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דאָזיקער
איז

בוטס

ליניע
.קיין

אין

מצאסקווע,

וואונדער,

אין

DORIA

אלע

TRI

אירע

אילדער

פרטים
עס איז

און

גענויקייסן.

און

געוואָרן

דער

באקאנט

עס

עלילת=דם אין מאָסקווע הצָבן די פאֶרְטטְייעַר פון דער מדינה אין כנסת ,בעת
דער באהאנדלונג פון פראגער פראצעט ,אונטערגעטטראַכן זיין אינטערנאציצָנאלע
באד*%צסונג= .

"איך טסעל מצר

גיסם פצר ,אז

עס זיינען

פאראן

ביי אונז

אין

לאנד ,א סך נאאיווע מענסטן ,ווצָס טראכסן ,אז דצָס ווצֶס קומט פאָר אין פראג
איז א לאָקאלע זאך און אז עס ווערט געמאכט אויף דער אַרטיקער אחריות ,אַדער
לויסן אַרסיקן ווילן ,און אז דאָס איז געריכסעס קעגן א געוו*סע צאֶל אמא=

ליקץ ,קאָמוניסטיטע
עסקנים  -סלאנסקי ,קלעמענטיס ,פראנק ,אֶדער קעגן ציו=
ב*סטן ,ווי אורן און אַרענטסיין"  -אזוי הצאֶט בעת דער באהאנדלונג בעזאגט

ERA q

מעגלצְך - ,חאֶט ער צוגעגעבן - ,אץ אָט דער גרויל
אונזער פרעמלער" ..עס איז
 E DRTגרויזאמע אינטערנאציאָנאלע באדייטונג  - -און דאָס איז אפשר דער
שרעקלעכסטער פון אלע פרצבלעמען :דער גורל ווטֶס דערווארטעט ד %צוול* מי>
ו וועלכע געפינען זיך אונטעד דעם קאַמוניססיטן רעזטים"- .

עס א%ז .נישטא קיין טום ספק ,אז מ*ר שטייען איצטער פאר א העצע
און באסמוצונגס=אקציע קעגן יטראל און דַעם אידיטן פאַלק ,ווּאֶס אונטערטיי=
אידנטום א?
דעט זיך ניטט אין קיין טום זאך פון דער נאציסעך אקצוע קעגן 
<ענפההצילם .ארןך  Darהאמת  NPRפהאי אונסערצןססרייכן ,אז בוידץ אקציעס
זיינען ניטס געווען קיין אנטיסעמלטיטע ,היסלער איז ניטס געווען קיין
אנטיסעמיט ,פארקערט ,צוויטן זיינע פריינס און מיטהעלפער הצְבן זיך בעפו=
נען

א

סך סעמיטן;

חאדזט אמין

אל

חוסייני,

און

ראטיד אל*

סך אראביטע

א

הערטער און פירער פון יענער צייט  -וואֶס זיינען נלסט ווייניקער סעמיטן,
הלד ארן פהך פאָרמעלן טטאנדפונקס איז מק"ל גערעכט ,ווען זי זטֶגט,

דער אנסיסעמיטיזם איז אין רוסלאנד פארבאַסץ .פונקט ווי די אויסראפונגס=

”

אקציע פון היטלער'ן ,אזוי איז אויך די העצע און באטמוצונגס=אקציע פונם
קרעמל געריכסעט נאֶר קעגן .יטראל(און ניטט קעגן סעמיסן) :פון היסלער'ן -
קעגן אידיטן פאַלק ,און פון מאַסקווע  -קץגן מדינת יטראל און קעגן א*דיטן
פּאָלק; וול עס זעס אולס איז דער גאנצער באגר*ף פוןך אנסלסעמיסיזם 7
בלה הור
און

הרלך אך

אסימילירסן

ער  DRAבאצייכנט ד" טנאה

אלדי,

וועלכער הטט

צו אלדן

מיסן

זלך געטעמט מ*סן

נאַמען

נאַמען

איד,

"סעמיטן" טבאה" -'.מיר

 poda javaקלין שום נולטווענדיקי*ס צו פעלשן און צו פארדרייען  7הוערטער:
מיר דארפן אַנרופן די אלט=נייע דעהשיינונג אין אונזער געשיכטע מיטן אמת'ן
באְמען :טנאת יטראל .און ווער רוייסט ,צ* דער טנאת=יטראל=צוג ,וועלכער
האָט זיך צַנגעהולבן אין פראג און ווערט פאַדגעזעצט אין מטסקווע > אלד ביטס

איינער פון "די טרעקלעכסטע  און גרויזאמסטע אין דער בעטיכטע פףן טיינונגען
é
:
און ליידן פון אידיטן PRD
אָבעַר מיר  11921 7 TR aאמת]אויבפמלר דהעלן IN INTO
א*%דלסע זילט אין דער
בהנדן

זאך.

םיס א מענסטלעכן

א

"אידיטער טטאנלפונקט,

שסאנדפונקט או

וואס איז

qo pros Dos

Box

ב*טט פאד=

poor

2

לנלקה,איז

שט  popאידיטער טטאנדטפונקט .ניסטאָ קיין אידיטער אמת אן א »O
אויך נל
עכן אמת .ניטסא קיין אידיטע גערעכטיקייט  87 - Rמענטטלעכער גערעכטלס
ל
איז אפטר מעגלעך דאס פארקערטע :אין  Oeהטב" מלר בעדען
קי<ס ,עס
 OND.גערעכטיקייט ,ווצֶס ווערט אַנגעווענדעט לגבי די איבעריקע מענסטן
Ss
ניטס אנערקענט לגבי אידן .און די רעכס וואס ווערס טנערקענט פאר
 ווערטיעדן פּאָלק .,ווערט נעגירט ווען' עס האנדלט זיך וועגן אידיטן פאַלק .VAR
ען קען זיך ביטס פאָרטטעלן גערעכטיקילס פאר אידן טֶן גערעכטיקייס פאר דער
מ

גאנצער מענטטהייט .גבעוויס זיינען ד* צוויי אמת'ן גיטט קיין קעגנזאץ זלים
 msצווייטן ,סיידן אין א דיאלעקטיק ,ווטס איז אילנגעוויקלט אלן דער
בע
שראג יטער סתירה" no

ער עס לייקנס אֶפּ דעם אלגעמייבעם
"הטומר הצעיר" .וו

אמת ,מוז אויך בעגירן דעם אידיטן אמת .,ווער עס איז  LABPדער מענסטלעכער
ג ערעכסיקייס קען נטוולס ניסט פאָדערן קיין גערעכטיקיציט פארן אידיטן פאָלק
און

באר פאר אים.

