
 באליבטן אונזער פון טױט אױפן מיר טרױערן קעפ געבױנענע טיט
ארבעט הײלינע זײן פארזעצן זאנן־צו און גאלדבעינ, אב. פארזיצער

רזסלאגד סאװעט פאר
רעליף. װאר ראשיען פאר קאונסיל דזשואיש דעם פון צײטשריפט מאנאטלעכע

ש_________ קאפיע א סענט 5 1942 ױני, o«״-׳*®* 3 נומער ר יארגאנג טערע

פאלק פארן נקמה נעמט װעלט, דער פון אידן
 צום געבן צו געװארן גערופן זײנען װעלט דער פון אידן די װאס שבועה די

 פון רוף גײער דער — מלחמה. סאװעטיש־דײטשער דער פון יארטאג
סאװעט־רוסלאנד. אין קאמיטעט אנטי-פאשיםטישן אידישן

װעלטו דער פון אידן די צו
געפאח

טויט. אדער לעבן — איז פראגע די
ערח דער פון פנים פוגם װערן אפגעװישט מוזן אידן די זאגט: היטלער

לעבן! װעלן אידן די זאגן: מיר
 האט הענקער בלוטיגער דער ברידער. אונזערע פון מיליאנען אויםגעראטן האט היטלער

זײן. ניט זאל ער װאו — אידן, יעדן געגן אלץ געװארפן
 ברו־ װײניגער א אונטער געװארן געשטעלט זיינען אידן װען פארגאנגענהײט, דער אין

 לא המנם: זײערע געגן מענטשן א ביז אויפגעשטאנען זײ זײנען אונטערדריקונג טאלער
קאמף. צום רוף דער געװען איז דאס — לעבן נאר שטארבן ניט װעל איך — אחיה כי אמות

 אויף און כלל אין אידן אלע אויף ליגט עקזיסטענץ דער פאר פאראנטװארטלעכקײט די
באזונדער. אידן יעדן

 םאװעטן־פארבאנד פון אידן די האבן לאנד סאװעטישן פון פעלקער אלע מיט צוזאמען
קאמף ay.־ א׳־ן־ ל;דן י־י״׳צד גײ-עבש׳ רױ״י אפצײיײי זיײ• צו מהריב זיד גדשװארד

פאשיזם. מערדערישן דעם געגן
 שװעםטער און ברידער אובזערע קינדער׳ אונזערע פון בלוט מיטן בלוט, אונזער מיט

שבועה. די אונטערגעשריבן מיר האבן
 פון מערב, ביז מזדח פון — פראנטן אלע אויף טעכטער און מוטערם זין, און טאטעם

דרום. ביז צפון
 טרענטש־ און מאשיךביקםן בײ םובמארינען, און טאנקען אויף שיפן, און עראפלאנען אויף
 פראדוצירט ,וואס מאשין דער ביי גתפן, פארטיזאנישע און קאוואלעריע דער אין הארמאטן,
 איזץ פאראז זײנען עם נאר װאו — פארמס קאלעקטיװע פון פעלדער די אויף און אמוגיציע

 דיעד פון זין לאיאלע װי דורך זי פירן און שבועה די אט הארצן זייער אין טיף זײ טראגן
פאלק. אידישן פון זין לאיאלע װי פאטערלאנד,

 טאנקען טויזנט מיט ענטפערן װעלט דער פון אידן די זאלן
עראפלאנען. 500 און

וועלט( גאנצער דער פון אידן אײך צו אפעלירן ברידער, םאװעטישע אײערע מיר,
 פאר־ פון קאנפערענץ מאסקװער צװײטער דער פון רוף דעם טראגן לאמיר צוזאמען —
פאלק. אידישן פון שטײער

באמבע־עראפלאנען! הונדערט פינף און טאנקען טויזנט שאפן לאמיו
 קעמפער גרויסע די פון געמען די טראגן לופט־םקאדראנען און טאנקען קאלאנעס זאלן

 שפינאזא׳ ברון בר־כוכבא, הלוי, יהודה דענקער: אידישע בדיליאנטענע און פאלק אידישן פון
 וױנטשעװסקי, ׳מאריס \ספרים, !מוכר מענדעלע )פרץ לײבוש יצזזק ישלוס־עליכם, הײנע, הענריך

 דער אין העלדן אידישע פון נעמען די געבן זײ לאמיר באטװיןד־ נפתלי שװארצמאן, אשר
 קרײצער יעקב גענעראל־מאיאר פיזאנאװיטש, ישראל גארעליק, שלמה מלחמד״ פאטריאטישער

אנדערע. און
 מאביליזאציע- אלגעמײנעם אן אלס ,1942 ױני, ־טן22 דעם פראקלאמירן צו רופן מיר

 װעח געהערט פאלק אידישן פון שטים די זאל װעלט, גאגצער דער איבער אידן די פון טאג
שונא. געמײנזאמען דעם געגן קאמף אין קאנטינענט ביז קאנטינענט פון

 מיטלען און כחות אלע מאביליזירן פון טאג א װערן ױני -טער22 דער זאל
 קאמף פאר ,1942 יאר אין פאשיזם פון פארניכטונג ענדגילטיגער דער פאר

 אידישן פון עקזיםטענץ דער פאר ציװיליזאציע, מענטשלעכע די ראטעװען צו
פאלק.

 און זײן ניט זאלן זײ װאו זועלט, גאנצער דער פון אידן די װען טאג, א זײן דאם זאל
 פליכט! פון שבועה א טאט, פון שבועה דער מיט אױפהויבן זיך װעלן זײן, ניט זאלן זײ װיפיל

 זאל שונא. געגן מלחמה הײליגער דער אין אלץ זײן מקריב װעלן זײ אז שבועה, א געבן זײ זאלן
שבועה: הײליגע אט־די געבן איד יעדער

װעלט דער איבער אידן יעדן פון שבועה די
שװעם־ אוץ ברידער מײנע פון לעבנס די פאר נעמען צו נקמה שװער ״איך

 פאר־ אלע אין פארברענטע לעבעדיגערהײט און געפײניגטע די פאר טער,
 אונטער געפאלן זײנען װאם דערפער, און שטעט פארװיםטעטע ארן ניכטעטע

קנאפל. שונא׳ס דעם
 און פרויען פון טויט דעם פאר נעמען צו נקמה רחמנות אן שװער ״איך
 פײנם־ די פאר פאלק, מײן איבער פאגראמען און פײניגונגען די פאר קינדער,

פאלק. אונזער פון ברידער און זין טע
טויט פאר טויט און בלוט פאר ״בלוט
 אלץ מיט העלפן צו אײגנטום, און לעבן מײן שפארנדיג ניט שװער, ״איך

 פעל־ ליבנדיגע פרײהײט די פון קעמפער און ברידער מײנע קאן איך װאס
צו זײן ניט מיר װעט זאך קײן פאשיזם. געגן קאמף אין שטײען װאס קער,

 פארשאלטן אויסראטונג. פון פאלק מײן ראטעװען צו טײער צו אדער שװער
 זײער זאל אײביג אויף קאמףן דעם אט אויסער בלײבן װאס יענע, װערן זאלן

שאנד! און צארן מיט װערן דערמאנט נאמען
דער־ הײליג װעלן װעלכע פאלקם־מאסן, די צװישן זײן צו שװער ״איך

 אידישן פון װירדע און לעבן דאס באשיצן צו קאמף אין פליכט זײער פילן
פאלקו

שװעו־!״ ״איך
 פאלעםטינע׳ מעקםיקא, קובא׳ קאנאדע, ענגלאנד, שטאטן, פאראײניגטע די פון אידן

 — לענדער אנדערע און אויםטראליע דרום־אפריקע׳ טשילי, אורוגװאי, בראזיל׳ ארגענטינע,
 קאמפא־ דער אין בײטראג און שבועה אײער דורך אז געדענקט, װעלט! גאנצער דער פון אידן
 איר פארזיכערט ארמײ רויטער גלאררײכער דער פאר עראפלאגען און טאנקען שאפן צו ניע

 ראטעװען העלפט איר פאמיליעם; אײערע פון עקזיםטענץ די און עקזיסטענץ אײגענע אײער
 מער־ היטלעריסטישע פון װעלט די באפרײען העלפט איר אױסראטונג, פון פאלק אידישע דאס
דער.

דורות• דור אויף רײן זײן געװיסן אײער זאל און פליכט הײליגע אײער טוט
אוגטערגעשריבן!

סאװעטן־פארבאנד,ארדךטרעגער פון פאלקס־קינסטלער מיכאעלס, שלמה
דעם פון סעק. עקזעקוטיװ פובליציסט, און קריטיקער עפשטײן, שכנא
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שריפטשטעלער, בערגעלסאן, דוד
מיליטערלײט. און װיסנשאפטלער קינסטלער, צענדליגער און
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קאנפערענצן בארא דרײ נױ־׳יארקער אונזערע פון רעזולטאטן
ברוקלין, און בראנקם מאנהעטן״ אין קאנפערענצן בארא דרײ אונזערע פון רעזולטאטן די

 471 פארטראטן האבן װעלכע דעלעגאטן 1294 די אנזען. אן שוין זיך הײבן מאי, ־טן24 דעם
 די דורך פירן און באראס זײערע אין קאונםילם לאקאלע אײנגעשטעלט האבן ארגאניזאציעם

קאנפערענצן• די פון פלענער אנגעצײכנטע
דערפרײענ־ דער געװען איז קאנפערענצן די פון דערגרײכונגען װיכטיגםטע די פון אײנע

 אין באטײליגט זיך האבן װאס ארגאגיזאציעס די פון טײל גרעסטער דער װאס פאקט דיגער
 האבן װאם ארגאניזאציעס, נײ־צוגעקומענע געװען זײנען קאנפערענצן די פון דערפאלג דעם

 צו נאטירלעך, פירט, דאס קאונםיל. אונזער מיט אפיליאירט קאנפערענצן די בײ’ ערשט דזי— _
p« B H b, דער אין און אלגעמײן אין ארבעט הילף דער אין ארײנגעצויגן װערן מענטשן נײע אז 

 אידישן פון ארבעט הײליגע די ארײן טראגן װאם קאונסילם, לאקאלע די פון טירערשאפט
פאר־ פון ארגאניזאציעם אידישע מער און מער אלץ אין רעליף װאר ראשיען פאר קאונםיל

כאראקטער• שײדנארטיגן !®ייײ

 די צו פלעדזשעם זײערע אויספילן גענומען שוין זיך האבן ארגאױזאציעס אלע די
 און שטאט פון באראם אלע אין זיצונגען בײגעװאוינט לעצטנם האבן מיר און קאנפערענצן, *

קערפערשאפטן. לאקאלע די פון צעװיקלט װערט ארבעט די גוט און גיך װי געזען האבן
 נאר ארבעט׳ אונזער פון זין דעם אין נאר ניט היםטאריש געװען זײנען קאנפערענצן די

 גאלדשטײנ׳ס, איזראעל ראבײ גאלדמאנ׳ם, נחום װי רעדעס אזוינע װאס דעם, צוליב םפעציעל
 דעם צו געװארן געבראדקעםט זיעען גאלדבערג׳ם אב. און לעװינ׳ם לואי אײזאקם׳ סטענלי
 אפגע־ טאג דעמזעלבן האט װאס רוםלאנד, סאװעט פון קאמיטעט אגטײפאשיםטישן אידישן
מאסקװע. אין קאנפערענץ, צװײטע זײן האלטן

 װעלן רײד די און רעדנער. די פון רײד היםטארישע די געדענקען אײביג װעלן מיר
 צו טוען, מיר װאס ארבעט די ם׳איז הײליג און גרוים װי דערמאנונג שטענדיגע א זײן אוגז

אלעמען. אונז פאר קאמף אין כחות, אירע אלע מיט רוםלאנד סאװעט הילף

רוםלאנד סאװעט פוץ אידן ליבע
 פון קאנפערענץ מאגהעטן דער אויף געהאלטן האט גאלדבערג אג. װאס רעדע די איז (דאם

 אלס מאסקװע קײן געװארן געבראדקעסט איז און מאי׳ ־טן24 קאונסיל, אונזער
 קאמיטעט אנטי־פאשיםטישן אידישן דעם פון רוף דעם אויף ענטפער

םאװעט־רוסלאנד) אין

עראפלאנען הוגדערט פינה און טאנקען טױזנט שאפן לאמיר
 קעמפער גרויםע די פון נעמען די טראגן לופט־סקאדראנען און טאנקען קאלאנעם זאלן

 שפינאזא, ברוך בר־כוכבא, הלוי, יהודה דענקער־ אידישע בריליאנטענע און פאלק אידישן פון
 ווױנטשעװסקי, מאריס’ '־םפריס, ןסוכר מענדעלע פרץ, לײבוש יצחק )שלום־עליכם, הײנע, הענריך

 דער אין העלדן אידישע פון נעמען די געבן זײ לאמיר באטװיןד• נפתלי שװארצמאן, אשר
 קרײצער יעקב גענעראל־מאיאר פיזאנאוױטש, ישראל גארעליק, שלסה מלחמר■: פאטריאטישער

אנדערע• און

אב. פװ

אידן־ ליבע
 גע־ האבן מיר און גערופן אונז האט איד

 גע־ רוף אײער אויף האבן מיר ענטפערט.
 אנטוישט. גישט אונז האט איר און װארט,

 גע־ קלאר אונז פאר האט איר װי שנעל אזוי
 אמע־ אין אידן מיר אז װילט איר אז מאכט,
 מיט זיך כדי ארגאניזירן, זיך זאלן ריקע
 הײליגן אײער אין סאלידאריזירן צו אײך

 די געגן היטלעריזם, נאציזם, געגן קאמף
 און חורבן ברענגען װאס כחות שװארצע אלע

 מענטש־ דער פון דערנידערונג און אומגליק
 אויםלעש דעם און פערזענלעכקײט לעכער

 אמת׳ן׳ מענטשלעכע ליכטיגע זײנע אלע פון
 דא באװעגוגג א אנגעהויבן באלד מיר האבן

 אט- ארום צוגויפצוקלײבן כדי לאנד אין
 פאר־ װעלבע עלעמענטן, אלע ־־י ,די-^אד

דעלז■ פון ׳שע סטאו ־ די שטײען
 גצפירט איצט װערט עם װאם געראנג.,

 דערהויבן׳ און שײן איז װאם אלץ צװישן
 אלץ און זײט׳ אײן אויף ליכטיג, און הײליג

 פינצטער פארדארבן׳ און מיאוס איז װאם
זײט. אנדערער דער אויף אומרײן, און

 פרײד מיט און פארשטאנען! האבן מיר
 דער ארום אז זײן מודיע אײך מיר קענען

 אונז בײ דא איצט פלאטערט װעלכע פאן,
 דעמאקראטישער פרײעה גרויםער, דער אין
 ביי דארט און אמעריקע, ליבעראלער און

 ױגנט מיט ברייטן, גרויםן׳ דעם אין אײך
 אי־ מעגטשלעכע העכסטע די צו ברויזנדן׳

 שטײען ראטן־פארבאנד, שטרעבנדן דעאלן
 װעל־ מענטשן אלע אקסל־בײ־אקםל איצט

 אויגן■ אפענע מיט געבענטשט זײנען כע
 פאר־ טיפן מיט װײטזיכטיגקײט״ עכטער מיט

 אפצושאצן פײאיגקײט דער מיט שטאנה
 דעם פון באדײט היםטארישן גרויסן דעם

 אלע מיט איצט פירט רוסלאנד װאס קאמף,
 באגײטער א פאר לענדער פראגרעסױוע
 נײער און הימלען נײע פאר מענטשהײט,

 אונ־ אלע פוך באפרײאונג דער פאר ערד,
 אונזער בתוכם און פעלקער טערדריקטע

 פעל־ אנדערע אלע װי מער װאם פאלק, אײגן
 היטלע־ און היטלער פון געליטן האט קער

ריזם.
 זינט באלד יאר האלב א שוין איז עם

 אנ־ אײער צוליב געגרינדעט, דא האבן מיר
 אל־ דער פון אפטײלונג אידישע א רעגונג,

 ארגאניזירט איז װאס »זעלשאפט״ זעמײנער
 ארמײ רויטער דער פאר ד.ילף פאר געווארן

 ברײטן דעם פון פעלקער פילע די פאר און
םאװעטךפארבאנד.

