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פײן פון טעג די אין
 פאג אלגעמײגעם אן געמאכט האבן גאציס, די זײ,

דײטשלאנד. אין פאלק אידישן גאנצן אויפן ראם
קינדער. אידישע טויזגטער פאר׳יתומ׳ט האבן זײ

יתומים-הייזער. די פון יתומים די פארטריבן האבן זײ
 מושבי־ די פון לײט אלטע די פארטריבן האבן זיי

זקגים.
 און הײמען זײערע פון מענער די פארטריבן האבן זײ

צעשטערט. הײמען די האבן
 פאר- צו געטריבן און בארויבט באלײדיקט, האבן זײ

מוטערס. און פרױען אידישע די צװײפלונג
 טרײבן צו פלאן טײװלשן א אױסגעארבעט האבן זײ

 דעם ארויס רײםן זײ און הונגער, צום מאםן אידישע די
מױל. פון הונגעריקן בײם ביסן לעצטן

 גע־ האבן זײ װאם שטיצע דער פון םאר׳שכור׳ט אוץ
 מיט זײ טאנצן דאלאדיע, און טשעמבערלײן בײ קראגן

 אידן געבליבענע פוןדי קערפערס די איבער שטיװל זײערע
 פראטעם- ניט און שװײגן זאל װעלט די אז פאז־ערן, און

 װילן אנדערש ױײל מעשים, בלוטיקע זײערע קעגן טירן
משכנות. לעבעדיקע זײערע אן זײן נוקם זיך זײ

 רײדןז דא מען קאן משכנות פאר װאם װעגן אבער
 קרבגות׳ זײערע נאר משכנות׳ זײערע ניט זײנען אידן די

 דעם פון מענטשן בעסטע די װי קרבנות אזעלכע פונקט—
 װעלכע דײטשלאנד, רעװאלוציאנערן און איגטעלעקטועלן

אויםצוראטן. און שענדן צו זוכן זײ
 אונדזערע פאר קול אונדזער אויף דעריבער מיר הויבן

 חורבן־ דעם פון קרבנות די פאר ברידער, פארפײניקטע
 מיר און דײטשלאנד. אין חורבן דעם פון דײטשלאנד,

 טרי־ פון טאג דער קומען ס׳װעט ביז שװײגן ניט װעלן
 דער איבער דײטשלאנד רעװאלוציאנערן דעם פון אומף

בעסטיע. נאצישער
קו־ װעט טאג אזא אז האפנונג, און גלויבן טיפן אין

 ארגאניזאציע דער פון אויפטראג לױטן מיר האבן מען,
 אמעריקע׳ אין שרײבער פראלעטארישע אידישע די פון

 די ארוים דאם גיבן און צונויפגעקליבן (״פראלעטפעז״)
 אונדז בײ זיך האבן װאם אויםגעשרײען, פארשײדענע
 פײניקט װאם בעםטיע, נאצישער דער קעגן ארויםגעריםן

ברידער. אונדזערע
רעדאקציע
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פאלק מײן דיר צו
אלגין מ. •

 גערעכטיג- דײן אין גערעכט. ביזט דו פאלק, מײן
שעה. גרויםער דער פאר כח שעפ קײט

 אין פאלק׳ יעדן אין אלײן. ױט ביזט פאלק, מײן
 פאר דיר, פאר — מענטשן-הערצער קלאפן עס לאגד יעדן
שוץ. דײן

 עם װעג. לאנגן א דורכגעמאכט האסט פאלק, מײן
 אגגעזאמלט האסט צוריק; װײט געשיכטע דײן זיך ציט

דור• נאך דור אין װידערשטאנד און קראפט
 געברויזט ױגנטלעך האסט ױנג. ביזט פאלק, מײן

 פרײהײט־פאן װאו אומעטום, פרײהײט פאר קאמף מיט
 צװישן פארצײכנט איז נאמען דײן אויםגעבליצט. האם

װעלט. נײער א פון בויער
 שונא דעם האםט דו שטאלץ. ביזט פאלק, מײן
 האסט דו געמיט. דײן באהערשן געלאזט ניט קײנמאל
 פײנט. דעם פאראכט האםט דו קאפ. דעם הױך געהאלטן

 פארצוקנ־ זײן איבער געהויבן טורעם־הױך זיך האסט דו
געזינטל. דיק

 געטוליעט הארץ ברײטן צום האסט דו םאלק, מײן
 לינקאלך ױנגע די באטװין, ױנגן דעם לעקערט, ױנגן דעם

 האבן װאם טעכטער, און זעלבםטשוץ־זין די אינגלעך,
 פרײהײט׳ דער פאר אפגעגעבן הארצן זײער פון ם׳בלוט

באפרײאונג. דײן פאר
 איז פײנט דער שװער. איז שעה די פאלק׳ מײן

 װײטיקט עס בלוט. אונדזער זיך גיסט עם חיה׳ש.
 און פרעםט — בלײ — װאלקן דער הארץ. אונדזער
 און לײב אונדזער אויף ברוםט, אונדזער אויף פרעםט

 װײ און װײ ם׳איז פאלק. מײן שלעכט ס׳איז לעבן.
װײ. און

 ער ליכט. פאלשן א מיט נביא פאלשער א קומט עם
איז פאלק* זיך, באהאלט פאלק; ציטער, :דיר זאגט

פלוך :ניט זאג כעם; אין ביזט :ניט זאג לויף; קעלער
 דײן פון הערן ניט פיפס קײן פײנט דער זאל פײנט. דעם

מויל. געשלאסן
פאלשער א מיט עצה-געבער פאלשער א קומט עס
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 הארץ. שונא׳ס דעם װײך מאך דיר: זאגט ער הילף.
 המן דער זאל און — קני די אײן בויג קאפ, דעם אן בויג
גזרה. צארנדיקע זײן

 פארטרײב ליכט. פאלשע דאס אפ װארף פאלק׳ מײן
 געדענק געטרײ. אלײן דיר בלײב נביא. פאלשן דעם
 פון יאר טויזנט צװײ געדענק װעג. שטאלצן אלטן דײן
שטאלץ. בלײב שטארק. בלײב געשיכטע דײן

 גרעםטן דײן שעפ װײטאק טיפן אין פאלק, מײן
 קאמף. פון שװערד די אויס שמיד בלוט פון קראםט.

 קאמף דורך אפ. שטוים אויף. שטײ זיך. פארטײדיק
 דער געװען אלעמאל גיט דאם דען איז — פרײהײט צו

װעגז גלײכסטער
 געפײנקט צארן־לאנד. א פאלק, מײן אמאל, געװען

 געגאםן פאגראמעװעט. לאנד׳ יענעם אין אונדז מען האט
 געברענט גשטראמט, געטריפט, בלוט, אונדזער זיך האט
 נביאים אױך דארן זײנען געקומען גאס. יעדער אױף

 די קעלער־לאך. אין אונדז פארפירן געװאלט את פאלשע
 גע־ גיט האבן זײ — פאלק פונם טעכטער און זין בעםטע
 זײ פײנט. אנטקעגן געשטעלט זיך האבן זײ פאלגט.

 און זין בעסטע די מיט געשלאםן ברודערשאפט האבן
לאנד. שװארצן אין פאלק יעדן פון טעכטער
 פארשװאונדן טאג. שײנער דער איז געקומען און

 פרײ פײן. פון שפור יעדע איז פארװישט פײנט. דער איז
 פון ברוסט די דארט אטעמט מעכטיק און ברײט און

פאלק. אונדזער
ט שטארק. זײ פאלק׳ מײן ז י ב . ו . ד ט כ ע ר ע ג

 דער גאר אויף מענטש ארנטלאכער יעדער איז דיר מיט
 רע- א זוכט און לײדט בלוטיקט, צוזאמען דיר מיט װעלט.

מענטשן-מין. איז בעםטע דאם טונג
 ס׳װעט װײט. ניט שױן איז טאג דער פאלק, מײן

פרײ. װערן װעלן מיר אמת. קומען ס׳װעט ליכט, קומען
פאלק. מײן שטארק׳ זײ



װעלט דער פון הארץ אויפן
םול א. מ. •

 טינט און פעדער םיט איצט ציד קײן ניט שרײב איך
 פאפיר. װײםן גלאנציהן אויף
 רינט עס װאס בצוט דעם מיט ציד א איצט שרייב איך
מיר. איז אדער יעטװעדן א אין

א שרײב איר ט צ  װענט םארויכערטע אױו» ציד אי
 םינאגאגן. פצאקערדיקע םון

 הענט, פאריחצש׳טע מיט ציד א איצט שרײב איר
ראגן. די דײטשצאנד אין װאשן װאם

 שטײן, בצוטילון דעם אוי^ ציד א איצט שרײב איר
 שויבן. די לװ־אמען פון צעשמעטערט װאם
 געײ״ז איז אוים ברעכט װאם קינד, דעם פון שרייב איך
רויבן. פצינדערער די װי זעט עם װעז

 באפאצט׳ מענטשן א װאם אגגםט, דעם פון שרײב איך
 אויגן. די םאר טויט דעם שוין זעט ער װען
 —האצדז אםן זעצבםט־מארד־שטריה דעם מיט שרײב איך

פארצויגן! יהאט זיך אױח ברודער מײן װאם

 װעצט דער ■פון האריז אױפן ציד א איצט שרייב איך
 נעיאגטן: דעם פאצק םײן פון בצוט מיםן

ט זון די נאװעמבער צעגטן דעם ש׳האט  געיהעצט גי
שױן. נעטאגט ניט נאכט יענע האט עם און

 — נעכט בצוטיקע צװיי און טעג םעצטערע צװיי
 םארשװענקען. ניט צײט די זײ װעט עם

 שעכט! מאם תצױן, םון מעםער דאם װארעם נאך ם׳איז
העינסעד! דער װאינזין אין הוציעט גאך

 — נעכט גרויציהע איז און טעג פינצטערע אין
 סישן! אויוי רוען איצט סען לאפ װעמעם

 קרעכ*ז׳ א געבן צו בצױז גע׳נוג ניט איצט ם׳איז
אפצואוױשן. יטרער א גצויז .גענוג ניט

 — שטאם אײגענעם םון שװעםטעד און ברידער א
 — צעריםן דורות און יארן דורך

 פצאם׳ א װערן איצט װארט אוגדזער מוז עס
געװיסן. מענטשהײטם דער צינדן זאצ װאס
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שרײ־אױס!
לןאהעז רעםטער .