Ea

און אויפן פראֶצעס אין פראג און אויף דער באשולדיקונג פון מאסק=
ווע דארף מען קוקן,זויך דער אלגעמיינער פריזמע ,נאֶר דעמאַלט וועלן מיר
פארטטיין אויך זייער ספעציפיטע באדייטונג פאר אונז.
די באשולדיקונגען קעגן אורן און בן-טלום פון "הטומר הצעיר" אין
פראג ,פונקט ווי די באטולדיקונג קעגן נחומ* פון "הטומר הצעיר" אין סאָפיא,
זיינען געווען אַרגאניס פארבונדן אין איין.איינהייטלעכע גאנצקייט ,וואֶס
הי*סט

"די קאָמונלסטלטע

רייניקונג ס=פרטצעסן".

און פונקט ווי אוָרן און בן=טלום זיינען ניטט מער ווי קלייבע
טרייפעלעך אין דער גיהינום=מאטין פוְּנֶם גרויל=פּראֶצעַס אין פראג ,אזוז איז
דער גבאנצער פראגער פראֶצעס ביסס מער וו* א?ין רינג אין דער קייטיפון
רציחות און באטולדיקונגען ב?* דער "רייניקונג" ,וועלכע ווערט פון צייט

צו ציים אדורכגעפירט דורך דעם קאַמוניסטיטן" רעזטים אין מצטֶסקווע און אין
די אנדערע הויפט=טטעט פון

דל

"פאָלקסבדעמאַקראטיעס" ,ווצס זיינען

אונטער=

געוואַרפן .דעם קרעמל.
די נאאיווע פארטיידיקער פון "קאַמוניסטלטע" גרויל=פראַצעסן ווייזן
 81או*ף די טעַראָר=טאטן פון דער פראנצויזיטער רעוואָלוציע אלס היסטאריטע
בארעכטיקונג  ND 010937 Yp>38T>7 IDוועלן דא ניטס אר*ינלאזן זיך אין
א באסראכטונג ,צי האָס ניטט טאקע דער יאקאָביניטער טערטָר געבראכט צו דער
דער רעוואַלוציע און צו דער הערסאפט פונם גאוגב'יטן
יאָרן=פארקירצונג פון
און
אוואנטוריסט פון

איסאליעניטער קאַרסיקע אלס קיסר פון
דער

פראנקרייך

צו די דעראַבערונגס=מלחמות אין .גאנץ אייראַפע און די טטרעבונג צו וועלס=
הערטונג  IDבאנאפארס ,מען קען שבער טברדילזן ,א די פארסיידיקער פון
איצטיקן טעַראֶר דורכן פארגלייך מיט יענעם ,מאכן זיך ניסט=זעענדיק ,בא=
וואוסטזיניק אַדער אומבאוואוסטזיניק ,איין הריפס= און גרונט=אונסערטייד
צוויטן דעם טעראֶר פון פריערדיקע רעוואָלוציעס און צוו*טן דעם טעראֶר אין

a

מאְֶסקווע און א*ן

ד* א<בעריקע הולפס=טטעט פון

סאָוויעטיטן

בלאָק,

וואֶס האֶס

קיין בייטפיל אין דער גאנצעד געטיכטע ,אין אלע איבעריקע רעוואַָלוציעס
ביטט
איז דער טערצאר געווען געווענדעטס קעגן פירער און פאַרטטייער פון פארטייען,

 "oזיינען בעווען

קעגן;העה,רעוו:שָלוציע,

אֶדער.

וועלכע חטב[ געקעמפס קעגן

קסטרעמע פארטייען וואָס הטבן געזיבס אין מטך פון דער רעוואָלוציע און
די ע
איבערגענומען די הערטאפס (וול ,למטל ,אין דער פראנצויזיטער רעוואַלוציע).

אבער די "פראַצעסן" איִן מטסקווע און אין די איבעריקע לענדער ,וועלכע זי*=

ָרפן דעם קרעמל ,ווערן געמאכס קעגן די קאַמוניסטן און בטַלטע=
בען אונטערגעווא
וו"קעס זעלבסט ,קעגן די רְעוואַלוציע=פ ירער ,וועלכע זיינען געטטאנען ביים
וויגל פון דער באָלטעוויסטיטער און קאַמוניסטיסער באוועגונג און וועלכע

האָבן זיך זעלבסס באטייללקס אין אלע אקציעס ,פאֶזיטיווע און נעגאטיווע,
פון דער קטָמוניסטיטער באוועגונג ,כמעס פון זינס זו איז אנסטטאנען .נ*עס
פאָרטט*ייער פון קלאסן אַדער פארטליען,
וול

עס איז געווען

וועָלכע זיינען געווען קעגן קאָמוניזם,

אין דער פראנצריץיטסער העווטלרצלע,

דער באַלטעוויסטיטער רעווטלוציע ,אירע פירער ,טרעגער,

באר די טעפער פון

ווארטזאָגער און אל=

בערגעגעבנסטע מענטטן  -דוקא זי* ווערן געטטעמפלט  -אויב זיך באנוצן מ*ס

דער טפראך פון פראָקוראָר אויפן פראגער פראַצעס "אלס סראַצקיסטיטע ,סיטאָ'א*ס=
סיטע ,ציוניסטיטע פארעטער ,אלס נאציאָנאלע בורזטויען און טונא*ם פון פאַלק

= Era
פון

רעזסים און פון

פטָלקס=דעמטַָקראטיטן

וועלכע האָבן

סאֶציאליזם,

אַרגאני=

זירט ,אין דלנטס פון אמעריקאניטע א*מפעריאליססן און אונטער דער שַנפירונג
פון פארברעכעריטע מערב'דיקע טסטיטנען = א פארטווערונגט=צענטר
חצֶבן

מדינה,

רעזטים,

געגראב אונטערן פטַלקס=דעמאֶקדאטיטן

ג ןי דעה

געסטערס דעם בוי

פון סאֶציאליזם ,די ; י*נלקייס פון סטעכאָסלטָוואקיטן פּאָלק און ד* פארסי =
דיקונגטכפעאיקייט פון דער רעפובליק א%.א .וו .און א ,וו .און אפטר נטֶר
אין דער הינזיכס דארף מען אַפטיידן:די חברים פון "השומר הצעיר" ,אורן:,
נחומ*י ,פון

בן=שלום און

דל איבע הקקע "פאשולדיקטע ,די חברים פון

"השומרי

הצעיר" מיט אלע זייערע שטענליק א*בערגע'חזר'טע דעקלאראציעס ,אז זי* זלים
אינטעגראלער טייל פון דעריקאַמוניסטיטער

