
:־־זאלצמאן חבר טײערער

 דיכטע־רן קייין נימ נאך
 זואס זאכן געל״נגעגע צײט צו צײפ

 פר איך האנ רגאניזאציעסו. א אוגזערע
 קאמי דער אין צושרײבן אן דאס אט׳רוף אייעער
V ז איך האב הויבט איבער טאנקען. פאניע

 גע־ זײן צו ץ־־פרײהײט״ "םא*רג ערד א3 פאין-יגט
 העלפט א כז.פ. ר דע אין ליגט עס װײל דרוקט^

 ר מ״ גע^עגקט איר אז האף איך לעפן. מײן ץ פר
 אם3 פאזוך לעצטן אײער פא לאס־־אנך־זשעלעם פוץ

 ד״ נעלײעגט אײך פאר תאב איך ן װע שול־נאנקעט

נגל׳ ן נוײ װעלכע פר־כזצבה ©אןיערגע ־־ךי פאענזע  ״5אי
 אוץ ,ךוזאשע אלס געהאלט ״אי 13 ז״י־גע צו האם

ן יפארדערכז,פ געגאנגען אײז אײנאכזע ךי  או
. -ד פארלאגג :זײן װעם איר אז האף אײך שולן

.פי־לן ערד
רוס ג חבר כזיט
האפםאן יעט



האפמאן. יעטע פון ■׳׳/
____________________דער ם^נקען^אײף

האגלט. עס ץ ו א שםז־רעמט עס
געשאנקען. מיט װינקעל ײעדן פון
ן רוףן דער ברידער. אונזעדע פו
נט שונה ן קעג ז י .טאגקען םו

 עריפלאגען און טאגקען טויזגט
 ן רײע רפ דע יך ז ר רצע הע לן װע

 ט״האנען היטלערשע פארניכטן װײל
גאפױיען. פיגצםערגיש פון װעלט יד װעם

 ן רמײע א רויטע ךי כזתטונת טאנקען
 םינע ברענענדיקע א נאציזם צום

 רײען זײערע ־׳)טאוקן װעלן טאנקען
נקמח. דארשט־נאך פלאטענדיגן סיט

 אלע ר ריךע י ר ^זאמי ו ט
 ר טי צו ר טי פון ״ען ג

;ן׳רופן װייקן, לאסיר  סאנ׳
ױ ן א ן טאנקע ן נע בזא ז

יל פון אפ רײס םן3 דעם מו  י
 ג׳:ב ארפעט װאך ן פו טאג א

 ר שפעטע ף אוי אפ ניט לײג
ליפ ךיר איז פרײהײט די 3אוי

 דארם פי<ן פרידער די זאלן
 הערט דער זײ חאפן נזיר אז
ן׳צו זאגן ר םי ו  רט װא האלטן א

צעשטערט. זײן װעט ךערפײנט און



 עריפלאנען כזירטאנקען ש-קן
 קלא£ לעצטן שונות דעם פאר

 פײנעקטע ר פא נע ראפע באג ד״ ר פא
.אפ ניט האלט נקםהן מעמם

 העלפץ נ״ט װעט ן קלאג זױינען
 צװעעק דער איצט איז הײלף

יזען! רף דא ן שלאג 1דארף טאנקען
א|א/עק. קעספן שלאגן

T ׳״

 ארמײען העלדישע סי־ראײך באגריסן
 פארטיזאנען בראװע סאװעט״שע

 גת מתטו אייך ץ שײק ר מײ
עריפלאנען אוץ טאנקען מי־רקײקן
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