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םענט. 3 פרײז:

ברידער טײערע
 דער צו מלחמה־הילף רוסישער פאר קאונסיל אידישן פון (באגריסונג

 קאנפערענץ אנטי־פאשיסטישער צװײטער
םאװעט־רוסלאנד.) אין אידן די פון

ברידער: טײערע
 דער־ דער צו גרום הארציגן הײםן, אונזער אײך שיקן מיר
 אנטי־ אידישער דער פון קאנפערענץ צװײטער דער פון עפענונג

לאנד. אײער אין ארגאניזאציע נאצי
ברידער: טײערע

 לעבן נײע דאם האט װײטאגן אלע פון טיפעניש דער פון
 דער־ פון ארױםגעהויבן. אלעמען אײך לאנד מעכטיג אײער פון

 געראטע־ און ארױםגעריםן אײך זומפן טיפע די פון נידערונג,
 אײערע ברידער לײבלעכע אמעריקע, פון אידן ׳מיר און װעט,

 זאלן מיר לאנד װעלכן אין אידן, אלע װי ׳דא מיר קרובים, און
 ערשטער דער פון אז געװים אויןמ װײםן געפינען ניט זיך הײנט

 די ביז װעלט דער אויןת באוױזן זיך האט ראסן־האם װען רגע
 גע־ און געהאפט אלע מיר האבן מערדערײען, היטלערישע

 פון פרײ לעבן דעם אט נאך געגארט ארן געטרוימט װארט,
 אלע מיט צוזאטען אײך, האט לאנד באנײט אײער װאם שנאה,

געגעבן. ברײטהארציג אזוי פעלקער, באפרײטע אײערע
 דער־ באלײדיגט, לעבן, אידישע דאם געװען איז יתום א
 מען האט קללה װיםטע א װי פארשפאט; און פארשעמט שלאגן,

 אונ־ האט טויט־אורטײל א װי און נאמען/ אונזער ארויםגעזאגט
 אונזער װעלט. דער איבער געקלונגען אונז פאר נאמען זער
 דערשטיקן. הארץ אונזער פארשטאפן, געװאלט מען האט מויל

 ראמאנאװ ניקאלאי ניט טארקװעמאדא, ניט המן, ניט אבער
 דער־ געקענט ליד אונזער האבן היטלער מערדער דער ניט און

 פון און טרױפ פון האפענונג, פאלק׳ס פון לידער שטיקן.
דערשטיקן. ניט זיד לאזן גלויבן

רוםלאנד? נאמען דער אוגז פאר געםײנט אמאל האט װאם
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 דאם געשטיקט האט געװײן טעראר; און מורא דלות, און אנגםט
 דעם געדאנקט האט מען האלז; יעדן אין געזאנג אויפגײענדע
 חאר. א אוין» געהאלטן זיך האט לעבן דאם װען אױבערשטן

 .איז — אמאל פון היפוך דער איז לעבן אײער װען — איצט און
 םעג- איז װאם צײט, גרויםער אונזער פון װאונדער דער דאם
 פעלקער אלע פון מוט דעם און װילן דעם דורך געװארן לעך
 היםל, דעם און ערד די זיך פאר האט איר לאנד. אײער אין

 אײנציגער יעדער אין לעבן פרײ אזויפיל און הײם און ברויט
רגע.

גאנ־ די בלוט: אונזער פון בלוט הארץ, אונזער פון הארץ
 מערק־ דעם אויץז געװארט אן אײביג פון האט מענטשהײט צע

 און לאנד. אײער פון פעלקער די פון מוט מענטשלעכן װירדיגן
 אינאײ־ אונזערע, ברידער און שװעםטער אײך, זעען מיר װען
 מענטש־ דער פון װעלט־פראנט דעם אויןן אלעמען מיט נעם

 בענטשן און זיך מיר פרײען טויט, און לעבן אויןמ קאםןן הײט׳ם
 היטלער־ דעם איצט זעט מענטשהײט גאנצע די און אײך.
 קײנ־ איז פאלק אונזער פאלק. אונזער איז פחדן א אז בלבול

 אירע האט לאנד באנײט גרױם, דאם און פחדן! קײן ניט םאל
 ניטא געמאכט. העלדן גרעםערע נאך פאר פעלקער כאפרײטע

 אויםגערונען זײנען עם אויגן װיפיל הימל, אין שטערן אזויפיל
 אויםקוקנדיג און געשיכטע, פינצטערער אונזער אויןן קוקנדיג

 אילוזיע אן ,אויףן צוזאג א פון אפדאכט אן אױף אויגן די זיך
ישועה. א פון

ברידער: טײערע
 װען יקול אונזער אין ציטער דעם פילט איר אז װײםן מיר

 װעלן רײד אונזערע אז װײםן מיר און אײך״ צו הײנט רעדן מיר
 די צו געװענדט הײנט זײנען װאם רײד אײערע מיט טרעפן זיך

 און אמעריקע, פון אידן די צו און װעלט גארער דער פון איד־ן
דערמיט. זיך פרײען מיר

 דרײ די בײ נױ־יארק, פון אידן פארזאמלטע אונזערע
 אין אײך צו רײדן אפגעהאלטן/ חײנט װערן װאס קאנפערענצן

 מיר אז װיםן/ זײט אײך: זאגן און פאלק, אונזער פון נאמען
 אםאל גרויליגן דעם פון אונטערשײד דעם װײםן מיר אלץ: װײסן

 װעםען מיט װײםן מיר לאנה אײער אין הײנט װירדיגן דעם און
אונזער פון קױם דעם אײנהיטן װילן מיר אויב שטײן, מוזן מיר

* 4 *

 װײםן טיר זשעני. שעפערישן און לעבן און לײב זײן מיט פאלק
 זײן שטעלט עם װער און שחיטה דער צו אונז פירט עם װער
 װעגן ליכטיגע גלײכע, די אויף פירן צו אלעמען אונז אײן לעבן

 פרוכטבארקײט פרײהײט, װעלכן אין לעבן, מענטשלעך א צו
 דערגרײכונג. העכםטע די און פארבאדינג דער זײנען פרײד און
 װעלן אײך פון װײטנס פון שטײן זאלן מיר װען אז װײםן מיר
 אי־ מיר װעלן אײך מיט אינאײנעם און אונטערגיץ, מוזן מיר

 פאר־ זיך האט װאם מאנםטער גרוילהאפטן דעם בערקומען
 װירדיג און שעפעריש מענטשלעך, איז װאם אלץ געגן מאםטן

פעלקער. אלע פון געשיכטע דער אין
כוחות, אונזערע אלע זאמלען צו צו: הײנט אײך מיר זאגן

 באדן אמעריקאנישן אויפן ברידער אונזערע אלע פאראײניגן צו
 רעזער־ איז ניט װעלכע אן און גרעניץ, א אן אויפוזער, אן און

 פאר הײלןש שאפן צו אנשטרענגען זיך נאכט און טאג װאציעם,
 אײך מיט שטײען װעלכע לאנד, אײער פון פעלקער אלע

 אלץ פארטײדיגן און שלאכטפעלדער אײערע אויף בשותפות
טײער. און ליב אזוי איז אלעמען און אונז און אײך װאס

 זאגט־צו איר װען װארט, אײער גלויבן מיר װיםן: זײט
 אײער און איר אז גלויבן מיר מפלה; חיטלעדם װעלט דער

 נאצי־ הארדעם פינצטערע די איבער זיגער די זײן װעלן לאנד
 װעט זיג אײער מיט אז גלויבן מיר המינים; מכל בארבארן

 װײל אנטיםענױטיזם, איבער זיג פולשטענדיגער דער קומען
 פון פינצטערניש, איבער ליכט פון זיג דער מײנט זיג אײער

רעאקציע. געמײנער איבער פארשריט
באגליקט. זײט און געגריםט זײט
 שוין האט איר װי שטארקער, מאל טױזנט זיגן װעט איר

געזיגט. איצט ביז

רעליה. װאר ראשיען פאר קאונסיל אידישער
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:רעדע גאלדבערג׳ם אב.