נען אן

שטי*ט אין
ניסטן

זיין

דורכן

שפֶ%ץ  -זיינען

קטְמאינטערן,

ווצָס ראטנפארבאנד

וועלט,

קיינמאֶל ניטט אַנערקענט בעוואָרן אלס קטֶמו=

פארקערט  -פונקט,

וו אויף אלע

אויף זיי דער "קאָמוניסס" .,זוי אולף רעפארמ*סטן-פארעטער,
פון

אינטערעסן

דער בורזטואזיע:און אימפעריאליסטן

סאֶציאליסטן

קוקס

וועלכע דינען די

אונטער א

סאַציאליסטיטער

מאסקע.
אָבער אויפן פראגער:פּראָצעס זיינען באטולדיקט און גע'משפט און בע=
האנגען געוואָרֶן אויסבעטפראָכענע קאָמוניסטן ,הויפט=פירער פון דער פארטיי
אוך פרן דער רעצבלרונג , לאנביערלקע מוער און גר <בדער פון קאמוניזם- ,
אזו* איז
און

א*ן

אויך געווען

אין אלע א*בעריקעץ

די אנדערע:הולפס=סטעט פון

"רציניקונגס"=פראֶצעסן אין

די לענדער,

וואס'יזיינען

מאַסקווע

דערקבערט בע=

וואָרן] דורך דער רופיטער ארמיי נאֶך דער צווייפער וועלס=מלחמה,

פון זינט עס איז איינגעשטעלט געווצָרן די אבסאַלוטיסטישטע א*יין=
הערשאפט אין ראטנפארבאנד  -א*ן לעד צווייטער העלפט פון  72דרייסיקער
*אָרן  -דורך דעם גרוזינער דזטוגאשווילי ,וועלכער האָט געענדערט זיין .נבט=
מען אויף סטאלין ,הטבן זיך טֶנגעהויבן זיינע רייניקונג סש>פראַצעסן קעגן
די קאָמוניסטיטעץ הויטט=פירער ,און זידאֶזיקע פראַצעסן קעגן די פירער פון
דער קאָמוניסטיטער פארסי* זיינען VIRAR
ביסטיטן

רעזשים ,און

פון

די הויפס=ליניעס פון

או*ב עפעס אין קאָמוניססיסן"  791070איז

ססאלל=

ווערט דעם

 ONT TR = 055390800, ]YDNIדער לאנגדויערנדער טעַראֶר אין דער פצרם פון
רייניקונג

קעגן

מ"ס

די קאָמונ*ססיטע פירער.

דעם

מאַמענס

ווען

סטאלין

האס

AN

2
a

באהערטס

 UA ORD OSטנגעה ה לב

דל

די

(סהחה

פארסי*,

די

געהלים=

יר ל יניק הבגעון "י א לן

דער אנפירערטאפט מון דער קאָמוניסטיטער פארסיי .די גרויסע "רי*ניקונג"
אין

רוסלאנד האָט זיך אַנגעהויבן

אין אויגוסט ,6591

ווען

מען

האָט .געססעלט

צום מטפט זינאוויעוו'ן ,דעם פירער פון קְאֶמאינסעדן ,קאמיעניעוו'ן ,דעם
סטוויעטיטן

וויצע=פטרעמיער ,און די-נאָענטסטע חברים און מיטהעלפער פון

לעבזנ'ען ,טפעסער ,אין יאבואר  ,7691איז פאָרגעקומען דער פראָצעט קעג'ן
מיאסאקטוו או ראדעק ,און אין א יאר ארום  -דעד פראַצעס קעגן בוכארינ'ען -
אלע פון דער טֶנפירערסאפט פון דער באַלטעוויטטיטער פארטיי ,בלייכצייסיק
 DE DIDדי פּראָצעסן זיינען ארעסטירט און גע'הרג'עט געוואָרן הונדערטער
טויזנטער פארטייפהברים .,דער גרעסטער טייל פון דל*,
טייליקט  JRדער
ג ער=קריג

RR

בטֶלטעוויסטיטער רצוואלוצלע און

 ATסע

א לןך אַבהריב  7איז

וועלכע האָבן זיך בא=

farm

געקעמפט אינם

פארמאכט געווטרן

2795

ידער

A

>
קלוב פון די לאנגיעריקע באֶלטעוויקעס"  -און עס האֶט זיך אַנגעהויבן א כווא=
ליע ארעסטן צווישן די אלטע פארטי'=חברים,

אין מיטן  75891הטבן זיך דז אדעסטן אויסגעברייטערט און ארומגעם,

נומען אויך אומפארטייאישע מאסן :ארבעטערן פויערים ,באאמטע ,פאכמענער,

געלערנטע ,קינסטלער ,טַפיצערן ,הונדערטער טו*זנטער סאַוויעטיטע בירגער,
זיינען  osמיטן דער  DINAארויסגעטלְעפט גְעוואָרן פון זייערע בעטן דורך

די אגענטן פון ג,פ,או .און זייבען אַרעסטְירטיגעווצֶן .דער .גרעטסער טייל

 71Dד* מיניסטאָרן פון די פעדעראטידוע לענדער האָבן זיך געפונען צוויטן
די ארעסטירטע ,דער גרעסטער טייל פון די פאַרסטייערה פון די פראַפעסיִאָבעלע פא=
ריינען

פון דער באַלטעוויסטלטער פאדסיי זיינען

איינגעזעצטס געווארן

איך

ד

תפיסות ,עס איז אפילו ביסט אדורכגעלאֶזט געוואַרן דער פּאֶליסביורצאָ  -DRI
איז געווען צוזאמענבעטטעלט פון צען מיטגלידער - .פינף פון זיי  DRAמען
באטלאַסן צו ארעססירן און ספעטער הטס מען איבער זיי אויסבעפירט סויט=טמטף.
די פירעד פו] קאמאינטערן

 AMO ASארעסטירסע,
DIDIDRP

719

דערע אַרגאנען

שהשץ דעם,

קטאמאינטעדן

פון

דער

און

ז*יבע מ*סגלידער

זיינען בעווען

ודטאט לרלס,די* בקזעצן ,האס דער עקזעקוסיררי

זיך געפונען

אויף

א

העכערער

ססופע,

רוסיטער באַלטעוויססיטער פארסיו,

וו*

719 VIR

אלע

אנ=

יעדער

אנדערער קאַמוניסטיטער מפארטיי ,און דער גַאנצער אפאראס פון קאַמאינטערון.
 ?70717 - DEMסאַוויעטיטן געזעץ .-געהאס אן עקסטעריטאריאלן ססאטוס ,און
לעדער קטמונ*סס אומעסום ,האַסי%יך גערעכנס ,אז ער געפינס זיך אונסטער זיין
באפעל ,אריינרעכענענדיק די סאַוויעטיטע רעגירונג און די פירער פון דער
בטָלטעוולסטיטעה פארטיי ,אָבעַר די ג.ט.או=.אבענטן הצָבן ,לויסן באפעל פון
ססאל*נען ,נ*סס געלייבט קיין טום אכט אויפן קאמאינטערן ,און זלינע פירער
און מיטארבעסער זיינען ארעסטירט געווארן ,פונקט וול ד* סאמע לעצטע,
צוויטן דידאָז יקע ארעססירטע האָט זיך געפונען אן אויסגעטטמראָכענער קאָמו=

