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 פוילי־ דער פון קאנסול דער
 גאלע־- יאן רעפובליק, שער

 אין קעמפער אקטיװער װיטש,
 װארשעװער פון אויפשטאנד

 טראגישע די שילדערט געטא
טעג.

פון אפריל־טאג פרעכטיקן יענעם אין
 אריינקז/, פרעמדער׳ א װאלט 1943 יאר

 גע־ װארשעװער פון גאסן די אין מענדיק
 געפינען דארט אז אפילו׳ געאנט ניט טא,
 װאלט ער מענטשן. לעבעדיקע גאך זיך

 באהאלט עמעצער אז געגלײבט, נישט
 אויסגע־ דאזיקער דער אין אוים נאך זיך

 נאך לעבט מען אז געגגט, שטארבענער
 פיבערהאפט זיך גרייט מען און דארט

 העלדישן א צו און קאמף לעצטן צום
 בלויז האט אויבערפלאך דער אויף טויט.
 פוםטע די איבער געװאיעט װינט דער
 לופט דער אין פאנאנדערגעטראגן און גאסז

 הײזער די שמוץ. און שטויב קופעם
 לעבע־ קײן און לײדיק געשטאנען זײנען
 די אויף געזען נישט מען האט נפש דיקן

 נישט־גע־ דאס גאסן. אױסגעשטארבענע
 גארנישט װאלט פרעמדן א פון אויג ניטע
זען. געקאנט מער

 מענטשן געלעבט דאן נאך האבן דאך
מענער מענטשן׳ לעבעדיקע געטא. אין

 ישיל־ צוױי דא פארעפנטלעכן מיר *)
 דער גאלעוױטש, יאן חאס דערונגען,
 נױ־ אין קאנסול פױלישער איצטיקער

 דער אין פארעפנטמנכט יהאט יאדק,
 /1945 ״אר ואץ פועסע װארשעווער

 געהאט זיך האט עד ׳װי נאבדעם/ קורץ
 אין טױטן־לאגער א פון אומגעקערט
דייטשלאנד.

 צו באילאנגט האט גאלעוױטש יאן
 װאר־ אין אוייפשטאנד פון אנפירער די

 דער געװען איז סר געטא. שעווער
 קאמפס־גרופע דער פון קאמענדאנט

 אפראװיזאציע־ דעס פון שטזז אויפן
 היאמ אדמאקאט אן בארוף פון אסט.

ו קריג פארן גאלעוױטש יאן י  אויך ז
 טע־ זשורנא׳ליסטישער מיט אפגעגעבן

 פאו־שײ־ אין מיטגעארבעימ און םיקײיט
צײטשרי׳פטן. דעס

 מיר װאס ׳שילדערװגען, צוױי די
 זיין פון באוױיז א זײנען דא, ברעינגען

 אין באגאבונג. שריפטשטעלערישער
 יאן שילדיערט פראגמענט ערשטן דעס

 צו־ דעס אין שטימונג די גאלעיוױטש
 געטא/ פארקלענמרטן נויפגעקהטטשטן,

 סדר־ דער אין אויפשטאנד דעס ערב
 דעס אין .1943 אפריל טן19 פון נאכט

 די ער שילדערט פראגמענט צודיטן
 טרעבלינקא קײן רייזע געשפעניסטיקע

 זײנען װעלכע געטא־קפמסער, די פון
 די אין ארײנמספאלן שלאכטן די בעת

נאציס די פון הענט
רעדאקציע די —

 האבן זײ עלטערע. און ױנגע פרויען, און
 אויך מײנט לעבן אויב — געלעבט נאך
 גע־ האבן זײ טויט. אויפן װארטן דאס

 דײטש׳ צום יהאס מיטן געאטעמט און לעבט
 זיך געזאלט מינוט יעדע האט װעלכער

 כדי געטא, פון גאםן די אין ארײנרײםן
 פארניכטונגס מערדערלעכע זײן אנצוהײבן

 האלטנדיק געלעבט, האבן זײ ארבעט.
 שיסן, צום גרײט געװער דאס האנט אין

 צו װילן אײזערנעם מיטן דורכגעדרונגען
שקלאפן. װי נישט און העלדן װי שטארבן
 אװנט היסטארישן דאזיקן דעם אין

 גרעסטע די איז 1943 אפריל טן18 פון
 גע־ געטא־אײנװאוינער ססס׳̂ס פון״ טײל
 אונטערערדישע די אין פארשטעקט װען

 גע־ און מיזאם זײנען װאס בונקערם,
 פון במשך געװארן אויסגעבויט דולדיק

 די געװען זײנען דאם חדשים. לאנגע די
 און פארטײדיקונג צו פעםטונגען ײדישע

 זיך האבן דרויסן אין אנגריפס־קאמף.
 װאס קעמפער, געצײלטע געפונען בלויז
 געװארט האנט אין געװער מיט האבן
 אבםערװאציע־פונקטן די פון שונא. אויפן
 ױגנט־ האבן בוידעמער און דעכער די אויף

 געטא־ די אויף אויג אן געהאלטן לעכער
 די םון אנקום אױפן װארטנדיק טויערן,

באנדיטן. באװאפנטע
שונא, אויפן געװארט האט געטא דאס

 צו באשלאםן געהאט איצט האט װאם
 אוים־ און װערק בלוטיק זײן פארענדיקן

 װאר־ פון מאהיקאנער לעצטע די מארדן
 אויפן געװארט וזאט מען יידנטום. שעװער

 די קריג דערקלערט האט װאס שונא,
 אויםגעמאטערטע פרויען, אומבאװאפנטע

 קינדער קראנקע פארהונגערטע, און זקנים
געטא. פון

 אומהײמלעכע אן געהערשט האט עס
 געװיזן נישט זיך יהאט קײנער שטילקײט.

 אימי־ איז זעלטן בלױז גאסן. די אויף
 אדורכ־ שנעל גאס א פון ראג אויפן צער

 פאנאנדערטרא־ בײסיקל׳ א אויף געפארן
 די פאר באפעלן און אנװײזונגען גנדיק

 דער — מויערן הויכע די קעמפער.
 אפ־ האבן — פארשקלאפונג פון צײכן

 דרויסנדיקער דער פון געטא דאס געטײלט
 האט דראט שטעכעדיקע דאס װעלט.

 צװײ־ דער פון צוגאנג. דעם פארשטעלט
 קאנצענטרירט זיך האבן מויער זײט טער

 (ליטװישע ״שאוליסך פון אפטײלונגען
 נא־ אוקראינישע און לעטישע פאשיסטן),

 אנ־ געגרײט זיך האבן זײ ציאנאליסטן.
 פאו״ און מארד פון װערק זײער צוהײבן

טויט. און פײער פון ניכטונג׳
 גע־ זײ אויף האט אינעװײניק פון

 אומדערשראקענע גרופע קלײנע א װארט
 װירדיק באשלאסן האבן װעלכע מענטשן׳

שטארבן. צו װירדיק און קעמםן צו
 און װאדטן פון שעהן אװעק זײנען עס

 אײביקײטן. װי לאנגע■ שעהן שפאנונג,
 אויף אנגעהויבן. זיך עם האט דאן און
 זיך האבן געטא װארשאװער פון גאסן די
 צעװיל־ פרעמדע. טויזנטער לאז־געטאן א

געפלױגן זײגען עס חײלות. דעװעטע

 צװײטן. נאכן אײנער אויטאס, דײטשע
 געווארן איבערגעריסן איז שטילקײט רי

 דורך מאשין־געװער, םון געקנאל א דורך
שיסערײ אומאויפהערלעכער אן

 געהער עס װי באגעגנט זײ האט מען
 פון דעכער און פענצטער די פון זײן. צו

 האט הײזער פארלאזטע אױסגעשטארבענע,
 פאר־ שיםערײ, געדיכט א געעפנט זיך

 די צװישן ביהלה און טויט שפרײטנדיק
 געװארן פול זײנען גאסן די אנגרײפער.

 מער־ דײטשע פון בלוט דאם מתים, מיט
 פון ברוק איבערן געפלײצט האט דער

 װארשע־ פון פארטײדיקער די געטא.
 די איבערגעטראטן האבן געטא װער

טויט. פון שװעל די גיהינום, שװעל
 רעגולערע א אנגעהױבן זיך האט עס
 דײטשן די פראנט. א אויף װי — שלאכט

 ערא־ הארמאםן׳ טאנקן׳ געבראכט האבן
 געשטאגען איז געטא גאנצע דאס פלאנען.

 אונטערגעצונדן האבן זײ פלאמען. אין
 סאפערן דײטשע די הויז. נאך הויז

 געבײדע צו געבײדע פון געגאגגען זײנען
 בא־ דיגאמיט, מיט אױפגעריסן זי און

 טױזנטער חורבות די אונטער גראבנדיק
קעמפער. העלדישע
 געשאסן האבן רויך און פײער זײלן

 דינאמיט, גאז, ארײן. הימל אין הויך
 טאנק־אפ־ רעגולערע גראנאטן, באמבעס,
 אלע די — עראפלאנען און טײלונגען
 דײ־ די האבן קריגס־מכשירים מאדערנע

 ניש־ דער אויף געװארפן מערדער טשע
 ײדישע אומדערשראקענע צאל טיקער
העלדן•

 אונ־ נישט אבער זיך האט געטא דאס
 אויפ־ ד׳ויך האט געטא דאם טערגעגעבן.

 דער צו און בונט פון פאן די געהויבן
 קאמפס־ איר געװארפן װעלט גאנצער

 אונטער־ נישט זיך האט געטא דאס רוף.
 טראפן לעצטן ביזן געקעמפט געגעבן,

 מענטש. לעבעדיקן לעצטן ביזן בלוט׳
גלײך זײנען געפאלענע פון ארט אויפן

 פאר־ און קעמפער נײע אויפגעשטאנען
רייען. די פילט

 אומ־ דער אין פאלן געמוזט האבן זײ
 אונ־ דײטשן דעם מיט שלאכט גלײכער

I דער איבער װײט, אבער טערדריקער.
4 דער צעטראגן זיך האט װעלט גאנצער
 אױפשטאנד. בונטארישן זײער פון אפהילך
 איז װעלט דער פון װיגקלען אלע איבער

 פון אפהילך דער פאנאנדערגעגאנגען זיך
 קלײנע די װעלכן מיט קאמף׳ העלדישן

 װאר־ פון קעמפער אומדערשראקענע מחנה
 שעצן זײ אז באװיזן, האבן געטא שעװער
 שקלאפערײ, אײביקע װי טויט דעם העכער

 שטײענדיק שטארבן צו בעסער איז עס אז
. . . קניענדיק לעבן איידער

 קײן טויטן־צוג דער
טרעבלינקא

םאפע־געטאן, א האט לאקאמאטיװ די
 א דאן אויפגעװעקט׳ זיך שלאף פון װי

 און װאגאנעס די זיך נאך רים־געטאן
 די האט ענדלעך שטיץ. געבליבן װידער
 זיך גאך שלעפ־געטאן א האםטיק מאשין

 זיך אימפעט מיט און צוג גאנצן דעם
ארײן. װעג אין געלאזט
דאנצי־ דעם דורכגעפארן זײנען מיר

 גע־ מען האט װײטנס פון באנהויף. גער
 געברענט נאך האבן עס געטא, דעם זען
 אין געשאסן יהאבן רויך זײלן הײזער, די

 נאך האבן חורבות די אין ארײן. הימל
 געקעמפט ײדן װארשעװער לעצטע די

 פון אפטײלונגען רעגולערע די קעגן
מיליטער. דײטשן

 צונויפגעפרעסט געזעסן זײנען מיר
 הונדערט און 80 צו לאסט־װאגאנעם, אין
 געװען איז װאס װאגאן, יעדן אין מאן

 מיט ארומגעדראטעװעט און פארמאכט
 און דעכער די אויף דראט. שטעכעדיקן

 דײטשן געשטאנען זײנען טרעפ די אויף
 מען פלעגט אמאל מאשין־געווער. מיט

)30 זײט אויף (שלוס

אטװאצק אין קינדער־יהייס יידישער נײער דיעד
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אנקלאגע ײדישע די — ״שװאו־ץ־בוך״ סאד

 די קעגן אנקלאגע ײדישע די שװארץ־בוך, דאס
 בעת דרוק. פון ארוים שוין איז מערדער, :אצישע

 צו־ אלע געמאכט װערן געשריבן, װערן שורות די
 װערן רעפרעזענטירט זאל בוך דאם אז גרײטונגען,

 דעמאנםטראציע, היםטארישער א דורך װעלט דער צו
 אין גארדן םקװער מעדיםאן אין אװנט מיטװאך

גױ־יארק.
 ײדישער פון סימבאל דער איז בוך שװארץ דאס
אײניקײט.

גע־ איז בוך״ ״שװארץ ײדישן א פון אידײע די
 נױ־יארק אין מאסקװע, אין גלײכצײטיק געװארן בוירן

 דרײ אלע דאזיקע די פון ײדן די ירושלים. אין און
 צונויפ־ מוז עם אז דערפילט, האבן צענטערן יידישע

 אונ־ טרעדן, אונדזערע לאגל אײן אין װערן געזאמלט
אומגליק. גרויסער אונדזער פײן, און צער דזער

 רײף איז שװארץ־בוך ײדישן א פון אידיי׳ע די
 ײדיש־םאװע־ די געקומען אהער איז עם װען געװארן,

 פרא־ פון באשטאנען איז װאם דעלעגאציע; טישע
פעפער. איציק פאעט און מיכאעלם שלמה פעסאר

 מיט האבן ײדנטום סאוועטישן פון דעלעגאטן די
 ײרישן א ארויסגעבן פון פראיעקט דעם געבראכט זיך

 פארגעבראכט פראיעקט ,דעם האבן זײ בוך. שװארץ
 קינסט־ שרײבער, ײדישע פון קאמיטעט פון זיצונג א בײ

 ים ד האב; זײ אמעריקע. אין װיםנשאפטלעד און לער
 מיט קאנפערענץ א בײ פארגעשלאגן פראיעקט דאזיקן

נחום ד״ר : װעלט־קאנגרעס ײדישן פון פירער די
 פערל־ ל. מ. ד״ר און װײז ם. םטיפען ראבײ גאלדמאן,

 פון געװארן אנגענומען איז פארשלאג דער צװײג.
 שרײבער־ ײדישן פון און װעלט־קאנגרעס יידישן

קאמיטעט.
 צום צוצוצ־ען געװארן באשלאםן אויך איז עס

ישראל. ארץ אין הלאומי ועד דעם פראיעקט
קאמי־ ספעציעלער א געװארן געשאפן איז עס

פיר די פון פיר צו :מיטגלידער זעיכצן פוץ טעט
 דער — שווארץ־בוך דעם שאפן װאס ארגאניזאצ״עם

 אנטיפאשיס־ ײדישער דער װעלט־קאנגרעס, יידישער
 הלאומי ועד דער מאםקװע; אין קאמיטעט טישער

 שרײ־ יידישע פון קאמיטעט דער און או־ץ־ישראל אין
אמעריקע. אין װיסנשאפטלער און קינסטלער בער,

 פון ארײן זײגען קאמיטעט דאזיקן דעם אין
 ראבײ גאלדמאן, נחום ד״ר — װעלט־קאנגרעס ײדישן

 טאר־ א. ד״ר און צוקערמאן ברוך פערלצװײג, ל. מ.
 ד״ר פון װערן פארביטן אפט פלעגט װאס טאקאװער,

 קאמיטעט שרײבער ײדישן פון קובאװיצקי; לעא
 ברײ־ ױםף — קאמיטעט דאזיקן דעם אין ארײן זײנען

 צ. ב. און מאהלעד ר׳ ד״ר זאלצמאן, ראובן נין,
גאלדבערג.

 צוערשט איז בוך שװארצן פון רעדאקציע די
 שרײ־ ײדישן פון מאהלער רפאל ד״ר פון באשטאנען

 װעלט־ ײדישן פון םינדער מ. ד״ר און קאמיטעט בער
 די ד-אבן םיבות טעכגישע רײע א צוליב קאנגרעס.

 האבן רעדאקציע די און רעזיגנירט רעדאקטארן צװײ
 צװײ די פון הויפט־פארטרעטער די איבערגענומען

 הויפט דער פערלצווײג, ל. מ. ד״ר — קאמיטעטן
 און װעלט־קאנגרע׳ס ײדישן פון אפטײל פאליטישן פון
 שרײבער־ ײדישן פון פארזיצער דער גאלדבערג, צ. ב.

