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.פאקטארען היסטארישע איהרע אץ ווירט^אפט יורישע די
 פאלק יודישען פין לעבק ̂*פאלןטיש אין ץקאנאמישע דאש

 געשיבטע דער אין גלייכען זיין עט האט וואם ערשיינינג, אזא איז
 רעש דורכקוקען ווזנלען מיד. צי נאציאנאן. אניראפעאישע די פון

 פערברענגען יודען וואס^די צייט דער פין )הקיפה( פעריאד ערשטען
 יורישך הנינטיגע די דורכנעהמען וועלען מיד אדער אייראפא, אין

 — אויפו&בען און פראגק ברענענדיגע א־הרע מיט וערקליכקייט
 גאנץ א האט לעבען יודישע דאם אז איינזעהען, אלץ מיד וועלען

 נאך פון ניט ווי״ישען מיר חאראקטער. אייגענארטיג^ן בעזונדערען
 נ־ א וו ע נ י י א אין אוועק זאל לנןבען נאנץ זיין וואם פאלק. אזא

 פון לעבען ראם ווי אנרערער, יאנדאיןדער איין פח ן נגע עדו ד
. פאלק יודישען

 אייביגע די : ס׳הגיסט פאקט, מין אזא פערשטעהן צי פ׳איז
 )קאטשערוניקעס( נאמאדען־גרופע ס׳איז אוועלכע ביי וואנדערונג

 אדהר טרייבען ?וקסיסטענץ איהר פין גיפא בעדינגונג^ן די וואם
 אנדערן. אויפ׳ן ארט איין פו! איגערוואנרערן זאל זי אז ד^רצו,
 מיט מיגיאציע יורישך די פערגל״כ^ן ויט ראך קען מען אבער

 נע־ קיטט ן ע ד א מ א נ די ביי . נאמאדעןוואוריב־י־גג^ זעלב^ א
 טערי-־ ר ע ג י ד נ ע ט ש א אויף נו ו.-אנדער*י4איבן די פאר וויינטליך

 אוים זגי קומען המיר אין אנד^רן, ד?ןס אין געגענד איין פין טארןע
 זיך זי״י חזר׳ן יאהר אלע אין יאתר, פון צניטען בעשטימטע אין

 האבען אבער ן ד ו י די ביי מארשחט. בי^שטימטען א לויט איבעד
 טעריטאריע ע י י נ א אויר מאל ס ץ ד ע י אנ׳איבערוואנדערונג מןד
 די אפילו האט "גלות" יודישער יער אז זאגען, ניט נאר קען מזין

 דער אין ווניל ;ירונג, נאטאדען־וואנו א צו עהנליכקייט מינרפטע
 שוין פאלק ׳יודישזג דאס האש לעבזנן זיין פון עפאכע אי״יראפעאישער

 צונויפ^ געהאט איהם האבען אם1ו פערים אלע צוריסען לאנג גאנץ



 אלעבק געפןה־ט און לעבען, נאמאדען מיט׳ן מאל א נעבונדען

. נאציאן אבעזעצטער פון
 הים־־ גענצעם זיין פאר אונז זיך שטעלט דעפטוועגען פון א־ן
 וואנדערוגגען. אייביגע פון פילר א אלם לעבען, טארישע

 י1אז אויף ;הכלל מן יוצא א איז עישיינונג די ווןפיעל אייף און
 אונער־ לחלוטין צניט לעצטער דער צו בה געבליבען זי אה' פיעל

 וון דעם, מיט צייט איין אין וויעדער,— אייגם. איז דאם ערט.1ק
 אנדערער דער אין לאגד איין פון איבערטראגען זיף פלעגען יודען די

 אייביגע גרופע יודישער דער פון אינערהאלב פארקומען פלעגען
 ווי לעבען. יוןרטשאפטלןכען איהר פון .געבי-י אין ן ע ג -ג ו ר ע ד ג ע

 געווען גורם האבק רואם אורזאכען דן פארשק צו ארים אה וויכטיג
 נאציאן, יודןשער דער פון איבעי־וואנדערונגק היסטארישע די צו

 עקאנאמישען אלגעט״נעם אין ענדערונגען די טיט צוזממענהאנג אין
 זניט/ אנדער דער פון דערווייזק צו און — אייראפא, פון לעבק

 קדערו־ די צו גקוק גורם אורזאכען די אט דאם האבק עזרי וון
. עקאנאמיק יודישער דער אין גנען

 טןעף נאך אונז נויטיגק אומשטעגדק אנדערע אויב גור
 — לעבק, יודישק פונ׳ם פערגאגגענהייט די אין אריינצוקוקק

 וועגק יענע בעגרןנדק צו טיפער בעדערפעגים אונזער איז דאם
 — יודען־פראגק דער פון לעזונג רעאלער דער צו פיהרען וואם
 הןפטארישע א אויף אלם אן ווייזען פועלי־ציון מיר וועלכע אויף

.פאלק יודישק פאר׳ן נויטווענדיגקייט
 מאמעג־ איינצעלנזג אויף אבשטעלק ניט דא זיך וועלק מיר

 דער פון בןלד אנ׳אלגעמיינ^ם אנריסעווק פרובק גור וועלק מיר טק,
 גרונד־ יענע אויפדעקען און עגטוויקלונג ווירשאפטליכ^ר יודןשער

 ענטוויקלונג דאזןג^ די איז אייגפלוס זל^ר אוגטער וואם אוחאכק
פארגעקומען

 ידישער דער פון פעריאד אייראפעאישק גאנצען דעם אין
 אג־ מוזען מיר וועלכען אויף שטריך אי-ין מיר נןנפיגען עקסיסטענץ

 ד־שטריך^ ג ו ר ג היסטאריש־עקאנאמישען איהר אויף אלם ווייזק
 דעם פון טאריאליטעט ערן ט ןןקס דן איז דאם

 האלטק; זןך מיר דארפען פונקט דעם אט אן ק. ל א פ ן ע ש ן ד ו י
 .קומען צו כדי לעבען, יודישע ראם בעטראכטק געהמען מיר בעת

.בעשלןסונגען געוריסע צו
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 גרונד׳אייגענשאפט, טין אז$ האט תירטיטאפט יודישע די
 איהר. פון ניט וומפען נאציאנען אנרערע פון ווירטשאפטען די וואט

