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Oh n e - v e r sa  y t h a t  y o u  h a v e  r e a c h e d  t h e  v e r y  e n d , t h o '  l e a d e n

s k i e s  a b i t t e r  f u t u r e  may p o r t e n d  b e c a u s e  t h e

h o u r  f o r  w h i c h  we y e a r n e d  w i l l  y e t  a r - r i v e  a n d  o u r

2.  From land o f  palm t r e e s  t o  t h e  land o f  d i s t a n t  snow 
We a r e  he r e ,  w i t h  o u r  p a i n ,  w i t h  o u r  woe
And w h e r e v e r  o u r  b l ood  was shed i n pa i n  
Our  f i g h t i n g  s p i r i t s  w i l l  r e s u r r e c t  a g a i n .

3.  Not  l ead,  but  b l ood i n s c r i b e d  t h i s  song we s i ng  
I t ' s  no t  a c a r o l i n g  o f  b i r d s  upon t h e  wing
But ' t wa s  a peop l e  m i d s t  t h e  c r a s h i n g  f i r e s  o f  h e l l  
1 ha t  sang t h i s  song,  and f o u g h t  cour ageous  , t i l  i t  f e l l .
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 אװנטן װארשעװער־געםא די פאר ווערן גענזצט דארף מאטעריאל געלײגטער ב דער
רכגעפירט דארפן װאס ן נ׳שך אין ברענטשעם אלע אין יץ5וח דו ל. חוחש פז ר אפרי  ׳ ט קא אי

ו י נ י ב ר א ם דעם ; םי ם־ . פסח א *ןנ ג נ רו ע ״ ״ א*ר האט אװנט סםח א פאר סאטעריאל פ  ל?צםן פ
י ײ «יי ן ^ ׳ י ^ י ״ ״ ״ ײי ק ד נ ־ »-ק א״ך סטאוען ז ײס׳ ' פראגראם nos נ־ע א 1אי משך 1»

ך קאנט ר%א י צן ז ב— אדער מאטעריאל. גאנצן מ'טן באנז י  אז האט איר או
ם ע נ ף א ל מ נ ן « - ר, ע נ י ע ײאל}. טײל מיט ר י מאטע י א n* ם׳ v r m ״ ו £ ר Î» ס  קאנט אי

ײ אװנט דעם רן בפ נ ע ט ג י טן דעם לו ײג מיט גאנצז איו סאטעײאל און פלאן ײגעל
ד“א ײ ^ ^ י »• י ״ י י ־ י ע ז ל • אי י י ע י נ ־ י פון ק ־ ל י - קאנעו ״! ־ ײ א

 אחןר נזמער מוזיקאלישן א האבן קאנט איר אזיב
םזזי אמ־ישער פאסיקער מיט צוױיאװנם. דעם געהאלפן שטארק עס װאלט

אזונט פון א+גהאלט

וײדםזנג״.״ ײ לײענען .1

געפאלענע. די פדן אנדענק א'ן שווײגן שט'ל מינוט א .2

ד״ר זולזגז םאטעריאל) פזן ט״לן פארל״עמלן (אדער רעדע א .3
' געטא. ײארשעװער

ץלוימ פזילז אין *שוב אידיש ירענעם נײ׳־גלזבו דעם והלגן רעדע קורצע א .4
ט ( ן י מאטעריאלן). ד*

דן א« מאל, ק״ן ײט זאג״( פארטיזאנען זוילגער ײ פון ליד ײנגען^דאם •5

 גהלייענט קאגןן ײ0 לידער ב*געלײגטע ײ פון עטלעכע פארלײענען .6
דעם אדעך קינדער, סיטלשזל אדער םיטגלידיןר, ברענטש װערן^פון

פארגעט״׳. טו נעוזער״ בראשזרן ענגלישע די פארקויפן ?.

 קאםיםיע קזלטור און שזל נאציאנאלע
 פאלקס-ארדן פראטערנאלער אידישער

ארק“ ניו עזוענױ, פינפטע 80
16*ואפוזא־
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אזונם) פזן אנהייב בײם וזערן געל״ענט (דארף

—אײכיק בלײבן װאם פאלק א פון לעבן אין םאמענטן פאראן
געטא. ווארשזןװער דער אין אןיפשטאנד דער געװען אי« סאמענט אזא
.1943 אפריל, טן18 דעם אנגעהו'בן ײך האט אויפשטאנד דער
—געקעמפם דן%א די האבן נעכם אזן טעג 42

געפאלן. איז איד לנ$צטער דער ב*ז
 אזיפשטאנד, פון דעם־געדענק-טאג אין ה״גט, אמ$ר

דז, פאר ז״י שטײען  געטא ווארשעוזער דער פון אידן ר' אזנ
 אזנדז פאר ז*י שטײען

םאנען. און רעזץ אזן

 דערגרײכט געטא וזארשעװער דער פון שטײנןלר בלזטיקע ד* פון
 שרעקלעמזר 'ענער אין געװארפן האבן זײ װאם דער־רזף אונדז צו

 —אונ אין לעבן אלעסאל װעט וזאס רוף א ,1943 פםח, פון נאכט
_ הי ישראל הזןרצער:עם דימחז

פאלק. אונדזער לעבן זועט עם און לעבט עם

 זײער הערן צו ־וײ־ער בדי הײנט צוזאמענגעקוםען זיך מיר־זיינען
העלדישק״ט. ײליר געדענקן צו כדי רוף,

 געטא װארשעוזער דער פון העלדן די צז אוונט דעם זוידמען מייר
 פאראײניקטערה״יט האבן זיי װאם זוידערשטאנד העלדישן דעם צז אזן

שונא. דעמ געשטעלט

 גרויםן דעם פון אנדענק א״ביקן דעם צו אװנט דעם װידסען מיר
 איבערגעלאזט: פ״ין־אזנדז און בלוט א-ן האבן «״י װאם אנזאג
פון שונא דעם קעגן פאלק, פזן שזנא דעם קעגן אײביק קעמף

״, מענטשן

 געפאלענע מיליאן 6 ײ פון אנדענק אין אװנט דעם וױדםען םיר
 אזן ברידער געפאלענע אונדזערע צז שבועה א גיבן און אײץ

: yנ געבלײבע לעבן די אונדז צו אזן שוחזסטער

ײ  קעגן נןאמף דעם אין װערן סיד ניט און רוען נים װעלן מ
 א״ם וױל זואם רעאקציע, דער קעגן קאמף דעמ אײן פאשיזם,

.לעבן צום צזריקברענגען

 לעבן דאם פארײבערן העלפן וועלן מיר ביו רוען נים װעלן סיר
מענטשהײט. באפרײטער א אין פאלק אונדזער פזן

 אויף עולם פארזאמלטער דעי שםיים װידמזנג דער פון לײענען (נאבן
געטא*) הארשעווער דער אין געפאלענע ר' פון אנדענק 1 »



געטא ווארשעװער דער אין אזיפשטאנד דער

 עטלעכעטעג נאך װארשע, אײנגענוסען ,1939 םעפטעמבער, אין האבן נאצים די בעח
 האבן באפעלקערזנג, איד*שער און אלגעמײן־־פוילישער דער מצד וױדערשטאנד העראאישן פון
.אײ־ן טויזנט 300 איבער געפזנען שטאט אין זיך

וזארשע א«ד«שע ד«

 קולטזרעלער אזן געזעלשאפםלהבער דער געזועץ איז ג&ס״נדן איד'שע װארשעװער די
 אין געס״נדע אידישער .*ר’דריי-מיליאנ'ק איבער שעםערילמר, גרויםער, דער פון לעבן-נערװ

.פוילן

ך האבן דא  אלע פזן פארטײען, פאליט'שע אידישע אלע פון ד'צענטראלעם געסזנען ז'
 • באזועגזנגען אןן קערפזלרשאפטן אנדערע און רעליגיעזע זעלבסטהילף, אידישע װיכטיקסטע

 פארשײ־נםטע די אזיף לעבן אידישן פיל־־פארגיקן , רוישיקן א פון צענטער דער געזזען איז דא
מאדער־ און אלטמאדישע ,העבר״אישע ,וזעלטלעבע ,טיפן אלע פזן קינדער־-שולן געביטן:

ך האבן דא ניםטיש-רעליגיעזע.  «ײערע װאם פארלאגן, אידישע גרויםע די געפונען ז'
 צ׳יטונג- אידיש גרזים א געזוען איי דא װעלט-טײלן» אלע אין וזערן פארשפרייט פלעגן ביבעו'
 געזעלשאפטליןבע און ליטערארישע צאל גרויםע א געװארן ארויםגעגעבן זײנען דא װעזן,