 אר־ די קאארדינירט האט לעצטער דער קאמיטעט.
 האבן װעלכע שרײבער, צען פון שטאב א פון בעט

 פון רעדאקציע דער פון ארבעט פראקטישע די געטאן
 די און געהילף גאלדבערגס צ. ב. בוך. שװארצן

 די געװען איז רעדאקציע דער פון פארװאלטערין
װאםערמאן. אורםאלא זשורנאליסטין און געלערנטע

 מיט שרײבער צען פון שטאב א האט געזאגט, װי
 שווארץ אויפן געארבעט קװאליפיקאציעס העכםטע די

 דער פון משך אין געווארן. פארטיק איז ער ביז בוך
 דאקומענטן, מער און מער צוגעקומען זײנען ארביעט

 סאװעטך פון מאטעריאלן םך א אנגעקומען זײנען עס
 בא־ די פון אויך שפ־עטער ארץ־ישראל, פון פארבאנד,

 ה^ט מען װאם דאקומענטן אויך װי לענדער פרײטע
 רעגירונג אמעריקאנער דער פוץ ״אויםגעבארגט״ זיך
 אמע־ די אויך אינפארמײשאן׳/ װאר אװ ״אפיס פון —

 מאטע־ די מיט באנוצט זיך האט רעגירונג ריקאגער
 אנקלאגע די צוגרײטן בײם שװארץ־בוך, פון ריאלן
פראצעם. נירענבערגיעד אויפן נאציס ,די קעגן

 עם גרויס װי דערװאוםט זיך האט מען מער װאם
 אונדזעי איז עס גרויס װי אומגליק, ײדישער דער איז

 די פארענדיקן צו גיעווען איז שװערער אלץ חורבן,
 פאברעכנס נאצישע די שװארץ־בוך יידישן פון ארבעט

 אוממעג־ פשוט איז עס אז הימל־שרײענדיק, אזוי זײגען
 דערצו פאפיר. אויפן ארויסצוברענגען ױי געװען לעך

 געשיכטע גאנצע די געבן בוך שװארץ דאם דארף
 רײד א אויף ײדן די קעיגן קאמף היטלערישן דעם פון

 איבער־ אן און סענטימענטן אן שטײגער, דאקומענטאלן
אלײן. פאקטן טרויעריקע די רעדן לאזן טרײבונג,

 מיט בארג דעם אין געגריבלט זיך מען האט
 פאטאםטאטן, עדותן גביעת דאקומענטן, מאטעריאלן,

 געשטאפא באםעלן, עם־עם פארארדענונגעז, נאצישע
 בא־ אונדזער ארויםגעװאקםן איז עס ביז םראטאקאלן,

גאציס. די קעגן שולדיקונגם־אקט
 אנ־ ײדישע די שװארץ־בוך, דער וואלט אװדאי

 נירענ־ אויפן װערן פארגעבראכט געדארפט קלאגע,
געשען. ניט אזוי ם׳איז אבער פראצעם, בערגער
 פארטרוי־ א בײ האט פאלק ײדישן פון פירער א
 איידער גאך אז איבערגעגעבן, פארזאמלונג לעכער

 געװארן ער איז אגגעהויבן, זיך האט פראצעם דער
 הזיםט־פראקורער אמעריקאנער דעם פון אײגגעלאדן

 נאצים. די קעגן זאגן עדות זאל ער דזשעקםאן. ראבערט
 יידישז פון שטימע די אז רעכט, וױ מער ניט איז עם

 גערעבטי־ אז פראצעס, אויפן װערן געהערט זאל פאלק
 זאל ײח דערמארדעטע מיליאן זעקס די פאר קײט

ווערן. געפאדערט
 גע־ האט דזשעקסאן ריכטער אמעריקאנער דער

נירענ־ אויפן טאג״ א באשטימען צו פלאנט
 נא־ די װאס פארברעבנם. אלע װאו פראצעס, בערגער

 פאר־ זאלן פאלק ײדישן קעגן באגאנגען זײנען צים
װערן. געבראכט
 ישערTי דער וואלט געשעז, װאלט דאם װען

שער אלם געווארן אנערקענט אפיציעל שווארץ־בוך  ^י
נאציס. די קעגז באשולדיקונגס־אקט

 אז פארלאנגם, האט פירער ײדישער דער אבער
 אײנ־ שריפטלעכע אפיציעלע אן באקומען זאל ער

 פירער ײדישער דער האט איינלאןדונג, אזא און לאדוגג
 ער און באקומען ניט איצט ביז ער האט געזאגט,

 װײל באקומען, ניט מער שוין עם װעט ער אז וױיס
. דעם קעגן איז . . . מלוכה געװיסע א . .

 איז יידן די פון פארטרעטער קײן כאטש אפער
 און געדוארן צוגעלאזן גיט פראצעס נירענבערגער צום
 נירענ־ אויפן איז טאג״ ״יידישער אפיציעלער קײן

 געװען אבער זײנען געװעז, ניט פראצעס בערגער
 םאוועטישע און אמעריקאנער די שעהן״. ״ײדישע

 אכזרױתן נאצישע די פארגעבראכט האבן פראקורארן
 עדרת יידישע אױפגעטראטן זײניעז עם יידן, די קעגן

 סוצ־ א. פאעט־פארטיזאן ײדישער דער זײ צװישן און
 קױ װאם דאקומענטן, און מאוטעריאל סך א קעװער.

 אפיצי׳על זײנען בוך שװארץ ײדישן אינעם אריץ מען
 נאצישע די קעגן אנקלאגע אלם געװארן פראטאקאלירט

רוצחים.
 א בלויז ניט אביער איז שװארץ־בוך ײדישע דאס

 פונעם אנקלאגע מוראדיקע די איז עס דאקימענטן, בוך
 אומשולדיק דעם פאר דײטשן די קעגן פאלק ײדישן

בלוט. פארגאסן אכזריש אומגעהויער
 װאם געוו׳עד דאם איז בוך שװארץ ײדישע דאם

 פאלק ײדישן צום אורײן האנט דער אין געגעבן װערט
 ארום נאך זיך דרײען װאם פאשיסטן די קעגן קעמפן צו

ערד. אונדזער אויף
 פארגעבראבט װעט בוך שווארץ ײדישע דאס

 פעלקער, פאראײניקטע די פון רעגירונגען פאר,די װערן
 פרעזידענט דעם צו װערן רעפרעזענטירט װעט עס
 אנפירער מלוכה די און שטאטן פאראײניקטע די פון
 װערן פארגעבראכט װעט עס לענדעד. אנדערע פון
 אמעריקיע, פון שטאטן 48 די פון גאװערנארם אלע צו
 װיםנ־ ריכטער, צו קאנגרעםלײט, און םענאטארן די צו

 צײ־ דאקטוירים, צו שריפטשטעלער, און שאפטלער
 פובלי־ אדװאקאטן, גײסטלעכע, טונגס־ארויםגעבער,

פירער. פאליטישע און זשורנאליסטן ציסטן,
 אין געפינען זיך דארף בוך שװארץ ױדישע דאס

 ביבליאטעקן די אין ביבליאטעק, שטאטישער יעדער
אוניװערסיטעטן. און קאלעדזשעס פאלקשולן, אלע פון

 צו װערן צוגעשטעלט דארף בוך שװארץ דאם
 װאס קאנסולאטן. און אמבאסאדארן אויסלענדישע אלע

אמעריקע. אין זיד געפינען
 אויםגעשמידט דארף בוך שװארץ דעם ארום

 װערן געקעמפט דארף עס אײניקײט. ײדישע װערן,די
 פאר־ די צװישן פרײנטשאפט די אנהאלטן זאל עם אז

 דעמאקראטישע פאראײניקטע די פעלקער, אײניקטע
 מלחמה די געװאונען צוזאמיעז האבן װאם מלוכות
 צולאזן, ניט און שלום דעם געװינען אויד דארפן

 אמע־ אין אח ענגלאנד אין מלחמה־העצער נײע די אז
קאפ. דעם אויפהײבן זאלז ריקע

 דערמאנונג א זײן דארף בוך שװארץ ײדישע דאם
 געשען איז װאם טראגעדיע, גרויסער אונדזער וױ:גן

 אפמאך״ ״מינבען אין פאליטיק אפיזערישער דעד צוליב
 אן איז װאס אלץ אז װערן, געקעמפט דארף עס און

 אפ־ דארף פאליסי טשעמבערלײנס פון איבערבלײבעכץ
 װערן אפגעשאפט דעריפער מוז עם ווערן׳ געװישט

 די ווערן אפגעשאפט מוזן עם פאפ־ר״, ״װײםע דאס
 פאר־ וואס אוײן־ישראל, איז ראםךגעזעצן נאצישע

 לאנד, פון טײלן געװיםע אין באדן קויפן צו ײדן באט
 ארץ־ פון טויערן די װערן געעפנט ברײט מוזז עם

 הונדערט די װערן אריינגזןלאזט מחן עס ישראל,
 די איבער זיך װאלגערן װאס יידן, הײמלאזע טויזנט

דײטשלאנד. פון לאגערן פארשיידענע
 פאראיי־ דאם שטײט בוך שװארצן דעם ארום

 אױםגעשרײ, מעבטיקן דעם מיט פאלק ײדישע ניקטע
 גערעכטע די באקומען זאלן מערדער פאשיםטישע די אז

 אזעלכע פון װיסן ניט מער שוין זאל מען כדי שטראף,
 פרידלעך זאל םאלק יידישע דאס און קאטאסטראפעס,

 באפעס־ צו לעבן ײדישע דאס אויפםנײ בױען קענען
קױם. אונדזער טיקן
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מאהלער רפאל ד״ר ™ויו:יו:;וואשװיעבטשים

 מיט מאסנמארד־פאבריקז זיבן גאנצע
 מאדערנסטער דער פון אײנריכטונגען אלע

 אױפגעשטעלט דײטשן די האבן טעכניק
 משך אין םיסטעמאטיש, כדי פוילן אין
 אײרא־ דאס פארטיליקן צו יאר דרײ פון

םאבי־ טרעבלינקע, :ײדנטום פעאישע
 יא־ כעלמינא, מײדאנעק, בעלזשיץ, באר׳

 אשװיענ־ און לעמבערג אין גאם נאװםקע
 שכגותדיקן אין האבן דעם אחוץ טשים.
 ״איג־ ארטיקע רײע א ״געארבעט״ ליטע

 פא־ דער װי אונטערנעמונגען׳/ דוסטריע
 פארט טער9 דער װילנע, בײ נארי־װאלד

 צו־ װי ריגע, אין געטא דאס קאװגע, אין
 ברי־ ליטװיש־ײדישע זײערע מיט זאמען

 אהין טױזנטער אומגעקומען זײנען דער
מערב־אײראפע. פון ײדן דעפארטירטע

 די פון צעטײלונג געאגראפישע די
 אויסגעפלאנירט געװען איז טויט־לאגערן

 האבן זאל פוילן פון געגנט יעדע אז אזוי,
 ״ױדעך דער פאר צענטר אײגענעם אן

 פון און לאגערן פון ײדן אויסראטונג״.
 זײערע אויסגעהויכט האבן גאליציע מזרח

 אין גאם, יאנאװסקע דער אויף נשמות
 פון ײדן סאביבאר; אין און בעלזשיץ

 געגנט ביאליסטאקער דער פרן און װארשע
 טרעבלינ־ אין געװארן פארניכטעט זײנען

 ״קנעפ־ דעם אין אויך טײל צום און קע
 אנ־ אפיציעל האט מען װי לעך־פאבריק״

 םאבי־ אין אנשטאט גיהינום דעם גערופן
 לובלין פון ײדן די פון אש דאס ;באר
 אויף אויסגעשיט איז פוילן צענטראל און
 דער פון ײדן ;מײדאנעק פון װעגן די

 פאר־ זײנען לאדזש און קאליש פון געגנט
 קראקעװער׳ !כעלמנא אין געװארן גאזט

 טשענ־ ארן זאגלעמביער מערב־גאליצישע,
 געװארן געשלעפט זײנען ײדן סטאכאװער

אשװיענטשים. קײן טויט מארטירער צום

 איז פאבריק מארד רעגיאנאלע די
 לכתחילה באלד אבער איז אשװיענטשים

 צענטראלער א װי געװארן אויסגעבויט
 און פוילן גאגץ פאר פונקט פארטיליקונגס

 קוימענס די אײראפע. גאנץ פון ײדן פאר
 האבן פאבריק מארד צענטראלער דער פון

 אשװיענטשים פון לאגע דער צוליב אויך
 אם פוילן פון מערב־גרענעץ דער אויף

 אנדערע בעת גערויכערט. זיך לענגםטן
 סאביבאר, טרעבלעקע, װי טױט־לאגערן׳

 אין נאך געװארן ליקװידירט זײנען
 ,\די/ פון רעזולטאט איז 1943 הארבסט

 האט פראנט׳ אויפן מפלות דײטשישע
 אשװיענטשים אין מארד־קאמבינאט דער

 .1945 יאנואר םוף ביז כמעט עקזיםטירט
 אלײן האט אשװיענטשים אין מארד דער

 מײדאנעק װי קרבנות אזױפיל פארצערט
צוזאמענגענומען. טרעבלינקע און

 אין עקזיסטירט עס אז דעם, װעגן
 שוידערלעכ־ די פון אײנער אשװיענטשים

 y לאגערן קאנצענטראציע דײטשישע םטע
 אפיציעלע לויט געװען. באװאזסט איז

 ׳1943 יאר אין ,1941 יא. אין שויז ידיעות
 דער־ אמעריקע קײן אהער דא שוין זײנען

 אין גאז־קאמערן װעגן ידיעות גאנגען
 מאםן־פארטילי־ װעגן איז אשװיענטשים

פוי־ סון טויט־לאגער דארטיקן אין קונג

 אײרא־ אנדערע פון ײדן און ײדן לישע
נאװעמבער טן25 דעם לענדער. פעאישע

 באורד״, רעפױדזשי ״װאר דער האט 1944
 ארגאני־ האט רוזװעלט פרעזידענט װאס

 צװײ פון יסוד אויפן פארעפנטלעכט זירט׳
 א און סלאװאקיע פון ױנגעלײט ײדישע

 באריכט אויספירלעכן אן מאיאר פוילישן
 געמאכט האט װאס אשװיענטשים׳ װעגן

 אדערן. די אין בלוט דאס פארגליװערן
 אשװיענטשים פון אײעעמען נאבן באלד
 יא־ טן27 דעם ארמיי, רויטער דער דורך
 םאװעטיש־ געמישטע א איז ,1945 נואר

 אדורכצו־ צוגעטרעטן קאמיסיע פוילישע
 װעגן ארט אויפן אויםפארשוגג אן פירן

 איז װאס דאס פארברעכנס. דײטשישע די
 איבערשטײגט געװארן אנטפלעקט דא

 שוי־ אומגלויבלעכן דעם אפילו פילפאכיק
 ראפארט. אפיציעלן אמעריקאנער פון דער

 אויםפאר־ דאזיקער דער פון סמך אויפן
 היםטאריקער באקאנטער דער האט שונג
 דער פון דירעקטאר פרידמאן, פיליפ ד״ר

 קא־ היםטארישער ײדישער צענטראלער
 צענטראל־קאמיטעט ײדישן בײם מיסיע

 ביכל א פויליש אין אנגעשריבן פוילן אין
םוף איז װאם אשװיענטשיםי״, איז ״דאס
 דעם דורך געװארן ארויסגעגעבן 1945

 פאליטישער פאר מלוכה־פארלאג פוילישן
ליטעראטור.

 צוי־ סטיל, איינגעיהאלטענעם אן אין
 נקמה און צארן פון געפ״ל דאס מענדיק
 אויף פרידמאן דר. איבער גיט דורשט,

 געשיכטע סיסטעמאטישע א זײטלעך דסנ
 דער אין מענטשן־שעכטהויז גרעסטן פון

 פארמאגט ביכל קלײגע דאס געשיכטע.
 עס אז פאקטן׳ מוראדיקע פדן שלל אזא

 אויפגאבע אוממעגלעכע אן געװען װאלט
 דאזיקער דער פון קיצור א איבערצוגעבן

 אי־ בלויז מיר װילן דא מגילה. בלוסיקער
 װאם פאקטן און דאטעס רײע א בערגעבן

 איבערלײע־ נאכן זכרון אין אריין זיך עסן
ביכל. דאס גען

 דער װאס קרבנות, צאל גענויע די
 פארטי־ האט אשװיענטשים אין לאגער
 מעגלעך נישט הײנט נאך איז ליקט

 אײזנ־ פון בוך דעם לויט פעכטצושטעלן.
 אין געװארן געפונען איז װאס פראכט באן

 פראפ. דעם דורך בארעכנט װערט לאגער,
 קראקעװער פון דאװידאװסקי ראמאן

 פון משך אין בלויז אז וניװערסיטעט,81
 קײן געבראכט מען האט 1944 און 1943

 פעלן עס נפשות. מיליאן 4 אשװיענטשים
 צװײ פריערדיקע די פאר ציפערן אבער
 מען װען ,1943 פאר באזונדערס יאר,

 צופירן ברענגען פארכאפטע די פלעגט
 שאצוינג מינימאלע די לאסט־אויטאס. אין
 עס װעלכע הינטער מענטשן, צאל דער פון

 פון טױער דאם פארמאכט זיך האט
 אויפ־ דער מיט לאגער אשװיענטשימער

 מי־ 5 איז פרײ״, מאכט ״ארבײט 'שריפט
 אולמאן יעקב ד״ר װי אנדערע, ;ליאן

 סאציאל־ דײטשישער דער און לאדזש פון
 ארטור ד״ר דעפוטאט דעמאקראטישער

 מי־ 7 ביז 6 צאל די בערעכענען מײעל׳
 פון פראצענט מינימאלער א בלויז ליאן.
ארוים אשװיענטשים פון איז צאל דער

 װערן צו טראנספארטירט כדי לעבעדיק
גיהנום־לאגערן. אנדערע אין

 בארע־ גיט הײנט נאך אויך קען מען
 מי־ די צװישן ײדן צאל די גענוי כענען

 פאר־ און פארמאטערטע טויט צום ליאנען
 אב־ אויך זײנען ײדן װי פונקט גאזטע.
 פארניכ־ פאר מטלבאשט געװען סאלוט

 און מלחמה־געפאנגענע סאװעטישע טונג
פאקט׳ דער אבער איז זיכער ציגײנער.

 צװישן רוב דעם באטראפן האבן ײדן אז !
 קײן נישטא אויך איז עס פארגאזטע. /די

 דערמארדעטע צאל די אז דעם, װעגן םפק
 גרע־ סך א געװען הכל סך אין איז ײדן
 מי־ א ביז מיליאן אנדערטהאלבן װי סער
 בארעכנט איז װאס פערטל, דרײ מיט ליאן

 טראנ־ גרויסע .1944 אפריל אין געװארן
 אנ־ ערשט זײנען ײדן אונגארישע ספארטן
 יאר פערטל דרײ לעצטע די אין געקומען

 ײדן טויזנטער צענדליקער אחוץ ,1944 פון
מערב־אײראפע. פון און פוילן פון

אשװיענט־ פון מאנסטער־לאגער דער
 קװאד־ 40 פון שטח א פארגומעז האט שים
 פון באשטאנען איז און קילאמעטער, ראט
i אשװיענטשים ׳הויפט־לאגערן: דרײ

 (ביר־ 2 אשװיעגטשים לאגער״), (״שטאם
 װאו ברזשעזשינקי), פויליש אויף — קענוי

 און גאז־קאמערן די געפונען זיך האבן עס
 (מא־ 3 אשװיענטשים ארן קרעמאטארױמס

 אש־ לאגערן הויפט די בלויז נאװיץ).
 געהאט האבן בירקענוי און i װיענטשים

 האבן דעם אחוץ באראקן• 620 װי מער
 איבער לאגער אשוױענטשים צום געהערט

 אמו־ קוילן־גרובן, אין ארבעטס־לאגערן 30
אדג״ל. פאבריקן גומי פאבריקן, ניציע

״לעבנס״־באדינגונ־ און ארבעטס די

 מען װעמען פון געפאנגענע די פון גען
 כוח ביסל לעצטע דאס אויסגעפרעסט האט
 שוין זײנען ארבעט, קאטארזשנער פאר

 באשרײבונגען אזעלכע פון באקאגט הײנט
 אין (געדרוקט טװערסקיס אהרן װי

 ד״ר אין דעם װעגן אבער פאראן ״טאג״).
 װאס פרטים, אזעלכע שטודיע פרידמאנס

 בעג־ גאגצע װי מער רעדט זײ פון יעדער
 פירער אונטערשטורם דער װען דער.