פענסטער ב. אידיש:

 מיר אז שטיל, זײן מוזן מיר אז אונדז, זאגט מען
 אוגדזער פון מערדער קעגן פראטעםטירן גארגיט טארן

 נאצי־מער- די קעגן צארן אונדזער אויסשרײען ניט פאלק,
דער.

געבעלס׳ מאלפע, הינקנדיקע די אוגדז זאגט אזוי
 באשעפער דער נאצי־פראפאגאנדע- פון מיניםטער דער
 מיטלאל- דער פון נײ־באשאפער דער ראסן-העצעם םון

װעלט. מיטלאלטערלעכער דער פון געטא, טערלעכער

 פון אוגדז געגעבן משכנות׳ אונזערע זײנען אידן ״די
 שפאניע׳ פון פײניקער די געזאט, זײ האבן אזױ — גאט״

אידן. די פון טשעכאםלאװאקיע, פח
 םאר־ משכנות׳ טויזנט הונדערט פינף — משכנות

 הײנטי־ דער פון תפיםה־לאנד גרעסטן דעם אין שםארט
װערן זאלן משכנות טויזנט הונדערט פינף :װעלט קער

 צוריק׳ יאר טויזנט א געשלײדערט װערן זאלן געפײניקט,
 נאצישן אין געקוילעט װערן און צעבראכן ליגן זאלן

שעכט־הויז.
שװײגן. זאלן מיר און
אוגדז׳ זאגט מאנםטער דער קארליק׳ דער מאלפע, די

שװײגן. זאלן מיר אז
אידן. די ניט — גײן
 ספערע דער צו געהעח װאם אלע, די גיט — נײן

מענטשהײט. דער פון
 הײליקע א איז דאם װערן! דערצײלט אמת דער זאל

 גאנצער דער פאר נאר אידן די פאר נאר גיט פליכט,
מענטשהײט.

 איז תפיםה-לאנד דעם אין אז — אמת דעם דערצײלן
 שרעקלעכםטע דאס מאנסטער-באשעפעניש׳ א פאראן

רױם. אלטן דעם זינט
צע־ שטיקער אויף עסטרײך, אײנגעשלונגען האט עס

 חוץ און שפאניע געמאכט חרוב טשעכאםלאװאקיע, ריסן
געפרעםן עם האט — פעלקער די קעגן פארברעכנס די
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י םון בלוט דאס געטרונקען און אידן די פון ס׳לײב ח י  אי
 אידן. די םון בײנער די געגריזשעט און

דאס. זאג
אמת. דער איז דאס
דאס• זאג
קײן העגט׳ קײן ניט איד א האט ״צי :ניט זאג
חושים?״ קײן הארץ, קײן גלידער,

 קײן הענם׳ קײן ניט גאצי א האט ״צי י :זאג גאר
 חושיםז״ קײן הארץ, קײז גלידער,

 זעז• לאמיר אים. באטראכט
— געשיכטע דער פאר ער, שטײט דארט-א

העגט׳ זיינע אויף בלוט מיט צעזאר־שיילאק׳ דער
 פא־ ער און הענט, פארבלוטיקטע זײנע אין שװערד זײן

צינז: זײן דערט
 דאלאר. טויזנט הונדערט פיר

שװײגן.
משכנות. טויזנט הונדערט פינף פון פלײש דאם און
 געמאכט. דאם האבן נאצים די בילד. דאם איז אט
געשיכטע. דער פאר עס׳ שטײט דארט־א

 שרײ-אויםי
אזױ: זאג

 פרײגטד א זײן אים קאן װער זאג,
אים;־ צו נאענט זײן װיל װער זאג,
רעד•
אזוי! זאג
 די קעגן דראאונגען די דורך אפשרעקן ניט זיך לאז
 זײנען זײ אומקומען. װעלן זײ פון םך א משכנות.

 ער און טויט. פון ערגער זײנען זײ טויט. װי אזוי שוין
 אויסרײד. אן פאר זײ דארף ער טויטז• ניט אלע זײ קאן
 דאס שפײזן מוז ער װאם מיט ״ערזאץ״ דער זײנען זײ

 מאכט ער פוטער׳ קײן ניט מאכט ער װײל פאלק, דײטשע
 משכנות. די פון קרעפל־פלײש מאכט ער און געשיכטע.
 אזױ. זאג

שרײ-אוים!
 די פון און פארברעכנם ביז-איצטיקע זײגע אלע פון

 — באגײן נאך װעט ער װאס
רעז־•

שרײ־אויסי
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פאסטן אױפן
פ.נאוױק •

 מיט װי הארץ׳ דאס ארום נעמט צײטונג טעגלעכע די
צװאנג. א

אזױ. טאג יעדן
דײטשלאנד׳ פון נײעסן די לײענען בײם טאג, יעדען

 דאס אויף ברױז א מיטאמאל אײך גיט דײטשלאנד, װעגן
 פנים, אין פארב דאס שלאג א אײך גיט עם אדער בלוט,
אויפרעגונג. פון בלאס װערט איר אדער
 א גוף, גאנצן איבערן זיך טראגט שטימע א און

רופט. װאם שטימע
 מען קען װי ארבעט, דער בײ אײנזיצן מען קען װי

 שפאצירן׳ עםן, טאג׳ אלע װי םאבװײ, זעלביגע די נעמען
טאג? אלע װי אפרוען זיך לײגן

:שרײם זי און אינעװײניק פון שטימע א רופט עם
 באלײ- דאם איזץ, דײםשע די ניט מען שלאגט דאס

ניט מען באלײדיקט דאם אידן׳ דײטשע די ניט מען דיקט
ם--------זײ א אין דיר מען שפײט דאם דיך, מען שלאגט ד

 געגן אויםגערעכגט איז באלײדיגונג געבעלם׳עס פנים.
קינדער. ע נ י י ד געגן עלטערן ע נ י י ד געגן ר, י ד

 דער איבער און אמעריקע אין אידן מיליאנען
 מאמענטן אזעלכע איבער טאג יעדן לעבן װעלט גאנצער

 די קומט טאג יעדן אבער אױפברויז. אינערלעכן פון
און װײב צום :װעג זעלביקן אויפן שעלפט און רוטין
 אנט־ מען אז געפיל, מיטז קינא, שכנישער דער צו קינד׳
 זיך מען דערפילט באלד אבער אומגליק. פונם לויפט

 רײנעם בײם צימער, ליכטיקן דעם אין זיצן פאר שולדיק
 גע־ אײגענעם בײם טישטעך, אײגענעם בײם טישטעך׳

 דער אין זיצנדיק שולדיק זיד פילט מען טיש. גרײטן
 א װי זיך פילט מען קינא. באקװעמער און װארעמער
 אנט־ װאם אײנער, האבן מוז געפיל אזא דעזערטיר.