 אלע ארײן גײען אפטײלונג אונזער אין
 ארטאדאקםן די פון אנגעהויבן איז־ן, קלאסן

 לינק־ די אויף ביז צױניםטן, מיגים אלע און
 געזלשאפטלעכן אונזער אין פארטײען םטע

 באשעפ־ דא מיר זײנען נאכט און טאג לעבן.
 אונזע־ ארגאניזירן צו זאך? אײן מיט טיגט

פאלק אונזער צו דערקלערן צו און מאםן רע

גאלדבערג

 װאס צוקונפט דער אויף אויםזיכטן שײנע די
 סאװעט־ פון זיג דעם מיט אים דערװארטעט

 אז איבערצײגט דא זיעען מיר רוסלאנד.
 ענגלאנד און רוםלאנד און אמעריקע װען
 מיט פארבונדן פעלקער אנדערע אלע און
 װעלן נצחין׳ גרויסן דעם געװינען װעלן זײ׳
 פארגעםן נישט טאג שײנעם יענעם אין זיי
 דער אויף ענטפער ריכטיקן דעם געבן צו

 האבן האפענונגען פילע פראגע. אידישער
 אמעריקע, אויף געלײגט שטענדיג אידן

 אנטוישט. נישט קײנמאל אונז האט װעלכע
 איצט געװארן פארשטארקט איז האפענונג די

 אלס זיצן װעט רוםלאנד אז װײםן מיר װען
 מיר פרידנם־טיש. בײם הויפט־זיגער א

 מי־ 9 פאר פרײהײט מײנט דאם אז װײסן
אײרא־ אין זיך געפינען װעלבע אידן ליאן
JT׳i;■, *יל, igBginr7־ rg״*י“,

 אידן מיליאן 9 װען אז װײסן מיר דוםלאנד.
 אידן מיליאן 5 און ים׳ זײט יענער אויף
 פון פענער די אונטער װעלן זײט דער אויף

 פאר־ זיך םאװעטן־פארבאנד און אמעריקע
 דעם געפינען קעגען זיכער זײ װעלן אייביגן׳
 אונ־ פון נויטן אלע אױף ענטפער פאסיגן

פאלק. זער
אונזע־ פאר דא מיר זעען חלומות שײגע

 אײך, דאנקבאר זײנען מיר און אויגן, רע
 אויםגע־ אונז האט איר װאס אידן, ליבע

 איבער פרײנטשאפט אין הענט די שטרעקט
 אויף פאראײביקונג. צו גערופן און ימ׳ען די

 נגילה הױם זה געווארט. מיר האבן טאג דעם
 פאר־ װערן לענדער גרויםע צװײ די װען בו.

 די װען און רוסלאנד, און אמעריקע אײניקט׳
 שטרעקן פאלק אידישן דעם פון טײלן צװײ

 דע־ ברודערשאפט׳ אין הענט די אוים זיך
 שײנע א זײן װעט זיכער מיר זײנען מאלט
 נישט װעט פרידן דער װעלכער אין װעלט

 אידעאלן■ גרױםע די און װערן, געשטערט
 די פון הערצער די באװאויגן האבן װעלכע
 האבן װעלן מענטשהײט, דער פון זין בעםטע

 װעח צו פארװירקלעכט שאנם בעסטן דעם
 מינוט אײן אויף האבן מיר אז אונז גלויבט

 פאראײ־ די פון װאפן די אז גע׳םפק׳ט נישט
 אקםל םאװעטן-פארבאנד׳ אין פעלקער גיגטע

 װעל־ מיט לענדער גרויסע די מיט אקםל, בײ
 דער אין אליאירט, איצט איז רוםלאנד כע

 װעלן אמעריקע׳ אזנזער ליניע ערשטער
 און נצחון״. א צו ביז קריג דעם דערפירן

 היט־ פון מפלה די באלד מײנען װעט דאס
 פינצ־ די פון אונטערגאנג דעם און לעריזם

 -אונזער אז מײנען װעט און כדזות׳ טערע
 געגן בלוט אונזער אין זידט װעלכער האס
 פארװאנדלט װעט היטלער, מאנסטער דעם

 פאר ליבע אין און םימפאטיע אין װערן
 און אלוקים׳ צלמ אין באשעפענישן אלע

 אײנ־ איצט װערט װעלכע ענערגיע אונזער
 פאר־ װעט מלחמה־װאגן, דעם אין געשפאנט
װאס בויאונגס״קראפט אין װערן װאנדעלט

גאלדבערג אב. פון נאמען אויפן ארמײ רויטער דער פאר עראפלאן שפיטאל

____S3S22LZ1. ; באשלוט א אנגענומען זיצונג ייערז ?ײ גןהא לאמסיל אונזעד
 יר5^גז' נאמען״פמ אויפן ארמײ דױטער דער פאר ־.אן5•<דא שפיטא א שאפן צו

. a ה ר ב א פאתיצער ג ר ע ב ד ל א ג
 איבערן און נױ־יארק פון ארגאניזאציעם אידישע די אז הארצן גאנצן מיטן גלויבן מיר

 רוף דעם רעאליזירן צו חוב הײליגן דעם נאכקומען און בײשפיל, אונזער נאכטאן װעלן לאנד
 עראפלאנען 500 און טאנקען טויזגט די שאפן צו רוםלאנד םאװעט אין ברידער אוגזערע פון

ארמײ. רויטער ןזעלדישער דער פאר

 פון פארװירקלעכונג דער אין העלפן װעט
. נביאים־אידעאלן. שײנע די

 און ברידער ליבע געגריסט, אונז זײט
 אמע־ די פון גרוס דער איז דאס שװעסטער.

עס איז אפיציעל און מאסן׳ אידישע ריקאנער

 פון קאונסיל אידישן דעם פון גרוס דער
 זײן צו כבוד גרויםן דעם האב איך װעלכן

 ערן־ אונזער װעלכן פון און פארזיצער׳ דער
 גײסט• פון קאלאס דער איז פרעזידענט

אײגשטײן. אלבערט

גאלדבערג אב.
 גאלדבערכ צ. ב. פון

)4 זײט פון (פארזעצונג
 קאפע אין ניט גײט װאס שרײבער א בעו־:

 אמע־ אין ארייבגעוואקםן װי איז און ראיאל׳
 לעבן אידישע דאס לעבן׳ אידישן ריקאנער

 שרײ־ אנדערע די װעלכן פון אמעריקע׳ פון
 איבער• . . . אפגעפרעמדט אזוי זײנען בער

 שרײבערישע די װען יארן, יענע אין הויפט
 בראד־ איםט מיט אנגעהויבן זיך האט װעלט

עװעניו. םעקאנד מיט אויסגעלאזט און װײ
 קרע־ דער קומט ערדבערג׳ן ש. קאלעגע

 באװע־ דער אין אים ארײנציען פאר דיט
 האט ער ראטנפארבאנד. צום הילף פאר גונג

 פון ״קאמיטעט אין ארײנגעפירט גאלדבערג׳ן
 האט װאס קינסטלער״, און שרײבער אידישע

 שרײ־ אידישע די פון רוף אויפן געענטפערט
 ניט זיך האט ער ראטנפארבאגד. אין בער

 אנ־ פארגעניגן מיט האט און בעטן׳ געלאזט
 מעדי־ אין מיטינג אויפן רײדן צו גענומען

 איט האט מען בעת — גארדן סקװער סאן
 אײגע• זײן אין אפילו אנגעגריפן דעם פאר
״מארגן־זשורנאל״. אין צייטונג׳ נער

 גאלד־ אב. װאס צופאל קײן ניט איז עם
 באװעגונג. אונזער צו צוגעשטאנען איז בערג

 גע־ איז ער װאס צופאל קײן ניט איז עס
 ראטנפארבאנד פון פרײנט א װי שטארבן

 ראטנ־ פון שונאים די געגן קאמף אין און
נאטירלע־ דער געװען איז דאם פארבאנד.

 געקו־ איז װאם מענטשן א פון קורס כער
 געלעבט שטענדיג האט און פאלק פון מען

 מענש א — פאלק פון אײנער װי פאלק מיטן
 געװען װארט פון זין שענסטן אין איז װאם

דעמאקראט. א
 און פאלק מיטן געװען איז גאלדבערג אב.

 דער װאו געװאוסט האט ער צײט. דער מיט
 גע־ דער אז באגריפן ער האט האלט, זײגער

 די קאנצעגטרירן צו איז שעה דער פון באט
 די אז ראטנפארבאגד, ארום הילף פון כחות

 היפשן א צו װעט װעלט דער פון צוקונפט
 און ראטנפארבאנה פון װערן אנטשײדן טײל

 פאר־ הײנט מוזן װעלט דער פון אידן די אז
 ראטנ• פון בדידער זײערע צו בריק א װארפן
 נעמען װעלן ראטנלאנד פון אידן די לאנד.

 אי• אלגעמײנע צו שטעלוגג א און װארט א
װעלט. דער אין פראגן דישע
 באגריפן אלץ דאם _האט ער װײל איז

 און אטאקעס, די אויף געקוקט ניט ער האט
 ״צונעמעניש״ פארן אפגעשראקן ניט זיך

 אים האבן קאלעגן זײנע װאם קאמוניםט,
 ארײנגע־ זיך האט ער פארגעװארפן. באלד

 ראטנ־ צום הילף פון ארבעט דער אין װארפן
לעבן. און לײב גאנצן מיטן פארבאנד

 איז טויט פריצײטיגער גאלדבערג׳ם אב.
 באװעגוג־ סך א פאר פארלוםט גרויםער א

 דעו אפשר מאמענט, הײנטיגן אין און גען,
 די רייען, אונזערע פאר פארלוסט גרעסטער

ראטנפארבאנד. פון פרײנט די פון רײען

אפערע קאםמאפאליטען ױלי׳ piםיטװאך מעמאריעלךדבערנ
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 אנדזשעלעס, לאם פון מעיאר דער
באר־אן פלעטשער

 װאר ראשיען פון פארזאמלונג א (ביי
לאס־אנחשעלעם): אין רעליף

 פאלק רוסישן דעם שולדיג זיעען ״מייר
 גיט אפצאלן זײ װילן מיר און חוב גרויסן א

 אנדערע און עראפלאנען טאנקען׳ מיט גאר
 נויטיגן זײ װעלכע אין מלזזמה־מאטעריאלן,

 אין אלץ מיט העלפן זײ װעלן מיר נאר זיך,
 זײער פארפלאנצן צו וױדער כחות אונזערע

 1צ אײד צו אפעלירן מיר ערד. פארברענטע
 צײכן א װי םאװעטן־פארבאנד דעם העלפן

 א צו פאלק פרײ אײן פון פרײנטשאפט פון
צוױיטן״.

טשאפלין: טשארלי

 דורך געקומען איז פארקניפונג די אונז״ צו
 פאר־ קאן אנהאלט דער און עגטפער, אונזער

 אפטיי־ אידישער דער דורך װערן געזעצט
טעטיגקײט. רעליף דער פון לונג

״מארגן-זשורנאל״ אין מוקדוני א. דר.
 אידײ א האבן געװאלט דוקא װאלט ״איך '

 רעליף■ װאר ראשיען בײם אפטײלונג שע
 גע־ האבן מיר אז װיםן בפירוש זאל מען כדי
 פאר מעגלעך נאר איז װאס אלץ, אלץ, טאן
 זאלן ראשית טעמים. צװײ צוליב . . . אונז

 זײ־ מיר אז װיםן, קעמפער רוםישע די טאקע
 עם װען — צװײטנם און . . . זײ מיט נען

 זאלן שלום, פון שעה גרויסע די קומען װעט
 א אז װיםן, שלום־טיש, בײם זיצן װאם אלע׳
 אי־ װי מיר האבן לאנד׳ פון בירגער װי חוץ
 באזובדער גראשנס אונזערע געגעבן דען
 רעליף ראשיען פאר רעליף, בריטיש פאר
כינעזער״. בראװע די פאר און

 װ< קעמפן גוט אזוי קאנען רוםן די ״אויב
 — טשאפלין טשארלי זאגט — כארקאװ אין

 אנגע־ פריװילעגיע א איז עם אז איך, האלט
 קײן ניט בין איך קאמעראד. װערן צו רופן

 אײך צו רעדן דעריבער װעל איך רעדנער.
 רעדע מײן קאפ. פון װי הארצן מײן פון מער
 מענטשן געװיםע דערצארענען אפשר װעט

 אבער קאמוניםטן, די פאר זיך שרעקן װעלכע
 פי־ דער אונטער פאלק רוסישע דאס װען

 בראװ אזוי קאן קאמוניםטן פון רערשאפט
 אונ־ קעגן איצט׳ ,דאס טוען זײ ‘װי קעמפן

 פאר־ זײ אז איך, גלויב שונא, אלעמענם זער
צוטרוי. בעסטן אונזער דינען

שות־ זײנע מיט היטלער װאם זע איך װען

זשיטלאװסקי: חײם דר.
־טן)!22 דעם מאי ״טאג״, (אין
פארגעםן■ מינוט א אויף מיר,דען ״קאנען

 פראנט ראטנלענדערשן דעם אויף גראד אז
 פון גורל דער אויםגעקעמפט איצט װערט

 װעלטז דער גאר איבער פאלק גאנצן אונזער
 טעם װיכטיגער א נאך דא איז עס און

 רא- העלפן נאר ניט מוזן אידן מיר פארװאס
 עם אז פארם, אזא אין העלפן נאר טענלאנד,

 א איז דאס אלעמען: פאר קלאר זײן זאל
 ארנזיי רױטער ראטנלענדערשטר דער הילף

אמעריקע. אין פאלק אידישן דעס פון
 ליניע װיכטיגםטער און ערשטער דער אין

דעפ אנטקעגן קאמף דעם אין מיר מוזן

 װעלט דער פון פעלקער די צו טוען פים
 אז פרײד׳ מיט זע איך אויף. איך שוידער

 מעכטי־ אט־דער רוסן די דערלאנגען איצט
 איך. זאג קלעפ. שװערע נאצי־מאשין גער

 קאמו־ די פארשטײן צו באמיען זיך לאמיר
 פאר■ העלפן צו אלץ טוען וועלכע ניםטען,

נאציזם. דעם ניכטן
 פראנט. צװײטן א פאר מורא האט היטלער

 א מיט זײן מכבד אים לאמיר אזוי׳ אויב
פראנט! צװײטן
 לא־ פארנט׳ פון אים שלאגן רוסן די װען