 איינענ־ עלזא ז? האבען פאקטארען היפטארישע פערשיעדענע די
 יף1א אין אייגענשאפט, דאדגער רער דורך דורכגעשלאגען ארטיג

 גאנצען דעם פין גאנג אייגענטימלןכען דעם צו ג^ווען גורם אופן אז^
.לעבען היפטאריש^ן יודישען

 גיט האט וואס אנאציאן, אז קלאר, אוני ווערט כל קודם
 געקענט ניט עם, ט הצם האט, טערןטאריע, שטענדןגע קיין געהאט
 עי איז, דערפון פועל־יוצא רער ^ירדארבייטער־קלאם. איהר האבען

 גיט זענען נאציאן דער אט פון ענטווןקלונג די און עקסןסטענץ די
 נאציאנען- אנדערע אביפון המנגען זיי נור שטענדיגגג, זעלבסט קיין
 צוזאמענהאנג אין ניר געווען מעגליך איז יודען די פון קיום דער
,גרופע טעריטארןאלער אנ׳אנדער טיט

 יודישער חגר פון הויפט־בעדערפעניס די געווען אלזא איז וואס
 דיגר ט י מ זין ן ע ד נ י ב ו צ פ י ו נ ו צ :איז ראם ? עקאנאמיק

 אט פאלקסארגאניזם. ן ע ד מ ע ר פ א פון ט פ א ש ט ר י וו
 געשפיעלט זיך ס׳האט וואם הויפטליעדעל ראם איז שטרעבוגג, די

 הים־ דעם פאר זיך מיט־שטעלט ד ל^^ן, יורישך אין אינוועניג
 יודישער רעב פון פאקטאר ען ד נ .ילןרע פיט א טאחשזגן •

.ווירטשאפט
 ;נאציאגען טערטארןאלע אנד^רע ווי היפך חגר פונקט

 פון פעריאד ן ע ט ש ר ע חגם בעת אלמן, ז:.י ווי היפך, חגר פונקט
 געמוזט יודען די האבען לעבען, היפטארישען און עקאנאמישען זגיער

 ארוטיגען מיט׳ן זיך אפימילירען צו כוחות אלע טיט בעמיהען זיך
 יודען די וון מיר זעהען עזוי איהם< אין ז!ץ צושטעלצען צו לעבען,
 אפיטי־ געשטימט עקסטעריטאריעליטעט זמער צוליעב געווען זענען

 פא־ שפעטער אין הינזןכט, עקאנאטישער אין ערשט צו ליאטאריש,
 פערווירק־ צו געלונגען זי״י איז וומט ווי — קולטורעל. און ליטיש
 פראגע, אנ׳אנרער איז דאם — לעבען אין שטרעבונג זייער ליכען

 געש^ דעראפימילירענדערפאקטאר האט אלענפאלס
 יורישער רער פין עוואלוציע חגר אין ראליע וויכטיגע א פיעלט

. עקאנאטיק
 זיך האט אפימילאציאנם־שטרעבונג אינערלןכע דאזיגע די

 האבען עם וואם לאגע, רער מיט רעכענען נאטןרליך געטוזט
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 די ס׳האם וועלכע צו — נאציאנען טעריטאריאלע דל פערנומען
 די מאטען, יודןשע דן פון שפאדענןם די נעגען— געצויגען יודען

 פעלקער טעריטאריאלע די פאר איז יודען די ט מי אטימיליאציע
 אחלק אז ,דעם מיט נעשמעקט זני האט עם דעץ געווען, קרבן א

 די לטיבה אטלאזען זני זאלען גיטזןר מאטעריעלע זניערע פון
 וועט זני אז ,האפען געקענט אלזא האבען יודען די ,פרעמרע

 דענסטמאל נור סביבה ארומיגע די אין אריינצודרןנגען נעליגגען
 פארגעשטעלט האט געבראכט האבען זני וואט נוצען דער רוען
 ל. א פ א נ א מ ן ע ש י ם א נ א ק ע ן ע כ ן ל ר ן ט א נ מין א זיף מיט

 האבען ווערען, צינעלאזען בכלל זאלען יודען דן אז דעם, צי
.בעדערפניסען ברענענדמע דרינגענדע נור געווען גירם אלענפאלם
 וואט ,נוצען דעם פון פערשווינדינג מינדעסטער דער ביי

 שטרעבונג דן ענטשטעהען געמוזט האט געבראכט, האבען יודען די
 פון אטניל קריגען זאלען יודען די אז ,צודערלאזען ניט מעהר

 האט עם זני. ארויסצושטייסען נאנצען אין ה. ד. לאנד׳סרוחים; די
 פאקטאר איזאלןרענדער היסטארישער דער בעווהען זיך
. ווירטשאפט יודישער דער פון

 ווןרקונג דן גענומען זןך האט עם וואנען פון קוועלע די אלם
 און נאציאן יודישע דן איזאלןרט האט וואם כח, רעם פון

 אינערליכער$זםןמיליאציאנם־שטרעמונג- דער געגען אלזא געווןרקט
 די פעלקער, טערןטאריאלע איומיגע דן פעררעכענען מען מוז

געזעלשאפט. ע כ לן ער ם אוי
* * *

 די אויף אגג?ווהען קורץ דא האבען מיר האם ראם שוין
 האבען וואס כחות פערשיעדענע דן פון בעצןהונגען געגענזטטיגע

 שוין קען - נאציאנען אנרערע די און יודען דן צווןשען געווירקט
 אוננארמאלען דעם פון ערשנינונגען די פאר ערקלערונג אלם דןענען

 אויף בי? נאך יוערט וואם ,זעלבסטבעוואופטזנין נאציאנאלען
 יוד דער אז .וועלט יודישער רער אין בעמערקט טאג הנינטןגען

 געד־ויערט ראם האט ,נאציאנאל גערענקט יא אין עם ווען מוין האט
 דרויסען. פון געשטויסען איהם האט מען וואנען בה לאנג, אזוי נור
 טעריטאריאלע דן פון נאציאנאלהם געזונדער נארמאלער דער

איי באדענלאזעקייט דן .נעווען פרעמר איהם אח נאציאנען
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 באדעג^ דער צו ברעננען געמוזט האט לעבען ׳:ווירטשאפטליכ^ן
 י רעם אין אויך און לעבען גיישטןג־קלטורעלען אין לאזיגקגיט