 איבערגעלאזט האט ער װאו הויז, ברענענדיק א פון לויפט
נאענטע. זײנע

 דעם דורך געראטעװעט װערן מענטשן מיליאנען
 רוטין טעגלעכער דער פון אװעק זײ ציט מען װאס זאס
 זיך טראגט װאם שטימע, דער אויםדרוק אן גיט מען און

 דער צו זיך רײסט און גוף זײער אין פארדומפענע א ארום
װעלט. דער צו נאם,

די פון אקציע קײן ניט װילן װאס די, פון רײד די
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 יענע דעזערטיר־שטימונגען. די שפײזן מאםן, אידישע
דעם אין זיך, צו אהײס פאר און םאבװעי די נעם :זאגן

 זיײ דאם ניט! דאך מען טשעפעט דיך װינקל, אײגענעם
 װעלכע פאר געפילן, מענטשן אינם שפײזן װאס רײד, נעז
פארשעמען. זיך מוז אלײן ער

 זײ- װאם מעשים, צו קאמף, צום רופן װאם רײד, די
 גיבן װאס דערהויבן, און לײטערךאויס װאם רײד, בען

 מענטשך צו מענטשן-געפילן, שענסטע די צו אויםדרוק
איז־ז־שטאלץ. מנעטשן־שטאלץ, ערע,

 דאס און ארבעט, צו פירן װאם רײד, זײנען דאס
 ערנהאפטן אייפן אײך שטעלט װאס ארבעט׳ אן איז

 מענטש־ גאנצער דער פאר און פאלק אײער פאר פאםטן
הײט•

 אידישע װי זאך, אזא געװען ס׳איז װען איז עם אויב
 װעל־ אין אויפגאבע, דער אין באשטאנען זי איז מיםיע,

 אויפהאל- דער פאר קאמף דער איצט באשטײט עם כער
 אויפהאל- דער פאר קאמף דער — פאלקי. אידישן פון טונג
ציװיליזאציע. מעגטשלעכער דער פון טונג

 שװאכםטן אויפן פלאנג-אטאקע זײן מאכט שונא דער
 ם ע ד אויף פונקט, ם ע ד אויף אט און פוגקט,
 ראטעװען װעלכע ן, ד ל ע ה די פון ראל די עס איז פאסטן

ן דעם צ נ א  שונא דער צוזאמענברוך. פון פראגט ג
 פלאנג־אטא- זײן מאכט נאצי, דער מענטשהײט, דער פון
 דא און אידישן, דעם אויף פאלק, שװאכםטן דעם אויף קע

 קאמף דעם אױפנעמעז זאלן װאם העלדן, די זיך פאדערן
 אויך דערמיט און — אלײן זײ פון פארניכטונג דער געגן

מענטשהײט. גאגצע די ראטעװען
 דעם אויף פאםטן. ערנהאפטן אן אויף שטײען מיר

אונז. מיט צוזאמען מענטשהײט די איז פאסטן
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נישט-י פארצװײלט
פײנבערג ל. •

i
 הײס אזוי איז װאם לאװע, אזא גישטא

 צארן, אוינדזער יוױ קאכיק, און
 טרייםט אויגדז ברענגען זאל װאם װארט, אזא נישטא

קיברים. םון מױל אםענעם ביי.ס

 פײן, אוינדזער װי װייטיק, אזא דישטא
 טרויעה פאראומערטער אונדזער ■װי

 פײיגט, דעם שלאגן צו אוינז מיד נישט, װערט מיד װײל
לויער. אויפן פייינט בלוטיקער דער

 תהום, פון קומעז זאל װאם װארט, אזא נישטא
 אײדער־תהו, םון װעלטן די פון
 , ם א ר ג א פ װארט פינצטערע גרויזאמע, דאם װי

אויער. אידישן א לעכערט װאש

 יקען שילדערן װאס מאלער, אזא נישטא
 דלאטע: מיט צי פארב, מיט פינזל, מיט

 פארברענט, צעפלי־נדערט, פארמעג, אידיש א
 בילאטע. אין — ׳ווײםע פעדערן און

2
 שװארץ ציען זיך הימלען ■וועצן לאנג װי

 מײלן? און שטרעקעם אונרזערע איבער
 הארץ אונדזער זײן װעט נאך לאסג װי ׳נאך, לאינג װי
םיילן? אלע פאר צילברעט א

 בלוט מיט אפגײן אזוי פאלק א קען לאגנ װי
 — ארעם געפאנצערטן שונוא׳ם אונטער

 קנוט גרױזאמען אחניטער רוסינם די בויגן און
הברים? אײגענע די גראבן און

 מאניאק, ברוינעם דעם צויםען ם׳זאל װער נישטא איז
 חיה? פינצטערע אוו־אלטע, די

 האק? גרױזאםע אפהאלטן ם׳זאל װער ינישטא
דין? ולית דין לית טאקע איז

 ינעכט׳ גרויליקע אין װער נישטא טאקע איז
 לעניאנען, טויט׳ים דעם יהוליען עם װען
 געשעכט! דעם ״שטעלט-אפ — סעכטיק: אױסשרייען זאל
— םפנה״! אין מענטש דער ס׳איז מענטש׳ דער —
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3

 גאיט שונא װען מהומה, פון טעג אין
 צ^מים׳ צעקירימטע מיט אײב אונדזער

̂יפן ידי אויףי ברענט עם װען  יד,5 איינציהע דאס י
גקמה׳ ,פון איד גרױזאמע דאם

 נעכט׳ אימה׳יקע אין בהצה, פון נעכט אין
 סעודה׳ בצוטיקע די ם׳הוליעט װען
 שעכט און געפינט מעיםער ם׳נאצישע װען
״יודע״ םון דז5הא פאריח^ש׳טן דעם
 היינט׳ הײמלאזע װי צעבנם, אידישע װען
 געװיטעה איז שנײ׳ אין רע׳גן, אין

 װינט דער הםקר טרײבט דונאי כװא^יעקז אויף
פלייטן׳ צע^עכערטע שמאצע, איז

 פאירמעג אידיש אזט5 שוגא דער ווען טעג, אין
 — רויכן׳ און פצאמעז אין אװעתגיין

 טעג פינםטערע גרויזאמע, גרױיציקע, אין
תוכחה. די װי יד,5 מײן קי^ינגען 5<זא

4

 שפאט ידורך און שאנד דורך װאנצט עם װען יטעג, אין
 ישרא?, פאילק פארפײניקטע דאם
 גאט׳ זײן איז טויט און גילויבן יזײן איז טויט װען
גואל, קײן יאון יפרײניט קײן איז נישטא און

 קריפט ינאצי דער ׳װען געשעינדעטע, אין טעג אין
 — מיאיוםן, דיעם פרצון* זײן מייס וועלט איבער

געזיכט: איז ט5װע דער קוק—שטאם מײן פון זון א—איך
— געװיםן?" װע^ט׳ם דער ער, איז ״װאו —

 און.פויסט מעםער סייניגן עם װען טעג, אין
 — צערישן׳ ■װײטיק פון װעױט הארץ דאם און

 טרייםט: א אײך ברעגג איך ברידער, נישט, פארצװײפ^ט
— געוױםן!" װע^ט׳ם דער איז טויט גישט ״ניין, —

 טאא שוגאים דעם טראמפצט עם װען טעג, אין
 פרויען׳ און קיינדעד םון ?ייבעד איבער

שעה: פינצטערער דער אין ברידעה נישט, פארצװייםליט
— !״5גוא דער תוטען װעט ער עבט,5 ״ער —
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אפמעקן... װעלן מיר
משחשיםרים •

 פארהאקט. שוין לאנג איז ראדיא די
 — דיל אויפן צעװארפן צײטוסגען די

 בראנד. פייער א זײ יפון זעצט עם גאיר
 נאכט. די גװאצדעוועט װע^טן־וױיען מיט
 — ■װייםער א צירקצ א שװיגדלט אויגן די פאר

האנט. בלוטיקע א — ׳םװאםטיקע א

 -5צאפ ציטערדיקן אין ד&דץ מײן
שע ?יינד אידיש א װי  הענט. איןנאצי

 מוח. אין שפיזאען מיט האקט בצוט מײן
פארקיצעמט. םװאםטיקע אין איז האצדז מ״ז

 נאכט. דער פון צװאנג פון רים א זיך גיב איר
 װאדו*. א זיך שרעק דער אויף» גיב איך

 — געשריי בראנדיק דאם איך צעשנײד צװײען אויףי
שארו*. איצט מעםער א װי גוף מײן יס׳איז

 ינאכט, די שנײדט nu מײן
 — שרעק ױועױטער5פאריג מיט
 אװעק זיר לאז איך

 ברידער פארפײניקטע צו
וועיג. כאוטיסז אויוי

 בער^ין, שװארצן פון גאםן די דורך שפיאן איך
 חוזק־גע^עכטער. כײטשיקן צװישן

 ״ױדע״ ם׳שימפװארט ברוםט מײן אויך* הענגט עש
שעכטער. פונעם יבייטש די — רוקן מײן אויוי

 װײטן. ידי איז אויגז מייינע
 נאכט. דער אין ^עכער ברעינען

 הויך: שרייען און שטום פרעגן
װאך! איצט זײ יװעכטעה

 וועלט, דער םון תארץ מיטן
 װעלט דער פון מארך מיטן

 — הויך: איך שרײ אוים, איך רעװע
 אן! קומט רעכענוינג יםוז טאג דער פאשיםט,

אױפמאנען װעאן מיר
 אוי׳ען, אילע שרעקן, אלע וױיען, אלע פײנען׳ אלע פאר
 געדעכעיניש אייער אפמעהן יװעצן מיר

ערד. דער פון פני.ם פונעם
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צואה א
כץ משה •

 גאנץ זײן זיך האט װאס מענטשן, א פון צואה די איז דאס
םון אײנע קריגן צו געהאפט דערפאר האט און אײנגעהאלטן לעבן
יאר: 120 איבער אימירצעשעם לוױת שענםםע די

 צואה דאזיקע די לײענען װעסט דו װען זרן, ״מײן
 אײנער פון געקומען ערשט זײן מםתמא װעסטו מײגע,

 סוד׳ דעם אױםזאגן די איך װיל לוױת. שענסטע מײנע פון
לויה. דערדאזיגער צו דערלעבט האב איך אזוי װי

זיך. אײנהאלטן אין באשטײט סוד גאנצער ״דער
 ענדערונגען׳ אן פאר װאם ארום, פאםירן ניט זאל עם װאס

