
ם ou יער,יא פון געצעבקער און « י  מילז און פייער פוז אראפ עם נעמט ן ג
 װערט עם װעז עסז, צו עם דערצאעט אננע־ פריער דארףי װאס שאקאיאד,

 צו גיט מעז אז דעם צו אפגעקיצט, I דיז. אף ריב־אײזן א םיט װערן ריבז
געשמאק. גאר עס איז ?יכעצעד, ביז אריוי מעז קאכט אצץ דאם און

 סאװעטישע מיליאז א איבער
די געודנעץ העלפן קינדער

 נא־ איז סאװעטנפארבאנד איז
 שרײ דעם פוז נאמען דער רימאט

 גאידאר. ארקאדי קינדער פאר בעד
 מיצכא־ צאנג ניט ביז געװען איז ער
 אין געפאצז אוז הארעספאנדענט מע

 װען קױצ פײנםצעכער א פוז קאמו*
 םונקציע זײן אויםגעפיצט האט ער

פראנט, אוקראינישז אפז
 םאװעטיש־' דער פון צײט דער אין

 אנגע־ ער האט מיצכאמע פינישער
 איז װאס קינדער, םאר בור א שריבז

 דער בא באציבט בצױז ניט געװארן
 אומגע־ אן געהאט האט נאר יתנט,

 אוז דאר נײעם אפז װירקונג הױערע
 בא־ נאציאנאצע א געשאפז פאקטיש
 םוז איצט באשטײט װאם װעגונג,
 אה איעצער מיציאז פינף איבער

מײדצער.
 גאידארס ארקאדי פון אמעז1 דער

 כא־ זײז אוז ״טימאר געװעז איז בוד
 איז בוד פוז העצד דער צ״אםטרע״♦

 באכער, מאםקװער ־יאריקער13 א
 גףנ־ כעװרע א צענויף קצײבט װאם
 פאמי־ די העצפז צו צװעס מיטז דער

 זײ װאס רױט־ארמײער, די פוז ציעם
 פי־ די לןעגז פראנט אפן אװעק נען

 שטארמ געװארז איז בוד דאם נען.
 גע־ דערפון האט מען אוז פאפוצער

פיצם. א מאכט
 דעם באפאצן זײנען נאציס די װעז

 םאװעטי די האבז םאװעטנפארבאנה
אונטערן אצײז, זיד םת קעדער ־**«?

נדלכאםע
שלעזינגער מעגדל פון

 א פאר געבראכט צעצטנם זײ האט
 ױ־ אמעריקאנער דער פאר מוסטער

 ביײ זײער נאכטאז זאצ װאם עט,
 די אן» ארױסהעצפז אוז שפיצ

 ארגאני־ אפיצע האבן זײ פארמם),
 זײ וװ• װארשטאטז, אײגענע זירט
 זײנעז װאס זאכן, פראדוצירט האבז

 אוז באפעצקערונג דער פאר נויטיק
פראנט. פארן ]

צענױפגעזא־ ניט נאד זײנעז עם
 די װעיז פאקטז אצע געװאח מצט

 ״טימאראוױ די פוז אקטױויטעטז
 מעז װײםט זאד אײז נאר צעם׳/
 אינג־ מיציאז פינף* איבער אז שױז,
 ארײעעטאז זײנעז מײדצער אוז צער
 געװי־ העצפן צו צעבן אוז צײב מיט
מיצכאמע. די נען

 טאן 4ס אנגעתליבן האבן
טאג אײן אין מעטאל

 ראיד א געװעז באנאכט איז אט
אנטי־ די עראפצאנען. םוינעס פון

 מעדיצינישע די אויפפאקז שפיטאצז
 אמעריקע פוז קומען װאם געצײגז,

 צוגעפעם־ זײנעז עם װעצכע אח און
 פאצגנדי־ דער מיט צעטעצעד טיקט
אויפשריפט. קער

 כראב־ רעצװי װאד ״ראשעז ״אט
 אט ער. עס. עם. נארדאו ראמו״

 '(םוז נאראדא״ אמעריקאנםקאװא
העצדי־ צום רעציף װאר ראשעז

 אמערי־ פון פאצק םאװעטישן שז
פאצק). קאנער

 סעא אױםפאקז העצםז קינדער די
 אויםגעשטריקטע שאקאצאאד, יבעטן,
 מעדיצינישע און זײגערצער זאכז׳

