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וױיטאג א און שאגד א
 װאם װארט יעדעם װען צייט, אזא אין װאם מיר, םארדריסט עם

 גז$5ש העצפן — צװעק איין פאר דינען דארף גע׳טריבן און געזאגט װערט
 אונדזער םון שונא ביטערםטן דעם װעצט, דער פון שונא ביטערםטן דעם

 פארנעמען דארםן זיך טען זא^ אידן, די םון שונא ביטערםטן דעם אאגד,
 װאם פערזאן, א פון אקציעם שעדיצעכע רײד, שעחלעכע אויפדעקן מיט

 געדארםט װאלט מען װעמען מיט ארגאניזאציע, אן פון נאמען אין רעדט
 אונדזער שאאגז צו שטארקער װאם כדי םארבינדונג, ענגםטער אין ארבעטן

שונא. געמיינזאמען
 גע־ זיינען מיר אבער טאן, עם דארפן מיר װאם םארדריםט עם

ל דערצו, צװאונגען  הי^פם־ארכאניזאציעם די אויף אטאקעם כאנינם װי
 שװיינן וױיטער װען פונקט, א דערגרייכט האבן םאװעטן־םארבאנד פארן

פארברעכן. עכער5געזע?שאפטי א געװען וואאט
 פאלעמיק א אין ארײנגיין פון אפגעהאלטן זיך מיר האבן איצט ביז

 אידישז דעם פון םירער די אז געגיצויבט, ה^בן מיר -װייא ענין, דעם װעגן
 די װאם שאדן, גרויםן דעם װעגן ארומזען זיך ן5װע קאמיטעט ארבעטער

 און םאװעטךםארבאנד, פארן הי^םס־אקציעם די ברענגט כאניך&א^יטיק
 הי^פם־אהציע. אייגענער זײער ברענגט פא^יטיק די װאם ׳עאדן נרויםן דעם
 דער־ צו איז עם שעד׳^עך װי באגרײפז װעאן זײ אז געטצויבט, האבן מיר

 ארבעטער אידישן דעם פון נאמען איז ארויםצוקומען כאנינעז ויבן5י
 דער נאר אטאקע אײז םיט — טאמענט איצטיקן דעם אין — קאמיטעט
 םאװעטך םארן היאו* זאמ^עז װאם ארגאניזאציעם, די אויןש צװ״טער

 דעם םיז םירער די אז םארשטעצן, געקאנט ניט זיך האבן מיר םארבאנד.
 ש^עפן צו כאנינען דעראויבן וױדער ן5װע ?אמיטעט ארבעטער אידישן

 איז באדויערן צום ארײן. זומפ א אין קאטיטעט ארבעטער אידישן דעם
 די שעדיקן צו ארױםגעקומען װידער איז כאנין — געשען װידער עס

םאװעטן־פארבאנד. פארן ארבעט
 גרויםן א טיט ארױםגעקומען כאנין נ. איז ׳י5ױ טן10 דעם פרייטיק,

 ארבע־ אידישער ״דער :קאפ א אונטער ״פארװערטם״ דעם אין ארטיק^
^ און האמיטעט טער  אז מיינען, געקאנט מען האט רום^אנד״. פאר הי

 פא\־ט\גוא\־?\ מיר דארםן מאמענט איצטיקן אין אז אײנגעזען, האט כאנין
אידישן דעם פון אקציע די אויך טאקע און אידן, צװישן היילםם־אקציע די
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 אזעלכע דערגרייכט חדשים 10 אין האט װעלכער קאמיטעט, ארבעטער
 כאנינם פון צװעק דער געװעז ויגי אבער איז דאם רעזולטאטן. ?ליינע

אנדערש. עפעם גאר געװען אויםן איז כאנין ארטיקל.

רעליח״ וואר ״ראשיען אויפן אטאקע באנינם פון כונה די

 הע^פן װיר\ מאםן אידישע די אז רערשפירט, האט כאנין אז אפנים,
 אנ־ זיינען עם אז דערװאוםט, זיך האט כאנין םאװעטן־םארבאנד. דעם

 אנטי־פאשיםטישן אידישן דעם פון טעלעגראמעם ערגםטע זײער געקומען
 קערפער־ אידישע נאציאנאלע צענדליקער צו קויבישעװ איז יזאמיטעט

 אז דערזען, האט ער אעבן. אידישן רעם אין ריכטונגען אלע םון שאפטן
 אפגעהאלטן ױני טן28 דעם האט קאגגרעם אידישער אמעריקאנער דער

 םאװעטן־ פארן הילפם־אלציע זײן אויםברייטערן וױל און קאנפערענץ א
 אין םירער נאציאנאלע אלע אז ק^אנגען, ארום זיך טראגן עם םארבאנד.

 הילפם- די $ט אויםברײטערן װעגן ערנםט זייער טראכטן לעבן אידישן דעם
 מאכן צונישט פרובירן צו כדי — ! דא כאנין איז — אזוי אויב אקציע.

 באבע־ אויםגעטראכטע ריי א מיט סאװעטן־םארבאנד םארן טעטיקייט די
 מעגלעך װייט װי אופן אזא אויף און רכילות, און בלבולים מיט מעשױת,

 ארבעט די לעבן, אידישן דעם אין ארבעט װיכטיקע אומגעהױער די שטערן
ארמײ. רויטער דער םן5העי צו

 :צװע? גואפלגט א מיט געװארן געשריבן איז ארטיקל כאנינם
 פארן הילךי זאמלען פון טעטיקײט די מאכן צוגישט געזאגט, װי ערשטנם,

 — דער לכבוד לויב א זינגען צו כדי צװײטנם, און םאװעטן־פארבאנד,
 אידישער דער װאם םומע, נישטיק־קלײנער — םאדהעלטניםמעםיק

 םאװעטן־םארבאנד. צום הי׳צף* םאר בײגעטראגן האט קאטיטעט ארבעטער
:ארטיקל כאנינם פון פערל א איז אט

 אין האלטן נאכלויפער זייערע און קאמוגיםטן די אז װײם, ״איך
 זאמלען און פושקעם מיט ארום לויפטן װעלט, די פארשרײען אײן

 און עראפלאנען פאר אמבולאנסן, און מעדיקאמענטן פאר געלט
 אר־ רעליו» קײן היינט כישטא איז עס אז װייםן, זײ כאטש טענקם,

 מעדילאמענטז, שיקן פר״ און פראנק קאנען ז?*ל װעלכע גאניזאציע,
 רעגירונג אמעריקאנער די האט זאכן אילע די אױף אמוניציע. אדער

 אתאגיזאציע רעאיו? אדער מענטש פרױואטער קײן און פראיאריטי א
 דער װען קויפן. נישט זאכן די קאן און שיקן נישט זאכן די קאן

 געװענדעט געלעגנהייט א בײ זיך האט קאמיטעט ארבעטער אידישער
 אין זאכן ענלעכע אדער מעדיקאמענטן שיקן װעגן װאשינגטאן אין

 איר נעזאגט: לים־ענד־לענד פון םארטרעטער דער האט רוםלאנד,
 מעדיקא־ אויףי אויםגעגן איר קאנט װיפיל מענטשן, נאאױוע זייט

דאלאר. טויזנט 100 דאלאר, טויזנט 50 — אמבולאנםן אדער מעגטן
דעם לויט גרײט איז רעגירונג אמעריקאנער די אז אייך, איו זאג
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םיליאנען פאר ארטיקלען די רוםלאנד אין שיקן צו ביל לים־עגד־לענד
כםדר.״ זיי שיקט און דאלארן

? אמת דער אבער איז װאם כאנין. ׳פרייבט אזוי

אמעריקע פון פירער די זאגןז װאם
 אין שרייבט כאנ,ין װאם דעם פון פארקערט פונהט איז אמת דער

״םארװערטם״.
 ױני טן22 דעם עוײעט אז — עם װייםט כאגין און — איז אמת דער

 דער פון נערוםן גארין, סקװער מעדיםאן איז מיטינג א פארגעקומען איז
 די פון ריי א אױפגעטראטן זײנען דארט אז און רעיליף», װאר ראשיען

 רוזװעלט־אדמיגיםטראציע. דער םון פארשטײער װיכטיקםטע םאטע
פרעזי־ רוזװעלט, פרעזידענט צו מענטש נאענטםטער דער הטירי
 גערוםן האט גארדן, אין מיטינג צום שליח פאקטישער רוזװעלטם דענט
 סאװעטן־ םארן הילף מער װאם בייצושטײערן םאלק אמעריקאנער דאם

 םופרים־ דער געװען איז מיטינג יענעם פון פארזיצער דער םארבאנד.
 דעם צו אפיל װארעמען א געמאכט האט ער ריר. נז^װולי ריכטער קאורט
 דער רורך ם*ולק םאװעטישן םארן ב״צושטייערן מער װאם עולם, גאנצן

רעליױ. װאר ראשיען
 אװ םעדערײשאן אמערילאן דער םון פרעזידענט גוי\, װיליאגז

 די העלפן צו גערופן און רעדע םייערלעכע א נעהאלטן ה*ט לייבאר,
פעלקער. םאװעטישע
קאנ־ אירישן אמעריקאנעם דעם פון פרעזידענט \ױיג, ><ן\3נזנוי ךאבײ

 געבן װעגן רעדעט װאונדערבארע זײנע פון אײנע געהאלטן האט גרעם,
 מאםן אמעריקאנער ברײטע די מאביליזירן צו גערופן און הילף מער װאם
רעלין*. װאר רא׳טיען די הילפם־^רגאניזאציע, אמעריקאנער דער ארום

 זײן אין האט יארק, נױ םון מעיאר דער לאגץגארויא, יאר<\לא3
 אויו* אפגעשטעלט זיר אינגאנצן כמעט רעדע ענטוזיאםטישער קורצער,