סאװעט־רופלאנד פון אידן ליבע
 מאנ־ דער אויף געהאלטן האט גאלדבעףג אב. װאס רעדע די איז (ז־אס

 איז און מאי, ־טן24 קאונסיל אונזער פון קאנפערענץ העטן
 דעם אויף ענטפער אלס מאסקװע קײן געװארן געבראדקעסט

 קאמיטעט אנטי־פאשיסטישן אידישן דעם פון רוף
סאװעט־רוס״לאנד) אין

{אידן ליבע
 אויף האבן מיר געענטפערט. האבן מיר און גערופן אונז האט איר

 וױ שנעל אזוי אנטוישט. ניט אונז האט איר און געװארט, רוף אײער
 אין אידן מיר אז װילט איר אז געמאכט, קלאר אונז פאר האט איר

 סאלידאריזירן צו אײד מיט זיך כדי ארגאגיזירן, זיך זאלן אמעריקע
 אלע די געגן היטלעריזם, נאציזם, געגן קאמף הײליגן אײער אין

 דערבידערובג און אומגליק און חורבן ברענגען װאם כחות שוהארצע
אלע פון אויםלעש דעם און פערזענלעכקײט מענטשלעכער דער פון

* 0 He

 בא־ א אנגעהויבן באלד מיר האבן אמת׳ן, מענטשלעכע ליכטיגע זײנע
 אלע די באן אט־דער ארום צונויפצוקלײבן כדי לאנד אין דא װעגונג

 דעם פון וויכטיגקייט היסטארישע די פארשטייען װעלכע עלעמענטן׳
 שײן איז װאס אלץ צװישן געפירט איצט װערט עס װאם געראנגל,

 איז װאס אלץ און זײט, אײן אויף ליכטיג, און הײליג דערהויבן, און
זײט. אנדערער דער אויף אומרײן, און פינצטער פארדארבן, און מיאוס

 מודיע אײך מיר קענען פרײד מיט און פארשטאנען! האבן מיר
 דער אין אונז בײ דא איצט פלאטערט װעלכע פאן/ דער ארום אז זײן

 און אמעריקע, ליבעראלער און דעמאקראטישער פרײער, גרויסער,
 די צו ברויזנדן, יוגנט מיט ברײטן׳ גרויסן׳ דעם אין אײך בײ דארט

 איצט שטײען ראטן־פארבאנד, שטרעבנדן אידעאלן מענטשלעכע העכסטע
 אפענע מיט געבענטשט זײנען װעלכע מענטשן אלע אקסל־בײ־אקסל

 דער מיט פארשטאנד, טיפן מיט װײטזיכטיגקײט, עכטער מיט אויגן,
 קאמף׳ דעם פון באדייט היסטארישן גרויסן דעם אפצושאצן פײאיגקײט

 א פאר לענויער פראגרעסױוע אלע מיט איצט פירט רוסלאנד װאס
 דער פאר ערד׳ נײער און הימלען נײע פאר מענטשהײט, באנײטער

 אײגן אונזער בתוכם און פעלקער אונטערדריקטע אלע פון באפרײאונג
 היטלעד פון געליטן האט פעלקער אנדערע אלע װי מער װאס פאלק,

דױטלעריזם. און
געגרינדעט׳ דא האבן מיר זינט באלד יאר האלב א שוין איז עס

 אלגעמײנער דער פון אפטײלונג אידישע א אנרעגונג, אײער צוליב
 רוי־ דער פאר הילף פאר געװארן ארגאניזירט איז װאס געזעלשאפט,

 סאװעטך ברײטן דעם פון פעלקער פילע די פאר און ארמײ טער
פארבאנד.
 אנגעהויבן אידן, קלאםן אלע ארײן גײען אפטײלונג אונזער אין

 לינקסטע די אויף ביז צױניסטן, מינים אלע און ארטאדאקסן די פון
 זײנען נאכט און טאג לעבן. געזעלשאפטלעכן אונזער אין פארטײען

 מאסן אונזערע ארגאניזירן צו זאך? אײן מיט באשעפטיגט דא מיר
 דער אויף אויסזיכטץ שײנע די פאלק אונזער צו דערקלערן צו און

 םאװעט־רוםלאנד. פון זיג דעם מיט אים דערװארטעט װאס צוקונפט
 ענג־ און רוסלאנד און אמעריקע װען אז איבערצײגט דא זײנען מיר

 געװינען װעלן זײ, מיט פארבובדן פעלקער אנדערע אלע און לאנד
 פארגעםן נישט טאג שײנעם יענעם אין זײ װעלן נצחון, גרויסן דעם

 פילע פראגע. אידישער דער אויף ענטפער ריכטיגן דעם געבן צו
 װעלכע אמעריקע׳ אויף געלײגט שטענדיג אידן האבן האפענונגען

פארשטארקט איז האפענונג די אנטוישט. גישט קײגמאל אונז האט
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 הויפט־ א אלס זיצן װעט רוסלאנד אז יױיסן מיר װען איצט געװארן
 9 פאר פרײהײט מײנט דאם אז װײסן מיר פרידנס־טיש. בײם זיגער

 רוב גרעסטער דער אײדאפע, אין זיך געפינען װעלכע אידן מיליאן
 אויף אידן מיליאן 9 װען אז װײםן גויר סאװעט־רוסלאנד. אין זײ פון

 די או־נטער װעלן זײט דער אויף אידן מיליאן 5 ארן ים׳ זײט יענער
 זײ װעלן פאראײניגן, זיך סאװעטן־פארבאנד און אמעריקע פון פענער
 פון נויטן אלע אויף ענטפער פאסיגן דעם געפינען קענען זיכער

פאלק. אונזער
 זײנען מיר און אויגן, אונזערע פאד דא מיר זעען חלומות שײנע

 די אויסגעשטרעקט אונז האט איר װאס אידן, ליבע אײך, דאנקבאר
 פאראײניקונג. צו גערופן און ימ׳ען די איבער פרײנטשאפט אין הענט
 צװײ די װען בו. נגילה הױם זה געװארט. מיר ׳האבן טאג דעם אויף

 װען און רוםלאבד, און אמעריקע פאראײניגט, װערן לענדער גרויסע
 הענט די אוים זיך שטרעקן פאלק אידישן דעם פון טײלן צװײ די

 װעלט שײנע א זײן װעט זיכער מיר זײנען דעמאלט ברודערשאפט׳ אין
 גרויסע די און דוערן, געשטערט בישט װעט פרידן דער װעלכער אין

 פון זין בעםטע די פון הערצער די באװאויגן ד״אבן װעלכע אידעאלן
 צו פארװירקלעכט שאנס בעסטן דעם האבן װעלן מענטשהײט, דער

 אז גע׳ספק׳ט נישט מינוט אײן אויף האבן מיר אז אונז גלויבט װערן.
 אקסל־ סאװעטךפארבאנד, אין פעלקער פאראײניגטע די פון װאפן די

 איצט איז רוסלאנד װעלכע מיט לענדער גרויסע די מיט בײ־אקסל,
 דערפירן װעלן אמעריקע, אונזער ליניע ערשטער דער אין אליאירט,

 פון מפלה די באלד מײבען װעט דאס און נצחון, א צו ביז קריג דעם
 װעט און כחות׳ פינצטערע די פון אונטערגאנג דער און היטלעריזם

 דעם געגן בלוט אונזער אין זידט ױעלכער האס אונזער אז מײנען
 אין און םימפאטיע אין װערן פארװאנדלט װעט היטלער, מאנסטער

 ענערגיע אונוער און אלוקים, צלם אין באשעפענישן אלע פאר ליבע
 פאר־ װעט מלחמה־װאגן׳ דעם אין אײנגעשפאבט איצט װערט װעלכע

 דער אין העלפן װעט װאס ׳בויאונגס־קראפט אין װערן וואנדלט
נביאים־אידעאלן. שײנע די פון פארװירקלעכונג

 דער איז דאם שװעסטער. און ברידער ליבע געגריסט, אובז זײט
 דער עם איז אפיציעל און מאסן, אידישע אמער^־קאנער די פון גרום
 גרויסן דעם האב איך װעלכן פון קאו־בסיל אידישן דעם פון גרום
 ערךפרעזידענט אונזער װעלכן פון און פארזיצער, דער זײן צו כבוד

אײנשטײן. אלבערט יגײסט׳ פון קאלאס דער איז
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רעדע: נאלדמאנ׳ם נחום דר.