 גע־ א פון דערהערט האט שװארצהובער
 אין שוין זיך געפינט ער אז פאנגענעם,

 רוגזה מיט ער האט חדשים, זיבן לאגער
 אבער זי האבן ״דא אפגערופן: אים צו זיך

 דער מיט דעגן געשװינדלט, געװאלטיק
 מאנאטע דרײ נור זי קעננען קאסט לאגער

 דער־ דעם פון עדות דעם לויט לעבען׳/
 לאדזש, פון װאלמאן יעקב ד״ר מאנטן

 קײלעכדיק גאנץ א פון משך אין זיך האט
 אשװי־ אין פארבראכט האט ער װאס יאר,

 קײן נישט דארט זיך באװיזן ניט ענטשים,
 נישט פײגעלע, אײן קײן נישט קאץ, אײן

 און פײגעלעך פאר זוכן צו װאס געװען
 סקעלעטן לעבעדיקע װאו דארט, קעץ

 מיסטקאםטן, פון אפילו אויסקראצן פלעגן
 בריי־ יעדעס עסנװארג, קרושקעלע יעדעם

 װאס געפאנגענע די צװישן ברויט. זעלע
 רויטער דער דורך געװארן באפרײט זײנען
 הויכגעװיקסיקע געפונען זיך האבן ארמײ

 אפילו געװאויגן נישט האבן װאס מענער,
 מענער מיטלװיקסיקע און פוגט so ק־ין
 װי קלענער װאג א געהאט האבן װאס

 דורכ־ די פון קערפערס די פונט. 64 י
 כלל בדרך זײנען פארגאזטע שניטלעכע

 דײטשן די אז אויסגעטריקנט, אזוי געװען
)29 דיט .אויף (שלוס

ײדן א געפײניקט יהאבן נאציס די וױ
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 געװיםז דעם געוױדמעט איז בוד שװארצע דאם
װעלט דער פון

 א פאר זיך מיט שטעלט עס בוך, געוױינלעד קיין ניט איז בוך שװארצע דאם
 פארן גערעכטיקײט פאר פאדערונג די צײט, ריכטיקער דער אין אקציע פאליטישע

 רעגירונגען דעמאקראטישע זאגענאנטע די אויערן, טויבע אויף פאלט פאלק יידישו
 פון קרבנות יידישע ראטעװען צו האפענונג דער אין דורכגעפאלן שאנד מיט זײנען

גאציזם.

 וועלט־יידנטום פאראײגיקט א אז דערמאנונג, שטארקע א איז בוך שװארצע דאס
 זיך קלײבן זײ וואס פעלקער פאראײניקטע די פון ענטפער באשטימטן א דערװארט

יידן. מיליאן 6 פון מערדער די באשטראפן צו טאז

 און קינםטלער שרײבער, ײדישע פון קאמיטעט דעם פון פארזיצער צײטװײליקער אלס
 אונדזער וואם בײטראג גרויםן דעם מיט שטאלץ באזונדערם איך בין װיםנשאפטלער

בוך• שװארצן דעם פראיעקט, װיכטיקן דעם באשאפן צו געמאכט האט קאמיטעט
 פון פארבינדוגגען ווען מלחמה־צײט אין ספעציעל אויפגאבע שװערע א געװען ם׳איז

 פונדעםטװעגן אוממעגלעך, כמעט געװעז איז ירושלים און מאסקװע מיט נױ־יארק
 אנטיפאשיסטישן פונעם די מיט ארבעט אונדזער קאארדינירן צו געלונגען אונדז איז

װעלט־קאנגרעם. ײדישן דעם און לאומי ועד דעם קאמיטעט,

 דער פון געװיסן דעם געװידמעט זײן זאל בוך שװארצע ,דאם אז װיכטיק ס׳איז
 װעלן פעלקער פאראײניקטע די אז האפענונג, אונזער ס׳איז ווען צײט א אין װעלט

 אונטערשייד אן פעלקער אלע פאר זיכער װעלט די מאכן צו פראבלעם דעם בײקומען
פרידלעך. לעבן קענען זאלז זײ און

ברײנין ױסף
 פון קאמיטעמ דעם פון םשערמאן עקטינג
װיסנשאפטלעך און קינסטמנר שרײבמר, יידישע

 זי־ז כלי צינישער א איז אנטיסעטיטיזם
הענט פאשיםטישע איז

 דער אין פארברעכער עקלהאפטסטע די קעגן אנקלאגע אן איז בוך שווארצע דאס
 וועגן װיסן וועלט צױױליזירטע די מוז װידערהאלן, ניט זיך זאל דאס כדי געשיכטע,

מענטשהײט, דעד קעגן פארברעכנס די
 אן איז אנטיסעמיטיזם אז װעלט, די דערמאנעז בוך שזוארצע דאם אויך זאל

 הענט פאשיסטישע איז זין כלי צינישער א און אנטי־דעמאקראטיע צו טיר אםענע
 א קעגן אײניקײט נאציאנאלע די ארנטערגראבן דורך לאנד אין מאכט די פארכאפן צו

 לערנען, װעלם דער דארף פארגאנגענהײט דער אין דערפארונג די שונא. דרויםנדיקן
 דאס אפצוהיטן פארבאדינג א איז געזעץ אויסערן אנטיםעמיטיזם דעם שטעלן אז

דעמאקראטיע. פון געזונט
 םאלק אײן זײנען זײ אז אומעטום, ײדן דערמאנען דארף בוך שװארצע דאס

שיקזאל. אייז מיט
דעמאנסטראציע, גארדן סקװער מעדיסאן דער אין פארקערפערט איז אלץ דאם

װעלט. דער צו װערן פרעזענטירט װעט בוך שװארצע דאס װען מ«רץ, טן27 דעם
גאלדשטײן איזראעל רבי

 גרעםטע די - ײדן די פון הורבז דער
טראגעדיע װעלט

 וועלכע א דא ס׳איז אויב אדער פארשטאנד, און לאגיק פארמאגט װעלט די אױב
 בעסטער דער בוך שװארצע דאס איז דאן האבן, דאם װעט זי אז האפענונג, ם׳איז
דערגרײכן. צו דאם מיטל

 איז רעזשים, היטלער דעם אין דורכגעמאכט האבן ײדן די װאם חורבן דער
 פארשטײן גאר װעט װעלט די אױב צײט, אונדזער פון וועלט־טראגעדיע גרעסטע די
 ראטעװען צו טאן עפעס מוזן זי וועט פארברעכן, דעם פון פארנעם דעם און אורזאבן די

אלײן. ציװיליזאציע

 מיר אויף ס׳האט בוך, שווארצן דעם אין איבערגעגעבן װערן פאקטן אלע
 װיסנ־ און זאכלעכער אײנגעהאלטענער דער אײנדרוק שטארקן באזונדערם א געמאכט

װעלט. דער צו אדבעט גרויסע די פרעזענטירט װאס טאן, שאפטלעכער

דו־באיז װ. פראפעסאר

!ױשר מליץ אונדזער זײן בוך שװארץ דאם זאל
 ארויסגעגעבן איצט װערט װאס ביך, שװארץ דאם אז זאגן, צו איבעריק ס׳איז

 דעם און או־ץ־ישראל פון לאומי ועד מיטן צוזאמען װעלט־קאנגרעם ײדישן דעם פון
 אויסער־ פון אויפטו אן איז אמעריקע, פון קאמיטעט קינםטלער און שרײבער ײדישן

 אוגדזער אין װיכטיקר נאך איז װאם װארעם ײדנטום. פארן באטײט געװײנלעכן
 זאכלעכעד, קלארער, א מיט װעלט גאנצער דער פאר ארויםצוקומען װי צײט טראגישער

? פאלק אונדזער פון מארטיראלאגיע די אפשפיגלען זאל װאם שריפט, דאקומענטאלער
 מיר װען פארברעבן א געװען וואלט עס אז גרויס, אזוי איז טראגעדיע אונדזער

 דער א־ן באריכטן צעברעקעלסע די מיט באנוגענען זיך אדער פארשװײגן, עס זאלן
 נייטיק, ס׳איז מלחמה־יארן. שרעקלעכע די אין דערגרײכט אונדז האבן װאס פרעסע,

 אונדזערע פון בילד גאנץ א האבן זיך פאר זאי װעלט דענקענדיקע גאנצע די אז
 אײנזען אלע װעלן אפשר פעריאדע. היטלערישער דער אין קרבנות און יםורים

 א־ לײדנשאפטלעך׳ אזוי פאדערן מיר פארװאם פארשטײן און צער גרויסן אונדזער
 געיהאלפן און געלינדערט זאלן חורבן גרויםן דעם פון ארױםגיעראטעװעטע ביסל דאם

אמבעםטן. וואס און אמגיכסטן װאס װערן
 װאלטן מיר װי ארויסרײדן אונדז פאר װעט בוך שווארץ דאם אז ניט, ספק קײן

 פון אויפמערקזאמקייט די דערגרײכן צו באווייזן געקענט ניט אופן אנדער קיץ אויף
 אז האפן, צו דעריבעד ס׳איז נשמה. א אהן געװיסן א נאך האבן וואס יענע, אלע
 און װארטזאגער אלע אז ווערן, פארטײלט ברײט און װײט אזוי װעט דאקומענט דער

 יעדעד אז נײטיק, ם׳איז באקומען. אים װעלן װעלט קריסטלעכער דעד פון פירער
 ידער אונױוערסיטעטן, און קאלדזשעס די אין פראפםאר יעדער רעגירונגם־מעגטש,

 די וועט דאן באקומן. בוך שווארץ דאס זאל גײםטלעכר, יעדער און סקול־לערער
 ברעגגען געװארן, געטאן בוך היסטארישן דעם ארום איז וואס ארבעט, גרויםע

 װעלט קריסטלעכער דער פון באציאונג סימפאטישע א — רעזולטאטן געוואונטשטע
 אזוינע זאלן מער אז דערפאר, זארגן צו באשלוס פעםטער א און יק־ישער דער צו

װעלט. דעד אויף פארקומען קענען ניט רציחות
 איבעדגאנג דעם צו בײטראג א זײן טראגעדיע גרויסע אונדזער כאטש זאל

 און גלײכהײט אמתע פון װעלט א אין װעלט פארפעםטעטער שלעכטער, א פון
 s _ קאליך אדער רעליגיע ראםע, פון אונטערשײד אן פעלקער, אלע פון סרייהײט

מענטשן. אלע פאר מעגלעכקײטן און געלעגנהײטן גלײכע פון װעלט

עדלין װיליאם
״טאג״ פון רעדאקטאר

נאצים די מיט חשבון אונרזער - בוך שװארץ ראם
 נױ־יארק, אין געװארן געבוירן איז בוך שװארץ ײדיש א שאפן פון אידײע די

ווארשע. אין געטא אין און ירושלים מאסקווע,
 אײנגעשטעלט איז ײדן, די פארניכטן צו אנגעהויבן האבן נאציס די װי באלד

 רינגעלבלום, עמנואל ד״ר קדוש דעם פון אנגעפירט קאמיםיע היסטארישע א געװארן
 די אין שוין ײדן. קעגן באגײען נאצים די װאס פארברעכנס, אלע פארצײכענען צו

 טרעב־ אשװיענטשים, איז טויט־לאגערן, פארשײדענע די אין געטאם, די פון מויערן
 נאצישע די פארצײכנט העלדן ײדישע האבן גאז־אויװנס, די פון שוועלן די בײ לינקא׳

 נאציזם און פאשיזם דער װאס הדורות כל םוף עד בלײבן זאל עם כדי אכזרױתקײטן,
פאלק. ײדישן צום געטאן האט

יהודה׳/ ״שבט דער איז ״יזכור״־בוך, אונדזער איז בוך שווארץ ײדישע דאס
צײט. אונדזער פון מצולה״ ״ױן דער הבכא״ ״עמק דער

 פאראײניקט זאלז מיר דערמאנונגס־בוך, אונדזער איז שווארץ־בוך ײדישע דאם
 פירן און בלוט, פארגאסענע אומשולדיק מיליאנען די פאר גערעכטיקײט פאדערן

 ניט זיך זאל פאשיסט און נאצי אײן קײן אז אטעם־צוג, לעצטן דעם ביז קאמף א
שטראף. פארדינטער און גערעכטער דער פון ארויסדרײען

אונגער מנשה
״אײניקײט״ פון מיטרעדאקטאר

 זײנען - פארברעכנם ײדישע אנטי נאצישע
טענטשהײט גאנצער דער קעגן פארברעכנס

 פארברעכנס געװען זײנען פאלק ײדישן דעם קעגן פארברעכנס נאצישע די
 פונ־ מענטשהײט. גאגצער דער קעגן םארברעכנס און פאלק ײדישן דעם קעגן

 ניט געפילט, ניט דאס האבן װאס מענטשן, אזעלכע פאראן נאך זײנעז דעםטװעגן
 מענטשן די אט פון אײניקע קערפערם. זײערע אין ניט און הערצער ױיעדיע אין

 פאישיזם אימפעריאליזם. פון בעל שטײנערנעם צום נאענט ערטער, הויכע די אין זײנען
 מוז זיך, ראטעװען צו ייד׳ דער אימפעריאליזם. פון פנים עקלהאפטסטע דאס איז

 אט װען אימפעראלזם. און פאשיזם פון שונאים אלע מיט פאראײניקן זיך דעריבער
 אומעטום. מאסן די — אים מיט און פארפאלגוגגען פאשיםטישע פון באפרייען זיך ײדן די
װעלן דאן׳ נאר און דאן, נאר װעח, צעשטערט װעלן געצן־בילדער שטײנערנע די

פילד בען
לעקטאר און אויטאר
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גאנטאר א. פװגעטא־לידעו און בויװ פע^ל א

 און ברױו פעקל א ליגט מיר פאר
 צוגע־ האבן בריװ די פאלקס־לידער.

 אנטי־ ײדישן פונעם אדרעס אויפן שיקט
 דער פון שילער די קאמיטעט פאשיסטישן

 זײ אויך שול. ײדישער טשערנאװיצער
 נײע די צוגעשיקט און פארשריבן האבן

 גע־ געשאפן זײנען װעלכע פאלקם־לידער,
 אין געזונגעז מ׳האט װעלכע און װארן

געטאס. פארשײדענע
 די סײ קינדער, די פון בריװ די סײ
 דאס און אײנם װעגן דערצײלן לידער
 אין לעבן שוידערלעכן דעם װעגן זעלבע,

 ״טראנסניס־ װיסטער דער אין געטאם די
 פאר־ האבן פאשיסטן די װאוהין טריע׳/
 הונדערטער אומגעבראכט און טריבן

 יעדער פאמיליעס. ײדישע טױזנטער
געשיכטע. בלוטיקע א שילדערט בריװ

 אויגן די פאר נאך שטײט איצט ביז
 דער קינדער, לעבנגעבליבענע די פון

 פארגעקומע־ דעם פון שוידער גרויםער
 קאנ־ דערצײלן צו שװער איז זײ און נעם,

 פײ־ אײגעגע זייערע װעגן זיך, װעגן קרעט
 זײ שרײבן דעריבער לײדן, און ניקונגען

 האבן זײ װאם אלץ, װעגן מערסטנטײל
 אומגעריכטער דער װעגן זיך, ארום געזען

 גע־ פלוצים איז זײ װאם פארװאנדלונג,
 פא־ די פון ארײגמארשירן מיטן קומען

 רבקה קלאם טן6 פון שילערן די שיםטן.
 טעג ערשטע די װעגן שרײבט שטאנגער

אקופאציע! דײטשישער דער פון
 די איבער ארום לויפן קױלערס ״די

 צו אלעמען טרײבן זײ ײדן. כאפן גאםן
 מיט זיך געזעגענען קינדער באן. דער

 ״מײ־ — :קולות זיך הערן ארום עלטערן׳
 מײן טויט: צום מען פירט קינדער ענ

 אזוינע טויט!״.״. צום מען פירט טאטענױ
 אפט. זײער פארגעקומען זײנען סצענעם

 גאנצן אונדזער אויםגעראמט האט מע ביז
 — געצײלטע זײנען צוריקגעקומענע ישוב״

 אונטער פון אנטלאפן זײנען װעלכע די,
ביקס. דער

:שטאנגער רבקה שרײבט װײטער
 װיי־ דער אין געטריבן אוגדז האט ״מע
 פאר־ איך האב װעג אויפן אוקראינע, טער

 מא־ מײן און שװעסטער צוױי מײנע לוירן
 װײטיק גרויס מיט געמוזט האב איך מע.