 איינװאוינער יעדן גערוםן און רעליף װאר רא׳עיען דער פון ארבעט דער
ארבעט. הײליקער דער אט אין העלפן צו אמעריקע אין

 םאר־ די םון אמבאםאדאר געװעזענער דער רײגדנז, .v< רגטיאג^
 װיכטיקםטע די פון איינער ם^װעטן־םארבאנד, צום שטאטן אײניקטע
 איז װעלכער װא׳עיעטאן, אין םטייט־דעפארטמענט דעם אין פערזאנען

 רעלין!־ די איבער קאמיטעט רוזװעלטם פרעזידענט פון הויפט דער
 ארטיקלען: לעצטע זיינע פון איינעם אין ׳ערײבט עלייס, די פאר טעטיקייטן

— יאר הײנטיקם זיג א פאר פרילינג ה״נטיקן רוסלאנד ״העלפ]
צױויליזאציע אונדזער רעליױ. װאר ראשיען דער פון לאזונג דער איז
ניט לײנמאל װעט װאם חוב, א םאװעטן־פארבאנד דעם שולדיק איז

שנעלער אלץ קומעז, װעט זיג דער שנעלער װאם װערן. פארגעםן
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 פון מער אלץ פארניכטוגג, משוגענער דער צו םוח s נעמען װעט
 צױױלי־ אונדזער פון םרוכטן די פון מער אלץ און לעבנם אונדזערע

 און נייער א םון אויםבוי דעם פאר װערן געראטעװעט װעלן זאציע
אויו* װעט גענעבן, װערט װאם הילח, ברעקל יעדער װעלט. בעםערער

קאמף. דעם פארקירצן העלפן פיל אזוי
ברײטהארציק, געבן אונדז םון אײנער יעדער דעריבער ״זאל

 מיט איבערגעפילט זיינען װאם הערצער מיט פארנעם, גרויםן א אויף
 פון טאג דעם פארשנעלערן ל*!מיר — דאגקבארקייט און םימפאטיע

םרייהײט!״ מענטשלעכער פון און זיג

 ה״םט — װייסן רעגירונג־פערזענלעכקײטן, װיכטיקע די אט אלע, זיי
 ״פראיא־ א דא ם׳איז אז װײםט, כאנין !װייםט ראוי\ גארניט. — עם

ביל... ״לענד־ענד־לים״ א דא ם׳איז אז ריטי׳/
 נאאיװע כאנינעז בײ זיינען טוער װיכטיפע און מלוכה־םירער יענע
מענטשן...

״לענד-ליס״ פון פארטרעטער אױ&געטראכטער דער
ל׳/ ״לענד־ענד־ליט פון פארטרעטער א אגיגז סיראבסו כאנין  װעלכער בי

 װעלן ארגאניזאציעם געזעלשאםטלעכע ■װאם הילףי, גאנצע די אז זאגט,
ניט... באדײטונג קיין האט קלייבן,

 אײלג«ד פערזענלעכקײטן, דערמאנטע די פון אנטייל ענערגישער דער
הילוײ דער אין ״ל^ור־ליס■", פץ\ פארװאלגונןר וטמ שלאם\
!רײד כאנינם אפ ל״קנט ארמיי, רויטער דער פאר ארבעט

? םאבריקאציע אזא באצייכענען מען זאל נאמען א פאר װאם מיט
 ?אמיטעט ארבעטער אידישער דער קאן אזוי װי :זיך םרעגט עם און

 זיין איז רעדט װאם איינעם, מצד םקאגדאל עפנטלעכן אזא פארשװיינז
?נאמען

 אויב און צװע?. טאפלטן א געהאט געז^גט, וױ אבער, האט כאנין
 דער אין ארויסקומענדיס ארויםטריט, םקאנדאליעזן א מאכן קאן ער

 םאװעטן־פארבאנד, צום הילף קעגן אטאקע אן מיט צייט איצטיקער
 דער װאם בייטראג, דעם שירה זינגען צו מוט גענוג שויז ■אים םטייעט

 םאװעטך צום הילף פאר געמאכט האט קאמיטעט ארבעטער אידישער
אטא?ע. היטלערם זינט חדשים 13 ?ארגע די םון פארלויף אין פארבאנד,

אג: א זיך גיט ער באשײדן. זייער איז כאניז  מיט קאן ״איך ז
 אונדזער םון ארגאגיזאציע צװייטע קיין נישטא איז עם אז ז^גן, זיכערקייט

 געשאפן האבן װעלכע ארבעטער, אידישע פון ארגאניזאציע אן פארנעם,
 רוםלאנד״. פאר געלט פיל אזוי

זען. טאקע לאמיר גאר? אזוי
ק$מײ ארבעטער אירישער דער װאם הילף», די טאסע איז גרוים װי
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 בארעכטיקט עם האבן מע׳עים גרויםע » פאר װאם ? געגעבן האט טעט
? פרעטענזיעם כאנינם

צוזאמען, אלץ נעמט איר ״װען :ציםערן אײגענע כאנינם זײנען אט
 פאד הילף אױף אױםגעגעבן מאנאטן 10 פון פארלויף אין מיר האבן

דאלאר.״ טויזנט 105 ארום פון םומע די רוםלאנר
 האט כאנין װאם ציםערן, די באטראכטן ׳ע&עטער װעלן מיר גו,

 אלגעמיינע די צוזאמען ׳עטעלן װעלכע און ״פארװערטם״ אין אנגעגעבן
 אז װײלע, א אויף» אננעםען לאמיר נאר דאלאר, טויזנט 105 פון םומע

 װען אוים, טאקע עם קוקט װי װאם? איז שטימען. חשבונות כאנינם
 האט װעלכער האמיטעט, ארבעטער אידישער דער װי ארגאניזאציע אן

 האלבן א צו נאענט ארום נעמט ער אז דערקלערט, מאל אײן װי מער
 105 הײנט ביז בייגעטראגז האט ארבעטער, אידישע ארגאניזירטע מיליאן
דאלאר? טויזנט

רעזולטאטן אמתע אוך כארימערישע צװישן פאדגלײך א
 אז װיםן, געמעגט װאלטן קאמיטעט ארבעטער אידישן פון פירער די

 דער רעליף, װאר רא׳עיען פון קאונםיל אידי׳ען דעם פון אפטײלונג אײן
 10 פון װינציקער אין נאר חדשים, 10 אין ניט — האט דעטראיטער,

ראראר. •vnvvo 25 רעליף װאר רא׳צ)יען צום בײגעטראגן — װאכן
וױםן, געמענט װאלטן קאמיטעט ארבעטער אידי׳ען דעם פון פירער די

 רעליף, װאר ראשיען םון קאונםיל אידײען דעם פון אפטיילונגען צװיי אז
 טויזנט 50 איבער בײגעטראגן ה^בץ פילאדעלפיע, און שיקאגא אין

 װ*ם אלץ געטאן האבן כאנינם די װאם דעם אויף קוקנדיק ניט דאלאר,
ארבעט. דער אין שנ\<ןר\ צו געקענט האבן זיי

 ארבעט דער מיט פארגלייך אין אוים קוקט ארבעט די ריזיק באמת װי
 האמי ײמ\ר5 װעמען לאנד, גאנצן איבערן קאמיטעט ארבעטער אידישן פון
 דער ברכה אונדזער געשיקט האבן זײט, אונדזער פון מיר, ג<ןש(ץ«\־גו. ומ\

 הילף פון געביט אויפן קאמיטעט ארבעטער אידישן דעם םון טעטי?ײט
 מער ארױםגע?ומען איז ״מארגן־פר״הייט״ די םאװעטן־פארבאנד. צום
 ארבעטער אידישן פון אקציע דער פאר לויב־װערטער מיט מאל איין װי

 אםילו, רעכענוננ כאנ״ינם לױט דאלאר טויזנט 105 !דאך און קאמיטעט.
 אידישן פון ארגאניזאציעם אעעשלאסענע אצע פון דאלאר טויזנט 105

 לאנדס־ ױניאנם, רינג, ארבעטער — לאנד איבערן קאמיטעט ארבעטער
װ. אז. א. םאםייעטים, מאנ׳טאפטן,
 קאמיטעם ארבעטער ן6אידיע פון טוער די אינטערעסירן װעט אפשר

ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער :פאקט פאלגנדיקער דער
אן׳/ ״האלבן קיין ניט פארמאגט ^בער מיטגלידער, טויזנט 155 נאר מילי
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 צג\ײ רעלין* װאר ראשיען פון אפים אין דירעקט בייגעשטייערט האט ער
miA־r a\ \־ גיץ^י? או)U50 דאלאר, ן מייציא פערטל א יא, ראלאר, ס־ױתגו 
 אפגע־ איז םומע די אט ״חשבונות״. קײן ניט געלט, מזומן איז — און

 ארדן. פון אםים נאציאנאלן פון רעליף װאר ראשיען צום געװארן שיקט
 גיגלרװרסו ערך אן צוגעטראגן לאנד איבערן ברענטשעם די האבז דעם חוץ

nvva\ אוקראינער די האט רעם חוץ אקציעס. לאקאלע די אין ראלאו 
 פאראייגיקטן דעם פון ארבעט די אנפירן געהאלפן באזונדער םעקציע

 פאר דאלאר טויזנט 47 געשאפן האט װעלכער קאמיטעט, אוקראינישן
 ניט דעם צויציב האט םעקציע אוקראינישע (די רעלין* װאר ראשיען דער

ארדן). פון אםים נאציאנאלן דורכן געלטער אירע נעשיקט
 טויזנט )60( זעכציק געשאפן אליין האט ארדן פון םעקציע איריטגגן די
 לאקאלע איז דאלאר טויזנט 40 און אפיל נאציאנאלן דורכן דאלאר