.צײטשריפטן

אקטיארן־־משפחה, אידישע די און שרײבער-םשפחה אידישן גרויסע די געוזען א־יז דא
אינטעליגענץ. אידישג^ פראגרעםיװ־דענקענדיקע גאציאנאל־־־און שאפגדיקע, רייכע, א בכלל און

 און באװעגזנג, טרעיד־יוניאן אידישע בר״ט-פארשפרײטע די געחען אויך איז דא און
ריבטזנגען. פארשידנםטע די פון נאװעגונג ארבעטער פאליטישע אידישע ד*י

ט, אידיישע אידעאלײסטישע ,פראכטפול־־שײנע א געלעבט אויך האט דא אזן  מייט יוגנ
 דןןםאקראטישער־ פראגרעםיװער, א פאר פאלק, א'ר פאר לעבן שענער א פאר אידעאלן טיפ?ן

ט דאזיקע %ד ױעלט.  אידעאלן, אירע פאר החלהבוח און פײער זייך אין פארמאגט האט יזגנ
קרבנוח. גרעםטע די אזיף גר״ט

 ארזמיקן דעם טראץ אנגעגאנגען איז לעבן אידיש-שעפערישע רײבע דאזיקע דאם
 מצד פארפאלגונגמן און נגישוח אלן די טראץ ,דיפקרימינאציע דער טראץ אנטיסעםיטיזם,

סלובה. פזילישער פאר-מלחםהדיקער האלכ־פאשיםסישער דער

 ד* אראסגעלאזט «יך 1939 םעפטעמבער, אין האט לעבן אידישן דעם אט אויף
.נאצי-בארבארן די פון פויםט סערדערישע ברזטאלע,

ם-1א אינגאנצן ציל סיטן ,שטזפונװײ«,fביםלעכװײ גאר מיטאמאל, ניט זיך אראמגעלאזט  י
לן, פןן אידנטזם גאנצע דאס װי ,געמײנדע אידישע גרויםע די אט וזארצל סיםן צזראטן  װי םזי

וזעלט» דער איבער פאלק אידישע גאגצע דאם

הערשאפט %נאצ דער פון 'אר ערשטע דאם

a אײנגי^פירט נאציס ד' האבן וואר׳זע אין געטא די n y אקטאבער, טן16 דעם i940 - העכער 
 פארשידנםטע די מיט געװען פול א״ז יאר דאם אזיך אבלזר שטאט. דײ א״ננעמען זײער נאך יאר א

 גרזיסע אזעלבע געװען *יינען דײטשן די בלויז װעלכע אזיף פ״ניקונגען אןן רציחזח
בר'וח, און דערפינדער

 «%א פישער, לודװיג ווארשע, פון גובערנאטאר פאשיםטישן דעם איבער משםט בײם
 א*דן וזארשעװער ױ פון אויםראטונג די אנגעהויבן האבן נאצים די א« געװארן ארויםגעבראבט

ז' ין שז - . •1939 דוארבסט, אײן זױ פרי אז



 און מענער אלןן ארויםגעטריבן ,9 נאלעװםקי פון הויף דעם ארזמגער*נגלט/׳האבן זיי
י.דערשאםן «• ד ״ .  אײדישער דער צווישן דזרבגעפירט היטלעריםטן די האבן ארעםטן ערשטע .

 שטאט־ צום פישער, גובערנאטאר צום געווענדט זיך האבן משפחזת די אינטעליגענץ.
 פאר- ד• זואן געװאוםט ניט האט «ײ פזן קיינער אינפארמאציע״ װעגן לייםט קאמענדאנט

 אידײשער דער פון בעםטע די «יינען צייט זעלבער דער איין אהינגעקומען. זײנען האלטענמ
 קאמיטעט צענטראל פזן (באריכט לעבעדיקע.״ די צוזישן !עוזען ניט שוין אינטעליגענץ

פרײהײט״.'׳ סארגן״ דז$ר אין אםגעדרוקט ,פזילן אין אײ־ן די פזן

 געבאםטע די ,גאסן די איבער אידן פון כאפענישן ד* אנגעהויבן «יך האבן דערנאך
 שזין זיך האבן םערםטע וזאנען פון ,לאגערן א'ן צװאנג-ארבעט אויף געװארן פארשיקט «יינען

ארט. אויפן װערן דערשאסן סך א פלעגן באפענישן די אין צזריקגעקערט״ ניט מער

 אנער געטא, א איינפײן פרובירט .1939 נאזועמבער, פערטז דעם נאך האבן דײטשן די
 האם פארארדענונג דער קעגן קהײה דער ביי מאםן די פון צארן דער אזן פראטעםטן די

ך װעלן ז*י ב*« באשלום «ײער אפלייגן צײטוױיליק דייטשן ד* געצוואזנגיןן  א״ינפעסטיקן בעםער זי
שטאט. אין

 וױיםע טראגן סזזן אידן א« ,באפעלן ארזיםגעגעבן דייטשן די האבן דערוױיל אבער
 פרו'ען און סײדלעך אידי׳שע פארגוואלדיקן אנגעהויבן מ״האט דזדם. מגן בלזיע סיט בענדער

 בא*קאט• אנסי־אײ־ישן געזעלשאפטלעבן אזן וזירטשאפטלעכן א ארגאניזירט האבן ד״טשן די
 אזן הינט פאר שילדן, אויפצוהענגען געצוואזנגען זײ האבן געשעפטן ^ארישע״ אלע אזיף
״ ״,פארבאטן. ארײנגאנג אידן

 נאענטער דער אין «ײ דערווארט עם וזאם אײ־ן וזארשעוזער די אנגע«אגס האט יאר דאם
 אנגןהויבן האט באפעלקערונג אידישער דער ־פון עלענהןנטן אװאנגארד די נ״ צוקונפט.
שונא, בלוטיקן קעגן קאמף פון וזידערשטאנד, םון געדאנק דער אזיפגײן

אײנגעפירט װערט געטא די

 ארזמ- אי« געטא די גפטא. די געוזארן א״נגעפירט איז ,1940 אקטאבער, טן16 דעם
 פזן ארויםגיין פאר אזן טויערן, און װענט אויפגעסויערטע םפעציעל ם'ט גלזוזארן געצאםט

טויט. מיט באשטראפן מען פלעגט דערלזיבעניש א אן געטא דער

 וזעלם, גאנצער דער םון אסגעזזנדערט טזרמע, גרויםע אײן געוזען איז געםא די
 ארישער׳״ אזזי-גערזפענער דער פון ווארשין, שטאט דער אין לעבן דעם פזן אפגעזונדערט

̂ט ארײנגיזשפארם נאר ניט מען האט גןטא דער אט אין ז״ט״  א*דן װארשעװער אלע במי
 אריער״ אלס פארשטעלן זיך אדער פאליאקן בי אויסבאהאלטן זיך באװיזן האט ט״ל (א

 שטןןט״און פון־אנדערע אידן צאלן גרזיםע אויך נאר געטא) דער אזיסער בלײבן און
לאגערן• און געטאם לענדער, אנדערע פון אזיך צײט דער סיט אןן םזילן פןן שטעטלעך

• אידן מיליאן האלבן א העכער ארײנ־געשפארט נאצ'ם ד♦ האבן געטא־־װענט ד״ הינטער
 פאר־ אנהויג פון באלד אזן ענגשאפט שרעקלעבע א געשאפן זעלבםטפארשטענדלמך האט דאס

באדינגונגען. אוממענטשלעכםטע כאמע די אזנטער לעבן צז געטא די סשפט

 אידישע אלע לעבן. אידישע גאנצע דאם געוזאר־ן אריבערגעטראגן אי* געטא דער א*ן
 און באדיגגונגען נײע די צו צופאםן ײך אנגעהו״בן האבן גרופ״רונגען אזן םארטײען
 אן געװארן ארויםגעגעבן איז אזפן אזא אויף אונמערערדיש. ארבעט זײער אנפירן

 קמדע געײארן אנגעהאלטן ען זײנ פויליש אזן העברעאײש אידיש, אין פרעםע.׳ אונטערערדישע
 געקןםען םיאיז מאז לאקאלן ראדיא ביבליאטעקן, נאוזעגלעכע טעאטערם, ,כארן שולן,

 אנטי-פאשיםמישע און ארגאניזאציעם, זעלבםט-הילף לאנדאן, אזן מאםקװע פון נײס הערן
גרופעם. קאמף

 האבן נאציס ד♦ וזאס םעגלעכקײטן לעגאלע ידי אזיםצונוצן באװיזן האבן אידן די
 אומלעגאלע ברײט־פארצוו״גטע א אנצופירן אײף 'ודן-ראט״. ajn דזרך געטא דער געגעבן
און געגעבן האט זואם ארבעט,  דענקענדייןע, שעפערישע, ד* פזן לעבן דעם אינהאלט ײן״