 שרײבן לאמיר הינטן. פון שלאגן אים מיר
 װיםן לאזן אים און רוזװעלט פרעזידענט צו
 א עפענען באלד זאל מען באגערן מיר אז

פראנט״. צװײטן
/ י

״מארגךזשותאל״: אין קוסמאן ל.
):1942 מאי, ־טן21 (דעם

 עס און קריג אין ארײן איז אמעריקע ״װען
 װאר ״ראשיעז דער געגרינדעט זיך ר,אט

 געענטפערט האבן װאס די, פאר איז רעליף״,
 געװען אידן, רוסישע די פון רוף דעם אויף

 געגרינדעט דארף עם אז פארשטענדלעך,
 דא האבן מיר אפטײלונג. אידישע א װערן
 װעלכן דורך אינםטרומענט, אן געזען קודם
 מיט קאנטאקט אונזער אנהאלטן קאגען מיר

 וױלן מיר װעמען ברידער, רוסישע אונזערע
 דער װי לעבן, אידישן אין האבן צוריק

 דאס האט גאלדמאן דר. פירער צױױסטישער
 צױך דער בײ רעדע זײן אין אונטערשטראכן

 התחלה די בילטמאר. האטעל אין קאנפערענץ
 אונזערע פון געױאוץ געמאכט איז דעם פאר

רוף זײער אין סאװעט־רוםלאנד פון ברידער

 דענזאנסטרא־ סאלידאריזירן זיך היטלעריזם
 רוי־ דער מיט נאר ניט פאלק, א װי טױו/
 ראטנלעגדערשער דער מיט נאר ארמײ, טער

מױ קאמף. דעם אן פירט װאם רעגירונג,
 נאן םאלידאריזירן, גענטער נאך זיך מוזן

 סאלידארי־ זיך ברידערלעך רײן אינטימעה
 ראטנ אויף קעמפער אידישע די גזיט זירען

 ברידער יענע מיט קריג־פעלדער, לאנד׳ם
 פאר נפש מוםר זיך דינען װאם אונזערע,

אונז״.

 ענגלישן אין — דזשארדזש לאיד
פארלאמענט:

 איבער געארבעט האט װאם אײנער ״אלם
 באציאונגען גוטע אײנשטעלן אויף יאר 20

 לאנד אונזער און רוסלאנד םאוועט צװישן
 דעם פרעמיער־מיניםטער׳ דעם איך באגרים

 מיט רעגירונג דער און אױםלאנדם־מיױסטער
 װאלט אפמאך. דעם אט פון דערגרײכונג דער
 מיט פאקט א אפמאך) (דער געװארן דאם
 פעלערז ערנסטע סך א װאלטן צוריק, יארן

 פארמיטן פאליטיק אויםלענדישער דער אין
 מלחמר אט־די נאר דאם, בלויז ניט געװארן;

פארגעקומען״. ניט קײנמאל װאלט

גײםטלעכער: קאגאדער
 שטעלן זיך טאג אלע דארפן ״אמעריקאנער

 םאװעט־ פאר גאט דאנקען און קגי די אויף
 בא־ אין האט סטאלין׳/ יאםיף און רוםלאנד

 דר. דערקלערט ־טן,11 דעם יעי פאלא,
 ױ־ םענטענערי דער פון ראסען׳ װ. גארמאן
 אנטעריא■ האמילטאן, טשוירטש, נײטעד

גײםטלעכע. פון קאנפערעבץ א בײ רעדנדיג

שלאגלער ערן-בלאט
 גאלדענעם פון ערךבלעטער אונזערע

 זײ־ רוםלאנד סאװעט אין אידן די צו פנקס
 מאםן־ארגאניזאציעס די צװישן אװעק נען
 עם רעזולטאטן. גוטע זײער ברענגעז און

שלאגלער קלאםיגע ערשט שויז זיך באוױיזן

דערמאנען. דא מיר װילז זײ פון אײנעם און
 15 >10 מיט בלעטער צוריק קריגן מיר

 צוריקגעקומען איז אט אבער דאלער. 20 און
 דאזיגע די דאלעח ד5 גאנצע מיט בלאט א

 דזש. געמאכט האט זאמלונג גראנדיעזע
 אינט. 33 בר. פון מיטגליד עקז. נאכבאר,

מאנהעטן. ארדן, ארב.
 און נאכבאר פרײנט דעם באגריסן מיר
 זײז נאכפאלגן װעלן אידן אנדערע אז האפן

בײשפיל. אינםפירירנדיגן
 גאװערנארם 30 און מעיארם 200

 טאג אלם ױני ־טן22 פראקלאמירן
רוסלאנד פאר הילף פון
איז :׳אן ~— : גאויערנאר אונזער

 האין. "־ר/ירײ גאומתאדס 30 די צױישן
 פראקלאמירט מעיאר־ט 200 די װי פונקט

 שטאט דעם פאר הילף־טאג אפיציעלן דעם
. נױ־יארק.
 דורכגעפיילט זײנען פארזאמלונעגן גרויסע

 אין לאנד• איבערן שטעט 350 אין געװארן
 טאג דעם זײנען גארדן םקװער מעדיסאן

 אינ־ און נאציאגאלע בארימטע אויפגעטראטן
פערזענלעכקײטן. טערנאציאנאלע

 פראקלאמירט רוםלאנד״ פאר ״טאג
פאלעסטינע גאנץ אין

 סאװעטן־רום־ געװידמעט מאםגמיטינגען
 גאנץ איבער געװארן אפגעהאלטן זײנען לאנד

 יארטאג צום ױני, ־טן22 דעם פאלעםטינע
 םאװעטן־ אויפן אטאקע נאצישער דער פון

 אנגענױ איז װאם באשלום, א לויט פארבאנד,
 ארבעטער אידישער דער דורך געװארן מען

העובדים״. ״הםתדרות פעדעראציע
 נאך געװארן אגגענומען איז באשלום דער

 דעפארטמענט פאליטישן מיטן באראטונג א
 פאלעס־ פאר אגענטור אידישער דער פון

 רוםלאנד״ פאר ״טאג דאזיגן דעם אין טינע.
 רוס־ פאר פאנדן געװארן געזאמלט זײנען

 פון אױסדרוק אלם קריגס־פירונג לאנד׳ם
נאצים. די באזיגן העלפן צו אנטשלאםנקײט

 איבער גיט סאסײעטי לערנער לואיס
 אידישן צום טשעק דאלער 1,600

רעליף װאר ראשיען פאר קאונםיל
 קאונ־ פון אפים אין זײנען פרײטאג א אין

לואיס דער פון באאמטע די געקומען סיל

 ״ראשיען פראקלאמירט לאגװארדיע
 פון ניױיארק אין װאך״ רעליף װאר

ױני ־טן27—20
 האט לאגװארדיע ה. פיארעלא מעיאר

 בא־ װאם פראקלאמאציע, א אונטערגעשריבן
 ־טן27 ביזן ־טן20 דעם פון װאך די שטימט

 רעליף״ װאר ראשיען פאר ״װאך אלם ױגי,
 זיין אויםגעדריקט דערבײ האט מעיאר דער

 נױ־יארק פון אײנוואוינער די אז האפענונג,
 ״אויסדריקן װאך דאזיגער דער אין װעלן
 געבן און קאאפעראציע פולהארציגע זײער
«,־•’•׳־ï ־ די צו שטיצע פולםטע זײער

םאװעטן־פארבאנ דעם פון פעלקער

באטײלי־ צו זיך גערופן דרעסמאכער
 ״ראשיען פאר טעג-טאג אין געז

רעליף״ װאר
 דעם פון 322 ברענטש דרעסמאכער דער

 גע* האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאגאלן
 זיעען װעלכע ארדךמיטגלידער, אלע רופן

 באטײליגן זיך זאלן זײ אז דרעסמאכער,
 פאר טעג־טעג די אין 22 לאקאל דעם דורך

 און ־טן26 ־טן,25 דעם יעליף, װאר ראשיען
ױני. ־טן27

געבורטםטאג זכריה׳ם צו מתנה
 פון געבורטםטאג יאריגן 50 דעם לכבוד

 ארן קולטור אידישער דער פון פרײנט דעם
 געםט 25 די האבן זכריה, ז. ליטעראטור,

 אלדאס־ װינטשן אים געקומען זײנען װאם
 קאונ־ אידישן דעם מתנה א געגעבן גוטם,

דאלער. 101 רעליף, װאר ראשיען פאר םיל

װעטשערע זײער פאר באצאלן
 *י געבראכט אונז האט בערגמאן אהרן

בערך: װערטער, די מיט פופציגער
 גיטער ראגמוםין• פײדזשעם, פארלעך ״די

 צי־ פארבר״כט זיך האב איך און הירשבײן
 די פדן ך,ײז אין װעטשערע א בײ זאמען

 אעאלן . י ׳■;־׳-1באשי מיר האבן פיידזשעם.
פײן ־. uiÿn U9 איז דעס• דייר

גאצאלט•

 שאפט פאלקם״ יאנג ״דאברינער
דאלער 240

אסאס־ פרײנט די פון לײטונג דער אונטער
 לאנדסמאנ־ נײע די האט סעיגער און קי

 דורכגע־ פאלקס״ יאנג ״דאברינער שאפט
 און קאונסיל אונזער פאר אוונט אן פירט

דאלער. 240 געשאפן

 רוף ענטפערן בריסקער פאראײניגטע
אידן סאװעטישע פון

 ענטפער: דעם פון טײל א איז אט
 סא־ אײך, מיט פאראײניגט זײנען ״מיר
 קאמף העראאישער אײער ברידער! װעטישע

 העל־ דער מיט פעלקער, סאװעטישע די פון
 אויפגעהויבן האט ארמײ, רויטער דישער

 בא־ האט און װעלט דער פון האפענונג די
מארגן. שענערן א אין גלויבן אונזער נײט

הילפס־ בריםקער ״פאראײניגטער
קאמיטעט,

סעקרעטאר׳ עקז. פינקלשטײן, י.
טשערמאן, קאסאװסקי, ל.
רעזאלוציע־קאמיטע״. סטוירן, ר,.

 דעמ איבערגעגעבן און סאסײעטי לערנער
 א ראזאף- פיטער םעקרעטאר, עקזעקוטיװ

 ..,דא: 1639.50 פון םומע דער אויף טשעק
 פון קוואטע זײער אויף אנהויב אן איז װאם

דאלער. 5,000
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 רעליף װאר ראשיען פאר קאונםיל אידישן דעם פון ארויםגעגעבן צײטשריפט מאנאטלעכע

י. נ. נױײארק׳ עװענױ פיפט 635
: רעדאקציע־קאלעגיע

 מייזיל, נחמן זשיטלאװםקי, חײם דר. גאלדבערג, צ. ב. בראון, לואי דר. ברײנין, ױםף
ראםקין. מ. פיליפ. קוםמאן, ל. קאברין׳ לעאן צוקערמאן׳ װל. ערדבערג, ש. םלאגים, ױאל

געםט גרויםע אונזערע
 הים־ גרויםע, זיי: זײנען געםט גרויםע גלאט ניט — טשוירטשיל און מאלאטאװ

 דראנג דעם פאלק, פון װילן דעם פארטרעטן צו געשיקט זײ זײנען שלוחים טארישע
 און הערצער ד־ אין געװארן רײף איז װאם װילן א און דראנג » — צײט דער פון

 אננעםען םוף־כל־םוף, איצט, שוין מוז װאם מענטשהײט, גאנצער דער פון םוחות
 אויפריכטיג זיך האבן רהװעלט און טשוירטשיל און מאלאטאװ פארמען. קאנקרעטע

ב צוזאמענגערעדט: ו ר ן ח כ א ם מ ע ם ד ז י ש א ן פ י 1 א 9 4 2!
 העלפן װעט פראנט צװײטער דער װעלט. די פארטײדיגן פעלקער םאװעטישע די
װעלט. די אױסלײזן רוםלאנד םאװעט

 זײ זאלן פרעזידענט. אונזער זײן געזונט זאל געםט. אונזערע זײן געזונט זאלן
םזל. מיט צוריקפארן און קומען

פאראויש אמעריקע, פון אידן
 אידנטום םאװעטישן דעם פון גערופן װערן װעלט דער איבער ברידעד אונזערע

 עראפלאנעו־• 500 און טאנקען טויזנט פון מתנה א ארמײ רויטער דער ברענגען צו
 דעם טרײיזײט געשװארן ױני ־טן22 דעם האבן לענדער אלע אין ברידער אונזערע
 רוםלאנד. עט סאו אץ ברידער אונזערע און פעלקער םאװעטישע די פראנט, תםישן

 אידנטרם אמעריקאנער דאם אז זיך פאר װיסן מוזן שװערנדיג, אםעריקע, אין םיר, און
 גרעשטער, דער װי מוםטער. א זײן דארף רײ, ערשטער דער אין שטעלן זיך דארף

 זײנע םיט אידנטום אמעריקאנער דאם דארןז קיבוץ אידישער רײכםטער
 װעלט: דער איבער אידן די זאגן עראפלאנען 500 און טאנקען טויזנט די פאר מעשים

םיר. ניט אויב דען, װער פאראוים. גײען אםעריקע, פון ׳מיר כריחגג־,

טעג־טאג טאגיגער דרײ אונזער
- י זײ־ טעג דרײ די נױ־יאר?. פון גאםן די אויח געלט זאמלמל אידן װעלן יג־עג ד

 די װי טעג, דרײ די ױני. ־טן27 און ־טן26 ־טן,25 שבת, און פרײטאג דאנערשטאג, נען
 אםעריקע פוץ שטאטן און שטעט אלע אין געװארן דערקלערט איז װאם װאך, גאנצע

 פון אידן װעלן חםלאנד, םאװעט פון פעלקער די פאר הילף־װאך ספעציעלע א װי
 אידישן דעם פון זאםל־קאמפאניע דרײ־טאגיגער דער אין חלק זײער טאן נױ־יארק
רעליןז. װאר ראשיען פאר קאונםיל

 זיך פאר אדער ארגאניזאציע אײער פאר פושקעם נעמט און אונז צו ארויןז קומט
 פאר געבן צו גרײט איצט זײנען אלע װאם הילןש נאך גאםן די איבער גײט און אלײן,

ארמײ. רויטער דער פאר פראנט, אונזער פון צד שטארקםטן דעם

פנקנו גאלדענעם אין נאמען אײער
 ארײנ־ נאםען אײער געבעטן אײך האט װאם איד א כאגעגנט שוין איר האט

פאשיזם? געגן קאמף פון פנקם גאלדענעם אין שדײבן
 װעלז װאם ערן־בלעטער, אונזערע פון טײל אײבערשטן דעם דא דרוקן מיר

 װעלכע איין, 25 אונטער זיך שרײבן בלאט יעדן אױף פנקם. דעם צוזאמענשטעלן
 דער צו הילף דורך רוםלאנד םאװעט אין בדידער אונזערע צו גרום זײער שיקן

ארםײ. מיטער
 קומט אדער ארײז. אים שרײבט פנקם, אין ניטא נאך איז נאמען אײער אויב

 אױםצופילן בלעטער עטלעכע אלײן נעמט און קאונםיל אידישן פון אפים אין ארויןן
קומט. איר װאו מענטשן צװישן

 זײ ברענגען. בלעטעו די װאם רעזולטאטן די מיט צופרידן שטארק זײנען מיר
 דעם געבן צו מאםן אידישע די פון װילן דער איז עם שטארק װי װידער אונז װײזן

 היטלער׳ם פארניכטן צו נפש מםירת זײער אין הילף מאקםימום דעם פראנט רוםישן
באנדעס. כלוטיגע

פאשיזםן געגן קאמף פון פנקס גאלדענעם אין זיך פארשרײבט

גאלדבערג צ. ב. פוןגאלדבערג אב.