 צוזאםען — י̂ו5רעי װאר ראשיען פון מיטינגען לאקאלע די צו אקציעם,
דאלאר. טויזנט )100( הונדערט
 מענטשן װען צייט, א איז איצט גענוג. איז דאם אז ניט, זאגן מיר

 װאם םומע א געבן בכח זייז זאלן מיר װען !לעבנם זייערע אװעס גיבן
 געװען ניט עם װאלט םיטגליד פער ראלאר 25 אדער 10 באטרעפן זאל

 די צװישן זאמלונגען. די פאר זעצן טיטגלידער אונדזערע צופיל.
 אין ארוים יארק נױ אין זיינען װאם װאלונטירן, טױזנטער צענדליסער

 אםים פארן דירעקט דאלאר טויזגט 80 ארום געשאפן און ״טעג״־טאנ דעם
 װאלונטירן טױזנטער פיל געפונען זיך האבן רעליף װאר ראשיען דער םון
 זײ װאם רעם, מיט ניט זיך באנוגענען טיטגלידער אונדזערע ארדן. םון

 אננע־ איצט האט ארדן פון םעקציע אידישע די אויפגעטאן. שויז האבן
 װעט דאם ארמיי. רויטער דער פאר טאנקען צען פאר קאמפאניע א הויבן

םומע. ריזיקע א באטרעפן
זיפער אױף עפנטלעכקײט אידישע די נעמען וויל מען אזױ װי

 א מאכט ער !זאגן צו שײך ניט — צופרידן איז כאנין אבער
 די געשאפן האט דאלאר טויזנט 105 :גליקלעך איז ער און ״חשבון״

 אויגן די אין זאמד שיט ער אידן״. מיליאן ״האלבן א םון ארגאניזאציע
 קאמיטעט ארבעטער איז זיינען װאם ארגאניזאציעם, די פון מיטגלידער די

 װען עםנטלעכקייט, אידישער דער םון אוים זיך לאכט ער אנגעשלאםן,
:װערטער די מיט ארטיקל זיין פארעגדי?ט ער

 אידישן פונעם ארבעט די אפ שאצט עפנטלעכקײט אידישע ״די
 מיט םארבינדונג אין סאװעט־רוםלאנד. פאר קאמיטעט ארבעטער

”i ניט מיר האבז רוםלאנד םאר הילף P אמ־ פארטײאיש־פאליטישע 
 אונדזער איז דערפאר און אינטערעםן. פארטײאישע און ביציעם

װאם אלץ טוען מיר ארנטלעכע. אז אויר און אויפריכטיקע אן הילף
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םאװעט־ םאר געלטער געזאמלטע אונדזערע אז מעגלעך, נאר איז עם
הילוײארבעט דער םאר װערן אויםגעגעבן פעני א ביז זאלן רוםלאנד

םאװעט־רוםלאנד.״ םאר
 עםנט־ אידישע רי אז גלױבן, זאל אליין כאנין אז מעגלעך, גאר איז
 טעגלעך, איז ? םאװעטן־םארבאנד פארן ארבעט אזא אפ שאצט לעכקייט

 די אז םילן, ניט זאלן קאטיטעט ארבעטער אידישן פון פירער די אז
 אירישן דעם נאר נישט פנים אין פאטש גרויםער א איז ארבעט דאזיקע

? עפנטלעכקײט אידישער גאנצער דער נאר קאמיטעט, ארבעטער
ארגאניזאציעם, אנדערע און רינג ארבעטער פון מיטגלידער די צװישן

 גאנץ מען רעדט קאמיטעט, ארבעטער אידישן אן אנגעשלאסן זיינען <ואם
 דעם םון פירער די װען ארבעט. דער אט םון רגרכפאל דעם װעגן אפן

 פראגע, די שטעלן ערנםט זיך װעלן קאמיטעט ארבעטער אידישן
 גרױםער אזא געװען איז םאװעטן־פארבאנד רעם פאר קאמפאניע זייער

 די פון מיטגלידער די ניט אז אויםגעפינען, לייכט זײ װעלן דורכפאל,
 ארבעטער אידישן דעם אין אנגעשלאםן זיינען װאם ארגאניזאציעם,

 העלדישז דעם העלפן צו גרײט זיינען זיי נײז, — שולדײז זיינען קאמיטעט
 — קענען זיי װאם אלץ מיט סאװעטן־פארבאנד אין פעלקער די פון קאמןז

 װעלכע פאליטיס, כאנינם און ארטיקלען כאנינס זיינען דאם אז נאר
 קאמיטעט דער װאם םאװעטן־פארבאנד, פארן הילףי םון ארבעט די שטערן

ט$*ן. אנגענומען זיך האט
 מען זאל מאמענט איצטיקן אין אז װײטיק, א און שאנד א איז עם

!שעדיקער־פאליטיה אזא מיט אנגיין נאך
קאפיטל. טרויעריקן צװײטן צום מיר קומען איצט און

 ״ראשיען דעם מיט קאמיטעט ארבעטער אידישן פון אפמאך־ דער
רןןליןז״ װאר

 םאר־ צײטונגען אידישע די אין איז ,1942 םעברואר, טן1 דעם
:נײעס שטיק דערםרייענדיקע א געװארן עםנטלעכט

 דעם םיט אפמאך אן געשלאםן האט רעליף װאר ראשיען ״דער
 דעם פאר הילף ארגאניזיח װעגן קאמיטעט ארבעטער אידישן

םאװעטךפארבאנד.
קאמי־ ארבעטער אידישער דער װעט אפמאך, דאזיקן דעם ״לויט

 געלט־ זאמלען צו פאראנטװארטלעכקייט רי זיך אויף נעמעז טעט
ארגאניזאציעם, די צװישן הילוײמיטלען אנדערע און פלײדער מיטלען,

 און קאמיטעט, ארבעטער אידישן רעם אין אעעשלאםן זײנען װאם
 אין װערן אריבעתעשיקט װעלן זאכן און־ מיטלען געזאמלטע די

געלט־מיטלעז, די רעליףי. װאר ראשיען דעפ דורך םאװעטן־םארבאגד
 דעם איבערגעבן װעט קאמיטעט ארבעטער אידישער דער װאם

טעדיצינישע, קויפן צו װערן אויםגענוצט װעט רעליף, װאר ראשיען
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שטאטן. פאראייניקטע די אין אינםטרומענטז אנדערע און כירורגישע
בא־ אפמאך דאזיקן דעם לויט װעט רעיציףז װאר ראשיען ״דער

 ױ5הי< נאך זיך װענדן צו דירעקט נויטװענדיקײט דער פון װערן פרייט
 אר־ אידישן דעם אין אנגעש^אםן זײנען װאם ארגאניזאציעם, די צו

 אידישן דעם פון אפיםעם די באנוצן ן5װע און קאמיטעט בעטער
 רעליף װאר ראשיען רעם םון םארטרעטער אלם קאמיטעט ארבעטער

קאמיטעט. ארבעטער אידישן רעם פון ארגאניזאציעם די צוױשן
אונטערגעשריבן, האבן רעליף» װאר ראשיען מיטן אפמאך ״דעבו

 דובינםקי, דײװיד קאמיטעט, ארבעטער אידישן דעם פון נאמען אין
^ א ד רינג.״ ארבעטער פון כאנין מר. און זימערמאן טשארי^ם הע^ד, א

 ראשיען דער פון געװארן ארויםגעשיקט אפיציעל איז נייעם אט־די
̂ע צו רעליף װאר  נ״עם די האבן צײטונגען אידישע ע5»י צייטונגען. אי

 נייעם די קײן האט קאמיטעט ארבעטער אידישער דער אפגעדרוקט.
 האט ?אמיטעט ארבעטער אידישער דער עם, ה״םט אפגע^ייקנט. ניט

ש^םן  אידישער דער אז רע^יח, װאר ראשיען רער מיט אפמאך אן גע
 געזאמ^טע די יףז5רעי װאר ראשיען דער אפגעבן װעט קאמיטעט ארבעטער

 מעדיצינישע, קויםן צו װערן ״אויםגענוצט װע?ן װאם ״געלט־מיטלעז״
שטאטן״. פאראײגיקטע די אין אינםטרומענטן אנדערע און כירורגישע
ראשיען. דער איבערגעגעבן קאמיטעט ארבעטער אידישער דער האט

 געזאמצט בכלל ער האט װיפיל ? צװעקן די םאר געאט־מיטלען רעילי̂ו װאר
^ מעדיצינישע —הױ^טי־ציל םארן ארמיי? רױטער דער פאר הי

 *ן5אי פאר םריער דארפן מיר ן5װע פראגן די אויף ענטפערן צו כדי
 גערעדט, טיצד יליכט, א װארפן װעט װע׳^כער ענין, װיכטיקן א פעםטשטע^ן

 קאמיטעט. ארבעטער אירישז םון טוער געװיםע פון ציאן די אויףז
 די פון איצט, אבער קיצאר, זען געקאנט גיט נאך עס מען האט דעמאצט

 קאמיטעט, ארבעטער אידישן פון מעשים די פון און כאנינען םוז ארטיקלען
סלאר. צילן די װערן

רעליןז װאר ראשיען פון קאונםיל אידישן דןןם פון נרינדױ״ג
 < פרא־ א ארגאניזירט זיך האט יאר הײנטיקן פון יאנואר אנםאנג אין

 אין פערזענילעכק״טז װיכטיקע זייער צאצ א מיט קאמיטעט וױזארישער
 אידישער פאראײניקטער א פון ארגאניזירונג דער פאר ?עבן אידישן דעם