ם דער םפעציעל אזן נאפעלקערונג, דער פון טײלן קעספנדיקע גנ ז  אידישע אלע פזן '
ארגאניזאצ״עם. אזן ריבטונגען פארטײען, פאל'טישע
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קיזם׳ דעם אין גלזיבן סך א האבן געדארפט מען האט ארבעט דער אט מיט אנצוגיץ כדי
 איבערצײגזנג, װעלט, דעסאקראטישער אנםיי-פאשיםםײשער, אן פון אידעאל דעם אין פאלק, פון

 פזן באהערשט ז״ן געדארפט מען האט וועין; פארניכטעט םוף כל םזף װעט גאצי-שונא דער
.גלויבן טיפן פאלק, צזם ליבע און פארשטענדעניש,

געטא ד?ר א»( לעבן דאס

 אזן גהינזם, נאכאנאנדיקער א״ין געומן א*ז בכלל געטא דער אין לעבן דאם
 אזן נג שפאנז כסדרדיקזןר ,לעבן טאג״טעגלעבן סיטן דורבצזקזמען געראנגל כסדרדיקער

.ברענגען זוקט סארגן ת$ר װאס דערוזארטזנג

םארט״לונג. שפ״־ז נידעריקםטע ם«םע די געקראגן האבן אידן די

 פזן געװארן בארזיבט זײנען און הילף סעדיצמישע שזם קיין געקראגן גיט האבן ויי
• .באדינגזנגען היגיענישע עלעסענטארםםע סא׳יע די

i מינטער״ קאלטע %ד אין r ענגע שרעקלעך ד' גאהײצן צו װאם סיט געהאט ניט י״י האבן 
 פלעגט װאסעוז דאם װאם דעם, צזל*ב דזרשט פון אןיםגעגאנגען «ייי «״ינען «זמל$ר אזן דירווז,

עלעקטריק. און גאז סיט זעלבע דאם געטא. דער פזן װערן אפגעשניטן צ״ט צז צ״ט פון

,ארזמצואוזאשן זיך װאם מיט געהאט ניט האבן מענטשן קאפ. איבערן געװען איז שמזץ
רײן״ קערפער דעם האלטן צו װאם מיט

אידן» 500 איבער װ• אז. און עפידעמיעם הזנגער, פזן אוים&טארבן פלעגן טאג יעדן
 באערדיקן. געקאנט ניט זיי מיהאט און גאסן די איבער װאלגערן זיך פלעגן טויטע ד•

 און מאמעם און פיסלעך, אויםגןידארטע אזן ב״נער הונגער-אנגעשוואלענע םיט קינדערלעך,
 און געטא-גאםן די אינער ארזמגעװאנדערט האבן ,אזיגן די אין הזנגער־־װאנזין מיט טאטעם

הזנגער״ דעם שטילן צו געבן עפעס זײ מ״זאל גןןבעטן

גאםן, גאנצע פון גירזשים פארוואם, א אן ,^מאסן-צעשיםונגען זײנ׳ןן דערצו און
דערש״נזנג* טעגלעכע א געװען קאנטריבזציעם״, שוזערע

אויסױאטזנג םיםטעמאטיקמל

אגן, צז אומאפיציעל,אזוי אנגעגאנגען אי« אזיםראטזנג-םראצעם דער אט ז
 ארזסגע- האבן דײטשן די װעלכע מיט באדינגונגען אוסדערטרעגלעכע די פון חזזולטאט אלס

געטא. דער אין אידן םויזנטער הזנדערטער די רינגלט

מא', אבער  ד• אויםצוראטן פאלינױ אפיציעלע ד• אנגעהויבן זיך האט ,1942 איןי
 ליקוױדאצ*?״ דורך געװארן געטאן איז דאס װי אזפן זעלבן דעם אזיף געטא, װארשעזוער

לן, פזן טײלן אנדער? אין און לובלין אין אנדערע אזן טעריטאריעם םאזזעטישע די אין פזי
י ־״•׳—•»-״ .ר רטע ע

 װאם אירן אלע דערשיהן פון אקציע אן דזרבגעפירט געשטאפא די האט ,1942 ,%מא אין
 האמ געשאםן פארטײ־ פזן אונטערש״ד אן טעטיקײט, פאליטישער אין פארדעכםיקט געזוען זיינע)'

גאם.״ או־יפן טויער, אין טרעמ, די אויף - ג?ןלא«ט נאר זיך האט עפ וואז מען

 דער נאך פארארדענזנג אײן רויב. וױלדער א אנגעגאנגען איז דעם מ'ט גל״כצײטיק
̂ר  רינגלעך. און ײגערם גאלדענע מלבושים, נײע מזטןירם, טראגן אידן״צו פארווערט האט צגזײטי

זאסל־פזנקטן׳/ דייטשע די אין אנגעבן געדארפט מען האט «אכן פארבאטענע אלע ד'

, טן22 דעם ל' ז  אז'םראטזנג-אקציייס, מערדערישע די אנגעהויבן זיך האבן ,1942 *
 םיט אנגעהזיבן םען האט פריער מזרח. אזיף בלזמרשט געטא דער פןן אידן די ארזיסצופירן

ט צ?ין בי« דערפירט עס דערנאך טאג, א םזיזנט צגזײ טאג. א טויינ

 פון באריכטן די לויט פארענדיקט. געוזקן אקציע״ %ד אט איז םעפטעסבער טן21 דעם
 אויםצזראםן אויף געטא תיר פזן ארזיםגעפ'רט אקציןי ד;יר אט א*ן «ײ האבן אל״ן דײטשן ד*

טו'«נטער די חוץ אי« דאס שקלאפן-ארבעט. אןי־ז m,580 אזן ח%א 254,374 טרעבלינקא קײן



 קינדער; אזן שװאנע ,מענטשן עלטערע םפעציעל ארם; אײפן געװארן דערםארדעט זײנען װאם
 שמיק פון אוועקגעשטארבן זיינען װאס די חוץ «עלבםטסארד, באגאנגען *ײנען װאס די דווץ
פאניכן. און

 עלעמענטן די פאר אפילו נאצים, די פון ציל פולשטענדיקער דער געװארן קלאר אי« עם
 צוריקגעהאלטן האבן װאם באפ״לקערזנג, די בארזאיקן צן געזזכט צײם גאנצלן די האבן װאם
 דורך ,אונטערקויפן דורך אז ג?גלזיבט האבן קאמף,װאם אפקנעט קיין צז דערלאזן ניט און

 אזיסראטונג-גזירוח. ד* פארםײדן קאנען מען וזעט סערדער דעם פזן זוילן צום זיך בויגן
 פזן ם״ל א םארלארן האט באזזעגזנג אונםזזרערדישע די געוזארן. פארשמזןלערט איז געטא די

 פערציק צזוישן וזי מער ניט געבליבן זײגען געטא־ גאנצער דער אין אזן מיטגליחלר אײרע
 באשיפטיקם געווען זײנען זזאס די אינגערע, שטארקערע,'ײ .דיי— מןןנטשן םויזנט פזפציק אזן
 אזיםצזבא־ זיך באװיזן האבן װאם דיי און געטא, דער אין קריגם-פאנרייקן ד״םשע די אין

• בזנקערם אזנטערערדישע די אין האלטן

פאדא״נ«קם ויעיט נג קאמף־באזזעגז אוגטערערד*שע ד•

 די בונד׳׳, דער ,ןקאמזניסטן) אר» פע. פע. די דעריגעטא, אין פארטײ יעדע
 האב; אנדערע, צ־יון״אזן צעיריי חלזצים, די ליינק^, אזן רעבטע ,ציזן םועלי די ציוגיםטן,

 קאמף. צזם געגרײט זיך האבן װאס קאסף־־גרזפעס, ארגאניזאציעס, אזנטערערדישע געהאמ אלע
 ק״ין זועגן טראכטן געקאנט ײט זיכער האבן אןן שװאך געװען זיי זײנען צעטײלטערהײט אבער

װידערשטאנד. וױרקזאמען

 צװישן- אלע אפצזשטעלן״ געווען איז כזחווז אלע די פאראײניקן צז שר״ט ערשטער דער
געוזארן. פראקלאמירם אי« פארטײען די צוזישן שלום א קריגערײען״• פארט״אישע

 פזן ארגאניזאציע געטא דער פזן פיוער אומפארגעםלמכער דער לעװארטאװםק*, יזםף
 חאם ,ארבעטער-םאםן אידישע ד• סון םירער לאנג־יאריקער א, ארבעטער־הארטײען אלע

