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נאצים די געגען געקעמפט האבעץ אידען װארשעװער זױ
 געהאט נא־ מיר האבעז איצט ביז

 װע ידיעות אפגעריםענע אײנצעצנע,
 די װעצכען קאמף, װאונדערציכעז נעז

 אנגעפיהרט האבעז א־דעז װארשעװער
 אפטפאצ געטא. װארשעװער דעד אין

 אומ־ אויסגעװיזעז פשוט זיד האט
 טאקע זאצ קאפ,? אזא אז כילויבאיד,

 דאם איז אזוי װי פארגעקומעז. האבעז
 אז נעפרעגט, זיד מיר האבעז מעגציד,

 אויםגעהומערטע אויםגעמאטערטעטע,
 געפאנצער־ איז ארײנגענוטעז אידעז׳

 זאיע פויםט, דײטשען םון קצעם טעז
 \n\rn א\ אויף ״דערצויבען״ ױר

 מיד ? באנדיטעז :אצ־ די טיט נזצחמה
 זאלען אזוינם אז געהע־ט, ניט האבעז
 די גריכעז, ד־ פראנצויזעז, די ט,חא;

 און האיענדער די אדע־ :־למיע־
 טוט פוז אויפדײפ אזא פצוצצוננ רא
 פארכאפען װעצכע העצדענטום, ארז

 פאנטאדע. אוז אטעם אונזעד פשוט
 נא־ יענע געטהאז האבעז דאם אוז

 פאר־ האט מעז װעצכע אידען, צעװקער
״טרוסען״. אצם עריעז
 קדיםטען מיט רעדען פצעג א־ך װעז

 ״קצו־ גערופענע אזוי מיט אפיצו ארז
 די װעגעז אידעז םקעפטישע גע״

 צײט פוז ארייז פאצעז װאם ידיעות,
 עפעם אז הענט, מיינע איז צײט צו

 פארכעקו־ איז העצדישעם גרװסעם,
 - געטא איז פריצינג היינטיגען מעז

 באצוי־ רײד מיינע צו זיד מעז האט
 איר ;אומצוטרוי ניט אפטטאצ געז

 ״אט :זאגט פעז װי הערעז׳ פלעג
 איז דאס ; ידיעדת אצע די ניט :רויבט
 מעז װיצ דאס ; פראפאגאנדע פשוט

 די אין אז אנשטעל, דעם מאכעז נאר
 מיט מעז קעמפט געגענרעז אקופירטע

דייטש..״ דעפ
 אומ־ גרוים מיט דאריבער האב א־ד
 אנ־ װעלען עם װעז געװארט, גערוצד
 רעפארטען, גצויבענסװירדעע קוכיע־
 װאם דערצעהצעז, אונז װעצעז װאם

 װאר־ איז פארגעקומעז פארט איז עפ
 װאכען געהײמניםפוצע די איז יעע

 האי ענרציד אוז פםח. לעצטען נאר׳ז
דערװארט, זיר איר

 העגט מײנע א•! זיר געפינעז עס
 פויצי־ פוז נומערעז אריגינעלע צװײ

 װעצ־ צײטונגעז, אונטערערדישע שע
 ענ־ װארשע איז דערשינעז זײנען כען
 ה״נ־ מאי מיטעז איז און אפריא דע

 צייטונגען בײדע די אין יאהר. טיגם
 םון באשרייבונגעז גענוי זיד געפינעז

נעטא. אין קאטוי אומפארגעםציכעז
אײ־ פאייאקעז, זיינעז שדײבער די
 נרויסער א אויס, וױיזט זיי, פוז נער

 אונ־ איז ער כאטש און אגטיםעטיט.
 גע־ איהם פיט האט שונא, א זערער

 טיט װאם כיעשה, זעצבע די טראפעז
 איינגע־ האט בצק װעלכעז בצעם׳עז,

 אג־ אוז אידעז שיצטעז זאל ער יאדעז׳
 געבענשט. זײ עד האט דעם שטאט

 דער װאו שטעצעז, אייגיגע אויםער
 מ־ט אידעז צענויף מישט אנטיםעמיט

 קאמו־ מיט בוגדיםטעז דעזערטירעז,
 װע־ שילדערונג גאנצע די איז ניםטעז,

 און אניעקטױוע אז דאר קאמף געז
 באװאוגדערונג. מיט דודכגעדרונגען

 איז װעלבע צײטונג, צװײטער דעד איז
 שוין איז פויערים, די פון א־גאן א

 האבען אידעז אזוי װי געשיכטע, די
 װא־ פיט דודנגעד־ונגעז נעקעמפט,
 אוז באװאונדערוננ מיט דיכיקײט,

 קענעז װאס ׳די אלע פא־ מיטגעפיהל.
 הוי־ איהרע גאםעז, איהדע װא־שע,

 ױגענד איהר אוז אידעז איהרע פעז,
 מיט געשעהענישעז די אטעמעז —

 הויבט מעז אהטואליטעט. לעבעדיגער
 :אוטנליהליכע דאם איז גלויבעז א;
 האמף־ אידישע אדגאניזירטע נוט א

 אייני־ אוז םאריאגט, האט ד־וזשינע
 געגען געקעמפט העלדיש װאיבעז גע

 מיליטער־מא־ דײטשער מעכטיגער דער
 ע־אפלאנען, טיט באװאפענט שיז

הארמאטעז. אוז טאנקעז
הערט, אוז פאקט, א אבעד איז עם

 צוױי דורר דעיצעהלט װערט עי װי
 אונטער־ יאזונדערע צװיי 1אי עדות

 די איבער ניב איר צײטונגעז. ערדישע
 שילדערונג, גאנצע איין אלם געשיכמע

 עפיזא־ שטארקערע די אויםט־ילענדיג
 זיינעז אמת׳ז דער איז כאסש דע;,

 אויד אײנצעלהייטעז קלײנע אפילו
נ אינטערעסאנט

״איםטער״, םון װאר די איז ״עס
 די היגטער פסח. קריםטציכע; פוז

 פינםטע־ פוז מויערעז פארש^אםענע
 מעהר, ניט שוין װאוינען געטא רעז
 אצע ;אידען טויזענט 50 ארום װי