 פאר־ ניט זאלן עס פאגראמען אומגליקן, קאטאםטראפעס׳
 אײןו זיך האלט :זאך אײן װײם זון, מײן דו, — קומען
 ניט׳ דיר געפעלט זיך אײנהאלטן פון אויסדרוק דער אויב
 פאלי־ דיםציפלין, נאציאנאלע װילסט־ דו װי אן עס רוף

 אבער באשײדנקײט. טאקטיקע׳ םטראטעגיע, טישע
זיך האלט :זאך אײן געדענק נעמען אלע די אונטער

ארט. פון רירן ניט זיך לאז און אײן

געשיכ־ די זון, מײן געהערט׳ זיכער דאך האםט ״דו
 ברענענדיקן אין איז װאס מענטשן, יעגעם װעגן טע

 װא־ דער אין זיך בײ געלעגן װינטערנאכט א אין פראסט
 דרויסן פון מענטש א װי געהערט האט און בעט רעמער

 אנװארע- ארײגלאזן און ראטעװען אים זאל מען זיך בעט
 צו אויפגעהערט ניט האט מענטש גוטער דער זיך. מען

 רחמנות גרויס אויס קאלדרע דער אונטער זיך בײ קרעכצן
 דערפרארן. װערט װאם דרויםן, איז מענטשז דעם צו

 נא- איז׳ דאם געװארן. דערפרוירן טאקע איז יעגער ביז
 אבער רחמנות׳ ביטערער א און שאד א געװען טירלעך,
 געפאר די אויםגעמידן מעגטש גוטער דער האט דערפאר

 און װערן. צו קראנק גאר אפשר און זיך פארקילן צו
 זיך האט ער װײל נאר פארגעקומען איז זון, מײן דאס,

אײנגעהאלטז•
 גע־ די הערםט דו װען זון, מײן אײן, זיך ״האלט

 בלוט דאם װען היטלער-לאנד, פון קומען װאם שרײען,
מײן נאך פאלג שטיװל. היטלערס אונטער פון שרײט
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איך בין פוילן אין אידן געשלאגן מ׳האט װען בײשפיל:
 האב און געקרעכצט האב איך נײן, פראטעסטירןי געלאםן

 אידן אויםראטן גענומען מ׳האט װען אײנגעהאלטן. זיך
 האב איך נײן, געגװאלדעװעט׳׳ איך האב רומעניע, אין

 כחות׳ אלע מיט אײנגעהאלטן זיך האב און געזיפצט שטיל
 האב װעלט דער אויף אידן מיט פאםירן ניט זאל עס װאם
 די זײ מיט געהאט איד, געטרײער און גוטער א װי איך,

 װאס אבער קאן. גיבן װאם סימפאטיעם, גרעםטע סאמע
 מיטגעפילט, איך האב שטילער אלץ געװען איז זײ ערגער

 דער־ כ׳האב און אײנגעהאלטן. זיך איך האב מער אלץ
 א- די פארדינט האב און פארקילונגען אויסגעמידן פאר

 אײנגע- מיר מיט האבן װעלכע אלע׳ די פון נערקענונג
 דער אין חכמה גרעםטע די איז זיך אײנהאלטן אז שטימט׳

װעלט.

 צום קומט עס װען און זון, מײן אײן׳ זיך ״האלט
 מיטינגען׳ און דעמאנסטראציעס מאכן פראטעסטירן׳

 לאזן װעלט, א אויפרודערן פראטעםטן׳ שיקן
 באשײדן זיך האלט אלײן דו טאן. אנדערע עס
זאלן אײן, זיך האלט דערהױפט: און הינטן פון

 מײן זיפץ, א גיב פראטעסטירן. און שרײען אנדערע
 — מער װאס אײן זיך האלט און װײניקער װאס טו זון,

חכמה. גאנצער דער פון םוף דער און אנהויב דער איז דאס

 זײן דיר װעט אנזאג׳ מײן פאלגן װעםט דו אויב ״און
 אויף םײ װעלט, דער אױף םײ גוט אזוי און װאויל אזוי

 אדער בײדע! די פון אײנס זײן װעט עם װארום יענער.
 אויב ניט. אדער העלפן, װעלן פראטעסטן ע ר ע י י ז
 קײנער דיר װעט העלפן װעלן פראטעםטן ע ר ע י י ז

 געזיגט. האבן מיר אז זאגן, צו שטערן קאנען ניט דערנאן־
 שטעגדיק װעסטו העלפן, ט י נ װעלן זײ אבער אויב

 אז געװאוםט, ר ע י ר פ האסט דו אז דערקלערן, קאנען
 אױף אנהויבן. ניט פראטעםטן קײן מיט זיך דארף מעז
 אײנגעהאלטן און רואיק שטיל׳ לעבן װעםטו אופן אזא
 שײ אזא פונקט האבן צו דערלעבן װעסט דו לאנג,ביז אזוי

 ט ל א ה ניט: פארגעס און געדענק נאר איך. װי לויה נע
!ן י י א ך י ז

 האט װאם פאטער, ליבענדיגער עװיג דיך דײן מיר פון
אײנגעהאלטען״. לעבן גאנץ זײן זיך
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נויט אין דײטשלאנד
טשהנאדיר .

 םערד׳ סױל־שװארצן א אויוי רײם טויט דער
 שװערד, פלאימענדיקע « האנט ידער אין האלט ער
 צװיי׳ צו יטאגצן פארלעך הונדערט אז

זיי. ער צעטרייבט פארביי, ער רײט

רעםרײן:
נױט׳ אין דײטשלאנד

טויט« דער רײט דײטשלאנד אין
טויט. דער איצט רײט דײטשלאנד אין

 פאיד, םינצטערן א פויקט־אויים טויט דער
 םקחך׳ אז« גייט עם בײנער מעינטשלעכע אין
 <עמאכט, הויטן מענטשלעכע םון איז פויק די
 לאיכט. ער און פױקט ער און פויקט ער

רעפרײן:
װ. א. א. נויט אין דײטשלאנד

 ציין׳ לאכעדיקע צװעלו» האיט טויט דער
 א^יין. זיך פון שארבן אין זײ לאכן
 װינט, דער פײפט ריפן בײינעױנע דורך

 קינד. פיצל א װי זועלט די װיינט
רעםרײן:

װ. א. א. נויט אין דײטשלאנד

 אגער׳ שנײ-װײםן א אויףי רײט טויט דער
 מאגער. ער איז אל״ן הוננער דער •װי אזוי
 פערד׳ פונעם פים װייםע פיר די קצאפן עס

 זגרד. רונדע די — פויק שרעקלעכער דער אויוי
רעפרײן:

װ. א. א. נויט אין דײםשלאנד

 האק׳ בלוטיקער א מיט קייטז, מיט רײט ער
 זאק׳ לעכערדיקן א האינט דער אין טראגיט ער
 אן, ניט אים שטאפט און אים יעטאפט אים, שטאפט ער
 4פא א פאר מצבה א טראגט ער

רעפרײן:
װ. א. א. נויט אין דײטשלאנד

16



 ברױט׳ מיט פעלדער די — רײט ער און רײט ער
 רויט. יאוז טרוסז און םארװיםט װערן
 פאלטאראפ׳ פױנל דער װיים, װערט בוים דער
 גאלאפ. אין פליט און זיך דערשרעקט טויט דער

רעפרײן:
װ• א• א• נויט אין דײטשלאנד

 צעשפרייט, איז ינאז די םלאטערט, גרױוע די
 רויט. פייער־פונקען שפריצן שטײנפלאסטער םון

 װעלט, דער -פון םרױ צום ביז גרייכט עס דער
 קעלט. די צינדט־אן און זון די צעשט ער

רעםרײן:
שרעק. אין דײטשלאנד

אװעק, האפענונג די איצט רײט עס
אװעק. האפענונג די איצט רײט עס

 בארבאר, אלטן פון געװערן די טדאגט ער
 צאר. רוםישן פון הע׳נקער, פון קײזער, פון

 אױגן־תנעפ׳ אויו» מאנטל זײן פארשפיליעט
 מענטשנקעפ. יענוד א האלדז אויפן טראגט ער

רעפרײן:
שרעק. אין דײטשלאנד

אװעק, ראפענונג די איצט רײט עס
אװעק. האפענונג די איצט רײט עס

 טאג׳ דער דערשראקז וועג אויםן אים גייט עם
 איבעדנעיאגיט. שוין זיך אלײן האט טויט דער

״ן ער בויגט איצט  פערד, פון קאפ צום קאפ ז
 שװערד. בליציקער זײן פון שייד די זיך אראפ גליטשט

רעפרײן:
אנגםט, אין דײטשלאנד

לאנג, זײער שוין רײט טויט דער
לאנג. זײער שוין רײט טויט דער

 מויז, קלײנע א אנטסעגן אים לויפט עם גאר
 ארוייס, זי שפרינגט קעלער אדימקײט׳ס פון
 גאט׳ פון מויפת א — אויער אין אים שפרינגט זי

קלאץ. א װי אזוי דר׳ערד צו עד פאלט

רעפרײן:
פרײ, איז דײטשלאנד

אויפ׳םנײ, אן הויבט לעבן דאם
אויפ׳סנײ. אן הויבט לעבן דאם
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מענטש נײער דו קינד,
לי מלכה •