 אברהם ניט אונטערגעשריבן זיך האט ער
 און גאלדבערג׳ אײבראהאם ניט ואלדבערג,

 (ניט ״אב״ נאר גאלדבערג, אבראם ייט
 װאם אזוינס׳ עפעס ״אײב״). אדער ,אװ״
דרײ. אלע פאר שטײן געקענט האט

 אונטערשריפט. אן קלײניגקײט, א איז עס
 שרײבער א פון חתימה די קומט רוב דאס
 מוכר מענדעלי אפילו צופאל. א פון גאר

 געװען דאך איז ״מענדעלי״ :אמען ספרימ׳ס
 גע׳חתמעט גאר זיך האט ער — צופאל א

 (אלעק־ םענדער נאר םפרים, מוכר סענדערל
 האט רעדאקטאר, דער צעדערבוים, סאנדער)

 זאל שרײבער נײעד דער אז געװאלט ניט
 א עפעם ליגט דאך און נאמען. זײן טראגן

 ספרים מוכר מענדעקי צופאל: אין אפילו זין
 װאלט סענדערל וױ מענדל׳דיג, מער איז

געװען•
 פארמאגט גאלדגערג, אב. צו שײכות אין

 נא־ ערשטן פון חתימה פון צופאל דער אט
 סים־ א געזאגט װאלט איך זין, א אויך מען
דריטל צװײ טראכטן און טאן זײן פון באל

 דאם צױניזם׳ פון רעדנער״ ״אידישער דער
 הײם״ אלטער דער פון רעדנער דער הײסט

 דר. װילנער פון אויפלאגע אמעריקאנער אן
 אפי־ פארבליבן, ער איז דאם לעװין. שמריה

 ענגליש, רײדן געדארפט האט ער װען לו
 שטעלט מען א) דערצײלן פלעגט ער װי

 אויף רעדנער גרעסטער ״דער פאי! אים
 ענג־ אין אײך פאר רײדן װעט װאס אידיש

. . . ליש״
 אמע■ גוט זיך, פאישטײט געװען׳ איז ער

 פא־ אמעריקאנער אין באהאװנט ריקאניזירט׳
 נאכגעפאלגט האט און געשיכטע, און ליטיק

 א לעבן אמעריקאנער אין געשעענישן די
 שרײ־ אידישע מײםטע די װי נעענטער סך

 אמעריקאנער צו צוגאנג זײן אבער בער.
 אידישן פון — אידיש געווען איז עניגים

 אויסגע־ זיך האט ער ווײל שטאנדפונקט,
װעלט. אידישער דער אין גאנצן אין לעבט
 פארן געפרובירט ניט קײנמאל האט ער
 אי אידישן׳ אויפן אי — יארידן בײדע אויף

אלגעמײנעם. אויפן
ארײנגעװארםן אזוי זיך האט ער װײל און

גאלדמאן נחום דר. גאלדבערג אב. לעװין לואי
קאנפערענץ. מאנהעטן אונזער פון מאסקװע קײן בראדקעסטן

גאס. אידישער אונזער אויף לעבן זײן פון
 אײב־ און אבראם׳ אברהם׳ געװען איז ער

 דריי זיך אין פאראײניגט האט — ראהאם
 פאראײ־ שװער אזוי זיך לאזן װאס װעלטן,
 דוסיש־אידישע, די אלט־אידישע, די ניגען:

 געשטרעבט האט ער אמעריקאנישע. די און
 גע־ איז שטײגער זײן װי און סינטעז, א צו

 שבהן״, השוה ״צד דעם געזוכט ער האט װען,
 עלע־ פארשײדענע די צװישן שלום דעם

 גע־ זיך האט זײ פון יעדע אבער מענטן.
 און שרײבן זײן אין באזונדער מערקן לאזט

װירקז•
 אר• דער אין געגאנגען זײנען דרײ די און

אויסגערעכנט. זײ האב איך װי דענונג
 געהאט אים אין האט אלט־אידישע דאס

 לעבן זײן אויף איז ער אױבערהאנט. די
 א ױניאן־פירער, א זאכן: םך א אויםגעװען
 אלגע־ אן טעריטאריאליםט, א פועלי־צױן,

 אלעמאל אבער איז ער צױניםט. מײנער
 הײם גײםטיגע די העברײאיסט. א — געװען
 אויסרוען קומען געקענט האט ער װאו זײנע׳

 אוים־ געקענט האט ער װאו גײםט, מידן זײן
 באװעגונגס־מענטש. פון הלבשה די טאן
 און נאענט באמת געפילט זיך האט ער װאו

 פערםקי דניאל װי — געװען איז הײמיש
 העברײאי־ די — באמערקט טרעפלעך האט
 נא־ זײנע און קולטור. איר און שפראך שע

 . די — חברים אמת׳ע די מענטשן, ענטסטע
העברייער.

 די געקומען איז אלט־אידישע דאם נאך
 אמע־ אין דא האט ער מזרח־אײראפײאישע.

 ער וױ פיל אזוי מאל צוױי אפגעלעבט ריקע
 האט ער ים. זײט יענער אױף געלעבט האט

 ער לאיער. אויף געענדיגט און געלערגט דא
 אין פארבראכט דא יארן מײםטע די האט

 אויס־ מיט טאן צו האט ױאם באװעגונג א
 אמעריקאני־ דורכאויס ניט אויב געגרינטע,

געװען תמיד ער איז דאך און אידן, זירטע

 מחמת און געביט׳ אידישן אין גאנצן אין
 און ענערגיע מיט פול אזוי געװען איז ער

 גע־ אלץ דאם האט ער װײל און טעטיגקײט,
 ״מוז״ א װי עם טוט אײגער װי ניט טאן
 צו געהאט ליב טאקע עס האט ער װײל נאר
 אזוי פערזענלעך זיך האט ער װײל — טאן

 זיך• קהל׳ן זײן אין אויסגעלעבט פולשטענדיג
 באציאונג, אינטימע אן געהאט דעם צו און
 מענ־ צו באציאונג חםידישע זאגן: קען מען

 און פרײנט אײנגעקויפם זיך ער האט טשען׳
 װעל־ אין באװעגונג יעדער אין פארערער

 אומעטום און באטײליגט, זיך האט ער כער
 דער פון קאך סאמע דער אין געשטאנען
באװעגונג.

 גאלד־ אב. מיט באציאונג אײגענע מײן
 ניט אויב יאר דרײםיג צוריק גײט בערג
 רעדאק־ דער געװען דעמאלט איז ער מער.
 פלעגט ער װאו פאלק׳/ ״אידישן פון טאר

 דע־ בין איך שרײבער. ױנגע זײן מקרב
 װאם מענטשן װען יארן די אין געװען מאלט
 לידער... שרײבן שרײבער, װערן אמאל װעלן
 לידער• עטלעכע צוגעשיקט אים איך האב
 האט ער װאם קארטל» דאם געדענק איך אין

 םאלאנט, געוױם האט ״איר צוגעשיקט: מיר
 געלוג־ ניט אײך זײנען לידער די אט ד.גם
. גען״ .  אפט־ אלײן האב איך װאם נוסדז, א .
 ניט שרײבן װאס מענטשן, צו גענוצט מאל
 שרײבן ניט דארפן און לידער גוטע קײן
 לידער געלונגענע ניט יענע לידער. קײן

 — געװארן אפגעדרוקט יע דװקא זײנען
 — שטימע״ ארבעטער ״פרײער דער אין

 גאלדבערג. אב. געװען איז גיערעכט אבער
אױםגעװאקסן. ניט פאעט קײן בין איך

 פארשיידענע בײ טרעפן זיך פלעגן מיר
 אין איך האב מאל יעדעם און געלעגנהײטן,

 זעל־ אזוי געװען איז װאם עפעס געזען אים
 שריי־ אידישע אנדערע די אין זען צו טען

)2 זײט אויף (פארזעצונג
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 פ«ר- דער - נאלדבערג אב.
חר זײן פון טרעטער

צוקערמאן װיליאם פון

 פון סױט אויפו טרױער־דערקלערונג
לױה ױין צו רוןז און אב.,גאלדבערג
1942 ױני, -טז7 זונטאג,

 פארב־ יענע פון געװען איז גאלדבערג אב.
 עם װעלכע מעגטשן׳ אינטערעםאנטע רײכע,

 בא־ צו גרינג און דערקאנען צו גרינג איז
 שארף מיט מענטשן זײנען דאס שרײבן.
 קיין קאן עם װעלכע װעגן שטריכן בולט׳ע

 און זעען צו זײ גענוג איז עם זײן. ניט טעות
 גײםטי־ און פיזישע זײער אז אײנמאל, הערן

 גע• אין אײנקריצן זיך זאל פיזאנאמיע גע
 געדענקען. שטענדיג זײ זאל מען און דאגק
 מענטשן אזעלכע פון כאראקטער דעם װעגן

 קײן און םפיקות קײן גיטא געוױינלעך זײנען
 געקאנט האט עס װער יעדער מיםטעריען.

 דאס אז צווײפל אן גאן װײם גאלדבערג אב.
 געװעז איז װעלכער מענטש א געװען איז
 ליבע פון אוץ לעבן פון פארקערפערונג די

 איבער־ האט װעלכער מענטש א לעבן; צום
 גע־ מיט װי אזױ ענערגיע מיט געפלאסן
 און װייכער ליבער׳ א געפילן? און דאגקען

 װע־ צו מענטש א מענטש; גוטהארציגער
 שװער א מיט קומען געקאנט האט מען מעז

 און געטרײםטער א אװעקגײן און געמיט
 איז מען וױיל דערפאר בלויז דערמוטיגטער

 טעמ־ הײסער׳ א אנוועזנהײטן זײן אין געװען
 ער װאס אלעס אין מענטש פעראמענטפולער

 זיך װארפן מעגטשן אזעלכע — געטאן האט
 און פארזען ניט זײ קאן מען ;אויגן די אין
פארגעםן. ניט זײ קאן מען

 טײל אנדער אן נאך געװען אבער איז עס
 פערזאן און כאראקטער גאלדבערגס פון

 בא־ ברײט אזוי געװען ניט איז זועלכער
 שארף־אײסגעטאקטע דאזיגע די — קאנט:

 זיך האט װעלבע פערזעילעכקײט, אײנצלנע
 מענ־ אנדערע פון אויסגעטײלט בולט אזוי

 דער געװען תוך אין איז אים, ארום טשען
 מיטמענ־ זײנע פון פארשטײער שארפסטער

 צײט, זײן פון פראדוקט טיפישער א טשען,
 שײנט מיר דור. זײן פון פארקערפערונג די
 אײגגע־ זײן אין װי מער נאך דעם, אין אז

 אור־ די געלעגן איז פערזענלעכקײט׳ נעמער
פאפולאריטעט. גאלדבערג׳ס פון זאך

 אמע־ קײן עמיגראציע אידיש־רוםישע די
 שײנע גרויסע, אין געװען רײך איז ריקע

 צו־ דער פערזענלעכקײטן• פארברײכע און
 קינםטלער און היםטאריקער קונופטיגער

 דער אין מאטעריאל רײכן גאר א האבן װעט
 פעריאדע. דאזיגער דער פון באשרײבונג

 עמיגראנטן־ אידישע ערשטע גאר די מיט
 נאך געקומען אהער זײנען װעלכע פיאנערן

 און יארהונדערט פארגאנגענעם דעם אין
 אידישע דאם פון פונדאמענט דעם געלײגט

 איז אמעריקע, אין לעבן געזעלשאפטלעכע
 דאזיגע די באקאנט. אביםל אונז בײ מען

 אזעל• דורכשניט אין געװען זײנען פיאנערן
 גרדיסע אויך צײטגװײז און שטארקע כע

 ארויפ־ אלײן האבן זײ אז פערזענלעכקײטן,
 אײגע־ זײער אויף שטעמפל זײער געלײגט

 שפעטער־ דעם אויף אפילו און צײט נער
 אין איד א זײן װעט עס כל־זמן דור. דיגען

 דאזיגן דעם געדענקען מען װעט אמעריקע,
 עמיג־ אידיש־רוסישע ערשטע די פון דור

 די פון דור דער אמעריקע, קײן ראנטען
 : טעאטער אידישן פון קינסטלער גרויםע
 טאמאשעװםקי קעםלער׳ אדלער, גארדין,

 און זשורנאליםטן גרויםע די פון ליפצין; און
 פי־ מילער, לואיס קאהאן, אב. פובליציםטן!

 װינטשעװםקי. פײגענבױם״ ווערניק׳ טער
 יאנאװ־ און הורװיטש אײזיק יצחק ליעםין,

 ארבעטער־ ארן פאלקם-רעדנער די פון םקי;
 פון מאסיליאנםקין און באראנדעם װי פירער׳

 און ראזענפעלד װי שרייבער, און דיכטער
 צענד־ און מענטשז אלע דאזיגע די יהואש.
 פון פעלד יעדן אין זײ, װי אנדערע ליגער

 איבער־ האבן אמעריקע, אין לעבן אידישן
 אידישער דער אויף צײכן זײער געלאזט

 אויך האם מען און לעבן זײער בײ אמעריקע
טויט. זייער גאך געשריבן סך א די װעגן

 עמיג־ אידישע פון דור צװײטער דער
 נאך באלד געפאלגט האט װעלכער ראנטען,

 גוט אזוי ניט אבער איז פיאנעו־ן, ערשטע די
 הינזיכטן פיל אין איז ער אבװאל באקאנט,

 אינטע־ און פארבנרײך װײניגער ניט געװען
 אנ־ אין און דור ערשטער דער װי רעסאנט

 װיכטי־ און רײכער אפילו הינזיכטן, דערע
 בא־ האט דור צװײטן דאזיגן דעם צו גער.