 אייניגע פיט נאד זײנען איבעריגע
 די איז אוםגעקומעז צוריק חדשים

 פוז גאז־קאמערעז ארז שלאכט־הייזער
 טראװניפי פאידאנעק, טרעמביצינקע,

 נאר געלאזען האט מעז בעלזשעץ. און
 דעם פאר ״נוצליד״ זײנעז װעלכע די,

 טיאיטע־ זייז איז ארבייטעז צו דײטש
 די איבערגעלאזעז פראדוקציע. רישער

 קינ־ אוז וױיבער זײע־ע מיט ארב״טער
 אפ־ טעז20 דעם פלוצלונג, אבער דער.
 נעבורט־ היטלע־׳ם פוז טאג איז ריל,

 אי־ טעראריזירטע די אויף פאלט מאג,
 באטבע, נײע א איו־עו בערגעבליבענע

 םון פאדערעז ״מיר :באםעהל נייער א
 ״ריכטוגג איז שיקעז זאלט איהר אייד,

אידען.״ 5,000 נאד פזרח״ צום
 עס װאס געװאוםט, האבעז אלע
 קײן ארבייט אויוי ״שיקעז מיינט

 צוריק לאנג ניט דאך זיינען מזרח״.
 פון אידעז אנטאאפענע צוױי נעקומעז

 האבען װעצכע טראנםפארט, אזא
 ריי• די דורכגע^עבט אוז געזעהז אצײ:

 װארשע הינטער מי̂י 40 ״שויז :זע
 די םון ארויםגעװארפעז זײ מעז ־אט

 גריבער, גראבעז געחײםען װאנאנעם״ י
 און אויפגעשטעלט אלעפעז :אכהער

 אויםגעפאד־ פאשידביקסען מיט
 זײנעז געראטעװעטע צוױי די דעט״.

 אנגע־ האבעז װעלכע די, געװעז דאס
 אויפ־ פיז פונק יעצטעז דעם צינדעז

 א־־ געװעז א׳ז פדיהער שוין שטאנד.
 אידעז געבליבענע ,ד דורך נאניזידט

 קאפפם־ פא־אײניגטע־ א געטא איז
 באשטאנעז איז ײעאכער קאפיטעט,

 ציױ ריכטונגעז, פאליטישע אאע פוז
 א־טאדאק־ און בונדיםטען :יםטעז,

 באטיאכט םאל פאד א איז עם םעז.
 ענד־ מעז זאל צי פראגע״ די געװאדען

 אויפ־ באײאפענטעז א אנהויבעז ליד
גיט כדי אפװא־טע;, אדער שטאנד,

— נוצט אר; פארלאנגט
OLD ENGLISH 

HOUSEHOLD CLEANER
קליבער האההאלו ענגליש אלד
 רייני־ נײע־ װאונדערבארער דעד
 צו זאר יעדע פאנט װאס גער,

 װענישיעז ס׳רײניגט !פינקלעז
 װאודװאירק, װענט, בלאינדם,
 א. רעפרידזשירעיטאדם םאניטעם,

 אפשטוי־ ־וי לייפט אזוי — װ. א.
 שוױינ־ קײז — װאסער קיינע בעז.

 רייבעז. קײז שײערעז... קײז קעז...
 גרויםער דע־ פאד סענט 29 בלויז

 כ־אפע־י, איז באטעל, קװאדט
 10 אוז דעפאיטפענכ הא־דװע־

פטא־פ. פענט

 ק־נ־ און פרויעז םכנה אי; שטעלעז
 אנגעגרײט מעז האט 5דערװיי דער.

 װעא־ פיז טײצ גרויםער א געװעהר,
 דורד געװארעז צוגעשטעלט איז כען
 בא־ אונטערערךישער פויאי׳טעד דער

 אײנעם לויט געטא. אויסער׳ז װעגונג
 אנ־ נעטא איז איז רעפא־טעז די פוז

 װעצכע װאפען, געװארעז געזאפעלט
 א באװאפענען צו גענוג געװעז װאלט
 אז האבענדיג, מורא דיװיזיע. גאנצע

 די איבערשנײדעז װעלעז דײטשען די
 די איז פעז האט - װאםער־דעח־עז

 ארטיזאנעד־ברוגי־ אנגער״ט הויפעז
 אפהענניג :יט זאי מעז אז אזײ פע־,

 אי־ די װאםער. אויפערציכעז פדז זײז
 צום געװעז פעהיג זײנעז װעלכע ־עז,

 גע־ פאביליזירט אלע ז־ינעז קאפף,
 דער פוז אפיצירעז נעװעזענע װארעז.

 איבערגענו״ האבעז אדפ־י פויצישער
 באזונדעדע איבער קאפאנדע די מעז

 קיג־ אוז װייבער פיעל אפטײצונגען.
 אנפיהרער אקטיװע פעהר די פון דער
 זיינע• אויפשטאנד נעפלאנטען פון

 ארויםגערא־ אפריצ אנהויב איז :אר
 טויערען די דורד געװארעז טעװעט

 װיי־ אין אװעקגעשיקט אוז כעטא פה
 זייערע פויערים, צװישעז דעדפער טע

 גע־ גוט האבעז פאטערם און פענער
 ניט שויז זיי װעצעז מעהר אז װאוםט,

 ליעבע, אה נאהענטםטע ז״ערע זעהז
 דעם געקוקט העלדיש האגעו זיי אבעד

אויגע;. די איז שיקזאצ
 פוז טאג פארפלוכטעז א־ז װע;

 טעז20 דעם געבורטםטאנ, היטלער׳ם
 געטחאן פאדער א פעז האט אפדיל,

 דאם איז אידען, טויזעגט פינו־ נאך
 אויפ־ צום םיגנאצ א װי געװארעז
 פוז שציחים הונדעדטער דודך שטאנד.