 א*י לאזזנג דער קאסף, פזן יפט-פרינציפ הו דער געוזארן איז װאם לאזזגג, א ארויםגערוקט
דן, זזארש״ווער די סון בלויז גים געוזארן אנגענזסען  אלע פון אידן די פון אויך נאר אי

 פזן אידעאלן העכםטע די אזיסגעדײקט האט לאזונג דער לאגערן. קאגצענטראציע און געטאם
 ז*ך האבן אלע משפחה׳/ א״ן פון קיגדייר אזן ברידער זײנען םיר א״גיקײט., גאציאנאלער

סטן, פזעלי לאזונג: דעם ארוט ארזמגעריגגלט דלןר אז*ף״ קאמזניסטן. בזנד^םםן, ציוני
 אין מארעק י(ב אזייםגמװאקסן״. קאמף-ארגאני«אציע אידישע די אי׳ז אײניקײט פון באזע

)*1945 אטריל, פון אײגיקײט״ אין ארטיקל אן

 פזן שאפזנג דער צו אימפלזס ערשטן דעם אז טאט-זאך היםטארישע א שוין איז עס
 א*ז מר בלאק. אנטי-פאשיסטישער אידימער דער געגעכן האט קאמפס-באוז?ןגונג ברײ^ער א

 פוילישער דער פזן פארשטײער די פון איניציאםיװ דער דאנק א ,1942 מער׳ן, א'ן אנטשטאנען
ציזניםט) פועל' לינקער ,בערמאן אדאלף (דעפוטאט אר. פע. (פע. פארטײ ארבעטער

 דעם פזן אזן ־אזיפשטאנד גרזיםן דעם פזן רוקנב״ן דער געוזארן איז בלאק דער אט
«1945 יאנזאר, אין פארגעקומען אי^ וזאם װידערשטאנד קלענערן ,ערשטן

 אײנגעשטעלט האט ארגאנ-׳זאציע קאמף אנטי-פאשיסטישע אזנםערעדדישע גרזיםע די אט
 דער םיט םפעציעל געטא, דער אזיםער באװעגונג אזנמערערדישער דז,יר מ'ט פארבינדזנגעץ

 פירערשאפט דעד אונטער געשטאנעי זײנען װאס פארטיזאנען פאלקם״גוואדדיעי׳, פוילישער
 אפגהזאגט האט ארנ׳יי אוגטערערד-שע געפירטע - לאנדאנער די וז"לץ.0אר פע. פע/ דער פון

 הילףן םעגלעכע אנדערע און געװער זײ פאר געקראגן האבן ,געטא) דער הילף דירעקטע
 ארגאניזײרט ,ארײן געטא דער אין געװער דאס אר״נצוברענגעי וז״ מיטלען אגגענזסען

u דער אין געװער געםאכט קאמף, מיליטערישן פאר זײ גזןשולט קאםף-קאדרען, אידישע n,* 
זאכן. אנדערע אזן נזנקער^אזיפבאהאלםענ־ישן גאך טונעלן אונטערערדישע געבזיט

p ל.אט קאסף־־ארגאניזאציע אונטערערדישע פאראײניקטע די wארי׳ינ־־ אזיף געארבליט ־ 
̂יקיים ברענגען  ג*זן באװאופטזײן דעם הזיכן צז ,לעבן־געבליבענע די פןן רײען די א״ן מזט

 קאמף. זײער אז דערקלערן צז און קזזמפער, הזיל״שע ר- ס*ט אײגיקייט אנטי-פאשיםטישער
 נאצי־מערדער, די ענםפער אן דערהזיבזנג, פזן נאר פארצװ״פלזנג פזן קאמף קײן ניט איז

 אידישן פזן כבוד דעם פארטײדיקן קאנען אידן אז וועלט גאנמר חןר צזטראגן אנטקעגן
פאלק«
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גאצ״ס ד« {xvp וזידערשטאנד ערשסער דער

 אזיסדרוק איר געפונען האמ ארגאניזאציע קאמף אזנטזירערדישער דער פון ארמיט די
ך האט געטא דער אין #1943 יאנואר, טן18 דעם  יאנזאר אין אז קלאנג א פארשפרײט גלןהאט זי

 פערציק געבליבענע יד טויט צומ אװעקצזפירן ,אקציע לעצטע ז״ער דורכפירן נאציס די װ?ילן
ט  האשיםטישע לאטוױשע אזן מטורעם-טרזפערס דײ האבן יאנזאר גאנצן דעם .אידן טויזנ
 ז״י אבער ,גאסן א״רע אין ארײנדריגגען גענזסען און געטא די ארזסגערמגלט באנדיטן

 זיך האכן װעלכע קעספער, אזנטערערדישע אײ־ישע ד• פזן געװער סיט געוזארן באגעגנם זײניזן
 ז״נען צענדליקער אזן געפאלן זײנען נאצ'ס צאל א הײזער. צאל א אין פארבאריקאדירם

 ן5צוריקגעקום? דערנאך ז״נען אזן צוריקציןן געמוזט «יך האכן «ײ געזוארן״ פארװאוגדעט
 אנגעזזאלטן שלאכט די האט טעג דריי כזחווז. גרעהלירע אזן טאנקזלן מיט ,װאפן שטארקערע מיט

 װאם דן%א אלע *סגעהרגעט אז און ה״זער צאל א אזנטערגעצזנדן האכן נאציס די אויפחער. אן
 א .אומגעקוםמן טעג די אם אין ז״נען אידן טזיזנט הײ*מר. די אין געכאסט האבן זײ

טרעבלמקע. קיין געזוארן אוועקגעפירט *ײגען צאל

 די אויפגזןגעבן אין אידן ד׳י דעםארטירן יפגעהערט אז דײטשן די שלאכטיהאבן דער אמ נאך
 שטיל׳י די .געוזארן שטיל איז עם פארפאלגונגען. אנהלרע אויך װי געטא, דער געגן בלאקאדע

שטורעם. א פאר קײט

דערשטזינונג. ארויםגערזפן סערדער היטלעריסטישע די צוױשן האט וױדערשטאנד דער
ך ׳ױ צוײשן נאר ניט  קעםפער אזנטערערדילזע ד* צװישן ,אידן לעבן-געבליבענע די צװישן אז'

 דער פון רײען די א*ן ג״סט נײעס א אריינגעבראכט האט ער זײט# פוילישער דזיר אויף
 ,געקוםען ניט נאך איז םזף דער אז געוזאזסם, ס*האט קאמף-ארגאניזאציע. נטערערדישער או
גר״םן, גענזסען טאג דעם פאר זיך ס*האט אזן נאענט א*ז קאםף גרזיסער דער אז

, טן18 דעם פזן שלאבם ה״םטאר+שע ד* ל ײ פ 1943 א

ך געגר״ט, טאג דעם פאר זיך האבן נאצי־ם די אויך  ר5גרז*ס? א 1צ זוי געגרײט זי
 האס טזב יזם דער פסח, פזן נאכט ערשטע די םונקט ז״ האבן אזיסגעקליבן און שלאכט.

שקלאפעריי. פון באפרײאונג אידישע די סיםבאליזירט

 אײנעם אזיפשטאנד היםטארישן דעם וזעגן און טאג דעס וועגן דערצ״לן לאזן לאםיר
 יארק. ניז אין קאוגסיל פזילילמר גאלעוײטש, יאן קזןםפמ̂ר די פזן אנפירער %ד פון

דערצײלט: גאלעװינמ

גרעסטע־ די איז ,1943 אמריל, טן18 פזן אוזנט היםטארישן דאזיקן דעם אין״
 בונקערס, אונמערערדילמן די אין פארשטעקט געווען געמא-א״נוואוינער 40די"ססס, פון ט״ל
 דאם חדשימ. לאנגע די פזן במשך געוזארן אזיסגעבויט געדזלדיק און מיזאם ז״נען וזאס

 דרוייסן א'ן אנגריף-קאמף. און פארט*ד'קונג פאר פעםטונגען אידײשע געװען זײנען
 אויפן ג׳זװארט האנט א*ן גייװער מיט האבן װאם קעםפער, געצײלטע געפזנען בלויז «יך האבן

 געהאלטן ״וגנטלעכע האבן בדדזזסער אןן דעכער די אויף פונקטן אבזערזזאציע די פון שונא.
באנדיטן» באוואפנטע די פון אגקזם אויפן װארטנדיק ;רןy'געטא־־טו די אזיף אזיג א|

 פארזןנד^קן 1צ באשלאםן געהאט איצט האט װאם שזנא, אויפן געװארט האט געטא די
 האם מען אידנטום. װארשעוהןר פזן מאהיקאנער לעצםזן די אזיםסארדן און בלוטיק״וועדק זיין

