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פגיםמיטז
ישובצום

דיציל.אונזער;.זיין.װעטדאם.«
װע-מ’ירשטימע״.״די"פוןציניע

דעםאיןצײסו«אומערפי.ת..^ע¡
.פ:יםטיסןשטייןזאצזיאוi,!׳,
טעקהיקע.אי:ישוב״יידיש¡צום

גע-זײןױנגער,אאיזישובאונזער
נאךאיזאויםקוקזעצשאפסצעכער

אױםקריםטאציזיר-;קייןנישטװייט.
ז־יא־ןאתאניזאציעפאונזערעטער.

אזויזיךקאןמעןאויבטוער,ערע
װאגט״אנאך״טאפןאזיםדריקן,

צומיטלע;.אוןװעג;.זובלמיר—

געזעצשאפטצעךאונזערארגאניזירן
זו-אוןמעגצעך.מיגוטאזוי״צעבן

פעצערןגעמאכטאםטװערןכענדיק
אוןמענטשצעךאיזדאס—_טעותן

פארשטענדלען־.

מ-דיד־ינעןדאקאןפרעפעדי.
וױד-דורך־ישובםוןאינטערעם;יטע.

ארןפרייע;דעםשפאצטןאירעמע¡
אויםטויש־מיינונגםאויפריבטי־קן

געזעצ־אונזערפוןעניניםאלע:וועגן

צעבן.עצאנאמישןאחשאפטצעכן
זיךאױסלעבן?וצטוצעצןאונזעריפון

עטניש;אוןפאציטישןאפילואון

װאםצאנד,דעםאיןזיך'אײנצעכן
מעק־איןהײם,נײעאונזער'יוערט

סיקעי.

פרעטענרירטארגאןפרעםעאזא
זזאבןמירשטימע״.״דיװערןצו

אוןרעצעפטןםפעציעצעקייןנישס
געזעצשאפטצעכעבאזונדערע־קיי;

עמיצןװעצןזאצןמירװאםמאראצ,
מיטצוזאמעןוױצןמיריאנװארפן.

אונזעדפוןקרײזןפראגרעםױוערי
מיס-אוןװעגןבעםטעדיזוכןישוב

יידישןמעקםיקאנערדעםפארלען
אזאאויױזיךארגאניזיחצוישוב

זײ1פצצאונזערפיארזאצװאםאופן,
דעריבעראוןנוצן.אאוןכבורא¡אי

אונזעאױךאזויאוןאצייןמירװעצן
שטרע־שםענדיקמיטארבעטעררע

אר-אונזערערופןאוןװעקןצובען
פרא-טוןצוטועראוןגאניזאציעס

געביסדעםאויףארבעםדוקטױוע

צעבן.געזעצשאפטצעךאונזער'פון

גע־װערטאונזערעצייטונגדי.

פרױואטןאיראויםערגרינרעט
רעםדינעןצוצילמיטן—צמעק
געזעלשאפ̂טעכעראונזעראיןישוב.

א1א¡שויןדאגייטװאםארבעט,

זיךמירטרעפןיאר,15ערך
מירמײנונגס-פארשידענהײט].אויו־

גענדער׳פארשידענעפוןאהערקומען
איןמיינונגעןפארשידענעהאבןטיר

זענעןװאםענינים,פי^װעגןהאנריפן
פאר־אױךהאבן,מירנוגע.אלע;ז׳

װא̂סנשויאונגען,פאהיטישעדענע

פוןאופןדעםאויחנאטירלעך־ירקן
אנ-טעטיקײטגעזעלשאפט^עכערפון

דאזי־ריאטגרופע.ביייייערערי׳נו־ש
י

דארפןמיינוגגעןאוןשטימונגעןקע
קומעןקאנעןאופןקולטורעלןא.ויף

תע̂ןראןאויםדרוק.צום!פנט^עך
גאנצןאויפןװיראןאױ'פרןי5ערערישזיי

אפגעדעםתרךנישיטװעלןןעםישוב.
מײנונגםפרינציפעלעדיװערןוי,וישט

אי1וו^ןעם'$בעו•פארשי1*עני{״ט¡,
שארםריװערןאפגעטעמטפאצןפי^

ארבעט׳געזעלשאםטיצעכעראיןקייטן
פוןדורכפא?צוםאפטמא5םירןמאס

אי־נעװונטשענעראחגעמײנטעהגוט
ניציאטיװ.