 איז הויז״ צו הויז פון גאם, צו גאם
 :יצאזרנכ דער געװארעז געװארפעז

פעהר מי־ װעצעז פענש אײן ״קייז
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.i i .ר i פון
איינער  װ אלע בעםער !געבעז ניט

קאםןז!״ איז שטארבעז
 פאר־ גצייר האבע־ פאביציזידטע די

 איז װאפעז ;פאםטענם זײערע נופעז
 טויערען די געװאדען. ארויסגעגעבעז

 נעווא־ען נעגופעז זיינעז געטא פוז
קאנטראל. אונטער
 אויםגע־ אי פײער עדשטעד דער

 געטא־ איז ארײנפאהר ביים בראכעז
 אפטיי־ א : גאם דזשיקא אויוי טויער

 אריינגעמאר־ האט שטורמיסטעז לונג
 אוים־ האט װאם געטא, דער איז שירט

אויסגעשטארבעז. װי ,־.עזעה;
 די פח זיך האבעז אבער פלוצלונג

 אנגעהויבען הייזער ״טויטע״ שטילע
 די פוז דעכער די פון קויאעז שיטעז

 די טױעדעז. די םיז פעגסטער, די
 זײנעז הינט שטורמיםטישע ערשטע

 צולאפעז. זײנעז אנדערע די געפאלעז,
 אוז שטונדע, א געדויערט האט עם

 פדאנציםקאג־ אויןז טויערען די דורד
 זיר ־אבען גאםעז, דזשיקע אה םקע

 אויטא־ פאנצער פיעד ארײנגעדיםעז
 אנגעלא־ ט־אקם זיי נאר אוז םאביצעז

 יפעז ;םאצדאמעז דײט׳ײע מיט דענע
 כאא־ באםבארדירען אנגע־ויבען האט
 גאלעװ־ פלאץ, מוראנאװער דעם טיש
 אפאי װידעד אבעי דזשיקע. אוז קעס

 '־,ז אלע פװ היטלעדיפטע; די זײנעז
 האנט־ פיט געװאדעז פארװארפען טעז

געװארעז באהאגעצט אוז גראנאטעז

 אי־ די פון שיםעדײ נעדיכטעד א פיט
קעפפער. דישע
 דינעז אויטאטאנילעז פאנצער די

 טויטע פ־עי־ ;געװארען צושפעטעדט
 אי־ די און געפאלעז זײנעז םאלדאטען

 דורר אנטלאפעז פ׳טוט זײגעז בעריגע
 פון טויעדעז אפענע שויז א־צט די

געטא•
 דײ־ די האבעז אפ־יל טעז20 דעם

 ערשטע זײעי ירג\9פארט טשעז
 באװאפענ־ א םיט קאכף “א שלאכט

געגענער. אידישעז טעז
 דער געװאדען געעפעגט איז עם

 פויעדען די איז פראנט״ ״צװ״טעד
װארשע. פון

 זײנעז נאבט זעלבער דעי איז :אד
 אױף׳ן הארמאטעז געװאדעז געשטעלט

 באני־ אױןז אוז »,פצא קראםינםקי
 אנ־ זיר האט עם און גאס פראטםקע
 די שלאכט. רענוצערע א געהויבעז

 היי־ די באשאפעז האבען הארמאטען
 גאנצע די נאצעװקעם... די אויף זער

 פא־ א איז ארײנגעפאלעז א־ז שטאדט
 זיד האנע; ספעציעל שטיפונג. נישער

 איז וײנגט\נו\ איץ\י)ע די דעד׳טדאקע;
 ;ע־ האבעז זיי :שטאדט־טייל זייער

 םהי דער ׳טוין איז דאם אז מיינט,
 געװא־ באפאלען איז װארשא אז און
 אידישען איבעד שוגא... א פון רעז

 ווײזעז אגגעהויבעז זיד האבעז געטא
איז שטאדט נאנצע די און —י פלאפען

 דיקעז א איז געװארעז אײנגעהילט
 באדייטענדע א האט פא־טאג ־ויד.

 אגגעהויבע; ;אצים פוז אפט״יוננ
 באנ־פ־אט־ ניי ה־יזע־ די שטורםעז

 די - גאפעז נאװאליפיע און פקע
 א גאר אבעד געטא. פון עיקעז בײדע

 אידישע די פוז פייער שעאדקערעי
 אוז באגעגענט, זי־ ־אט פא־טיידיגער

 א- נאצים די האבעז אפאל װידער
 אויטאמאבי־ פארברעגטע בע־געלאזעז

געװעהר... פיעל אח יצעז
באשטעטיגעז, עדות פויצישע בײדע

 פארהאל־ זי־ האבעז דײטשעז די אז
 צוױי־ א נאד אה ״טרוםע;", װי טעז

 פשוט ז״ זיינעז האפױ שעה׳דיגעז
אנטלאפע;.

 םוז פרײ געבליבעז איז געטא די
 בײטאג םאצדאטעז. פון און פאליצי־

 דײטש ק״ז גאפען די אין זיד האט
 בײנאבט, אבער דערפאר באװיזעז. ניט

 טעז,22 פוז נעכט דריי ־י םפעציעל
 די האט אפריל, טעז24 און טעז23

 באשא־ געטא דער אױםעד אױטילעריע
 אונטערגעצונדען אוז הײזער די םע;
 אזוי אנדעדער. דעי נאך איינע ןיי

 היי־ הונדערטער געירענט לאבעז
 קארמעיצ־ נאלעװקעם, אויף זע־
 או; פוראנאװםהי פלאץ פילע, קע,

 אייכגעפאלעז אלע זיינעז זײ םפאטשע.
 גע־ זייגעז גאםע; דאזעע די פוז אוז

קאפו» דער אבעד חו־בות'. נא־ בלינעז

 אפגעשטעלט. ניט אלץ נאד זיד האט
 קעלערעז די פון און חורבות די פון

 אידישע די ארױםנעלאפעז ז״נעז
 קוירען אוז נאפבעם פיט אוז גבודים

 פיליטע־ באדײטעגדע יעדע באװא־פ־נ;
 פ־ו־ זיר האט װאם אפטײלונג, רישע
 א געטא. איז ארײנבאקופעז יירט

 קעפפער אידישע אפטײלונג גרויםע
 װינקעל בײם פארפעםטיגט זיר האט

 דיי־ די פשעיאזד. אוז גאם לע׳ענע פוז
 די פארנומען האבעז װעלכע טשעז,

 אונטער־ דאז האבעז גאם, טלאפאצקע
 כדי םינאגאגע, גרויםע די ;עצונדעז

 שטורמעז בײם שטעדעז ניט זײ זאצ זי
געטא. 1אי ארײנגאמען די

:דעדצעהלעז פאליאקע; ביידע
 איז גרוים װי ניט, װייםעז ״םיד

 קאפפם־ארנאגיזא־ אידשע די געװע'
 איז זי באײאםענט שטארק װי אוז ציע

 די האט פונדעםטװעגעז אבער געװעז,
 צייט ג\אבע\ פיער פה םשד ‘א־ געטא
 דיי־ פוז כחות פיעצ־פאביגע בעגעז
 פאר־ ניט קאנעז פיר פיליטער. טשע;

 זיי ביי זיר האט װאנעז פוז שטעהז,
 אויס־ איז פוט פיעל אזוי גענופעז
דויע־.״
 אזוי דאר האט !צייט װאכעז פיער

פון באצאגערונג דאם געדויעדט יאנג

 זיך האט םצחמה די װעז װארשע,
 גע־ דאס האט װער אוז אננעהויבען.