 קאל־ די מיט האבן דײטשן די װי צוקוקן,
 שװעס־ די מיט מאמע די געשלאגן בעם

 װעג• אויפן געבליבן זײנען זײ ביז טער,
 דערצײלט: שװארץ חוה שילערן די
 מיט שכן אוגדזער ארײן איז קעלער ״אין

 פרוי זײן געהרגעט מ׳האט — געװיץ א
 דא־ פון אנטלויפט — קינדער. די מיט

 װעט מען — געשריגען, ער האט — ׳עןנ
 אנגעהויבן האבן מיר שיםן״. באלד אײך

 געװאלט האט ער אז װײנען, שטארק
 מען ״האט שטוב, אין זיך צו ארײנגייץ

געשאםן״. אים
 אזוי זיצן מיר אזוי ״װי :װײטער און

 מײן קלאפט. מע װי מען הערט פארװײנט,
 אנגע־ זיך האבן מאמען מײן מיט טאטע
 זײנען מיר שיםן. צום געזעגענעז הױבן

 פון געשאסענע גאסן, די אויף געגאנגען
און מעגטשן ױנגע קינדער, — זײטן אלע

 צום צוגעפירט אוגדז האט מע אלטע.
א אײך מאכט געזאגט: און פלאץ גוטן

גרוב״.
 קינדער די דערצײלן בריװ םך א אין

 בוקא־ פון װעג שוידערלעכן דעם װעגן
 לער־ כײקע ״טראנסניסטריע״. קײן וױגע
 געגאנגען זײגען ״מיר אזוי: שרײבט נער
 קינ־ קלײנע טאג, א קילאמעטער 30

 די געפאלן. זײנען מענטשן אלטע און דער
 אײ־ מיט געשלאגן אונדז האבן זעלנער
 געקומען זײנען מיר נאהײקעם. זערנע
 מעת־ עטלעכע פעלד. קאזלאװער אויפן
 רעגן, אונטערן געלעגן מיר זײנען לעת

 טרײבן גענומען אונדז מען האט דערנאך
 געפאלן זײנען מיר מאלעװ. ביז װײטער

 געטראטן האבן דײטשן די גראז. אויפן
 קאר־ פארפוילטע איבער װי אונדז, איבער

 אונדז מען האט בײנאכט — טאפליעם
 ״אויפן — :געשרײ א מיט אויפגעהויבן
 דער צו צוגעפירט אונדז און ױדן־הױף!״

 האבן דײטשן די דניעםטער. פונעם בריק
 ניט דאבן רומענער די און געטריבן אונדז

 האט סוף כל סוף אריבערלאזן. געװאלט
 לאנג חדשים אריבערגעלאזט. אונדז מען

 צו שטאט פון געטריבן אונדז מען האט
 געוױסע א אױםגעטײלט אלעמאל שטאט׳

 װעג אויפן צעשאםן. און אונדז פון צאל
 געבליבן טויזנטער. אומגעקומען זײנען
אײנציקע״. מיר זײנען

 אװעק םוף כל סוף איז לערנער כײקע
פארטיזאנער. די צו

 דער־ בריװ די פון טײל גרױסער א
 אלע און געטא. אין לעבן װעגן צײלט

 דער דאנק א מיט זיך ענדיקן ברױו 24
 פאר םטאלינען דאנק מיטן ארמײ, רויטער

אױםלײזונג. דער
 געװארן געשאפן זײנען װאם לידער, די

 שוי־ די אט װעגן דערצײלן געטא, אין
 דא־ די אקופאציע. פון יארן דערלעכע

 אונדז צו דערגאגגען זײנען לידער זיקע
 האט מחבר אומבאװאוסטער דער װי אזוי,

געשאפן. זײ
 מענטשלעכער א אבער איז ליד יעדע

 װעגן דערצײלט ליד יעדע דאקומענט.
 אין ײדן די פון גורל אומגליקלעכן דעם

געטא•
:לידער די פון אײנע איז אט

כמארעס שװארצע
 װיסטע יאגן כמארעס שװארצע
 שטאט׳ דער פון בשורות

 דערהרגעט װי זײנען אלע
 מוט׳ דעם פארלירט אלץ

 אלע׳ פארגליװערט פנימער
 : שאלה די נאר פרעגן אלע

שװײגםטי דו און דאס קוקסט דו גאטענױ,

 געװארן׳ געװאר נאך נעכטן
 יאגן אונדז װעט מע אז

 װעגן װיםטע שװארצע די אויף
 פלאגן. און מאטערן

 שטראזן די אויף ליגן װידער
 גראזן. רויע עםן װידער

טויט! דער שוין בעסער ם׳איז גאטענױ,

 און בלאטעם אין אונדז יאגן מ׳װעט
מיםטן״ אין

 חלום א אין װי אונדז טרײבן מ׳װעט
װיסטן. א אין

 קלאגן, אלטע װײנען, קיגדער
 יאגן. װידער מען װעט מארגן

שװײגסט! דו און דאס װײסט דו גאטענױ,

װעל־ די׳ װעגן דערצײלט ליד צװײט א
 זײערע פון געװארן פארטריבן זײנען כע

 פרעמד דער אין זיך פלאגען װאס הײמען,
 קײן פון טרוימען ניט אפילו קאנען און

 :איז גורל זײער מצבה״. און ״קבר
 מען לײגט גרויםער א מאסן־גרוב א ״אין

רו״. צו אונדז

 מאשינען די ם׳יאגן ״ס׳לויפן,
 — צוג דער פײפט עס און

 דרינען׳ זיצן פאריאגטע מיר
בוג. דעם צו אונדז שיקט מע

 דניעםטער גרויםן פון בוג דעם צו
 גרום, א צו מיר שיקט

 שװעםטער, מײן פון מאמען, מײן פון
י באװאוסט אײך איז װאם

 פארטריבן אונדז הײמאט דער פון
 לאנד, פרעמדן א אין

 — פארבליבן ניט אונדז איז גארניט
שאנד. און קעלט הונגער׳

 מצבה׳ קײן קבר, קײן ניט
 ניטא׳ אונדז פאר איז
 גרויסער א מאסן־גרוב א אין

רו. צו אונדז מען לײגט

דא־ די קאמענטירן צו איבעריק ס׳איז
 פער־ איבעריקע אלע װי פונקט׳ ליד זיקע
 פון באקומען האבן מיר װאס לידער׳ ציק

 די פון טײל גרעסטער דער טשערגאװיץ.
 םױזשעט, א פארמאגט לידער דאזיקע

געשעעניש. קאנקרעטער א װעגן דערצײלט
 רעדט לידער טײל גרויםער א און

 װעגן קינד׳/ ״אומגליקלעכן דעם װעגן זיך
 ארום בלאנקעט װאס ״יתומהלע׳/ דער

אלײן״. ״גאנץ

יתומל דאס
 טאטן׳ א אמאל געהאט אויך האט ער
 מאמענױ׳ א געהאט אויך האט ער

 געשטארבן׳ שארגאראד אין זײנען בײדע
אט־א־דא. ליגן בײדע

 בעטל, אײגן אן געהאט אויך האט ער
 הײם, א געהאט אויך האט ער

 וױינט און ער ליגט אלײן גאנץ הײנט
לײם. פון פאל קאלטץ א אויף

 שנײען װײסע מיט װינט דער יאגט
 שטײען, יתומים פראםט דעם אויף

 קעלט װידער און פראסט װידער
װעלט. בײזע װיסטע׳ א און

***
 ײדעלע׳ װערן׳ עלטער װעםט דו אז און

 :לידעלע אינעם דערמאנען זיך זאלםטו
 ײדן טויזגטער פון

געבליבן. אײנער גאר

 שלעכטע דײטשןי אוי>
 — אומגערעכטע מערדער

 געקוילעט טאטן דײן
 געגעסן... מאמען דײן
 פארגעדענקען׳ עם זאלסט אוי,

 פארגעדענקען, עם זאלםט
פארגעםן! ניט קײנמאל

 צענדליקער װערט טעמע דאזיקע די
 כא־ אײניקע זײנען אט װארעאירט. מאל

 צוגעשיק־ די פון נעמען ראקטעריסטישע
!לידער טע

 טראנסגיםטרער אונדזער איז ״דאס
 קראנקען־ מײדעלעם דעם ״איבער לעבן׳/

 יתומה־ שארגאראדער ״דאם בעטעלע׳/
 יתומל״, ״דאס צײט״, שװערע ״די לע״,
 מײן נאך בענק ״איך פרעמד״, דער ״אין

 ״דאס כמארעם׳/ ״שװארצע הײם־שטאט״,
געטא־לעבן״.

 געװען פאפולער זײנען לידער אלע
 אין װערן געזונגען פלעגן און געטא׳ אין

 א אין קינדער־װיגעלע, בײם שטיל׳ דער
 זיך האבן עס װאו צימערל, פינצטער קלײן

 געצײלטע בלויז מענטשן. 15־ 12 געפונען
 גע־ און געזונגען האבן װעלכע די׳ פון

געבליבן. לעבן זײנען לידער׳ די שאפן
 פארלוירגקײט אומקום, װעגן נאר ניט

 אין געזונגען מען האט הילפלאזיקײט און
 אז געגלױבט, אויך מען האט דארט געטא׳
 באפרײאונג, פון שעה די קומען ס׳װעט

 װעט ארמײ״ רויטע שטארקע ״די אז
 םטאלין אז פארשקלאפטע, די אויסלײזן

 צערעכע־ זיך און פאלקן זײנע שיקן װעט
 די אז װאנדאלן, היטלערישע די מיט נען

 די פאר נעמען נקמה װעלן פארטיזאנער
 װעגן ליד די און קרבנות אומשולדיקע

אזוי: זיך זינגט פארטיזאנער רויטן דעם

 טוט מע װײל קעמפן׳ ניט גײ איך
רופן, מיר

 פאראן. ניט מורא קײן איז מיר בײ
 װיל מוטיק און שלאכט אין גײ איך

קעמפן, איך
פארטיזאן. רויטער דער בין איך װײל

 לאנד טײער מײן געװאלט האט איר
באצװינגען,

 זײן, שקלאפן זאלן מיר געװאלט האט איר
 ניט קײנמאל דאם װעט אײך אבער

געלינגען,
 רויטער דער װארט עס ליגט, עס

פארטיזאן.

 גע־ געשאפן אויך שוין זײנען איצט
 װעגן באפרײאונג, דער װעגן לידער װארן
 געבראכט האט ארמײ רויטע די אז דעם׳

לעבן. דאם געשאנק א פארמשפטע די

 זונען־שײן, די לײכט ״װידער
 װעלדעה גרינען װידער

 — איבעראל איצטער פרײהײט
פעלדער. און שטעט די פרײ

 ארמײ רויטע די אונדז האט באפרײט
 נעכט פינצטערע די פון

 װײ. װינד־און גאנצן פונעם
קנעכט״. קײן מער זײנען מיר
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$?לןאמיטעס אנטיפאשיסםישן יױישן אין באזוך א

 קאמיטעט. אנטיפאשיסטישן ײדישן פון אפיס אין אלץ קומט עס װער
 װאס קײבלם די — מײדלעך. העברעאיש־רײדנדיקע צװײ די —

װעלט. דער פון זײטן אלע פון אן קומען

גאלדבערג צ. ב. פון
מאםקװע פון קײבלגו־אם ספעציעלע

 דעם אין נאבמיטאג א פארברענג־עגדיק
 קא־ אנטיפאשיםטישן ײדישן דעם פון אפים

 גע־ איז צען קראפאטקינא אויף מיטעט,
 דעם אט אפילו אז פילן, דיך מאכן צו נוג

 פאר־ סאװעטן אויםערן פרײנט קאמיטעטס
 װיכטיקײט, זײן ניט פארשטײען באנד
 אין זײנע ראל פארגרעםערטע די אדער

 אויסלאנד אין לאנד. אין דא אלגעמײן
 אז אײנדרוק, פאלשן דעם מען האט
 שרײ־ פון בלויז באשטײט קאמיטעט דער
 שרײבער ריכטיק. גיט איז דאס בער.

 קא־ דעם אין אנטײל אקטיװן אן נעמען
 דא אנטײל אזא נעמען זײ װי מיטעט,

 פי־ אקטיװע די באװעגונגען. אלע אין
 קא־ אנטיפאשיםטישן דעם אין רערשאפט

 אלער־ פון מענטשן אײן שליסט מיטעט
פראפע־ געלערנטע, :שטרעבונגען לײ

 םא־ דעם פירעד, טרײד־ױניאן סיאגאלן,
 אינדוסטריא־ פאר עקװיװאלענט װעטישן

 און זאװאדן פון דירעקטארן די — ליםטן
 בא־ רעגירונגס־באאמטע, הויכע פאבריקן,

 קא־ א — ענדלעך און מוזיקער, רימטעי
 דער אין ניטא אינגאנצן איז װאס טעגאריע,

 — אקטױויטעט ײדישער אמעריקאנער
 ראנג• הויכן א פון מיליטער־מענטשן

 שלמה וױ קיגםטלער־מיטגלידער, אלע
 בערגעלסאן, דוד פעפער, איציק מיכאעלס,

 װאםילי ערענבורג, איליא מארקיש, פרץ
 דער אין גוט־באקאנטע די און גראסמאן

 פונעם מיטגלידער װיםנשאפט פון װעלט
 סאװע־ די צװישן גרעסטע די קאמיטעט,

 א. פראפעסאר װי װיסנשאפטלייט, טישע
 איג־ פיזיקאלישן פון דירעקטאר פרומקין,
 אקאדע־ אלםאװעטישער דער פון סטיטוט

 לענין־ פון טרעגער און װיםנשאפט פון מיע
 אנטיפאשיםטישער יידישער דער ארדען.

 מיטגלי־ זעכציק פון באשטײט קאמיטיעט
 זי־ פון באשטײט פרעזידױם דעם דער.
 װעל־ מיכאעלס, ניט מיטגלידער. בעצן
 פעפער, ניט און פארזיצער דער איז כער
 פון ארט אויפן םעקרעטאר, ,דער איז װאס

 קריגן עפשטײן, שכנא פארשטארבענעם
 א אוויעק גיבן זײ כאטש געהאלט, קײן ניט
 פארן ארבעטן די אין טאג יעדן שעהן סך

 סטעף דעם ארײנרעכנענדיק קאמיטעט.
 פר ארגאן דער איז װאם ״אײניקײט׳/ פון

 קאמיטעט דער פארמאגט קאמיטעט, נעם
 פערמאנעגטן זײן אויף פערזאן אכציק
 אין אויך ארבעט קאמיטעט דער סטעף.

 דעם מיט מיטארבעטערשאפט נאענטער
 האט, קאמיטעט דער ״עמעס״. פארלאג

 אין פאפיר׳ אין מאנגל אויפן געקוקט ניט
 קא־ געקויפט מלחמה, דער פון צײט דער

 שריי־ סאװעטישע ײדישע אלע פון פיעם
 יידי־ אימיגרירטע די ארײנגערעכנט בער,

 געניגנדיקן א זײ געבנדיק שרײבער, שע
 מאטע־ סך א און עקזיסטירן, צו געהאלט

 געדוארז אפגעדרוקט זײנען זײערע ריאלן
 איצט, אפילו לענדער. אנדערע אין אויך

 ביז װענדראװ, זיבעציק־יאריקן דעם פון
 װערגי־ פינף־אוךצוואנציק־יאריקז דעם
דירעקט שרײבער ײדישע פארדינען לים,

 קא- פרנעם חױנה זײער אומדירעקט אדער
 און ״אײניקײט״ דער פון אדער מיטעט,

 הונדערט איז געהאלט דאם ״עמעס״.
 א אויף געשריבן זייטל׳ א פאר רובל

 ברעגגט אופן אזא אויף שרײב־מאשין.
 םומע די ארטיקל צען־זײטיקער א ארײן

 צו גיענוג זײנען װאס דאלאר, טויזנט פון
װאכן. צװײ לעבן

 ײדישער דער װאם צײט, דער אין
 אויף האט קאמיטעט אנטיפאשיסטישער

 אל- אן פון אױפגאבן די געגומען גיט זיך
 איז קאמיטעט, ײדיש־םאװעטישן געמײגעם

 םא־ פונעם ײדן די אז פאקט, א אבער
 פו־ פירער די אגערקענען עװטן־פארבאנד

 זייערע װי קאמיטעט, אנטיפאשיםטישן נעם
 װענדן זײ װעלכע צו פיר־ער, נאטירלעכע

 און גרויםע פראבלעמען, אלערלײ מיט זיך
 ריגע אין געװען בין איך װען קלײנע.

 געקומען אים צו ,איז פעפערן איציק מיט
 דער מיט פארבינדונג אין דעלעגאציע א

 אין קולטור־הויז ײדישן א פון גרינדונג
 קלענערע די אין גראד אבער שטאט.

 אײנ־ מען קען לעבן, פערזענלעכן פון זאכן
 דעם צו פאלק פון אינטערעס דעם זען

 איך האב דא קאמיטעט. אנטיפאשיםטישן
 קאמײ פון װארט־צימער אין אנגעטראפן

 איך װען נאכמיטאג, געװיםן א אין טעט
 גע־ איז װאם פרױ, א געווען, דארט בין

 פלימע־ איר װעגן אויסצוגעפיגען קומען
 פופצן איז װעלכער פאדים, דאדיק ניק

 ״אר־ םטאלינס אין געװארן דערמאנט מאל
 ארדנם זיבן האט װעלכער טאג״, פון דער
 װיל, זי ארמײ. דעד אין אלץ נאך איז און
 אין היעלפן איר זאל קאמיטעט דער אז

 זאל ער כדי דעמאביליזאציע, שנעלער זײן
 זעכצן־ א לערנען. זײן פארזעצן קענען

 פוילן, פון שטײנפעלד, ראזע מײדל יאריקע
 דער אויף ניט קײנעם שוין האט װעלכע
 קיין װערן רעפאריאירט ניט װיל װעלט,
 זאל קאמיטעט דער אז װיל זי פוילן,

 א איז אט און דא. ערגעץ באזעצן זי
העברעאיש־ צװײ :פאל פאטעטישער

 פון גארדאן, שולמית לעך,Tמי רײדגדיקע
 פון קװאטקאװםקי רעגינא און שאװעל

 װאם דעם, צוליב שפיטאל, אין ביידע לאדז,
 געװארן אפגעפרוירן זײנען פיס זײערע

 קאנצענטראציע־לאגיעד, נאצישן א אין
 אײנס — נאטיץ־ביכער געבראכט האבן

 א — צוױיטע דאם לידער, מיט בוך א
 לידער די כאטש צײכענונגען. מיט בוך

 אפגע־ פעפער האט אנפאנגערישע, זײגען
דערמוטיקן צו כדי לידער, צװײ קויפט

 פון אײגע גענומען האט און דיכטערין די
 דורך מאלערם. באװײזן צו צײכנונגען די

 מיר האבן זײ מיט געשפרעך פון צײט דער
 פרויען יידישע אכציק אז אױםגעפונען,

 דעם אין לענדער אײראפעאישע זיבן פון
 פינ־ קינםטלעכע באדארפט האבן שפיטאל,

 אז און פיס, און הענט די אויף גער,
 מאטע־ קיגסטלעדישע גענוג גיטא ם׳איז
 אנטיפאשיס־ דער םארט. דעם פון ריאלן

 פאר־ א געשיקט האט קאמיטעט טישער
 און מתנות מיט שפיטאל אין טרעטער

 אונטערגענומען זיך האבן פרויען ײדישע
 צו כדי מעגלעך, װאם מיט העלפן צו

 קינסט־ פון פארזארגונג די פארשנעלערן
קרבנות. די פאר גלידער לעכע

גע־ מען האט צימער צװײטן א אין
 װעלט, פון,דער טײלן אלע פון קײבלם װיזן
 טאג־צוױי א מיט אנגעקומעז זײנען װאם

 תל־ פון קײבל אײן — זײ צװישן פריער,
 די אנאנסירט ם׳װערט װעלכן אין אביב,
 פאר קאמיטעט עקזעקוטױון פון נעמען

 איך סאװעטן־פארבאנד. מיטן פרײנטשאפט
 נעמעז, באקאנטע םך א באמערקט האב

 נעמען די זיך געפינען עם װעלכע צװישן
 מא־ בובער, מארטין רמז, קאפלאנסקי, פון
 דר. ראווינא, ברזלי, יהירי, שוחט, ניא

קרוק•
 בעט םאפיא, פון קײבל, אנדער אן

 קאמי־ אנטיפאשיםטישן בולגארישן דעם
 ערענבורג, איליא פון גאמען אויפן טעט

 און מאטעריעלער דער װעגן איגפארמאציע
 סא־ אין יידן די פון לאגע קולטורעלער

 ךי פון — באזונדערם װעטן־פארבאנד,
 קײבל דריטע א ביראבידזשאן. אין ײדן
 פון אונטערגעשריבן בוענאס־אײרעס, פון
 ארײנ־ בעט ער װעלבער אין פרײדקעס, מ.