 זיך מען האט יאנואר מיטן אין רע^יו*. װאר ראשיען פאר ?ערפערשאפט
 אויו* געװארן גערופן איז װאם קאגפערענץ, גרויםער א צו געגרײט שוין
 ארגאניזירן צו צװעק מיטן האטעל, קאמאדאר אין פעברואר, טן22 דעם

 פרא־ אט־דעם אין לעבן. אידישן דעם אין ארגאניזאציע װיכטיקע אט־די
 דעם איז פערזענ^עבקייטז אזעלכע געפונען זיך האבן קאמיטעט װיזארישן

גיט־לאננ דער ;(ערךםארזיצער) אײנשטײן איצבערט װי עבז,5 אידישן
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 פאר־ »יצם צױניםטן, די פון פירער s כא^דבערג, אב. פארשטארבענער
 :פערזאנען םאיצגגדע די פון מיטװירשונג נאענטער דער מיט זיצער,

 גע־ ;האפמאן מר. אברהם, ברית אינדעפענדענט פון גרענד־מאםטער
 פון פרעזידענט ;^עװין אואים בריודש^ום, ■גרעגד־םאםטעהפון װעזענער
 פון פינםטיצער גרױםער דער ;װינטער בענדזשאמין םארבאנד, פוי^ישן

 גא^דשטיין, איזראעיצ ראבאי ;אש ום5ש ?יטעראטור, אידישער דער
 צענ־ אוז יצוקשטיין, ױםוי הרב ;נאציאנא^־םאכד צױגיםטישן םון םירער

עבן.5י אידישז דעם אין פערזעג^עכקייטן בארימטע אנדערע דליקער

פראכט־ א אוין* האבן ארגאניזאציעם אנדערע און ?אנדםמאנשאפטן
 דעם פון ברענטשעם צענד^יקער *.in דעם אויו* געעגטפערט אופן פו^ן

 און קרעדענש^ם זײערע ארייעעשיקט געהאט שוין האבן רינג ארבעטער
 ניט םפק קיין קאן עם קאנפערעגץ. דער אין באט״ליקן געװא^ט זיך האבן
 ױניאנם״ פי? קאנפערענץ דער אין באטיליקט אויך זיך װאצטן עם אז זיין,

 .דװקא אבער םאװעטךיפארבאנד. דעם העצפן געװאצט האבן װעצכע
 ניט פריער האט װעילכער קאמיטעט, ארבעטער אידישער דער האט דעמאלט

אפמאך. דעם געשי^אםן ׳ין*5רע װאר ראשיען פון װיםן ט5געװא

 צױ האט װאם ?אמיטעט, צייטוױייציקער דער האט אפמאך דעם יצויט
 די םון ם5<זרעדעגש ע5א צוריקשיקן געדארםט קאנפערענץ, די געגרייט

 אנ־ זיינעז װאם די, *לע פון ױניאנם, די פון ברענטשעם, רינג ארבעטער
 .דעם, אויח קוקנדיק ניט קאמיטעט. ארבעטער אידישן דעם אין געש^אםן

 נעװעז ניט זײנען קאמיטעט דעם פון םירער וױכטיקע זייער 5צא א װאם
 קאנ־ געאייניקטע קײן ז״ן ניט װעט עם װאם דערפון, צופרידן דורכאוים

 די װאם דעם יב5צוי יצעבן, אידישן דעם אין ריכטונגען אלט פון פערעגין
 אויםגעיצאח, װערן קאטיטעט ארבעטער אידישן דעם פון אתאניזאציעם

 אפי^ו פראצענט. הונדערט געװארן אויםגעפא^גט אפמאך דער אבער איז
 רינג, ארבעטער פון ברענטשעם םון אנגעקומען זיינען װאם גוט\נ«\גז, די

 זאצן גע^טער די אז אנװײזונג, אן מיט צוריק געװארן אפגעשיקט זײנען
קאמיטעט. ארבעטער אידישן דעם דורך װערן געשיקט
 איז און דע^עגאטן הונדערט 18 נעהאט האט װעצכע קאנפערענץ, די

 יארק, נױ אין אידן די פון נעשיכטע דער אין גרעםטע די פון איינע געװען
 װאר ראשיען פון קאונםי? אידישער דער אפמאך. דעם ראטיפיצירט האט

 אנ־ האט געװארן, געגרינדעט קאנפערענץ דער אוין* איז װאם יףז,5רעי
 ארגאניזא־ די צװישן טעטיקייט יןײן אנצופירן ניט — ?יניע א גענומען

 היינט ביז קאמיטעט. ארבעטער אידישן דעם פון טײא א זײמנן װאם ציעם,
 איז 5רע^י! װאר ראשיעז םון קאונםייצ אידישער דער ם״ האט טאג צו

אפמאך דעם ■הײאיק געהא^טז גאנצע א ם5« *1רע?י װאר ראשיעז די םיי
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 הונדערט דורכגעפירט אים און קאמיטעט ארבעטער אידישן דעם טיט
פראצענט.

אפמאך דעפ מאכן צונישט מאנעװרעס די

? אפמאך דעם געהאלטן קאמיטעט ארבעטער אידישער דער האט װי
 האט אונטערגעשריבן, אפמאך דעם האבן װאס די םון איינער כאגין,

 ארויס־ ער איז מערץ טן2 דעם אריבער. איז קאנפערענ׳ז די ביז נעװארט
אפמאך. דעם ארונטערצורייםן געקומעז

 כאנין פארשטעלט. כיטרע, מאכן געמוזט עם האט ער זיך, פארשטייט
 בײ טבע אזא ״בריװל־שרייבער״... עטלעכע צוהילר נענומען זיך האט
בריװע^עך... — אים

:םרעגט װעלכער מילער, ז. א אײנעם פון ברױול א ברענגט כאנין
 די קאמיטעט ארבעטער אידישן דעם געכעבן האט ״װער

רעליו*? װאר ראשיען דעם מיט פראנט פאראײגיקטן א מאכן צו רעכט
 באװעגוננ ארבעטער אידישע די װי יאר צװאנציק און עטלעכע שוין

 זייערע אלע קעגן קאמו* אין ?אמוניזם, ?עגן קאמן* איז בלוטיקט
פראגטן.״ םארא״ניקטע און מאנעװרעם

 דעם ארויםגעלײגט האט ברױול־שרייבער כאנינס װי נאכדעם און
 קאמוניםטישע א איז דאם אז רעליף, װאר ראשיעז דער אויױ ״לײבל״

 אן אפילו בריװל... א נאך — גאנג אין כאנין שױן ^זט5י ארגאניזאציע,
 בריװל־שרייגער יענער און — ל. א. אונטערגעשריבז — נאמען גאנצן א

:שוין זאגט כאנינס
 האבן װאם ארגאניזאציעם אלע אז דערפארוע, פון וױיסן ״מיר

 הילח פון מאנטל אונטערן געגרינדעט זיך און עקזיםטירט לאנד אין דא
 אגענטורז קאטוניםטישע אין פארװאנדלט זיך האבן רוםלאנד םאר

 די פארטײ. קאמוניםטישער דער פון הילף־אתאניזאציעם אין אדער
 ארגאגי־ צו צוטרוי האבן צו איצט אויך שטערט דערפארונג ביטערע
 אן טוען און געגדינדעט ?אמוניםטן רי פוז װערז װעלכע זאציעם.

 רום־ ״העלפט—רוףז דער אונטער אומפארטײאישקײט פון מאנטל א
לאנד״.

 דעם צוגעגרײט כאנין האט ״בריװעלעך״ ע)גיפטיר דאזיק די מיט
 אפ־ אויפן פירוש אײגענעם זײן אװעקלײגן קאנען זאל ער כדי — באדן
 קאמיטעט, ארבעטער אידישן פוז פארשטייער אלם אלײן, ער װאם מאך,
 אין ארטיקל זיין אין וױיטער דארט זאגט כאנין אונטערגעשריבן. האט

:״פארװערטם״
 אנדערע קײן אמעריקע אין גיטא איז דערוױיל אז ״געדענקט,

דער װי ארטיקלען, שיקן קאגען זאל מען װעלכער דורך אגענטור,
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 איינ־ אונדז זיך האט דינגענישן אלע נאן־ און רעליוי. װאר ראשיען
 מיינונג, אונדזער לױט איז, װעלכער אפמאך, אן דערגרײכן צו געגעבן

 (אונטערגעשטראכץ זיגו<\בג$1א אךבװלזנ^ר אירישץ אר\3 גיתזגוי? וײנור
 קײן מיט טאן צו גארניט טיהא אפמאך דער אבער ר.ז.).—מיר. פון

װעל־ מיט ם״ רעליף, װאר ראשיען מיטן םײ םראנט״, ״פאראייגיקטן
 אונדזער פארקערט, אנענטור. קאמוניםטישער אנדערער איז ניט כער

 ניט זאל רעליףי װאר ראשיען דער אז געמאכט, מעגלעך האט אפמאך
 אנ־ זיינען װעלבע ארגאניזאציעם, די צװישן זאמלועען קייז מאכן

 די צװישן מײנט, דאס קאמיטעט, ארבעטער אידישן אז געשלאםן
 אפמאך דער ױניאנם. די צװישן און רינג ארבעטער פון ברענטשעם

 אידישער דער אין קאמפן אינערלעכע פון מעגלעכקייט די אפ שאפט
 דער איז דער און מאמענט, אײן נאך און באװעגוע. ארבעטער

 מיר גיבן רוםלאנד, פאר שאפן מיר װאם געלט, דאם :װיכטיקםטער
 די װעלכע אדטיקלען, ?ויפן מיר נאר רעליף, װאר ראשיען דעם ניט

 נויטיקט רוםלאנד װעלכע אין אן, אונדז װייזט רעליח װאר ראשיען
םאװעט־רוםלאנד.״ אין אפגעשי?ט װערט דאם און זיך.

