
יי
<7 . , , מענטשן, אלס װערן אטאקירט איצט װי צײטן ארנ־ .

•U
א

זע

-ד
־ירן
׳*׳,

״מי־
טער
פון

V .צײט
 יענער פון

מיל־ װאם
גע־ ׳האב
 אייר ,נעו

גע־ ניט ־
 זאגן ו

יע־ אלט

דאר־ ,ען
גע־ האט <ר
 באנפילד, זשאן

 דער איבער ׳זיבט
 פאסירט גארנישט

 װעט עםעס אז
 װעלכע מאכן ■־ק
 גע־ דעריבער •ט

 אליצײ־רעזערװן
דער אויף

 האט הײם, *
 ׳ױי־רעזערװן

 זײ מיט ־ן
pi אטא־ צו 

 •ארזאמלונג,
apy אפי־

אר־ ,זדיקן
שטאר־ א
 זיך זי •יײ׳

f .לאנד
זענען
סא־

/
,א־

102 

ר ע ד | 
אנ־ ט

געװײנ־

 .כאנאװיעץ
 האט און

 ־ערירונג
 ׳־יעלכע

אר־ ?י

 פראטערנאלער יאר צװאנציק
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קי פוןאז נײעס, די אויף מיר נעמען פרײד ימיט צוו ־י בן
 נארד־ אין ברודער־ארגאניזאציע אונזער

 ארדן פאלקס פראטערנאלער דער אמעריקע,
 פון ױבילײ סצ־יאריקן דעם טעג די פײערט

 קורצער איר פון משך אין עקזיסטענץ. זײן
 צו אינםטיטוציע דאזיקע די האט עקזיסטענץ
 קאמף פון בלעטל הערלעך א פארשרײבן

 אמע־ אין פאלקם־מאםן די פון װוילזײן פארן
 צױ יאר צװאנציק עטלעכע מיט נאך ריקע.
 ארבעטער פון מיטגלידער נאך זײענדיק ריק,
 פראגרעסױוע אירע פון פיל פאר איז רינג,
 די או געװארן, קלארער טאג יעדן מיט טײלן

 די נישט מער פארטרעט ארגאניזאציע דאזיקע
 פראגרע־ די פאלקס־מאסן. די פון אינטערעסן

 אנגע־ האבן ארבעטער־רינג פון טײלן םיװע
 שא־ דער פאר קאמף פארביטערטן א הויבן
 ארגאניזאציע זעלבסטשטענדיקער א פון פונג
פאלק. פארן פאלק פרן

 פראטערנאלן דעם פון אנטשטײן דאס
 פארבי־ א מיט פארבונדן איז פאלקם־ארדן

 פון פאלקס־פארעטער די קעגן קאמף טערטן
 אלע אנגעװאנדן האבן װאס ארבעטער־רינג,

 מיטלען דערלױבטע נישט און דערלױבטע
 פון גרינדונג דער צו וערלאזן נישט בכױ
 דא־ דער אבער אינםטיטוציע. דאזיקער דער

 אפ־ נישט אינסטיטוציע די ד,אט קאמף זיקער
 אױסגעװאקםן איז זי פארקערט, געשװאכט.

 װאם דעם, -דאנק א פארהאױטעװעט, זיך און
 מיט ארומגערינגלט געװען כסדר איז זי

 האט װעלכער פאלקם־מענטש, פשוטן דעם
 פאלקם־ פראטערנעלן דעם אין זען אנגעהױבן

 קאמף זיײן אין אנשפאר װיכטיקן א ארדן
מארגן• בעסערן א פאר

 װען און אריבער זענען יאר 2ס סך־הכל
 ערשט מיר קענען רעזולטאטן, די נעמען מיר

 ךער־ פון דערגרײכונגען ריזיקע די באגרײפן
 פראטערנאלער דער איגסטיטוציע. דאזיקער

 165 טאג הײנטיקן בײם צײלט פאלקם־ארדן
 פעריאד ערשטן אין אויב מיטגלידער. טויזנט

 שפראכן־ אלע זיך האבן אנטשטײן זײן פון
 בײם שױן זענען צוזאמען, געפרנען גרופן

 נאציאנאליטעטן־ 15 פאראנען טאג הײנטיקן
 די אלס פאלקם־ארדן ײדישער דער גרופן.