 אידע; הײפעצ א אז גלויבעז, קאנט
 יאהר אין װידערהאלעז דאם װעלעז
 די דערצעהלעז װייטער אוז ?1943

:באדיכטעז
 איי!, װאך אוים, סאג אײז, ״טאנ

 שטאט איבעד׳; זיד האבע: אוים װאר
 מען װעצכע פײערעז, די געװיקעלט

 פײ־ צעהנדאיגער זעהז נעקאגט האט
 גע־ דינעז קדבנות וױפ־על וױיט. ילעז

 אומגע־ זײנען אידעז װיפיעל פאצעז,
 קײנע־ ארז ניט םיד וױיםעז קופע;,

 װי־ :יט קײנפאי פםתם יצויז װעט
 און הײזער צעשטערטע רי איז םעז.

 פא־ב־ענטע קויל אויד ליגע; קעלע־ע;
 פון איבערבלײבעגישעז טויזענטער

 דער־ ניט קעז פען װעלכע מענשעז,
 פון אײנער אפטײלע; אוז קענעז

 פינױ ארופ אז שאצען, מיד צװײטען.
 ניט ז־ינעז קעפפער די פו; טויזענט

 אי־ אייעריגע די לעבעדיג... ארוים
 און אונטערגעגעבעז זיר האיען דעז

 סארטי־ געװײנציכע! טיט׳: געענדעט
 אידעז טויזענט אײניגע רער־טויט.

 פײערעז די װען דאפאלםט, זיר האבעז
 ארויםגערי־ זיד געפלאקעדט, האנעז

 די דודד װעלט ברייטער דעד איז םעז
 פאר־ זיינעז אוז טױערעז געטא אפענע

 דער־ צװישעז געװארעז שװאונדעז
 אנדעדע פ.־ז פענשען בארעפדיגע
גיויבענם.״

 א־ג־ אז דעדצעתלעז, פא־יאקע; די
 א־ױ די איז אוז כעטא איז נעװיינינ

 אידעז די האבעז קװאיטאיעז טיגע
 װעלכע פאבריקעז, אצע פאדניכטעט

 :פיליטעד פאר׳ז געאדבײט האבעז
 אויףי פאיריק אמוניציע גרויםע די

 פאט־ פוז פאבריק די גאם, זשעליאזנע
 םקלאדעז אלע לעשגע, אויף ראצען

אוני־ .פיט אינטעגדאנטור דער פון

פארנאנגענהײט; אידישלז א האט םאלערנא
־ער ‘ א א

 פ איכטערעפאכטע
 אט װאך ־טטאט

ארײנגעדררנגע

ו נ. פון אנ ק

 םיציטע־יש:׳ די
 > האבעז איטאציע
 די פלא• ערשטעז

 פארת׳ דאזיגע, די
 באק; װ״ניכ אוז
 װאד פאריגע די
 אויפכעדקזאמי די

 די צוציב װעצט,
 האב װאפ טעז,
 צװיי א־הר אדום

 ה װעצכע כוחות,
 ד דעי און דעט
 װ איצט, האט
איטאציע. נאגץ
 צאנדונג די

 איז ענגצעגדער
 ערעם ,ד טיש

 אי• איז פדאנט
 באהאנט, װי

 פ איז פראנט
 װ עד נאר אז

 טאכ :יגענדער
 פראגפ סישען

 פפצה די דעז
 דייטשע; די

 t פוז עפעגונג
 דרום־אײ,• איז

 נ׳ גענעראצעז
 םוז פפצה די

 אי איז קריעג
 געװ אורזאכט

 : דײטשען דיי
 כ איז האבען

 די אוױי פעז
 ז דעם אויף

 ; פוז פראגט
 געפו זיד האט

 װא געביטעז׳
 ,,קאםפ די אפ
 דײט׳נ די וז

 ד> איז עם
 די װאם

 » געשטדעננט
 צא די םאבע;

 םאי בײ
 דײטשעו ־ער
 צוריקש דונג

 יו צום אדמיי
 דא:י צװײטעז

 i ניט קאנט,
 געװארעז גיט
 דיע קיין ט

 דעו טעדדיכע
 ז פיט קאנער,

 פארװא
 ויסגאנגם־פו

 פו פא־פארש
 ■ איז טאציע,

 רוים. צו וז
 נאהעגנ די
 די צ־ זעז,

 פ יגהאלטע;
 איטאייע ראצ

 צ :עצװאונגעז
 צפוז׳ יוי׳ז

 דייט״- די װאו
 פיעצ צעצטענם

 ארויםשט;• רעז,
 ד ׳דערשטאנד
 ו דײטשעז

 כדי אצץ, טהא;
 א־פליע רטע ..

 אפ ט״צט װאס
 די צו אוז צא:ד

 איטאציע אפ צעז
 אדויסו אבער זיך

 צוריס זיך טחעז
װעצע; או; טאציע

 - צאפבארדיע ן
 אי; עם אז דײטעז,
 צװ״טע א װאדעז
 ,* א אויף ,־אפע
 גאגצ דער אוים
 אופפיט.•״־• דע־
 Ci דרוס דער פוז