 צװישן ■קאנטאקט נעעגטערן א צושטעלן
 פון ײדן די מיט ײדנטום םאװעטישן דעם

 אמ־ פון — קײבל פערטע א ארגענטינע.
 עם װעלכן אין גױ־יארק, אין בידזשאן

 לאנ־ א װעגן באריכט א אפגעגעבן װערט
 אויף װאלדארף־אסטאריא, אין טשעאן
 בא־ א געװארן אגגענומען איז עס װעלכן
 פאר דאלאר מיליאן צװײ שאפן צו שלוס

 יתױ סטאלינגראדער און ביראבידזשאנעד
 דאס אבער פוילן, פון — פינפטע א מים.
 װעלט די איבערצײגן צו גענוג זײן װעט
 םאוועטישע דאס װאם אינטערעם דעם װעגן

 אנטיפאשיםטישן דעם אין האט ײדנטום
קאמיטעט.

 ײדישן פונעם דערגרײכונגען געװיםע
למשל, װי, קאמיטעט, אנטיפאשיסטישן

 מיכאעלם פון באזוך היסטארישער דער
 ארוים־ דאם אמעריקע, אין פעפער און

 דעם דורך בוך״ ״שװארצן פונעם געבן
 ײדישן דעם מיט אינאײנעם קאמיטעט

 קא־ און,דעם לאומי ועד װעלט־קאנגרעם,
 און װיםנשאפטלער שרײבער, פון מיטעט

 װעלכן םון מאנוםקריפטן די קינםטלער,
 אויף לאנג פון שוין זיך געפינען עם

 נירענ־ אין פאשיסטן די פון משפט דעם
 גאג־ דער באקאנט שוין זײנעז — בערג
 טעטי- אנדערע די צװישן װעלט. צער

 קאמיטעט, אנטיפאשיםטישן פונעם קײטן
 דער איז באקאנט, גענוג ניט זײנען װאם

 אין האט קאמיטעט דער װאס בײשפיל,
 געמאכט באקאנט מלחמה דער פון משך
 ײדישער פון פאקט ,דעם װעלט דער פאר

 ײדישן דעם אױפװעקנדיק העלדישקײט,
 סאלדאטן ײדישע שטאלץ. נאציאנאלן

 ם׳זיינען בריװ, טױזנטער געקראגן האבן
 חודש־ רובל מיליאן דרײ געװארן געשאפן

 דער מתנה יידישע םפעציעלע א װי לעד
 גיע־ געזאמלט זײנען עם ארמײ; רויטער

 נאצי־גרויזאמ־ פון ארכיװן גרויםע װארן
 פון גרינדונג די ;ײדן ,די קעגן קײטן
 געפינען צו בױרא מלחמהדיקער נאך דער

 צוגע־ װערט איצט קרובים. פארלארענע
 ײדן פון אנטייל דעם וועגן בוך א גרײט

 מאטע־ די קאמפן. פארטיזאנישע די אין
 צװישן נאר ניט געזאמלט ווערן ייאלן

 פאר־ ניט־ײדישע צװישן אויך נאר ײדן, די
 וועגן דערציילן וואם פירער, טיזאגישע

 קאפיטלען בריגאדעס, זײערע און ײױ
 ברי־ פארטיזאנישע םפעציעל־ײדישע װעגן

אאז״װ. העלין, אינדיװידועלע און גאיעם
גע־ װערן עם װען צײט דער אין

 בארא־ פאר קומען «ײלה די טא ןשריב
 קאמי־ אמעריקאגער דעם צװישן טונגען

 װיםנ־ און קינםטלער שרײבער, פון טעט
 אנטיפאשיס־ יידישן דעם אין שאפטםלער

 פאראײניקטער א װעגן קאמיטעט טישן
 יערלעכן א ארױםצוגעבן אנשטרענגונג

 א מאםקװע, און נױ־יארק פאר אלמאנאך
 אמביציע־ אן זייטן, מער אדער טויזנט

 פון יידן ארײן געמט וואם פראיעקט׳ זער
 העל״ יידישער װעגן בוך א לענדער, אלע

 דעם װעגן דערציילן װעט וואם דישקײט,
 די קעגן קאמף אינעם אנטײל ײדישן

 אונטערגרונט וועגן ארמײעז, פאשיםטישע
 רײדנדיק לענדער. אלע איו פארטיזאנעז

 אנטיפאשיםטישן פונעם פירער די מיט
 מען פילט מאםקװע, אין דא, קאמיטעט

אנטיפאשים־ דער :פאקטן צװײ זיכער
 קאמף דעם ניט רעכנט קאמיטעט טישעד

 פאר־ פארענדיקט. פאר פאשיזם קעגן
 קאמף גרויםן א איץ זעט ער קערט,

 דאם אײן ער זעט צװײטנס, ; פאראױם
 ײדישן דעם צװישן אײגיקײט צו שטרעבן

 קאאפע־ פאר װילן װאקסגדיקן א פאלק׳
 װעג דעם איך זע פערזענלעך ראציע.

 אלץ ײדנטום װעלט פאראײניקטן א צו
קלערער. און קלערער
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)5 דיט פון (שלום

 סיס־ םפעציעלז א אנװענדן מוזן פלעגן
 קרעמאטאר־ אין זײ פארברענען פון טעם
 ארונ־ געװײנלעך אויװן אין פלעגן זײ ;ױם

 אונ־ ״קאנאדער״ פון גופים צװײ טערלײגן
 די ״מוזולמאנער״. פון גופים דרײ טער

 אוים־ בײם געארבעט האבן ״קאנאדער״
 אנ־ די פון פעקלעך די םארטירן און לאדן

 זײ האבן דערפאר און קרבנות געקומענע
 צו בעסער זיך מעגלעכקײט די געהאט

 דורכשניטלעכע די אײדער דערנערן
 צום פארמשפטע די שקלאפךארבעטער,

 אפיציעלע אין אפילו פלעגן װאם טויט,
 חהק־ מיטן װערן אגגערופן דאקומענטן

 האבן עם אויב ״מוזולמאנער״. נאמען
 די מען פלעגט ״קאנאדער״, אױסגעפעלט

 זשאלעװען׳ גישט פארברענען פארן מתים
פעטס״ מיט זײ באגיסן און

 גע־ אשװיענטשימער די פון ארבעט די
 די דורך װערן באנוצט פלעגט פאנגענע
 אונטער־ אינדוםטריע דײטשישע גרעסטע

 גע. ״אי. מעכטיקע די זײ צװישן נעמונגען,
 שו־ עט ״םימענם און פארבנאינדוסטריע״

קערט״.
עקספערימעגטן׳ ״װיסנשאפטלעכע״ די

 די אויף אדורכפירן פלעגן דײטשן די װאם
 נישט און ײדן געפאנגענע אומגליקלעכע

 פון דבר שם א הײנט שוין זיעען ײדן
 אין םאדיזם. אומגלײכלעכן נאצישער

 גרעםטער דער געװען איז אשװיענטשים
 עקספערימענטאלע אזעלכע פון צעגטר

 דער פלעגט ײדן צענדליקער ״שפיטאלך.
 אײנ־ קלײן ד״ר שטורמפירער הויפט

 שטו־ צו כדי נאפט און בענזין שפריצן
 דײט־ פון פאלן די אין קרענק די דירן

 מאכן זיך פלעגן װאם סאלדאטן, שישע
 אװעקגע־ כדי אײנשפריצונגען אזעלכע

 פראנט־ליניע. דער פון װערן צו שיקט
 טי־ פון באקצילן אײנשפריצן מ׳פלעגט

 מערב־איירא־ פון גרופן באזונדערע פום
 מזרח־אײראפעאישע און ײדן פעאישע

 גרופע װעלכע אויסצוגעפעען, כדי ײדן,
 דער קעגן װידערשטאנדפעאיקער איז

 אוגטערשטור־ דער קרענק. שרעקלעכער
 םפע־ זיך פלעגט קעניג ד״ר מער־פירער

 עלעק■ דעם אדורכפירן אין ציאליזירן
 צענדליקער פון מוח דורכן שטראם טרישן
 מנובל דערזעלבער ״פאציענטן״. ײדישע

 אמפו־ פלעגט מענטש פון געשטאלט אין
 ױנגע פון פים און הענט געזונטע טירן

 פון הויפט־דאקטאר דער מענטשן.
 ענ־ הויפט־שטורם־פירער אשװיעגטשים,

 אויםצו־ נטי׳ה א געהאט האט דרעםס
 האבן װאס געפאנגענע, די אויף פרואװן

 מאגן־ פים, די אויף געהאלטן קוים זיך
 ״וױםנ־ באזונדערער א אין אפעראציעם.
 מען פלעגט אפטײלונג״ שאפטלעכער

 ױנגע 500 ביז 400 פון האלטן שטענדיק
 אדורכפירן זײ איבער מ׳פלעגט און פרויעז

 אפערא־ גינעקאלאגישע עקספערימענטאלע
 פאררעכנט אויך האט מען װעלכע צו ציעם,

 םפע־ א קרעבס. דעם פארפלאנצן דאס
 אײנגעפירט איז רענטגען־אפאראט ציעלער
 אדורכצופירן אויף בירקענױ אין געװארן

 נאך מענער. ױנגע אויף סטעריליזאציע
 געװײנלעך פלעגט סטעריליזאציע דער

 מען װאס קאסטראציע, די קומען ערשט
 איז געװײנלעך ראטעס, אין מאכן פלעגט

דײטשע אפעראציעס. באזונדערע פיר

 געשטאנען זײנען פירמעס פארמאצעוטישע
 ״עקםפערימענטאלע די מיט קאנטאקט אין

 פרע־ נײע זײערע צװישן און שפיטאלן״
 ״באצי־ די אויף אויסצופרואװן פאראטן
 אי־ האבן װאס אומגליקלעכע, די ענטן״.

 עקספערי־ סאדיסטישע די בערגעלעבט
 װערן אװעקגעשיקט באלד פלעגן מענטן

אוױונם. גאז די אין
 אשוױענטשימער די פון מאסנטויט דער

 מאלאריע טיפוס, הונגער, פון געפאנגענע
 שלאגן מערדערישן פון קרענק, אנדערע און
 פאמעלעך צו געװען איז מאטערן און

 מאסנ־ די ״העררעך. דײטשע די פאר
 זײ פאר זײנען שיסן דורך עקזעקוציעם

 פראצע־ פאמעלעכדיקע צו א געװען אויד
 ״װיםנשאפטלעכער״ ערשטער דער דור.

 דאם געװען איז מאסנמארד פון מעטאד
 הארצן׳ אין פעגאל מיט נאדל א ארײגשטעכן

 אין נאד געװארן פראקטיצירט איז װאס
 מוזיקערין פוילישע די .1943 פרילינג

 גע־ האט װאם קראקע, פון םאסנאװםקא
 מארד־ דעם נעבן צימער א אין ארבעט

 װײ־ דאס הערן פלעגט לאבאראטארױם,
 רוצח׳ ״דו :פארמשפטע די פון געשרײ

.<״פרוי א מיט קינד א אויך דאך האםט דו  
 שטעסל, דײטש״, ״פאלקס אײנציקער אײן

 האט אפיציר, פוילישער געװעזענער א
 פענאל־ אזעלכע טויזנט אכצן אדורכגעפירט

מארדן.
 געמאכט זײנען 1941 האבסט אין

 ערשטע די אשװיענטשים אין געװארן
 אויף דערשטיקונג גאז מיט עקםפערימענטן

 געפאנגענע. סאװעטישע הונדערט עטלעכע
 אויפגעשטעלט שוין איז 1942 פרילינג אין

 מיט קרעמאטארױם ערשטע דאם געװארן
 הימ־ פון װיזיט דער נאך קאמער. גאז א

 מען יהאט יאר זעלבן פון זומער אין לערן
 נאך בויען צו אנגעהויבן אײלעניש אין

 מיט קרעמאטארױם דריט א און צװײט א
 דער־ פײערלעכער דער צו קאמערן. גאז

 ספעציעל אראפגעבראכט מען האט עפענונג
 צערעמאניע די בערלין. פון געסט הויכע

 טויזגט אכט פארברעגעז און פארגאזן פון
 אין חן אזא געפונען האט ײדן קראקעװער

 האבן װאס געםט, הויכע די פון אויגן די
 פון פענצטערל א דורך צוגעקוקט זיך

 פול אװעקגעפארן זיינען אז זײט״ דער
 אשװיענ־ פון פירער די פאר שבחים מיט

 שוין האבן 1943 אין לאגער. טשימער
 קרעמאטארױמם און אויװנס גאז דרײ אלע
 מארד דער פאר קלײן צו ארויםגעװיזן זיך

 אויסגעבויט זײנען עס און פראדוקציע
 טויט־פאבריקן. אזעלכע צװײ נאך געװארן

 מען פלעגט צוזאמען קאמערן גאז אלע אין
 אײן איז מענטשן טױזנט 5 ביז דערשטיקן

 קרעמאטארױמס די װאס מער נישט שעד״
 אזויפיל אויפנעמען געקאנט נישט האבן

 העכסטע די פלעגט דערפאר און מאטעריאל
 פער־ טויזנט 24 דערגרײכן ״פראדוקציע״

 גאז די האבן 1944 אין טאג. א זאנען
 און טאג געארבעט אויװגס און קאמערן

 פלעגן רויך און פײער פון זײלן נאכט.
 צװײ אויף קרעמאטארױמם די פון שלאגן

. ד-ויך דער אין מעטער פיר ביז . .
 געארבעט האבן קרעמאטארױמס די

 דײטשע די ברענשטאף. אלם גאז מיט
 דערלאזן׳ געקאנט ניט האט שפארזאמקײט

 אפילו אומזיסט ברענען זאל גאז דער אז
 קרע־ די פון פלעגט מען שעה. אײן אויף

טעלעפא־ אפט בירקענוי אין מאטארױמם

 ו״ ״אשװיענטשים ״שטאמלאגער״ אין נירן
 םעלעקציע, א אדורכפירן תיכף זאל מען
 ״ברענ־ קײן אױםפעלן נישט זאל עם כדי

. .מאטעריאל״ .
 באשטימטע טויט צום גרופן קלענערע

 ארײנצו־ געלוינט נישט בכלל זיך האט
 פלעגט מען קאמערן. גאז די אין פירן

 אױטאבום, םפעציעלן א אין ארײנפאקן זײ
 רער• א דורך ארײנגעקומען איז גאז װאו
 עק־ אזא בײ פלעגט ארנדט שאפער דער

 און אויטאבום פון אראפשפרינגען זעקוציע
 די זיך ״זאלן שמײכל א מיט דערקלערן
 אינעװײניק״... בראטן דערװײל טײבעלעך

 פאמעלעך צו ׳האבן קרעמאטארױמם די װען
 מתים פארגאזטע מאסן מען האט געארבעט,

 אויסגעלײגט אויף גריבער אין פארברעגט
 געפירט האבן װאם באנען, די צו האלץ.

 צוגעטשעפעט זײן פלעגן ײדן אונגארישע
 אומ־ די װאס האלץ, װאגאנען צװײ צו

 אלײן מוזן פלעגן פאםאזשערן גליקלעכע
 שײטער־ אויף אױסלײגן און אויסלאדן

 זעלבער דער אין אליין. זיד פאר הויפנס
 און קינדער לײט׳ אלטע מען פלעגט צײט

 אין ארײנװארפן לעבעדיקערהײט קראנקע
. גריבער ברענענדיקע די . .

 די בײ געארבעט האבן װאס ס. ס. די
 פלעגן קרעמאטארױמם און אוױונם גאז

 האלבן א פון צוגאב־פארציעם באקומען
 װאורשט פונט פערטל א און מילך ליטער

 ארבעט. ״אויסשעפנדיקער״ זײער פאר
 אײנגעארדנט געװען איז קרעמאטארױם אין

 און זײ. פאר בופעט פײנער םפעציעל א
 טרעפן 1944 אין שוין זיך פלעגן דאך

 באקומען האבן װאס לײט ס. ם. פון פאלן
 פאל א אפילו און נערװךצערודערונג א

 בײ געװארן משוגע איז װאם אײנעם פון
 ארײנ־ אלײן באלד טאקע און ארבעט דער

קאמער. גאז דער אין געװארן געװארפן
שפארזאמ־ סיסטעמאטישקײט׳ דײטשע

 זיך האבן ״ארדנונג״ פאר חוש און קײט
 דער פון טויערן די בײ געענדיקט נישט

קרעמאטארױם. פון און קאמער גאז
 רענצלעך׳ מיט מאגאזיגען 35 גאנצע

 זאכן אנדערע און װעש שיך, קלײדער,
 אנ־ זײן תמיד פלעגן פארגאזטע די פון

 װאס באךפראכטן, די לויט געשטאפט.
 גע־ האט קאמיסיע םאװעטיש־פוילישע די

 פון מען האט אשװיענטשים, אין פונען
 גאג־ דײטשלאנד קײן ארויסגעפירט דארט

 קלײדונג ברילן. מיט װאגאנען צװײ צע
 װאגאנען. 240 געװארן אװעקגעפירט איז

 געקליבענער מיט װאגאגען io ספעציעלע
 אװעקגעשיקט מען האט װעש און קלײדונג

 אין גאטא שטאט אוניװערםיטעט דער אין
 פון כלות די פאר מאגאזינען באזונדערע

 אפיציעל האבן װאס לײט, ם. ס. די
 אויםשטאטטונגס—ברויטע ס. ״ס. געהײםן
 אשװיענ־ אין געפונען האט מען לאגער״.