םיסןשטײןװעטשטימע“״די
באמי־זיףאוןישובײדישןצוםפנים

װעלכערפוןטריבונעדיװערןצוען
דיאויםדרוקצוםקומעןזאלעם

געזעלשאםטלעכקײטדערפוןשטים,
שטי״דייוזיד.םוןשטיםדיװיפונקט

לאזןישפאלטןאירעיאױוימע״־װעט

לוא־-ײדישערדעך;פוןדי^שטיםהעח
םוןפראגזצושטעלונגאיראוןאאניע

א5גע-פוןוױ^עבן׳אינער5עכ¡אונזער

מירװ׳עןמעקסיסע.פוןלעכןימיינעם
מ״נע;—׳ישובצוםפניםמיטןזאגן
אומ־װעטדי,צייטונגאזדערמיט,מױ

פאק-זיין.א.סטימולירנריקערבאדינגט
געזעלשאפטי^עכ!אונזערעאיןטאר

טואונגען.אוןבױאונגען

בא־אויךװעטשטימע״״דיארן

פאלי-םוןדערשיינועע¡אלעלו.יכט¡

דעראויףלעבןםאציאלןאוןטישן
עניניםךיבאהאנדלעןוועטזי^מעלט.

אירעאחחעלטײרישעראוגזערפו¡

פראפלעמען׳פי׳י-נ^עכעאון-שארפע
צ״טשטורמיש,גאיצטיקעדי_ו.יאס

האטי

זי.אװעקגעשטע^ט.אירפאר

מײ-די,אויםררו-קצוםברײנגע¡װעט
דיגןעגןמיטארכעטעראירעפוןנונג

־ייכי-תעראיןיריפטץנגעןפארשידענע
דיבאהאנדלעןוץעטזיפאליטיק.שער

ענטפערדעם.או¡.װעלטללאגעײרישע
ײדן־פראגעדעראויףגיכןעםװאס

פאר־אוןריכטונגעןפארשירענעו־י
פאי*-אונזעראיןװירקןמאםט״ען,

נישטםארבאהאלטןמירלעבן.טיש¡
װעלטלעכןארן.פראגרעםױון.אונזער

יירישעצוװיאלגעטייגעצױצװגאננ

װאךצוװאךפוןטסי*רטרדענאו
װע־וואםעחפאשיסטישעךיװען

נעמעןזיךמעטמעןאוזאפפאלן׳׳לען

חורכונןתדירעקטעלװיפלארומקוק!
צוױ-.מעןװעטאננעמאכט,האבןױי

מתטתגעפינעןאױךחורבותרישען
אומדירעקט—-אמזײעלןוואס_זיי

—־

א־בערלאזן.

אומ-נישטאיזאומגליקיעדער
אךויס-איםפוןקא.זמעןאויבזייםט,

שרעקפו¡אחלערעגעהע^קעאציע¡
קא-מען1-ועספאשיזס.פוןלעכםטן,

סךי:לערעם.אארויםציעןבען
װיכ■און;גרעסטע-די:םוןאיינע

לע-די—-זײןװעט■•לערעטיקםטע
■בלאןז.נאציאנאל¡מעגןרע

-באפארבטער•שאװיניםטי-שדער

גע-שטענדיקהאטנאציאנאליזם

איזװערפראגע:דעראויףבלא־פט.