 אויםגעסאטערטע ,פרזיגזן אומנאװאפנטע די קריג דערקלערט האט װאס שונא יפן אז געהארט
געםא. פזן קמדער קראנקע פארהזנגערטע אזן זקנים

ך האט קײנער שטי־לק״ט. אוסהײמלעכע אן געהערשט האט עס״  ף%אז באװ»זן טזנ זי
 אויף אדורכגעםארן שנןןל גאס א פזן ראג אזיפן אימיצער איז «גןלטן בלזיז .גאםן %ד
 הןיכע די קעמפער. די פאר גאפעלן אזן אנװײיונגען פאנאנדעדטראגנד^ק חעןלאס־׳פעד א

 וױילט. דרויסנד־ייןזר דער פון געטא די אפגעטײלט האבן - פארשקלאפונג םון צײכן - מויערן
ך האבן מזייער זײט צױײטער דער םזן צזגאנג. דעם פארשטעלט דראט שטעכעדיקע דאס  זי

• נאציאנאליםטן אזקראינישע אזן לעטישע ,פאשיםטן ליםװישע פון אפטײלזנגען קאנצלזנטרירט



ך האבן ז*י טוינז״ אזן םייער פון םארניכטונג ן או םארד םון זוערק ז״יער אנצוהויבן געגרײט ײ

,א״ביק״יטן וזי לאנגע שעהן שסאנונג. און וזארטן פזן שעד.ן אזועק זײנען עם
 ײך האבן געטא וזארשעווער דער פזן גאםן די אויף .אנגעהויבן «יך עם האט דאן אזן

 אזיטאם, ד״טשע געפלויגן «ײנען עפ חײלוח• צעוױלדעוועטע ,פרעמדע טויזנטער געטאן לאז א
 םאשין־ פזן געקנאל א דןרך ג?$זזן>*ץ איבערגעריםן איז שטילקײט די ,צוױיטן אײנער׳נאכן

שיםערי׳י. יפהערלעכער אוסאו אן רך דז ,ביקםן

אוןידעכער• פענצטער די פזן זײן צו געהער עם װי באגעגנט זײ האט מען״
ך האט ה״זער פארלאזטע ,*םגעשטארבענע או פון  פארשהרייטנדיק , סער»%ש געדיכטע א געעפנט זי

 בלןט דאס סתים» סיט געזוארן פול ײינען גאםן %ד אנגרייפער. די צזוישן בהלה און טזיט
 דער פזן פארטײדיקער די געטא. פון ברוק איבערן געפל״צט האט מערדער ד״יסשע פזן

ט. פזן שוחלל גהינום^די פון שװעל די איבערגעםראטן האבן געטא װארשעװער טז'

 האבן דייטשן דיי פראנט. א אויף װי - ?זלאגט אמחע אן אנגעהןיבן זיך האט עס״
 זייי פלאסקן. א*ן געשםאנען איז געטא גאנצע די עראפלאגען. ,הארמאטן ,םאנקען געבראבט

 צז געב״ידע פזן געגאנגען זיינען םאפערן דײטשע די הוי«.־ נאך הזיז אונטערגעצזנדן האבן
 העלדישע טויזנטער חורבוח די אזנטער באגראבנדיק דינאמיט, סיט אזיפגערלסן אזן געכײדע

קעמפער״

אין געשאםן האבן רויך און ־פימןר «״ילן ך אי דמאמיט, גאז, אריין. הימל ו
 האבן קריגס־מבשירים מאדערנע אלע ד' - טאנק־י־אפטײלזנגען רעגולערע ,נאטן8גד באמבעם,

העלדן. אידישע אוב׳דיזרשראקזנעי צאל גישם*קער דזןר אןיף געזוארפן םערדער ד״טשע די

ס אבקר «יך האט געטא די  אזיפגעהויבן הויך האט גזןטא די .אונטערגעגעבן נ'
 האט געטא די קאספם-רוף. איר געוזארסן וזעלט גאנצער דליר צו און פון״בונט פאן די

ט זיך  .מענטשץ לעב^דיקן לעצטן ביזן בלוט, טראפן לעצטן זן צי געקעמפט ,נטעירגעגעבן אז נ'
.רי׳יען די פארפילט און קעמפער נײןן יפגיזשטאגען 1א גל״ך זײנען געפאלענע פון ארם אויפן

״״ אזנםער־■ ד״טשן דעם ס'ט ׳ןלאכט אזסגלײבער די׳ר אין פאלן זט געמו האבן ז
 «״ער פון אפהילך ד»ר צעטראגן ײך האט וזעלט גאנצער דער איבער װ״ט, אגער דריקי^ר.

 דער פאנאנדערגעגאנגען זיך אי« וזעלט דער פזן װינקלען אלע איבער אזיפשטאנד. בונטארישן
 קעםפ^ר אידישע אומדערשראקענמ סחגה קלײנע די וזעלבן ס'ט קאסף העלדישן םזן אפהילך

 א« שקלאפיזריי, אײביקע זו• טזיט רעם העכער שע׳צן זײ אז באװיזן האכן געטא וזארשעזוער פון
״ לעגן אײדער שט^ענדיק שטארבן צו בעםער איז עם ק... די ענ  אין גאלעװ'טש, (יאן קני
• )1946 אפריל פון ארטיקל אן

ט אן אנהויב םון אי« קאסף דער צאל דער אין נ״ט גל״כער: קײן געזוען נ'
ט אןןדאי אןן וואפן, אין ניט םענטשן, הילף. קריגן צז מעגלעכקײםן די א'ן נ'

 «״יער אויפשבמצד זײער אז געהאפט האבן געטא דעי א'ן קעמפער העלדישע די
ל העראאיל^ר י * ״ טן, אויפשטאנדן, ארוייפרזפן װעט נ  ז״יט ,ארישע^' דער או'ף קאספן בונ

 דוף א״ין ארזיסגעשיקט האבן ז״ נאצי־בעסט־״ע. דער קעגן אזנטערןלרד פוילישער דער פוץ
 לאנדאנער די פזן אגענטן די צו רעגירזנג, לאנדאנער דער צז ,װעלט דער צו צװײטן נאכן

 נ*ט אי« הילף ק״ן אבער גזןמער, נאך הילף, נאך אונטערערד פו״לי־שער דער אין פאנעם
 דעסאקראםישן} די געהען וײגען הילף צו געקזסען ז״נען װאס אײנזניקע די געהוסען.
 %ד אויפשםאנד^ דעם פזן געזזארן עלעקםריזירם «יינען װעלכע אלק,פ מזילישן פזן עלעסענטן

געטא-קעםפער♦ %ד ה'לף צז געקזסען איז והזלכע גווארדיע, פאלקס די אזן / ״אר יפ?ל פע.
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 דער פזו קעמפער אידישע אבציק פון רעטונג־אקציע די אקט, לעצטן דעם אויך
 4קאכ אײישע די אדזרכגעפירט האט ,קאנאלן די דזרך געטא ^רענענדיקער
 פאלקס- דער און אר. פע. פע. דער פון הילף אקטיװער דער מיט ארגאניזאציע

י גתארדיע,״

 i פון נאענט טעג. 42 גאנצע אנגעהאלטן קאמף דער האט דאך
 «ינ״ן זיי • געװאדן פארויאזנדעט ז״נען פון טזיזנםער ,געװארן או'םגעהרגעטי נען ז

אידישער דורך מזט, איד*שן דורך ,העלדן אידישע דורך געזזער, אידיש דורך אומגעקומען
n  ujiסערדער—ט׳ועו 

ז«יי זיי

 אוז פלאם דזרך אפצואוזישז באזויזן נאציס די האבן שלאכט -טאגיקער42 דער ן א
 העלדן. טײזנטער חורכוח די אונטער פארברעמןן אןן באגראבן אזן געטא, גאנצע די פייןןר

 .לאגערן שקלאפז א»ן אזן טרזלבלינקא אין אזםצוברענגען אװעקגעשלעפט ײ האבן זנטער טז
 אזן קאגאלן ,טוגעלן אזנטערערדישע דזרך ראםעװען זיך באזו׳יזן אבער דאך האט צאל היפשע א

ט״' ד• ביז קאסף דעם פארגעיעצט האבן זיי זזאז װעלדער די אין פארטיזאנען די צז אודעק  רז'
פזילן״ באסרייט אינגאנצן זיי מיט צזזאסעץ האט ארמיי

קאמף אומגלײבן דעם א»ן געגאנגען ז״גען א*דן ױארשעוזער ײ זועלכע מ»ט אײ״ען ײ

ג א אלם אײפשטאנד דעם באםראכט האבן קעמפער איײשע דײ  אלגעמײנעם דעם אין ײנ
י האבן םאזועטן־פארבאיד אין פאשיזם» קעגן כאפרײאזנג״־ייאםף אלחענטשלעכן  די געזען ז