ביסס מיס א וועלס=נטמען ,פון די גרינדער און הויפס=פירער פון קטְמאינסערן,
דער פיהער פון דער קטָמוניסטיטער רעווְאָלְוציע און רעגירונג אין אונגארן -
בעלא קון.
 PRE DSארעסטלרטע

האַט דערגרי*כס מיליטנען ,פון

)97392 791 80

קונגס=גזירה האֶבן אויך געליטן מיליאָנען רוסן ,בעיקר ארבעטער און פויערים.
אידן .און אנדערע נאציטֶנאלע מינדערהייטן זיינען ספעציעל דיסקרימינירט.געכ
ווארן אין דעמדאָזיקן מאסן=טעראָר .די מענער פון נאציאֶנאלע מינדערהייטן,
וואֶס זיינען קטַנצענטרירט א ין זי ישובים פון רוסישן פאֶָלק ,זייבען ארעס=
טירט אוזי "ליקוהידירס! בעווארן .די פרויען זייבען

פארשיקט געווארן

אין

אזיאטיטן הוסלאנד
או[ לק לנדער האס מעך אפבעבעבן אקן ד" שולן פון
ג מ ,אןו ,,זיי.צו דערציען אלס רוסיטע יתומים .אינזלען פון לעטן,גריכן,
ר ,ליטווינער ,פְאַליאקן און אנדערע ,ווּעלכע האָבן
בולגארן ,פינער ,עסטטניע
עקזיסטירט אין דז רוסישע יטוְבִים ,זיינען שפגעוויטט געווצארן ,און די דו=
סיטע שטעט זיינען אַפגערייניקט געוואַרן פון
פון דידאָזיקע מינדערהייטן זָיינען

"פרעמדע" ראסן ,אלע מענסטן

דערקלערס געווצָרן אלס 'טפיאָנען" :די

לעטן און פּאְליאקן  -אלס היטלער=טפ יאָנען; די כינעזער ,קאַרעאנער און מאָנ=
 = yaאלס 'אפאנער טפלטאנען; די ארמענער ,אטורן ,פערסן - ,אלס בריסיטע

שפיטנען,

א'ין משך פון דער צייט זיינען אויך ארעסטירט געוואָרן ד* ארעסטיתר,
און

צו

דער מאטע

געריינוקטע

ליקווידירטע

און

זיינען

אויך

בא=

צוגעקומען

אמטע פון ...2.או.
ווען'עס האֶס זיך געשטארקט די'פארביטערטקייט  poxo perצוליב די
מאסן=ארעסטן ,גירוטזם און רציחות  -זי*ס מוחל".:ליקווידאציעס"  -איז

פלוצלינג אראָפגעזעצט געוואָרן פון'אמט (סוף  )8891דער פירער פון ג.פ.או,.
דער קאָמיסאר פון נ,ק.וו.ד( ,דאֶס סטוויעטיטעץ אינערן=מיניססעריום),ניקצֶלאי
א'וואנאָוויטט *עזטטָוו ,ער איז אויסגעמעקס געוואָרן פון דער ליפטע פון די
צענסראל=קאָמיטעט=מיטגלידער ,איז ארעסטירסט און "ליקווידירס" געווארן גע=
הי*ם,

אֶן

צי דערפאר,

שום משפס,

ווייל"ער האט זיך ניטם.געווטָלט "מודה"

א רלףיז ייבעידריבד ,טדערהצוללב.אן אגדערציסיבה"=-ידאס וןל*סס קל*בער
בלעם ,אוצסער דל הערטעריפון קרעמל 1קעגן עטלעבעופון דייב 81 ,אוו,ש
באאמטע איז פארפירט געווטרן אן עפבטלעכער פראַצעס און זיי זיינען באטול=
דיקט געוואָרן אצן ארעסטירן אומטולדיקע מענסטן און זיי פייניקן ,כדי צו
ברריבבען דיי ז*ך;מודה"ציי אין.פארברעכנס, ,וואסיד*? הטבך בלסט בעסטן.
 cadaם.יאו=,לייס !'האבן זיך מודה.געווען".,אז זיל הָטְבן ארעססירס;מאסן
אומטולד*קע און %ז זיי הטבן'זיי בעצוואונבען
געסראכטע

דפס

פארברעפבס;

"ודטָסיזי*יהטבן

הבן

דהל

בעסטן;,

00 ANS

זיך !מוהה:ני*ן" אין O...

ADA IAN

NA

פאברסלץלדיקן,

הטבן.ךלל.עס בעטטן לויס א :באפעל פוֶן

אז

דער הויָך,

פארקערט",זיי האָבן דערציילט ,אז אלץ ווצָס זי? האָבן געסטן'א*ז דטס גבעווְען
לויט דל אָנווייזונכנען
פון

ג.פ,או.

דעם

סויט=אורטייל

פון

קאַנטר=רעוואָלוציצָנערע אַרבאנלזאציעם:,.ד? פירער

זי*נען,פארטטענדלעך,פאר*מספט געוואָרן
איבער

צום טויט און

DEDO

מען

זי* אויסבעפירט,.,,

מיטן דערמאָרדן ג,פ,או=,באאמטע און דעם ג/פ.או=.פירער האֶט סטאלין
פארענדיקט דעם ערטטן
סיטן

TOR P2ND

"דייניקונג ס"=צוג

אויפגעקלערט געזוארן,

אין גראנדיעזן

מאַסטטאב; דעם

הורך>נער פרעפסע און

דורך דעם

רו=
ראדיא,

אז אלע ארעסטן און די געריכטלעכע מאסן=מאָרדן זיינעקן פאקטיט ב*טס געמאכט
בעוואָרן דורך דער סאָוויעסיטער מאכט  -נאֶר דורך סעדיקעד ,פארעטער און
פרעמדע אגענטן.
צוריטן