 פרי־ פון באשטעלונגען שריפטלעכע טשים
 צו אינסטיטוציעם און פערזאנען װאטע

 צװישן חפצים׳ ספעציעלע אויף ס. ם. די
 בריװ א אין . . . קינדער־װעגעלעך זײ

 אנגעזאגט, אים דײטשקע א האט מאן צום
 פארבלוטיקטע אויך שיקן מעג ער אז

 אויס־ דאך עס קען מען ״װײל זאכן,
. װאשן״ . .
 איז אפאראט רענטגען םפעציעלער א

 מאגאזינען, די אין אװעקגעשטעלט געווען
 עם צי קלײדונג׳ די אדורכצולײכטן כדי

גאלד, ארײנגענײט דארט נישט זיך געפינט
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 צענ־ פאר א באנקנאטן. אדער דיאמאגטן,
 קרע־ אין געארבעט האבן דענטיסטן דליק

 צײן גאלדענע ארויםציען בײם מאטארױמס
 זאכן די םארטירן בײם מתים. די פון
 אײנגע־ געװען איז דערמארדעטע די פון

 שנעלערן צום פאם טראנסמיסיע א שטעלט
 די אין װי מאטעריאל, דעם דערלאנגען

פאבריקן. מאדערנסטע
 אויםנוצן װעגן פאקטן זײנען אט און

 בױמאטעריאל אלם גופים מענטשלעכע
 דער אין אינדוםטריע. דײטשער דער אין

 יהאט אשװיענטשים אין פאבריק גארבער
 געפונען קאמיםיע םאװעטיש־פוילישע די

 װאם פרויעךהאר מיט אנגעפילט זעק 293
 דער לויט קילאגראם. 700 געװאויגן האבן

 דאזי־ די מען האט עקספערטן פון שאצונג
 פרוי־ 140ססס, בײ אראפגענומען האר קע
 גע־ אויך האט ארמײ רויטע די . . . ען

 האר, םארטירטע מיט זעק סטאנדאר פונען
 געװען זײנען װאם זאק, א אין קילא 20 צו

 פאב־ די אין װערן צו אפגעשיקט גרײט
 מאטראצן. און קאלדרעס פילץ׳ פון ריקן

 געפונען אויך מען האט אשװיענטשים אין
 פאר אויםנוצן װעגן באװײזן קאנקרעטע

 די פון בײנער די צװעקן אינדוסטריע
 אויסגעשטעל־ געפונען האט מען קרבנות.

 דער פאר אװעקצושיקן אויף פראכטן טע
 אי־ סופערפאספאט אויף ״שטרעם״ פירמע

 600 מיט טאן ii2 :(געבדי טאן 112 בער
 . . . בײנער מענטשלעכע קלײנע קילא)

 אז אויסגעפונען, אויך האט קאמיםיע די
 אוים־ מען פלעגט בײנער מענטשלעכיע פון

 פון אש דאם סטאליארעם. פאר קלײ קאכן
 װי פונקט מען פלעגט פארברענטע די

 צו באנוצן מײדאנעק און טרעבלינקע אין
 עס פלעגט מען פעלדער׳ די באמיסטיקן

פאבריקן. כעמישע אין אװעקשיקן אויך
 דעפארטירטע די פון מאטערנישן די

 רא־ אזוי געװען זײנען אשװיענטשים קײן
 זיך זאלן זײ אז אויסגעטראכט, פינירט

 אוים־ אן װי טויט דעם װינטשן אלײן
 ײדישע טויזנטער צענדליקער לײזונג.
 פון משך אין מען האט אונגארן פון פרויען

 אין איבערגעלאזט חדשים דרײ ביז צװײ
 אײ־ קעפ, אפגעגאלטע מיט נאקעט, גאנצן

 די אין אװעקגעשיקט זײ האט מען דער
 אוים־ אויך פלעגן דײטשן די קאמערן. גאז

 ארײנצונארן אזוי װי מיטלען טראכטן
 טראנס־ גרעםערע װאס אשװיענטשים קײן

 טשע־ די װידערשטאנד. א אן ײדן פארטן
 מען האט טערעזיענשטאט פון ײדן כישע

 װאוינען צו דערלויבט חדשים עטלעכע
 געי און ״פאמיליען־לאגערך אין צוזאמען

 קרובים, זײערע צו בריװ שרײבן זײ הײםן
 געזונט. זײנען זײ און גוט זײ גײט עם אז

 טראנם־ געפאדערטע אלע װי ;אכדעם
 אנגע־ זײנען ײדן טשעכישע פון פארטן
 משך אין פארגאזט אלע מען האט קומען׳

 פער־ טויזנט פיר צו צײט׳ קורצער א פון
 מען האט ײדן גריכישע . . . טאג א אןז

 רוב פי על אשװיענטשים קײן פארנארט
 קאלאני־ ערד פון פראפאגאנדע א דורך

 אײג־ האבן ײדן גריכישע סך א זאציע.
 צוגעזאגטע די פאר סומעס גרויםע געצאלט

 גריכישע צענדליק עטלעכע חלקים. ערד
 אשװיענטשים אין דײטשן די האבן רבנים

 באראק, םפעציעלן א אין אװעקגעזעצט
 מעגלעכקײט די געגעבן זײ האט מען װאו

 זײ מען האט דערנאך תורה. לערנען צו
 אפעל אן אונטערצושרײבן אונטערגערוקט

די װארפן זאלן זײ ײדן׳ גריכישע צו
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 זיך קומען און פארטיזאנער־אפטײלונגען
 גריכישע די קאלאניעס. די אין באזעצן

 קײן נישט געקענט נישט האבן וואם ײדן,
 שפראך׳ םלאװישע שום קיין נישט דייטש,
 די צװישן הילפלאזםטע די געװען זײנען

 אומ־ זײנען און אשװיענטשים אין קרבנות
לעצטן. צום ביז כמעט געקומען
 לעבן בײם גיהינום דאם האט דאך און

 פיז בלאט אײגן אן אויך אשװיענטשים אין
 דער אין ארײנגײן װעט װאם העראאיזם,

 מענטשלעכן אומבאזיגבארן פון געשיכטע
 פרוי׳ ײדישע א האט 1943 אין גײסט.
 האט שילינגער מאן ם. ם. דער װעמען

 געװארפן נאקעט׳ אויםטאן זיך געהײםן
 רע־ זײן ארויסגעצױגן אים, אויף זיך

 אגדערע די דערשאסן. אים און ־ואלװער
 האבן גרופע דער פון פרויען ײדישע

 אנגעפאלן און בײשפיל איר נאכגעטאן
לײט• ם. ם. די אויף הענט בלויז די מיט

 געפאגגענע די אויך האבן 1943 יאר אין
 געהײמע ארגאניזירט אשװיענטשים אין

 קאמוניםטישע, יידישע, — קאמף־גרופעס
 אנ־ האבן װאם סאציאליסטישע׳ פוילישע,
 און קאנטאקט א אנאנד צװישן געהאלטן

 ראדיא־סטאנ־ געיהײמע א אפערירט אפילו
 אויסגעבראכן איז 1944 אויגוםט אין ציע.
 אויפשטאנד. אפענער אן אשװיענטשים אין
 האבן קרעמאטארױם פון ארבעטער די

 אײנעם לײט, ס. ם. עטלעכע דערהרגעט
 איבערגעשניטן אויװן, אין ארײנגעװארפן

 פי; זיך ארויסבאקומען און דראטן די
 געפאנגענע הונדערט עטלעכע לאגער.

 אויפ־ דעם אין געװארן דערשאםן זײנען
 האבן העלדישקײט גרעםטע די שטאנד.
 ארבעטערינס מײדלעו׳ ײדישע פיר באװיזן

 דעם האבן װאם פאבריק, מוניציע א פ.ן
 באמבעם. מיט באזארגט אויפשטאנד

 אויםטערלישע אלע אויף געקוקט נישט
 האבן געשטאפא דער דורך מאטערגישן

 פון מיטגלידער די ארויסגעגעבן נישט זײ
ארגאניזאציע. דער

הערא־ דער געװען איז װאונדערלעך
 פון גרופע א קינדער. ײדישע פון איזם
 געװען זײנען װאם קינדער, ײדישע ססצ

 אריבער־ כדי באראק׳ א אין פארמאכט
 קאמער׳ גאז דער אין װערן צו געפירט

 זיך געלאפן דאך, דעם אויפגעבראכן האבן
 מיט זיך געראגגלט און לאגער איבערן

 ״מיר :אויםגעשרײ אן מיט לײט ס. ם. די
. . . גאז!״ צום גײן נישט װעלן

 צו געבראכט מען האט 1944 ױני אין
 לאםט־אױטאס אפעגע אין קאװנע פון פירן
 8 פון עלטער אין קינדער ײדישע 129
 ארײנ־ זײ האט מען אײדער יאר. 14 ביז

 א האט גאז־קאמער דער אין געפירט
 אויפגע־ זיך פלוצים יאר 12 פון ײגגל

 די צו רעדע א געהאלטן און שטעלט
 זיך זאלן זײ זײ, דערמוטנדיק קיגדער,

 פאר־ ער האט רעדע זײן שטאלץ. האלטן
 : לײט ס. ס. די צו װענדונג א מיט ענדיקט

 נישט װעט עם װאם איך, האב נחמה ״אײן
״ !פגרן אלע וועט איר אז געדויערן לאנג
 גא־ צװעלפיאריקן דעם פון גלאריע די

 װעט קאװנע פון ׳העלד ײדישן מענלאזן
 מיט צוזאמען אײביקײט דער אין לײכטן

 אומשטערבלעכע די פיז גלאריע דער
 ביאלים־ פון געטא, װארשעװער פון העלדן
 פארטיזא* יידישע פון בענדין, פון טאק,
 אײנגע־ דארף צװאה גרויסע זײן נער.

זון יעדן פון הארצן אין װערן קריצט

________________________________

װארשע איז אויפשטאנד דער
פון ;שלוס

 טרעבליגקא קײן פירן דעפארטירטע די
 באפעלקערונג פוילישע די כדי בײנאכט,

 צוג׳ געשפעגםטיקן דעם זען נישט זאל
 געװאגט האבן װאם אוגדז, מיט אבער

 אונםער־ די קעגן האנט א אויפצוהײבן
 פאלן צו באשלאםן האבן װאם דריקער,

 זיך םען האט אונדז מיט — קאמף. אין
 נישט מען האט אונדז אנדערש. געפירט

 פאר־ נישט מען האט אונדז באהאלטן,
 צום געפירט מען האט אונדז שטעלט.

 דאס אזן בײנאכט, נישט בײטאג, גאז
 טויטן־טראנם־ פונעם קײנער כדי דערםאר׳

 ארויםגליטשן קאנען נישט זיך זאל פארט
 «רואװ קײן מאכן קאנען נישט אפימ און
אגטלױפן. צו

משוגע־ א מיט געלאפן איז צוג דער
 געװענלעך. װי שנעלער פיל טעמפא, געם
 מאי. חודש פון מיט אין געװען איז עס
 געװארעמט און הויך געשטאנען איז זון די

 גע־ זיך האבן שטראלן איהרע שטארק.
 פון םטענגע זילבערנער דער אין מיניעט

 די פארשװאונדן זײנען עם ווייסל. דער
 זײנען עס װארשע, פון הײזער לעצטע

 גרי־ א כאטעם, פויערישע פארבײגעפלויגן
 בלי־ צװישן שליאכן דארפישע װאלד, נער

 פאר־ זײנען עס — פעלדער, ענדיקע
 נײע, אלץ געקומען אנטקעגן און שװאונדן

 םוילישן פון בילדער פרעכטיקערע אלץ
לאדשאפט.

 פון עמעצער האט צײט צו צײט פון
 אין שאם־געטאן א װאך נאצישער דער
 פארגעניגן׳ צוליב אזוי, גלאט לופט דער

אנצושרעקן. מער גאך אונדז כדי אדער
 װאם מיט געװען נישט איז װאגאן אין

 געװען נישט אויך איז עם אטעמען׳ צו
 ״אומ־ םין גיר׳ינום גאכן װאסער. קײן

 פייניקונגען■ טעג דרײ גאך עלאגפלאץ׳,
 געװאלט זיך האט אלעמען דעם נאך

 האבן װעלכע דײטשן׳ רײען צװײ צװישן
 - װאגאנעם׳ די אין ארײנגעטריבן אונדז

 דורכלויםן געמוזט האבן מיר װי דעם גאך
 םריש רײן, . . . װאםער שלוק א כאטש

. ־ואסער .שלוק אײן בלויז נישט און . . . . 
 אײנציק אײן כאטש זיך האט טויט פארן
 קדוג פולן א מיט אנטרינקען געװאלט גאל

.װאסער כריש . .
טרױם. א בלויז געװען אבער איז דאם

 און וואסער קײן געװען גישט איז עם
 װאוהין געװאוסט, גוט אויך האבן מיר
 אז געװאוסט, האבן מיר אונדז. פירט מען
רעטונג. קײן נישטא מער איז אונדז פאר

 פון פנימער די אױס זעען שרעקלעך
 זײ — טויט צום פארן װעלכע מענטשן׳
 אזוי װירקט דאס שנעל. זיך ענדערן

 זאו קײן אז באװאוסטזײן, ברוטאלער דער
 מײן אםראטעװען. נישט שוין זײ קאן

 אפגעשםיגלט געזען איך האב געזיכט אײגן
מיטברידער. מײנע םון געזיכטער די א־ן

 געםאלן םולשטענדיק זײנען אײניקע
 מיט האלב־פארחלשטע, כוחות. די פון

 אין שוים א מיט און אויגן צעשראקענע
גע־ זײ האבן — מויל פון װינקלען די

 קאמף׳ פאלק. ײדישן פון טאכטער און
 לעצטן צום ביז קאמף עקשנותדיקער

 נישט זאל ופליט שריד קײן אז אטעם,
 פון ערד מענטשלעכער דער אויף בלײבן

אשװיענטשים׳ פון פאטער דעם פאשיזם,

)4 דיט
 װאנדערונג. זײער פון םוף אויפן װארט

 זיך, צװישן געזעגנט זיך האגן אגדערע
מאל. לעצטן צום געזעגנט זיך

 געפוגען זיך האבן װאגאן מײן אין
 קאמםס־ אונדזער פון חברים אײניקע
 זעגלעך צװײ געהאט האבן מיר גרופע.

 האבן מיר און קראטן די איבערשנײדן צום
 מיר טאן. עפעס פרובירט :אך דעריבער

 שטע־ די איבערצושגײדן באשלאםן האבן
 נעמען און םיר דער אויף דראטן כעדיקע

 האבן מיר װאגאן. פון ארויםשפרינגען
 פון מיט אין אױב אז אײנגערעדט, זיך

 ארוים־ צוזאמען מיר װעלן צוג לױפנדיקן
 אםשר װעלן גרופע׳ גרעםערע א שפרינגען

 זיך האט עם ראטעװען. זיד אײניקע
 האבן מיר און שטארבן געװאלט נישט

 לעצטע די פרובירן צו באשלאםן דעריבען
רעטונג.
גע־ זיעען װאגאן פון וױנקל א אין

 שפיטאל ײדישן פון דאקטוירים דרײ זעסן
 זיך האט זײ פון אײנער װארשע. אין

 האט ער מיידל. שײן ױנג א געטוליעט
 איבערצײגן פרובירט זי גערעדט, איר צו

 םון אינהאלט דעם ענין. אן עפעס װעגן
 װער געהערט. נישט איך האב געשפרעך

 אויםמערק־ שענקען געקאנט דאן ־אט
געשפרעך. א צו זאמקייט

 זײ האבן שפעטער מינוט עטלעכע
 איז עס שעכטל. א עפעם ארויסגענומען

 דערמיט זיך האבן זײ ציאנקאלי. געװען
 האבן זײ גלײך. אויף גלײך געטיילט,

 װי גלײך נאטירלעך׳ רואיק, געטאן עס
 נישט אויסטערלישעס שום קײן װאלט עם

 זײ פרובירט נישט האט קײנער פאםירט.
 אויס־ נישט האם קײנער דערפון, אפהאלטן
 טויט דער איז זײ װארט. קײן גערעדט

 בלויז אנדערע. װי לײכטער אנגעקומען
 שײנער ױנגער, דער פון אויגן די פון

טרערן. שטראמען געגאסן זיך האבן פרוי
שנעלער׳ אלץ געלאםן אלז צוג דער

 םטאנציע־ און םטאנציעם אײליקער. אלץ
 האבן מיר פארבײגעפלויגן. זײנען לעך
 אין אפגעשטעלט. גישט ערגעץ אין זיך

 די פון װי געזעו׳ דאך מיר יהאבן געלויף
 קוקן און מענטשן ארוים גײען הײזקעם

 דאס טױטן־צוג. דורכפליענדיקן דעם אויף
 אויס־ אן עקםפרעס׳ מאדנער א געװען איז

 דער אין געװער מיט צוג טערלישער
 פענצטער פארקראטעטע די פון און האנט
מענטשן. צעשראקענע ארויםגעקוקט האבן

 מיר געארבעט. אויפהער אן האבן מיר
 איבער־ כוחות אלע מיט באמיט זיך האבן

 יעדע מינוט׳ יעדע דראטן. די צושנײדן
 מענטשלע־ װעגן דעצידירט האט סעקונדע

לעבגם. כע
 האט סטאנציע קלײנער א אויף ערגעץ

 א אויף םארהאלטן זיך פלוצים צוג דער
 אײלען גענומען וױיטער דאן און װײלע

פריער. װי שנעלער נאך
 צעגליט, זיך מער אלץ האט זון די

 זײנען װידער און העלער אלץ געלױכטן
 דערפער פארבײגעפלויגן פענצטער די פאר
 און װעלדער םעלדער, שטעטלעך, און

טײכן.
 ןTאיבערשני בײם ארבעט אונדזער

 איז װאגאן אין פענצטער םון קראטעם די
 אײנעם דורך געװארן באמערקט מיטאמאל

אױסגעקרומטע, דאם װעכטער. די םון

U)4o »פריל,

 האט ליטװינער פון פנים פארברעכערישע
 ער פענצטערל. אין באװיזן זיך פלוצים

 כדי צוריקגערוקט, זיך באלד אבער האט
 אונדז. אויף ביקס זײן אנשטעלן קאנען צו

 גע־ טאקע ער יהאט ארום װיילע א אין
 ער ארײן• וואגאן אין גלײך שיםן גומען
 ציל, םפעציעלן שום אן געשאסן האט

 װאגאן דער װײל געטראפן, כסדר אבער
 מענטשן. מיט אנגעשטאפט געװען איז
 האט װעלכע פרױ, א געפאלן איז דא

 טאן. צו געשרײ א באװיזן נישט אפילו
 הארץ. איר דורכגעלעכערט האט קויל די

 איר׳ לעבן אנידערגעקניט האט מאן דער
 געפאלן ער איז ארום װײלע א אין אבער
 אלעמען און פרוי זײן פון קערפער אויפן
 בלוטיקער דער מיט גאשפריצט ארום
 גע־ װידער איז דא מח. זײן פון מאםע
 מיר און מאן, א דארט פרוי, א פאלן
דערצו. העלפן געקאנט גארנישט האבן

דא־ די אוממעכטיקײט, דאזיקע די
 באװאוםט־ דער און הילפלאזיקײט זיקע
 ארום צװײ אדער שעה א אין אז זײן,

 שרעק־ אזוי איז הונט׳ א װי פגרן װעםטו
ביטער. אזוי לעך׳

 דרײצן דאן זײנען װאגאן אונדזער אין
 האבן מיר געװארן. דערשאםן מענטשן
 איז עס בלוט. אין געבראדזשעט אײנפאך

 פאר־ גרופע גרעםערע א אויך געװען
 זײנען פלענער אונדזערע אלע װאונדעטע.
 פרא־ אונדזערע אלע געװארן. צעשטערט

 עם דורכגעפאלן. זײנען רעטונג פון בעם
 האט עס סוף, דער דערנענטערט זיך האט
אומקום. דער דערנענטערט זיך

 נאך איז װאגאן פון פענצטערל בײם
 ליטװישער זעלבער דער געשטאנען אלץ

 :ישט מער שוין האט ער װעכטער.
 זיך הנאה מיט בלויז האט ער געשאםן.