̂  א־ז װעצכע
:עװארעז

 פ־אװינץ וישעד
 צויט ם׳האבעז,

 אידישע די ־עט
 טיטום װעצכע
 א־ץ .ז,ץ נפיהרט

 אין איינפצופ ־
 גענופעז אנער

 װעז טעצאצטער,
 געװארעז יהפט
 הויד־שוצ. ־שער

 א-יגפצום ^זעעז
 װאם דעם, איז

 הייד־שוצ דער
 אײ־ וגעשריבעז

 אי־ אויר גטער
 אין װי פונלט
 איז או; אפאי

 רײע א געצעבט
 ־אבעז װעצכע

 אדא־ ••פטליבע
 פקורות דאז צע

צאטײז, איז ׳ט,
 אידישע די ז

 העצטער דע־
 פטאופעדדײ

 דעד ײיטער.
בעיקר, פי
 צאנגעז א

 קידכע ער
 גארניט ־
i אידעז׳

אי־ :ײפ
 ראבישע
 ־צ־גישע

 םאצ ־ע
אלשוי־
־אטוי־

X
 פוז ז

ײסט־
־יר׳ז

דעם
יאט־
װאו
קייז

א־
:ט
ר־
:ע
:ר

דער
או

אי

ד
ע
יז
ק
ה
ת
ט
א־
א־
עי
פט,
־ער
'.פט
־ער־
אנט,
פענ־

אידי־
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 אוינט
 דורב־
 וטציכע

 בא־ ׳ט
 טענטי־

 אי־ :עז
פיז :עד

 מעבעצ. און שטױועצ װעש, פארעמז׳
 1אי היזק זײער שאצעז ד״טשעז די

 טויזענט ארום דאצארעז. מיציאנען
 םעהר נאר אוז טיציטער גע׳הרג׳עטע

 אויפנעראפט זיינעז פארװאונדעטע
גאםען.. די איז געװארעז

 דערבײ אינטערעסאנטעםטע דאם
 די אפשר דערקצערט דאם און איז,

 האבע; נאצים די װאס שװעריגקײטען,
 אויפ־ דעם באהערשעז בײם געהאט

אידישע םעהרםטענםטײצם שטאנד:
 איז געקלײךעט געװעז זיינעז קעפפער
 העצפע; םיט אונ׳פארפעז רײגופיפ

 דייטשען די אז אזוי קעפ, די אדיףי
 ־וע- געװאוםט, ניט אפטפאי האבעז

 א-ז נוע־ אוז זעצנע־ א זייעדם א־ז
 -זיגענדיג איד. איבעדגעטהוענעד אז

 פונדירעז, נאצישע איו אכגעטהאז
 גע־ זיך אירעז דרייםטע די האבעז
 פאנצער די צו דערנעהנטערעז קאנט

 און האדפאטעז אוז אױטאפאביצעז
 האנט־גדאנא־ פיט די צושםעטערעז

טעז.
 שוין האט קאמף דער װי דעם נאר

 װע־ האט טעז איז טענ 10 געדויעדט
 רע־עז אנגעהויבעז שוה איהם געז
 אנגע־ װארשע קײן איז בערציז, איז

 צייטונגם־קארעםפאנ־ נרופע א קוםעז
 צו אויגעז זייערע מיט כדי רענטע;,

 עדות א פאר. קופט דא װאם זעהז,
 שרייבעד ־י האט מען װי באשרײנט׳

 װאס געטא, פוז טייצ א איז געבראכט
 ״בארוהיגט״, געװעז דאז שוין איז
 א־ז נפש צעבעדיגער אײז קייז אוז

 קאדעםפאנ־ די געבציבעז. ניט דא־ט
 ארומגעריננעצט געװעז זײנעז דענטעז

 פאראויס שטורמיםטעז. פצאטוז א פון
 פאנצער־אויטאטא־ א געפאהדעז יז
 גא־ די אוין* פאטאגראפע;. פיט ביצ
 רויכערדיגע געצעגע; זײגעז פעז

 אויפ־ ניט — זײ צװישעז אוז חורבות
 א־דעז פון קערפעם טויטע געראפטע

 האבען דערװייטענם פון■ דײטשעז. ו;
 םא־ פוז שיסעדייען אפטע געהערט ׳ד

שינעז־געװעהר.
־,א באג־אבט ״םארװאם  רי ניט ־

 נעפךעגט האט — ?״ טיציטער־צייט
קאדעםפאנדענטעז. די פיז יינעױ

 פוז װער ניט, װײםעז פי־ ״װ״צ
 אי־ אן װער און דייטש א איז זײ

 ציניש האט — איד״ בערגעטחאנענער
 האט װאם אפיציר׳ דער געענטפערט

אפטײלונג. די געפיהרט
 אפיצער זעצבער דער האט שפעטעד
 פאי־- קאיעםפאנדענטען די דערקצערט-

: גענדעם
 פארװאס פארשטעהז, פוזט ״איהר

 פוי־ רי שװער אזוי אז אונז קופט עם
 גאנ־ דער פוזי בא־ע־שוננ שטעגדיגע

 האבע; אידעז ־י פאזיציע. געטא צער
 קאפףז. דעם אט צו געגרייט יאנג זי־
- קעלע־עז זײע־ע האבעז זײ א: א-ו  פ

 דא־ס און אײזעדבעטאז איז דעלט
 רי קינדער. אוז וױיבער באהאצטעז

 פאראײ־ זיד צװישעז זיינעז קעצערעז
 אונטערעררישע פיט געװארעז ניגט

 א-ז נעטא גאגצע די דורכנאננעז,
 אזעצבע מיט דורכלעשניטעז פשוט

 װעז און ע־ד דער אונטעד קאנאצעז
 די שוין זיינעז הױז, אײז נעהפעז מיד

 דע־ אונטעד אגטצאפע;■ פארטיידיגער
 : פעהר גאד נאם. אנדע־ א; איז ע־ד
 אפיצו נעװאו־עז געפאכט זײנעז עס

 געטא, דער אויםער נאםעז צו צעכער
 אכטי־י־ צײבט קעגעז זײ װאנע; פה

־ פעז.  איצט דאריבע־ האצטעז ד
 *אםע; ארישע אלע אױך אויג אויף׳ז

 קא־ אידעז די ;עטא... דעד אויםע־
 פאצע;, זי־ אדע־ ;אר ניט, יטוצירעז

אנטרונעז,״ װערעז אדער
 ־,שטורפיםט א זי־ האט אזוי אט

 פ־ע־ דער פא־ געקצאגט אפיצעד שער
 אויר זײנעז עם װעצכע צװישעז םע,

 אוז א־נגא־עז איטאציענער, געװעז
 פא־טגע־ װייטפ,־ האט ע־ שװעדעז.