מא־נאציאנאלערדערשטארקער,

קלאסן-מאמענט,דעראדערמענט

ענטםערןגעמעגטתמידמען-האט
ם״לוע-כדעמ■געװיסן.־.רואיקןאמיט

■-װעמזגן.יייזיך
בײי

דיבייקלאםן׳העכעירעדי

קלאםן-מאמענט•דעריאיזה׳ערשנדע

נאציאנא-דערסײפארבויגןתמיד
נאביאיא־זײערסייפארבויגןתמיר

נאציאנאלןזײערםיישטאליז,לען
על^נאמישעזייערעפאראינטערעס

ארויפציעןנעמען׳.מען::וועטאוןפאלןזעעװדיק׳פוןפי־אצעסדעםאין
יפאשיזם.דעראונטער׳װעחי■טר״יט

״איזמא׳מענטנאציאנאלעד-דער•-
פו¡־

הערשנדעדי־ביייידפװעןתמיד
יהאטקיינ״אלאבערכײטל,אבלויז

פאקטן,דיראזיקעפוןלעדעיאפ¡.די

אוידיעפעבעןזיךמאםןבײ־דימעל-ן
נאציאנאליםמי-דיזעןװעלןזייגען,

אוןװאםמיטאוןאז.ויװיקיך,שע

דןןר׳׳מארש״איכערש1אניע

דאיזײנעןדערױױאונזער1!קצאסז-אינטערעסןי;וועט1"י־ראמעואתאיזפראג¡
זאלצמן־פאקטן,ליוי־פנדעפ-יצוײ^'!מירװעח,געפירטאויםקלערונג

אביעקטױומעגלעךווײטוויאבער
אי(ריכטונגעןאזעלכעצואײר1י,י,1

פערזענמירװעלכעמיטלע¿,יירישן

פאקטן־רעזער-רייבןצוגײן1ארפ;
געאיזעסגעשיכטע:דערפוןװאואר

ענ-אספראנקרײכסדערמאנעןצוגוג
כדישפאניע,"לו.ניהאלטונגגלאנדם

.פאקטן,אעסשךײןנז:;.געמגזא^-מען

יאאינגאנצןמםכיםנישטזענען■:עך

זעע,צוגאנגאזאאיןט״לװייז.,־ער

>...״ריפוןשאפןצונזעגלעכקייטרימיר
!קלעקטישויאײנציקערדער—

פראגאו¡אומאפהיינגיקעאןשטימע
שפילטארבעטער״מאםןדיביי

יאיןישובייוײשן-פו.צײטונגרעםיװע
נאציא־דערראלגרעסערעא¡יאבערמעקםיתע.

געאיזדאאויךאוזמאמענט.נאלער
דעם-ד-בײשפילאײןנעמעןצוףנוג

םאאר-געבימ.

סא-געװעןװאלטדייטשלאנדווען

זייןםפקאןמעטשטימע,:״ריאז
מא-ודישטיצ;װעטװאםצײטונג,א

̂יטעראטוראוןקרי^טוריידישערערנע
װארט׳ײרישעדאספ^עגןװעטװאם

ש\לײריש־װעצט^עכערדערהעלפן
—דערציאוכגס-װעזןיידישןדעם.און

קלאר.איזאם_.

מיטאר-צואײעעלארןהאבןםיר

פ,'בלי-אלעשטימע״״דיאיןטעט¡
קרעפטןליטערארישעאוןציםטישע

בירגער̂•אײןק״ןװא^טציא5יםטיש,
םארג^שטימטגעוועןנישט^עכער

זײ—צו/דײטשלאנד,זיךאומיןערן
בײפאיבליבןליבערשטװאלטן.

הא־ארבעטערדיאבערפראנקרײך;
איבערגעבןפ<ןרגעשטיטטאלייזבען

̂תױן.פוןהענטדיאיןזיךבאקו־אויךװעלןפירמעקםילןע.פון

שפילטמאמענטנאציאנאלערדערשריפטי;ײרישעפוןמיטארבעטטען
דיאיבערהערש-מיטלאצסהיינט׳.אױס״¡םוןפובליציםטןאוןשטעלער

א־וויראצ׳זע^בעדיפונקטמאםן,א־נזערפוןמאכ¡צוהאפןמירלאנד.
גע־.מעןאמאל'האטרע׳ציגיע.דימאלטדיבוגע׳ריינעאוןפרײעאצייטונג

צוליברײכעדיהערשןלאזןמו-ןט.;דעיפארשטאלץ.•אזיין_ןאלרואפ
דיצוליב—הײנטגעבאט;.״עטיגאטפ.װעלכע..אוןמעקםיקעײדי׳עער