.בעציהונגען אינטערנאציאנאלע די צו נוגע ז*ם׳א רואם
7^ . •י

*
 די וועגען *פראג• דער צו איבערגעהן וועלען מיד איידער

 קומט ,עקאנאמיק יודישער דער פון ענטוויקלונג רער פון .אירזאבען
 די פון .בעציהוננעז געגעמייטיגע די בעשטימען צו אויש נאך -אונז

 דער אין ארויכגעווהען היסטאריש דך האבען וואם ב^קטארען,
 זי״י פון וועלכער אנווייזען געשיכטע, יודישער דער פון גלות־עפאכע

 יודישער דער פון ג נ ו ל ק י וו ט נ ע די אויף נעוררקט מעהר האט
 אורזאכע די אלם האלטען מען דארף עי פון וועלכען און ווירטשאפט,

. אייראפא איבער זיך ארומוואלגערן יודישען אייביגען דעם פון
 ,פאקטאר איזאלירענדער דער האט צי :דך פרעגט

 געקענט פעלקער ארומיגע די פון עיט דער פון געווירקט האט וואם
 יודישער דער אין ן ע ג נ ו ר ע ד נ ע אח ניט וועלכע צו זיין גורם

 דין אלם .געקענט ניט עם האט ער נלין, ? פאלקשווירטשאפט
 איירא- רעם אין וועזענטלעשטען דעם ,אמת—רעזולטאט ■איינצעען
 די פעררעכענען מען קען געשיכטע, אונזער פון פעריאד פסאישען

 דער —. אנדערעי דער אין לאנד איין פין ע י צ א ר ג ן ם ע
 געענדערט ניט האט און בעשאפען ניט האט אר1פאק איזאלירענדער

 י^1ד4דרינגענד^ אוז שטייף נור האט ער ;עקאנאמיק י.ךישע •די
 נויטיגקגיט דן פארביי ס׳איז ווען דאן יודען, די ן ע וים ט ים ע ג

 שוין האבען נאציאן איינגעיארענער דער פון טמלען ווען :די אק
 .אויספילען פלעגען יודען די וואס ,ארבץם די אויספילען געקענט

 בשום מען קען יודען, די פון לעבען עקאנאמןשען צום בעצוג אין
 די אויף געיוירקט האבען וואם , כהות די פעררעכענען ניט איפן
 כהות, שעפפעהשע ,שאפענדע זלם - אויסען, פון יודען

 שטת אנאנדער אויף ן ע ג א טר ע ג ער ב י ר א נור האנען עי
 .טעטיגקייט ווירטשאפטליכעי יודישער דער פין פעלד גאגצע ראם

 קיין ניט געווען איזאליאציע די אי! ווירטשאפט יודישער דער אר6
. כח ר ע וו י ט א וו ר ע ם נ א ק א נור , נראגרעשעוער

א וו ע ׳ נ א כפק שום אהן , כה א אלם אבער: פערקעהרט
 עקאנאמישע ראם ן ע ש ר ע נד א ר ע ב י א פלעגט וואס ר, ע נ א י צ ו */
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 )אין ,איהר אין ארויפרופען עפאכע איין אין .יודען די פון ל^בען
 עפאכע אנדער דער אין און —,קלאפען נייע יורען־גרופע( דער
 זאלען יודען די אז עקאנאמיק, איהר פעראיינפאבען ווניט אזוי

 האל־טען כה מין אזא אלם — נור קלאם ן יי א פון כמעט בעשטעהן
 ארוים^ אין וואם אפימןליאציאנם־שטרעמונג, די מיד

*־גרופע יודען דער פון לב א ה ער נ אי פון גענאנגען
 תמיר■ האט פאקטאר )אסימיליאציאגער( צופאסענדער דער
 איהר מיט יודען-־גרופע די צונויפצובןנדען עקאנאמיש געשטרעבט
 פון חאראקטער דער ווי אזוי און ,גרופע טעריטאריאלער ארומיגעד

 זיך האט נאציאנען דאזיגע די ביי סטרוקטור ווירטשאפטליכער ־דער
 לריט אי ארט, דעם לויט אי געוועכפעלט אג׳אבהאלט אהן
 כ־ ע וו ע ג גיטווילענדיג ווילעגדיג אויך דך האט—צייט דער

 דן■ א־ויך ,בעדינגונגען אויסע-ליכע די אט פון אבהענגיג ט, על ס
 פאקטאר אכימילרענדען פון איינפלום אונטער׳ן .עקאיאמיק יודישע

 "אינעי־ליכע די פון צופאסונג שטענדיגע די פארגעקומען איז
 נ נ ו ם א פ ו צ דער אין אט און .אויפערליבע" די צו בעציהוננען
 דער פון ג ונ יקל טוו ג ע היםטארישע גאנצע די בעשטעהט

.ותרטשאפט יודישער
 פאקטארען די אט פון יעדערער דך פלעגט געוומנטליך

 וו.ירט־ דער ווען )צייטען( פעריאדען די אין בעזונדער. אר־ויםווייזען
 ארומיגע די געבראכט האבען יודען די וואם נוצען, שאפטליכער

 זיך האט מדרגה, העכסטער זיין צו ביז דערגרי״יבט האט פעלקער
 נ_עם' א י צ א י ל ן מ י ס א פון ודרקונג די פאנאנדערגעבליהט

 *אוג געווען איז איזאליאציע דער פון ווירקונג די און ,עלעמענט
 מעלכער־ פון ענטוויקלונג עקאנאמישע די אבער ווען .בערייטענד

 רער אז ,דעם צו געבראכט האס גרופע טעריטאריאלער אי! ניט
 זאל געהאט האבען יודען דן וואם מאנאפאל, ווירטשאפטליכער

 ררסטארישע דן אויף ארויף איז דענסטמאל — ווערען פערניכטעט
 געגעבענעד רער פון זייט דער פון איזאליאציע דרינגענדע די סצענע
 די געווארען בטל נאטירליך אה מאמענט אזא אט אין .באציאן

 דער אט אום דען ;פאקטאר אכןמילאציאנעם דעם פון ווירקינג
 נזיטווענדיגע א אלם עקפיפטירען, מוז ווןרקען קענען זאל פאקטאד

 אויפקומען זאל עם וועלכער צו אנ׳עקאנאמישעסביבה, בעדינגוננ,
פכיבה. עקאנאמישע אזא אט צוצופאפען. זןך פאלק יודישען דעם
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 אסימיליא- דער און — עקסיפטירט נים מאמענט יענ^ם אין האט
.סצענע פון אראב איז פאקטאר ציאנער