I די פון עלטסטע s פארמאגט געזעלשאפטן 
 מיטגלי־ טויזנט 55 טאג הײנטיקן בײם שוין
רעדנדי״ ענגליש טויזנט 20 זײ, פון און דער
קע•

 עקזים־ איר פון יארן ערשטע די אין אויב
 פאלקס־ פראטערנאלער דער זיך האט טענץ
 מאם געװיסער א אין באגרענעצט זיך ארדן

 פאל אין שטיצע װי הילף קעגנזײטיקער אין
 דער מיט זיך האט טויט, אדער קראנקײט פון

 גע־ אקטיװיטעט איר פון געביט דער צײט
אויםגעברײטערט. װאלױק

 פון איניציאטױו דער דורך אנטשטײען עס
 לאנד גאנצן אין פאלקס־ארדן פראטערנאלן

 װו שולן, פאלקם ײדישע פון נעץ גרויסע א
 פון געשיכטע די קינדער די לערנט מען

 ײדישע די לערנט מען וװ פאלק״ ײוישן
 ביבליא־ פון לאנד אין שאפן דאם שפיאך.

 װיכטי־ א איז קולטור־װינקלען, און טעקן
אםימילאציע. קעגן קאמף אין בײשטײער קער

 ברײ־ די צװישן איז בארימט און באליבט
 פרויען די אמעריקע אין פאלקם־מאסן טסטע

 דיע פאלקס־ארדן, ײדישן פון ארגאניזאציע
 ז־ך געפינט װעלכע דיװיזיע, לאזארוס עמא

 העל־ צו פאזיציעס ערשטע די אויף שטענדיק
 אױס־ אין אויך װי לאנד אין םײ פרוי דער פן

 א פאר פרוי דער פון קאמף דעם אין לאנד
 די האט בלעטל הערלעך א מארגן. בעסערן
 פארשריבן ארגאניזאציע פרויען דאזיקע
 בעס־ היטלער דער קעגן מלחמה דער בשעת

 ער־ די האט דיװיזיע עמא־לאזארוט די טיע.
 טרײםט־װארט א און הילף געברענגט שטע

 פא־ אדער קינדער װעמענס דער,פאמיליע,
 בײם און פראנט. אויפן אװעק זענען טער

 די אין װידער זיך זײ געפינען טאג הײנטיקן
 פרויען די מאבילמירן בײם רײען ערשטע

 א פון געפאר נײער דער קעגן קאמף צום
 גרײט רעאקציע די װאס מלוזמה בלוטיקער

צו.
 צו אויך האט פאלקס־ארדן ײדישער דער

 ארגא־ בײם דערפאלגן גרויסע סארצײכענען
 הײנ־ בײם פארנעמט װעלכע יוגנט, וי ניזירן
 אינעם ארט אגגעזעענעם זײער א טאג טיקן

 שלום פאר פראנט ועמאקראטישן סון קאמף
 דער צוגרײטונגען. מלחמה די קעגן און

 אוים־ קאלאםאל האט םאלקס־ארדן ײדישער
 געזעלשאפטלע־ סון פעלו זײן געברײטערט

אקטיװיטעט, קולטורעלער און כער
 בעת װעלט־מלחמה צװײטער דער אין

 דריטל א פארניכטעט האט היטלער װעלכער
 ײדישע' דער איז פאלק, ײדישן דעם פון

 װאס ערשטע, די פון געװען ארדן פאלקס
 מאסן״ צו מאסךאקציעם, צו גערופן ד,אט

 פא־ די אויפגעהויבן האט װאס פראטעסט,
 זאל רעגיירונג אמעריקאנער די אז דערונג,
 שחי־ גרוילהאפטע די אפצושטעלן צװינגען

