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ר־

דאל־ז
 היטלעדן פארנייטן העלפן טאנקען כוכבא בר אידישע
!שנעלער װאם

 פארגאסע־ דעם פאר נקמה נעמען באמננערם אידישע
בלוט! אידישן נעם

 דעם צו פארװיםטונג און טויט טראנן דאלא־ם אידישע
פאשיזם! בלוטיקן

□—□—ם

!זיג א ברענגען העלפן דדלןפ אידישע אונדזער זאל

ם—□—□

 צװײטן א פאר װערן דערהערט שטימע אײער זאל
באלד! פראנט

□—□—□

פון מאםן פאלקם אידישע די צו װענדונג

רןאמיטעט ט)דיסטריר ענגלאנדער נױ

אװן ארנןפער אינםערנאציאנאלער



!ענגלאנד נױ פון אידן אלע צו
שװעםטער: און ברידער

!ענטפער אײער גיט — !פאקטן די אט לײענט
 !אומנעבראכט פאשיזם היטלער דער האט אידן מיליאן א אייבער

! אויסגעראטן און געשאכטן װערן ברידער און שװעסטער אונדזערע
 !באגראבן לעבעדיקערהייד װערן זיי גאזן, גיםטיקע פון דערשטיקט געהאנגען, געשאםן, װערן זיי

 !אויםגעמארדעט פארניכטעט, װערן ױנג און אלט װיגן, די פון קינדער
פארניכטונג טאטאלע—פראגראם היטלער׳ס איז דאס אט

? ענטפער אונדזער זײן דארןט װאס
? טאן ניט גאר און הענט פארלײגטע מיט זיצן מיר קענען
 טאטעס אונדזערע פון געשריי ווײ רעם הערן צו ניט—אויערן די פארשטאפן זיך טיר טעי׳ז

? ימים אריבער גרײכט וואם שוועסטער, און ברידער מאמעס, און
 קאנצענטראציע און טױרמעס געטאס, די פון בלוט איריש פון רוף דעם איגנארירן טיר מעגן

? נקמה פאדערט און יאמערלעך אזוי שרײט װאס ?אגערן,

 פארבאנד םאװעטו פון קאנדטעט פאשיםטישער אנטי אידישער דער
ענטפערי דעם גיט

—איז: ענטפער דער
M942 אין היטלערן שלאנן

 !באלר אײראפע מערב אץ—פראנט צוױיטן א עפענען
!ארמעי רױטער העלדישער דעד צו הילו» מער און הילח געבן

 ספעציעא א מאכן צו אויו*, אידן אונדז פאדערט קאמיטעט פאשיסטישער אנטי אידישער דער
 הונדערט פינף און טאנקען טויזנט שיקן דורך היטלערן, פון פארניכטונג דער צו בײטראג א־דישן

 בך־ העלדן אידישע פון נעמען די אוי^ עראפלאנען, אידישע טאנקען, אידישע עראפילאנען
װ. א. א. םפרים, מוכר מענדעלע עליכם, שלום םאלאמאן, חײם כוכבא,

 פארװאנדלז עראפלאנעז אידישע און טאנקען אידישע אונדזערע װעט ארמעי רויטע העלדישע די
זיג־ברײנגער. און נקמה־נעמער אין

 קאמפאניע א אנגעהױבז און אנגענומען רוו* דעם האט ארדן ארבעטער נטערנאציאנאלער א דער
ע 1 טאנקען. צען פאר
 טאנק. אײן שיקן צו פארפליכטעט זיך האבן דיסטריקט באסטאנער אין מיר

 ? קאמפאניע דער אין טאן איר װעט װאם
 ? שעה געשיכטלעכער דער אץ געבן אלײן איר װעט װיפיל
 קענט? איר װאם אידן פון זאמלען איר וועט װיפיל
 ארגאניזאציע? אײער דורך שאפן איר װעט װיפיל

 !געבן גלײך איר מוזט ענטפער דעם
!װארטן ניט טארן מיר און ניט װארט היטלער

 אײײר צו צושטעלן גלײך איר מוזט מעשים מיט און געלט מיט ענטפער אײער
ארגאניזאציע.

ײנט איר אויב צו: בײשטײערונג אײער שיקט מיטגליד ארדן קײן ניט ז
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!חוב אײער ניט פארנעםט
!לעבן םאמע דער נאד פרײהײט, די בלױז ניט איז װאגשאל אױפן

!הענט זײנע שטארקט —פראנט צוױיטן א װעגן פרעזידענט אונדזער צו בריװ א שרײבט

On May 24th, 1942, in the U. S. S. R., a Jewish Anti-Fascist 
Congress was held. Heroes of the Red Army in uniform came 
from the front to tell of the valor and self-sacrifice of Jewish 
soldiers on the field of battle. Unforgettable stories of heroism 
and bravery were related. Glorious deeds were depicted in 
words—deeds that will live forever in the annals of Jewish 
history—deeds that will forever inspire the children of Israel 
who have given to the world such names as Bar Kochba, Baruch 
Spinoza, Sholom Aleichem, Haym Solomon, Albert Einstein 
and others.

Mingled with tales of heroism were others telling of the hor- 
rors, agonies and sufferings inflicted on the Jewish people by 
the bestial Nazis. The life of the Jews in occupied Europe is 
one of repeated tortures, humiliations and death perpetrated 
by the Nazi barbarians.

Having heard and deliberated, the Jewish Anti-Fascist Con- 
gress, driven by a profound wrath and indignation, resolved to 
call upon the Jews of the world for help in the physical de- 
struction of Nazism. An appeal was sent out for one thousand 
tanks and five hundred bombers, as a special contribution by 
the Jewish people of all countries to the valiant struggle of 
the Red Army against Hitlerism. The tanks and bombers will 
go into battle bearing the names of great Jewish figures of past 
and present struggles for freedom.

This stirring appeal must not go unanswered. The Jewish 
Section of the International Workers Order has undertaken to 
raise funds for 10 tanks for the Red Army.

The New England District of the International Workers 
Order has pledged itself to raise funds for one such tank.

We ask for your support. Please, contribute generously. 
Obtain the support of your organization for this campaign.

Mail your donations to:
INTERNATIONAL WORKERS ORDER 

Jewish Section
Room 348, Little Building, Boston

While contributing to the cause of freedom, bear in mind that 
so far the Soviet Union fights alone against the Nazi hordes on 
the Eastern Front. Back President Roosevelt by wiring or 
writing to him today, pledging your full support and readiness 
to sacrifice for the immediate opening of a Western Front.