 אוים דא לייגט כאנין רעד־בײטינג װיפיל גיפט, װיפיל באמערקט
 ארמיי ״ויטער דער פאר ארבעט הייליקע טוט װאם ארגאניזאציע, אן װעגן

 ער װי זעט אפמאך. אן אונטערגעשריבן האט אלײן ער װעלכער מיט און
 ״דאם אז אויםטײטשונג, םקאגדאליעזער זײן מיט אפמאך רעם בר^בגו

 װאר ראשיען דער ניט מיר גיבן רוסלאנד פאר שאפן מיר װאם געלט
 װייזט רעליף װאר ראשיען די װעלכע ארטיקלען, קויפן מיר נאר רעיליו»,
 צו צוזאג א אונטער אװטערגעשריבן זיך האט אליין כאנין אן." אונדז

רעליףי. װאר ראשיען דער געלטער געזאמלטע די איבגװ־גג\ב\
 האט אויםטײטשונג סקאנדאליעזער זיין מיט :שענדלעכער גאך

 קײן געטרױען ניט קאן מען אז אײנדרוק, דעם שאפן צו געצילט כאנין
 כבוד דעם האט װאם ארגאניזאציע, אן — רעליףי װ?»ר ראשיען דער געלט

 דעם אי, פערזענלעכקײטן װיכטיקםטע סאמע די פון װערן צו געשטיצט
לעבן. אמערי?אנעם

 װאו ארט, יענעם אונטערצושטרייבן דא װיכטיק איז אונדז אבער
 אפמאך, אן דערגר״כן צו אײנגעגעבן זיך האט ״אונדז :שרייבט כאנין

 אר־ אידישן פארן גיגםטיק זייער מיינוננ, אונדזער לויט איז, װעלכער
w צו כדי ? אוםן װעלכן אויח — גינםטיק קאמיטעט״. בעטער m .הילף 

? הילף קיין שאםן צו ױסו כדי אדער
 אידישער דער װאם זען, מיר דארפן פראגן די אויח ענטםערן צו כדי

 איצט ביז םעםרואר טן2 דעם פון דערגרײכט האט קאמיטעט ארבעטער
םאװעטן־םארבאנד. פארן הילו» שאפן פון פרט איז

 אידישער דער אז חשבון, כאנינם געװען אמת װאלט עם װען אםילו
— אויך עם איז דאלאר, טויזנט 105 נעשאפן האט קאמיטעט ארבעטער
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 חשבון דער — אבער םומע. נישטיש־ק^ײנע א — פארהע^טניםמעםי?
!ניט שטימט

ציפערן «יסטעריעזע

 נאציאנא^ן דעם פון באקומען האבן מיר װאם ציפערן, די זײנען אט
רע^יױ. װאר ראשיען פון אפים

 צום געװארן איבערגעגעבן זיינען װאם זאכן, אלטע די אויםער
 טראנם־ איין םאװעטן־פארבאנד, אין איבערשיחן צום רעאיף װאר ראשיעז

 אפ־ האבז יוש5רעי װאר ראשיען פון עקםפערטן די װאם ,5אפרי אין פארט
 טראנםפארט איין ;ראצאר 131 און טויזנט 15 פון װערט אין נעשאצט

 און דא^אר 338 מיט 6,000 פון ווערט דעם אויף מאי אין זאכז איצטע
 גאציא־ דער האט זאכן טע5א טראנםפארטן צװיי די חױו — םענט, 60
 ארבעעטר יאידישן פון נעהראגן יף5רע װאר ראשיען פון אפיט ער5נ»

:פאי^גכדע דאם דירעקט קאמיטעט
.$3,000 םוז װערט אין םיגארעטן מי^יאן 2 — מערץ אין
 םון װערט אין ו5מי קאנדענםירטע קעםטצעך 1,500 — אפריא אין
$3,100.

.$1,727.82 םון װערט אין מאשין עקם־רעי פארטעבצ א—אפריצ■ אין
גע־ רעציףז װאר ראשיען די האט זאכן, טע5א די אויםער צוזאמען,

 מיזעראבילער דער אויוי ארטיק^ען קאמיטעט ארבעטער אידישן פון ?ראגן
םענט. 82 און אר5דא 7,827 פון םומע

!דאם — דאילאר טויזנט 8 קארגע
 דעם פון געקראגן רע^יף װאר רא׳טעז די האט םומען די אויםער
םון און מזומן, אר5דא 3,500 פארן ,35 5אקא5 פון טענעדזשער

 נע־ געגעבן ז״נען םוםען די מזומן. אר5דא טויזנט אמא^גאמײטעד דער
ױניאנם. דאזיקע די פון דירעקט ווארן

איינ־ אויך* טעטיקײט די האט געזעז, האבן מיר װי אפמאך, אויטן
 פארנעמען געדארפט ארמײ רויטער דער פאר מיט׳צען מעדיצינישע קויפן

 קאמיטעט. ארבעטער אידישז פון בײטראגן די אין ארט װיכטיסן א
 727 מיט טויזנט פאר מאשין עקם־רעי פארטעבא אײן — רעזו^טאט

!ץ5א דאם םענט... 82 און דאילאר
? באנקראט אזא פון געװארן געהערט זוען איז
ענטפער אן שולדיק איז קאמיטעט ארכעטער אידישער דער

 בארעכטיקונג םואער מיט מעז האן אכט׳ איז ׳ז5א דאם נעטענדיק
 אז שואדי? זיינעז קאמיטעט ארבעטער יאידישן פון פירער די :זאגן

!עכקייט5עםנט אידישער דעד ענטםער
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 האט קאמיטעט ארבעטער אידישער דער װאם בײטראג, דער ר$נג איז
 דער איז םאװעטן־םארבאנד צום הייצף פאר געבן נאך דארן* און נעדארםט

צייט? עתטטער איצטיקער
 יעדער בפרט ׳קם־טענטש5םא אידישער יעדער אז קלאר, ניט דען איז
 װעלכע םאר ארגאניזאציעם, אנדערע םון און רינג ארבעטער פון מיטג^יד

 אויםגע־ פשוט ן5פי זיך װעט רערט, האמיטעט ארבעטער אידישער דער
? ציםערן מיזעראבצע די װעגן דערװיםן זיך װעט ער װען רודערט

 רעדט װעלכע סער&ערשאםט, די איז דאם אט ? דא זיך טוט װאס
 ברײ־ א מיט ביישטייערן פון טראדיציעם גרויסע מיט ארדן גרויםן םארן
 קערפערשאפט, די דאם איז רינג? ארבעטער םארן — האנט טער
 טױזנטער צענדיציקער פי? מיט ױניאנס, ריזיקע פאר רעדט כע5װע

? אידן מיציאן״ ״האאבן א פאר — ארבעטער אידישע
 אין זאגט כאנין םארטיק. ניט ציפערן די מיט גאך זיינען מיר נאר

 יןאנדענםירטע אויףי אז יףלי, טן10 םון ״פארװערטם״ םון ארטיסא זײן
r ג\י אר.5דא טויזנט 27 געװארן אויםגעגעבן איז םיאך m רגוג 

vjtnm י
איינ־ די איז יף5רע װאר ראשיען די אז געזאגט, האט ײן5א כאניז

̂ז מעז װעאכער דורך אמעריקע אין אגענטור ציקע  ארטיק^ען שיפן יש
 די אויםגעגעבז עם מען האט xotww דורך טא — םאװעטן־פארבאנד אין
 אן ניט הויבט יח5רע װאר ראשיען רי װעיצכע װעגן דא^אר, טויזנט 27
?װיםן צו

 זי עגטפער. דעם װיםן צו בארעכטיהט איז עםנט^עכקײט אידישע די
 איבערגעשיקט זיינען עט װעמען דורך װיםן צו בארעכטיקט אויך איז

 זיין אין דערצייאט כאנין װעאכע װעגן דאלאר, טויזנט 6 נאך געװארן
 פאר־ ״צו :דארטן זאגט ער יואי. טן10 פון ״םארװערטם״ אין ארטיק^
 םפעציע^ ׳אנד5םאװעט־רום פון נעעטן פארשיידענע אין פציטים װאג^טע

 האבז גרוים, אומגעהויער איז און געװען איז נויט די װאו םיביר, אין
 Ysmw רגרך ? פאיטים כע5װע אר.״5דא טויזנט 6 ארום אויםגעגעבן מיר

געאט? דאם געקראגן יטים5פ די עם האבן
 רינג ארבעטער פון מיטג^ידער די אז ניט, סםס שום קײן איז עם

 ארבעטער אידישן דעם אז זײנען װאם ארגאניזאציעם אנדערע די פון און
 גע^ט שאפן ן5װי ארמיי, רויטער דער פן5הע װיל\ אנגעשלאםן, קאמיטעט

 א םיז שטימונג די אויך איז דאם ארטיהלען. אנדערע און מעדיצין םאר
 כאגינס אבער קאמיטעט. ארבעטער אידישן פון טוער 5צא גרויםער

 איז ציצ ז״ער דערםון. היפוך דעם פונקט באצװעקט האבן ארטיהאעז
 אויף האבן װאם־זשע ארבעט. די םאבאטאזשירן און שטערן צו געװען

? קאמיטעט ארבעטער אידישן םון םירער די זאגז צו דעם
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 רערקלערוננ פאלגנרער מיט באנקראט דעם פארדעק! צו זוכט כאנין
 אז זאגן, זיכערקייט מיט קאן ״איך :ױלי טן10 םון ״םארװערטם״ אין
 אר־ אן םארנעם, אונדזער םון ארגאניזאציע צוױיטע קײן ניטא איז עם

 געלט פיל אזוי געשאפן האט װעלכע ארבעטער, אידישע פון גאניזאציע
 מיינען, קאן ער און זאכן םך א אויו־ פײאיק איז כאנין נו, רוםלאנד." םאר

