
 של האכספורם כל את לנצל גרמניהתוכל
 תמשיך רומניה עצמה. בשביל הרומניהנפש
 כמויות את למכור הנאצים, בהסכמתודאי,
 ויונוסלויה, בולנריה להונגריה, הרגילותהנפם

שתעשיתי
 צרכי בשביל עובדות וחקלאותן

 אנוסים יהיו שהנאצים נראה, כן כמוהרייך.
 האיטלקית, הלקקה של ניכרת הנדלהלהרשות
 *. וננמר הולך האיטלקי המלאיכאשר

 ניכרות הפרעות חלו נובמברבאמצע
 - האדמה רעידת הרומנית. הנפםבתפוקת
 לחורבן הנפת-נרמה באיזורי היהשמרכזה
 מפורפ תיאור עדיין אין שעה לפיניכר.
 אך הנפט, בתעשיות הרעש השפעתשל
 ניטרלית, בעתונות שפורסמו ידיעות,כמה

 כך, למרי. חמורות היו שהתוצאותמרמזות,
 תעשית של )לבה פליאשפי במחוזלמשל,
 עדי-ראיה הבנינים. כל של 80% נהרסוהנפם(

 לעבור אי-אפשר ערים שבהרבהממפרים,
 מפעלי מנהל החרבות. מפני הרחובותאת

 ברומניה, האמריקנים אוילי,סטנררפ
 כי לעתונות, רשמית הודיע ליפרייט, 1.ה

 ימים, לעשרה יסנרו החברה שלבתי-הזיקוק
 הנפם צינורות ניזוקו כן כמו תיקונים.לשם

 ומסילות- הדונאו, שעל לנייורנייוההולכים
 מבחינה להוננריה-נרמניה. המוליכותהברול
 לפעולה הרעש את להשוות אפשרצבאית

 המלכותי, חיל-התעיפה של ומכוונתממושכת
 הברית לבעלי עלתה לא וו שפעולהאלא
 צבאי. מאמץבכל

 בארצות הכלכלית העתונות שלהסך-הכל
 בידי יעלה אם שנם - ד"א,הניטרליות
 הרומנית הנפם תפוקת את להרחיבהנאצים

 שאלות את יפתרו אם ואף המכסימום,ער
 המלחמה )לפני מאוד הקשותהפרנספורם

 הים, בררך לגרמניה הרומני הנפטהובל
 ובאמצעות הדונאו דרך להעבירו ישעכשו
 כלל הותאמו שלא ברזל, מסילותשתי

 רומניה תוכל א ל - זו(, כבדהלמעמסה
 כל את הנרמני המלחמה למנגנוןלספק
 כיבו12 ירי שעל נמצא, לו. הדרושהנפם
 לעצמאות נרמניה עדיין הניעה לארומניה
 משק-המלחמה. של העיקרי לחומרבנונע
 בכללו, לשמן-האדמה ביחם הדבר נכוןואם
 למיני ביחס הוא נכון וכמה כמה אחתעל
 התעופה. לצרכי הדרושים מובחרים,בנזין

 שבעית זה, ממצב גנטיקה הניטרליתהעתונות
  לזרז ומכריע, נוסף נורם משמשתהנפם
  המורח  יבשת על הנאצית  ההתקפהאת

 העשירים הנפם למכלאי להניע כדיהתיכון,
  השערתם, לפי תתחיל,  ווהתקפה " ר ובאי בעירקאשר
 1%1. ב י ב אב

 ת 1 י נ י דמ ח 1 מ י שר

 באלמקה היהודית ההתישבות לתכניתמםכיב
 בחצי-האי נדול יהודי נוש לישבההצעה

 הצפינית-מעיביח בפינה הנמצא -ללקקה
 לארצות-הברית-עוררה ושייך אמריקהשל
 של הכללית בצבוריות הן ממושך,ויכוח