ווען זינטוויעוו
בו*ם),

דליל +ק . yo Taהרל ל יק הבג עז .po

גע=

(א איד ,זיין פריערדיקער נאָמען א*ז געווען הלרש אפעלב-

פון "די ערטטע

באַלטעוויקעס,

וועלכער

האס זיך אין

*אֶר ;7191-אומגע=

קערט צוזאמען מיס לענינ'ען קיין רוסלאנד ,ער הלזטאויסבעוויילט געוואַרן
אלס מיטגליד פון

פאָליטביורט

באלד

ב*ים אַבנהריב פון

סיסוציע ,ער איז געווען פאָרזיצער יפון

סאפן

דידאזיקע א*נס=

סטוויעסיטן יראס אין פעטרטֶגראד און

נאָכן גרינדן דעם קאָמאינטערן איז ער בעווען זי*ן פטרזיצער בְּיז ;6891
קאמיעניעוו

(א איד ,זיין פריערדיקער נאַמען  -דאזנפעלד) ,אן אלטער באַל=

טעוולק ,א נאָענטעף פריינט פון לענלנען ,א.מיטגליד פון פּאָליטביוראַ פון
 passער איזיגעגרינדעט געווצָרן איןך יאֶר  ,7191וויצע=פרעמיער אין דער

רץג ירונג ביים לעבן פון לענינען; סעמיאָנאצָוו ,סעקרעטאר פונם צענטראל=
קאָמיטעט פון דער קאָמוניסטיטעך מארטיי; מיאטאקאֶוו ,מיטגליד פון צענטראל=

ב.
קאָמיטעט פון דער כפארטיי און

וויצע=פאָרזיצער פונט העכסטן עקאָנאָמישץ ראט

פון ראטנפארבאנד; סטְקאָלניקצוו ,מיסגליד פון פּצאֶליסביורא און אמבאסאדאֶר
פון ראסנפארבאנד אין ענגלאבד; ראדעק (א איד ,זיין פריערדיקער נאַמען -
"פראוודא" (דער צענטראלבאָרגאן

דער הוליפס=רעדאקטצֶר פון

סאבעלסאן),

דער רוסישער.באָלטערויססיטער פארסיי),

08nזיך אומגעקערט קיין

אין *אֶר  7191צוזאמען מיס לענינען און

פון

רוסלאנד

זינאַגויעוו'ן ,פון די הויפט=פירער

פון קטמאינסערן; ריקאָוו ,פון ד* עלטססטע חברים אין דער בטלטעוויסטיטער
פארטיי ,יפרעמיער  TRIלענינס טולט & ,מיטגליד פון פּאָליטביוכאָ; בוכארין,
לענינען אין

 Namאון מיטארבעטער פון

אוליסלאנד,

מיטג ליד פון -פּאָליטביורצֶ

זינס  ,8191פרעזידענט פון קאָמאינטערן פון ? 6 82גיז  ,9891מהבר פון
די קאָמוניססיטע לערן= אוןיטסודיר=בילער ,ווְעלכע .זיינען געווען די פאָפו=
פארטפרייססטע אין

לערסטע און

טער טעאַרעטיטער .לערער אין

זז*ן

צייס.,און

 TRIלצנינס 0170

דער קאַמוּניסטלטער באוועגונג;

דער העכסב

קרעססינסקי -

מיסגליד פון צענטראל=קאָמיטעט ,ראטבנפארבאנדיטער אמבאסאדאֶך אין דייסטסלאנד
און

וולצע=אויסערן=מיניסטער; יאגאָדא  -פירער.פון.ג,פ.או ;.סאַמסקי  -דער

 roפון

ד? פּראָפּעסיצאָנעלע

פאריינען

בַעַת לענין האָט געלעבט און

צייס נטך זי*ןיטולס ,א מ*סגליד פון פאַליסביורא ,פון

א געוולסע

זיין סאפונג אן;:

רודזוסאק  -פרעמיער פון ר,ס5,פ,ם,ר - .די הןויפט=רעפובליק אין ראטנפארבאנד,
JIM

נאֶך

אסך

פון

באַלטעוויססיטסער

דער

אַנפירערטאפט,

חברים

און

מליטארבעטער

פון לענינען ,אלע זיינען ל*קווידירס געווצארן דורך די רייניקונגס=פראֶצעסן,
אויסער טראַצקי'ן,
רירן,

וואס סטסאלין

האֶס ניטס געוואגס א לאנגע צייט אים אֶנצו=

לשדן

צווייטער הויפט=

ווי*ל ער TOR

א סך

בעווען 297 020% DIVPIVIN

פירער צוזאמץן מיס לעניבען ,רוואס הטבן געמאכס די רעוואלוציע ,ער איז EVA
באקאנס אלס טאפער פון

ווען]

פרסט ווען

דער רויטער ארמיי און

ססאלין הצֶס זיך פארפעססיקט אין

בארימטער מיליטער=פירער.

זיין מאכס  -איז טראַצק*.ארויס=

געטיקט געווּאָרן פון ראטנפארבאנד און ער איז דערמאַרדעט געווצָרן אין מעקם=
דורך איינעם פון

סלקאָ;,

;

די ב.פ,או=.אגענטסן:

און דער גורל פון'די בְאָלסעוויססיטע פירער אין רוסלאנד הַצָט ניטט
אויסגעמיטן

אויך ד* קאַמוניסטיטע פירער אין

ראבערס געוואָרן
דער

נאֶך דער צווייטער

בולגאר סריסטא

מוניסטיטער פארטיי אלן

אלע לענדער,

וועלט=מלחמה דורך דער רוסיטער ארמיי,

קטַססטָוו ,איינער

זדיין

וואָס זיינען

דע=

לאנד,,

פּאָליטיטער

פון דפ גר*נדער פון
סעקרעטאר פון

דעד קש

דער פארטי?,

פאקט*טער .פרעמיעב  IDבולגאריע ,דעדאקסאָב.פון דער פארטיי=צייטונג אין די
יאָרן

,1594 - 95

מיסגליד פון באלקאניטן

יאָרן ,2391 - 4591

מלסגליד.פון

סעקרעטאריאס פון

בולגאריטן

קאָמאינטערן.

פּאַליטביורצא

זינס 5591

TON

די

א ון

ווייטער ,הויפט=מיטארבעטער פון דימיפהאוו'ן  -איז ארְאַפגעזעצט געם 

ווּארן פון אלע זיינע אמטן אין אפריל  9491צוליב "פארברעכערישע טאַלעראנץ
לגב* נאציצטנאליסטיטע נייגונגען" ,און אין דעצעמבער  9491איז ער באשול=
דיקט געוואָרן אין פאראט ,טפיאָנאזט און אין טעדיקעריי ,ער איז פאר'משפט
בעודפה]

בום

טרס

און

VT

אורטיול א*ז

אויסגעפירט געוואָרן.