מאמענט גרויםער דער
 רײדן צו געלעגנהײט די האבן מיר װען מאמענט, איצטיגער דער

װידער און אידנטום םאוועט־רוסישן פון פארשטײער די צו דירעקט
 קיבוץ׳ אידישן גרויםן אט־דעם ;מיט קאנטאקט אונזער אײנשטעלן

 אמע־ דעם פון לעבן דעם אין װיכטיגקײט גרויס פון מאמענט א איז
 אידנ־ רוםישער דער איז יאר 20 איבער װעלט־אידנטום. און ריקאנער

 גרויסער אט־דער אידנטום. גאנצן דעם מיט פארבונדן געװען ניט טום
 שטארקסטער דער מאראליש און גײסטיג געװען איז קיבוץ אידישער
 רע־ ניט יארהונדערט. ־טן19 אין פאלק אידישן דעם פון עלעמענט
 העב־ מאדערנע גאנצע די פראדוצירט ער האט פאלעםטינע, כענענדיג
 לי־ אידישער דער פון טײל גרעסטן דעם און ליטעראטור, רײאישע

 זײן געלעבט ער האט יאר צענדליג 2 לעצטע די פאר נאר טעראטור.
 קאנטאקט קײן געהאט גארניט כמעט האט און לעבן באזונדער אײגן
 פיז באװעגונגען און טענדענצן די מיט
 וועלט׳ לער איבער לעבן אידישן דעם

 ניט האט אפגעזונדערטקײט אט־די
 באשלוס אײגענעם אן פון געשטאמט

 פון רעזולטאט דער געװען איז דאס
 דעם פון פאליטיק אלגעמײנער דער

 גע־ איז זועלכער פארבאנד, סאװעטן
איזאלירט. זײן צו געצװאונגען װען

 קללד די געװען איז איזאלאציע
 ערשטער דער צװישן װעלט דער פון

 װען צװײטער. דער און װעלט־מלחמה
 אי־ נאציאנאלער פון פאליטיק די ניט

 גע־ װעלט־מלחמה די װאלט זאלאציע,
 פעלקער אלע װערן. פארמידן קענט

 טראגן װעלט דער פון רעגירונגען און
פאר פאראנטװארטלעכקײט גלײכע א
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 פאלק דאס אז צוגעבן מיר דארפן האמת למען אבער פאליטיק, אט־דער
 אמ־ דעם אי־ן געװעל זײנען סאװעטן־פארבאנד פון רעגירונג די און

שולדיג. װינציגםטן
 געװען בין און זשענעװע, אין געװאוינט יארן סך א האב איך

 דער פון אנשטרענגונג עקשנות׳דיגע די באאבאכטן צו לאגע דער אין
 פא־ די בײצוקומען ליגע פעלקער דער אין רעגירונג רוםישער םאװעט
 דעמאקראטיעם מערב־אײראפײאישע די װאס איזאלאציע פון ליטיק
 זיכער־ קאלעקטיװער פון פרינציפ דעם דורכצופירן און געפירט, האבן
 פעלקער אלע פון פאראנטװארטלענקײט בשותפות׳דיגע און קײט

 אײן, יאר ארדענוגג״. און ״געזעץ אינטערנאציאבאלן דערגרײכן צו
 רוסיש־אידישן גרויםן דעם דורך סאװעט־דוסלאנד, האט אוים״ יאר

 דער אין אנדערער דער נאך זיצונג אײן בײ ליטװינאװ, שטאטסמאן
 אפיז־ דער צו סוף א מאכן צו געזוכט כחות אלע מיט ליגע, פעלקעד

 און איזאלאציע׳ פון רעזולטאט דער געװען איז װאס מענט־פאליטיק,
 געגן מלוכות דעמאקראטישע די פון פראנט פאראײניגטן א שאפן צו

 לײענענדיג מלוכות. טאטאליטארע די פון מאכט װאקםנדיגער דער
 פארשײ־ די בײ געהאלטן האט ליטװינאװ מר. װאס רעדעס די היינט
 געגן װארנונג א טיר געפינען ליגע, פעלקער דער פון זיצונגען דענע
 פון מלחמד״. דער פון אױסברוך דעם זינט געשעענישן גרויזאמע אלע
 דער אין אנגעשלאסן זיך האט סאװעט־רוסלאנד וואם אן מאמענט דעם

 פון גרוים־מאכטן אלע פון אײנציגע די געװען זי איז ליגע, פעלקער
 נא־ פון כאראקטער אמת׳ן דעם דערקענט האט װעלכע װעלט, דער
 דעם דורכפירן געפרואװט האט װאס אגרעסיע, דײטשער און ציזם

 איז װאס אײנציגע די און זיכערקײט, קאלעקטיװער פון פרינציפ
 מינכען־פאליטיק דער פון צײט דער דורך און פאר — געװען גרײט

 געגנצושטעלן זיך גרויסמאכטן אבדערע מיט צוזאמען שטײן צו —
 פון נביאות און װארנונג די געהערט ניט האט מען אבער ד״יטלעו־ן.

 עבג־ טשעמבערלײגם שטאטסלײט. און דיפלאמאטן סאװעט־רוסישע די
 נארישע זײער געפירט אלץ האבן פראנקרײך דאלאדיעס און לאנד

 פון רעזולטאט דער און אפיזמענט, פון פאליטיק פארברעכערישע און
װעלט־מלחמד,. צװײטע די געװען איז דעם

דורכצו־ געבעטן האבן שטאטסלײט רוסישע די װאס אלץ אבער
 דע־ די פארװירקלעכט. איצט איז יאר עטלעכע פאריגע די אין פירן

 טאטאליטארע די געגן פאראײניגט הײנט שטײט װעלט מאקראטישע
 דעם אין ראלע פירנדיגע א שפילט םאװעט־רוסלאנד און מאכטן׳

װעלט. דער פון פעלקער פרײהײט־ליבנדע די פון פראנט פאראײניגטן
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 פון שלאכטן גרויסע די הויפט־קאמף. דעם פירט זי אז איז פאקט ךעד
 סטעפעס און פעלדער די אויף אויסגעקעמפט איצט װערן מלחמה דער
 געװינען װעלן פעלקער דעמאקראטישע די און סאװעט־רוסלאנה פון

 עס רוסלאנד. פון שלאכט־פראנטן די אויף הויפטזאכלעך נצחון זײער
 רוסלאנד׳ס פון גרויסקײט די אונטערשטרײכן צו דא נויטיג ניט איז

 און אנשטרענגונג איר פון העלדישקייט די מלחמה, דער צו בייטראג
 דאס קאמף. איר פון עקשנות און מוט אומפארגלײכבארן דעם

 עם װעז אויפטאן׳ קען פאלק גרויס א וואס באװייזט פאלק רוסישע
 זיינע פאר אויך גאר רעטונג, אייגענער זיין פאר בלויז ניט קעמפט

 פונ־ א ס׳איז מענטשהײט. דער פון צוקונפט דער פאר און אידעאלן
 געשיכטע דער פון און מלחמה איצטיגער דער פון אמת דאמענטאלער

 דעד אלעמען׳ נאך איז׳ פאקטאר אנטשײדנדיגער דער אז אלגעמײן, אין
 בא־ גלענצנד און גלאררייך װערט פאקט אט־דער פאלק. פון גייסט

 דעם און ארמייען רוסישע די פון קאמף ׳העלדישן דעם דורך שטעטיגט
פאלק. רוםישן

 דעם אין חלק פולן זיין טוט אידנטום סאװעט־רוסישער דער
 װאס װעלט ד;ר באװיזן האט אידנטום םאװעט־רוסישער דער קאמף.