 אײ־ געװען איז ער גאלדבערג. אב. יאנגט
 פערזענ• אינטערעםאנטסטע זײנע פון נער

 ער האט זין געװיסן א אין און לעכקײטן
 פון בעסעך דור יענעם אויםגעדריקט אפשר

אנדערע.
 געװען אלעמען פאר איז צײט דאזיגע די

 שענםטע זײנע און צײט רעװאלוציאנערע א
 פארקערפערט זיך אין האבן פארשטײער

 אנ• האט גאלדבזירג אב. גײםט. דאזיגן דעם
 קאריערע געזעלשאפטלעכע זײן געפאנגען

 קײנמאל איז ער און רעוואלוציאנער אלס
 סימ־ רעוואלוציאנערע ױינע פון אװעק ניט

 געװען זײנען זיי אנשױאונגען. און פאטיעם
 פער־ זײן פון און דור ױין פון טײל א צופיל

 אויך איז צױניזם זײן .אפילו זענלעכקײט
 פריער ערשטער דער פון צױניזם דער געװען
 גע־ זעלבסט זיך אין איז וועלכער עפאכע

 אי־ אין װענדונג רעװאלוציאנערע א װען
 פאר־ אלטן דעם מים ברוך א לעבן, דישען

 משך אין דענקען• ארט אידישן צױניםטישן
 צױניסטישער דין פון יאר פערציג די פון

אזוי געביטן, פיל זיך ער האט טעטיגקײט

 פריצײטיגן גאלדבערג׳ם אב. פון נײעם שוידערלעכע די האט דונער שרעקלעכער א װי
. רעליף. װאר ראשיען פאר קאונסיל אידישן זעם געטראפן טויט

 זער רעדנער, און פירער טוצר, ענטוזיאםטישער ױנגער דער — גאלדבערג אברהם
 קאונסיל אונזער פון פארזיצער דער מענטש, פרײד־פולער און אפטימיסטישער שטענדיג

אפיס. אונזער אין אJגי מער איז
 אי־ דער פון שיכטן אלע דערשיטערט האט טויט פלוצימדיגער גאלדבערג׳ם אברהם

 און פיגורן קאלירפולםטע די פון אײנער געװען איז ער אמעריקע. אין באפעלקערונג דישער
טעטיגקײט. אידיש־געזעלשאפטלעכער אין פאזן פארשיידענע פון װעטעראנען

 דער באװעגונגן ציוניסטישער דער אין פירער לאנג־יאריגער דער גאלדבערג, אברהם
 דער אראטאר! פאעטישער און שעפערישער דער פארבאנד; פוילישן דעם פון פרעױדעגט

 העב־ אין פארליבטער ליידנשאפטלעכער און חכם תלמיד דער זשורנאליםט; שארפזיניגער
 איבער־ געטרײער, דער און שפר״אכן, בײדע פון ליטעראטור דער אין אידיש, און רײאיש

 רע־ װאר ראשיען פאר קאונםיל אידישן דעם פון פירער אומדערמידלעכער און געגעבענער
עקזיסטענץ. זײן זינט ליף

 וױרדיגן זײן אויף געשטארבן איז פארזיצער ברודערלעכער און הארציגער אונזער
 װעלכע אמעריקע׳ פון לעבן אידישן פון כחות פאראײניגטע די פון פירער אלס פאסטן

 םאװעט פון פעלקער די װאו פראנט׳ רוסישן דעם שטארקן צו חושים אלע מיט ארבעטן
 בלוטיגן דעם פון ראטעװען צו אלעמען אונז לעבן און לײב זײער שטעלן־אײן רוםלאנד
פאשיזם.
 פון זיך צוריקקערן זײן נאך שעה האלבע א געקומען איז מויט אומדערװארטעטער זײן

 האט הײגט און רעליף, װאר ראשיען פאר טור א פארענדיגט האט ער װאו מינעאפאלים,
דעטרויט. אין מאסנמיטינג א אונזערן אויף אויפטרעטן געזאלט צר

 און נױ־יארק פון ארגאניזאציעם אידישע אלע מיר דערװארטן צער טיפן אונזער אין
 דערװארטן מיר כבוד. לעצטן זײן אים אפגעבן און לויד» זיין אין באטײליגן צו זיך אומגעגנט

 אינדע־ דער װי קאונםיל, אידישן דעם בויען געהאלפן האבן װאם ארגאגיזאציעם אלע אז
 פאר־ פוילישער דער שלום׳ ברית ארדער איגדעפענדענט אברהם. ברית ארדער פענדענט

 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער און םאםײעטים, און לאנדסמאנשאפטן אלע כאנד,
 זײן צו גאלדבערג אברהם פירער און מענטש בריליאנטענעם אונזער באגלײטן קומען ואלן

רו. אײביגער
 ערע ליפן* ציטערדיגע אונזערע זאגן הערצער געבראכענע און קעפ געבויגענע מיט

 פאר־ װעלן מיר אז צו״ דיר זאגן מיר גאלדבערג. אברהם חשוב׳ער טייערער״ אנדענק, דײן
 װעמענם קאונםיל, אונזער דורך באפעלקערונג, אידישער דער צו װארט דיין ברענגען זעצן

 אױפריכםיג אזוי און פארשטאנען ערלעך אזוי האםט דו לעבן אידישן פארן װיכטיגקײט
געפירט.
 אויף משפחה גאנצער דײן צו מיטגעפיל הארציגן אונזער אויס מיר דריקן ארון דיין בײ

 דעם אין זײ פאר טרייםט א נאך זײן טעטיגקײט לעצטע דײן זאל פארלוסט. גרויסן זײער
דיר. פון האבן מיר און זײ װאס אנדענק הערלעכן

אינק. רעליף, װ^ר ראשיען פאר קאונסיל אידישן פון עקזעקוטיװעא פון ^עביטן. זיך האט צױניזם דער װי

מאםקװע. קײן בראדקעסט דעם אנהײבנדיג פארזיצער, לשוין, לואי איז מיקראפאן בײם קאנפערענץ. מאנהעטן בײ דעלעגאטן פון טייל

 באװעגונג רעװאלוציאנערער קעמפנדיגער
 הערשנדע א געװארן צױניסטישע די איז

 צוזא־ אבער האט גאלדבערג אב. באװעגונג.
 יענעם פון צױניסטן אנדערע די מיט מען

 רע־ דעם פארלוירן ניט קײנמאל דור פריען
 האט מען צײט. זײן פון גײםט װאלוציאנערן

 פאר־ ברײטער זײן ברען, זײן גערופן עם
 אמת׳ן דער אין פאנטאזיע; רײכע זײן יעם,

 פונ־ דור. זיץ פון שטריכן געװען דאם זײנען
עפאכע. רעװאלוציאנערער זײן פון קען

 דעם פארנעמט שטריכן אנדערע צװישן
 דעמאקראטישקײט. דין פלאץ װיכטיגסטן

 צײט זײן פון שטריך א פאראן איז עם אויב
 אויס־ האט גאלדבערג אב. װעלכן דור און

 זײן געװען עם איז אמשטארקםטן, געדריקט
 ער פאלקסטימלעכקײט. נאטירלעכע אמת׳ע,

 וועל־ פאלקס־מעגטש, א געווען גאר ניט איז
 איז װאס נאר פאלק, דאם געקאנט האט כער

 גזד ליב טאקע האט ער זעלטענער, אביסל
פאלק. דאס האט

 גע־ גאלדבערג׳ן האט חוש דאזיגער דער
 געזעלשאפט־ זײן פון אנפאנג בײם בראכט
 צוריק יאר פערציג מיט טעטיגקײט, לעכער

 צום אייד באװעגונג. צױניםטישער דער אין
 פאלקם־ דץ איפ האט לעבן זײן פון סוף
איז וועלכע באװעגונג׳ א צו געפירט חוש

 װי פאפולער װײניגער גאך חברים זײנע בײ
 פער־ מיט געווען איז נאציאנאליזם אידישער

 די אז איבערצײגט, בין איך צוריק. יאר ציג
 האם גאלדבערג אב. פארװאם אורזאך הויפט

 זיך טױט זײן פאר מאנאטן לעצטע די אין
 ענטוזי־ פײערדיגן אזא מיט ארײנגעװארפן

 הילף׳ רוםישצ פאר ארבעט דער אין אזם
 דער־ פאלקם־חוש זײן מיט האט ער וױיל איז

 מיטן איצט זײנען מאםן אידישע די אז פילט
 און רוםלאנד, פאר זיג א פאר הארצן גאנצן

 אײנע װערן װעט באװעגונג דאזיגע די אז
 אין אידן בײ גרעסטע און װיכטיגםטע די פון
 געהאט האב איך יאר. אײניגע קומענדע די
 אפט גאנץ אים מיט רעדן צו פריװילעגיע די

 זײן פון פאזע לעצטער דאזיגער דער װעגן
 װיים, איך און טעטיגקײט געזעלשאפטלעכער

 הויפטזאכלעך אים האט איר צו געבראכט אז
 וועל־ פאלקם־זזוש, דער דעמאקראטיזם, זיין

 סך א אנטװיקלט געװען אים בײ איז כער
אנדערע. בײ װי מער

אידן. צו ליבע גרױםע זײן אױך און דאס
 גערעדט אים מיט האבן װעלכע יעניגע די

 װײםן טויט״ זײן פאר חדשים לעצטע די אין
 צוזאמענצוברענגען חלום גרויסן זײן װעגן

 ער אמעריקע. פון און רוסלאנד פון אידן די
גיט רעליף־ארבעט רוסישער דער אין האט

 אונטערשטיצונגם־באװעגונג אן געזען בלויז
 מלחמה־אונטערנע־ א בלויז ניט אויך און

 געארבעט האט פאנטאזיע רײכע זײן מונג.
 גע־ באװעגונג דער אין האט ער װײטער.

 פון דערגעענטערונג א פון אנפאנג אן זען
 אי־ דער פון אידן די צו אידנטום רוסישן

 — דערנעענטערונג אזא װעלט. בעריגער
 נים קאן — געזאגט אײנמאל מיר ער האט

 טאן דארף מען װערטער• דורך בלױז קומען
 און קרבנות. ברענגצןי דארף מען :מעשים

 די װערט ניט ציל גרויםער אזא דען איז
 מען װעלכע קרבנות אלצ און ארבעט גאנצע
 אירד פאר ברענגען דארף

 איז ער װעלכער אפטימיםט גרויםער דער
 אים װעט עם אז געהאפט ער האט געװען,

 זײנע איבערהויפט איבערצײגן צו געלונגען
 און גרױסקײט דער אין חברים צױניםטישע
 װעט ציל־און דעמדאזיגן פון װיכטיגקײט

 און שנאות אלטע פארגעםן צו באװעגן זײ
 װײטאג גרויםער א איז עם פאראורטײלן.

 צו געווארן געגעבן ניט אים איז עם װאם
 דא־ דעם פון פאתוירקלעכונג די דערלעבן

 שײנט מיר זײנעם. חלום שײנעם לעצטן זיגען
 טראגעדיע גרעםטע די אפשר איז דאס אז

 לעבנם־לוסטיגן. זוניגן- אנדערש זײן פון
לעבן. פרײדיגן האפענונגםפולן
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 נאר זי יאגט היטלער און יאגט, צײט די
 די נאר פײער״ און בלוט פון בייטשן &יט

 היטלער׳ם יאגן רוםלאנד םאוועט פון פעלקער
 הילף־אר־ די יאגן מוזן מיר און בלוט־הינט,

 באלדיגע וויל צייט די אפשטעל. אן .נעט
 יעדער װיפיל װיםן װיל צײט די «עשים.
 אונז װעט צײט די טוט. אונז פון ייינער
 זיג׳ צום דא אלע זײט איר פרעגן! ־דארגן

 און זיג. צום זײן שותפים אלע װילט איד
 פאר איז זיג דער וױיל טאקע. זאלט א׳,

 און װיפיל איז קײנעם. פאר ניט און אייך
 אין נעכטן׳ — געטאן איר*נעכטן האט וואס

קאמףז בלוטיגן

 מאםקװער געגן צארן אין נאציס
מיטינג אידישן

 קאנפערענץ׳ אנטי־־פאשיסטישע אידישע ז־י
 געװארן אפגעהאלטן לעצטנס איז װעלבע

 די געלעגנהײט א געגעבן האט גיאסקװע, אין
 פון שטראם נײעם א פאר ראדיאס נאצישע
 באזוג־ אידן. געגן זידלערייען און אטאקעס

 אויפגע־ ראדיאס די זײנען שטארק דערס
 גערופן װערן אידן די װאם דעם, פון בראכט

 ברוטאלקײטן נאצישע די אויף ענטפערן צו
קאנאנען״. און טאנקען ״טיט

 קאנפערענץ מאםקװער דער פון רוף ״דער
 באוױיז א איז װעלט דער איבער אידן די צו

 אינטערנאציאנאלן פון אײניגקײט דער פון
 ראדיא נאצישע די געזאגט האט אידנטום״,

לוקסעמבורג. אין
פראנט! א װערן אײניגקײט די טאקע זאל

 שפילט טעאטער אידישער פייסקער
נאװאםיבירםק אין

 װײם פון מלוכה־טעאטער אידישער דער
 מיבסק איז געשפילט האט װאם רוםלאנד,

 שטאט, די פארכאפט האבן נאצים די ביז
 װאוהין נאװאםיבירסק, אין איצט שפילט

 אידן טויזנטער געװארן עװאקואירט ס׳זײנען
 איצט איז װאס טעריטאריע, םאװעטישער פון

 דא איז ארמײ, רויטער דער פון אקופירט
געװארן• באריכטעט
םע־ דעם געעפנט האט טעאטער דער

 דעם פון פיעסע א מיט נאװאסיבירםק אין זאן
 דאס האלקין. ש. דיכטער סאװעטיש-אידישן

 טעא־ דאזיגן דעם פון סעזאן טער17 דער איז
טער.