 פינףז איבער אז עם״ הײםט געצייגז.
 אז גאר, שוין װײםז קינדער מיציאז

היצף. שיקט אמעריקע
 אזעל־ זײן זאל נעבענטשט

הענטלעך יכע
 מור־ קאצטז װײטז איז אפיצע

 פארכאפט קינדער די זײנעז מאנםק
 טי־ פאטריאטישער דער פוז געװארז

 ?יד זײ האבן דארטז באװעגונג. מאר
 זײ אוז יאגד־םעזאז אין ארגאניזירט

 װעצדער די אין פארבראכט האבז
 איז אוז שנײעז איז זומפן, אין אוז

 35 מיט צוריקגעקומעז און רעננם
 האבן זײ װאם האטשקעס, טויזנט

מיציטערישע די אין אװעהגעשיקט

טװג־ נזאגגצס־י^נור ךער אי\ קערצר

 געענטפערט האבז בי?םז עראפצאז ן אנ־ )פיצם פוז און בור פון אײנפצום
 הא אינדערפרי בצײ. שטראמעז מייט ;״טימא איז זיד ארגאניזירז געהויבז
 אויפן העצפן צו גרופעם דישע״

םראנט. הײמישן
 כאראקטעריהטיש געװעז איז דאם

 באוװסטזײז געזעצשאפטצעכז פארן
 מאכז קינדער קינד. סאװעטישז פון

 זיד. ארום זעען זײ װאס נאד דאר
 דע־ עכט איז צעבן םאװעטישע דאם

 פארמעז. זײנע אצע אין מאקראטיש
 גצײד זיד קינדער די אויד האבז אזוי

 צויט הייזער, די צויט ארגאניזירט
 דארפישז דעם צויט גאם־בצארוז, די

 אויםגעקצי זיד םוז האבז זײ סקװער.
 א זיד און קאמאנדירז אײגענע בז

 װאם מיט אױםגעפינעז געטאז נעם
מאכז. נוצצעד זיד קאנעז זײ

 אי האבז געקאנט האט גאם יעדע
 יעדע פראבצעמעז. םפעציפישע דע

 די צו צוגעפאםט זיד האט גרופע
 גע־ איי םון נויטז אוז פאדערונגעז

 גײז םוז .אנגעהויבז האט מעז גנט.
 א פון מישפאכע דער פאר גאע א

 די אויפראמעז ביז רויט־ארמײער,
 םרוי געבציבענער דער פוז װױנונג

קינדער. אינע און
 פאר־ באצד האט מיצכאמע די

 די און םציכטז ערנסטע מער ':אנגטו
 אנטיצופט־ געװארז זײנען קינדער

 פארטיזאנען־סקאוטז קוריערז, ׳װאר
דערפער. די איז אויםקוקער אוז

 נוצצער אנגעהויבן זיר האבז זײ
 שפיטאצז, מיציטערישע די איז טאכז

 צאנד־ דער אין געהאצפז האבז ־.ײ
רוזװעצט (פרעזידענט װ־רטשאפט

 ארויםגע־ טימאראװצעס די זיר בן
 טאצן אוז בערגצעד די איבער צאזט

 אוז בצײ שטיקצער די צרנויפקצוינז
 די װעז ראיד. נעכטיקז פון אייזז

ײעענד צוריק האט ארמײ רויטע  א
 קצײנװארג זיד האט ראםטאװ, מעז

 דעם צונויםזאמצעז געטאז צאז א
 איז כורװעם די צוױשז אײזז־ברור

 אננע־ זײ האבז צײט טאנ אײז איז
מעטאצ. טאז םערציק קציבז

 אויםגעצערנט זיר האט קציינװארג
 גע־ הײמישז פארז זאכן פאריכטז

 װעצז זײ אז װיסז, צאזז זײ ברויה
 םאר דאר^ מעז װאם פרײ פאריכטז

 :גע־ מיטגצידער װעמענם פאמיציעם,
 ;פאריכ *ײ פראנטז. די אח זיד פינעז

I אויװנס. סקאװאראדעם, טעפ, טז
 I נײעז זאקז, צירעװעז מײדצעד די
 הא־ װאס די צאטעס. צ״גז ‘או װעש