 געלעגנהײט׳ פולע די אים גיט מען װען טאן, קען קיבוץ אידישער א
 אי־ פון טיפן נײזל מלחמה־אנשטרענגונג. דער צו בײטראג א ימאכן צו

 לײע־ מיר סאװעט־רוסלז^ד. אין ד״ײנט זיך אנטװיקלען קעמפער דישע
 גערילע־ אידישע קאמאנדירן׳ אידישע גענעראלן׳ אידישע װעגן נען

 פון לעבן דעם אין דערשײנונגען מערקװירדיגע נײע, — קעמפער
 ערגעץ זיך האט עם װען יאה צען פאריגע די אין גלות־אידנטום.

 אויף װי געקוקט דעם אויף מען האט גענעראל, אידישער א געפונען
 אין זאך. אויסערגעװײנלעכ׳לר אן אויף וױ אויסנאם, מערקװירדיגן א

 און גענעראלן אידישע זעלבסט־פארשטענדלעך. דאס איז רוסלאנד
 ^ט־אידישע װי דערשײנונג נאטירלעכע אזא פונקט זײנען קאמאנדירן

 אידן די אז באװײז װיכטיגער א איז דאם קאמאנדירן. און גענעראלן
גלײכר״ײט. פולע אבסאלוט הײנט געניסן רוסלאנד פון

 פאר רוסלאנד צו דאנקבאר זײן מוזן מיר אז זאגן ניט װיל איך
 וואס גלויבנם און ראסן פעלקער׳ אלע פון גלײכהײט פולע די דעם.

 די פון אײנער איז רעפובליקן׳ סאװעט־רוסישע די צוזאמען שטעלן
 נאר םיסטעם. םאװעט־רוםישער דער פון פרינציפן פונדאמענטאלע

 און אויסגעשאכטן, װערן אידן טויזנטער הובדערטער װאו װעלט א אין
 דעמאקראטי־ די אין אפילו װארצלט אנטיםעמיטיזם פון סם דער װאו
פולע און גלײכהײט אבסאלוטער פון פאקט דער דארף לענדער, שע
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 דער־ זיכער איךן די געגעבן האט םאװעט־רוסלאנד װאס מעגלעכקײטן
װערן. אונטערשטראכן און מאנט

 רעגירונג רוסישער דער פון באציאונג דער װעגן רײדן מיר װען
 דאנקבארקײט טיפע די פארדינט װאם פאקט א נאך דא איז אידן׳ צו

 דערמעגלעכט האט רעגירונג סאװעט־רוסישע די װעלט־אידנטום. פון
 נאצי־פארכאפ־ די פון אידן טויזנטער הונדערטער פון עװאקואציע די
 אלע טראץ נאצי־גיהגום, דעם פון ראטעװען צו זײ כדי געגנטן, טע

 באפעלקערונג ציװילער פון ׳מאסן־עװאקואציע א װאס שװעריגקײטן
 מער. באך שטאנדפונקט. מיליטערישן רײן א פון פאר זיך מיט שטעלט

 אידן טויזנטער הונדערטער זיך צו ארײנגענומען האט סאװעט־רוםלאנד
 פאר־ שום קיין געהאט ניט האט זי װעמען צו רומעניע, און פוילן פון

 פארניכ־ און פארפאלגונג פון געראטעװעט זײ און אנטװארטלעכקײט,
 א װי דינען קען רעגירונג רוסישער דער פון באציאונג אט־די טונג.

 בנוגע דערװארטונגען און האפענונגען אונזערע פאר באזיס פעסטער
 װעלט־ דעם און סאװעט־רוסלאנד צװישן באציאובגען צוקונפטיגע די

 זעלבסט־פארשטענדלעך און קלאר מער און טער ווערט עם אידנטום♦
 העלפן אין ראלע װיכטיגע זײער א שפילן דארפן װעט רוסלאנד אז

 מען מלחמה. דער נאך פראבלעם אידישער דער פון לייזונג א געפינען
 באכ־מלחמה די פון אײנע קײן לײזן קאנםטרוקטיװ קענען ניט װעט

 רום־ סאװעט־רוסלאבד. ׳פרן באטײליגונג פולער דער אן פראבלעמען
 און מלוזמה, די געװינען אין הויפט־פאקטארן די פון איעער איז לאנד

 אויםארבעטן אי-ן הויפט־פאקטארן די פון אײנער זײן װעט רוסלאנד
 הײנט שוין װערט װעלט דער פרן צוקונפט די שלום. צוקונפטיגן דעם

 און רוםלאנד, פון שלאכטפעלדער די אויף הויפטזעכלעך באשטימט
 דער אין פאלק רוםישן דעם פון באציאונג גײסטיגע און מאראלע די

 דער און ארמײען אירע פרן העלדישקײט אומגעהערטע די און מלחמה,
 מי־ אירע פרן אײניגקײט און דיסציפלין די באפעלקערונג, צױוילער

 װיכ־ גװאלדיג זײן װעלן װעלכע עלעמענטן אלץ זײנען מענטשן, ליאנען
 א בויען צו אנשטרענגונג מענטשלעכער אומגעהויערער דער אין טיג
מלחמה. דער נאך װעלט בעסערע און נײע

 װעט סאװעט־רוסלאנד אז טראכטן צו אורזאך קײז ניטא ס׳איז
 פאלק, אידישן דעם פון טראגעדיעם און ליידן די צו גלײכגילטיג בלײבן

 דער צו בײצוטראגן נויטװענדיגקײט די אנערקענען ניט װעט און
 קײן ניטא ס׳איז פראבלעם. אידישער דורות־אלטער דער פון לײזונג
 פונדאמענטאלע די שטיצן ניט זאל סאװעט־רוסלאבד פארװאם אורזאך

פאר־ צו כדי מאכן דארפן װעט פאלק אידישע דאס װאס פאדערונגען
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 פעל־ די צװישן גלײסהײט פולע באקומען צו און צוקונפט זײן זיכערן
 רעכט׳ גלײכע פאדערן װעט יפאלק אידישע דאס װעלט. דער פון קער
 פארװירקלעכט האט װאס םאװעט־רוסלאנד, אז נאטירלעך איז עס און

 שטיצן װעט בירגער׳ אידישע אירע פאר רעכט גלײכע אבסאלוט
 געװיסע בעטן װעלן ימיר װעלט. גאנצער דער איבער פאדערונג אזא

 דאס — מיבאריטעטן און גרופעס אידישע פאר רעכט קאלעקטױוע
 קול־ אײגן זײער לעבן צו גרופע־כאראקטער, זײער אנצוהאלטן רעכט

 מזרח־אײראפײאישע די אין לעבן נאטירלעך און רעליגיעז טורעל,
 קאנסטיטוציע װעמעס רוסלאנד, יסאװעט זאל פארוואס און לענדער.