 פארבזנדן הארצים אזן ענג געסילט זיך האבן געטא דער פזן קממפער די האפענןנג״ א״נציקע
ײלז. דעמאקראםישן פזן אידעאלן די מיט נג־־קאמף, באפרײאו נםערערדישן אז שן ל פו טן ס  פ
t* גזז- האבז ז״ שזנא. געמײנזאסען מיסן םויט און לעבן אויף קאמף זייער געפירט האבן 

 ארגאני- רעװאלוציאנערע פזילישע די מצד זיי באקוסען הילף רעאלע אײנציקע ײ יא זזאזםם
, ערשםער דער ן א ,לם, זאצ  »״.-פ זא% פאלקם־גוזארדימ, דער אזן אר. פע. פע. דער מצד ױ
קאמפם- ילישע פו און אידישע די צזזי״זן קאמף-םאלידאר־יטעט די געשמידט זיך האט קאמף פון

ק» איז עס
 און סענטשלעכער דער

 מארד- היטלעריםטישן
 האכן קעמפער אידישע

 מער זיך װעלן זײ אז
 ד .נט הא אץ געײער

 םראדיציעס העראאישע
 ערשטער דןלר אין און

,סאםן

 געזוען א*ז געטא־קעמםגזר םערסטע די בײ יכט־־םסימול הז דער אז ססק, [
 אז'פו סײ ענטפער דער געזוען איז אויפלןםאנד דןןר כבןד« נאציאנאלער

 %ד .מאםן אידישע די פזן פאםיװקײט פריערדיקער דער אויף ס״ יעגעון״
 כבןד מ*ט שטארבן אזן כבזד מ*ט לנזבן קאנען אידן אז באזוײזן געװאלם

 מיט סארסײדיפן צו זיך מוט תימ האנן זײ אז אויםשעכטן, לאזן ניט
 ־ ד% אין קאםף זײער אנגעקניפט האבן אויפשטאנד א״דישן םזן פירער

 מיטלאלטער דעם !,5א וזידערשטאנד־פרזאװן די אלטערטזם, אידישן פון
ארבעטער אידישן$ ד' מון קאמםן רעװאלוצ'אנערע הזןלדישע ד' אין f ר

שן, ניט אויב ,ראטעװען געװאלט האבן אויפשטאנד פון רער פ ד, םפיז' ד?! אין דע
 יוגנטלעכ אזן ארבעטער הונדערטער אידנטזם, אײראפ״אי׳ק אזן פוילישן פזן ום ק שן מאראל

 זוערן װעט ער א« לאיבזד, גים ג״ס טזיים «ייער אז באזואוםטזיין מיטן קאמף א־ץ געפאלן
 צזמזנפג שענערע א אזיפבויען װעט פאלק אידישע דאם װעלכן אײף פונדאםענסן די פון אײנער

״ האט^ עס ו צ ^ ״ יי ,טיז שבם^ יםשטארבענריקן אז קײן ניט ביליז באוואוםמײז^י^ײ י^
באפרי

״.......... ־י ״ ן װעט פין׳׳ק v״ י " י ו י*׳ i״ ע י ז ב פ י ז ; שענערס א א
t ניט בילדן זיי אז כאװאזסטזיין דער םוט צוגעגענן זײ האט TP ר אײםשטארבענריםו 

 אצ'אנאלמר1 פולער זײן פאר קעמםט װאם פאלק אידישן גאנצן פנן ט״ל א 15י״מ זײ
) פראנקר״ך פזן צ״טונג ^ארבעטער אן אין , בערמאן אדאלף (רר. «פרײאזנג. / :

 ד דערמיוטיקט האט גזלטא װארשעװער דער אין אויפשטאנד דער
 די םאװיבארי״אין טרז^בלינקא. פזן לאגערן שקלאפן טו'טן**און די אין

קאםף״ צום זיך נעמען צז שםעטלזיך און שטעט אנהןרע אזן גראדנע
 אייד; סיל־געפײניקטע '

םטאי%ב'אל פון געסאם



געדענקעז ײ מיר װעלן אײביק

 אין אױפשטאגדן ד' פון ן אז אז״פשנ^נד געטא ווארשעוזער דעם פון עפאדיע העראא'שע די
 ערנמר אנדערע און וזײםרזםלאנד ?^טזױע, ליטע, פזײלו, גאנץ אײער לאגערן און געטאם ד'

ן אריינגין װעט זי הערן. פארגז$םן ניט קײנמאל וועט  אלס פאלק אונדזער פון געשי־בטע דער א'
־ די פזן סעשים העלדן די בלעטער. מוםטערהאפטםטע און העלסטע שענםטע, ד״ פןן אינער  גן

 וזעלן געבליבן לעבן «יינען װאם אונדזערע מעבטער און ײן בראוזע ד' פון קעמפער, פאלענע
 מענטשן אלס און אײ־ץ אלס קעמפן צז װ' און לעבץ צו וױ מוםטער א־־יביקער אן וזי דמען אונדז

ך ן או  לעבן זײער וועט געראנגל אנטי-פאשיסטישן דזןם פןן געשיבםע אלגעמיינער דעי אין או'
ף אוח^ות פלאםיקע סיט אױפהעלן טויט זייער אזן אי׳יביק, אז'

פןילן א*ן ישןב אײ־*שן פזן וזידעראז^פבויאונג ד״

 דארט געטא,־ וזארשעװער די פארניכטעט גרונט צזם ביז האבן םערדער היטלעריםט'ש?$ די
 ז״ינען ,אידן טזיזנט הזנדערט עטלעבע געשאפן און געלעבט און געוואוינט אמאל ם״האבן וזאז

 גע־ האט האם באדן דער שטויב. אזן ציגל מימ ברוכווארג, מיט בערג וױ מער ניט געבלייבן
ן א*ז לעבן גע«עלשאםטלעך און קזלטורעל אידיש ברו*זנד*יק, מיט צאפלט  אויםגןזוױיקט בלוט א'

געװארן.

 אפ- זיך האט אײםוזאגדזןרונג דיי - א'רן טײזנט הונדערט א״בער געבל״בן אבער *״נען עם
ן *שזב אידישן גייעם א בויען «י און - געשסעלט  אויף אבער צאל, אין קליינעם א .פזילן א'
סזדזח, פראגרעםיוז־קזלטורעלע ן אז פראו־וקטיװע געזונטע  וױיםער אזן האלםן ט״יער וועט װאם '
 דעם פון געביטן אלע אזיף טראד״צי־עס און דערגרײכונגען שענםטע און בעסםע די שפינעו
קן ,גרזיםן פריערדיקן דעם ן פז לעבן אײדי־שן אג' ל־מיל' ׳ישוב. אידישן פ'

 געוזארן ליקוױדירט זיינען ײוילן מאקראטישן5די אין װאם דערפאר געװארן םעגלעך איז דאס
 באזונד?$רמ זײנען ן או אנגעהאלטן דורוח־לאנג האבן װעלכע ,אידן פאר ן באגרענײצוגגע אלע

.1939 ביז פןילן א'ן אידן די לגבי עקםטערמ־ינאציע-פאליטיק דער דורך געװארן פארמארפט

ן געגאנגעז איז פראדוקםייוױזאציע די  דלןר אין אי׳דן גאשעפטיקן פזן ר'כטזנג דער א'
ן ,פראדוציר־קאאפעראטױזן די א'ן פאבר״קן, גרזי־םע די אין ,ריי ערשטעױ  האנטחזיו״■ דער א'

ן ן או קערײ  20 העכער ארתעט. פזן לעבן אידן טויזנט 40 העבער לאנדוױרטשאפט. דער א'
ן ארבעטן םזיזנט  די ארבעטער. 3,400 בא/זעפםיקן קאאפעראטיװן 134 פאבריקן. מלוכה א'

ם ברי׳יטערט פזילן א'ן אידן די פון צענטראל-קאמיטעט פזן וױרטשאפט־צענטמלע  טןןטי- איר או'
 דער א'ן פראפעםיעם פרי׳יע פון מענטשן אזן האנטװערכ^ר ,קאאפעראטיװן פאר הלוזאזת טזי«נט z בי« ארויםגעגעבן האט קטױױזאצ'ע ראדז» פאר באנק ,,ד מלוכה־קרעדיטן. פזן ק%געניםנד קייט,
ך  דמר פאר קאמיםאריאט סחעציעלן א געשאפן האט רעגירונג די זלאטעם. מיליאן 50 פזן הז'