 ײ*ך. איך װיגל דײן בײ קינד, מ״ן שילאפםט, דו
 דאך. געשצייפענער בילױ א — צוקאפנם הימיצ דער
 ארויס גייט גאצד איז זון רי דארטן פון
אויים. פנימ׳יל ראזע דײן דיר קױטט און

 קינד, מײן מארגן, אין אויפב^י ד״ן יטדוים איך
̂עבן מײן טיט לײב׳ מײן פון צװײיג דו  פארשפיינט. י
 רויב. נאך מאנםטעד א — פינצטער איז װעלט די

גלויב. איך ׳ט$ג דייז אין מארגן, פונעם מעינטש דו,

 מארגן׳ פון מענטש דו שװארצאפצ, מ״ן קי:ד,
 שטים; פארפײניקטע מײן איבער דיר אין גים איך
 גיל^ז; יגעשליפענעם א אין װײן ברויזיקן װי

כום. ביטערן פון לעבן מיין טרינס

 קנוט, אונטער פאילק מיין אמאצ געזיועעז האיט עם
 בילוט׳ ניענטשלעכן און טרערן פון איז טאל דער
 פיין, פון בעכער דער איז געםישט טרערן מיט
אײן. דיך איך זיניג אזוי שלאפםט, דו װען יוױג ביים

 װאן־, איך 5׳װיג דיין בײ מארגן, פונעם מעגטש דו,
 ׳טאיאך׳ ^יכטיקן א אויח שפאנען דיך זע אין־

 שפרײזט, דו װי זע איך פעלקער מייט פארברידערט
אױםגעאייזט. זײן װעםטו גרוי̂י הײנטיקן פון

 מויל, מײן יאמערט עם צעשריגן דורות םון
 ,5ip דאם װײטיק איך צעפײניקט אייבער פון
 געװען. בילוי אלעמאל באוי, איז הימיצ דער און
געזען. ב^ויקײט די אויך מיר פאר דורות האבן עם

 יד,5 דאים אט איך שרייב ש^אפםט דו װען װיג בײם
 מיט. ױע־לעבן דײן פון גאינג אין שורות די נעם
 פארגײן, 5װע איך װען מארגן, פוניעם קינד מײן

געבײן.״ מאמעם דיין דערמאנען זאצםט

is



שוױיגן! ניט
כאנוקאװ ל. •

 פאלקס־אומגליק אודזער פון שעה גרויםער דער אין
י שבוער,: הײליקע א געבן זיך לאמיר ! ט נ ן ג ײ װ ש .

 גע־ נאציאנאלער אונדזער פון שעה גרויםער דער אין
 פון און בלוט פון שבועה א געבן זיך לאמיר פרואװטקײט

: ף מ א ק . ם ו צ — צארן:
 אנט- צום און אומקאמפראמיסלעכן צום לעצטן׳ צום

קאמף: שײדענעם
 השם קידוש אויף גײן ניט מער קײנמאל קײנמאל׳

 שחיטד״ דער צו געטריבענע שאף װי קעפ, געבויגענע מיט
קעמפן: נאר —

 װי פארטרײבן, זיך לאזן ניט מער קײנמאל קײנמאל,
 געטאם, פון לעכער פינצטערע די אין מײז, פאר׳סמ׳טע

 לאטעס׳ געלע צו פחדנות׳ צו געפאלנקײט, גײםטיקער צו
שאנד-ספאדיקם! צו

 מערדער די געריגגס די און געבעלס׳ס די היטלערס, די
 דער־ מאל טויזנטםטן צום װילן זײ אונטערצינדער׳ די און

 מאכן װעלט׳ דער פון פנים פארן גײסט אונדזער גידעריקן
 ארויפ־ לעבן׳ און לײב אונדזער שפאט צו און שאנד צו

 פאר׳סמ׳ען קינד־און-קײט, אונדזער אויף פחד א װארפן
 כדי לעבן, אונדזער פון טעג די מורא מיט און שרעק מיט
 צו דראנג אײביקן אונדזער דערשטיקן צו מאל אלע אויף

דערלײזונג. און פרײהײט
 ניט אונדז אויף שוין זײ האבן בילבולים א פאר װאס

 בא- ניט אוגדז שוין זײ האבן װאם אין אויסגעטראכטי
 ברוגימער, זײערע פאר׳םמ׳ט האבן מיר — שולדיקטי

 האבן מיר קינדער, זײערע פון בלוט געטרוגקען האבן מיר
 הײליגקײטן״ זײערע און הײמען זײערע פאראומרײגיקט

 פאר- האבן מיר ױנגפרויען, זײערע געשענדט האבן מיר
קרעץ. און צרעת װעלט זײער אויף שפרײט

אומ־ פון און רויב פון מארד׳ פון אפאסטאלז די זײ,
 פינצטערניש דער פון נאכאמאל איצט קומען זײ — צוכט

 נאכ- און נאכאמאל װילן און מיטלאלטער, בלוטיקן פון
 לײב אונדזער נאמען׳ אונדזער ארומשלעפן אנהײבן אמאל

 בלוטיקע זײערע פזן רינשטאקן די איבער לעבן, און
מעשים.

 װאנדאלן און אונטערצינדער נאכט-רויבער, די זײ,
 בריקן אונדזערע פארברענען מאל לעצטן צום איצט װילן

 און פײער מיט אונדז ארומרינגלעז מענטשהײט, דער צו
 אונטער־ די מיט ברידערן ניט זיך זאלן מיר כדי שװערד,
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 דער פון מאסן עקםפלואטירטע פארפײניקטע, דריקטע,
װעלט!

געליגגען: ניט זײ עם װעט מאל דאם אבער
ר װעלן ט צ י א י ט מ ש י  ! ן ג ײ װ ש נ

ט צ י ן א ל ע ר װ י ! מ ן פ מ ע ק
 געװיםן דער איז אונדז מיט אלײן. ניט זײנען מיר

 װעלט. דער פון ױשר דער איז אוגדז מיט װעלט. דער פון
 דער פון האפענונג די און גלױבן דער איז אונדז מיט

 נםױנות׳ און פײנען אלע דורך פארוים, אונדז און װעלט!
 דער אין האריזאנטן ברײט־געעפנטע נײע צו ליכט א פירט

ארײן. צוקונפט ליכטיקער
 ניט זיך, באהאלטן גיט אנטלויפן, ניט לאמיר

 לא־ מענטשהײט! אונטערדריקטער דער פון זיך אפזונדערן
 אין געטאס, פון פענצטערנישן די אין אנטלויפן ניט מיר

 זיך לאמיר מיםטיציזם, פחדנות׳דיקן פון קאטאקאמבן
 אונד־ פון װינקלעז טונקעלע די אין פארטרײבן לאזן ניט
 װילן דאם גאר װײל געפאלנקײט! און יאוש צו נשמה זער

געפאלגקײט! אונדזער װילן זײ שונאים; אונדזערע
ן :זײן זאל לאזונג אונדזער ו ר פ ע ל א ק א ל .

ו צ ץ ו ש - ט ם ב ל ע ר ז ע ל א נ א י צ א  זעלבסט־ נ
שוץ:

 נאציאנאלער פון — 8זײן לאזונג אונדזער זאל און
אגגריף: אנטערנאציאנאלן צו זעלבםטשוץ

 פאר- און מארד-שקלאפערײ פון פאן זײער קעגן
 שע־ אונדזער פון פאן די ארויסשטעלן מיר װעלן ניכטונג
פרײהײט. צו דראנג אונדזער און גײםט פערישן

 מיר װעלן מיטלאלטער פון חושך צו רוף זײער קעגן
 גײםטיקער און קולטור פון ליכט צו רוף דעם אויפהײבן

דערהײבנקײט.
 שײטערהויפנם פון פלאמען אין האבן זײ לומפןי די

 דער פון אוצרות גײםטיקע די פארברענען געפרואװט
 אין געװארפן קללות װילדע מיט האבן זײ מענטשהײט.