 גע־ זיך האט עס װען מאמענט אין טות.
 מאסקװער פון רוף טראגישער דער הערט

 אױף אקציע געאײניקטער א פאר ראדיא,
 בעס־ װילדער דער פון מארש דעס אפשטעלן

 פאלקס־ פראטעתאלער דער װידער איז טיע,
 מאיי־ גערופן, האט װאם דער, געװען ארדן

 געאײניק־ דאזיקע די ארגאניזירט און ליזירט
אקציע. טע

X היטלער־ארמײען די פון מפלה דער נאך
ג געװארן קלאר שוין ס׳איז װען פראנט, אױפן

נ טרא־ ײױשער דער פון גרויל גאנצער דער
נ ארגא־ ײדישע פיל װען מאמענט אין געדיע,

< אוים־ םון אפגעהאלטן זיך האבן ניזאציעם
י אין הפליטה שארית די פאר הילף שטרעקן

 םאלקם־ארדן ײדישער וער װידער איז פוילן,
 ! זיײ דורך האט װאס ערשטער, דער געװען

 די־ און טרײסט־װארט א געגעבן שליחים נע
>, דער האט דאלאר מיליאנען הילף. רעקטע

נ ד־ צו איבצרגעשיקט און געזאמלט ארדן
( ײדן ױ צו פױלן, ניײבויענדיקן פונעם ײדן
( מחנות, די אין

ג אנט־ דער פאר קאמף ארנזער אין אויך
ו גע־ מיר האבן ישראל מוינת פון שטײאונג

נ ײדישן פון הילף ברודערלעכע די כסדר פילט
( :ע־ זיך האט אמשטארקסטן פאלקס־ארדן.

ו פראטעםט פון שטים מעכטיקע די ה/־רט
ו אפשאפן פאר «עקזאדוס״־שיף, דער קעגן
; בוך. װײסע דאס

 ; פאלקס־ ײדישער דער געװען וױדער איז עס
 ארא־ די װען מאמענט אין האט װעלרער ארדן
, פון אנגערײצט הערשער, פעאואלע בישע

, — מדינתײשראל, באפאלן זענען ענגלאנד,
 שטיס מעכטיקע זײן אויפגעהױנן האט װאס
 יש פאר געװער עמנארגא'אויף דעם קעגן
; יאל•

י ־יארײ20 דער װאס װונועױ קײן נישט איז
י פאלקס־ פראטערנאלן דעם פון ױבל קער
י א ארױם רופט סעקציצ ײדישע איר און ארדן

i שיכטן ברײטםטע די בײ סרײד בארעכטיקטצ
1 םײ<ױט םאלקסיארון דער און ישראל• פון

 רעאקציע, די װען מאמענט אין ױבל דעם
 מלחמה בלוטיקע נײע א צו גרײט װאם

 י פראגרןיםי־ די ליקװידירן װיל און אן גרײפט
 נא־ די אויך זײ צוױשן לאנה פון כוחות װע

■ מאסן. ברײטע ױ פון אינסטיטוציע ליבטע

 רעאקציע דער פון האם דעד װאקסט עם
 קעגן מםײט־דעפארטאמענט טרומאנס פון

 זײן פאר פאלקס־ארדן, פראטערנאלן דעם
 נעגער־ די קעגן קאמף אומקאמפראמיסלעכן

׳ קעגן אנטיסעמיטיזם, קעגן פארפאלגונגען,
ז אבער שלום. פאר און מלחמה־געפאר דער
ז פראטערנאלער דער אז זיכער, זענען מיר

t איצטע־ ביז װי זיגרײך װעט פאלקס־ארדן
 רעאקציע, דער פון אנגריפן אלע אפשלאגן

 ברײט־ די פון ארדן דער שעפט כוח זײן װײל
 א־נ־ זײער ארום רינגלען װעלכע מאםן, םטע

 אי־ שיקן זײט אונזער פון מיר פטיטוציע.
 אונזערע פאלקס־ארדן פארטערנאלן דעם בער

 דערפאייגן װײטערדיקע פון װונטשן הײסטע
 ןאנער אמערי פון װוילזײן פארן קאמף אינעם
שלום. םאר און מלחמה קעגן פאלק