 פאר גרופע־רעכטן אט־די פון אנערקענונג פולער פון מאדעל א איז
 ניט גלויבנם, און ראםן׳ נאציאנאליטעטן׳ פארשײדענע אירע אלע

 פרינציפן פונדאמענטאלע די פון אײנעם פרן אנװענדונג די שטיצן
לענדערי אנדערע בנוגע קאנסטיטוציע אײגענער איר פרן

 סימ־ די געװיבען קענען װעלן מיר אז מײנוגג מײן אויך איז עס
 פונדאמענטאלער דער פאר סאװעט־רוסלאנד פון שטיצע די און פאטיע

 אײנ־ דער פאד — מלחמה דער נאך פאלק אידישן דעם פון פאדערונג
 אנטאגאניזם דער פאלעסטינע. אין מלוכה אײגענער אן פון שטעלונג

 יארן, אזויפיל עקזיסטירט האט װאם צױניזם דעם און רוםלאנד צװישן
 געשעענישן אומבארעכטיגטע און באדויערנסװערטע די פון אײנער איז
געשיכטע. אונזער פון יארן צענדליגער פאריגע די אין

 פאליטישע אדער אידעאלאגישע פונדאמענטאלע קײן ביטא ס׳איז
 אנטאגאניזם. דעם אט בארעכטיגן אדער מאכן נויטיג זאל װאס אורזאך

 פאליטיק דער אין םײ אידעאלאגיע דער אין סײ זאך קײן ניטא ס׳איז
 קאנ־ דער אנטאגאניזם. אזא צו פירן זאל װאס םאװעט־רוסלאנד פון

 פאר־ האט װאס צױניזם, דעם ארן סאװעט־רוסלאנד צװישן פליקט
 און רוסלאנה אין צױניסטן די צו אומגערעכטיגקײטן פיל אורזאכט

 דעם צרוישן באציאונגען די אויף לאםט שװערע אזא געװען איז װאס
 דער הויפטזעכלעך געווען איז סאװעט־רוםלאנד, און װעלט־אידבטום

 ם׳איז אורזאכן. אידעאלאגישע פון גיט און היסטארישע פון רעזולטאט
 צװישן קאמף אידישן אינערלעכן אלטן דעם יפון רעזולטאט דער געװען

 װעלט־ א בלויז אז געגלויבט האבן װעלכע קאמוניםטן, אידישע די
 װעל־ צױניסטן, די און פראבלעם, אידישע די לייזן קען רעװאלוציע

 דער געװען ס׳איז לײזונג. צױניםטישער דער אין געגלויבט ׳האבן בע
 ענג־ מיט פארבונדן געװען איז צױביזם דער װאס דעם פון רעזולטאט

 עקזיס־ האט װאם אנטאגאניזם דעם און מאנדאטךמאכט, אלס לאנד
װעלט־מלחמה. ערשטער דער נאך ענגלאנד און רוםלאנד צװישן טירט
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װערט׳ לעבעדיגן קײן ניט מער שוין האבן סיבות אלע אט־די
 װעט בעסער אלץ פארשװינדן, װעט אנטאגאניזם דער גיכער װאס און
גופא. פראבלעם דער פאר און צדדים בײדע פאר זיין

 פרינציפ דעם בײ געהאלטן זיך תמיד האט סאװעט־רוסלאנד
 פאר־ וועלטי דער פון פעלקער אלע פאר פרייהייט נאציאנאלער פון

 רעכט אט־די געבן צו אפזאגן זיך הײנט סאװעט־רוסלאנד זאל װאס
 אז געזאגט װאלט איך — מער נאך זאגן װעל איך פאלק. אידישן צום
 ד.ה♦ — פאלעסטינע אין מאכן מיר װאס עקספערימענט גרויסער דער

 גלײכהײט םאציאלעו פון יסוד אויפן לעבן נײ א אויפבויען פרובירן
 און פארשטענדעניש די געװינען ימוז — ארבעט פראדוקטיװער און

 אײגענעם איר אויף איז װאס — סאװעט־רוסלאנד פון סימפאטיע
 אויפ־ ענלעכער אבער גיגאנטישער, מער א מיט פארנומען שטײגער

גאבע.
 אין ארײן איז סאװעט־רוסלאנד װאס אן טאג ערשטן דעם פון

 זײן מאניפעסטירט אידנטום פאלעסטינער דער ד,אט מלחמד״ דער
 פאלעסטינער פון פירער די פאלק. רוסישן צום שטיצע באגײםטערטע

 דעם צו באגריסונגען זײערע געשיקט האבן שיכטן אלע פון אידנטום
 עס אז װײס איך סאװעטן־פארבאנד. צום און אידנטום סאװעט־רוסישן

 שטערונגען אלע איבערקומען װעלן מיר ביז צײט פון פראגע א איז
 צװישן באציאונגען בעסערע פון װעג אויפן אנגעקליבן זיך האבן װאם

 גלויבן צו אורזאך האב איך נאר צױניזם, דעם און סאװעט־רוסלאנד
 איז עס אז אײנצוזען אן הויבן סאװעט־רוסלאנד פון פירער די אז

 פאנ־ און צױניזם, צום געגנערשאפט זײער פאר אורזאך קײן נישטא
 צױניסטי־ פאר סימפאטיע און פארשטענדעניש ארויסצואװײזן אן גען
 פון לײזונג א פון נויטװענדיגקײט דער פאר און שטרעבונגען׳ שע

 מיר מעגן דערפאר און פאלעסטינע. דורך פראבלעם אידישער דער
 סאװעט־רוסישן דעם צװישן קאאפעראציע פון פעריאד א דערװארטן

 גרוי־ די ארײבברענגען צוריק דאס װעלט־אידנטום. דעם און אינדטום
 אין בלויז ניט גרויס — סאװעט־רוסלאנד פון קהילה אידישע םע

 ראמען די אין — װערטן עטישע און גײםטיגע אין אויך נאר צאל,
 מאכן קענען זאל זי דערמעגלעכן און לעבן, אידישן אלװעלטלעכן פון

 פראב־ אידישער אלװעלטלעכער דער פון לײזונג דער צו בײטראג איר
 הײנט פון לעבן אידישן פון אויפגאבן װיכטיגסטע די פון אײנע איז לעם,

 ארויםװײזן מעשים מיט װעלן װעלט דער פון אידן מער װאס מארגן. און
 םאװעט־רוס־ װאס ראלע העלדישער דער פאר באװאונדערונג זײער
װיכטיגער סאװעט־רוסלאנד׳ם פאר מלחמה, דער אין שפילט לאנד
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 פאקט דעם פאר מארגן, פון װעלט גײער א פון בויען דעם אין ראלע
 םירנדיגע די פון אײנע מער און מער װערט םאװעט־רוסלאגד װאס

 װאם װענט די אװעקפאלן װעלן גיכער אלץ װעלט, דער פון מאכטן
 װעלט־אידנטום׳ דעם פון אידנטום סאװעט־רוםישן דעם אפ שײדן

 זיך װעט כחות סאװעט־רוסישע די מיט אײניגקײט צו װעג דער און
עפענען.