 אור־ דער פארשריבן געװען ס׳איז װאו ביכער, די פײער
 זײער איבער און מעשים זײערע איבער גײםט פון טײל

 אז פארשטאנען, ניט האבן נאראנים די אבער לעבן.
 דאס און טאװלען די נאר פארברענען געקאנט האבן זײ

 לעבעדײ נאך איז זײ איבער אורטײל דער אז און פאפיר
 דער פון גײסט פײער־געלײטערטז דעם אין געװארן קער

מענטשהײטי
 גיט שבועה: די געבן נאכאמאל דערפאר מיר װעלן

קעמפף שװײגןן
ן ו ן א ג י !ז
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פאלק פון געזאנג
פאעטן) אידישע די וצו

תורץ אהרן •

 מײנע׳ ברידער זיינגענדיקע ניט׳ יאמערט גיט, װייינט
מורבן, אונדזער איויף

 טיםער טרערךצידער מיט יניט אונדז שצעפט
 געיטא. דער ,םון בצאטעם אין

 יש׳גויא, געםצדיקן אין צוריק זיך סינויצן ניט נײן,
 קצאג־מוטערם גי.ט קעפ, די איבער אש מיט זעק ניט

 ערד. דער ׳פון רשעות די אפװישן קאנען
 טאן דער אוינדז אין נאך װײטיקט עם
 קוצ׳ האר׳ן־רייםנדייזן ירמיהו׳ים פון
 רייז׳ דורכן פציםן בבצ אצטן פון טרערן־טײכן די

 האדסאז׳ אין אריין שוין שטראמעז און דונאי דורכן
 כעשצאגן אמאצ קראפט בײזער מיט האבן זײ װי

 דניעפר. .אויסגעצײזטן איצט צויכטנדיקן, דורכן
אונדזער אין אונטעחגרדישער טרויער ינאך זינגט עם

צײב-אוךצעבז
 ירויך. דעם און שײטעד־פצאמען די מיט נדרי כצ םון
 גצידער די אונדז אין ציטערן עם
 ״קופע״. מארקיש׳עם און שטאט״ ״שחיטה ׳ביאציק׳ם פון
 געביין טרוקענעם אונדזער פון טאיג־טעגצעכן בראנד אין

 וגעװיין. ראזענםעצד׳ם שטעכעדיק פצעמצט
.אציין מיר אצע, מיר און

 עצטער־זײדעם .פרומע אונדזערע קעפ הויצע מיט האבן
מיך שרעקיט פינצטערניש, דורך גײ איך ■װעז ״אפיצו

שצעכטם...״ קײן ינישט
 — וױי־געשרײעז קצצות, טרערן,

 האר׳ז דײז פארקצעמט היצפצאזיקייט װען אפשר, זיך, פאר
 יבאצזאם. צײיטװײציקער א

 פעצד מעםטן תעיניתים, אויבערשטן, צום געבעט
 יפית־שיר םה מיטן הינטער־טירן די בײ צינן בצײבט

 װעצט דער פון רוצחים די צו
 שטאם. אונדזער נאיר דערנידעריקט און

* * *
מיינע׳ ברידער זינגענדיקע װייינען, גיט
הראפט מיט קראפט אײער באהעפטז — ארוים נאר

םאצה. פון
ציבשאםט׳ איז םאצק ױשר, איז םאצק
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 , ח י ש מ — ש ס נ ע מ איז פאצק
 , ם י מ י ה ת י ר ח א דער איז פאצק
 — ערד און הימצ צוױשן — ט א ג איז פאצק

 געערט, נאר פארװערט, יניט װערט טרערן אן זינגען װאו
 שצעפער, א זײן — איז זינד גו־עםטע די װאו
 דניעפר. רער װי איז פרײ ס׳צעבן װאו

 ,ג נ י ד ע ו ו ר ע ׳ט י ■ו ר איז פאצק
 קצויסטער אין צויפט און ינאך צצם א טראגט עים װעז איפיצו

פרידן: פארן דאנקען
 מאם. די איז ן ד י ר פ ־up צצמ׳ען, דאם גיט
 ױם-טוכ גוט גוט־האר־ן א דיד ם׳װינטשט װען
אויף הינקען דערװייצע גראטאטיקע פויערשע די סעג

אות. אן

 בצעטער גרינע רוישץ נאך ״ם׳װעצן
 פארקװאדטן׳/ דעם בוים ארנידזער אויױ

 שטערן! די װי און זון די װי זיכער
 געיטא, דער אין װערן מקוים ניט קען דאם נאר

 דערװארטן ניט ציבשאפט אויףי פאצק דאם זיך ם׳װעט
 — הערן צייטזעציקע די פון

 — ׳אידצדיק צי קריםטצדיק
 רעדער די אויףי פוטער פרישע שמירן װאם

 יפאעטאז, גאצדעינעם פון
 נאשפיץ פארצעינרער ם׳פארן.אוינדזערע װאו
 פאן. המות מצאך דער מיט
 שפאניער, די בצוטיקן עם
טשעכן. רי װיינעז עם

 חורבן? ר ע ז ד ׳נ ו א צו זיך גצייכן קעז װער
 געוױין. ר ע י י ז אויך װײינען מיר נאר
 צעברעכן, גרעניצן תצױן דער קען עם
פאצק, Dtp ניט
פעצסער. הארעפאשנע ברידערצעך־פארבונדענע די ניט

— מײנע, ברידער זיינגענדיקע װײנען, יניט
באגעגענען ארויס ־up באבע, ינאאױוע א װי שעצטן׳ ניט

שד. דעם
הושענה׳ם, מיט שטן רעם ״אפשצאגן״ ניט
צײטװייציקן זײז װען צױיפן, און אפהענטיק װערן ■ניט

זעט, איד זיג
upזינגען און זיך שטארקן זיינגען, זינגען, ־ 
פאצק: אין גצויבן םון

יך! א זאגט: פאצק דאם װען פאראורטײצט, איז שונא דער
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פראטעסטירן מיר
אלמאזאװ ש. •

 אינקװיזיציע׳ דער פון צײטן די אין װי װילדער
 שוי־ כמעלניצקי, באגדאן פון צײטן די אין װי פינםטערער
 זיי-—צאריזם פון טעג בלוטיקםטע די אין װי דערלעכער

 װאס באשי-בוזוקן, נאצישע די פון פארברעכנס די נען
 ארויפ־ זיך סאדיזם אזא מיט און רציחה אזא מיט האבן

 שוי־ נאך אידן. טויזנטער הונדערטער אויף געװארפן
 פארברע־ אט-די װאם פאקט, דער איז אלץ פון דערלאכער

מלוכה־םיסטעם׳ א געװארן זײנען כעגס
צעטראטן; געװארן איז װאס פאלק׳ א קלאגט עס

 עם צעריסן; געװארן זײנען װאס פאמיליעס, װיינען עס
 בא- זײנען מאמעם און טאטעס װעמעס קינדער, יאמערן

 זיך טראגט עס אויגן; די אין אלעמען פאר געװארן שפיגן
 קינ- זײערע װי זעען װעלכע עלטערן, פון װײ-געשרײ א

צוקונפט. א אן געבליבן זײנען דער
 זאלן מענטשן אז דעם, צו געקומען שוין איז און,עס

 צו געקומעז שוין איז עס קאנאװעס; אין װאלגערן זיך
 מע־ קריגן זאלן קראנקע אז ניט, דערלאזט מען אז דעם,

 א אז דעם, צו געקומען שוין איז עס און :הילף דיצינישע
 די פון קרובים די הײםן און מארדן אפן זאל מלוכה

 דערמארדע־ די האט זי װאס דעם׳ פאר באצאלן קרבנות
באגראבן. טע

 דעםל אין שולדיק איז װער
 די, זײנען שולדיק פאלק׳ דײטשע דאס ניט איז שולדיק

 שול- הענט. זײערע אין אים איבער מאכט די האבן װאם
מאכט. די געגעבן פאשיםטן די האבן װאם די, זײנען דיג

 מא- די אין טרויער, גרעםטן אונזער פון טעג די אין
 פאלק אוגדזער פון פײן שױדערלעכםטן דעם פון מענטן

 געטאן ציטער א האט װעלט די אז געדענקען, לאמיר —
 און פראטעסט, פון שטימען דערהערט זיך האבן עם און
 אויף חרמות און קללות געטאן שאט א זיך האבן עס אז
מערדער. בלוטיקע די פון קעפ די

 פרא- און צארן פון ים ברױזנדיקן דעם אט אין לאמיר
 צוטראגן לאמיר אויםגעשרײ. אונדזער ארײנטראגן טעםט

 םוף א מאכן צו אויף מי פון און ארבעט פון חלק אונדזער
 גע־ א געװארן איז װאם פאשיזם׳ פון הערשאפט דער צו

װעלט. גאנצער דער פאר פאר
 שװײגן מיר —קעמפן' מיר און פראטעסטירן מיר

ניט:
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דײטשלאנד
בידנבױם מאדטין •

ערז״.״ איז האך דױטשלאינד ״א
---------איעגעשמידט! גררילז אין
--------טרערן יאון וט5ב פון ?אינד1 דו
איד: א דיר צו זינגט עם

 הארצן, אין קראפט יציב^נעכט׳ם מיט
3'ל אױןז זאלץ הײינעים מיט
--------מארקס׳ז 5קאד •פון װארט מיט
כ?יפ. ברידער׳ם מײנע מייט

 איד א דיר צו זיגגט עם
 שא׳נד! איז טיוי דייטש^אנה א

 פרײהייט־^יד, דײן איז װאו
^יו דײז ט הײטאט־לאינד?! צום ש

 זוכט, און שטײגט װאם האם, א
 פאינאנד, גרויס זיך װאקםט װ*ם

 פצוכט יװאם אזא, האם א
שאנד! מעינטשזזײטיס דער און דייז

 פארזיוגגען, מיך האט שפדאך דײז
 גייסט; דײן — מיך דעריהויבן

 באצװאומען, מיר שי^ער ם׳האט
געשפײזט... מיר געטע ם׳׳ה^ט

 ;צעצוט־ן מיך טעלמאן ם׳האט
 באגאיקט! מיך װעדינג ם׳האט

 — וואונדן אין טיף דײטשצאנד, א
בא׳זיגט! ינישט ׳נאן־ ביוט רו

»
 היעע׳׳ן! םון אנד5 $ דו׳ נישט
 װארט! טארקם׳עם א דו, נישט
 פי״נען, און ב?וט און װאוט דורך
מארד. און טויט און נויט דורך