צוזאמען מיט קצסטטוו'ן אלז באטולדלקט געוואָרן אין שפיאָנאזט ,טע=
דיקעריי

או

LEN

פאראט

פרטְפעסאֶר

איוואן

מאטאלעוו,

פינאנץ=מיניסטער און

RO -

לאנג=יעריקער קאָמוניסט; בלאגוי איזואנאָוו פאנסאוו ,איוואן 1 VUSAITRA
רעקטאָר פון אויסלענדיטן האנדלס=ביודָאָ ,צונא זטינצעוו ,דירעקטטר פון נא

ציאָנאל=באנק ,וועלכער איז געווען אקטיוו נטך אין זיינע יונגע יאַרן אין
דער -קאָמוביסטיטער

אלך

צוליב דעם ארעסטירט בעווארןך

יוגנט און איז

טר

 4דווך דער בולגאריטער קאפיטאליסטיטער רעגירונג; ניקאָלאי פאוולאוו

קילעב' ,סעקרעטאר פונם צענסראל=קאַמיטעט פון דער קאָמוניסטיטער פארטיי אין
בולגאריע און פאָרזיצער פון דער צענסראלערה רעוויז לאָנס=קאָמיסיע פון דער
באשולדיקט געווצטרן צוזאמען  Dnקאָסטטוו'ן

איז

פארטי*,

אין

שפיאָנאזט,

פא=

ראפ און טעדיקעריי; געצָרגי באנב ,פ%רער פון דער זיכערהיצט=פּטללציל,מיסל

בללד פון פּאָליסביורא; פּראַפּעְסאֶר פאסקא קונין ,מיטגל*ד פון פּאַליסביורא,
אינדוסטריע=מיניסטער; איוואן מאסלאראוו,
פון

קאָמוניסטיטער פארטי*י ,און

דער

מ'פיטסגליד פון

נשך א"פך'פון

גבע'מטפס געוואָרן אלס פארעטער ,שעדיקער,

צענסראל=קטָמיטעט

דער טַנפלרערטאפט זייבען

טיסא'איסטן ,ספיאָנען

א,א.וו.

אין רומעניע זייבען ללקווידירס געווארן גאֶךְ דער סאוולעטיסער
דעראָבערונג און נאֶךָ דער טאפונג פון דעם פאָלקס=דעמאָקראסיטן רעזטים,אויף
פארטזדענע אופנים  -לוקאסטא פאטראסקאנא,

Me:

דער איינציקער .קאָמונלסט אין

רומעניטער רעגירונג , DEIאיז געטאפן געוואָרן גלייך  387דער סצטָוולעסיטער
דעראַָבערונג;  RIRפאוקער ,וועלכע :איז באקאנס אין יטראל  777O» VIR
געוהען

זי א*ז

ארג ביורץ און:

רומעניטער אויסערן=מיניסטער,

סעקרעסארין.

ווליטער,

 2און

איז

תפיסה

און

תקופה

צוויטן

זי איז

געזעסן אירע מערסטע יצֶרן

באפר?יט געוואָרן
סטאלין

און

מיסגליד פון

פון

פּאֶליטביורא,

פון דער רומעניטער באֶלטעוויססיטער פארטי* זינט
ערטט אין

היטלער,

אין

יאֶר  ,1491אין

דערווייל איז

דער רומעניטער
דער פארבלנדונג 0ס=

זי ארצאָפגעזעצט געווצֶרן
ה גודל איק

פון אלע אירע אמטן אין מאי ,85891.און דער סוף פון
אונטערלע'חפמ*עט; וואסילי לוקא  -פינאנץ=מיניסטעד און
פרעמיער אין דער פאַלקס=דעמאַקראטיטער רומץנלע ,מיטגליד פון

כטך

כלסס

טפעטער וו*צע=
פצַליטביורפא.

ב איז געווען ארעסטירט א סך; ;אָרן אִלָס קאָמוניסט און ער איז באפרי"ס
אויף ע
געווארן פון דער תפיסה עבטט מיטן טָנקום פון סאָנויעטיטן מיליטער קיין רו=
מעניע ,איז

"אַפגערייניקם" געוואָרן

אין מאי

כמ צןוליבן

'מארלירוהדפם

4.

4
₪

3 AOS MITIN

קלאפסן=חוט ,ל*%נקער אָפּנויג .,פרטטעקציטָניסטיטע טטעלוגב אין דל
די פארטי* הצט געארבעט געהיים"; סיאחארי געאַרגעסקו  -פלנאנץ=
 9,ווען
סטער אוך טפעטער.וולצע=טרעמיערכמיניסטער ,מיטגליד פון פְּאַליטביורט,
מלנל
ון ;סעקרעטאריאט ,א לאֶנגיאָריקער קאַמוניסט ,איז 'בעריינ*קס" בע=
 RIVA INRא
רן אין מאי  ;8591פראֶפעסאֶר זילבער (א א*ד) ,פארסי*=טעאַרעטיקער ,אן
וואָ
אויסגעטפראַכענער אנטי=ציוניסט,

איז

"אָפּגערילנלקם" געוואָרן

צוזאמען מ*לט

א ,ה דערציאונגס=מיניסטער ,לאנג יאַריקער קאָמוניסס ,און צוזאמען
פאטאראסקאנ

מ'ט זי*  381אאיסֶךְ פון דער קאַָמוניסטיטער אָנפירערטאפט ,דער גרעסטער טייל
ניטשטכפאידן.
:

אין אלבאניע זי*נען ליקווידירט און

"טֶפגערייניקט" געוואֶרן קוציי

דזטודזטא ,סעקרעטאר פון דער קאַמוניסטיטער פארטי* און וולצע=פרעמיער=
מינב*סטער ,א לאנג=יאָריקער קאָמוניסט; פאנדי=קריסטא ,פאַרזיצער פון פּאֶלִיט=
ביור %פון דער קאָמוניסטיטער יפארטי* אין אלבאניע ,א לאנגיאָריקער קאָמונלסט,
אבדין טאהא% ,ינדוסטריץ=מיניסטער ,מ*טגליד פון צענטראל=קאָמיטעט פון דער
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קאָמוניסטיטער טארטי* ,און

%

נאֶך עטלעכע פירע '3מון דער קאָמונ*סטיטער אֶנ=

פירערשאפט.