 ו־י צ ך י ז האט ן ע ר א ט ק א פ יי וו צ וי אט פון
 יודישער דער פון גיעשןכטע די גוןפגעשטעלט

 עט י צ נא י אטב ק פערשיעדענע די יק אט אנ ק ע
 אורזאכעןפוןדיאל^ זענעןגעוועןדי ע ר ע יי ז

 ב ל א ה ר ע נ י א אומוואנדלונגען און ן ע ג :ו ר ע ד נ ע
 צונויפ' היסטאריש די אט ט. פ א ש ט ר י וו ר ע ש י ר ו י ר ע ד ן ו פ

 ־ עי ב י א די וואס דאם נעווען לרם האבען נגען בעציה געשטעלטע
 ויאט מדרגה, צווייטער דער פץ אורזאכען די אורזאכען, ע דיג

 זאלען — לעבען עקאנאטישע יודישע דאס אויף געווירקט האכען
 ן ע ד גי ש ר ע ט נ ו א שאדף אזוי זיך און ג י ט ר א נ ע ג י* א אזוי זיין
 ערי־ ט די פון עקאנאמיק דער אין מאמענטען אייגענע■ די פון
.נאציאנען ע ל א י ר א ט

.נאציאנען נארמאלע פון תירטשאפט די בעת
 ן יי א אין ענטווןקעלט זיך האט און ענטשטאנען איז א(

; ארט ן ע ב ל ע ז מ ע ד וןא
 )שטעג־ אונפערענדליכע די צו• לכתחילה : צוגעפאסט זיך ב(

 צו דער־נאברעם און ,בעדינגונגען ־היסטארישע נאטירליך דיגע(
 ן גי ל א זי וואס בעדינגונגען, סאציאל־עקאגאטיש:; איהרע

;בעשאפען האט
 שדיפערענצ:ר אק ענט־ויקעלט אנ׳איהאלט אהן זיך ג(

 ־ א ר פ דעמזעלבען און איין לויט קלאסען אויף )צוגליעדערט(
 יודישע די האט — ,אופן )פארטש־יטליכען( ן ע וו י ס ע ר ג

ווןרטשאפט.
 פ'ן שורה גאנצע א .אויף היסטאריע איהר דורכגעמאכט (1

טע.ריטאר,יעם; .יעדענארטיגע ש ר ע פ
 ;י נור ,נאטירליך־היכטארישע צו ניט דך, צוגעבאסט (2

 גע־ בעשאפען אייך זענען וועלבע ,בעדתגונגען יטליכע .>עלש גע
 ענטתיק■.־ ווירטמאפטי^יכער ר ע נ ע ג יי א ר ה י א רורך ניט ווארען

,אין ,פעלקער ע ר ע ד נ א פון ענטוויקלוגנ די דורך נא לונג *
 בסדר, דך( )ענטוויקעלט עוואלוציאנןרט ניט קגינטאל האט (3

ארןפ;רע^ אווירטשאפט פץ געווארען פעראיינפאכט זי אין אשאל
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 וואש אווירטשאפט, אויף קלאם־וה יף1א אצוטמלטע ־צירט^,
 זי האט וויעדער אמאל און ,נור קלאם ן יי א פון כמעט עיעשטעהט

,קלאסען אויף צוגליערערט יי נ ם א ד פון זיף
 געבראכט וואם נור דא האבען מיר וראם סכעמע, קורצע די

 בעשמג• זאל וואם אילוסטראציה אלם נור ניט אונז פאר דיענען קען
 צי.י־ וואם שטריכען בעזונדערע די רעזיומןרען בולט׳דיג און .בארליך

 נור — יורישער, ניט דער פון ווירטשאפט יורישך די אוים בענען
 פון רינגעלעף לעצטע די אז אנצוווייזען, העלפען נאף אונז וו^ט ?זי
 יפגעבונ־1צונ ענג זענען , (3 אץ ג( פינקטען די ,רמהען במדע די

 ווי אזוי און (.1 און א( פונקטען די .גרונדאורזאכען די טיט ■דען
 • ד א ג די ,ה. ד. ג( טעזים ,דער ארוים קומט א( טעזים דעם פון

 פון ארוים קומט אזוי געזעלשאפט, רער פון דיפערענצירונג מאלע
 איי עוואלוציע ע ל א מ ר א נ נ ו א ה. ד. (*3 טעזים רער (1 טעזים

 ענטהאלט וואם פאלק, יודישען רעם פון קלאסען־צוגליעדערונג דער
 טיר וו^לכע ,ערשיינונגען קרענקליכע יענע פון קערנער די זיף אין

.ל^כען יודישען היינטעען דעס אין בעמערקען
 איד נאציאן נארמאלער א ביי האבען מיר ודפיעל יף1א

 - א(, )פונקט טעריטאריע ן יי א אויף ענטוויקלונג ווירטשאפטלןכע
 איהרע טיט אנהמב צום צונויפבינדען זיך זי מוז פיעל אזוי -א^יף

 און ;ב'( )פונקט בעדענונגען*עקסיםטענץי נאטןרליכע אביעקטיווע
 פראדוקטיוו־קרעפ־ איהרע פון ענטתיקלונג די שאפט פיעל י1אז אויף
 ע ל א ם ר א נ די — בעפעלהערונג דן?ר פון וואוכם דער און טען

 דעם גאנצען אין ענטשפרעכט וואס (,ג טיופונ) קלאםען־נרופירונג
 די . באדם עקאנאמישען פעסטען ליכען, “אונפערענדע ,שטענדיגען
 אינ^רליכע איהר און נאציאן דער פון ענטוויקלונג ווייטערריגע

 הארמא. נעועסער א אין געפינען מוז^זיך דיפערענצירונג נא־מאלע
 פראדוקטיוו" די פון ענטוויקלונג רער פון שטופע דער טיט ייע

 ארי ט ערי ט א ביי נור דענקבאר עקאנאמיש אין און קרעפטען
.נאציאן ר ע ל א

 זיך טיט שטעלט וואם ,תירטשאפט ר ע ש י ד ו י רער אין
 אנ׳עקסטערי־ ביי ווירטשאפט א פון ביישפיעל קלאכישען א פאר

 זי וואם (פאקט/ דעם אין ין1ש מיר האבען—,נרופע .טאריאלער
 טערןטאריעם)פונקפ פון ה ר ו ש ע צ ג א נ א יף1א ענטורקעלט זיך האט