 פון באערט װערט פארנעס י. פראפ.
סאװעטן

 דעם פון פארנעס יעקב׳ פראפעםאר
 איז װעלכער אונױוערזיטעט, לעמבערגער

 װי־ אוקראינער דער פון מיטגליד א איצט
 דער פון האט אקאדעמיע, סענשאפטלעכער

 העכם־ די באקומען רעגירונג םאװעטישער
 200,000 פון פרעמיע א אויסצײכענוגג, עט

געװארן• אנאגסירט דא איז רובל,
באקו־ האט פראפעסאר אידישער דער

 אנערקענונג אלס אויםצײכענונג זײן מען
 כע־ ביאלאגישער אין פארשונגען זײגע פאר
 װעל־ פאר געגנשטאנד םפעציעלער דער מיע.
 ניט איז פרעמיע די באקומען האט ער כען

געװארן. ארויסגעגעבן

 מלחמה אויף ארבעט בירא־בידזשאן
מאטעריאלן

אידי־ און בירא־בידזשאן פון אידן די
 רוסלאנד סאוועט גאגץ פון ארבעטער שע

 אויף פײערן צו מאי טן1 דעם באשלאםן האבן
 אר־ בלײבן װעלן זײ אופן. אײגנארטיגן אן

 פארגרעםערן צו כדי פאבריקן די אין בעטן
מאטעריאלן. מלחמה פון פראדוקציע די

 מער איצט שוין טוט בירא־בידזשאן
 מלחמה־פראדוקציע. דער פאר מאם איר װי

 מיט װאגאנען אפ דארט פון גײען טאג יעזץ
טלחמה־פראדוקטן.

ne טאנרועןו - טרערן 
ns קױלן! - זי£צן

סאװעטנלאנד אין באערט װערן העלדן אידישע

 פון אײנער ראגאטשעװסקי, שמואל גענעראל אז באריכטעט, האט פרעםע סאװעטישע די
 סאװע־ דער דורך געװארן דערהויבן איז פירער, מיליטערישע אידישע פראמינענטםטע די

 זײנע פאר אנערקענונג אלס מאיאר־גענעראל פון ראנג צום קאמאנדע מיליטערישער טישער
 מיטן געװארן באערט זײנען מאיארן און קוירנעלס אידישע צאל א פראנט. אויפן פארדינסטן

פראנט. אויפן העלדישקײט פאר שטערן״ ״רויטן
 האט פאבריק, אמוניציע םאוועטישער גרעסטער דער פון דירעקטאר ביכאװםקי, אברהם

 רע־ דעם פאר אנעדקענונג אלס ארבעט״ םאציאליסטישער פון ״העלד אלס מעדאל א באקומען
אויפזיכט. זײן אונטער דעריגרײכט האט פאבריק די װאם פראדוקציע, פון קארד

 איז שטערן״׳ ״רויטן מיטן געװארן דעקארירט זײנען װעלכע אפיצירן, אידישע די צװישן
 צװישן שונא. פון פאזיציעס וױכטיגע צעשטערט האבן װעלכע ארטילעריםטן, גרופע א פאראן

 די קאפילעװ׳ מאיאר כאנוס׳ גאטליב קוירנעל פאלגנדיגע! די פאראן זיינען דעקארירטע די
 װעלכע סאקאלאח־ער, און בוים אינזשענירן די און קאםאװער און בוגים פעװזנער, לײטענאגטן

קוירנעל. פון ראגג דעם האבן

קרײצער״ יענקל איד דער קאמאנדיר? אײער איז װער ״רוסן,
 צײטשריפט אידישער דער פון נומער ערשטן דעם אין דערצײלט װערט מעשה פײנע א

 אנטהאלט גומער דער קאמיטעט. אנטײפאשיםטישן אידישן דעם פון ארגאן אײניגקײט׳/
 די אין און או־מיי םאװעטישער דער אין אידן פון העלדישקײט דער װעגן באשרײבונגען פיל

פארטיזאנען־אפטײלונגען.
 װערם עם קרײצער. יעקב גענעראל אידישן דעם געװידמעט איז ארטיקל ספעציעלער א

 אפ־ שונא׳ס דעם צעשטערן געהאלפן סטראטעגיק זיין מיט האט קרייצער אזוי װי דערציילט
 ארומגע־ איז דיױיזיע גאנצע זיק און קוירנעל א געװען דעמאלט נאך איז קרײצער טײלונגען.

 קרײצער קאמוניקאציעם. װיכטיגע צעשטערן געװאלט האט װעלכער שונא, פון געװארן דינגלט
 װעל־ ארומיגע די געמינעװעט האבן רויט־ארמײער די און פארטיזאנען, ארגאניזירט דאן האט
 קרײצעד און ארײן װאלד אין שונא דעם ארײנגענארט דערנאך האבן פארטיזאנען די דעד.
 דערדאזיגער נאך צעטריבן. זײ און דײטשן די אויף אטאקע אן געמאכט האבן דיוויזיע זײן מיט

גענעראל. א פון ראנג צום געװארן דערהויבן קרײצער איז שלאכט
 אן.אנטײ געפונען קרײצער האט דײטשן פארטריבענע די פון גענעראל־שטאב דעם אין

 ציר־ דעם אין רױט־ארמײער. די צו אדרעםירט האבן נאצים די װאם צירקולאר, סעמיטישן
 אײער איז װער ״רוםן׳ אזוי־ זאגמ־יג קרײצערן, פון געמאכט חוזק פאשיסטן די האבן קולאד

ראטעװען?״ אײך זועט ער אז איר מײנט קרײצעת יענקל איד דער קאמאנדיר,
 קרײצער גענעראל האט ״אײניגקייט״, פון פארשטײער צו געשיכטע די איבערגעבנדיג

 שײנער א איז דאם יענקל. גערופן מיך ׳האבן עלטערן ״מײנע אזוי: געזאגט שמײכל א מיט
 אלם באהאלטן איך האב צירקולאר פאשיסטישן דעם אים. מיט: ניט זיך שעם איך און נאמען־

אנדענק״
זיגלבוים און װײצמאן פון רעדעס בראדקעסט מאסקװע

 פרעזידענט װײצמאן, חײם דר. פון מײנונגען די איבערגעגעבן האט ראדיא סאװעטישע די
 אידישע די װעגן װעלט־ארגאניזאציע, צױניםטישער דער פון און אגענטור אידישער דער פון

 איג־ דעם איבערגעגעבן אויך האט ראדיא די מלחמה. דער נאך צוקוגפט זײעד אייף האפענונגען
 װענז ענגלאנד אין און אמעריקע איז ארגאניזאציעם אידישע פון רעזאליציעס צאל א פין האלט

מלחמה. דער נאך װערן םטאבילױירט זאל לאגע אידישע די אזוי װי דעם
 איבער־ פוילן. נאצײאקופירטן אין אידן די צו געװארן אדרעםירט איז בראדקעסט דער
 דעם אין נעמען לענדער דעמאקראטישע די אין אידן די װאס אינטעדעס, דעם װעגן געבנדיג

 דר• פון אויסצוגן געבראכט ראדיא־קאמענטאטאר ׳דער האט פוילן, אין אידן די פון גורל
װאשעגטאן. אין און נױ־יארק אין רעדעם װייצמאנ׳ם

 פאר־ זיגלבוים, שמואל פון מײנונגען די איבערגעגעבן אויך האט ראדיא סאװעטישע די
 לאגדאז׳ אין מלוחה־ראט פוילישן אין ״בונד״ ארבעטער־פארטײ אידישער דער פון שטײער

מלחמה. דער נאך פוילן אין איךן די פון צוקוגפט דער װעגן
 אז געטאס, פוילישע די אין אידן די פארזיכערט האט קאמענטאטאר םאװעטישער דער

 באנידעם נאצישע די ביז געװער דאס אװעקלײגן ניט װעלן סאװעטן־פארבאגד אין אידן ״די
װערן״• צעשמעטערט גיט װעלן

רוסלאנד״ צו ״הילף פון טאג פראקלאמירן גײסטלעכע
 ארויםגע־ האבן אמעריקע פון פירער רעליגיעזע אגגעזעענע זײער פינף פון קאמיטעט א

 ־טער20 דער שבת, אז אויפפאדערענדיג, לאנד, איבערן גײסטלעכע 15,000 צו בריװ שיקט״א
 ״הילף־צו־ אלם קירכן און סינאגאגן פון װערן דערקלערט זאלן ױני, ־טער21 דער זונטאג, און

 רוסישן פון װידערשטאנד העלדישן יאר ערשטן פון סוף פון אגדענק צום טעג, רוסלאנד״
ארמײ. דײטשער דער געגן פאלק

 אז און װערן, אפגעהאלטן זאלן גאט־דינםטן םפעציעלע אז שלאגט־פאר, קאמיטעט דער
 אונטער־ זיך זאלן שול־מיטגלידער די אז און ארבעט הילף רוםישער פאר זײן מנדר זאל מען

 קײן װערן אפגעשיקט װעט װאס ברודער״ רוסישן פארװאונדעטן א צו ״בריװ א אויף שדײבן
קלײדער. און שפײז מעדיצינען, טראנספארט א מיט םאװעטךפארבאנד

מאםהװע קײן קאונםיל אידישן פרן בראדקעסט בײם רײדן

גאלדםאן נחום דר.גאלדשטײן אי;ראעל ראבײ

 רגע. יעדע שלאגט זײגער דער
 שלא־ װאם זײגערם מיליאנען װעגן טראכט

 די שלאגן עס װי דערהערן איר װעט גען,
 — מענטשהײט דער פון הערצער מיליאנען

 דער פון אומרו אין איצט, שלאגן זײ װי
 בלוט פון אנגעזיכט איז צייט, ברענענדיגער

 די װעגן טראכט נפש. מםירת און טויט און
 אויפן קעמפער באװאוםטזינעע פון הערצער

 יעדע װי פונקט אז ווייסט, אדן שלאכטפעלד
 יעדע דארף אזוי יהארץ, דאם שלאגט רגע
 דער־ צו װערן געטאן עפעס יעדן פון רגע

 װעלט־זײגער דער װען צײט די נענטערן
 איבערן זיג ענדגילטיגן מיטן שלאגן װעט

פאשיזם.

 קול־ קריגן װאם 139 צװישן אידן 35
רוסלאנד אין טור־פרײזן

 קינסטלער װיסנשאפטםלײט 138 צװישן
 די באקומען איצט האבן װאס לערער, און

אידן. 35 זײנען קולטור־פרײזן, םטאלין
 זײנען װיסשאפטסלײט פון צעטל איפן

 יאפע, אברהם בערגשטײן, סערגעי אידן: די
 רוביגשטײן סערגעי מאנדלשטאם, לעאנארד

 אויםבעםערן פון געביט אויפן (ז־ערפינדער
 פײג־ מיכאאיל פארנאס, יעקב פראדוקציע),

 אורבאך, בארים סאמאאילאװ, לעװ בערג,
 גארעליק מיכאאיל בלעכמאן, גראווער, גחום

 בארים אויל־אינדוסטריע), פון (קאמיסאר
 קריגס־שיף נײעם פון (ז־ערפינדער פרומקין
 מי־ אינזשינירן מיליטערישע די מאדעל),

 קנא־ םאלאמאן פינג, לעװ מארגאלין, כאאיל
יאקוב. ױסף פער,

 איראלער די אנטװיקלט האבן אידן פיד
קרימדפראדוקציע,

 פרײזן געקראגן האבן שרײבער צוױשן
 צװישן מארשאק. שמואל און ערנבורג איליא

 שלא־ מאיסעיעװ, סקולפטארן: און ארטיםטן
 ראזאװסקי, ארי פרײדקאװ, באריס מאװיטש,
 ױםף ראזענבערג, מיכאאיל םלוצקי, מיכאאיל

 בוני־ טעאדאר קולטשיק, ױריע ראפאפארט,
 סאב- פנחס שנײדראװ, מיכאאיל מאוויטש,

מענדעלאװיטש. איזאק סאי,

 עלטערן צו שרײבט רויטארמײער
ברוקלין אין

 א מיט רויטארמײער א ראםין, יצחק
 פענזע, אין שפיטאל א אין פום פארװאעדעטן

 אין עלטערן זײנע צו בריװ א אין שרײבט
ברוקלין:

 אבי װערט אלץ ס׳איז עלטערן, ״ליבע
 זאל איך װען היטלעריזם. דעם באזיגן מ׳זאל
 זײן געדארפט איר װאלט אומקומען אפילו
 פארא װאם װײםט איר װי נאך װער רואיג.
 מער־ די פון אויסגעשטאנען זײנען מיר לײדן
 מיט האט ער מאל. צװײטן צום שױן דער,
 אונז פאריאגט פוילן, אין אנגעהויבן אונז
 האט געשענדט און גערויבט הײמען די פון

 קר־ שום קײן טאג. א מאל טויזנט אונז מען
 די באקעמפז צו טײער צו ניט זײנען בנות

עפידעמיע. פאשיםטישע
 מפלה די אז געטאן, אלץ דא װערט ״עם

 אנגע־ זיך ער האט דא גיכער. װאם זײן זאל
 מיר װעלן טאמער פוילן. מיט ניט הויבן

 אין אינטערעסאנט זײן װעט לעבן בלײבן
 פאר און אלץ פאר באלױנונג די װעגם אײן

אלעמען.
 פא־ די איבער משפט פון טאג ״דער
 יעדער פאר נאענט. איז מערדער שיסטישע

 באצאלן• טײער זײ װעלן נבלה באגאנגענער
 פוס מײן אויך ארויפנעמען מען װעט דאן

 זי׳ װעלן אוי, צאלן. װעלן זײ און טיש אויפן
פיס!״ מיליאגען די פאר צאלןי.
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 פאר לעבן, אידישן פארן כחות אידישע אלע
 דורך פארטײדיגונג אומער פאר אמעריקע,

פראנמ! רוסישן העלדישן צום הילף
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לאפעס נלוטעע היטלער׳ם אוגטער ישוביס אידשע אץ פיץ און מאװ המגעו,
...... ............. ......... I..I             im... i...........mi................        י״   .

 װאנ־ ״פאשיםטישן פון אויסשטעלונג
טאלסטאי־מוזײ אין געעפנט דאליזם״

 װידער איז װאם טאלסטאי־מוזײ, דער
 דעם פון גוט דעם אויף געװארן דערעפנט

 אין שריפטשטעלער רוםישן װעלט־בארימטן
 איצט האט טולא, לעבן פאליאנא קראםנאיא

 װאג־ ״פאשיםטישער אפטײלוגג םפעציעלע א
 1אי גענויטיגט זיך האט מוזײ דער דאליזם״.

 װאס חורבן שװערן נאכן רעמאנט גרויםן א
 פאר־ אין געמאכט דארטן האבן דײטשן די

 באלעבאטע־ זײער פון טעג 45 די פון לויף
געגנט. דער אין װען

 געווארן אנגעפילט איז אפטײלונג ױיע די
 װאנדאליםטי־ נאצישע די פון מוםטערן מיט
 געװארן געזאמלט זײנען װאם מעשים, שע

 געזא־ די צוױשן ארט. אויפן דארט טאקע
 צעשני־ א זיך געפינט מאטעריאלן מעלטע

 זײן צו טאלסטאיען פון פאטאגראפיע טענע
 מיט באדעקט איז װאם געבורטסטאג, ־טן80

אויפשריפטן. פארנאגראפישע דײטשע

 געשטאר- אידן רומענישע טויזנט 30
טיפוס פון בען

 זײנען װעלכע אידן, די פון 30,000 איבער
 גע־ דעפארטירט װינטער פון פארלויף אין

 צום בוקאװינע און בעסעראביע פון װארען
 די־ אוקראינע, פון טײל רומעגיש־אקופירטן

 באריכטעט איז טיפוס, פון געשטארבן נען
געװארן•

 זאגט רומעניע׳ אין אידן די פון לאגע די
 אין װי שלעכט אזוי װערט באריכט, דער

 שפײז־ באקומען רומעניע אין אידן די פוילן.
 די העלפט א בלויז זײנען װאם פארציעס,

 גיט־ דער גיט מען װאס דעם, פון גרויס
 באפעלקערונג. אידישער

ט 16 -די אײ הײמזרײ. «אידד טייזנ
לאגערן פראבצויזישע

 פאר־ 6 די פון אײנער קערשגער, האװארד
 םויר־ פרענדם ״אמעריקאן דער פון שטײער

 אומגעקערט זיך האט װאס קאמיטע״, װים
 ״דראטינגהאלם״ שיף דער אויף אײראפע פון

 זײן וױיטער װעט עס אז דערקלערט, האט
 געליטע־ די שפײזן העלפן־ צו אוממעגלעך

 אקופירטער דער פון הונגעריגע און נע
 קײן געפינען ניט װעט מען אויב פראנקרײך,

 אזוי װי מיטלען, אויך און שפײז-זאפאםן, נײע
צוצושטעלן. זײ

 װי זעז צו זאך געװײנלעכע א איז ״עס
 אפגעשװאכט אזוי זײנען זײ פון מערסטע די
 אנדערע אויפהויבן. גיט זיך קאנען זײ אז

 קערשנער מר. האט — פים״, די פון פאלן
געזאגט.