אין טשעכיע זייבען "ליקוויד*רט" געווטרן X) ]ND?RP IROYDRID
אַרעטיקער און אידעאָלטָג פון .דער קאָמונ+ססיטער פארטי* ,א
איד) ,דער טע

לאנג יאָריקעך קאָמוניסס ,וועלכער איז אין אַנהו*ב פון דער מלחמה אנסלשפן

קיין ראטנפארבאנד און באקומען.די סאוויעטיטע בירגערטאפט .ער א:ז "אָפּגַע=
ריינלקט" בעוואָרן אין יאֶר  9491צוליב זיין קעגנערטאפט צו סלאנסקין ,דעם
מארסי?=סעקרעטאר,
:

רודאָלף סלאנסקל ,,הועלכער הצָט זוכה געווען צו א ספעציעלער פטפו5
לאריטעט בי? אונז

אין

לאנד ,איז געווען

סעפטעמבער ,1591

פארטי* ביז

וויצע=פרעמיער=מיניסטער פאר עקאָנאָמיטע

עפבינלים -,אללנעהיפרזהד ל ה טבדער פון
סלאָוואקיע אין
באונאוסס ,איז

סע קרעסאר יפון דער קאַמוניסטיטער

דעהיקאמ וב יסטסיטער

טטעכאָב

פארטי* אין

*אָר ,0891 .דער פארסיי=פאָרסטייער פון קאָמאינטערן,
ער.פאראורטיילט געוואָרן צום סולט דעם =82סן

און

ווי

נצאַוועמבעבר

 259פאד פאראס ,טעדיקעריי 8 ,און מאכן א פרווו אראַפצוווארפן דעם
|1
פטָלקס=דעמאַקראטיטן רעזסים , TRIאין די דרי*סיקער יצדן איז ער געווען:
 ₪לויט -דעם באֶטולדיקונג ס>אקט  DIVAR aפון אפְעריקאני טן טטיאָנאזט=דינסס
און פאָרטטייער פון אינסערנאציצטנאלן
געווען אן אויסגעטפראָכענער אנסי=ציונלסט און

ווי

אלז,

ציוניזם"(.סלאנסקי

באררארסט,

ער האֶט זיך באמיט טשֶפצוהאלטן

גוסוואלדין ,זאפאֶסאַצקי'ן ,קלעמענטיס' ז או טִיראקי צו פארקויפן געווער
יסראל ,סלאנסקי "האֶס זיך מודה געווען" אין אלע פארברעכנס און באלד נאָכן
אורסי*ל האֶס מען אים געהקאנגען .באדריק גאמינדער  -אינטערנאציטָנאלער
סעקרעטאר פון דער קאָמוניסטיטעד פארטיי ,האֶס זיך אָנגעטלאָסן אין דער קאָמו=
נלסטלטער טארט?ל  oדי 0כ-ער)יארן אין בערלין ,געארבעט אין קאמאונפפרם,

געווען דימיטראֶוו'ס סעקרעטאר ,אומגעקערס זיך קיין סטעכאַסלאָוואקיע אין
לאֶך 5491 .און ער איז געווען דער

פארְבינדלער צוויטן

JAR

מאַסקווע

פראג.

אויך ער א*ז באטולדיקס געווצדן אין פאראס ,טפיצטָנאזט און טעדיקעריי און
א.

עריהצֶט

וו.

וואָרן

צוזאמען

זיך ודה געווען" אין
מיס(סלאנסקי'ן;.

צענטסראל=קאָמיטעט,

געהאנגען

אלע פארברעכנס  JINאיז

לודןוויג

פרילקע  -מיסגליד פון

א לאנג יאָריקער קאַמוניסס,

איז

בע=

פארטייאוטן

באטולדיקט געוואָרן

אין

סעדיקעריי",זיך מודה געווען"אין אלע פארברעכנס און מען האָט אים געהאנגען
וולאדימ*ר קלעמענטיס  -אויסערן=מיניסטער ,לאנגיאָריקעל קאָמוניסט ,איז
באשולדיקט געוואָרן אין אלע עבירות " -זיך מודה געווען" און מען  DRMאים

געהאנגען (ניסט קיין איד) ,ד"ר אזטאן לעבעל ,א לאנגיעָריקער קאָמוניסט,
וויצע=אוזסערן=מיניסטעה ,פאר'מטסט געוואָרן אין סלאנסקי'ס פראצעס אויף
אייביקער תפ?סה
צייטונג
וואָרן
דער

"רודע

אין

(:א אלד );

טראווא" ,מיטגליד פון

פרילינג

נייער רעדאקטאָר

און מען

וויליאם נאוו*  -רעדאקטאר פהן דער פארטיי-

 9און
פון

צענטראל=קאָמיטעס,

נשך ביטס גע'מספס געוושָרן; אנדר*י?*

"רודע פראווא"

(א

 DRIאים געהאנגען; באדרלק ר'ייצין,

מיטגליד פון

פארטייאיטן

איז

ארעסט*רס.גע=

צענטראל=קאָמיטעט,

אלד)

"הצאָס

סימאן,

זיך מודהיגעווען"

וויצע=זיכערהילט=מיניסטער,
א לאנגיטָריקער קאַָמונ+סט ,א

גע'מטפט געוואון צוזאמען מיס סלאנסקי'ן" .,זיך' מודה געווען" va que
איד,
ארסור לאָנדאֶן ,וויצע= אויסערן=מיניססער ,א לאנגיאָריקער
האנגען געוואָרן:
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”

קאָמוניסט ,א איד ,געארבעס אין אפאֶהאט פון קאָמאינסערן" ,זיך מודה געווען"

און איז פאר'מטפט געווטֶרן אויף אי*ביקע תפיסה; וואורא .היידא,
אויסערן=מיניסטער (א איד) ,לאנג יאָריקער קאָמוניטס,
זיינע

פארברעכנס און

וולצעש=

"זיך מודה געווען" אין

ורי געוואֶָרן

צו אייביקער תפיסה;

רודאלף

מרגליות ,וויצע=אויסערן=מיניסטער און האנדלס=מיניסטער און ד"ר אטאט פישל,

וויצע=פינאנץ=מיניסטער ,א לאנג יאר יִקְעַר קאָמוניסט  -! pasaרדת בע ררע

און זיינען געהאנגען געווארן.
אין

אונגאון

-

איז

,+:

געטויט געווטרן

לאסלא

רי:ק,

אויסערן]=מיניסטער

און אינערן=מינלסטער אין דער קאָפוניסטישער רעגבירונג ,מיטבליד פון פּצַל*יט=
ביוראָ ,איז אריינגעטרעטן אין.דער פארט** נאַך אין יאֶר  ,1591אין עלטער

פון

22

יאָר ,און

אין

יאֶר  9891איז ער ארעססירט געווצאָרן

בולודפר רויגיקונג איז ער באשולדיקס געוואַרן

אלס קאַמונ'סט.

