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האל קאױנעגיװעחגעהערט װעט װאס
 קאמ־ דער פון טעקםט דער איז דאם

 װילצער די פון רון» ״דער פאזיציע
 פילהאר־ אידישער דער װאם רבנים׳/

 פון דיריגירט פאלקם־כאר, מאנישער
 הײנט זינגען װעט העלפמאן, מאקם
ױ האל, קארנעגי אין אװנט  יארק, נ
 יאר 21 פון פײערונג דער אויף

האט מוזיק די ״מארגן-פרײהײט״.
 קאמפאזיטאר ױנגער דער אנגעשריבן

 װעט םאלא ,די האופרעכט. הערבערט
באריטאן דעם פון רועױן געזונגען
פאזנער. דזשאזעף

רעדאקציע. _

המךהיטלער נ״ער דער :םאלא
 זײן אויםגעשטרעקט האט שמו ימח

 בא־ אידישער דער וצו האנט בלוטעע
 דער אויוי לעבט װאם פעלקערונג,
אי־ דעם אײראפע. פון מזרח־זײט

 בלוט טײכן װײניג איז שונא דישן
 פארטיליגן װיל ער זיך, גיםן װעלכע

 הײלן און פאלק אידישע גאנצע דאם
 בלוט, אידיש מיט לײב קרעצינ זײן
 די פון טרערן מיט קרעכצט ערד די

 פארפײניגטע. קינדער און מאמעס
 א און שאנד א אן ווארפט היטלער

פאלק. אונזער אריח נרויא
 ה^ט דורות אלע אין כאר:

 נרויםע נויט, איז נעשי?ט אונז גאט
 כודש :פאלק פון העלדן מעכטיגע און

 פון אלעקםאנדער ׳פרם פון מלך
 און לײבךהארץ, דער ריכארד מרקדן,

 פאר־ גרויםע און אנדערע פיל נ$ך
 און שכנישע פעלקער פון שטײער

 פארדינען איצטער און פרײנטיגע.
 גרויסע די באשיצער פון נאמען דעם

 העלףו פאלק. םאװעטישן פון פירער
אט! ײ,ג  נצחון. און געזונט זײ גיב ז

 אונזער שטים, אונזער הער א הער,
 אויםגע־ אונזער בלוט, אונזער טרעיר,
אבות, די פון אנדעניק אין !שרײ

 און קינדער, די פון ס׳געװײן און
ישראל. בני אלע פון ם׳געבעט
שװערד שארפן דעם מיט : םאלא

 הארץ דאם צעשפאלט צארן, דײן פון
 I זאלן פארשאלטן !שונאים די פון
 שטארקער און גרויםער !װעדן זײ

 ׳ װאם בתי־מדרשים די צוליב גאט,
 הײלעע די און נעווארן חרוב זײנען
 J נעװא־ צעבראכן זײנען װעלכע װענט

 ׳ פארניכטעטע קדושים אלע די און רען
 J ׳היטלער, חיה בלוטיגער דער דורך
 נ אפ־ זײץ נאמען רוצח׳ישער זײן זאל

!אמן — ערד דער פון געמעקט
׳־ לעבן לאנג :םאלא און כאר

 אנטקעגן זיך שלאגן װעלכע די זאלן
 נ לאמיר היטלער! שונא בלוטען דעם

 $ פאלק פון זיג דעם פארזיכערן העלפן
 ג און ברידער באפרײער. אונזערע און

 ג דער איז ?אמף זייעד שװעםטעד,
 ’ — פאלק אידישן גאנצן פון קאמח

!אמן

העלפמאן מאקםהאיופרעכט הערבערטפאזנער