 ארט אויפן ל*«ן מראקטיש העלסט װעלכער באפעלקערונג, אידישער דער פון פראדוקטיוױזאציע
 פראדוק־ דער פון רעזזלטאט אלס באפעלקערונג. אי־דישע ד' פראדזקטױײזירן ן םו פראגן ד״

לשאפט.5גע«י. א^דישער דער םון סטרזקטור םאציאלע ױ געװארן געענדערט איז טיװיזאצײע

ךł מלגלעכקײטן אלע האט פױלן איין ישזב אידישער דער  אידישזןר דער א'ן אויםצולעבן '
לן א*ין ליטעראטור א'ד'שע ד' קזלטזר. נאציאנאלער  קאנםוסענמ. דאנקבארן זײער א האט רז'

לן ין א טעאטערם א'ד'שע צװײ ד'  א דערש״נט פזילן אין באזזבט. גזט עטענדיק זי״נען פו'
 לעגן״, ני׳יע דאם קאסיטעט, צענטראל ן פו ארגאן דער פרעסע. פעריאדישע אידישע פילפארביקע א

 ד' נארמאל דערשײנ^ן עס טאג-צ״־טונג, א א'ן וזערן פארזזאגדלט צי׳יט נאענטםמער דער אין װעט
רנאל'םטן־פאראײן. זש ן אז ליטעראטן־ אידישן פון זשורנאל דער שרייפמז״׳, א*ד*שע״

לײען־ און קלובן 32 עקזיםטירן עם /קר״יזן דראמאטישזן is געװארן ארגאניזירט ז*נען עם
 אזן סארלאג עקזיםטירטא עס ראדיא-פראגראמען״ אידישע געגעבן ווערן וזאך א מאל 4 ;זאלן

ביכער אידישזז דרוקן צו אזטשי.אנד ה״נמ שז'ן איז וועלכע לאדזש, אין מלזכה־דרזקער" אידישע א



 «יך לערנען dp וועלמ אין ,שזלן אידישע 29 געװארן אויפגעבויט זײנען פוילן אין
 ארבעטנדיק? פאר הײםען i& קינדער; 3,500 מ'ט האלב-אינטערנאטץ 49 קינדער; אידישע 2,500
ט ט םיט ױגנ  io יזגנטלענע, ס,.נ69 סימ פאך-קזרסן פראפענױאנעלע 47 יוגנטלעבע, טײינ

 א סימ סוסטערהאפטמ זײ צוױשן ,נדערהײמען קי 13 םכארםלער, אידישע 400 מ״ט םפארט-קלזבז
דערצזיגן, אזן ארוסגערינגלט זוערן קינדער די וזעלכער מים אטמאםפערזן, ווארעםער

 איינהייטלעכע אן אזיםגעארבעט האט ײעלמר לאד«ש, אין לערער-צזזאמעגפאר ערשטער דער
לן, א*ן שזל־וועזן אידישן פארן פראגראם ײ  אידישן פזן סאניפעסםאציע גרזיסע א גמוזען איז פ

לן אין *שזב אנםוײקלזנג. געזונטער י״ין פון אזן פז'

 -pi צוגעצויגן םיאיז וועלבער צז נידער־שלעזיע, אין קולםזר-קאגפערענץ איספאזאנםע די
, אין ישזב אידישץ גאנצן פזן אןיפסערקזאמק״ט ײ װארן ן ל  צזםאויפדרוק געבראכט האט פו'

 פון פר״נט געזעלשאפט געזסאסענע די און פזילן אין קולםור אידישער דער םזן שםייגערונג די
 די ארגאניזייך פזן טעםיק״ט ברײט-פארצוזײגמער א צז צזגעטראטן איז קולטזר״ אײ־ישער

 צענטראלע די א,א.וז, ,אכאטארן־םארשםעלזנגעץ , כארן ביבליאטעקן, שאפן פון קולטזר-ארבעט,
 pit* א*ד צונויפזאםלען אזן אזיפזוכן פון ארבעט גרזיםע א אפגעטאן האם זואתשע ביבליאטעקאין

ביכער. העברײאישע ן או

לן אין אידן די פון צענטראל־קאמי־םעם דער  צז־ ענגםטער דער אזיף געבזיט איו זזאס ,פז'
 פארקערפערט צוזאמענשטעל, זײן בילדן זזעלכע גרופירזנגען, דעמאקראטישע אלע פזן «אמענארבעט

י וזירקלעך אייז און באזע דעמאקראטישער ח$ר אזיף אײנהײט נאציאנאק/ל די יך t סיט  9א*נצ'ק ו
 צז- א םאר זיך באטראכט װעלכער צענטראל-קאמיטעט, דער ישזב. אידישן םון רעפרעזענטאנץ

 טייל ארגאנישן אן כאר אזן פוילן אין לאגער אלגעםײן-דעמאקראטישן פזן טײל נזיפגעבונדענעם
 א*ן דערשײנזנגען וײכטיקםטע די אויף רעאגירט האט וזעלט, דער גאר אי־ל פאלק אײדישן פזן

 אקצי־עם, פאליטישע 0א אין נאפעלקערונג אידישע די איינשליםנדי־ק לעבן, געזעלשאפטלעכן
לאנד. אין געוזארן ארגאניזידט זײנען װעלמ

 האט װעלכע הילף־ארבעט, גרויסע א אפגעטאן געהארן איז 'אר צוויי די פזן פארלויף אין
 באםעלקע- אידישער דער פזן עקזיסטענצן און לעבנם די צזריקאזיפבזיען געסאכט מעגלעך

 פון הילף פון גענאםן האט אפעלקערזנג3 אידיי־מר דער סון מערה״ט וזייט־גרעםטיל די רונג.
י אין קאמיטעטן אידישע די  דער אויף אז״ם פאלט הילף גרעםםע די ן. פארסע םארשידנםטע ו

 מיט רעפאטריאנטז־הײ«ער 35 געװארן אויפגעבזיט ז״נען op רעפאטריאצייע. דער צ״ט־פזן
 סיטאגן; 25,000 געוזאיז אר!יסגעגעבן מעגלעך ם»זײנען וזאו ,פאלקם-קיכן 38 בעטלעך, 7,435
 אידן 60,000 העכער מענטשן. 90ססס, העכער ארויסגעגעבץ געװארן איז פראדזסםן א*ן הילף
 אײנוואי^נער♦ iso םיט זקנים-ה״זער e געחארן געשאפן זײנען עס מלבזשים, באקזסען האבן

 קנאסע פאר פראדוקטן גמו^רן ארזיסגעגעבן «ײנען 1946 יאר פון העלפט ערסטער איןידער
״48ססס, פאר סלבושים מענםשן, 124,000

 קינדער i,ooo דמרנערם וזזןרן עם קינחלר. די ארזםגערינגלמ חערן «ארג באזזנדער א מיט
 קינרער אלע דאלב-אינםערנאטן. די אין 7,ססס ,שזלן %ד אין 3.500 ,קינדער-הייםען n אין

 גןלניםן סלבושי־ם, אזן פראדוקטן אין שוץ, אפענער םון שיך. אזן אנטאן מיט באזארגט װערן
gig ,ז םיטלשזלן פון שילער 702 םטזדענטן  פאך-שילער. אנדערע און ארט״ פזן i,200 אי
ױגנםלעכע. 806 אזיםגעהאלטן װערן הײםען 18 אין

ן לעבן א'דישע נײע דאם גענזיט וזערט אטיאזוי  דעמאקראטישע אזיף לעבן א - פוילן א'
 ברידער אונדזער? העלפן צו חוב אזנדזער איז עס לעבן. פראדןקטיזז שעפערישאון א יםודוח,

קענען« מיר וזאס אלץ מ'ט פז״לן אין שזזעסטער און
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גליק הי־רש פון

 זױלנער דער אין ארגאניזאציע פארטיזאמלן פארא״ינײןמער דער פזן הימן דער איז (דאם־לײ־
ז וזאס געטא, אר, געווארן געגרי־נדעט א' אנו  יונגערמאז וױלנער א א'« פארםאםער דער .1942 '

אר.) 25 פון עלםער אין וױלנע ארום וזעלדער די אין געזוארן דערמארדעם א'« װאס '

וזעג♦ לעצטן דעם גײםט דו א* ק״ינמאל, נישט זאג
טעג, נלויע פארעםעלן בלײענע היסלען
עןעה, ^סגעבענקטע אז אזנדזער נאך זועט קומען

1דא ז״ינען סיר טראט: אונדזער טאן פזיק א וועט4ם

שנײ, פון ?>«נד װײטן ביז פאלמענלאנד גרי־נעם פון
וזײ, אונדזער מ'ט ,פײן אונדזער סים - דא זיינען מיר
נלום, אונדזער פזן שפריץ א איז געפאלן .יזאו אזן