 הינגעריכטעט אידן טויזנט 13
לעמבערג אין

 הינגעריכטעט זיינען אידן טויזנט דרײצן
 זינט לעמבערג, אין נאצים די דורך געװארן

 מזרח־גאליציע פון הױפט־שטאט דאזיגע די
 דײטשער דער דורך געװארן אקופירט איז

 דער אין געװארן באריכטעט איז ארמײ,
 קא־ דער פון ארגאן אפיציעלער ״פראװדא״,

רוםלאנד. איז פארטײ מוױסטישער
 טויט ראדאם אין אידן ,ו500

הונגער פון
 יאנואר זינט זײנען אידן הוגדערט פופצן

הונגער. פון ראדאם אין געשטארבן
 לעצ־ זײנען װעלכע אידן, צען פון אײנער

 פארלאזן פאר געװארן הינגעריכטעט טענס
 האט דערלױגעניש, א אן געטא ראדאמער די

 פאר־ האט ער אז געזאגט, פראצעס דעם אויף
 גע־ ניט מער האט ער װײל געטא, די לאזן

 אנ־ די הונגער. דעם אריבערטראגן קאנט
 אנצוגע־ אנטזאגט זיך האבן אידן 9 דערע

געטא. די פארלאזן פאר אורזאך די בען

 איבערן װערן דרוק צום גײען מיר װען
 מאםנפארזאמ־ גרויםע דורכגעפירט לאנד

 יאר העלדישן דעם באצײכענען צו לונגען
 היט־ די געגן פעלקער םאװעטישע די פון

הארדעם. לער

אידן מיליאן פערטל א איבער אויסגעשאכטן האבן נאצים

 די און רוסלאגד פוילן׳ אין אויםגעמארדעט נאציס די האבן אידן 250,000 אמװינציגםטנם
 די אין געטאם מיטלאלטערלעכע אין פארטריבן זײ האבן מיליאנען און לעגז־ער, באלטישע

 באריכט, טרויעריגער דער איז דאס — געשיכטע דער אין ראםן־פארפאלגונגען גרויזאמסטע
נאצי־דײטשלאנד. פון ארויסברעגגען איצט קאנען קארעםפאנדענטן אמעריקאנער װאס

 ארויסבאקומען געקאנט ניט קײנמאל האבן דײטשלאנד אין קארעםפאנדענטן אויםלענדישע
 זײנען אידן אז איז, יא װײסן זײ װאס געטויט. האבן נאציס די װאם אידן, פון צאל גענױע די

 ניט אפילו האבן י מערדער נאצישע די אז מאםךמארדן, אזעלכע אין געװארן געטויט
 אומ־ אין באגראבן ליגן אידן טויזנטער רציחות. גרויזאמע זײערע פון רעקארדס קײן געפירט

 זיך פאר אויםגראבן געמוזט האבן זײ װאס מאםן־קברים, אין זײ פון פילע קברים, באקאנטע
שטורם־טרופן. נאצישע פון אפטײלונגען דורך געװארן היגגעריכטעט זײנען זײ אײדער

פאגראם װאכיגן 2 אין װילנע אין אידן 60,000 אויס שעכטן היטלער־מערדער

 װילנע אין דורכגעפירט האבן היטלער־בעסטיעס די װאס שחיטה דער װעגן נײעם די
 האט װעלכער פליכטלינג, פוילישן א פון שוועדן, שטאקהאלם, קײן געװארן געבראכט איז

 אידישער װילנער דעי אויף מאסן־שחיטה א פון אײנצלהײטן שוידערלעכע די צוגעזען אלײן
 זײנען — קינדער און פרויען מענער׳ — אידן 60,000 ארום װעלכער אין באפעלקערונג,

געווארן. אויסגעשאםן
 און װילנע פון ארויםצעראטעװען זיך געלונגען איז עס װעמען פליכטלינג, פוילישער דער
 איבערגעגעבן, פרעםע שוועדישער דער פון פארשטײער א פאר האט שװעדן, קײן אנטלויפן

 האט און מאנאט לעצטן אנפאנג אנגעהויבן זיך האט אידן װילנער די אויף פאגראם דער אז
װאכן. צווײ אנגעהאלטן

קינ־ שלעפן גענומען און הײזער אידישע די אין געטאן לאז א זיך האבן פאליציאנטן די
 טראקם די װען טראקם. די אין אנפאקן זײ און — מעגער און פרויען דערװאקסענע, און דער

 זיך האבן געשרײען, און געװײנען שרעקלעכע װעמעם קרבנות, די מען האט פול געװארן זײנען
 פון אויםגעשאםן דארטן זײ און שטאט דער הינטער אוועקגעפירט וױיט׳ מײלן אויף געהערט

מאשין־ביקסן.
אנדערער. אן נאך געקומען מען איז אידן גרופע אײן מיט געװארן פארטיג איז מען װען

 ביז אנגעהאלטן האט שטאט דער הינטער שחיטה דער צו פירן זײ ארן קרבנות שלעפן דאם
 אין נאכט נאך נאכט אזוי אוונט. צװײטן דעם אנגעהויבן װידער זיך האט עם און אינדערפרי,

מערדערײ• קאלטבלוטיגע און םיםטעמאטישע די אנגעגאנגען איז װאכן צװײ פון פארלויף
 און שלאכטהויז, און יאמערטאל גרויםן אײן אין געװארן פארװאגדלט איז וױלנע ״גאנץ

 — אידן 20,000 איבערגעלאזט ימערדער די האבן באפעלקערונג אידישער גאנצער דער פון
נויטיג. זײער דארפן זײ װעלכע אוים, װײזט פאך־מענטשן׳

אוקראינער די אין הונגער-טויט צו אידן 100,ססס פארטרײבט רומעניע
שקלאפן־לאגערן

 זײנען אידן רומענישע טויזנט 100 אז געמאלדן, האבן בוקארעסט פון באריכטן
V דדא״ ; נאצי־אקופירטעד דער צו יעײארן אריבערגעפירט

ד הונדי, אין הונגער פון אױס ״ארכן אידי אריבערגעפירטע די ־
m a ־יי ־י*■ . ;roc$ מעדיצינען. און שפי־׳־ז

װלאדימיר־וואלינסק ארן בריסק פינסק, אין אידן אויף מאסךשחיטות

 זאמלען צו אנגעהויבן האט רוסלאנד סאװעט אין קאמיטעט אנטי־פאשיםטישער אידישער דער
 מזרח־ אין געגענטן אקופירטע די אין אידן אויף שחיטות נאצישע די װעגן דאקומענטן

אײראפע•
 האבן נאציס די אז װײזן, װעלכע באזיץ׳ זײן אין דאקומענטן שוין האט קאמיטעט דער

 װײניגער ניט מינסק אין און (בריסק) ברעסט־ליטאװםק װלאדימיר־װאלינםק, אין אויסגעשאכטן
װלאדימיר-װאלינסק. אין בלויז געװארן אויסגעשאכטן זײנען 10,000 אידן, 25,000 װי

 װלאדימיר־װא־ אין געװארן אויסגע׳הרג׳עט זײנען װאם אידן, די פון מאסן־קברים ״ד^
 ״אין שטאט. דער פון באריכט א זאגט קילאמעטער,״ עטלעכע פון שטח א פארנעמען ליגםק,

 נא־ פון באפעלקערונג אידישע די געמארדעט טעגלעך נאצים די האבן װאך א פון פארלויף
 אז מיליטער, נאצישן דורך ארומגעריגגלט געװען איז שטאט גאנצע די װאגראד־װאלינסק.

 ניט כדי זעלבסטמארד, באגאנגען זײנען אידן פיל ראטעװען. קענען ניט זיך זאל איד קײן
 נאצישע די פון אויםגעשטאנען זיך זײנען אנדערע װאם פײניגונגען, די אויסשטײן דארפן

הענקער״.
 פריער אידן. 8,000 געטויט נאצים ידי האבן דארט אז איבער, גיט פינסק פוץ באריכט דער

 עלטער אין קינדער און פרויען מענער, אידישע 3,000 פון גרופע א ארעםטירט נאצים די האבן
 האבן נאכמיטאג פארמיטאג. געװען איז דאס שטאט. דער הינטער דערשאםן זײ און יאר 16 פון
 אויך זײנען אופן ענלעכן אן אויף אידן. 5,000 פון גרופע צװײטע א אויםגעשאםן נאצים די

 געװארן געצוואונגען זײנען פויערים די ברעסט־ליטאװסק. אין אידן 6,000 געװארן געטויט
באריכט. דער זאגט מאםן־קברים, אין קרבנות די באערדיגן צו

.״פארמענף זײן אלם שוך אײן מיט געטא װארשעװער דער אץ איד . .

פױלן אין שקלאפערײ
 די און ״ארבעטער־פראנט״ והיטלער׳ס

 בא■ איז װאם נאצי־געזעלשאפט, ספעציעלע
 איײ אידיש קאנטראלירן צו געװארן שטימט
 ר־־ א ארגאניזירט האבן פוילן, אין גענטום

 .י־אז געטא, װארשעװער דער אין פאבריקן
 אד־ צו געצװאונגען װערן אידן טויזנטער

שקלאפן. די װי בעטען

 פארשיקײ אידן בולגארישע 3,300
 שקלאפךארבעט אויף

 בול־ דער איבער מעלדונג אפיציעלע אן
 געמאלדן האט סאפיא אין ראדיא גארישער

 מאבילי־ זײנען אידן בולגארישע 3,300 אז
 בויען צו צװאנג־ארבעט אויף געװארן זירט

 קויל־ דעם און םאפיא צװישן באן־װעג א
 מאביליזירטע די פערניק. דיםטריקט מינען
יאר. 46 ביז 20 פון עלטער אין זײנען אידן

אונגארן אין צרות אידישע
 ארויסגע־ האט רעגירונג אונגארישע די
 האנד־ צו אידן פארבאטנדיג באפעל, א געבן
 קעל־ זײן צו טאבאק־פראדוקטן, מיט לען
 אין אנגעשטעלטע און רעםטאראנען אין נער

 נאצישע פראגער די באריכטעט האטעלן,
 אנגע־ אהער איז װאס טאג״, ״גײער צײטונג
 אי־ 88 אז אויך, זאגט באריכט דער קומען.
 איצט ביז שוין זײנען רעםטאראנען ז־ישע

בודאפעםט. אין געװארן ״אריאניזירט״
 אינערן־ אונגארישן דעם פון מעלדונג א

 ראדיא בודאפעסטער דער איבער מיניםםער
 בושע־ טיפום־עפידעמיע די אז איבער״ גיט

 טשעכאםלאװאקיע פון טײל דער אין װעט
 הענט. אונגארישע אין איצט זיך געפינט װאם

 ױאס באי׳עלקערונג, אידישע גרויסע די
 באזיגד»רס איז געגגט, דצר איז וואוינט
 עפידע־ דעד פון געווארן געטראםן שטארק

- די צוױשן שטערבלעכקײט די מיע. או ז  
 ד» האט גרוים׳/ ״אומגעהויער איז אידן גע

געזאגט. מעלדונג

געטויט אידן און םערבן ססס,ססו
 צױ האט גלות־רעגירובג ױגאסלאװישע די

 רעגירונגעז די צו און ענגלאנד צו געשטעלט
 דאקומענט א פעלקער פאראײניגטע די פון

 מילי־ אונגארישע דאס אז באשולדיגט, װאס
 פארמא־ האט צפון־ױגאסלאװיע אין טער

 ניט אויםגע׳הרג׳עט און טויט צום טערט
 אידן, און םערבן 100,000 פון װײניגער

קינדער. און פרויען מענער, אײנשליסנדיג

 אידן-פרײנטלעכער געגן רדיפות
םעקטע

 קשי־אושאג״ צײטונג בודאפעסטער די
 בו־ שטעטל אונגארישן אינם אז מיט, טײלט

 געװארן ארעסטירט איז דא־םענטמיהאילי
 זיי װײל יעהאװא״, פון עדות ״די סעקטע די

 די צװישן אגיטאציע אן אנגעפירט האבן
 אנ־ די אויםפירן געגן פויערים אונגארישע
 די אונטערשטיצן און געזעצן׳ טי־אידישע

 צײ־ אויבנדערמאנטע די אידן. געליטענע
 םעקטע דאזיגע די אז באהויפטעט, טונג

 גײסטלע אונגארישצ פון אנגעפירט װערט
 אלס אנגענומעז װערן אידן אויך אז און כע,

מיטגלידער.

 אויסשטעלונג אנטיסעמיטישע
זאגרעב אין

 גע־ איז אויםשטעלונג אנטיםעמיטישע אן
 הויפט־שטאט זאגרעב, אין געװארן עפנט

 קרא־ מדינה נאצי־קאנטראלירטער דער פון
 דער איבער געװארן געמאלדן איז אטיע,

 גע־ האט מעלדונג די ראדיא. קראאטישער
 ״די באװײזט .אויםשטעלונג די אז זאגט,

 װי און אידן די פון טעטיגקײטן שעדלעכע
 געלײזט איז פראבלעם אידישע דאם אזוי

 אין רעזשים איצטיגן דעם דורך געװארן
 אנ־ מען װײזט טעאטערם אלע אין לאנד״.

פילמס. טיסעמיטישע
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געטאןו ריר א זיך האט קליװלאנד

האלפערן א. דר. פון

 פאר און געטאן• ריר א זיך האט קלױולאנד
 אידישן דעם נדט באקאנט זײגען װעלכע די

 געװים עם װעט קליװלאיד אין פאלקם־לעבן
 געזעלשאפט־ אידישע דאט ױייל נײעם, א זײן

 די זיך האט קלױולאנד אין לעבן לעכע
 רירעװ־ מיט אויםגעצײכנט ניט יארן לעצטע

לעבעדיגקײט. און דעקײט
 אוז געטאן; ר ר א זיך האט קלױולאנד

 מלחמה־הילף רוםישער פאר געשרײ דער
 די אין אפקלאנג װארימען א געפונען האט

 די אין און פארזאמלונגס־פלעצער הײמען,
 דער קלױולאנד. אי׳דישער דער פון גאםן

 גע־ װי איז ארבעט דער צו שטוים ערשטער
 אנערקענטע די פון ניט געקומען װײנלעך
 פאלקם־ די פון רײען די פון נאר פירער,
 אונטער־ גראדנער און בריםקער דער מאםן;

 פון לאנדסמאנשאפט א פאראײן, שטיצונג
 געשעפטםלײט קלײנע און ארבעטער אידישע

 קאנצערכ א דורכצופירן פארנומען זיך האבן
ראשיען דעם פאר מאסךפארזאמלונג און

סילװער הלל אבא רבי

 אי־ דער אויף ארוים זײ זײנען רעליף, װאר
 אר־ אידישע די צו גערעדט און גאס דישער

 דער פון װיכטיגקײט דער װעגן גאניזאציעס
 ריזי־ א געװען איז אונטערנעמונג די ארבעט.