 I מא־ צו װי געצערנט שוצ איז זיד בז
 געװארז איצט זײנעז שיד, פאר א כז

 אינג־ נעביט. דעם אףי םפעציאציסטז
 זײ און סטאציער אויר זײנעז צעד

פראנט. םארן װאפן אפיצע מאכן
 שפי שפיטאצז מיציטערישע די איז

 שרײבז זײ ראצ. װיכסיקע א זײ צז
 םאצדא־ פארוױנדעטע די פאר ברױו

 צײטונגעז זײ פאר צײענעז זײ טז.
 שפיצז אוז זיננעז זײ ביכער. אוז

זײ. פאר
 גאידאר אר<זאדי שרײבער דער

 פויז פרוכיט די זעז ארומנעפארז איז
 דער־ האט ער און פאנטאזיע זײז

די איז העצפז קינדער די אז צ״צט,

שפיטאצן.
 טימאראװצעם די האבז צעצטנם

 פארמם די אח געארבעט גארקי פוז
 םאר האבז זײ װאם געצט, פארז אלז

 צום טאנס א געשיקט זײ האבז דינט,
 צו געצט זײ זאמצעז איצט פראנט.

 פירז זײ אײנס. טאנק גאנצז א שיקן
 טימאראװ־ די מלט פארמעסט א אז

טוצ«. פוז צעם
 רײנילןער די זײנעז אסאדשוצז אין

 פראנט, צום אװעק מעכאני^ר און
 אי־ אצײז באשצאםז קינדער די האבז

 האצטז פון ארבעט די בערצונעמעז
 װאם פאריכטז׳ און רייז געבײדעם די

 זײ אויװנס, הײצז זײ דאר^ מעז
 שוצ־בענס^ער« צעבראכענע פאריכטז

דיצן. די םקראבעז זײ
 צורימעקו־ זײנעז ?ינדער די װען

 נאכדעם מענט, פואיטראװ אין מעז
 פאר־ געהאט נאצים די האט מעז װי

 ארויסנע זיד האט דארט, פוז טירבז
 געהאט האבז בארבארז די אז װיזן,

 קינ־ די ביכער. שוצ אצע פארברענט
 זיר האבז טשעציאבינםק פוז דער

 אנ־ האבז זײ אוז דערװוםט דערפוז
 די באזארגז צו קאמפײז א געהויבז

 טעהםט־בי־ מיט קינדער באפרײטע
 צו הױז פון אװעק זײנעז זײ כער.
 אויםגענוצ די צונריםגעציבז אוז הויז
 צונויפגעקצי־ האבן זײ ביכצעה טע
 מיט צוזאמעז אוז ביכער 3.076 בז

 קצײדער װארעמע אוז מאטאנעם נאד
 קינ־ די צו אפגעשיקט דאס זײ האבז
געגנט. פואיטראװ םוז דער

 םא אין זײנעז בירגער־קרע נאכז
י טויזנטער גענציבז װעטנפארבאנד

װאדנוד
\a בריס וגלך \

 זעצטנ א געװעז פריער איז װאס זאד
 האבז דאם — צאנד איז דא ה״ט

 געשעפטז אצע קימאט מענער. געטאז
 אז איצט שטעצז אינדוםטריעס אוז

 ניט איצט ביז זײנעז װאס די פיויעז.
 פוז געװארנט װערז דערצו, געקומעז

 אז דעפארטאמענט, אדבעטם דעם
 אנשטעצז שנעצער װאם זאצן .זײ

 פרויעז־ אין דויכעה א װײצ פרויעז,
 אנגעפאנ שױן זיד האט ארבעטערנס

פאכן» געװיםע אין געז
 אוז מיצכאמע גרױסע א איז עם

 מיצכא־ דער אין ארייז גייעז פרויעז
 דעם געװינען העצפז צו קעדײ מע,
 א פאראן איצט איז נאד דערצו זיג.