: זעצט
ל אײנציגע ״דאם ל ט  — א־ז פ

 אל־ו: פאדניכטעז זײ, פארניבטען
 אצץי עםענװארג, הייזער, מענשעז,

 אויפהערען װעט אופז אזא אויף נאר
פראנט״! א־דישע־ ״צװײטער דעד

א־ ג־ט פאל־אקעז די פון אײנער :
:אײנצעצהײטעז פאר א צו

 טער15 דער שוין איז ״איצטער
ט עקזיםטידט געטא ד• ;פאי  :י

 געװא־ צעשטעדט זיינעז עם ;םעוזר
 געבליבעז ;דארט הײזעד אלע דעז
 היזק דער ;;אם צע׳פנע טייל א נאר
 דייטשעד דעד פוז װי גרעםער איז

 פון הודש עדשטע; אי; באפבארדירונג
 באװאונדעדונג פיט ;טצחפה דער
 צו־ ז־ר פיר האנעז אנטציקונג אוז

 פײער פר; אויפפצאמעז צום ;עקוקט
 אוגזע־ע, כײ אט פאבאבײער, די פוז

 מיר אידע;. פאדאכטעטע אפטפאצ
 גע־ א פוז עדות זיינעז יטיו־ אז וױיםען,

 יא־* טויזענטער װעט װאם שעהעגיש,
זפ־ו;.״ פענשליכעז א■; בצ־יבעז דעז

* * *
דעדמאנט״ י אגפא:; פו; האב איר

 אויבען דיגען װאפ פאקטע;, די אז
 דכד־ ווערעז געװארעז, געבראכט

 פא־ האט ,"בט־ג קדיפטע;. פון צעהיט
:פו; אײנער מעדקט
 הײ:טױ.ען װארשע איז אי.ז ״עס
 געשעהעניש״ א פארגעקדפעז פריצינג

 װיכ־ אומגע-װיינציכער פוז א־ז װאם
געשיכטע.״ דעד א־; טיגקייט
װע־ גציק׳ האבע; װעצעז פיר אויכ

 װאם הע־ע;, גיכען איז מיר צעז
הר; װעגעז דערצעהצען איוצ\  אי
 הא־ װאס אידעז, אזעצכע אויר אפשר

 און גענומעז אנטייצ פעדזענציר בעז
 פאנ־ און רוהפפוצען דעם עפענעז

 "צוױיטען חנאציסטישעז ־ טאםטיש
ו פדאנט״.

 םא־ איז .־וצ
 און אװירקט

 אגטשטעהונ:
 אנדערע אי;

 אויד רונטער
 פאדוא, אוז

t אידעז אויך 
 זײנעז עס עז

א־דישע .־טע

ראוטשעס
ײ־# מיט שנעל זײ הרגיעט ש ךז

 האבעז ראצעז אוז ראוםשעפ
פײסט. דזשיי־א ליב שטארק

 פאד־ אוז,װערז עב עסעז זײ
 לע;ס מיליאגעז י• יעװאוגדעז
פאר־ װערז פ־יסט דזשיײא

בא־ דאכ יאהר. יעדען קויםט
 פוז װידקזאכהײט די וױיזט

אי־ פראדוקט דעם «ט
יאהי no גזנבדײד

PASTE lor results&



 פוז -.״.ר
 מעז האט יןריעג

קריידעז נרויסע אמאציגע די אנשטאט1װאר* ן״ערװעז,

 ,, צלעז א־ז ־.יאז מיז ספעציעלעז
ע זײ א־ז איז װאם זעהעז, שטענדיג א.  . ד

אוזו״שונאיבו טעצער די װא״-־עז צו ״א־ציז א
אנפיהדונגן דעד פא־ אגער . . ... .. ___

פד״טא;,׳ ארטיקעי (געהסטערקךיעצ. פיז׳ם> איז דאס פענסטערצ. ;ציגעז » .קײ,

ץשחיטק צו געפיהרט װערט װאם כדדעל אידיש א פון ליד
 ױאישעױער דער פץ פאפידוגכ א

 דער־ מ״ר ױעלכעד װעגען גײטא
 אונטער■ דורך איצט זיך וויסען

 אונ־ זואדפט—קװאלען. עדדישע
 מען װען לידער כינטעל א טעד

טויט. צוט אידר פ״דרט

שאשקעס ח. דד. ®דן
 יאטײ־ אאטער אז פא־אז איז עס

 ארכיא ״אינטער :שפריכװארט נישער
 ניצחדה א ״בעת כווזא״, היצעגט

 ציטעדא־ קוגםט, מוזעס״,; די ׳צװייגע;
 ציגט מיר פאר פאעזיע. און טור

 אונטערערדישער אז א'צט אנע־
 ?עבעדיגע א א׳ז װעאכער דצורנאל,

 ראטײנײצעז דאזיגעז דעם פוז הכח־עה
 ״קוי־ היייםס זשורנאא דער װערטעא.

 כיאר־ פלז קויטוד (די ױטרא״ טודא
 ױאי איז ערשיגעז איז און געז)

 װארשע, אקופירםער דער אין ,1943
 אי; גערדוקט אוז צוזאמעננעשטעלט

אונטערגרונד. טיפעז
 א זי־ געפינט העפעה אונטער׳ז

גע־ מאנאט־שריפט ״א :צושריפט
 וױסעג־ פוז פראבלעכיעז װידמעט

ערציהונג״. אוז קוגסט ׳טאפס,
 פא־- ניט אופז ביצום סאנט איהר

 װעז צײט, דערזעצבער איז אז געסעז״
שור»? דע~  מעז האט ערשינעז״ איז ז
 צע־ הונדערט געשאםען ױארשע א־ז

 בעסטער דער פוז משכנות בעדעע
 זײערע אוז אינטעאיגענץ פויאישע־
 מיטעז איז ליגעז געאאזעז קערפע־ם

 נא־ דעם טראגט װאס גאס, דער פוז
י;אפטע;; דעם פיאום פויבסט שון עע;

 װאד׳צעװער ד׳יעו פוז רואינעז די אז
 גערוי־ ך־אטאלט :אך האבע; געטא
 װידערשטאגד ז העאדישע :אפ׳ז בע־ט

 דוקא אוז דעז, אי װאר׳צעװער די פוז
 העאער׳ א אי; ע־־געץ זיד האט ראז

 איטעראםור־אויסגאיע, א נעדרוקט
 פוז פיראבאעכיעז יאהאנדעצט װעאכע
 פרז אידער בדיינגם װעאכע מונסט,

 :מעהד נאד פאעטעז. אוײיאקאנטע
 זשורנאא געהיימעז פוז רעדאקציע די

 קאנקודס א ערהאערט זאגאר האם
 די געמידמעט איעד, בעםטעז אױפ׳ז

 דרײ מיט װאדיצע פוין העאדײעהײטען
 װע־ פאר, .זיד יצטעאט איז פרעמיעס.