מומ. אונדזער גבורה. אונדזער דארט װעט שפראצן r -
הײנמ, דעם אונדז באגילדן מארגן־זןן די סיזועט

פײנט, מיםן יארחוױנדן וזעט נעכטן אונדזער
ב און מאיאר, דער און זזן די־ העט פאר*אםען אז'
ידור, צז ר דז פזן ליד דאם זײן זאל פאראל א זױ

- ־

בל*, אזן בלזמ מיט ליד דאם * אי געשריבן
, פדי דער פזייגלאױף א פון לײ־ ק״ן נ'שט איז4ס

 וזענט פאלנדיקע צװײזן פאלק א האם4ס נאר
הענט. די אין נאגאנעם מיט געזונגען ליד דאס

װעג, לעצטן דעם ג״יסט דז אז נישט, זאג קיינראל טא
טעג, בלזיע פארשטעלן בלײענע הינזלען
שיןד., יסגעבענקטע או אונדזעי נאך װעט קזמען
דא! זיינען מיר טראט: אונדזער סאן פזיק א םיוזעם

̂יםן חודש ן“א געטא װארשעװער אין נ

(מאסקוזע) העלער בזנעמ ן פז

 .ניםן חודש איצט איז געםא מארשעזזער אין
 קלײען סזן מצזח אויף און בארשט פון בוסזת אויף

 נסי־ם, אסאליקע די אויפסנ״ סען דערצײלט
 מצרים. פזן ים ארו א״ז פאלק ם׳א^דישע זױ
ן דער ז אי אלט וױ סעשה, די איז אלט זױ גו י .נ

 סדר דער פענצטפר, פארהאנגענע ביי איצט, נאר
 ,ליגן איז אמת דער הערט צעסישם און אן גײם

 פאנאנדערצזש״ידן. ב״דן זיי א'« שווער אז
 םירן, און פארשטעלטע פענצטער בײ כל-דכפ'ן
 קינדער, די הונגער פון ס*שלאפן - און כל־דכפין
 פםח-מכשירים, לײדיקע בײ כל־דכפין
בלינדע. די זקנים, די סיכליפן - ן או כל-דכם'ן



 ניםן חודש איצט איז געטא הארשעװער אין
 געשאלטן, די אט אז ,םײנעץ קאן עםע׳ן אזן
 אנוםים, ז״נען דא, פארכטיק זיך שאקלען װאס
 באהאלטן. זיך גאט אידישן נײם האבן זואס

 ,ריבו מאל ששים די פון פאלק, פון ס*רעשטל נײן,
 מצרים, פזן געפירט דעמאלט האט םשה װאס
 - פארטריבן געװארן געטא אין איצטער איז

 ,שרי׳יען צו איז דערלויבט ניחט דערלוייבט, שטארבן איז6ס
 ,פוילן פזן םראנקרײך, םון בעלגי־ע, פזן האלאנד, םון
 ווײנען ן או לעצטע ד' איצטער זײ ײצן דא
 - הוילע אזן בארו״בטע איצטער, זײ ײצן דא

אײנע... אי־ז געווארן משפחות פופציק פון

 ניסן חודש איצט ז אי־ גזלטא װארשעװער איז
 הנביאם. אליהז כזם דעם שטי׳ים פול און
 אימלרגעריסז? דא םדר דער האם װער נאר

 מלאך-הםזח... דער טר״נקען איז געקומען
 מושטיו־ו, פזן שפראך דײמשישע די - שמענדיק וױ
 געניטע, באפעלער פון שפראך די שטענדיק- װי
 פירן דא געקוחען זיינען זײ - שסענײק װי
 שחיטה... דער אין פאלק אידישן םונם טײל א

 םיזידלען מז$ר הערן נישט געטא די &*װעט נײן, נאר
 געהעצטע. אידן אפ פירן װאס נאצים, פון
 - שטי־דלען די באשס״רן וױדער מען וועט בלוט םיט
לעצטע. די פון בלוט מיט ,פר*יע די פזן בלוט סיט

 .ניסן חודש איצט איז געטא ווארשעװער אין
 איבערגעגעבן: זזערם שכן צו שכן פון
סן, אזיפהערן נײס זאל בלזט דײטשישע דאם  גי

י לעבן נאך געטא דער אין איד א זועט4ם כל־זמן
הכנעה; ק״ן זײן נײט אזיגן אין זאל - זײ פאר
טרערן; קײן מער זײן נישט אויגן אין זאל - *t פאר
 הנאה וױלדער דער פון שו'ם אזן שנאה נאר
 װערן! ז*ך קאנען ון פ ,אנטקעגן ז״ שטיין פון
 ,שאסן די 5א חצות אין הילבן עס װי הער, אט
 ,שפורן בלוטיקע אויף גײט טויט דער וױ הער, אט
 נארשלאסן איצטער וזעחט געשי־כטע די הער: אם

ליל-השםורים... און אומקזם העלדײשץ מיט

װעלס א ז*ן פ»ו^ט פאלק^ א ז״ן ם»װ?ט

 טייטלבזים דארע פון

פז״לן) אין אידן די (געוױדמעט

 ,עשאפאטן אלע אזיף געהייליקטער געפ״יציקטער, םײנער, ברודער
 קבר'ם, לעבעדיקע םון און אשוײענטשים פון מײדאנעק, םןן ברודער

 גנאדן, אז*סגעשטרעקטע סענטשלעכע, אלע זײנען דיר קעגן קל״ן יײ
ארעם. ן אז יסגעצערט או זױ טרײסמ־זוארס, סײן אי« בלײך װיי

 ,מײ־ע ן אז טרערלא«ע ,דײנע אזיגן ױ אדף הױב
 ׳ קךק א קאססישן דעם ׳ארזם דעם אויף מו ן או

 װידער, דיר איבער זון די ס׳שײנט זױ ,*ע און
בזג« דער און וױיםל די דיר צו ײנגט װירער ן או

' ד־׳ין אזיף טרויער דער וױ ,וױיסל די ז אי אלט ם י נ  פ
 דו װ' פינצטערמ, איבער דורות, איבער זואנדערט זי
 שונאים. דײנע אלע םון םזף דעם וז״סט זי

צו. ברויזנדיקער דער צו וז״סל דער צז אײער דיין ל״ג
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ן װײםל די טראגט עם  שטראם שטורעמדיקן א'ר א'
 טרער אויםגעוױינטע ערשטע די׳ץ בל״יק, ערשטן דײן
 פאגראם. פזיילישן ערשטן ן פז זודיקן דײן בלוט, דיין אזן
הער״ לעבן פון ליד דאס אזן זױיסל דער צו אויער דײן צו לייג

 שטאט, יעדע דיינם לאנד אין א'ז חורבות מיט
 גרינם. װידער חורבה יעדער אויף סרילינג דער נאר

ך, לערץ  סזד, גרײסץ דעם אוײזזערז פון ברודער, זי
געפינם. ים ם צו װעג דיןם וױיפל די וױ מארגן, דיץ געפין

 וזאנדער־שטעקן אלטן דעם אװעק װארף
 לייש. צום און קעלנע דער צז וױדער זיך נעם ן או
 ,וועגץ אזמעמיקע אײראסעס אויף אידן בלאנדזשען עס
ה״ימ. א נאך וױנקל, א נאך שזין לאנג בענקען זיי

 ,וזאך דער אויף לעבן בײם װידער זיך שטעל
, און ג נ י  געטא-העלד. א פאר פאסם עם וױ ז
 דאך. א מ'ם פענצטער א האט מארגן דײן

זזעלט. א זײן ס^ועט פאלק, א זיין םיזזעט

e לבנח ,ד n שלאפן

כאטאש ר. פון

 ,שלאפן ג״ט לבנה ד'
קינד, מײן
 ,שײנען פונם מיד איי זי
 ׳'ם ברעגן ד' פזן קזמם זי

 פליםים ס«ליגן האו
זוײנען... און

 ,שלאפן גײט לבנה די
קמד, ײזמ

 ,אפגעלאפן פיס די ז״ך האמ זי
 ארט, אן פליטי־ם די פאר געזזכט

 זוילבער נאקעטן או״םן זאלן זײ
ט שלאפן... נ'

 ,שלאפן גײם לבנה די
קינד, מײן
 האדץ איר ײך האט עח
 :צעשניטן צוזײען יף או
 אי־ד ן פז עלנט מיטן איז זי

.געריטן ײ׳עץ איבער איצט

 , שלאםן גײט לבנה די
קמד, מײן
 ,צארן ן פו נים מ אי־ר איז יט רו

 קאפ א'ר ל'גט איצט
 טליט א וױ ,האלקן א אין

.געװארן אנטשלאפן
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