 אבער אמת. דעם פארדעקן קאנען ער װעט װערטער מיט אז
 פון טוער אלע די װעגן נאר אים וועגן ניט עם זיך האנדלט םוו» כל םוף

 רינג ארבעטער אין מאםן בר״טע די און קאמיטעט ארבעטער אידישן
 א אויו» הילף, שאפן װילן װעלכע ארגאניזאציעם, אנדערע די אין און

ארגאניזאציעם. אזעלכע םאר פאםט עם װי מאםשטאב, גרויםן
 א זייז געקאנט באמת האט קאמיטעט ארבעטער אידישער דער יא,

 דער פאר «נלקער, םאװעטישע די פאר הילח פאר איניםטרומענט װערטפולער
 םאװעטן־ פארז נאר ניט ?אמח דעם איצט קעמםט װעלכע ארמײ, רויטער

 װאם איז װעלט. גאגצער דער פאר און אמעריקע פאר נאר פארבאנד,
 ״ביי־ מיט אז ניט, זײ מיינען זיכער ? מאםן ברייטע די טוער, די טראכטן
 םארן הילו* פאר קאמ&אניע א אנםירן מען יזאן םארט כאנינם פוז טראגן״

םאװעטן־פארבאנד.
 זאלן קאמיטעט ארבעטער אידישן םון פירער די אז װיכטיק, איז עם

 אין האט רעלי^ װאר ראשיען פון קאונםיל אידישער דער אז װיםן,
 טויזנט 10 צו נאענט ארייעעקראגן ױלי טן8 ביזז טן1 פון װאך דער

 װאך אייגער דער אין בלויז — םאװעטן־פארבאנד צום הילף פאר דאלאר
 הארעפאש־ אידישע םון געקומען איז הילוי די !יארק גױ פון בלויז און

 קומט הילף און פאלקם־מענטשן. אידישע םון ארגאניזאציעם פון ניקעם,
כסדר.

אידן סאוועטישע די פון רוןן דער
 קאמיטעט ארבעטער אידישער דער אזוי װי זעז לאמיר איצט און

אידן. םאװעטישע די םון װענדונגען די אויףי חגאגירט האט
 צו דערגר״כט האבן ,1941 אויגוםט אין צוריס, חדשים על^ מיט

 אידן סאװעטישע די פון אויםרופן דריעענדיקע צװײ אמערי?ע אין אונדז
 קאנגרעם ערשטן פון רוױ דער און װילנע םון הרבנים ועד פון רוח דער —
מאםקװע. אין אידן םאװעטישע די פון

:געזאגט זיך האט רבנים װילנער רי פון רוף דעם אין
װייבער קינדער, אונדזערע פון טרערן די פון ערר די קרעכצט ״עם

דעם קעגז היטלער טראגט נידערטרעכטיקײט און שאנד מוטערם. און
פאצק." אידישן

:םארגעזעצט רבנים װילנער די האבן תפילה א פון טאן מיטן און
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.״ .  געשפאלטן זאלן צארן דיין פון שװערד שארפן דעם מיט .
 זײ זאלן פארשאלטן ;שונאים אונדזערע םון הערצער די װערן
!װערן

.״ .  ארמיי רויטער דער פון גצחון דעם פאר טאן תפיילה אמיר5< .
!אמן היטלערן. איבער

 טייערן אונדזער פון נצחון דעם פארזיכערן הע^פן ״לאמיר
ארמײ. רויטע די באפרייער,

!׳פװעטטער און ״ברידער
 דער אויך איז ארמײ רויטער דער פון נצחון דער אז ״געדעגקט,

פאליז!״ אידיש אונדזער פון נצחון

 רעם צו באצוינן קאמיטעט ארבעטער אידישער דער זיך האט װי
 אונדזערע װעיצכן איז ב^וט, און טרערן םון טאצ חגם םון װײ־געשרײ

? זיך טרינקען ברידער
כאנינם, די דאי־הארדט, פארביסענע די נײן, «וטזגױג\. — האט ער

 ע?זיםטענץ די געיל״קנט אפיילו האבן זײ חוזק. מיט — געענטפערט האבן
אויפרווי. אזא םון

ח, םאװעטישע די פון אויפרוף רער געקומען איז נאכדעם באלד  אי
 אידישז פארן טראגט היטיצעריזם דער אזוי װי אנגעװיזן האבן װע׳צכע

/ און םייער תיציה, און ״שװערד םאיציז ט׳ א ט ^ד־ װ  םאװעטײפע אונדזערע נ
:גערוםן האבן ברירער

. ״ .  פראפאגאנדע ברײט־םארשפרייטע א אומעטום אנטװיקילט .
 םאװעטךםארבאנד, צום היצוי אקטיװער און ידאריטעט5םא םון

 פון טרעכער די קענן װידערשטאנד העלדישן א ארוים װייזט װעי^כער
פארניכטונג.״ און טויט

וועלט דער איגער »ײז די בײ רוף סאװעטישן פון אפקלאנג דער
 דער איבער אידן די צװי׳פן אפקצאנג טיםן א נעםונען האט רוף דער

װעצט.
 װעלט־ארגאני־ צױניםטישער דער פ<ן פרעזידענט \ױי^גוא\, װײמ ר\־.

:רערקצערונג זייז אין געזאגט האט זאציע,
 אידישער רער פון אפייל אויפן הארצן גאנצן מיטן ענטפערן ״מיר

. מאםקװע. אין פארזאמ^ונג . קאמו*, מיטן ׳עטאצץ זיינען מיר .
 האבן עם דערפאלגן װעמעם ארמייען, םאװעטישע די פירן עם װאם

 פאר־ האבן אוץ װע?ט נאנצער פון׳דער אנטציקונג די ארויםגערופן
זיג." ענדגי^טיגן דעם אין זיכערק״ט די שטארקט

 געענטפערט האבן ענגלאנד םון דעפױטיס דז׳^ואיש אװ באארד די
 האפענונגען די אויפגעאעבט האט קאמוי ״אײער :אידן םאװעטי׳פע די

געענטפערט האבן פא^עםטינע פון אידן די םע^קער.״ פרייע ע5«י פון
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 עם מאםקװע. קײן ידושצים םון ראדיא־בראדפעםט ספעציעצן א דורך
 פארשטארבענער צוריק ניט־צאנג דער אוםישקין, מ. גערעדט: האבן

 הםתדרות־ דער ;נאציאנאצ־פאנד םון הויפט און פירער צױניםטישער
אגדערע. און ירושצים, אין צאומי ועד פון הויפט צבי, בן יצחפ םירער

ישראצ, אגודת די אגענטור, אידישע די געענטפערט: האבן עס
 קאמיטעט ארבעטער אידישער דער פאצעםטינע. פון הצעיר השומר דער
. . . שװײגגו —

: קאנגרעם אידישער אמעריפאנער דער געענטפערט האט עם
 אצע װידמעז צאמיר !םאװעטן־פארבאנד פון אידן ״ברידער

 אויםװארצלען פון אױפגאבע דער צו מיטצען אוז כחות אונדזערע
פריי־ פון כחות די פאר נצחון א ברענגען און היטלער־רעזשים דעם

 אוז גילויבז װעצכן פון די, אצע מיט צוזאמען ׳פפאניען צאמיר הײט.
אנטשצאםנ־ דער אין געאײניקט זיינען װאם זיין, נישט זאצן זיי םאצק
װעלט. גאנצער דער אויףי הענגט װאם געפאר, די פארניכטן צו קייט

 ארבעטער זעצנער, בראװע די אייך דורך םאצוטירן מיר . . .״
 אפ־ איז העצדישפײט װעטעם םאװעטךפארבאנד, פון פויערים און

 גאנצע די באגייםטערט האט נאצי־הארדעם מעכאניזירטע די שלאגן
 צעבז װאס מיציאנעז, די צו האפענוע און מוט געגעבן און װעצט

נאצי־איונטערדריקוע.״ פון חושך דעם איז
גטגױיגװ. — קאמיטעט ארבעטער אידישער דער

אידן אמעריקאנער די פון ענטפער דער
 פאר־ די אין אידן פראמינענטםטע םאמע די פון הונדערט צװיי
 זשיטצאװםקיז, דר. פון םירערשאפט דער אונטער גרינז־ן, שטאטן אײניפטע

 ענטפערן צו געצערנטע, און קינםטצער שרייבער, אידישע פון פאמיטעט »
 :אר״ז גייען קאמיטעט דעם אין אידן. טאװעטישע די פון רוףי אויםן

 אײברע־ דר. ראזעז, ױםוי דר. אש, שצופ איינשטיין, אצבערט פראםעםאר
 פויכטװאנגער, י^ז5< באאז, פראפעםאר פרענפ, װאצדא םצאקםנער, העם
 — כםדר אזוי און פ״נשרייבער ראב״ צוקשטײן, ראבײ גאצדבערג, אב.

 אידישן דעם אין פערזענצעכפייטן װיכטיקםטע סאמע די פון הונדערט צװיי
 ענטפערן זײ שטאטן. פאראייניקטע די פח צעבן אצגעמיינעם דעם אין א.ון
 האט װאם ראדיא־בראדקעםט, א דורן־ םאװעטן־פארבאנד אין אידן די

:זאגט ענטםער דער ראדיא־צוהערעד. םאםן טרערן ביז גערירט
! םאװעטן־פארבאנד פון ברידער ״אידישע

 מיטפיצ ברידערצעכן מיט און ערנםטקייט טיפםטער דער ״מיט
 און שרייבער איײערע פון רוףז װײפוצן דעם אויפגענומעז מיר האבן

 װייטיקן הערצער אונ׳דזערע אז אייך, פארזיכעח מיר קינםטצער.
םאװעטן־פארבאנד, איז צעבן װאם מאםן, אידישע די פון גורצ מיטן
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ן אטעם םארכאפטן מיט און נ ^  װאונדעראעכן אייער נ$ך מיר פ
 זײן מיט און מםירת־גפש: אין גאייכז קײן ניט האט װאם קאמז*,

מענטשהײט. דער פאר באד״טונג אנטשײדנדיקער
.״ . פײער־ אייערע !םאגועטךפארבאנד פון ברידער אידישע .

