאר פאלק רוםישן דעם פון קאמף צום נאר קאנען {

 האט יארן פיל פון משך דעם אין אנהויב. םאמע פון קלאר זײן לאמיר
 פאלק רוסישן דעם פון דערגײכונגען די װעגן פארפירט אונז פרעסע אונזער

רעגירוטג. זײן און
אר־ און געארבעט האט רוםלאטד אז אלע, זוײסן הײנט־צו־טאג אבער

 אײפער זעלביגן דעם ימיט װיסנשאפט פון פארשריט דעם פאר וױיטער בעט
 איצטיגער דער אין אויפטוען אירע דורך און לאטד. אײגן אונזער זוי

 זאכן גרויסע אויפגעטאן האט זי אז באװיזן, קלאר פוטקטיאזױ זי האט מלחגגה
 אנפאנג־ שװאכער א פון געביטן. טעכנישע און אינדוםטריע־לע אלע אויף

 געװען יאר 25 לעצטע די אין אנטװיקלועג איר פון טעמפא דער איז שטופע
 געשיכ־ דער אין דערצו פארגלײך קײן נישטא כמעט ם׳איז אז ריזיגער, אזא
טע.

 אר־ פון טריאומף דאזיגן דעם באטראכטן צו פאלש געװען װאלט עס
 פעלד פאליטישן דעם אויף דערשײנונג. אפגעזונדערטע אן װי גאניזאציע

 דעם אויף באמיט זיך מלוכות, גרויםע אלע פון רעגירונג, רוסישע די האט
 זי זיכערקײט. איטטערטאציאטאלע שאפן צו אופן קלארסמן און ארנטלעכםטן

 ביז פאליטיק אויםלענידישער איר אין ציל דאזיגן דעם צו געגאנגען איז
 אנ־ די װען מאמענט, דעם ביז פאקטיש — מלחמה דער פון אויסברוך דעם

 קאנצערט, אײראפײאישן דעם פון אויסגעשלאסן גראב זי האבן מלוכות דערע
טשעכאסלאװאקיע. געגן פארראט דעם פון טעג די אין

 פאקט אומגליקלעכן דעם שלייםן צו געצװאונגען געװען זי איז דעמאלט
 געמאכט איז פארזוך א אז אמת׳ שענדלעכער א ם׳איז װײל דײטשלאנד, מיט

מזרח־צו. אטאקע דײטשער דער פון מאכט די אויסצוקירעװען געװארן
 האט לענדער, מערב די פון רעגירונגען די צו קאנטראםט אין רוםלאנד,

 צו הילף אנגעבאטן האט זי שפאניע; פון רעגירונג געזעצלעכע די געשטיצט
 בא־ די שטארקן פון שוילד די געמדאגן נישט האמ און טשעכאםלאװאקיע

 קאן רוםלאנד יקורץ׳ אװאנטוריםטן. יאפאנעזער און דײטשע די פון װאפענונג
 אזיסלענ־ פון געביט דעם אויף אומגעטריישאפט אין װערן באשולדיגט ניט

 לאיאלע און מעכטיגע איר דערװארטן גייר קאנען .ממילא פאליטיק. דישער
 זיכערקײט׳ אינטערנאציאבאלער פון פלאן פראקטישן א פאר קאאפעראציע

 און ערנסטקײט זעלביגע די געפיגען מלוכות אטדערע די אין זועט זי אויב
װילן. גוטן

רוסלאנד: אין פאליטיק היימישער דער זועגן באמערקונג אײנציגע אן
 פאליטישער שטארקער א פאראן דארט ס׳איז אז לײקענען, צו טישט ס׳איז

 פון מאכט די ברעכן צו כדי געװען, נויטייג מסתמא דאס איז טײלוױיז צװאנג.
 אויסלענ- פון לאטד דאס באשיצן צו און קלאס הערשטדיגן געװעזענעם דעם

 פארװאנדלען פון אויפגאבע שװערע די דורכצופירן כדי און אטגריף; דישען
 גע- טישט — פאלק צוריקגעשטאנען ׳קולטורעל און פאליטיש־אומװיסטד א

פארגאטגעטהײט דער פון טראדיציעס' טיף־אײנגעװארצלטע אלע אויף קוקט

 זיך ;טעם איך ארבעט. פראדוקטיװער ארגאטיזירטער פון מלוכה א אין
פראגן. שװעדע אט־די װעגן אורטײלן צו רעכט דאס נישט

 מעכטיגן א געגן פאלק רוסישן דעם פון אײטיגקײט דער אין אבער
 געמײטשאפטלעכן מעכטיגן א פון ,אויסדרוק דעם איך זע דרויסן 'פון שוטא
 און קרבטות אומבאגרעױצטע דורך דערגרײכטע דאס פארטײדיגן צו װילן