 דעם פון פארײצער אלס רײדנדיג איך׳ װאס עס, איז דערפאר
 און װעלט־קאנגרעס, אידישן דעם פון קאמיטעט אדמיניםטראטיװן

 ארגאני־ צױניםטישער דער פון עקזעקוטױוע דער פון מיטגליד אלם
 אפ־ פולער דער מיט און געפילן טיפםטע די מיט הײנט, שיק זאציע׳

 צום באגריסונג מײן ׳מאמענט, דעם פון װיכטיגקײט דער פון שאצונג
 צו װידער זייבעי מיר גליקלעך זוי זיי, צו זאג און אידנטום רוסישן

 שונא, אלגעמײנעם געגן קאמף אין זײ מיט שטײן און צוזאמען זײן
 טאג דער װען קאאפעראציע, און הילף זײער אויף האף איך אז און
 פעל־ אלע צו דערלײזונג און גערעכטיגקײט ברענגען װעט נצחון פון

װעלט. דער פון קער

*  15 *



רעדע: גאלדשטײנ׳ם איזראעל רבי

בײשפיל װאונדערלעכער דער
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דער־ מענטשן. פון גלויבן דעם פאר ארץ דרך איך האב רב א װי
 פאלק, רוסישן דעם אויף באװאונדערונג טיפער ̂מיט איך קוק פאר
 אונזער אין גלויבן פון בײשפיל בעסטץ דעם ארויסגעצײגט האט װאס

צײט.
 רוס־ אז דאנקבארקײט מיט איך אנערקען אמעריקאבער, אן װי
 האט אנפאל היטלער׳ס געגן וױדעדשטאנד דערפאלגרײכער לאנד׳>ס

לײדן. און פײן אומגעהויערע שטאטן פאראײניגטע ידי פארשפארט
 לעבן אונזער פון גורל אין גײן בלויז אונז זאל עס װען אפילו

 מעג־ די געבן וױ אנדערש האנדלען גיט מיר קענען אמעריקע, אין
סאװעט־רוסלאנד. צו הילף לעכסט־גרעסטע

 איך האב ,1941 יוני זינט חדשים עטלעכע פארגאגגענע די אין
 אמעריקע׳ אונזעו אויסגעזען װאלט עס װי פארגעשטעלט אפט זיך

 לײכט אזוי האט מען װאם דאס װען
 געשען. טאקע װאלט פאראויסגעזאגט

 פאראויסגעזאגט פרײ דאך האט מען
 פאר צוזאמעגברעכן װעט רוסלאנד אז

 װאלט דאס אויב .1941 םעפטעמבער
 אנ־ דער װא?ט געשען, געװען טאקע

 פארגעקומען הארבאר פוירל אויף פאל
 פאר־ איז ער װי פריער חדשים 3 מיט

 באפרײטע א דײטשלאנד, און געקומען,
 װאלנ קאמפאניע, רוסישער דער פון

 איבער געהערשט יאפאן מיט צוזאמען
 װאלטן מיר קאנטינענטן. און ימים אלע

 זיכער־ אזא מיט געזעסן ניט דא איצט
 זיך װאלטן קינדער אונזערע און קײט,

 אין גל־קלעכע אזעלכע געשפילט ניט
און היימען, זײערע אין און גאםן די

 אפילו אויב דערפאר, און פאלק. פארזארגט א זײער געװען װאלטן מיר
 דאנק־ זײן מיר מוזן זעלבסט־שוץ, פון אינטערעםן די אין װי ׳מער ניט
סאװעט־רוסלאנד. פון פעלקער די צו באר

 אלפרעד פאר װאס אומפארשטענדלעך ניט עס איז דערפאר
 םימפאטיעם אין באשולדיגט ניט נאך האט קײנער װעמען סמיט׳ן׳

 דעם אין אנצושליסן זיך ריכטיג און לאגיש עם איז קאמוניזם, צום
 דער פרן גרונט אויפן רעליף װאר ראשיען פון דירעקטארן־באארד

 אז אנערקענען יצו פארפעלן ניט קען אמעריקאנער ״קײן אז מײנונג
 דעמא־ אלע פרן קאמף דעם אין גלענצנד״ דיבען ארמײען רוסישע די

 ביליג־ און שנעלסטער דער איז רוסלאנד צו ״הילף אז און קראטיעס,
היטלערן״. שלאגן פון אופן סטער

 פראגן אין ארמײ. רויטער דער פאר לויב בלויז ניט איז לויב ימײן
 אזעלכע אין רבי. קײן ניט איך בין סטראטעגיקע מיליטערישער פון

 אז זאגט ער רבי. מײן אלס ׳מעקארטור גענעראל אן איך נעם ענינים
 יאר פאדגאנגענעם דעם אין באװיזן האט ארמײ רויטע די װאם ״דאס

געשיכטע״ דער פון דערשײנונג מיליטערישע גרעםטע די איז
 װעגן בירגער פריװאטער א װי מינוט עטלעכע רײדן דויל איך

 געהערט סך א האבן מיר רוסלאנד. פון באפעלקערונג ציװילער דער
 גענעראל זועגן סך א געהערט האבן מיר און װינטער, געינעראל װעגן

 גענעראל אויף שטארק זײער זיך באקלאגט היטלער הער און בלאטע,
רוסלאבד. אין װינטער

 פאר מורא און ארץ דרך גרויס זײן עד באהאלט דעם מיט אבער
 גע־ דער געבעראלן, אלע פון גרעםטער דער איז װאס גענעראל דעם

 געשפילט האט מאראל גענעראל מאראל. אלגעמײנע יהײםט װאס נעראל
 רוסישן דעם פון אויפטו פראכטפולן דעם אין ראלע באדײטנדע א

 אנגע־ זײ אויף איז היטלער װען חוצפה, די געהאט האבן זײ פאלק.
 זײ ארײנדרינגער. דעם אבערקעבען צו ניט און צוריקצואװײזן פאלז׳
 דעם אונטערגעבן זיך דארף מען אז דערפון געהאלטן ניט פשוט האבן

 געגן קלאפ שטארקסטער דער געװען איז עקשנות אט־די אנפאלער.
 דעם האבן װעט פאלק א אז געגלויבט ניט אים זיך האט עם היטלערן.

 צעשטערן — געטאן האט פאלק רוסישע דאס װאס דאס טאן צו מוט
 כדי תבואה, זײער פארברענען שונא, דעם אפצושטעלן כדי ערד די

 הײמען, זײערע פארניכטן צו שפײז, קײן האבן ניט זאל שונא דער
 אויפ־ אויפצוהאלטן, זיך װאו הויז קײן האבן ניט זאל שונא דער כדי

 ארײנגעטאן האבן זײ װעלכע אין זײערע, פראיעקטן גרעםטע די רײסן
קרבנות. טייעדסטע די געבראכט האבן זײ ארבעט. יאר 20 און 10
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 און ארבעטער די נאבל. איז װאם פאלק א באװײזן בלױז קען אזוינם
 מאראל פון בײשפיל גרויםן א געגעבן אונז האבן רוסלאנד פון פויערים

 אבער׳ װערן. געפרואװט נישט קײנמאל מיר זאלן צײט. אונזער אין
 זאלן מיר אז נאר װינטשן, ניט בעסערס קײן זיך מיר קעגען יא, אויב

 באפעלקערונג ציװילער דער פון בײשפיל דעם נאכטאן װירדיג קענען
 האבן װאס מענטשן די אײך בעטן דעריבער, רוסלאנד. סאװעט פון

 פאר־ צו רעליף׳ װאר ראשיען דעם פאר פארזאמלונג די פאררופן
 בא־ רוסישע די חבר׳שאפט. פרן סימן א װי הילף, אייער שפרעכן

 קאנ־ װיטאמינען, קלײדער, מעדיקאמענטן, האבן דארף פעלקערונג
 װאס זאכן די אלע און סאלדאטן, די פאר ציגארעטן מילך, דענםירטן

 80 אז געדענקט געװינען. און װײטער קעמפן צו העלפן זײ קענען
 פולשטענדיג קענען סאלדאטן רוסישע פארװאונדעטע די פון פראצענט
 מעדיצינישע נויטיגע די אויב װײטעד, קעמפן און װערן געהײלט
 מיר און מענטשן העלדישע אט־די האבן דארפן מיר דא. זײנען מיטלען