 גע־ טראגישער גאנצער דער פון ״פאר^ויף דעם װעגן װערטער דיקע
גערירט.״ טיו* אונדז האט פאילק״ ?אע־יצײדנדיקן אונדזער פון שיכטע

 בײ עףלם פון הערצער די דורכגעדרונגען האט ענטפער דער אט
 גארדן. סקװער מעדיםאן אין פארזאמילונגען שענםטע די פון אײנער

ט\ג\ײגבו... — קאמיטעט ארבעטער אידישער דער

מאסקװע אין קאנגרעס אנטי־פאשיסטישער אידישער צװײטער דער
 דער פאתעקומען מאםקװע אין איז יאר היינטיקן פון מאי טן24 דעם
 װאם מאניפעםט, דער ק^ננרעם. אנטי־פאשיםטישער אידישער צװייטער

ק פון רעדעם די און ארױםגעגעבן, האט קאערעם דער װני  5םיױו פ^פא
 אויפגערודערט ,האבן אנרערע און בערגע^םאן, דוד מיכאעצם, ש. מיכ^ין,

 דעם ד,5בא< װע^ט. גאנצער דער איבער אידן מי^יאנען פון הערצער די
 עם װעי^כער אין ים,5ירוש< פון ״איטא״־קייבל א געקומען איז מאי, טן28

 $ז דעקי^אראציע, « אגגענומען ה$ט הםתדרות די אז דערצי^ט, זיך האט
 סאװעטן־ אין אידן די מיט צוזאמען שט״ן װעיצן אדץ־ישרא? אין אידן ״די

 ארויםגעשיקט איד דעק;»ראציע די זיג״. פון טאג דעם ביז םארבאנד
ם מאםקװע סײן געװארן  צװייטער דער װאם א&< דעם אויף ענטפער ״א̂י

 ארויםגעשיקט״. האט קאנגרעם »נטי־פאשיםטישער אידי^־ר
w — קאמיטעט ארבעטער אידישער דער w m...

 געהעריקן א אויףי ענטםערן צו זיך ארגאניזירן ענגצאנד אין אידן די
 דער אבער קאנגרעס, אנטי־פאשיםטישן צוױיטן דעם פון רווי רעם אופן

טוגגײגסי... — קאמיטעט ארבעטער אידישער
םאװע־ די העצפן גענומען זיך האבן ילענדער םארשיידענע םון אידן

 500 און טאנקען טויזנט ארמײ רויטער דער פאר שאפן אידן טישע
 און המכבי יהודה שפינאזא, כוכבא, בר פון נעמען די אויר עראפי^אגען

 צו צו שטײען ילאנדאז איז שרײבער אידישע די דן.5הע אידישע אנדערע
 האבן (און ארבעט דער צו זיך נעמעז פאילעםטינע פון אידן ארבעט. דער

 אנ־ םאר מאיסקי אמבאםאדאר םאװעטישן פון דאנק א געקראגן טעג די
 ה$*ט אמעריקע איז ער$פ?אנעז). און טאנקען פאד הילף שאפן הויבן

 אריינ־ זיך םעקציע) (אידישע ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער
 קאמיטעט ארבעטער אידישער דער ארבעט. היליקער דער אין געװארפן

!שװייגן צו אויף ענדצעך הערט ער נ״ן, י שגױיגס■ —
— ברידער םאװעטישע אוגדזערע פאר ארבעט טאן זיך ער נעמט
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 םירער די פון אוינער ניין, ? אלײז אונדז םאר ארבעט מיינט דאם װאם
 דעם גזאבאג\אושיר\ צו כדי ארוים טרעט קאמיטעט ארבעטער אידישן פון
אידן. םאװעטישע די פון רוח

קאמיטעט ארכעטער אידישן אויפן פלעק א — אטאקע נײעםטע
 מיט ארוים ער קומט אפלייקענען, ניט רוף דעם אויך קאן כאנין

:ױלי טן10 םון ״םארװערטם״ אין שרײבט ער יןונץ. אנדער אן

 אין האלטן נאכלויפער זײערע און קאמוניםטן די אז װיים, ״איך
 זאמלען און פושקעם מיט ארום לויפן װעלט, רי פארשרייעז איין

 און עראפלאנען פאר אמבולאנ־םן, און מעריקאמענטן םאר געלט
ט גישטא איז עם אז װײםן, זײ כאטש טענקס,  אר־ רעליף קײן ה״נ

 מעדיסאמענטן, שיקז פרײ און פראנק קאגען זאל װעלכע גאניזאציע,
»מוניציע.״ אדער

 שטערן צו מעגלעכקײט דער פון באױיםטערט אזוי געװען איז כאנין
 ער אז ארמיי, דויטער דער םאר עראפלאגען און טאנקען פאר ארבעט די

 אן ״פארגעסנדיק״ צעטל, אין אריינגענומען מעדיקאמענטן אויך האט
 אונטער־ האט אלײן ער װאם רעליף, װאר ראשיען דער מיט אפמאך דעם

ק׳/ ;געשריבן  לענד־לים, פון אדמיניםטראטאר רוזװעלטם אז ״פאתעםנדי
 רי פאר רעליף־טעטיקייטן אלע םון הוי&ט רוזװעלטם און האפקינם, הערי

 װײםט כאנין !רעליןז װאר ראשיען די שטיצן דײװים, ע. דזשאזעח עליים,
זײ... פון בעםער

 םאװעטישע די פאר גאװיגו טוט :פשוט אייננטלעך זאגט כאנין
 ער עם... טוט אנדערש אימיצער — און טאן״ גארניט ״קאן מען אירן.
 װעט ער אז װייםט, ער װייל העלפן, ניט זיי גואר מען אז זאנן, צו ניט װאגט

 מיט ארוים ער קומט מאםן. אידישע די פון פאראכטונג בלויז באגעגענען
 דורכדעם זיך װעט ער אז מיינט, ער און פאבריקאציעם, םקאנדאליעזע

פאראכטונג... םון אויםהיטן
 פאר־ די אין אונדז צו דאט עס זינט אװעק איז צײט װאכן זעקס
 אנטי־פאשיםטישן אידישן דעם פון רוף דער דערגרײכט שטאטן אײניקטע
 דערוױיל נאך האט װייטאג אלערענם אונדזער צו מאםקװע. אין קאמיטעט

 געענטפערט, ניט רון* אויפן שטאטן פאראײניקטע די אין ארגאניזאציע קיין
 סאװעטן־ דעם \9ה<\ל \ױל\ שיכטן אלע פון קלאםן, אלע פון אידז די און

העלםן װילז אידן, םאװעטישע די םון רוח דעם vrw פארבאנד,
 די פון נאמען אויםן עראפלאנען 500 און טאנקען טויזנט די שאפן

 װיכ־ די אײנגעשלאםן געשיכטע, אידישער דער אין העלדן װיכטיקםטע
אמעריקע. אין אידן די םון מג־טיכטע דער איז פערזענלעכקײטן טיקסטע
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 יט4צענגער.. שוין ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאאער דער מיר, האבן
 אפיצ אונרזער פארעפנטאעכט און ארוים זײנען מיר און װארטן געקאנט

 אװעק זיינען עם טאנקען. צען שאפן צו דאאאר טויזנט הונדערט פאר
 — און געװארן פארעפנטאעכט איז אפיא אונדזער זינט טעג פאר א באויז
 \זלל נאכגעפאאגט האט אים פארטראגן. ניט עם קאן ער דא. איז כאניז

:שרײבט ראגאף ױאי. טן16 דעם ״פארװערטם״ דעם אין ראגאףי

 צװײ געאט די זאמלט װאם קאמיטע דער פרעגן װיל ״איך
 און טענקם די מאנופעקטשורן זיי װעיצן װאו ערשטנם, :פראגן

 אזוי װי און םאװעט־רוםאאנד, פאר קויפן װיאן זיי װאם באמבערם,
 םאװעטישער רער צו איבערשיקן באמבערם און טענ?ם די זיי װעאן

?״ ארמ״

 נאר ארגומענטאציע, כאנינם ראגאםן ביי אװעק גייט דעם נאן־ און
 אין רעגירונג די ביא״, ים5< און ״אענד דער — אױסגעברייטערט ביםא א
 איז דאם טאגקען. גענוג עם, הייםט שיקט, שטאטן פאראײניסטע די

 — גענוצט האט ״פארװערטם״ דער װאם ארגומענטאציע זעאבע די פונקט
 שאפן ניט איבערהױפט דארו* מען אז ״באװייזן״, צו כדי — כאנינען דורך
םאװעטךפארבאנד. פארן היאףי קײז

 אנטי־ רער :פשוט ז״עד ענטפערן טענות אט־די אויף םיר װיאן
 ״אענד מיטן בא!\אונ\ געװים איז מאםקװע אין קאנגרעם םאשיסטישער

 װאם היאוי, רער װעגן ױנ<ן\־ ן\ײס םאװעטן־רעגירונג די ביא״. אים און
 באשאום דער געװארן אנגענומען איז ראך שי?ן. שטאטן פאראײניסטע די

 זאאן זיי װעיצט, גאנצער דער פון אידן די צו זיך װענדן צו מאםקװע אין
 זאאן װאם עראפאאגען, 500 און טאנקען טויזנט פאר פאנד א זאמאען