נאטירליכ•^ צו צוצופאסען זיף אונמעגליכקמט דיהיס::ארישע — (1
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 מוי ערדארבייטער דער ווי )אזוי . (2 ט )פונק , ■לעבענסבערינגונגען
 בייט און ארוס פאהרט וואס דער קען י1אז ,ארט איין אויף וואהנען

 אנויט־ אלם .עררארבייטער( קטן זיין ניט קיינמאל וואהנארט זיין
 צופאסונג די איז אורזאכע ערשטער דער פון רעזולטאט ווענדעער

 מעהר נאך און ,אלמן בעדעגונגזגן ג^זעלשאפטליכע צו נור
 ר ע נ ע נ יי א איהר דורך ט ן נ בעשאפען זענען וואם ,אזעלכע צו

וג א יענע ארויס קומט דערפון ענטוויקלונג. ווירטשאפטלןכער
 וועלכע ,ווירטשאפט יורישער דער פון דיפערענצירונג ע ל א ט ר א ג

 עקפטעריטארי־ די . (3 )פונקט פארמולירט אויבען האבען מיר
 גרונדאורזאכע די אלזא איז נאציאן יידישער דער פון אליט^ט

 י1אז זיך ענטורקעלט איהרע צוגלןעדערונג אינערליכע די וואס
.אוננארמאל

 אונז וועלען לעבען יודישען פון פאקטארען אנגעוויזענע די
 יורישער דער פון מאמענטען אייגיגע מאכען קלאר זיך זתעלפען

 אייגענארטיגע די בעלייכטען , פערגאננענהייט היסטארישער
 עי איז פלוג אין וואס תירטשאפט, יודישער דער אין ערשיינונגען

 צי מעגליכקייט די געבען אונז ררעלען ז:ן .פערשטעהן צו שווער
 האט וואם יוד^ן־נרופע די אז עם, קומט אזוי ווי פערשטעהן,

 איינהייט, טעריטאריאלע אנארמאלע פאלעסטינאאלם אין פיגורירט
 קלאס אמן ווי נור כמעט ,מיטעלאלטער אין פלוצלונג זיך בעווייזט
 ח^ראקטער רעם פערשטעהן צו העלפען אויך אונז וועלען עי ,ט־וחרים

ציוניזם. פון ווערטה און
 פון ענטוויקלונג די ערקלערען צו איבער מיר געהען יעצט

 האבען מיר וואם פאקטארען די דורך ווירטשאפט יודישער דער
. • .■אנגעווי;ען

 און רוימער די אראבגעקומען זענען יהידה קיין ווי נאכדעם
 עקס־ ,בעזיגטע די האט פראווינץ ארוימישע פאר איהר געטאכט

 א׳ויפצו־ געפרובט מאל אייניגע בעפעלקערונג יודישע פלואטירטע
 האבען פעראכזר׳ט .לאנד איהר פון זעלבסטשטענךיגקטט די לעבען

 כח זייער מיט נור ,בעפרייאונג זגיער פאר געקעמפפט יודען די
 איויפשטאנ- זמערע און רוימער די בייקומען געקענט ניט ז״י יהאבען

 צו כדי אופ׳ן. שטארקסטען אויפ׳ן געווארען דערשטיקט זענען דען
 אייביגע יודישע די פון מאל אלע פאר מאל איין זיך בעווארענען

 דער פין טמל גרעסטע די געצוואונגען רוים האט אויפשטאנדען,
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 ,פויער׳ן דיי פון טגיל א .הגימאט זגיער פערלאזען צו בעפעלקערונג
 דן פון אויך און ערד זייער פון נעווארען אבגערןסען וענען וואם

 .איטאליע קיין אוועק געמוזט האבען — פוחדים און בעלי-מלאכות
 אין מאל ערשטען צום בעווהען יודען דן דך האב?| דענסטמאל

 ענט^ אה פאר~די און .גרופע אנ׳עקסטעריטאריאלע אלם אייראפא
 נאר אין שוין קיום ומער ערהאלטען צו■ אווי וון פראנע, די שטאנען

.בעדינגוננען נייע
 זענען עררארבייטער יודישע דן ,געווען ניט אה ערד קיק

 עקסים־ אומגעענדערטע די צו זיך ן ע ס א פ ו צ ו צ געווען נעצוואוננען
 הןסטארישער דער ארויף איו סצענע דער אויף און טענץ־בערןנגונגען.

 נייען צום צוצופאסען דך כדי .ר א ט ק א פ ר ע ד נ ע ר ן ל י מ י ס א
 געמוזט ערדארבגיטערקלאם( )רער קלאס גאנצער דער האט לעבען

 דענראדןרט,- •ווירטשאפט■ יודישע די .פערשווןנדען •יודען דן ביי
... פעראיינפאכט ווערט און צוריק שריט א מאכט

 האט אסימיליאציאנם־עלעמענט דער וון מיר זעהען אווי
 און לעבען עקאנאמישען יודןשע דאם איבערגעאנדערשט

 .־ אגלות־פא׳ק אין נאציאן אנארמאלער פון יודען די פערוואנדעלט
 אויפ׳ן נעטרןבען ווייטער נאך האט צופאסונגס־ב^דערפנים די גור

 סביבה ארומיגע די דען געהן(, )צורןק ,דעגראדאצןע רער צו• וועג
 האט ,צוצופאסען וןך יודען דן אויםגעקומען איז עם וועלכער צו

 איי־ אין געפאלען; אה רוים נוטען. צום ניט און" ג^נדערט, ןך;
 ׳ אלאנען ,הונען פון מחנות פיעל ארי-ינגערןםען זיך האבען ראפא
 חאראקטער אלנעמיינער דער און—,שבטים איבערןנע און גאטען

 נעווארען, נירעריגער נאך איו אייראפא אין ווןרטשאפט דער פון
 נאטור־ דער בני געהאלטען ערשט האבען פעלקער נגיע דן ווייל

 אה האנדווערק-פראדוקטען דן אויף נאכפראנע דן .ט פ א ש ט ר י וו
 און בעדןננונגען ווןרטשאפטליכע נגיע רן געווען קליין די ביי
 געווען איינפאכער נאך זענען פערהעלטניסע עקאנאמןשע דן
 גע־ יודען די זענען ,וגי צו זיך צופאסענדןג און 7 רוים אין וון