 מלחמה איצטיגע די װײל חדשים, פילע פאר האבן דארפן זײ װעלן
 איבערזי־ פון אויסהיטן זיך מוזן מיר שװערע. און לאנגע א איז

 זײן צו אלע פון רעכט װינציגער האבן מיר פרײנט. מײנע כערקײט׳
 רוםלאנד אלע. פון װינציגער בײגעטראגן נאך האבן מיר װײל צו־זיכער,

 דערװארט אינדיע ארומגערינגלט, איז כינע געפאר, אין אלץ נאך איז
 דעם איצט פירט סאװעט־רוסלאנד מורא. האט אויסטראליע אנפאל, אן

 װעלן מיר און לאנג, נעמען ניט װעט עס קאמף. דעם פון הויפט־טײל
 מענטשן העלדישע די דארפן דערװײל קאמף. אין טיפער ארײנגײן

הילף. אובזער האבן פראנט רוסישן אױפן
 בין דא׳ גאלדבערג, און גאלדמאן קאלעגן׳ מײנע מיט צוזאמען

 א מאכט ישראל ארץ אין ישוב דער װאם צױניסט, א װי שטאלץ איך
 בײגעטראגן׳ אזויפיל האבן זײ מלחמה. די געװינען צו בײטראג גרויסן

 אינדוםטריע יאין ארבעט אין סיי ארמיי, דער פאר ימענטשן אין סײ
 צװישן פלאץ בכבוד׳יגן א פארדינט זיך האבן זײ אז אגריקולטור, און
קאמף♦ אין פעלקער פאראײניגטע די

 אידישע ערשטע די געװען איז ארץ־ישראל אין ישוב דער
 די צו פרײגטשאפט פון האנט א אויסגעשטרעקט האט װאם קתילה

 רדם־ נאד באלד צוריק, יאר א מיט כמעט סאװעט־רוסלאנד. פון אידן
 זײערע צו אויסגערופן זײ האבן מלחמה, דער אין ארײנטריט לאנד׳ס

 בערל אוםישקין, מנחם האבן השנה ראש מיח זײנען אט ברידערן
 גע־ ישוב דעם פון פירער אנדערע און צבי בן יצחק קאצענעלענסאן,

רוסלאנד. אין אידן די צו באגריםונגען שיקט
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 אין ברידער אונזערע אידן׳ אמעריקאנער מיר׳ באגריסן הײנט
 איז װאס קאנטאקטן פון קװאל א װאם צופרידן זײבען מיר רוסלאנד.

 די האבן מיר װידער. זיך עפנט יאר, 20 כמעט פארשלאסן געװען
 געלעגנהײט די האבן זײ און ברידעה װי זײ צו רײדן צו געלעגנהײט

 פון שטאטםלײט צופיל שטערונגען. אן בדידער׳ װי אוגז צו רײדן צו
 אונזער צו זיך װענדן פון אפ זיך האלטן פעלקער פאראײניגטע די

 די צו פאלק׳ טשעכאסלאװאקישן דעם צו רופן זײ פאלק. א װי פאלק
 װעל־ אידן׳ די פארגעסן זײ אבער מוטיג׳ זײן צו ױגאםלאװן די גריכן,

 לענ־ אקופירטע די אין טויט פון טעם דעם פארזוכט דאפלט האבן כע
 פון ערלעכקײט די אנערקענען מוזן מיר אידן. זײנען זײ װײל דער׳

 ברכה זײער געגעבן האבן װעלכע סאװעט־רוסלאנד, פון פירער די
 מאנסטער דעם געגן מאסקװע אין דעמאנסטראציע אידישער דער צו

 מיט־ װי און אידן װי דאם אנערקענען דא אידן מיר פאשיזם. פון
דעמאקראטיע. א פון גלידער

 אידז װי אויך און בירגער אמעריקאנער װי דא זיך געפעען מיר
 צײט דער אויף האפן מיר מיליאנען. אנדערע מיט פדײנטשאפט אין
 אידן פון רעכט די אפהיטן װעט װאם װעלט א אין שלום און נצחון פון
 אידישן דעם פון רעכט דאס אנערקענען װעט און אומעטום יחידים װי

 סאװעט־רוסלאנד, פאלעסטינע. אין הײם נאציאנאלע א האבן צו פאלק
 פארװירק־ אין ראלע גרעםטע די שפילן װעלן אמעריקע און ענגלאגד

 ניט אלײן קען פאלק אײן קײן אז פארשטײען «יר טאג. דעם לעכן
 דעם געװינען ניט אלײן קען פאלק אײן קײן און מלחמה׳ די געװינען

 שלוט, דעם שרײבן בײם סאװעט־רוסלאנד האבן דארפן מיר שלום.
מלחמה. די געװיבען בײם האבן זי דאדפן מיר װי פיל אזוי פונקט

 טיט און זיכערקײט מיט שלום פון טאג דעם אויף װארטן מיר
 לייענען? זיד װעט מצבה היטלערם אויף שריפט די ווען האפעבונג,

פאדערונג״. טעריטאריעלע לעצטע אבסאלוט ״מײן
 מיר פארשפרעכן. אײן ארויסקומען מוז פארזאמלונג דער פון
 דער צו בײטראג אונזער מאכן צו מאל אלע דוי מער איצט באשליםן

 װעלן מיר רוען. ניט װעלן מיד מלחמה־אנשטרענגונג. אמעריקאנער
 א נעענטער ברענגען צו מענטשלעך־מעגלעך איז װאס אלץ טאן

מענטשהײט. פרײע א און אידנטום׳ פרײען א װעלט, פרייע
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(אויםצוגן) רעדע: אײזאק׳ם םטענלי

אײניגקײ־ט פולשטענדיגער פאר
 איז אמעריקע מלחמה־צושטאנד. א אין זזײנט איז לאנד אונזער

 דורכ־ ניט מיר האבן געשיכטע אונזער אין ־קײנמאל געפאר. גרוים אין
צײט. קריטישע אזא געלעבט

 אגרעםיװער פון רעזולטאט אלס װערן ׳געװאונען מוז זיג אונזער
שלאכטפעלדער. פרעמדע אויף אטאקע

 מענטשן אלע אז מאל ערשטן צום אלע מיר אנערקענען איצט
 רעליגיעזע אלע ראםן׳ אלע — געל שװארץ, װײס, ברידער, זײנען

גרופעס.
 גוט אזױ לאנד אונזער אין אנװענדן מיר מוזן פרינציפ דעמדאזיגן

װילן מיר אויב אז איצט׳ פארשטײען מיד װעלט. גארער דער אויף װי
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 דע־ אמת׳ע — לאנד אין זיך בײ אײניגקײט האבן מיר מוזן געװיגען,
 מוזן מיר אנטיסעמיטיזם, דעם אויסװארצלען מוזן מאקראטיע־-מיר

נעגערם. געגן אומגערעכטיגקײטן און דיסקרימיגאציע אפווישן
 אונזערע אילע מיט אײניגקײט פולשטענדיגע האבן מוזן ב(יר

 זיד־אמע־ רוםלא-ד׳ כינע׳ האלאנד׳ פרײע די ענגלאנד,■ פארביגדעטע:
פעלקער. פרײהײטס־ליבגדע אלע מיט ריקע,

 אלע אן פאלק יעדן פון אפהענגיקײט די אנערקענען מוזן מיר
 װעלט־ נײער דער פון פונדאמענט דער איז דאס אט פעלקער. אנדערע
קומט. װאס ארדגונג

 װאם די פון געפירט װערט מלחמה די אז זיכער זײן מוזן מיר
 זאך קײן אז דערלאזן גיט װעלן װאם און כאראקטער איר פארשטײען