 מענטשז הונדערט עלף ארום דערפאלג: וער
 דעם פון אדיטארױם דעם אנגעפאקט ד״אבן

 געהויבענער א אין און צענטער אידישן
 און קינסטלער די אויםגעהערט שטיטונג
 אװנט פונם הויפט־רעדגער דער רעדנער.

 פוגם טשערמאן נאציאנאלער דער געװען איז
 מלחמה־ רוםישער פאר קאונםיל אידישן

 ספע־ איז װעלכער גאלדבערג, אב. הילף׳
צװעק. דעם פאר נױ־יארק פון געקומען ציעל
 געווארן אפגעהאלטן איז קאגםערענץ די

 געװען איז און אפריל, ־טן12 דעם זונטאג
 פון דעלעגאטן דערפאלג. גאדײטנדער א

 זיך האבן ארגאניזאציעס צװאנציג ארום
 האט דיסקוםיעס זײערע אין און פארזאמלט,

 אויפריכטיגקײצ ערנםטקײט, געמערקט זיך
 קאנפערענץ די ארבעט. טאן צו דראנג א און
 א. דוד רבי פון געװארן אדרעסירט איז

 װעל־ צענטעה אידישן קינזמאן פון געניטה
 פאלקסטימלעכן פײנעם א אויף האט כער
 אינטע־ און שטעלונג זײן דערקלערט אופן
 מלחמה־ רוסישער פאר ארבעט דער צו רעס

 איבערגעלאזן האבן װערטער זײנע הילף.
 פארזאמלטע אלע אויף אײנדרוק טיפן א

 מעיאר געװעזענער בלײטהין, עדװארד מר.
 ראשיען היגן פון פארזיצער קליװלאנד, פון

 פון גרינדונג די באגריםט האט רעליף, װאר
 אינטעלי־ אן אויף און קאונםיל׳ אידישן א

 איצ־ פון כחות די אנאליזירט אופן גענטן
 םאװעט־ װאם פלאץ דעם און קריג טיגען

 צוקונפ־ דער אין פארנעמען װעט רוסלאנד
 חײם גערעדט אויך האבן עם װעלט. טיגער

 אידישע ״די פון רעדאקטאר הורוויץ״
 קאנ־ די גראם. דזשעראם דר. און װעלט׳/
עקזעקוטיװע אן דערװײלט האט כערענץ

אידישן ענטפערט קויבישעװ אין קאמיטעט אנטי־פאשיםטישער אידישער
באגריםונג. אויף קאונסיל

 פארשטײער פון פאחאמלונג צװײטער דער צו באגריסונג אײער פאר אײך דאנקען מיר
 זײנען מיר מאי. ־טן24 דעם ימאםקװע אין פארגעקומען איז וואס אידנטום, םאװעטישן פון

 לאזונג דעם פארװירקלעכן צו כחות אירע אין אלץ טאן װעט ארגאניזאציע אײער אז זיכער
 מעג־ װי גיך אזוי אידנטום, װעלט פון נאמען אין פראקלאמירט האט פארזאמלונג אונזער װאם
 ארמײ• רויטער גלאררײכער דער פאר עראפלאנען באמבע 500 און טאגקען 1,000 — לעך

 דעם פראקלאמירט האט קאמיטעט אנטי־פאשיםטישן אידישן דעם פון זיצוגג פלענארע א
 מאביליזירן צו זיך אויף נעמען װעלן לענדער אלע אין אידן װען טאג דעם פאר ױני ־טן22

 .1942 אין פאשיזם פון פארניכטונג אנטשידענער דער פאר מיטלען אלע און כח גאנצן זײער
 דער אין באטײליגן אקטיװ זיך וועט ארגאניזאציע אײער אז צוטרוי פולסטן ,דעם האבן מיר

 ארמײ׳ רויטער דער פאר םקאדראנען עראפלאן און קאלומס טאנקען פאר געלט פון זאמלונג
 אידי־ דער פון פעזעגלעכקײטן און העלדן, אידישע גרויסע פון נעמען די טראגן װעלן װעלכע

 קאנ״ אײערע װעגן װיסן לאזן אעז זאלט איר מיר, בעטן ערנםט גאנצן מיטן קולטור. שער
פארזאמלונג. אונזער פון לאזונג דעם רעאליזירן צו פלעגער קרעטע

 אנגעשלאםענע אלע פון פארטרעטער מיט
 לאזונג• א ארויםגעלאזן און ארגאניזאציעס

 מלחמה־ רוםישער פאר דאלער טויזגט 10
הילף!
 צוגעטראטן גלײך איז עקזעקוטיװע די

 ר״ א אויםגעארבעט און ארבעט דער צו
 פון לאזוגג דעם פארװירקלעכן צו פלענער

קאנפערעגץ. דער
 אידישן קליװלאנדער פונם באאמטע די

זײנען: קאונםיל
 אײנער בענעש, א. אלפרעד פארזיצער:

 קליװלאנד פון אידן אנגעזעענםטע די פון
 בארימט יארן לאנגע פאר איז בענעש מר.
 געזעלשאפטלעכע זײנע פאר קליװלאנד אין

 פאר און אלגעמײנער דער פאר לײםטונגען
 געווען איז ער באפעלקערונג. אידישער דער

 םײפ־ פאבליק אװ דירעקטאר קאונםילמען, א
 פון מיטגליד א לאנג יארן פאר איז און טי,

 אין טעטיג איז ער עדױקײשאן. אװ מאארד
 עדיױ עדױקײשאן, דזשואיש אװ באארד דער

 פעדע־ װעלפעיר דזשואיש ליג, קײשאנעל
 אנדערע און זזאום, ארפאן דזשואיש ריישאן,

 ד רבי װיצע־פאחיצער: איבםטיטוציעם.
 באליבטע בײדע גראם׳ און־דר. געניטד״ א.

 קלױױ אין פערזענלעכקײטן םימפאטישע און
לאנד.

 גע־ אנגעזעענער אן קאטץ, דוד קאםירער:
 טוער געזעלשאפטלעכער און שעפטםמאן

 זײנען עקײעקוטיװע דער אין טעטיג זײער
 פאראײן קיעװער דעם פון קאטץ מאיר אויך

 אידישן קינזמאן פון פרעזדענט וויים, דן
 דער פון האלטץ ה. און קאבלענץ מ. צענטער,
 מארגנ• י. ױניאן, קארפענטערם אידישער

אנדערע. און שטערן
 דורכגעפירנ קליװלאגד שוין האט (איצט

 ־ט)20 מיטוואך׳ מאםן־קאנפערענץ, א גאך
 האבן יחידים און ארגאניזאציעם וואו מאי,

 אר־ זײער פון דערגרייכונגען די געבראכט
בעט.

 דוד הרב געווען זײנען רעדנער די צװישן
וױים דן און אר םטענלי ריכטער געניטה,

 וועטע־ צױניםטישער דער גאלדבערג, אב.
 אידישן פון טשערמאן נאציאנאלער און ראן

 אי־ קליװלאנדער די באגריםט האט קאונםיל,
ארבעט. פײנער דער מיט דען

 פו־ז געמיש א געווען איז װאם רעדע, זיץ
הומאר פון פראקטישקײט, און סענטימענטן

 שטור־ איז װיםן, און חכמה פדן ערנסט, און
געװארן. אפלאדירט מיש

 פארגעלײענט האט מארגענשטערן י. מר.
 אנטי־פאשיםטן אידישן צום באגריםונג א

 איו אפגעהאלטן טעג די װערט װאס קאנגרעם
 האט קאנפערענץ די און רוסלאנד, סאװעט

 בא־ די אפצושיקן באשלאסן אײנשטימיג
קײבל. דורכן גריםונג

 קאנפערענ? די געשלאסן האט נוטי חזן
התקוה.), פון געזאנג מיטן

 האט פילאדעלפיע ״פארשלאפענע״ די
אויפגעכאפט זיך

גראס לואיס פון

 זיך האבן נױ־יארק״ הבירה עיר דער פון
 אידישז א װעגן קלאנגען דערטדאגן אונז צו

 אויפ־ די געשטעלט זיך האט װאם קאונסיל,
 מא־ אידישע ברײטע די דערגרײכן צו גאבע
 אינטע־ דעם זײ בײ ארויםצורופן און םען,
 י7א דער צו אוץ ארמײ רויטער דער צו רעם

 װעלכע באפעלקערונג, רוםישער געמײנער
 פאר־ האבן זײ װאס אלץ געװען מקריב האט

 און חיה־היטלעד, די אפצושטעלן כדי מאגט,
 מער־ זײנע פון אונז געראטעװעט דערמיט
דערייען.

 נויטיג איז קאונםיל אידישער אזא אז
 לעצטן סוף און ניט, פראגע קיץ איז געווען׳
 פילאדעל־ אין אונז בײ זיך זײנען יאנואר,

 געציילטע גרופע א צוזאמענגעקומען פיע
 אידישן א געגרינדעט האבן און מענטשן,
 דערזעלבער מיט אפ זיך גיט װאס קאונםיל,

נױ־יארק. אין טוט איר וואם ארבעט
אזעל־ געווארן צוגעצויגן באלד זײנען עם

 הרבנים זקן דער װי פערזענלעכקײטן כע
 אפרים הרב לעװענטאל, הכהן אריה דוב הרב

 פײנשריי־ רט װ. רבי יאלעס, הכהן אליעזר
 מאקם רבי ביליקאף, דזשײקאב דר. בער,

 לאיער שטיפעל, ישראל םענאטאר קלײן, ד.
 האפעד־ אײברעהעם לאיער גראם, דזשאזעף

 באאמטע אנדערע און פרעזידענטן׳ די מאן,
 חײם בני שלום״ ברית אחים, ברית פונם

אנדערע. און םאשעל,
 א געהאט מיר האבן מערץ ־טן15 דעם

 אידישע פון דעלעגאציעס פון קאנפערענץ
אויף אכטנדיג ניט — און ארגאגיזאציעם,

 פדאנט אױפן קעמפן װעלן דאלארן אײערע
מענטשהײט דער פרן פרײהייט דער פאר

 פאר פאנד דאלאר מיליאן דעם שאפן קאונסיל אידישן דעם העלפט
! ט נ י י ה רעליף װאר רוסישן דעם

I -----------פון םומע דער אויף מאני־ארדער) (אדער טשעק מײן אײך שיק איך
I רעסיט. א מיר שיקט און גוט אזוי זײט הילפם־פאנד. רוםישן צום בײשטײערונג מײן אלס

--------------------------------------------------------------------------------------נאמען

ן-------------------------------------------------------------------------------------אדרעם

פון! נאמען אויפן מאבי־ארדערם) (אדער טשעקס די אויסשרייבן אײך בעטן מיר
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 הע־ די אויף שטרויכלוגגען, און דןירנער די
 גע־ פארשפרײט זײנען װאס ליגנם און צעס

 צו געקומען פונדעסטװעגן זײנען װארען,
 דעלעגאטן 600 איבער קאנפערענץ דער

 ארגאניזאציעם• 300 ארום פארטרעטנדיג
 דער פון רעזולטאט פראקטישער דער

 די אין אויםגעדדיקט זיך האט קאנפערענץ
 דאלער הונדערט 32 ציפערן: פאלגנדיגע

 הונ״ דרײסיג און עטלעכע און מזומן, אין
פלעדזשעס. אין דאלער דערט

 הא־ קאנפערענץ, דאזיגער דער נאך ׳באלד
 א גױ־יארק קײן אװעקגעשיקט מיר בען

דאלער. הונדערט 45 פון טשעק
 אונ/ בײ איז אפריל, ־טן25 דעם שבת,

 מעיאר דער ױם־טוב: א געװען שטאט איז
 ״רא־ אי אלם פראקלאמירט טאג יענעם האט

 פייע־ גרויסע א און דעי׳/ רעליף װאר שיען
 קאנווענשאן אינם פארגעקומען איז רונג
 אנגעפאקט האבן מעגטשן טויזנט 16 האל.
 מענ־ טויזנט 5 איבער און זאל, ריזיגן דעס

 צוריקגײן■ געמוזט האבן טשען
גע־ אראנזשירט איז אוגטערנעמוגג די

 לעװענטאל הכהן אריה דוב הרב
 רעליף ראשיען אלגעמײנעם פונם װארען
 דארט האט קאונסיל אידישער דער אבער

דאלער• הונדערט 43 בײגעשטײערט
 אי; ־טן29 דעם ביז אפריל ־טן25 פונם
 איבער פון םומע די ארײנגעקומען װידער

 1־ט29 דעם האבן מיר װען און דאלער, 800
 דעלעגאטן־פאר־ אונזער אפגעהאלטן אפריל

 פו־) סומע די באקומען מיר האבן זאמלונג,
 פאר־ דער זינט דאלער. הונדערט 12 איבער

 ארײנגע־ װידער שוין מיר האבן זאמלוגג
 הונדערכ 15 איבער פון םומע די קראגן

דאלער.
 כלל־ באקאנטער היגער דער וױ איד, אזא
 איז װעלכער װעבער, דיװויד מר. טוער,

 is באװיזן אלײן האט טרעזשורער, אונזער
 טאכטער זײן דאלעו־ן טויזנט 2 ארום שאפן

 געשאפן שוין האט םטיינבערג״ הענריעטא
 זיך האבן בייחנ און םומע׳ היפשע גאנץ א

. . . ארבל די פארקאשערט ערשט
 בײגע־ איצט ביז האט אחים ברית דער
 און קאםע׳ זײן פון דאלער 1,500 טראגן

 בײגעטראגן אלײן האבן יחידים־מיטגלידער
םומען. היפשע
 אונטער־ זיך האט סאשעל חײם בני חנר

 און םומע, גרעםערע א שאפן צן גענומען
 דעם דערלאנגט מאי ־טן10 דעם אונז האט

 דאלער• 1,000 פון טשעק ערשטן
 געפלעדזשכ זיך האט פאראײן םמילער דער
 500 געגעבן שוין האט און דאלער, 1,000

דאלער•
 ישראל דארץ הכללי היתומות בית דער

דאלער. 500 געגעבן שוין אונז האט
 אג־ לעצטנם זיך האט שלום ברית דער

 שאפן צו דערװארט און אפיציעל, געשלאםן
 קאנװענשאן זײער אויף סומע גרוים^ א

 אטלאנטיק אין װערן אפגעהאלטן װעט װאם
חודש. קומענדיגן םיטי

 שוין מיר האבן דאלער טויזנט 10 איבער
 טוי־ 3 איבער נױ־יארק, קײן אװעקגעשיקט

 קאסע. אונזער אין איצט מיר האבן זענט
שטראמען• איין אין האלט געלט
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