 לעבען, ווירטשאפטליכען דיער מאכען פשוט׳ער נאך געווען צוואונגען
 פון קלאם איין אין כמעט נאנצען אין זיך פערוואנדלענריג

.פערמיטלער־סוהרים
 ווןרט־ יודןשע דן ט ער ד ערנן ד זיך האט אופן אזא אויף

דעה ט ר ע ד י נ ר ע ד דך האט עם וון דעם מןט צוזאמען שאפט
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 יו־ די .אייראפא אין לעבען רוירטשאפטליכע ראם פון .חאראטקער
 לעכען דעם לויט נעווארען איבערגעארבייט איז עקאנאמיק דישע

 ל\־ י מ י ם א דעם פון כח דעם דורך נאר פעלקער ארומינע די פון
— • פאקטאר ן ע ד נ ע ר

 ער־ קען פאקטאר, חגם אט פון ווירקונג דער מיט נור און
 ארע־ ווי יעצט בה געווען איז תאם ערשיינונג דן ווערען קלערט
 מיטעלאלטער גאנצען חגם פון פערלויף אין וואם דאס טעניש:

 ענטוויקעלטע הארמאניש נאנצע, פריהערדיגע די אז מיר, זעהען
 ווירט־ א אין איבערגענאנגען איז יהודה פון ווירטשאפט יודישע

 קלאם. איין פון כמעט בעשטאנען אה וואס ארגאנהם שאפטליכען
 פערואנגענהייט, עקאנאמישער יורישער דער פון ערפארשער אייניגע

 פראגע אינטערעסאנטער דער מיט אבגענעבען זיך האבען עי וען1
 פאר ערשיינען מיטעלאלטער אין וואס רעם/ פון אורזאכען די וועגען

 — פערמיטלער־קאפיטאליםטען פון קלאם א אלם יודען די אעז
 האבען עי שטאנדפונקט. אנ׳אנדער גאר אויף שטעלען עך פלעגען
 ש־וין האט נאטורווירטשאפט פארצכיטיגער דער בכי אז געווען משער

 אקא־ ,פארם תירטשאפטליכע העכערע א געהערשט יודען די ביי
 ביי ענטשטאנען דאם אה אזוי ווי פערשטעהן צו כדי פןטאליסטישע.

 ער־ דאזיגע די האבען ,פעהיגקייט קאפיטאליסטישע די יודען די
 אייניגע פון השערה די זאך דערוויזענע א אלם אנגענומען פארשער

 איבער־ ין1ש האט אייראפא אז אנקען( א. מגיער, )ע. געלעהרטע
 יודען, די ,פאלק ״איין נור און קאפיטאליזם דעם מאל א געלעבט

 פעלקערוואנ־ גחיסער דער פון שטירם דעם איבערגעקומען *ענען
 ;פערחמארעט ,פעראומערט ,זיך ענדערנדיג ניט גאר ,רערונג
 פערשוואונדענער דער פון פארמען אלטע די צו טריי שטייף,

 מיט אפילו נעפרובט ניט עי האבען דעסטוועגען פון — .וועלט."
 און ,יודען די נור דאם האבען פארוואם ,ערקלערען ווארט איין

—.(*פארמען אלטע די קאנסערווירט ,נאציאן אנדער שום ק:ין יט1

. נעשיכסע עקאנאטישער יודישער דעד פון עשיודען .פינקום *(

 אוננעוועהנליך זיין מיט איוים זיך צי״יכענט מיטעלאלטער דער
 ש־וץ ער האט ממילא און .ענטוויקלונג ווירטשאפטליכער לאנגזאמער

 דער פון געביי אינערליכער רער אז ,דערצו ברעננען געקענט גיט
 זיך זאל איהר אין אז און ;ן ר ע ד נ ע זיף זאל עקאנאמיק •יורישער

 דער אט פון פערלויף אין .קלאםעךצוגלןערערוננען די אירויסווייזען
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 פריהער יודען די מיד קענען ,צייט אונזער בה כמעט ,עפאכע נאנצער
 בעמערקען דערנאכדעם ערשט און פערמןטלער־קלאס א אלם אלץ פון

 נויפגע־־ צו דעס^קלאם מיטאט אה וואם י האנדווערקעריי די שוין מיד
 בעפרידיגען צו דיענט און געהטא אין א־ויף זיך האלט וואם בונדען

• פערמיטלער״קלאם( )פון גרופע ערשטער דער פון בעדערפניסען די
 נאצ= איין חאטש עקסןםטירט גאר האט אייראפא אין זמן כל

 פון מדרגה אהויכער צו ביז דערנרייכט ניט נאך האט וואם יאן,
 געווע! פטור יודען די זעגען— ענטוויקלוגג, קאפיטאליסטישער דער
 וואט בעדינגונגען ע יי נ די צו עקאגאמיק עיער ן ע ם א פ ו צ ו צ פון

 טערי־ געגעבענע די וואם רעם דורך עי פאר ענשטאנען זענען
 עקאנא־ אגעוויסער צו דערנעהנטערט זיך האט כרופע טאריאלע

 אנ׳אנדער אין ר ע ב י ר א בעסער זענען עי .מדרגה הויכער מישער
 און, ענטוויקעלט, ניט נאך זיך האט קאפיטאלהם רער וואו ,געגענר

 ורייטערדיגע עיער ערהאלטען צו האפען געקענט אלזא האבען זיי וואו
 פון פדאצעס קרענקליכען דעם צו אנקומענדיג ניט עקסיסטענץ,

 ותרטשאפט ע יוריש די אה אז־וי .איבערבויאונג אינערליכער רער
 און- איין אייף צי״יט לאגגער נאנץ א פון פערלויף אין געשטאגען

 ניט• אלע *ך וואם רעם, אויף קוקענדיג 'ניט ,פונקט דעמזעלבען
 יפהער1אג׳א הן א דך האבען נאציאנען ע ל א י רט^±1ע ט יודישד

 פארמען העכערע ,ני.יע צו איבערגעגאגגען און ט ל ע ק י וו ט נ ע
לעיען. ווירטשאפטליכען פון

 דער פון ;ענדערונגען שום אהן זיך, ארומוואלגערן דער אט
 חאראקטער אייגענעם דעם ביי פערבלייבענדיג ,עקאנאמיק יודישער