 היהודית. בצבוריות והןארשת-הברית,
 אלסקה' ,תכנית של העיקרייםהתומכים

 מחונים צדדים: משני באים לא-יהודיםמבין
 וממנהיגי אמריקה, של ה ת ננ ה להדואגים

 את לכוון הרוצים המקצועיות,ההסתדרויות
 המלחמה, לאחר לבוא שעלולהההנירה

 התחרות למנוע כדי וו, מרוחקתלפריפוריה
 האמריקני. העבודה בשוקזולה

 הנימוקים את סיכם חשוב אמריקנימוסד
 מטת טנחם ר האטט ם י י א ב צה

 : הבאים בדברים באלסקהההתישבות
 באוצרות עשירה אוכלוסק, דלת,ארץ

- 91 עמ' ב'-ג' ב"מערכות" איטליה" 9ל הכפס "פלאי ראה*  הס'. 



 באורח מנרה צרכה כל מוגנה וכלתיטבעיים
 ביותר, מאוכלםות אומות של יצרן אתלתמיד
 אכן, ושואפות-מלחמה. לאוצרותהרעבות
 כל-כך העשירות בעולם, הארצותמעטות

 כמו חדשים לאוכלוסין והזקוקותבאוצרות
אלסקה.
 על בצמצום, המאוכלסת אלמקהארץ
 דיג, יערות, במינירלים, בה, הגלוםעשרה

 באלפי קרובה - ולמרעה, לחקלאותקרקעות
 לחופיהן מאשר אסיה לנבולות יותרמילין

 הברית. ארצות של והמערבייםהמזרחיים
 של במרחק בערך, נמצאת, אלסקהיבשת

 בצמצום מילין ושמונה ממיביריה, מיליןא
 לארצות- השייך דיומר-הקטן אי ביןמבדילים
 לרוסיה, השייך ךיומד-הגדול אי וביןהברית
 שתי בין נמצאים האלה האיים שניואולם
 של ביותר המערבי הקצה הגדולות.היבשות
 האליאוטיים, האיים של הגדול,הגשרי
 לתוך הדרומית מאלסקה מערבההמזדקר
 680 של במרחק רק נמצא השקט,האוקינוס

 הצבאי-הימי הנמל מהירימושייי,מילין
 מי~קוסשה אשר בעוד יפן, של ביותרהמזרחי
 האמריקנית-המבוצרת להונולולו עדהיפנית
 מילין. מאש של מרחק -יפה

 כי לנו, אומרים האנטרופולוניהחכמי
 דרך-מעבר שימשה שאלמקה לשערקרוב
 מאסיה ופלישה הנירה של רביםלגלים

 מקובל כלל בדרך המערבי.לחצי-הכדור
 בראשונה מיושבות היו שהאמריקותלחשוב,

 את שחצו הצפונית, מאטיה שבטים ידיעל
 הלבנים התישבות דרומה. ונפוצו קרי~נמיצר

 באה עליה, שירוע באלסקה, ביותרהקדומה
 שיסדו הישוב הוא - האטיתית היבשתמן

 היתה אלמקה אל הנישה ~17. בשנתהרומים
 לאניות שקדמה בתקופה גם מאדקלה

 אין לומר, יתכן כיום, ן ולאוירוניםהקיטור
 מחסום משמש נכרים מחופים שלההמרחק
 "עקב-לסיעם, נקראה אלסקהלפלישה,

 של הלאומית בהגנה התורפה()נקורת
 הקונגרס העביר האחרון בזמן רקאמריקה.