 פון זיכעריקײט עקאנאמישע די אז געדענקען, אויך דארפן מיר מסירת־נפש.
 פון קראפט פראדוקטיװער דער פון אנװעטדונג עקאטאמישע די און יחיד דעם

 זאל מען אז געפאדערט, האבן װאוילזײן געמײנשאפטלעכן דעם פאר לאטד
 פרײ־ פערזענלעכע ׳די — פרײהײט פערזענלעכע מאם געװיםע א זײן מקריב

 קײן טישט אטטהאלט זי אויב ממשות, קײן נישט אײגטטלעך האט .װאם הייט,
זיכערקײט. עקאטאמישע מאס

 רוס- דערפאלגרײך אויםערגעװײטלעך װי באמראכטן לאמיר װײטער,
 איטטעלעקטועלע דאס אנטװיקלען פון געביט דעם אויף געװען איז לאטד
 פארשפרײט װערן ביכער בעסטע די פון אויסגאבן ריזיגע פאלק. פון לעבן

 א איז דאס און ;חשק -גרויס מיט שטודירט און געלײעטט זוערן און אומעטום
 בא־ געװען טעטיגקײט ׳קולטורעלע יעדע איז יאר 25 מיט צוריק װאו לאטד

 פריװילעגירטער קלײטער זײער דער פון שיכט ודיטעם זײער א אויף שרעטקט
באגרײפן. קוים זי קאטען מיר װאס רעװאלוציע, א איז דאם מיטדערהײט.

 אטט־ ׳און באזוטדערער פון פאקט א דערמאנען דא לאמיך צולעצט,
 דורכגעפירט איז רוםלאנד .אין אידן, אוטז פאר װיכטיגקײט שײדעטדיגער

 די פאר גלײכהײט װירקלעכע טאקע טאר פארמע״לע׳ בלויז ־טישט געווארן
 מיט צילן ״גלײכע גרופן. קולטורעלע און נאציאטאליטעטן פארשײדטסטע

 א טאר פראזע׳ לײדיגע קײן טישט איז בײטראגן״ גלײכע און רעכט גלײכע
לעבן. װירקלעכן אין אנגעװעטדט ׳װערט װאס סטאטדארט,

 עטלעכע—איצט הײטט־צו־טאג. איז זי װי רוסלאטד װעגן אלץ איז ידאם
 איז זי אז פאר, זיך שטעלט אונז. פאר מײטט זי װאס דעמ, װעגן װערטער

 קאנטי־ גאטצער דער כמעט ׳װי הארדעס, דײטשע 'די דורך געװארן באזיגט
 אין מיר — געװען מיר װאלמן װאו איר. פאר געװארן באזיגט איז נענט

 איבע־ קײן האבן טישט דארף מען אז רעכן, איך אמעריקע? אין און עטגלאטד
 זײער אין געװען װאלמן מיר אז זען, צו פארשטעלוטגס־קראפט ריג־גרויסע

לאגע. טרויעריגער א
 בלוט־היטט דייטשע די װאלטן רוסלאנד אן אז איך. דעטק פערזענלעך

 גע־ אים איצט אפילו װאלטן זײ אדער ציל, זײער דערגרײכט געװען שוין
דערגרײכן. קאטט

 בלײבן צו װילן דעם פון אויסדרוק אן װי מער נישט דעריבער ס׳איז
 בכוח נאר זײטען ימיר װאים אלץ, רוסלאטד פאר מאן זאלן מיר אז לעבן,

 פארלוםטן גרויסע די װאם פאקט, דעם פון אפגעזען איז דאס מאן. צו
 קינדער׳ אוטזערע און יאוטז אויף ארויפגעלײגט האבן פאלק איר פון לײדן און

 אויב לעבן׳ אונזער פרן שעזז יעדע זינען אין זזאבן אים מוזן מיר װאס חוב, א
זעלבסט־רעספעקט. אײגעטעם אוטזער אטהאלטן װילן מיר

 אוטזער געבן און חוב אט־ז־עם מיט אײטקלאטג אין האטדלעז לאמיר
רעליף״. װאר ״ראשיען דעם פאר קאהנםיל אידישן צום שטיצע פולע ' ' x »

האט רעליף װאר ראשיען פאר קאונסיל אידישער דער װאם פאלקם־באנקעט, דעם אויף געהאלטן האט אײנשטײן אלבערט װאס רעדע
נױ־יארל. קאמאדאר, האטעל אין ,1942 אקטאבער, -טן25 דעם אים, לכבוד דורכגעפירט