 פ״עמיע עו־שטע די באהומע: האט
 אײ־ די כעװידםעט װערק׳ דעם פאר
 פויאישעריהויפטשטאט? דעױ פוז דעז

 האט װעאכע ניײדעא, אידיש א דוקא
 רע־ דער איז צוגעשטעאט איד דעם

 װעאכע אומשטעגדעז, ביי ראקציע
 זיד צו גא״כעז קײז ניט געװיס האבעז

 אאזע; יאמיי נאד פדעס־װעזעז. איז
 רעדאק־ דעם דעדצעהאען געשיכטע די

מדטא״. "רואטורא פוז ציע
 צײטשריפ־ אונטערערדישע אאע װי

 אויו־ געדרוהט זשודנאא דער איז טעז
 קאײ־ א ןעהר פוז פאפיר, דינענקעז

 זא־ אעזער די כדי פארפאט, נינקעז
 פוז גוטער א באהאאטעז קענעז אעז

אװנעז.־ שפיאױשע דורכדרימאיכע
 זײט טער22 אעצטער, דע־ אריו»

 איד האב צייטשריפט, געהײמעז פוז
 פארגרעםער־ א םוז היאח דע־ טיט
 פאאכענדע איבעדגעאייענט גיאז

:שודות
 ;ע־ ׳טויז א'ז זשודנאא דער ״װעז

 באזיץ אונזער איז איז דרוק אי' װען
מאנוס־ זעלטעגע־ א ארײגגעפאאעז

 אידער, פעקעא א א־ז דאם — קריפט
 כעװארע; אונטעינעװאדפען איז װאס

 מײ־ אידיש ױנגע־ א דויד גאם א•;
 צו־ געפידס האט םעז ױעאכער רעא,

 אי־ אנדערע טױזעגטער פיט זאמעז
 שאים־ אויףז געטא ״הא״נעש״ פוז דעז
 בדע־ צום רייטונג דער איז גאס קע

 ראיאז א־ז :עטא ״גרויסעז״ גענדעז
 געװעז איז דאם :אלעװקעם. די פון
 טראגישע די פון טענ אעצטע די איז

 טיר װי אזוי שהיטות. אוז קאטפעז
 פוז וױדערשטאנד דער אזי הארטעז,

 די צו געהעדט געטא װארשעװער
 טיליטע־ דער פון זײטעז ־והפפולע

 אריי! מיר נעמען ״עפאפעא׳/ רישער
 מיידל העלדיש דאם װעלכע לידעד, די

 גע־ איז זי נעת געטאז, װארףי א האס
 איז — ״קאנװאי״ א אונטער װעז

 ט־י־ דערביי קאנקודם. לידעד אונזער
 אײ אז לעזער, אונזעדע מיט טי־ לעז
 בא־ איז תהלים״ קאפיטעצ ״א ליד

 עדשטעז מיט׳ז געװאדען י״אגקעז
זלאטעס״. הונדערט זיבעז פה פרײז

 לעז־ קוים פאר א נאר זיד דוכט
 פיעםע געהיימעז א איז שודות באדע

 פא־ זײ איז איז װיפיל איער ארגאן,
 פאעטי־ כאדאהטער, געשיכטע, דאז

 —װילט איר אויב אויפשװאונג, שער
 א פא־ םצענארי פאנטאםטישער א

טואװי־בילד.
 ארומגע־ :פאר “נא זיד שטעלט

 דײטשע פוז יואנװאי א מיט רינגעלט
 פוז המון א צװישעז — שטורמיםטען

 גע־ ײע־עז װאם אידעז, טויזענטעד
 איז שלאכט א פוז פײער איז פירט
גיג־ ברעגענדע; דעם פון ריכטונג דעד

 או: מײדעל איידיש א שפרײזט — טא
 אנגעשרי־ ב־נטעל א האנט א־ז האלט
 אונ־ װארפט זי װעלבע; לידעד, נענע
 טאטער — האפגונג דער כייט טעד
 אפטדא־ געפינעז, אימיצער דאם װעט
 ער־ פובליקירעז דארו», טעז ױאו געז,
 מוזע, איהד בדענגעז — װאו גע*ו

 ליכ־ א צו — פלאמעז איז געבארעז
עפענםליכקייט. טיגער

Miodowi. Sm «) *tryki :
P04 tr<by tnynu  łniot 
Run̂ y poticykl 
M ie u U d c iw  jn a  pnywaU

Frafintnt w*wnrtrt«j ktaoy, 
Znów* brim» b a  domu.
I cudem ucbow uy 
Pi»k»l p r ia  dym •CKroiooy

Jut ciwaiTy rak burwiejt.
Nie idłrt «o des ta  ■I plorale». 
I plakat — łwladek dilejdw 
Ciule wola: .Do bronił־

Dlii Wid«; t  mltjaca trfo 
Nad *xiOrian■' rotwkkm 
Z miecaern Knü- Polli kfo. 
S iw rd t« . Uoidw. Wandali

 קײז ניט קרוביס, צו, גרום קײז גיט
 באגא־ קײז ניט רעטונג, װעגעז ביטע

 אונבאקאנטע דאס האט װערטעד לע
 ?עצטע־ איהד א־; מײדעא אידישע

 װארשאװער אויפ׳ז געװארפעז שעה
 אז בלומעז, בינטעא א נאר ברוה,

 פאד־ םיז קאפ־טעא אױםגעדיכטעטעז
 װעאבעז ײידערשטאנד, אוז טירערטום

אװעק־ זאא ער געװאאט כיט האט זי

O miasto ukocbare. 
Ulico bojem iryts 
Oko woąt now» itr*

Obok placu Krasińakicb 
Armsly w tbrno bWy. 
Gnebiemrm ojoia błytksl 
W tych icisssdi ksldy wyłom

Zaknepll. r ״ ‘ "' '»«•>»
Tu petraą umaym wtrokiem 
C u t doue im wysludiil 
I twardym pnykryt mrokiem

Nadpływa arułćw wruws 
Wrai i dymem i Muranowa 
Dołem jak ■ |l»  «nawa 
Odrą iik chmura płowa

O «łubce wyrrynanych, 
lineo znucanych w ofieU 
Krwi brudoej kacpole« plana 
W  Milowym dymie r* o ( l