נאציאכאליזע..פון-נעבאטןהײליקע:אוים^אני׳איןפניםאונזערבאװײזן

אי1ישוביםײדישעאנרערעדיםאר
ליכט.געהעריקעראוןאמתעררער

זיךנויטיק!מיראזזיך,פארשטײט

לעזער,דיפוןמיטהילןעדעראין
מעק•איןקאלאניעײךישערדערפון

זע-מ,יךפראװינץ.איראוי־אוןםיקע
דא-דיװעלןמיראזזיכער׳אויךנען

ברײטםדעראיןבאהומעןשםיצעזי?ע
עפודערצואיבערגעבנדיקמ$ס.טער

שטי״דיאויםגאבעאונזערטלעכקייט
מע״

ה■ארטדעםפוןמירװילן—
ײריגאנצערדערמיטארבעט'צופען

אונזכדיגעזעלשאםטצעכקײט,.שער

אינזערדערפי^ןב״םרערמעגלעכןצו

םרײע׳אשאפןצום—אויפגאבע

טריאומאפהיינגיקעאון.פדאגרעסױוע

אינטערע-דידינען,זאלװע^כעבונע,

מעק-איןישובנײעםאונזערפוןםען
םיקע.

רעדאקציע.

S־*

עם
דער״אוןדרוקאיןזיךגעפינט_

אוים״דיטעגנאענטפטעדישיינט
רעדאד־טח־טטזײיזמ״־;,ײדישע־ימזיע'

סכארניצהי.י,ה״פון

וױכטיקעאבדערעאוןפאליטי^עלעצטע
פאםירונגען.

אײראפעאין

האם.נעדע״...פואנקא

האבןרעליגיעדי.וױפונקטאון
jאבערפאלס-מאסן,דיערנסטגענומען

אינטע1גאציאנא^ןידעםערו.סטהײנט
אבערפאלקס-מאםן,דיבלויזרעס

הערשנדע,דיזיי,הערשנדע.דינישט

דאםמאכןאוןקיךדעראיןשטײעז
שמע־נישטדאםקאןזיי;עקעכטם:

נישטאװד-איאוןלאר,¡,נישטאוןהען
פארפירן.

דארעראיזפאיצקש־מאסןדיפאר
אאימינוס,אאיפאקט,זילער

װײל:ראסדערפאר,מיניוסאפלױס.
באוווםט-פוןאיטרייפקײטבאוױיזט

קריטישןװיכטיקןאיןמאנגלזיין,
אינ־טע-יעדעאיזאי'םאןװאסחוש,

גלײכאבערבאיבד;.^אם.אוןליגענץ

.אידעא-אויףבאװײזט״עטצײטיר״

װעל״העבערעצוערנסטג?ויבן,ליזם,
.נאראנ:גוטעאאיזדאסאוןטען•—

די.דא-װיילדעה•צולונפט,פארטיע
װעלדצונחיוןומעז,אײגנשאפטןזיל,ע

װעטזײערערבאװנסטזײן/רעוװען
אינטע׳ליענין־זײעדדיװעןװערן,רײף

שותזנויטייןןדעם•באקומעןװעטרע

יויוע̂און'זי'יחויט,?ריטישן'—יתנם
װערן.זעעװדיק

ריזיקעאזע^כעאנגענומעןנישטדאס
מעןהאטנאךקיינמא^רויייצפארמען׳

נ־ישטיאזױמאמעגטנאציאנאלןסיטן
היםטא-דעדאיזקײנמאלגעבלאפט

װערט׳■העכפט;וועגןקװיטשדישער
געוו31|ינישט—נאציאנאליזם—
איזב״ילא,.קײנמאל,א)¡אזןי.חניך
גע־נישטאיםאיןטאןפאלשערדער

בולט.אזזיװע;