 מער־ זײן פון פרוכטן די צו צוגעקוקט
 אפ־ נישט איז ער ארבעט. דערלעכער

מאמענט. אײן קײן אויף אפילו געטראטן
 האט מאלקיניא םטאנציע דער אויף

 קעגנאיבער אפגעשטעלט. זיך צוג דער
 צוג. צװײטער א געשטאנען איז אונדזער

 פאםא־ קעגנאיבערדיקן פון פענצטער אין
 ױגנע צװײ געזען זיך יהאבן זשיר־װאגאן

 האבן זײ פרוי. א און מאן א :מענטשן
 נישט און צוג אונדזער אױף געקוקט

פאר. קומט עס װאס פארשטאנען
 דער אויף גערירט. האט צוג אונדזער

 גע־ אלץ נאך איז מאלקיניא םטאנציע
 װאו פאסאזשיר־צוג, דער שטײן בליבן

 איך האב װאגאנען די פון אײנעם אין
 דער אויף פארל. ױנגע דאס באמערקט
 דאס געבליבן איז מאלקיגיא םטאנציע

. גליק און ליבע פרײהײט׳ לעבן׳ .  אונ־ .
 דאם געאײלט. װײטער האט צוג דזער

 שטאפ. לעצטער דער געװען שױן איז
 איבער־ מיט געאײלט האט טױטן־צוג דער

 זיך מער שוין און שנעלקײט ראשנדיקער
 האט ער אפגעשטעלט. נישט ערגעץ אין

 װעגן םטאציע, קלײגער א צו געאיילט
 פוילן אין פריער קײגער האט עס װעלכער

 איז װאס אבער געהערט׳ געהאט נישט
 געװארן טרויעריק־בארימט אזוי שפעטער

װעלט. גאנצער דער איבער
 טרעב־ קײן געאײלט האט צוג אונדזער

 אין שעכט־הויז גרעםטן דעם צו לינקא,
 פאר־ צו געפארן זײנען מיר װעלט. דער

 צום דערנענטערט זיך האבן מיר ניכטונג.
װאנדער־װעג. אונדזער פון סוף
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 ארט פיל װידמעט פרעםע פוילישע די
 װי־ העלדישן דעם װעגן באשרײבונג די

 האבן ארעםטירטע די װאס דערשטאנד,
 פארשיידענע אין ארגאניזירט בשעתו

 װי־ פון פרואוון קאנצלאגערן. דײטשישע
 אין געװארן געמאכט זײנען דערשטאנד

 אומעטום ניט נאר לאגערן, אםך זײער
 כא־ ארגאניזירטן אן געטראגן זײ ־אבן

 רע־ דער איז אומעטום גיט און ראקטער
 זעלבער. דער און אײנער געװען זולטאט

 דעם אפמערקן װיכטיק אבער איז עס
 באדינ־ שוידערלעכםטע די אין אז פאקט,
 גע־ דער װאו טויט־לאגערן, די פון גונגען

 אין געזוארן פארװאנדלט איז פאגגענער
 האבן נאמען׳ א אן שקלאף נומערירטן א

 מענטשלעכע זײער פארלארן ניט מענטשן
 מעגלעכ־ קלענםטער דער גײ און װירדע

 אופנים פארשײדענע אויף זײ האבן קײט,
 דײטשישן דעם קעגן קאמף א געפירט

מערדער.
 פון פאלן אסך באקאנט זײנען אונדז

 דעם לאגעו־ן. דײטשישע אין אויפשטאנד
 די באקומען האבן אפקלאנג הילכיקסטן

 סאביבור טױט־לאגערן די אין אויפשטאנדן
טרעבלינקע. און

טרעבלינ־ אין אױפשטאנד דעם װעגן
 עטלעכע באקאגט זײנען טויט־לאגער קער

פרטים. אינטערעסאנטע זײער
 פאר־ לאגער אין זײנען 1942 אין גאך
 אוים־ סטיכישע איגדױױדועלע געקומען

 פאר־ פון און װידערשטאנד פון ברוכן
 טרעב־ די פאר גקמה־אקטן. צװײפלטע

 דער פון אבער איז געפאנגענע לינקער
 אינדיװי־ די אז קלאר, געװארן פראקטיק

 פאו״ בלויז װעלן ארױםטרעטונגען דועלע
 ארעסטירטע. די קעגן רדיפות די שארפן

 נײטיק איז עם אז פארשטאגען, האבן זײ
 גוט־פאר־ גוט־געצילטן, א דערלאנגען צו

 קאלעקטיװן צוגעגרײטן און טראכטן
קלאפ•

 גע־ לאגער אין איז ציל דעם צוליב
 איר מיט ארגאניזאציע. אז געװארן שאפן
 ײדישער װארשעװער דער אנגעפירט האט

 געהײמען אין באראנזשינצקי. דאקטאר
 אויפ־ דעם געגרײט האט װאם קאמיטעט,

 אפי־ ײדישער דער ארײן זײגען שטאנה
 ארמײ טשעבאסלאװאקישער דער פון צער

 ייד װארשעװער דער זיעלא, קאפיטאן
 לובלינג, ײד שליעזישער דער קורלאנד,

 בעל־ װארשעװער (א האבערמאן לעאן
 קירזש־ קעלצער (א זאלצבערג מלאכה),

 דער און מארקום ױגנטלעכער דער נער),
 ווארשעװער). <בײדע סאדאװיטש אגראגאם
 אומגעקו־ פוגעם ארט אויפן יהאט שפעטער

 גע־ זיך באראנזשיצקי דאקטער מענעם
 ארגאניזאציע דער פון שפיץ אין שטעלט

גאלעװםקי. אינזשעניער לאדזשער דער
אומגעקו־ איז באראנזשיצקי דאקטער

 דער אומשטענדן. פאלגגדיקע בײ מעז
 אן פאר געשטעלט זיך האט קאמיטעט
 פארשײדע־ געװער. קריגן צו אויפגאבע

 געװארן. אויםגעפרואװט זײנען מיטלען נע
גע־ באראנזשיצקי האט אנדערם׳ צװישן

 דער — טרעבלינקע. אין טויטן־לאגער אינעם אויפשטאנד דער
 געהײמע די — אויפשטאנד. דעם צוגעגרײט האט װאס קאמיטעט

אשװענטשים. אין ארגאניזאציע װידערשטאנד

דארעסמאן י. פון

 פון װאכמאן א בײ געװער קויפן פרואװט
 ,געקומען איז באראנזשיצקי װען לאגער.

 געמען צו כדי ארט׳ אפגערעדטן אויפן
 'פארבײגעגאנגען גראד איז געװער׳ דאס
 לאגער־קא־ פון שטעלפארטרעטער דער

 בארימט געװען איז װאם פראנץ, מענדאנט
 באראנ־ סאדיזם. און אכזרױת זײן מיט

 ' ענין דער אז פארשטאנען, האט זשיצקי
 נפש, אזא איז פראנץ וױיל שמאל, האלט
 ; ניט זיך װעט ער ביז רוען׳ ניט װעט װאם

 האט פאר. קומט דא װאס דעױקונדיקן,
 געװארפן זיך שנעל בליץ באראנזשיצקי

 און מעסער כירורגיש א מיט פראנצן אויף
 ער האלדז. דעם איבערגעשגיטן אים

 אויסגעטרונקען שטעל אויפן האט זעלבםט
 מיט געטראגן שטענדיק האט ער װאם סם,
זיד•

 געװארן געגרײט איז אויפשטאנד דער
 קאמיטעט דער פארזיכטיק. און לאנג
 קאנספיראטױוע שטרענג א געשאפן האט

 זײ־ װעלכע מענטשן, 60 פון ארגאניזאציע
 א גרופן. דרײ אויף צעטײלט געװען נען

 גע־ ניט האט גרופע אײן פון מיטגליד
 גרו־ צװײטער א פון מיטגליד דעם קאנט

 מיטגלידער אלע ניט אפילו אפט און פע
גרופע. אײגענער דער פון

 אײג־ געװען איז אויפגאבע ערשטע די
 פאר־ אויםגעגוצט האט מע געװער. שאפן

 ביקםן, אװעקגנבעגען כדי צופאלן, שײדענע
 איז געװער שטיקל יעדעם גראנאטן.

 גרעסטער דער מיט געװארן דעראבערט
 צו מען האט װאכךלאנג נפש. מםירות

 נײטיקע די געזוכט קנויטן אן גראנאטן די
 ריזךאר־ די אט איז םוף כל סוף טײלן.

 געװען איז אלץ אפגעטאן, געװען בעט
 אנ־ זיך האט אויפשטאנד דער און גרײט

געהויבן.
 אויגוםט טן2 דעם געשען איז דאם

\1943.
 אויפ־ פונעם רעזולטאטן יײ װעגן

 ער שרײבן. צו פארשפארט איז שטאנד
 זײ־ אויפשטאנד נאכן באקאנט. גענוג איז
 ,יל־ געװען באװאוסט, װי דײטשן, די נען

 און לאגער דעם ליקװידירן צו צװאונגען
 קײן זאל עם ארט, דאם פאראנקערן

 שױדערלע־ זײערע פון בלײבן גיט שפורן
פארברעכנם. כע

 אויך ברענגען צײטונגען פוילישע די
 ארגאגי־ געהײמער דער װעגן מאטעריאלן

 דאזיקער דער אשװענטשים. אין זאציע
 טויט־ א געװען באװאוסט, װי איז׳ לאגער

נאציאנאלי־ נםטעTפארשי די פאר מיל

 געװען זײנען דא אײראפע. פון טעטן
 בעלגיער, ײדן, פראנצויזן, פאליאקן׳ רוםן׳

 די כאטש א״א. ױגאסלאװן האלענדער״
 פארשײדענע אויף גערעדט האבן מענטשן
 גע־ א געפונען אבער זײ האבן שפראכן׳
 זיך צונויפרײדן אויף שפראך מײנזאמע

 מער־ היטלעריםטישע די קעגן קאמף װעגן
 די אז דערצײלן׳ געראטעװעטע אלע דער.

 געהײמע די ארגאניזירן אין ראלע הויפט
 תמיד האבן װידערשטאנד־ארגאניזאציע

 קאמוניםטן. די געשפילט אומעטום און
 דיסציפלי־ צום געװאוינט זײנען װעלכע
 געשאפן האבן קאמף, ארגאניזירטן נירטן׳

 קאמף־ פארקאנםפירירטע גלענצנדיק א
ארגאניזאציע.

ארגאניזא־ די אט געלונגען װײט װי
 גיע־ א גיט ארבעט, איר געפירט האט ציע

 פונעם דערצײלונג די פארשטעלונג װיםע
 געפאנגעגעם אשװענטשימער געװעזענעם

 װאס די, פון אײנער — בארג בערנארד
 אש־ פון באפרײט האט ארמײ רויטע די

 דערצײלט — קאנצלאגער װיענטשימער
 לעבן׳/ נײע ״דאס צײטונג לאדזשער אין
 האבן געפאנגענע אשװענטשימער די װי

 גרויםער דער פון ױם־טוב דעם געפײערט
 רעװאלוציע. ־ אקטאבער סאציאליםטישער

 קאמוניםטן די האבן נאװעמבער טן7 צום
 טאג אין צײט. לענגערע א געגרײט זיך

 קאמו־ אלטער דעד זזאט ױם־טוב פונעם
 געלײענט שעװםקי פראנקרײך פון ניסט
 װעגן פארטראג א גרופע קלײנער א פאר
צוהע־ די אקטאבער־רעװאלוציע. דער

 דעם איבערגעתזרט שפעטער האבן רער
פארטײ־גרופן. די אויף פארטראג

 פאר־ 6 גומ. בלאק אין איז אװנט אין
 געװיד־ פארזאמלונג׳ געהײמע א געקומען

 אקטאבער־ דער פון יארטאג דעם מעט
 זײ־ פארזאמלונג דער אויף רעװאלוציע.

 א ארעםטירטע. 300 בערך בײגעװען נען
 ארײנ־ דעם געהיט האט װאך ספעציעלע

 װעט עם אויב אנזאגן, כדי בלאק, אין גאנג
 דער עסעםאװעץ. אן דערנענטערן זיך

 טרו־ ״װילנער דער פון אקטיאר ײדישער
 געזונגען שטיל האט פאטשינםקי פע״

 די האבן שלום צום לידער. ײדישע
 פארשײ־ אויף געזונגען שטיל ארעסטירטע

אינטערנאציאנאל. דעם שפראכן דענע
 זיך האט אשװענטשים אין קאמף דער

 אויפ־ אפענעם אן אין אויסגעגאםן ניט
 אין פארגעקומען איז דאם װאו שטאנד,

 קאמף דער םאביבור. אין און טרעבלינקע
 די כאראקטער. אנדער א געטראגן האט

 אײנ־ פאר געקעמפט האט ארגאניזאציע
 באציאונגען קעגנזײטיקע ריכטיקע שטעלן
 זײ אויםהיטן גופא, געפאנגענע די צװישן

 דער פון מרה־שחורה׳ קרענקלעכער פון
 דײטשי־ די פון װירקונג פארדארבנדיקער

 גע־ האט ארגאניזאציע די מערדער. שע
 און פראװאקאציע קעגן קאמף א פירט

 דעם אונטערגעהאלטן האט זי שפיאנאזש,
 גע־ מאראליש געפאנגענע די פון מוט

אא״װ. פארפײניקטע די שטארקט
 װידער־ פון ארגאגיזאציע געהײמע די

 אשװענטשימער אין קאמף און שטאנד
 קעגן געקעמפט האט פארניכטונגס־לאגער

 אנטאגאגיזם, נאציאגאלן קעגן שאװיניזם,
 לויט ד׳אט׳ זי אא״װ. פראװאקאציע קעגן
 הילף ארגאניזירט מעגלעכקײטן, אירע
 ראמען די אין אומגליקלעכסטע. די פאר
 זי האט קאנםפיראציע שטרענגםטער פון
 װײ־ ניט אפגעראטעװעט. קרבן אײן ניט
 צו איר האבן געראטעװעטע די פון ניק

 דער־ האבן זײ װאם דערפאר, פארדאנקען
באפרײאונג. פון שעה גרויםע די לעבט

מערדער נאצישגן די איבער משפט אונדזעיר
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 אומגע־ האבן רוצוזים נאציםטישע די
 ענדע פון משך אין ריגע אין בראכס

1941 דעצעמבער אנהײב — נאװעמבער
 דעצעמבעד טן10 צום ײדן. טויזנט 35 —

 ״ױדנ־ כמעט געבליבן געטא ריגער די איז
מאן. 2,800 הכל םך — רײן״

 האבן ערך אן צײט זעלבער דער אין
 (״עװאקוי טרײבן גענומען היטלעריםטן די

 בעםטיאליש־באנדיטישן אויפן — אירך
 בכלל) לעטלאנד קײן (און ריגע קײן לשון)

 טשע־ עםטרײך, דײטשלאנד, פוילן, פון ײדן
 אקופירטע אנדערע און כאםלאוואקייע

 װײ־ וואם לענדער. מערב־אײראפײאישע
 מזרח אויף פארקליבן זיך האבן עם טער

 טראנס־ מער אלץ הארדעס, נאציסטישע די
 זײ־ ײדן מערב־אײראפײאישע מיט פארטן

לעטלאנד. קיין געװארן ״עװאקואירט״ נען

 מעדב־אײראפײ־ די מען האט ריגע אין
 געטא לײדיקן אינעם באזעצט ײדן אישע

ײדן. ריגער אויסגעשחטענע די פון

 קלײן א האבן ארבעטםפײאיקע די
 אר־ קאטארזשנע גיעארבעט צײט שטיקל

 גע־ איז װעלכער קאנצלאגער, אין בעט
 געװעזענעם פון ארט אויפן געװארן שאפן

 ניט זײ האבן געארבעט אבער געטא.
 גאציסט־שע די האבן 1942 אין שוין לאנג.

 צענדליקער די אין אלעמען זײ באנדיטן
מאםן־שחיטות עטלעכע אין — טויזנטער

 1942 אנהײב אין נאך אויסגעקוילעט. —
 שוי־ די פון אײנע דורכגעפירט זײ האבן

 טויזנט 80 פון — שחיטות דערהאפסטע
 ארט אינעם ײדן מערב־אײראפײאישע

ריגע. הינטער טשויבע

 פון — בלוט ײדיש פיל באזונדערם
 האט — ײדן אויםלענדישע און ריגער די

 וואלד ביקערנער דער אנגעטרונקען זיך
ריגע. בײ

 אנטיפאשים־ ײדישן פונעם רשות אין
 א זיך געפינט פססר אין קאמיטעט טישן

 דײ־ פון דאקומענטן פערזענלעכע בינטל
 ײדן, טשעכישע און עםטרײכישע טשישע,

 די דורך געװארן אומגעבראכט זײנען װאם
 ײדישע זײנען דאס ריגע. אין נאציםטן

 פערזענלעכע (״קענקארטעס״), פאספארטן
 נא־ פאטאס, צײגענישן, פארשײדענע בריװ,

 אויםװאנ־ צום דאקומענטן טיץ־ביכלעך,
אד״גל. רעקאמענדאציעם דערן,

 אומ־ די פון פאטאס עטלעכע זײנען אט
טױזנטער. צענדליקער געבראכטע

 די פון ארויסגענומען זײנען פאטאם די
 ״קענ־ די םון ײדן, פאר פעסער םפעציעלע
דערקעךדאקומענטן. — ד״ה קארטעס״,

באװארענישן, רײ א האט קענקארטע די
 קײן אין זאלן הענקער נאציםטישע די אז

ײדן. דעם פארזען ניט פאל

זײנען: באװארענישן די

 ״דזשײ״ בוכשטאבן גרויסע צװײ .1
 אי־ און אויםערלעכער דער אויף (״יודע״)

דאקומענט. פונעם זײט נערלעכער

 די פון שפח־ן דאקטילאםקאפישע .2
 וױ גלײך הענט, בײדע פון פינגער גראבע

 קרימינעלן א פון רעגיםטריר־קארטע א אין
פארברעכער.