 צו ערטער, נײע זעז צו געצעגנהײט
 צערנען, צו עפעס נײעם, עפעס טאז

 צע איז װעגז אנדערע אויםצופרובירן
 זיר באצאצט אצעמעז דעם אכוץ בז.
 פרריעז, פיצ אוז בעםער, ארבעט די

 רעאציסטיש זיעעז מענעה װי אזוי
דערמיט. רעכענעז צו זיד גענףג

 פרא־ איבער איצט צאזז פרויעז
 זײ װעצכע בא שטעצעם, אוז פעםיעס

 װײצ ארבעטז, געמוזט פריער האבז
 געהאט, ניט ברײרע קײז האבז זײ

 בײש״פיצ צום װי געהאט, ציב ניט
 םטענאגראפקעס, םײדצער, ־ מאדעצ

 טרעטז אוז צערערנס׳ אפיצע אוז
 די פוז אפט. היצפס די איז ארײז

 בא־ װערז זײ קויכעס. באװאפנטע
 װאם מאטױוז זעצביקע די םון װעגט
 צו זיר מענעי די באװעגט האבן

ענציםטירז.
 פרױ צאגע געענדערטער אזא איז

 איז הענט זײערע אויס פרויעז ינירז
 טרעטן זײ מעצאכעם. נײע אםאר
װו געביטן, איז קוראזש מיט ארײז

11 iיער  , אי, מאצ ערשטז צום האט מעז
טירו. די זײ פאר געעפנט צעבז

 מיצכאמע דעי פוז אנפאנג איז
 מיציאז 13 געהאט אמעריקע האט

 אױב אינדוסטריע. דער איז פרויעז
 געענטפערט װעט רוף איצטיקער דעי

 ארבע- מיציאז 18 זײז װעצז װערז׳
 דאם צאצ! גװאצדיקע א טער־פרויעז,

 אומבאדינגט װערז פרויעז אז מײנט׳
 מיצכא־ די געווינעז העצפז צו נריטיק

 יעדער איז זײז פאהטיש װעצז זײ מע»
פראפעסיע. אוז אינדוםטריע

 פוז באדײטוע די איז געזאגט, װי
שויז טאג צו הײנט פרויעדארבעט

 ייארז זײנען װאם ?ןינדער, הײמצאזע
 םא־ פארן פראבצעם א געװעז צאנג

 איצטיקער דער איז װעטנפארבאנד.
 דער מיט זיד פארנעמעז מיצכאמע
 1קי* זײ טימאראװצעם. די פראבצעם

 זײ הײמצאזע.׳ נײע די צונויף» בן
 פציכטצינג די איז ארײז זײ בוענגעז

 אזא או< שפיטאצז. אוז צענטערז
 אנגעװײ- די צייזז זײ העצפז או־יפז

פראבצעם. טיקטע
 דער פרז גײםט דער איז דאם אט

 םאװעטנפאר־ איז ױגנט הײנטיקער
 זיײ א.ז פיצט, קינד יעדעם באנד«
 מישפאכע זײז הײם, זײז איז צאנד

 םאווע־ גאנצן פוז מישפאכע די איז
פאצק. טישז
 צאנד פוז צוקונפט די זײנעז זײ

 געוװ-נען װערט מיצכאמע די און
היצו*. זײער טיט

 דאנקבאר־ זײער אוים דריצז זײ
 אזוי ־זיר האט װאם צאנד׳ צום ?ײט

 זײערע אוז זײ פאר געזאתט געטרײ
עצטערזי