 איה־ פימ צוזאמעז פײע־ אי; ;,גי
 הויכקייט נביאה׳שע ? דאפ זיא װאם

 די פוז .אבהראננ אז נייסט, פוז
 וצאב; ױעאבע טאבוה״, הרוכי ״עשרה

 האט מען װעז גאט״ צו געזונגעז
 ברענענ־ טיט געקאטט אײבעד ז״ערע

? א־־־זעז דעז
 :אטת דעם זאגעז אײך װיא איד

 די פוז אײנדרוה םרישעז אונטער׳ז
 :אד א־ר ביז שורות איבעדגעאײענטע

 אל׳י; זיד אוז א״ר אומשסאנד ניט
ענטפער. רינט־געז דעם נעיעז

 געהעיט עפיזאד באשדינענער דער
 פוז זײטעז אונשטעדבזיכע די צו

 אײנ־ ניט ;מלהמה־עפאם איצטיגעז
 זיד סעז װעט צעהז ניט אוז מאא

 או; דא צעשאטענע די צו אומקערע;
 באישטשעז װעאכע דימענטעז, דארט
 װעט מעז חודבות. די אונטער אדוים

 אײנ־ האלזבאנד ט״ערעז א איןי זיי
 פוז אוצױת די צװישען אוז פאםעז

פאררעכענעז■. ;עשיכטע
 שטע־ אײניגע אײד פאר ברענג איד

 קאפי׳■ ״א הייםט װאם ליד, פוז לע:
 צײט־ איז פארנעטט ער תהאים״. טעל

 איז אוז זייטעז דריי ארום שריפט
 ארי־ אי; געשריבען זיד, פארשמעהט

 זעהר מײז טיט פוילייצ. איז גינאא
 האב טעכניק באשײדענער,פאעטישעד

 פע־זעז אינטערעסאנטע טייא א איך
 האפענדי;, אידײצ, איז איבערזעצט

 ־צפעטער געפינעז זיד װעלעז עם אז
 װעלעז װעלבע דיכםעד, װידקריכע

 אי־ אונבאקאנטער דער פוז ליד דאם
 פארדינטעז ז״ן געבע; מײדע< דיש
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תהיליש קאפיטעל א v׳
 ׳עטאט סוטער — װאר׳טע, ױאריעע,

 :טויערע; ריצטע2פארש נ?וט פיט
 'i גאט ױאונדעז ד־ינע :יט זעהט

 ? טויערן די אי; טתים די
הארםאטע לא•׳!2 קראיטיגבקעם אריױ

 דז־ימעז... נעטא אויוי פי-ערעז
 פערראטעו גאט אצטער דער האט

> •ע?טה': און דוד׳ז פון ס׳פאית
 פײנט נענע• מח:ה א נעהט

 דבורה׳ם...׳ פון אוז •צסיפודם פוז
 הײ:ט. פאלעז בעסער איך ״זאי

דורות״ די זייז מקדיפ
 תא;ד, דער טיט :אספע א כאפ איך

 םאנהעז... ׳פונא׳ם דעם ״כאנרים
 1 װא:ד דער אוי,ז ״.יפריצעז קערפעדם

ראנקעז... צו גאט 1 געטר«פע;
 אטאקע, די ?רעפטיג איז •טטארק

 קרב:ות. די «אלר״ך
 :אראלע: איז פאנדיקען ״צײדט
̂ ! רהםנות״ ;ns קוירעט

 םוף, דער איז איהר םיינט 1זיט' יטוי;
 ï ׳פמײנער פרעשעז פלאטעז װעז
 סוראנאװ װיקצע: רוינעז װעז
i בײנער ױ:נע פרענלעז או;

 װאריפע צוליב טאהע אפיטי
 V יטיס 1א?י אויף ׳ט?א:ט א ירענט
זע •<וליב אפטד נ ו  אומגציק ר א

 :צוזאמעז ירידערליד לעמפע;
 גע?ע... ברוינע, ׳פװארצע, װייםע,

 ירעז,5קא או; ראהעז א?ע
 העלע נייע, א װעיט א אוס

? נאצירען פר״דײטס־הראנץ ריט׳;
 פגים, פערװײנטעו מיט װארשע

 ראנעז... די אויןי קברים די מיט
 ׳עונאיפ, איבערלעבעז :אד װעסט
טאגעז.. פוז ?ינט די ועהן נאך װעםט

 , ט נ י י n דער «אי דערזוננעז ניט
 רינדער... װי אונז, קוי?עט מען װעז

. . קינדער די _ זינעדי׳ע פר״דינ, •צאלעז ; ע • ר א כ• א:ער װערעז

 ליעד, פון פראגמענס א איז דאס
 פא־געיצטעיט אײר האנ איך װעלנעז

 פאעטי־ פערפעקםער :יט װײט א איז
 איהט איז גליהט עס אבער פאלט. <״ער

 אידי׳צען פון נצחוז א־יניגעד “דע
 ז;ד האם ױעלבע אטונה, די *ײםט,

 אור־ די דורך נעק״קעלט דותת־װ״ז
 —טײדעל װארשעװעד פון אטערען

 ערגעץ געװארעז געפוגעז איז עס ביז
 װאר־ םוז טויער״ ״אײזערנעם נעבעז

 הונ* מיט איהד האט טעז בעת ׳ע,
 פון שװעםטעד אוז ברידער דערטער

 מאדער־ אויפ׳ז געםירט פאלק-ײצדאר
 אגגעצונדען ״אױטא־דע־פעי׳/ ;עם

נאציס, די דודד

ג נ ו ו י ר ע ס א  או קאדא-טינסקי פיא•,• — ד
לואר־צ׳ג א•; ;אכע; זײ;ע; ■ ע.'א;א

פרײן
באקװעמע ניצליכע׳

ט ע ק א פ ־ ה ײ נ
 פעני! קײן ניט אײד ס׳קאסט

באטעל א בלויז קויפט

Lydia E. Pinkham’s
SANATIVE WASH

 פינקהעם׳ס ע. לידיא
װאש פאנאטיװ

 פערזענליכע פאר אידעאצ איז װאס
 יתט קאדטאז אין ! היגיענע פרויעז

 ענד פאפיר.םיט :לעטעל א געפינעז אילר
 יײ «נטפערט אנפראנעכ. אײנפאכע ?יכע
 (אדרעס יוארפאני דער צו צו עידט אןן
 ?רי־ ולעט א־לר אוז פאפיר) אױפיז א־ז
נ״ה־פאלעט װאונדעריארעז דיזע: נע;
!י י ר פ ט ו ל a ס ב■ א