אין

א פארשווערונג

צו דערם=

פאלפי,

דער הוּופט פון

גענעראלם=

מטרדן דעם אונגאריטן פרעמיער=מיניסטער" ,זיך מודה געווען" און דער'הרג'ט

געוואָרן

אין אָקטאָבער ;9491

גענעראל גיארי

שטאב ,וויצע=
זיכערהייטסבמיניסטער ,מיטגליד פוּן צענטהאל=קאָמיטעט פון יא
8
קאָמוניסטיטער פארטיי ,איז בָאטולְדיקט געוואָרן צוּזאמען מיט רייקן" ,זיך
מודה געווען" אוּך דער טויטסאורטייליאיבער אים איז אויסגעפירס געווארן

אין טקטטבער  ;9491ד"ך סובער סעאני ,סעקרעסאר.פון דער קאַמוניסטיטער
פ
ארטי" אין אונגארן ,מיטגליד פון זער עקזעקוסיווע פון דער:פארטיי און

מיטגליד פון

דער צענטראלער רעוויזיאָנס=קאָמיטיע,

איז

2

באטולדיקט געוואֶרן

אין פאָטערלאנד=פאראט".,זיך מנדה געווען" און איז געטויס.געווצָרן אין
אֶקְסאָבער  ,9491צוזאמען מ*ט זיי זיינען "אֶפגְערייניקט" און פאר'מטפס גבעם
ווארן

נאֶך.עטלעכע מענסטן

פון דער אַנפירעדטאפס,

ווי ,למשל,

אנדראס סלאי ,לאסלא סוליוס ,געאָרגָ מאראזען און אנדערע.

ד"ר ,5

*ופטוס,

אין פוילן זיינען "טֶפגערייניקט" געווצאָרן :וולאדיסלאוו גאמולקא,
וויצע=פרעמיער=מיניסטער ,סעקרעטאר פון דער קאַמוניסטיטער פארטי*  -ער
איז באזייטיקט געוואָרן פון אלע אמטן ,דער פראַצעס קעגן אים איז נאֶךָ נ*שט

פאָרג עקומען;
אין

גענעראל מאריאן]

ספיכאלסקי,

דער אינטערנאציאָנאלער בריגאדע אין

קאַמענדאנט פון
טפאניע,

פויליטן

מ*טסגליד פון

באטאליאן

פאָליטביוראָ,

רעסטאווראציע=מיניסטער ,איז באזייסיקס געווטרן צוזאמען מיט גאמולקא'ן,
געפינט זיך אין ארעסט און נצאֶך ניטט געטטעלט צום משפט; זענאן קליסקא,
מיסגליד פון פּאֶליטביוראָ ,פארטיי=סעקרעטאר ,וויצע=יוססיץ=מיניסטער ,בא=
טולדיקט צוזאמען מיט גאמולקא ,נאֶךְ נ*טט בעטטעלס צום מספט,
*

די איינציקע קאָמוניסטיטע פירעד,

וועלכע זיינען

נאַך נ*טס

"אָפג עכ:

רייניקט" געווטָרן און זיינען נאֶךְ נישס געהאנגען געוואָרן פאר פאראט ,טע=
VU TT NANI UNA OA A IA RS
מערב=לענדער ,אויסער ,אפטר ,דער איינאונאיינציקער ,וועלכער טטייס DX?R
PAN

טפיץ

פון

דער

סטאליניסטיטער

יערארכיע

=

אל

ביססט

ק?ין

איין

קאמום

ניסטישער פירער אין ראטנפארבאנד אָדער אין די פאֶלקס=דעמאָקראטיעס,
 poor PNIזיכער ,אז עס .וועט אים נבישטטרעפן לער בכרהל פןן ,קיבטוהיעוו,

ווּאֶס

בוכארין ,קצֶסטטוו ,רייק און סלאנסקי.

+
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דאס זְייכען די "אינערלעכע טובאים" ,וואֶס מפ'"מ האֶט זיך מנדב =y3
ווען] צו שסיין קעגן.ז:יי צוזאמען מלט דער קאָמוניסטיטער וועלט " 87אַפהאלט"

 מיטן באדינג ,פארטטייט זיך ,אז צוויטן דידאַזיקע אינערלעכע טונאים זאֶלניטס ארי*נפאלן ,צופעליק אָדְער ניטסיצופעליק ,א חבר פון "הטומר הצעיר".

מפ'מ חאָט זיך אויך ,פארסטייט זיך ,פארפליכטעט צו סטיין אויף דער זייט

פון די לענדער פון סאֶציאליזם און פאלקס=דעמאַקראטיעס אין  52299פארטילב
דיקונג קעגן די אויסלענדיטע פיינס .און עס איז זי* גאָרניסס אי*נגעפאלן,
די

חכמים פון מפ"מ,

אז

נלשט זי*  -נאֶר דער קרעמל באטטלמט,

פון

צייט צו

?) ILHA Ra OU SA +סי* של פון איבעווייביק און סיי דל
פון דרויסן ,און וואס וועט פא[ דער 'הסומד הצעיר" אויב אלס טונא.וועט
אויסגעוויילט  - 9191דעס אידיטע פאָלק,

 DNITוועס צַנגערופן

ווערן מיטן

נאָמען "א אידיטע אינטערנאציאָנאלע ציוניסטיטע אַרגאניזאציע" ,וו* עס רופט

אים איצט סטאלינס צייטונג אין מאַסקווע ,די "פראוודא"ל:
צו אונזער אומגליק איז עס איצט ניסט קיין

רעטאָריטע פראגע,

נצֶר

 .ו אכזריות'דיקע ווירקלעכקייט ,דער חבר אריה פון דער "הטומר הצעיר"=
אַרגאניזאציע אין

יטראל" האָס געגעבן זי"ן ענטפער און ער רעדט אין

פון א.סךָ יוגנטלעכע פון

"הטומר הצעיר" .דערדאָזיקער ענספער,

געגעבן געוואָרן אלס מאָטאָ אין
מגא מנא תקל ופרסין".

אונזער ארטיקל,
4

דעם
א'ן

"הטומף הצעיר" און.מפ!מ די פראגע פון
בופק:ימען קען

זיך אידענסיפיצירן

וואָס איז

איז דער אלטער מעמענטסא:

אויך דאָס אידיסטע פאָלק און ד" ציוניססיטע באוועגונג
מיפן

באַמען

זייער

וועלן טסטעלן

חבר אריה מיס אן

אידיקן

פאָלק או[

ענדערונג

מ*ס דעה

צלן=

ניסטיטער באוועגונְג  -און מען קען.זיך אַנטליסן צו זייערע .טונאים; קיין
צוויטן[-ולב

איז

בלטסט;

ארן

וועגן דער פראגע
4

וועס מען

נטאך רעדן.
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