 אחד נדולים, במימי-צי שני יסוד עלחוק
 בסיטקה. והשניבקוריטק

 את שהניעו המכריעים הנימוקיםאחר
 לארצות ב,מתנה' אלסקה את למסוררומיה
 הארץ ש,ההזקת זה, היה 1%7, בשנתהברית
 שלום בימי הוצאות נורמת האוכלוםיןדלת

 נם צורך יהא כי מלחמה, בימי איוםומשמשת
 )אנרריום, להננתה' באניות ונםבאנשים

 מצאו, הרוסים כי זאת, אין אלסקה"(."תולדות

 לנהל להם קשה חוסר-אוכלוסין משוםכי
 ואין השקם, לאוקינוס שמעבר מושבתםאת
 החבל כי מצאו, שהאסטרטגים בדבר,ספק

 של מנקודת-הראות ביותר חלש הואהנרחב
 מלחמה. של ריזיקו להצדיק מכדיההגנה,

 למיליונים, שתגיע אוכלוסיה שלבעזרתה
 ותחבורה, הובלה אמצעי פיתוח ידיועל

 מוגדלת אוכלוסיה ידי על ויתאפשרושיךרשו
 פשוטה אלסקה  של הגנתה בעית תהאכזו,

 התושבים מטפר אם הוא, ספק יותר.הרבה
 העצומות ההוצאות את להצדיק יוכלכיום

 תולדות השונים. אמצעי-התחבורהלהקמת
 אותנו, מלמדות שונות ארצות שלהתפתחותן
 כלל, בדרך חלו, האלה השירותיםשהוצאות

 לפני כי נמצא, מטים. בצורת הישובעל
 ותוקמנה נמלים ויבנו דרכיםשתסללנה
 במסילות-ברזל במים, תחבורהרשתות
 יותר הרבה בארץ שימצאו נחוץובאויר,
 בשירותים ישתמשו אשר איש, אלףמששים
 האוכלוסין. לצרכי סוף-סוף, הנוצרים,הנ"ל,
 אלה, בגורמים תלויה הצבאית ההתגוננותאם

 ה ב 1 ש י ב תלויה הצבאית שההתגוננותהרי
 אלסקה*,של

 אלסקה של לישובה התכניותמצדדי
 התישבות לנסיונות תוקף בכלמתנגדים

 צריך ההתישבות מפעל קטן.בקנה-מדה
 באמצעים גדול, בהיקף לדעתם,להעשות,
 חלוצי, אנושי חומר ועל-ידי רביםצבוריים
 ואלה בראשית. קשיי על להתגברהמסוגל

 : העיקריים נימוקיהםהם

 ממעגל-קסמים כיום סובלת,אלונקה
 שטח פני על הפזורה דלה אוכלוסיהכלכלי.
 ביותר. כבדות להוצאות-הובלה נורמתגדול

 גדול. היים ליוקר גורמים כבדיםדמי-הוכלה
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 להוצאות-ייצור נורם נרול חייםיוקר
 של הכבדות ההוצאות תשלוםכבוהות.
 התעשיות שרוב לכך, נורם וההובלההייצור
 של התפתחות חומר הכנסה. נושאותאינן

 עונתי חוסר-עכורה לירי מביאהתעשיה
 אפשרית זו צפונית בארץ החקלאית)העבודה

 וחוסר-עבודה כבד יוקר-היים בקיץ(.רק
 לארץ ההגירה תנועת את מרפיםעונתי

 ממנה. היציאה אתומאמצים
 הולך-סובבוכך

 המענני
 חלילה. וחוזר

 יכול איני לאלסקה, ההולך הרניל,המהנר
 הנירה הזה. המשובש המענל אתלפרוץ
 מצוידת וכלתי מותאמת בלתי מתוכנת,בלתי
 פתרון משום איפוא, בה, איז כראוי,בממון

 על יתר אלסקה. של הכלכליותלבעיותיה
 הבעיות את להכביר עלולה כזו הנירהכן,

 למוסדות- הנזקקים מספר את בהגדילההאלו,
 לפתור כדי כחדשי-החורף. המקומייםהעזרה
 אלסקה של העיקרית הכלכלית הבעיהאת