כחות. דעמאקראטישע די פון נצחון דעם שטערן ניט זאל
 מורא אזוי ניט האבן װאס מענטשן אזעלכע פאראן זיעען עם

 פאר מענטשן די זײנען הײנט קאמוניזם. פאר װי פאשיזם דעם פאר
 איעיגקײט פולשטענדיגע די שטערן זײ װײל געפאר, גרעםטע די אונז
שונאים. אונזערע זײנען זײ רוסלאנד. צו הילף פולע און

 אפיזעףס׳ די אדער פאררעטער, די אז דערלאזן ניט טארן מיר
 ארבעט די אונטערגראבן זאלן געפערלעך׳ אזוי פוגקט זײנען װעלכע

 שלאגט רוסלאנד רוסלאגד. געבן איצט מוזן ימיר װאס הילף פולער פון
 כינע, און ענגלאנד װי גוט אזוי פונקט קאמף׳ אונזער אין איצט זיך
 דאנק־ זײן פארבינדעטע, אונזער װי באהאנדלען איר מוזן מיר און

 נויטיג איז װאס אלץ און װאפן געבן איר און שטיצע, איר פאר באר
שונאים. אונזערע דערשלאגן צו

רום־ פון שטארקײט דער אין געצװײפלט האבן אונז פון פילע
 זײנען אונז פון רוב דאם—פארשפאט האט לינדבערג װאס—לאנד

 װאם מאכט די מיר זעען הײנט פאקטן. די מיט באקאנט געװען ניט
 אז כחות אירע אנגעװענדט אזױ האט װאס מאכט א — איז רוסלאנד

 רוסלאנד לאנד. אונזער פאר געװינס אומגעהויער אן געװען איז דאס
 װיכ־ אײנציגע די געבראכט האבן װאס קלעפ אזוינע דערלאנגט האט
געליטן. האט דײטשלאנד װאם מפלה טיגע

רוסלאנד. אין צוג זײן דורך געװארן רואינירט איז נאפאלעאן
 אויף אנצופאלן מײנט עס װאס אויך היטלער זיך דערװיסט איצט

 ארבעט גלענצנדע א פאר װאס אויסגעפונען האבן מיר אויך רוסלאנד.
 ערד״- די ״פארברען זײער מיט טאן צו גרײט געװען זײנען רוסן די

 צעשמעטערן שונא׳ דעם העלפן קען װאס אלץ פארניכטן צו פראגראם
גאנצן פונם שטאלץ דער געװען איז װאס דאמבע גרויםע די אפילו



דײטשן. די פון העגט די אין ארײנפאלן זאל עס אײדער פאלק,
 געגעבן אוגז האט אפענסיװע, איצט און דעפענםיװע, רוםישע די

 אוגזער אויסריכטן און גרײטן צו שטארקן, צו זיך פראדוצירן, צו צײט
 כחות אירע אײנצושטעלן צוריק צײט ענגלאנד געגעבן האבן זײ ארמײ.

 צוליב סיריע. ׳פארהיטן צו קאנאל, סועץ דעם פארזיבערן צו ליביע״ אין
 האט זי װען יאפאן׳ פארשטארקן געקענט ניט דײטשלאגד האט זײ

 אין אנפאל געפערלעכן נז1א פאר און פאררעטערישן איר געמאכט
 אויס־ פארשטארקן זאלן מיר אז דערמעגלעכט האבן זײ מזדח. װייטן

 אקױ זאלן מיר אז סאלדאטן/ און עראפלאנען אונזערע מיט טראליע
 זעלבער דער צו און באשיצן אלײן זיך ענגלאגד, ר״עלפן אירלאגד, פירן
 מיר װעלכער אן אפענסױוע, נויטיגער דער פאר צוגרײטן זיך צײט
געװיגען. קענען ניט מלחמה די װעלן

 דײטש־ צעשטערן עף. אײ. אר. די איצט קען רוסלאנד, דאנק א
 א אײראפע. מערב אין םחורות אירע פאבריקן״ אירע האפנם׳ לאנד׳ס

 צױ לאנד אונזער און ענגלאנד אז מעגלעך גאנץ איז רוסלאנד דאנק
 פדאנט צװײטן געװאובטשטן זײער דעם אנהויבן אינגיכן װעלן זאמען

אײראפע. מערב אויף
 אקו־ די אין פעלקער פרײהײטס־ליבנדע די האבן רוסלאנד דאנק א

 רוסלאנד דאבק א דערמוטיגונג. פרישע א דערפילט לענדער פירטע
 בלויז זיך פאר זעען זײ און גלויבן, זײער פארלוירן דײטשן די האבן

מפלה.
רוסלאנד. צו זײן דאנקבאר אײביג מיר דארפן דערפאר

 זארגן ניט זיך טארן ,מיר חשבונות. אלטע אלע פארגעסן מוזן מיר
 דערלאזן גיט טארן מיר קאמפליקאציעס. צוקונפטיגע מעגלעכע װעגן

 פון ליבהאבער גוט־מײנענדיגע די אפילו און אפיזערס פאשיסטן, די אז
 שטערן זאלן פאראורטײל, מיט פול דאך זײנען װעלכע דעמאקראטיע,

 אזוי־ טוט װאס פארבינדעטער אונזער צו שטיצע און הילף פולע אונזער
 מלחמד״ אלעמענס איז דאס אז איז׳ פאקט דער צװעק. אונזער פאר פיל
 אנ־ זיך מוזן הײם־פראנט אויפן אלע אז—זאך אײן בלויז מײנט דאס און

 טרייד־ און פאבריקן ארבעטער׳ און באלעבאס—ארבעט דער אין שליסן
 װאם אלע — ראדיקאלן און ליבעראלן און קאנסערװאטױון ױביאנס,

 פאראײגיגטע מעגלעכע, יעדע מאכן מוזן דעמאקדאטיע׳ צו טרײ זײנען
 מיט ארבעטן מוזן מיר און מלוזמה׳ די געװינען צו אגשטרענגונג

 פרײע די און כינע רוסלאנד׳ ענגלאנד, — פארביגדעטע אונזערע
 אן קװענקלעניש, אן קאמף־פראנט, אלװעלטלעכן אויפן האלענדער

 דעמא־ און צעשמעטערט זײן װעלן ארמײען היטלער׳ם ביז אפהאלט,
געראטעװעט. קראטיע
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 פערשפרײט און לײענט
צײטשריפט אינטערעםאנטע אונזער

חםלאנד״ םאװעט ״פאר

מאנאט יעדץ דערשײנט

 שריפטשטעלער, אידישע פראםינענטע פון ארטיקלען מיט
לעבן. אידישן און װארט אידישן פון פירער און כלל-טוער

 אידי־ און רוםלאנד םאװעט אין לעבן אידישן פון פיטשור-זײטן
 אין לײדן אידישע פראנט, םאװעטישן אויפן העלדישקײט שע
 זאגן װעלט־מענטשן װאם און לענדער היטלער־אקופירטע די

װעלט. די איבערבויען דארפן װאם קאםפן די װעגן

 אינפארמאציע און עדיטאריעלם בילדער, אינטערעסאנטע
רעליןן װאר ראשיען פאר קאונםיל אידישן פון ארבעט דער װעגן

★

רעדאקציע־קאלעגיע:
 זשיטלאװסקי, חײם דר. גאלדבערג׳ צ. ב. בראון׳ לואי דר. ברײנין׳ ױסף

 לעאן צוקערמאן, װל. ערדבערג, ש. םלאנים׳ ױאל מיתיל, נחמן
ראסקין. מ. פיליפ קוםמאן, ל. קאברין׳

 םענט. 5 זיך פארקויפט צײטונג די
סענט. 2 בלויז צאלן אדגאניזאציעם
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