 באװײזן, נאך זיך װעסטו
 טאן זיך הויב א יוחגםטו

 אײזן פון םויםט אין םארפרעםט
ז״גער־פאן. .פון םילאם חןם
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װארט
וױינפע־ ז. *

 פארהיאטע װעױטער ליכטיסע םיצ אזױ
 שטויב. םים
גאויב׳ גיי, און
ט ורעםט דו אז  געזאמען דײנע מי

דער^ננען. הערצער ערנעצװאו

װארט,
 ארט î״p נישטא

 מיר אין איצט
דיר, יפאר
טיר? א ביי הונט א װי זיך, ■גראבלםטו װאם־זשע איז

 שפיז ג^יאיסז א אין םארװאנידאען זיך געקאנט װאאסטו א,
 — ריז׳ « םון האיכיט דער אין

 גולם׳ אײמענער א זײן ער מעג
 חו^ם׳ א ביז פתח א םון חיאוק דעם נייעט װ״םט װאם

 שרץ יעדער ט5װא
דרױארץ. דיר פאר געהאט

 ביםט? דו יװי אזוי אבער
 אומזיםט אוי אומזיםט,

מי. דײן איז

 י?5ג ׳גילדענעם אין .אויפגײן נאך וועיט זון די
 — טריי״םט, דער פאר דאנק א

 װייםט! מען שוין׳ .װײםט מען
 גערעדט׳ און נעזאגט, נביא חןר האט עם

 קוא׳ טרײםטנדײו א אנשיטאט אבער
 בעט א איצט ק5פא מיין דארוי

 — שפיטאצ׳ א איז
 קדאנק איז עם
גאנג׳ אייבײוז םון
רו. נאך און דאך א נאך בענקט עס

דו׳ א
— מוח, פון און ריאריז פון ׳עאיח
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 כוח דײן פאר יני׳טט איצט איז עם
 מאםע רי «ר$גן צז

 ראםע׳ פארפייגיתטער מײן םון
באוט? מײן םון איצץ זיך ירײםטו װאם־זשע איז

װארט,
 ארט קײן נישטא

 איצט דיעעטװעגן פאר םיר אין
 צעסציצט און צעדונערט

 אוגיזוערז. -נאנצער דער אונדז איבער איז
 םערז א דורך זיך װילט דיר און

 געםאר, די אוים־טרײען
 צער דעם
 נעציטענע, די םון
פאדטניטעינע? די

ט קײן ני׳טט איצט איז עם  װערטער־אימאז׳טן׳ קיין םאר צ״
 באנדאז׳ט] דארםן מיר
 װאונדן. אונדזערע פאר

 אגגעצונדן האט היטאער
 האם׳ פון ׳טרי&ה א

גאם׳ אונדזער בחןנט
 בייט׳ע דער אונטער ?ײב אונדזער באוטיתט

דײס׳ט. ינאצישן דעם פון האנט דער אין

 אײן ׳טטום מייינים, װארט
 פיין׳ א״גענער דײן אין
 הענט, פארמאטערטע די צעםיח לאז און

 װעגט אוי^ יטפארונעם זוכן װאם
 דורכצורײטן, זיך
דורכצובײםן... זיך
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r»״iwna־rm זיך, שעם
 צעפערטצט, טעםערם האבן ברידער מייינע «ן צײב דאם

 צעהאסט; העק האבן ביינער זײערע
 געצערטלט, pvn די הע?ער די ם׳האבן און
באק. צום מעםערם האבן גע׳טוציעס שיינדער די און

 אצעם״ איבער דױטשצאיגד ״דויטשצאנד,
 קאניבאצ! דער — אצעס איבער און
 כװאציעם די רהײן אין װעט דער טרײבט עס

קארנױואצ. צום

 הויפז׳ בערצעער אױף קארניװאצ צום
 אייצ. — פרייסן קײן גאסן, האמבורגער אױח

 זויםן: dip אהער בצוט און ײאצ־דביר
יהײצ! — היטצער געריינג! םראזייט,

 גרענעץ־דראטן די עצעקטריזירט
 טויט; צום טרײבט טױזניטער טויזנטער, און

 געבראטן, םצײש דאם דעדצאננט פירער דעם
ברויט. מיט קינד, אידישן א פון פלײ׳ט דאפ

 שינעלער! גו טײװצ, צום — דומקעפ עיס, דױעריט װאס
 קרי<? צעצטן אין געצערנט װײניק צו

 בעצער! פיצ אזוי פונקט — טויזגט הונדערט זעקס
טעכניק. לעצטער דער צויט הענט: די מיט רײםט

 זיבן. שצאגט אצט־מאאביט אין זיעער דער
 אצט־מאאייט. אײן — רײך דריטע דאס
 פארשריבז םירער דעד האט קינד פונעם בצוט טיט
איד״• לעצטער ״חגר םװאסטיקאי־פאן: אויוי

 וױיטער? װאם — איצט און פירער, הער איצט, און
 טאמערצאן!... פון העכער קעפ טויזניט טיט

 שייטער׳ צום פירן דיך װעלז װאס הענט, די
צאנד. דײן װאנזין פון באפרייען װעצן

 אצעס״ איבער דױיטיעצאנד ״דױטשצאנה
 שװעהד. צעהוציעטע די — אצעם איבער און
 כװאציעם: רויטע די רהײן אין שר״ען עפ

ערד! זיך, שעם
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סטארקיפער דער
ױדץ אב. •

רעכ־ קײן ניט איז ער און לינקער קײן גיט איז ער
 פאר׳דאגה׳טער פארהארעװעטער, א איז ער טער.

 אויף מעת־לעת אין שעה אכצן שטײט װאם סטארקיפער,
 ״מײן״ איז ער הוצאה. אויף אויס קױם ארבעט און פים די

 מײן פרימארגן אלע איך קויף אים בײ םטארקיפער.
 ״גודמארניגג״. ערשטן דעם איך הער אים פון און צײטונג

 צום צוגעקומען אלעמאל װי בין איך װען אינדערפרי, שבת
 אלעמאל איז װעלכער סטארקיפער׳ דער מיר האט סטעמ־,

 אויסגעשרײ, א מיט באגעגנט שטיל־שװײגנדיקער, א
 אים האב איך איבערגעשראקן. ממש מיך האט װאם
צושטאנד. אזא אין געזען ניט קײנמאל נאך

 עס װאס קוק א גיט זײן? איצט װעט װאם נו, —
 סטאר- דער האט — װעלט חזיר׳שער דער אין זיך טוט

 גע־ האט װאם שטימע, א מיט געטאן זאג א מיר צו קיפער
היםטעריש, כמעט קלונגען

 מען װי זעט שולן, אידישע שעגדעט מען װי זעט —
 שװײ- יארק נױ אין אידן און גוטם, און האב אידיש רויבט

דאם. מען מײנט זײ ניט װי גען
גערעדט םטארקיפער דער האט — הײסט װאם —

 אויף ארוים געדארפט דאך האט מען — אלײן זיך צו װי
ח׳ מיליאן א גװאלד. שרײען און גאםן די  אנ- נימ אי

 אויף ארויםגײן געדארפט האבן קײנעם, בײ זיך פרעגנדיק
 װעלט. די אויפשטורעמען און נױ־יארק פון גאםן די

 עפעס זינען: פון ארוגטער דאך קען מען גװאלד-געשריען,
צעבוט־ און נעמט רעגירונג א דאם: איז קלײניגקײט א

 געבן אפילו זאל עם װער ניטא איז עס און פאלק א שערט
 װארט װאם אויף אמעריקעי שװײגט פארװאס פיפם, א

מעןז
 פאר־ קאפ איבערן איז װעלכער םטאר-קיפער, דער
 צו געלעגנהײט די ניט האט און ביזנעס זײן בײ שקלאפט

 איז מין, זײן פון םך א װי אקטיװ, געזעלשאפטלאך זײן
 פאג- די פון אויפגערעקט און דערשיטערט אזוי געװען
 זיך מענטשן בײם האבן עס אז דײטשלאנד׳ אין ראמען

 זײנער פנים דער אױפרעגונג. פון הענט די געטרײםלט
 גע־ אזש האבן אויגן זײנע קאלך. װי בלאס געװעז איז

 הא־ דער אז געפילט, האב איך װײטאק. פון פיבערט
 װאס, װײםט װער טאן געקאנט איצט װאלט רעפאשניק

 < צארן. אנגעזאמלטן זײן אויםדרוק געבן צו
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שריפה פון שײן אין
גריו בער .