 בעת לשאוף, ההתישבות תכניתצריכה
 האוכלוסיה את להגדיל אחת,ובעונה

 הוצאות-ההובלה את להורידהמקומית,
 הוצאות- את להפחית יוקר-החיים,ואת

 הממשי(, השכר ערך את להוריד )מבליהייצור
 חוסר- את להפסיק הדשות, תעשיותלכונן

 הגירה לעודד כך ירי ועל העונתי,העכודה
 מתאימה התישבות תכנית לארץ.נוספת
 חקלאית התפשטות בתוכה לכלולצריכה

 יחד. נםותעשייתית
 יוכל במינו מיוהד י צ 1 ל ח חומררק
 בני-אדם של חבורה באלסקה.להצליח
 פרניים מאורעות ידי על לזה זההקשורים
 ישאו משותפים אידיאלים ידי ועלמשותפים
 במסיבות מקיים-עצמו ישוב שלבאחריות
 יעמוד לא חסרי-ליכוד יחידים שהמוןכאלה,
 לו. תעזור כי לממשלה עיניו וישאבהן

 חיים אל לכזוב כידפ שיש באלסקהמתישבים
 עליהם תהיה באף יותר, או פחותנוחים
 עמדה לתפוס ממוגלים לטורח,אלםקה
 חלוצי, ישוב של בעיות כלפיקנטרנית

 את בהחלה שנתקו ונשים שנבריםבעוד
 כי המרנישים העבר, עם קשריהםכל

 לחיים החדשים חייהם את לעשותעליהם
 עלולים הזה, במאמץ לנפול אופובים,
 את ולהביא הקשיים כפני לעמודיותר

 הטובים החיים ליצירת הדרושיםהקרבנות
 - חלוצי בישוב ביותר החשוב הרכושהאלה.

 המתישבים,. של והיזמה החריצותזו

 באו באלסקה ההתישבות תכניתתומכי
 להתישבות פעם שיש מוסכמת, הנחהלידי

 בכוחה תלשה היא אם רק זו, בארץיהודית
 של ובעזרתם חשובה חלוצית תנועהשל

 נרולים. לאומייםאמצעים
 יקבלו אלסקה תושבי כי שערו,מתחילה

 ללא חרשים, מתישבים של נוף כלבכרכה
 עצמם אלמקה בני ודת. גזע מוצא,הבדל
 )אסקימו, נזעים של תערובת כידוע,הנם,

 אננלים- סקנדינביים, רוסים,אינדיאניס,
 סבלנות מתוך יהר חיים והם וכוי(,אמריקניים
 נתברר, מהרה עד אולם רבה.הדדית
 בדהך אמנם, יותר. מורכבת היאשהבעיה
 מהנר לשום מתנגדים בני-אלםקה איןכלל,
 נופים הם אין אולם דתו, או מוצאובגלל
 מטיפוס מהגרים של ל ו ד נ שקבוץלכך,
 לאומי חותם ארצם על יטביע וזראהד
 שהתנהל בויכוח, בשוי לירי בא הדברמסוים.
 של הצעתו עם האמריקאי,בקוננרס

 ד ח 1 י מ חוק לאשרמיניםפריון-הפנים
 לאלסקה. מאורגנת הנירהלהקלת

 8נטיני בקוננרם, אלסקה של'בא-כוחה
 החוק, להצעת התננרותו את הביע ך:מינפ,ג'.
 מהתרברבות הם חפשים אלסקה "בני לשונו:וזו

 שבעולם. אחר עם מכל יותר ונועית,דתית
 את במלוא-הכרתם הם יודעים בנמן בואך

 חלק היא אלסקה - הברית כארצותמעמדם
 טריפוריה היא ארה'כ, של ובלחי-נפרדאורנני

 אלסקה תושבי מתננדים לכן *. מושבה א לו
 מבחינה נם ולו תעמידם, אשר הצעה,לכל
 ארצות- בתוך נבדל כמעמד ביותר,קלה

*
 המערכת. - ארצות-הברית. של המרינות ושמונה ארבעיםיתר דוגמת "עדינה-, של למעמד יזכה תושביו ברבות אשר חדשה, התישבות של שטח הוא - "טריטוריה-
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