 — ,צוריק יאהר צווני־דרייהונדערט מיט געטראגען האט זי וואם
 עק־ האבען עם וואנען ביז לאיג אזוי פארקומען נור געקענט האט

 וועלכזג מדרגה, ווירטשאפטליכער מין אזא מיט נאציאנען סיסטירט
 יודישע דאם וועלכע צווישען ,פאלק יודישען פאר׳ן געפאסט ס׳האט
 איי עם וועלכע אויספילענדיג ,בעזעצען זיך געקעגט האט פאלק

 א־ייג־ שוין איז אייראפא ץ נ א ג אבער ווען .פונקציעם עצליכע
 ותערער איז שטראם, קאפיטאליסטישען אין געווארען געצ:יגען

 פון אוועקצוגעהן פראגע מורא׳דיגע די יודען די פאר א־ויפגעשטאנען
 .עקםיסטענץ-בערינגוגגען נייע די ]צו זיך צופאסען אדעי ,דאגען
 פוילען אין יודען די אנגעטראפען האט מאמענט קריטישער דיזער

אפעראכ־ לעבען יודישען אין פאר קומט אן צייט יענער פון און



 ־* יזא א דער און עאצי מיליאסך דער צווישען קאמפף !ר׳טער
 דןענט אמעריקא אין ע י צ א ר ג ן עט טורא׳דיגע די —. ע י צ י"א ל

 ע ד נ ע ר י ל א ז י א דן זיעגען עם אז ,דעם אויף סימן א צלם
.כחות )ארויכשטויסענדע(

 אין אזוי ווי פראגע, אנ׳אנרער אוגז אינטערעפירט דא נור
 מיטעלאלטער^ יודישע דן קאפיטאלןזם פון דרוק אונטערן געפאלען

 ענטשטאנעי זענען אנ׳אופן פאר וואם אויף און !ווירטשאפט
 מאטענט, היינטיגען אין האבען מיר רואם ערשיינונגען אלע יענע
" ראלעטאריזאציעפ אונארמאלע" דן זני: ה״יסען הכל סך זייער אין וואם

 ענט־”די וואם אומשטאנד, דער געווירקט דא האט כל קורם
 נעווען אבהענגיג תמיד אין ווירטשאפם יודישער דער פון תיקלונג

 מיר קענען אלגעממן איים צענטר. עקאנאמןשען אנ׳אנדער פון
 בעת אופן• פאלגענדען דעם אויף פראצעם דעם תאראקטערהירען

 ר דע ר א פ ט מ ו ק ן ע פ ו ר נ ע ל א מ ר א נ ע ר ע ד נ א י ד יי ב
 דן פון נ נ ו ל מ א ז נ א )די אנזאמלוננם־פראצעם

 ע ק ל ע פ ע ב ר ע ד פון ל ן ן ט איין יי ב ן( ע ל א ט ן פ א ק
 איבערגאנגפון ר ע ד ך י ו א ן י 1 ש ממילא רונקאון

 האנ־ פון עפאכע דער פון סוחרים )רי עלעמענט ם דע אט
 אין גרויספראדוקציאן. ר ע ד צו קאפיטאל( דעלם

 דך ט ר י נ י א ו ר ן ע ר ע וו ם ע י וו ם ע ר ט י מ ט יי צ ן י י א
 .יכטעןאוןמאסענווייןעקספראפריש נידערןגעש

 אג^ די ליעב )צו ן ע מ ו ק ע ג ר א פ ן ^יע ו י ו ד ן יי ב ז י א—ט ר י א
 אןנדוסטריאליזירונגס־־ ר ע ד אורזאכען( געתיזענע

 הער, פרי פוןדיהאנדעלסקאפיטאלען ם ע צ א ר פ
 דן האנדווערקעריי, קלמנע יודישע די געפאלען איז עם איידער

 גענומען אלזא זיך האבען קאפיטאלען, ע ש ן ד ו י אינדוםטריאליןירטע
 פראלעטאריזיר־ ר ע ש ן ד ו י ט ני ער ד פון עקספלואטאציע ער ד צו

 בעלי-מלאכות יורשע די תען שפעטער, און ארבייטסקראפט, טער
 צו זעלבסטשטענדיג מענליכקייט די פערלארען אויך שיין האבען

 זענען פאבריקעך די צו געווענדעט זיך האבען אץ זיך ערנעהרען
בעפעלקערונג. ארטינער דער פון פערנומען געווען לעצטע די שדין

 בעטראבטען שטאנדפונקט דעם אט פון נור זאלען מיר ווען
 אינדום־ גרוים דן "אין אריין ניט זענען יודען דן וואס פאקט דעם

 אלם דאם, ווערען, קלאר אונז וועט — אונטערנעהמונגען טרןעלע



 רעם העלטען טען מוז ערשיינונג דןזער פון דןנרונדאורזאכע
 זעלבסטשטענרןנען( )ניט ן ע נ ן נ נ ע ה ב א אלנעטיינעם

ר ע ל ע י ר ט 0 ו ד נ י א ר ע יורש ר ע ד ן ו פ ר ע ט ק א ר א ח
ג נ ו ל ק י וו ט נ

נ־ א די אזוי: פראצעס פארשטעלעןדעם מען קען קאנקרעט
 די גענויטיגט האט וועלכע פוילען, ןפו ענטוויקלונג •דוסטריעלע
 זיך טיט האט גרויספראדוקציאן, רער צו אריבערצוגעהן קאפיטאלען

 עקאנאמןשע די און קאפןטאלען יודישע די אריינגעצויגען .אויך
 דער מיט סוחרים יודישע די צוזאמענגעבונדען האבען וואס "פעדןם,

 די ווייל אב, דענסטמאל דך רניסען געהטטא, פון ־האנדווערקערני
 אץ דארף, קלנינרוסןשען און פיילישען צום זיך דערנעהנטערט לעצטע
 מא־ מענשען אלם — אבהענגיג. עקאנאמיש איהם פון .ווערט

 האבעי אונטערנעהמוננען קאפיטאליסטישע ערשטע דן פאר טעריאל
.מאסען קריסטלןכע אירטע עקספראפר תייז טניל די געדיענט

דער פון קאפיטאלען די אז געדענקען, ך נא מען דארף דא
 עקספראפרי־ דן דורך גענומען ניט זיך האבען בורזשואזיע יורןשער

 רואינירונג דער דאנק א נור ׳מאםען ע ש ן ד ו י דן פון אציע
 די זענען דערןבער און פעאדאלען. ארטינע די דורך ר^ף א ר פו;