 װעדטער, טעכטיקע מיר גיב טא שפראך, װערטער, אויב
 ערטער. די פון אוייפרייםן טיקע5ייכגי5ג די זאילן װאם

 זאלןיװייגען, װאם װערטער, מיר גיב
 שטייינער. בער^ינער אױו» באוט פארגאםענע דאם װי

 ׳וױי׳ טיט פוא װערטער מיר גיב
 מאמעס, פון זיםץ און טאטעם פון קרעכץ דער װי
געשדיי. איילמנה׳ס און פייז יתומ׳ם דעם וױ

 פוגדאמענט דײן אויוי ערד, זיך, טרײםל-אויףי
 געשענדט. — מיינע שװעסטער מײיגע, ברידער זע: און
 װאױט׳ מיין זיך, צעצארז עק־װעצט צו ט5ע?-ווע פון
מאדד. פון מאכט די שאנד: איר ט5װע דער <ווייז און

 שװערד. שונא׳ם ידעם איז באט־שיכור
 ערד. דײטשישער חנר אויןז הײנע שיילער׳געטע, װיינען עם

 שחיטודצ*נד, דו לאנד, ״א, רוףו; זײער הער איך
שאינד!" דײן וױש־אפ שטיי־אויף,

מיינם, װארט
 צינדער, די צו האם דיין צעצינד

 שינדער. די צו <צה5ק מיין צעטראג װאלקן שוואדצן א װי
 אויער. םײן כ׳ציינ-צו ק5םא טײן פון װייטיק צום

טרויער. פון גאצ אין דערטרוינקען האריז טיין װערט

 — טדייסט א פאראז כ׳װײם: נאר
 גייםט. גרויםער דער אויפשטיין װעט חורבן און פ?אם פון

 ,אפגעמעקט, נייט ינביא יפון װארט דאם ס׳איז
 שרע?. און װײ פון טעג וועצן פאדג״ן

 רעכענוננ, טאג.פון קומען װעט עם
 יהאנט א זזויב א טאן זיך װעט עם
 םארשװעכיטע, און פארפײיניקטע אילע פאר ן:5צא און

 שאנד. און שפאט יעדן פאר טרערן, פאר
 שטויב פון צארךגײסט דער אױפשטײן יװעט עם
גילויב. איך ק.5פא איז גצויב איך צא^ן. און

 אומשטערב^עך! ביםט דו םאצק,
 װיםט, און טויט יגן5 װעט שונא דײן מען
 מיםט, הויפן א אין
 שערבי^עך, צעשטויבטע בארג א אין

 װאונדערצעך. און גרין סליען עבז5 דייז װעיט
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לאנד קײנעמ׳ס אין
ר,אץ בנימין •

 געשרײען, און קואות מיט אויפגעריםן איז װאלד דער
 צעצונדן; בלוטיק שקיעה אין איז זואלד דער

 געבורט־װײען: אין זיך קארטשעט קימפעטארן א
היסטארישע אין קײמגמם־לאינד אין קינד ,א קומט נאלד

שטוינדן.

 צעקנאדלטע, א װױגע א װינט, א װאלד אין לױיפט עם
 :זקנים און קיינדער אידן, בייטשן מיט ינאצים טריייבן עם
 פארװ$*גלטע. פאר פינצטערניש :אכט די אן טרײבט עם

אייניינעם. זיי מייט פארויים שרעק די לויפט מען. לױפט

 תםיד׳ װי פינצטערער נאכט איז זקז, בליינדער א לױםט
 בײםפאלע; אקינד און זױג־קיינד א סיים אמאימע לױפט עם

 נר־תמיד. א װי צאנקט שרעק און צעצונדן אטעם סאפעט
קללה. פאופלופטער א מיט װארצל פון יזיך רײ־םז בוימער

 ׳װײטע; גרענעצן צו געאײל אין אוייטאים אויח יאגן באצים
 צאפל; לעצטן דעם ביז מחנות די טרייבן נאצים

ױלדע צעכראםטעטע זיך, רײםן ׳געשרייען  אוןו
שװארצאפל. לעצטן דעם נשמות איז לעשן און

 ! *i ל ע ה ■װעלטן: װײטםטע אלע צו װאלד דער שרייט ע׳ם
און קרײצצוגן םיט מיטלאלטער דער שרייט עם

שײיטער־יהױפנם.
פון אידן זײינען זײטן אלע אויף ארומנערינגלט

װעלוי נאצישע
אנטלױפן. צו קיינעםם־לאנד פון װאוהין ניטא און

שטאלעינעם אויףי און שלאם אױױ זיך פארהאסן גרענעצן
ריגל;

 צארן; אין ערד די צינדט און פלאקעריט עמוד־האש דער
 װיגל; אין קיינד אידיש s װאלד איבער װיגן צװײגן אלע
געבארן... װאגלעח א םאמען א בײ װערט משיח און

ט משיח און  עקשנים, הונדערטער םון גבורה מייט אויף גיי
פנים. ליכטײןן .אויפן צער םון שמייכל א מיט

30



מיך פרעגסט דו
םעלצער חד .

 מיינם׳ הינד מיך׳ םרעגםט דו
 בלוט אידיש זיך גיםט עס םארװאם

 ריין. דעם פון ברעגן די בײ דייטשלאנד, אין
 פארלו׳ דײטשע דאם שװייגט עס פארװאם

 אידיש-האב-אוךנוטם װען
שײז• פלאקערדיקער אין פארגייט

 אױפגעציטערט׳ קינדװײז האב איך אויך
 אוקראינער ערד אויןז בלוט אידיש װען

 מאכנא׳ און פעטלורא האבן פארגאםן
 קריםט,ן בראװע און אידישע העלדן נאר
 — באגלױבט מיך האב; מארגן נייעם מים

שעה• די װעט שלאגן און טאג דער װעט סומען אז

 לןינד׳ מײן טאג, דער איז געקומען
 אוקראינער ברײט און לענג איבער װען

 פעלקער-מאםן אלע זײנען אויפגעשטאנען
ט און  האנט אין שװערד פײערדיקער דער מי
 הארצן אין מענטשלעכן גלויבן דעם מיט און
אפגעװאשן. שאנד־פלעק האבן זײ

 באגלויבט אויך מײנם, קינד זײ-זשע, איז
 לעניךלאנד׳ אין אירישע העלדן דורך
 מאדריד׳ ביי בראװע אידן דורך

 רײן׳ דעם בײ דייטשלאנד, אין אויך אז
 םעלקער־מאםן אלע אויםשטײן װעלן

איד. דער אויך װערן װעט פרײ און

נאצילאנד אץ חגא א
ראפאפארט אהרן •

 און טשעמבערלײז׳ דײנע, פליגל די אױם שפרײט
 א נאצילאנד, אין הײנט איז פײערטאג א פלי... א גיב

 צעהוליעט, זיך האט מענטש״ ״װילדער דער חגא!
 האר־ די זע, און פלאמעךפרײד. אין איז שװארצלאנד״

האקנקרײץ!.״—:טאנץ אזא טאנצן צעױשעטע, דעם
 און בלוטו אונדזער מיט ״מינכעז-פרידן״ פײערן זײ
 זײ• מיט טאנץ צעפלאקערט, פײער דעם האםט דו דו׳װאס

 אום קומען בלוט, אונדזער אין זיך באדן װאם די, און
גײסט... אונדזער פון

אונטער. ניט זון די גײט אונדז איבער
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קולטור-כחות! אלע צו

 די איבער צארן און צער אודזער פון טעג די אין •
 זיך מיר װענדן נאצי־דײטשלאנד אין אידן אויף רציחות

 דער גאר איבער אדן אמעריקע אין קו־לטור־כחו־ת אלע צו
 קעגן קאמף דעם געביט יעדן אויף פארשטארקן צו װעלט

 ניט אומצוברענגען דראעט װאס חיד״ פאשיסטישער דער
 פראגרעסיװע גאנצע די נאר פאלק, אידישע דאם נאר

מענטשהײט.

 אז װארט, אודזער געבן שרײבער אידישע מיר, »
 דערלײזונג דער פאר קאמף דער ביז רוען נישט וועלן מיר
 װעט בעסטיע פאשיםטישער דער פון מענטשהײט דער םון

װערן. געװאונען
.ען פ ט ע אל פר

נאװיק פ. װײנפער ז. אלגין מ.
םולטאן י. זלאטקין דר. אײבראמס װיליאם
םול א. מ. טשערנער פ. אפטער ש.
םאברין ל. ױקלסאן ר. אלמאזאװ ש.

םעלצער דוד ױדיטש פ. באך פעםי
עפשטײן מלך ױנין װאלף בארנשטײן מ.

פאמעראנץ א. ױרמאן ל. בארקאן שרה
פלאםקין ח. ױדין אב. בלעכמאן מ.

פאװער כאװער כץ משה בירנבוים מארטין
n א. p כאנוקאװ ל. בײלין ב. י.
פײנבערג ל. לי מלכה בוכװאלד נ.
פענסטער ב. ליפצין סעם גלאזמאן ברוך
אן ב. מ ^ פ לעװיו ד. ס. גרין בער
פריד י. ליעלטשוק בערטא גארעליק ל.

קורץ אהרן לײזעראװיטש י. דייקסל ש.
קאץ בנימין מארגאליס־דאװידזאן ח. דינםקי ל.
קאץ מענקע מרמר קלמן דאװידמאן שלמה

(כאשמאל) קאץ ל. מעלצער פ. הײמאן לואים
קאםטרעל י. ה. מארקוס פ. האלםמאן רחל

קעשיר דוד מאנדלבוים מ. א. הארקאװי לואי
ראבאי א. מעםטל יעקב הערץ סאל
ראפאפארמ א. מילער ל. װיקםאר אב.
ראנסש א. י. מאקאװסקי מ. װאל רחל

שיפריס משה נאדיר משה װײסמאן נחום
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