 ״איז־ — נעמען אבליגאטארישע .3
 פרוי־ פאר ״סארא״ מאנסבילן, פאר ראעל״

 װערט נאמען אבליגאטארישער דער ען.
װירקלעכן. צום צוגעגעבן

דאקומענט, פונעם שטאף דער אפילו .4
 פא־ אויף ניט געדרוקט איז קענקארטע די

 מען נאר װי םעראטע. אויף נאר פיר,
 טאש, פון דאקומענט דעם ארויס נעמט

דארט װאם אפילו, ארײנקוקנדיק נישט איז,

ײדן. דעם באלד מען דערקענט שטײט,

 געטויפטער א האבן מוז קענקארטע די
 פאשיסמי־ די — געטויפטער ניט א וױ ײד
 אונטערשײד. קײן ניט מאכן הערשער שע
 דאס ײדן געטויפטע ביי װערט דעם הוץ

 א מיט געשטעמפלט זײערס טויף־צעטל
״דזשײ״. שװארצן גרויסן,

 עס־ אײנגעשלונגען האט היטלער װען
 גע־ ײדן עםטרײכישע די מען ־אט טרײך,

 רײכם־ײדן. די מיט רעכט״ ״גלײכע געבן
 אלטע די קענקארטעס. באקומען האבן זײ

 אװעק־ — ״אוניפיצירט״ מען האט פאפירן
 בוכשטאבן שװארצע פעטע געלײגט

״דזשײ״.
***

 פאבדיק נאצישע
 געמאכט דיף פאר
קמרפערס ײדישע פון

 די װעגן דערצײלט פאפירן גרופע אײן
 און פאמיליעם ײדישע פון אנשטרענגונגען

 עמי־ צו (קהלות) קולטום־פאראײניקונגען
 הענקער־ פון עמיגרירן העלפן און גרירן
 נעמט עמיגראציע צו שטרעבן דאס לאנד.

 קולטום־פאר־ די מאסן־כאראקטער. א אן
 אויםװאנדער־אפ־ ארגאניזירן אײניקונגען

 איבער־ אויף קורסן פראפעםיאנעלע טײלן,
 אויסװאנ־ צו קאנדידאטן די קװאליפיצירן

 פרא־ א זײ אויםלערנען בכלל אדער דערן
פעםיע.

 בא־ אויסװאנדערן אויף קאנדידאטן די
 וועגן רעקאמענדאציעם מיט זיך זארגן
טעטיקײט. פריערדיקער זײער

 מיט אילוםטרירן, דאקומענטן סך א
זיך פלעגט עם מאםערניש א פאר װאם

 קײן פארן אויף װיזע א קריגן צו אײנגעבן
 בא־ נאכן שוין אפילו אבער אמעריקע.

 געװען ניט װ־יט מען איז װיזע די קומען
 ענדלעך שוין זיך װעט מען אז באװארנט,
שיף. דער אויף ארױפזעצן

באלערעװ־ זײער איז הינזיכט דער אין
 גרינטאל. פאמיליע דער פון גורל דער דיק
 פארבליבן איז משפחה דאזיקער דער םון

 דעם׳ װעגן דאקומענטן מיט קאנװערט א
 דאזיקער דער מיט געשען איז עס װאם

פאמיליע.

 אלעק־ — קארל — אלבערט דאקטאר
 פרוי זײן און גרינטאל איזראעל — סאנדער

 גע־ זײנען גרינטאל סארא — הערװיגא
 ניט־געטויפ־ און געטויפטע ײדן. טויפטע

דײטשיש־ די צװישן איבערהויפט זײנען טע

 איבער־ שטארק געװען פאמיליעם ײדישע
 אלעמען זײ האט פאשיזם דער ;געמישט

 ױ־ א גריגטאל, דאקטאר אויםגעגלײכט.
 אנגע־ אן פארנומען האט װין, פון ריםט

 באךאדמיניסטרא־ דער אין פאסטן זעענעם
 בא־ אים מען האט ״אנשלום״ נאבן ציע.

 ער איז געבוירן שטעלע. דער פון זײטיקט
 קינדוױיד נאך פנים, א געטויפט, ,1881 אין
 פאפירן די (פון געבוירן בײם אפשר און
 39 פון עלטער אין זען). צו ניט עם איז
 דער מיט געהאט חתונה ער האט יאר

 א נאך (אלמנה ראט אלמנה געטויפטער
 אלזא אינזשענער). ײדישן געטויםטן ניט
 פארגעםן לאנג שוין קאטאליקן, .בײדע —
שן צום שײכות זײער םון  דער שטאם. יזי

 באלד דערמאנט. עס זײ האט נאציזם
די אן ה־יבט ,1938 אנהײב אנשלום, נאכן

,י •׳ ■ ׳ •%■ i. i*

 מען זײן, צו משתדל זיך גרינטאל משפחה
 פאראײניקטע די אין ארײנלאזן זײ זאל

 אן זײערן צו זיך װענדן זײ שטאטן.
 גרינפעלד. װיליאם קרוב, אמעריקאנער

 גא־ די גרינפעלד גיט 1939 יאנואר אין
 צו פאלן ניט װעלן קרובים די אז ראנטיע,

 עמיגראנטך די אא״װ. לאנד אין לאםט
 גרינטאלס די ווערן פארפילט, איז קוואטע

 גענעראל־קאנ־ אמעריקאנער דעם דורך
 אין אײנגעשלאסן דײטשלאנד ,אין םולאט

 װיזע. א אויף װארטנדיקע פון רײ דער
 — רײ זײער פון נומער דעם באקומעז זײ
 דער װארנט דערבײ טויזנט. 50 די בײ

 װארט־ דער אין נומער דער אז קאנסולאט,
 אין קוואטע־נומער. דער ניט איז ליםטע

 צע־ װערט װאם םטעראטיפ, א — בריװ א
 די אין קלאפט עס װער אלעמען, שיקט

 פאמיליע די װערט אמעריקע, פון טויערן
 באקומען מען װעט ״נומערן אז געװארנט,

ווארטן״. צײט לאנגער א זײער נאך ערשט

 אין דערװארט. זיך האבן גרינטאלס די
 משפחה די שוין האלט ארום יאר דרײ
 טן4 דעם■ רײ. דער צו דערגרײכן בײ

 פונעמ ברױו א אן קומט 1941 פעברואר
 די אז גענעראל־קאנםולאט, אמעריקאנער

 אמעריקע אין קרוב דער װאם גאראנטיע,
 קלאפט פארעלטערט. איז געגעבן, האט

 און 41 טן3 טן,7( גרינפעלד װיליאם
 בא־ ער אז דעפעשעם, 2 )41 טן3 טן28

 ערבות, אלטע די וױדעראמאל שטעטיקט
 פו־ זון א גרינטאלם פרוי דער האט דערצו

 אײנ־ 1940 אין באװיזן מאן ערשטן נעם
 דער פון (אײנער אמעדיקע קײן װאנדערן

א אפ אויך גיט ער מזלדיקע). צאל

 על־ די אויםהאלטן װעט ער אז שבועה׳
 גוט, אלץ שוין זיך, דאכט אא״װ. טערן
 פון )7.4 .41( בריװ א װידער אן קומט
 די מחמת אז גענעראל־קאנםולאט, דעם

 קאנען מלחמה־צײט פון רײזע־שװעריקײטן
 באקומען אויף קאנדידאטן ״פאםיקע די פון

 װער יענע, בלויז װיזע א קריגן װיזעס״
 פון פאפיר אפי־ציעלן אן צושטעלן קאן עם

 צו־ איז זײ פאר אז שיף־געזעלשאפט, א
 באשסימטער א אויף פלאץ א געגרײט

טערמין. באשטימטן א אין שיף

 אנ־ גרעםטע די מאכן גרינטאלם די
 דארף שיפםקארטע דער חוץ שטרענגונגען.

 פאס. אויסלענדישן אן ארויםבאקומען מען
 ענדלעך מי. כאבאר, היפש דאם_קאםט

 מיט פאס, אויםלענדישן אן באקומען —
 אויפ־ אן מיט אבעד ״דזשײ״ רויטן א

 אינלאנד פאר ״גילטיק איז ער אז שריפט׳
אויםלאנד״. און

 האמבורגער דער פון אן אויך קומט עם

 אנ־ אן פאסטעלס״ רודאלף בױרא ״רײזע

 ליסבאנער א אויף אויםגעשטעלט װײזוגג,
 דאקטאר געבן זאלן זײ אז שיף־קאמפאניע,

 הערװיג, פרוי זײן און גרינטאל אלבערט

 קלאם טע3 בילעטן צװײ עבען, געבוירענע
 אפ־ דארף װאס ״אנגלא׳/ שיף דער אויף

.1941 סעפטעמבער 12 דעם פארן

 די זײנען שיף, דער אנשטאט אבער
 ״עװא־ די צװישן ארײנגעפאלן גרינטאלם

 אומגעקו־ דארט און ריגע קײן קואירטע״
מען.

 ש־ענזאטאורױס דער
טרעבלינקע אין

אומגעקומענט פון דאקומענטן
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קארן רחל פץ

 נישטא, מער ביםט דו זינט
 המשך געװארן איך בין
 טעג אויםגעלעבטע נאכנישט דײנע אלע פון
דו און

 ארײנגעפלאסן םיר אין שטיל אזוי ייםט
 געװען לאנג פון כ׳װאלט גלײך
ברעג. דער דײנעם טרוים פאר
 קליגער איצט כ׳בין און
 באשײדענער, און

םאמע מײן
 הארבטט גאנצן דעם כ׳װאלט גלײך

 ארײנגענומען, זיך אין
 בלעטער־פאל דעם דורך און
 טעג מידע מײנע פון
 פרײ־ אין אײנגעהארכט זיך

קוםען. נאך מיר צו דארף װאם
שוין, װײם איך

 ;ליק דעם צ,־ רײזעס אלע פון אז
 אומקערן זיך דארך« מען

 קינדער־טרער, ערשטער צו צוריק
 אײגענער אן שװעל א צו װי

 חורבות, צװישן ערגעץ דארט
 געטרײ אלין נאך װארט װאם
מער. קײנער שוין ם׳װארט װען

 קאפ מײן אנגערירט װאלםט
 — הענט שטילע דײנע טיט
 װיסן מײן אלץ נאך ס׳שטײט נאר

 פארשעמט און ארעם
 האםט דו װאס פשטות, דער אט פאר

דערקענט. אלײן זיך דו־רך
באשערט איז יעדן נישט

 הארץ פונעם חכמה די
 ראנ־ צו :אנץ אזױ דערפירן

 װארט, דאם זאל װערן אז
ברויט טעגלעך װי הײם, וױ

אויםגעםיטן ליבע די ס׳האט װעמען יעדן, פאד
 אדמשטאנד איז יעדער נישט

 מאמע, מײן ׳דו װי
 גאנץ אזוי אנפארטרויען זיך

 טרער, שטילער אײגענער, דער
 צער, אנה־יב סאמע צום צופירן אים זאל זי

מער. אנטרינען נישט שוין אלײן זיך פון קען װאם
 דיר, בײ בלויז און
 געשען, געקענט עם האט דיר בײ
 װאנט א װי דאך, א װי בליק, דײן פון קרײז דער אז

 אלץ, ארומנעמען זאל
 הפקר און אײנזאם איז װאם

שװאלב קראנקער פון
האנט. אויפגעשטעלטער פארשעמטײר, א ביז

— ךן װי אזוי זײן צו באשערט איז יעדן נישט
 געװאלט, כ־װאלט נאר

 לעבן אין כאטש אײנמאל אײנמאל, אז
 ן-ן־ערן פארשטענדלעך מיר זאל
 לײד, פון זין טיפםטער דער
 ליכשאפט דער פון תטימות גרויסער דורך כ׳זאל און

 טויט א פון שטארקער װערן
פרײד. פון נאך טיפער און
 הארץ, פונעש קארגשאפט דער צוליב אז ׳ןשוי כ׳װײם און
 אומזיםט װארט עמעץ װען
קלאנג, אויף װארט״ אויף בליק, אױף

שע טן ליטערארי װנ געטא װילנער אין א
)r-,8S(דװארזשעצלץ* םארק דד. «ן

קולטור. ײדישע אין און קונסט אין פארגעפן ניט מיר האבן געטא אין
 זײנען טעמעס געדויסע אװנטן. ליטערארישע געװארן אײנגעארדנט זײ:ען עם

 װילנע אװנט דער למשל, שטאנדפונקטן. פארשיידענע פון געװארן באהאנדלט
 צױן חיבת און השכלה פון װיגעלע — װילנע :רעפערענטן אײניקע געהאט האט
 — װילנע (גוטגעשטאלט). בונד פון װיגעלע דאס װילנע, מילקאנאוױצקי). (דר.

כהן). (ר. גאון״ ״װילנער פון שטאט די
 דעקאראציע א מיט באצירט געװען דאן זײנען n רודניצקא פון װענט די

 קונםט און גײםט פון מענטשן אלע אויסגערעכגט געװען זײגען עכ װעלכער אויף
װילנע. פון אפשטאג׳ינ־ר זײנען װאס

 צמח דר. (רעפערענטן ליטע געװידמעט געווען איז אװנט ענלעכער אן
 בײ ײדז ליטװישע פארגעשטעלט האט דעקאראציע די גלאזמאן). און פעלדמאן

קאזעס. שפרינגען עס דעכער װעמענס איבער הײזער׳ קלײנע זײערע
 אין חארשע פון ראל דער געוױדמעט געװען איז פאדטראג קאלעקטיװער א
קולטור־לעבן. ײדישן

*
 ענגן פון װענט די שאיגאל. מארק װעגן אוונט אן זיך דעדמאן איך . . .

 ״דער :בילדער שאגאלם מארק פון רעפראדוקציעם מיט באצירט זײנען לאקאל
 ־יד ״דער ;ליד אומעטיקן שטילן זײן װאנט פון אראפ שפילט פידלער׳/ אלטער

 פארשלאפענע פון ״געםלעך און דעכער איבער פליט — װיטעבםק״ פון פליט װאס
 האלב־קאפ א און פנימעו־; צװײ מיט מענטשן ;ציגן און כאטקעם — געטאס״

. . . תפיליך אין ײד ״א אדן ; קערפער פון װײט עפעם שװעבן װאס אױגן, מיט
 מארק װעגן פארטראג דעם געשפאנט הערט און געפרעםט זיצט עולם דער
שער). י. קינםטלער — (רעפערענט קונםט שאגאלם

 אבער קעלערם. די אין זיך באהאלטן דארף מען לופט־אלארם, א פלוצים
 באמבען־ א פון שטארבן בעסער דאך איז עס אונטערשייד. דער איז װאס

 הימל־טויט פון זיך אויסבאהאלטן אײדער — קונסט יװעגן דעדנדיק אויפרײם
האנט. מענטשנס פון טויט דעם זיך דערװארטן און

 באמבעך רוישן עס םירענעם, װײנען עם קעלער. אין אראפ ניט גײט קײנער
געטא, אין און קעלערן. די אין לויפט שטאט גאנצע די װילנע. איבער טרעגער

. קונסט װעגן פארטראג א רואיק הערט מען און זיצט מען . .
***

 אײנארדנען פלעגט קינםטלער און ליטעראטן ײדישע פון פארװאלטונג די
 געװ. פון זאל ,6 (רודניצקער געטא־זאל גרויסן אין אקאדעמיעם עפנטלעכע

 שטאט־זאל) קלײן געװ. -6 (רודניצקער געטא־טעאטער אין אדער רעאל־גימנאזיע)
 ״געטא־רעפ־ פון זאל אין דיסקוסיעס און פארטראגן ליטערארישע גרויסע אויך

.13 רודניצקער הויז״ קאפע רעזענטאנץ
טעטי־ ליטערארישע די באהאנדלען צו געװידמעט געווען זײנען אװנטן די

וכדומה. ליױױק ספרים, מוכר מענדעלע עליכם׳ שלום פרץ, ביאליק. פון קײטן

קאנקורםן ליטערארישע
 ליטע־ אײגארדנען פלעגט קינםטלער און ליטעראטן פון פאראײניקונג די

קאנקורסן. רארישע
 סוצקאװער דיכטער דער פריז דעם באקומ־ען האט קאנקורס ערשטן בײם

קינד״. קבר ״דאס װערק זײן פאר
 און העברעאיש אויף װערק געװידמעט געװען איז קאנקורס צוױיטער דער

 נאצי־ אונטערן חורבן ײדישער און געטא פון טעמאטיק געװידמעט ײדיש׳
רעזשים.

 בוך זײן פון אויםצוג אן פרײנט א זײנס צו צוגעשיקט האט דװארזשעצקי מארק דר• *
 געװארן אײנגעארדנט איז עס אזוי װי דערצײלט װערט עס װאו געטא, װילנער װעגן זכרונות

קונםט• און קולטור ליטעראטור, ײדישער דער געוױדמעט אװנטן

 ראנד בײם שטײן מען פאדבלײבט
 נאכט, אײגענער דער פון
זאנג. לײדיקע א זומער פון מיטן אין װי

 װארט טײן אז שוין, װײם איך
 שפור שטילע א בלויז איז
 אײן זיך אדערן װאם טעותן, נאך שפאר די

 זײן פונעם רויערד אין
 זיװנ, א װארט מײן ם׳איז און

 פארבינדט װאם זיװג, דער
שײן. מינדםטער דער מיט טיך

 ׳םך א םך, א שוין כ׳װײם
ערד פאלדן די דורך גלײך