 דער ווען צייט דער אין אינטערנעהמינגען, אינדוסטריעלע *ורישע
 איבער־ — אינדוסטריאלהירען אן זיך הויבט קאפיטאל *ודישער

 דעם פון רעקרוטןרטע ארבגיטער, קריסטליכע פון געווארען .■פילט
. פויערטום פערארעמטען

 רוסישעדארפישע דן ... אן קומען יאהרע; זיבעצינער די און
 שטמגענדען פונ׳ם דרוק אונטער׳ן לחלוטין. פאלט אבורווןרטשאפט1

 ווערען. צו אוןבעגזלט רואינירט דארף דאם אן היןבט קאפיטאליזם
 די אויף אב זיך רופט לאגדווןרטשאפט דער פון אונטערנאנג דיעזער
 מיט׳ן איין פאלט זניט איין פון אופ׳ן: טרויערינסטען אויפ׳ן יודען,
 ביי און האנדווערקערני יודישער רער פון שטןצע לעצטע די דארף

 פראלעטארי־ צו מאסענווייז נויטווענרןגקייט די ענטשטעהט יודען דן
 שטרעבויג די אט אן זיך שבויבט זניט אנדער דער פון זיך, זירען
דן פערפלניצען וואם בויערףמאסען, די פון מידערשטאנד אויפ׳ן

 פער־ גרונד־בעטךיעבען דן יודען די געפןנען סוף צום און שטארט,
בעפעלקערונג. ארטןגער דער פון נוטען

 פין ערשנינונגען די דעטאל בעריהרען ניט דא וועלען מיר



 אומשטענדען, זייטיו:^ אנדערע די און קאנקורענץ נאציאנאלער רער
 עקאנאמישען אייגענעם אונזער אין אויך ליעגט שורש וועמענם

 קא־ המנטיגע די דאם;פאקט דעם פערצמכענען מיר״מוזען נור עבר.
 מעגליכקייט קיין יודען די ניט שוין ניט ענטוויקלונג פיטאליסטישע

.מאנאפאל וררטשאפטליכען איז ניט אוועלכען ערווערבען צו
 פאלק יורישען ביים ארוים רופט אכימיליאציאנכשטרעמונג די

 צונויפצו־ אזוי און קלאסען אויף זיך פערטמלען צו שטרעבונג די
 פון אינערהאלב נור — .נאציאן ארטינער דער טיט רך גיסען

 צו־ עקאנאמישער איהר פאר קאמפף דער ענשטעהט גרופע יערער
 אאוג־ אומעדום פאר רך שטעלעןמי^ וועלבע יודען די און קונפט,

 טעהר און מע^י אלץ פערמשפט, זענען מינדערהמט בערייטענדע
. ווערען צו ארויפגעשכויסען

 עהנליד איז וואס סטרוקטור, א צו גרניט ע י צ א י ל י מ י ם א די
 מעגליך אזא׳אופן אויף טאכט און נאציאנען נארמאלע די צו

 וועגע! — זעלבסטשטענרינקייט, צו אריבעתעהן דאס יודען די פאר
 פריהערדיגע די אין טראבטען געקענט ניט אפילו האט מען וואס

 נאך זענע; יודען די ווען אייראפא, אין לעפען יודישען פוץ עפאכען
 פאקטאראבער, אהאלירענדער דער קלאם: איין פון נור בעשטאנען

 צונויף עי שליסט גרופען אלע די "אט ג י ד נ ע ס ן 1 ט ש ס י 1 ר א
 זיך פערגרעסערט וואם דרוק סאציאלען דעם דורך נאציאן איין אין

 פון רעאליזירונג די ג י ד נ ע וו ט י 1 נ פאר מאכט און מעהר אלץ
. ציונהם

 ער־ נויטווענדינע א אסימיליאציע עקאנאמישע די איז בכלל
 א ביי גרופען. לעבענספעהיגע פון ענטוויקלונג דער אין שיינונג

 עקאנאמישער דער פון ענטשטעהונג זיי איז נאציאן טעריטאריאלער
 יסוד אונפערענדערליכען דעם מיט צונויפגעבונדען אסימיליאציע,

 גע־ ווערט א;וי און טעריטאריע. דער מיט ענטוויקלונג דער פון
 צופאסונגמבעדיג־ .און עקסיבטענץ אויסערליכע פון קמט א שאפען
 געפינען רינגעלעך איהרע וואס קמט א הפסק, א אהן קמט א גונגען,

 אויך און אנדערע דאם מ:ט איינע צוזאמענהאנג אנ׳ענטען אין רך
 חאראק־ נאציאן נארמאלע א טעריטאריע. דער מיט — יסוד, דעם מיט

 אסי־ איהר "פון קמט היקטארישע די וואם דעם, דורך זיך טעריזירם
 .רינגעלעך ווייטערע איהרע און איבער ניט זיך רמסט מיליאציע
.אנ׳עקס. אלם ן,*וד,י יי בי-י — פחהערדיגע. די פון ארויס שטאמען
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 פוץ גאנעהייט פעסטע, מין אזא ניטא איז גרופע ט^ריטאךיאל^
 יודישער דער פאר ט*בעדי_יטי ציוניזם בזנדי:גונגען.-ד';ר אויסערליכע

 אוננעשטערטער איהר פאר בעדינגעג^ן די פון שאפונג די נאציאן
 צו נענ^נזאץ אין בעדינגונגען *ארומיג די מיט אסימיליאצי•^.

 ענט־ אסימיליאציע איהר רואס טאג, היינטיגזגן פון לאגע דעו־
 איזאליא־ די דורך־ ר*איב דך רייסט און כסדר ניט זי־ וויקעלט

. ציאנם־^רש.ינונגען
 אם־טי־ די :פאקטאד איין ניר קען ווירטשאפט נארמאלע א
 רואם ;דעם דרך דך האראקטערהיט ווירטשאפט יורישך די לי^ציע,

 אפי־ פרן פאקטארען, צווני פון ווירק־נג דער אונטער זיך געפינש זי
 ווירטשאפט יורישך די ברענגען — ?;.ליר^נראיוא \>ון ענדעןמיליר

 ראס ווןרטשאפש, אנארמאלער פין טיפ צום טיפ, ערשטען צום
/ץ/ .יודען־פראגע די ל^זען : הגיסט
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