 פראנט םאװעטישן צום װערן געשיקט םאאס אידישן פון נאמען אויפן
_אאק. אוגדזער פון שונא ביטערםטן דעם קעגן

היטלערן קעגן קאמף אץ עראפלאנע• און טאנקען אידישע
 פאראייניקטע די אין אידן די פון ענטפער דער זיין זאא װאם איז

 מען :מײנונגען צװײ קײן ; זי ם נ קאנען עם קאאר, איז עם ? שטאטן
 די זאמאען צו ?אמפאניעם ־םטע עפעקט־ גרעםטע, די אתאניזירן דארח

 װעלט דער איבער אידן די בדי מעגאעך נאר איז װאם םומע, גרעםטע
 פאשיזם. רעם פארניכטן ה;אםן צו חאק חשובםטן דעם בייטראגן זאאן
 פאר אידער טאנק, א פאר נענ־ג זאמאען װעט ארגאניזאציע אן װען און

 ראשיען׳װאר דער צו ־דנעבן אי־ געאט דאם זי װעט טאנקען, עטאעכע
 א זאל ארגאניזאציע ןײער !,ײ; נאמעז אויפן אז פארלאע, א מיט רעאיף)
 און, םראנט םאװעטישן דעם צ• װערן געשיסט טאנקען צאא א אדער טאנק

פאר־ די אין דערװײאע קריגן קאנע־ ניט מען װעט טאנקען די אויב אז
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 5טײ אנדער איז עם װעיצבן אין אדער ענג^אנד, אין שטאטן, אײניקטע
 צום געשיקט װערן װאם טאנקען, םאװעטישן אויח זאא װעאט, דער פוך

 די און ארגאניזאציע, דער םון נאמען דער װערן אויפגעשריבן םראנט,
 װעט ארגאניזאציע די גאטען װעמעם אין הע?רן, אידישע די פיז ;עמען

 אידישן פון פראגע א איז עם װערן. אױםגעשניצט זאלן טאנק, דעם ^יקן
 אויםן האבן צו ט5װע גאנצער דער איבער אידן די פון כבוד םון שטא^ץ,

 כוכבא, בר פון נעמען די אויף עראפ^אנען און טאגיןען םר**נט םאװעטישן
 אין יצאנדאן, אין אידן די האנד^ען אזוי אט אנדערע. און המכבי יהודה

 דעם העלפן כחות אלע טיט װי?ן װאם אלע — ירוש^ים אין בירא־בידזשאן,
 װערן, געמאכט ן5װע טאנקען די װאו אן שטארק ניט גײט זיי און ןאמו*.
 איין םארצאע, אײן האבן זיי ווערן. געשיקט וועילז זיי װאנען םוז ^דער
 יצאנד, אונדזער פון ט,5װע דער םון שונא ביטערםטן דעם ש^אגן :\ױ<לן

אידן. די םון
 םאראנט־ דער מיט װערן דורכגעדרועען אמעריקע פון אידן די זא$ן

 דעם איז שט״ט װאם ארמײ, דער צו האבן מיר װאם יעכשײט5זוארט
 םאר־ די אין אידן ע5א װען ט.5װע גאנצע די ראטעװען צו פייער ערשטן

 םאװעטך אין אידן די פון בייש&ייל דעם נאכפאילגן ן5װע שטאטן אײניקטע
 װעט װאם אזוינם, װערן אויפגעטאן װעט צעגדער, אנדערע און םארבאנד

געשיכטע. אוגדזער אין אותױת גאיצדענע מיט װערן םארשריבן
ר מי :אויגן די אין אמת ביטערן דעם קוקז ^

 אירן די םון ף5הי געזאטיצטער דער װעגן טראכט א גיט מען װען
 א װאם רעיציף, װאר ראשיען דער צו בײטראג דעם אויםער אםעריקע, אין

 אונטער־ וױיטיק מיט דאך מען מוז — געמאכט האבן אידן גרויםע
 מיר גוטמאכן. דארםן מיר !געװארן געטאן איז גענוג גיט אז שטרייכן,

^זן, ניט טארן ר  ראגאפם די און כאנינס די װאם עק,5שאנד־פ דער אז דע
ב^ייבן. אםעריקע, אין אידן פון רעקארד אויפן געװארםן האבן

 רי פון ענטםער אן צו בארעכטיקט ז״נעז מאםן אידישע בר״טע די
 װאם רינג, ארבעטער דעם פון םירער די פון טרײד־ױניאנם, די םון פירער
 דער^אזן, זיי ן5װע קאמיטעט. ארבעטער אידישן דעם צוזאמען שטע^ן

 צו אקציע װיכטיקע א אונטערגענומען װערט עם װען מא? יעדעם אז
 ן5זא האמןל, אונדזער איז שותםים װיכטיקםטע די פון א״נעם הע^פן

 צע־ אריינטראגן נאמען זייער אין און פארביטערטע די ארױםקומען
 צעברעכן נאמען זײער אין מאםן, אידישע די םון מוחות די אין מישעניש

 יצאננ װי ? אונטערנומען האבן איציין זײ װאם יהיאןי, םאר האמפאניע די
 אזא באהערשן צו כאנינם די םון הפסר־גײםט דעם אט דערילויבן זיי װע^ן

? קאמיטעט ארבעטער אידישן דעם װי אינםטיטוציע װיכטיקע
םון באריכטן שרעקיצעכע כע5אזע דערגרייכן אונדז צו װען איצט,
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 fies בילוט מיט דורכגעװײסט איז ^עבן אידישע גאנצע דאם װען אייראפע,
 אויםן װען איצט, ;נאצים די פון מעשים אכזרױתדיקע שרעק^עכםטע די

 װען װעאט, דער םון םרייהײט די אױםגעקעמפט װערט פראנט םאװעטישן
 באשטימן ווערט צעבן א^עמענם אונדזער פון שיקזאיצ װײטערדיסער דער

 אזעל אט אין—קאװקאז צו מאדעירן נאצי־הארדעס די װאו װעגן די אױף
 אזעילכע הערן דארםן מיר װען הארצן, אויפן שװער זייער װערט טעג כע

 גענונ ניט איז ראגאםם. די און כאנינם די פון געהערט האבן מיר װי רייד
 נאצי־- דעם םון אונדז צו דערגרײכן װאם אידן, די פון װײ־געשרייען די

 אר־ מינימא^םטע די ארום כאטש פאראײגיקן זיך ן5זא מיר אז גיהנום,
 םאװעטך איז ?עמפער העראאישע די הע^םן פון פראגע דער ארום בעטן,

 אין דא אידן י$ן5מי םינ^ די םון פאראייניקונג די ניט װעט ? םארבאנד
 רע־ אונדזער הע^פן צו כח קא^םא^ער א ז״ן שטאטן םאראייגיקטע די

 פירט' יצאנד אונדזער װאים טויט, און עבן5י אויףי קאמןז דעם איז גירונג
 פון שונא ביטערםטן דעם העגן קער5פע פאראײניקטע די מיט צוזאמען

 ארבעטעו אידישן דעם םון םירער די אז צייט, ניט דען איז ? װע?ט דער
 א] אויפגאבע, דוײ^יקע א האבן מיר אז ארומזען, זיך זא^ן קאמיטעט

 ארגאנײ אל<\ פאר פ$ול!\, *וידיטז\ צ\1גא פארן שטײט װאם אויפגאבע,
 ח אז האםן, צאמיר ? עבן5 אידישן אין ריכטונגעז אלגו פאר זאציעם,

 ני) און ארומזען זיך װעיצן קאמיטעט ארבעטער אידישן דעם פון םירער
ח די פוז געשיכטע דער אין קאפיט^ שרע^עכער אט־דער אז דעריצאזן  אי

איבערחזרן. איז עם װען זיך שטאטן פאראייניקטע די אין
 אום װירדיקן א אויךי ן5װע שטאטן פאראײניקטע די איז אידן די

 ריכטונל װע^כער םון עראפ^אנען, און טאנקעז פאר רוף אויפן ענטםערן
 גיט זא? װענדונג די ארגאניזאציע װעלבער םון טומען, ניט *in ידער

 םאװעטן־פארבאנד םון שיצאכטפע^דער די אויוי זא?ז װערן. געמאכט
 אין דן5הע גרויםע די םון נאמען אויפן עראפ^אנען און טאנקען מארשירן

 םון הע^ח־גײםט דעם פאר זיך מיט שטעיצן װאם נעשיכטע, אידישער דער
 דעם מפילה די ברענגען שנעלער װאם הע^פן צו ׳ק5פא אונדזער

היטצעריזם.
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היטלערן דערשלאגן העלפן טאנקען אידישע זאלן

פאר אפעלירן םאוועטן־פארבאנד פון אידן די
און טאנקען ססס,ו

 אידישע פון נעמען די אויף
 אידישע גרויםע און העלדן

:װי גײסטעד,
כוככא בר

 הלוי יהודה
 שפינאזא כרוך
 סאלאמאן חײם

 םפרים מופר מענדעלע
 עליכם שלום

 פרץ ל. י.
 לעקערט הירש

וױנטשעװסקי מאריס
אנדערע און

עראפלאנען 500
 איינטער־ פון סעקציע אידישע די

 ענט־ ארדן ארבעטער נאציאנאלן
 א מיט אפיל דעם אויף פערט

פאר קאמפאגיע

ioo,ooo דאלאר 
טאנקעו פאר

ארמײ רױטער דער «תנה א
 ביישטייערוגג אייער ארײז שיקט

:נאמען דעם אויף
I.W .O.
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80— 5th Ave., New York, N.Y.

 װעט כײשטײערונג אײער דורן•
 אין כאטײליקן זיך דירעקט איר
 פארניכטן צו קאםןז הײליקן דעם
היטלעריזם. דעם
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