פאסיש־דיאיןסוילאיז.דיאיצט
פאדמאכט;אינגאנצ;לזגנ־דערטישע

פא-דר״-פערטלאוןהאלבריאין
אאיער■—טי-ילװײז,—שיסטיש

-ypבאשולדיקונגם-מאטעריא^ריזיהן׳

דע״אגאגיענאציאנאלעדז״ערגען

טאג־טעגאעכעדורךאלײןזײזאטלק
םאקשרײענדיל־בולטעדורךמעשים,

גע-געטאכטזיינעןעסװעמעןמיט

געװירצ־נאציאנאליםטי-שעדיװארן

געפיצ-ברעךאאוןמאכיצים.טע
גאנצעריאוןמאסן,דיאנכאפןװעט

קו־קאפויערזײװעטפראפאגאנדע

אויסגעמעךזעטןדאזילןאי;_אוןמען׳
דערטרונ-הײביקאויךװעטקויט

נא-שאוױניסטישער־ערײעחקעז
ציאנאליזם.

אפשרװעטצײטג^יל^עכעיענע

־איא—-באגרײפןכאיעןגארנישט
צ־גע״אטהא:־עספרײז

באצאא.׳

דיי-יעייקיג׳װערןזעעװדיקז־״יערםאר
דאאיןהיינטשויןזיךשטיקןװעלבע

יעלאחאפטן-קייט.זיק;

זײ־פוןאבערטקנא,זײאיזמען

שײןאפאלטפרײדצולןונפטיקערער
אונזעדדאךאיזדאס—איוזאויח

טדײסט.אײנציפעאפ-װעלזו,אסערןדיװעןאוןטע;.

^wwAiwwyvvvvvvwvvv

לענדעראנדדרעאין
יאיזבאפעלמרונגיי1ישעדידיהאבןרו,טעגעט^עכענאך

מאםןאױויהאטפאצעסטינע,גאנץארויס.װידערטעראריםטןאראביש^.
שאדפעאיראויםגעדריקטמיטינגען.'י.טױט״טעךאוי.פוןםימניםי,געוויזן

פלעענגלאנדפמיטאומצופרידנקײטיײדיאגעווארןאטאיוירטאיז^עבטז
שאנפערענ־ו.אאנדאנערדעראויףפערױנערצװײאוןחיפהאיןפאמיליעשע

p5״iאדערהרגעט.געמאח״זענעןזאן i—פאר״איצטה^בןכינעזערדי■
יאפאנישעדיטפלזתגירויםעאורזאכטפארוװנדערט.שמעראי.ז.געװארןקינד
פאדטי״דורךואפ־פאציע״ארמײען;איזטעראריםטןגרופעצמייטעא

אמריפל׳פלוצלונגעא.,;זאנע'"פאמפןנצרת׳איןגעוױע^בי.ידישאבאפאיצן
דעמאראאיזירןצוגע^ונגעןזייא־זידעם_אייגנטיךערהרגעטוװ.זײ.האבן

שטײעזוזעאבעבןייןאדאם״«יאות״•׳דעם.געיאפט.יא"'האט״פא^ציימער.'.,,ד,י
געהרגע״אחפאר^וסטן־אױם'שווערעוועט'װע5כערמערדעהיפון'דינעם

פארװונדערטע.אוןטע׳טויט.צוםװערןפארמשפםגעװיס

בלוטפוןי־ארהנאפעידרײנאך—
פראנתא־מוסאשױןהאמפארגיסוע

דישפאניע.באהערשטלייי”הי'טלער
געצװונ״געװען־זענען’רעפובליקאנעד

י•אונטערצוגעבן.זיךיצען
וױי״איז״זיגער״פאשיםטישערי

לע“אומגעבראכטעמיציא;דערניק
פאהשפארטהאט.מעןשויןאוןיבענס

מענטשן.טומנטפנפציקתפיסהאין

אוןטאגאךיעטןפעלד״געריכטןדי
אנטיפאשיםטן,הונךערטעראוןנאיט
צעשאכן.װעת

איטא“אח-פראנקףײךצװישן—.
םאףשארפטיאזו,יאיצטהאבן.,זיךליע

די
.סעגנזיי“דינאךאזבאציאונמנ¡,

דעלאריער״מו״.דראאונגען.טיקע
סאליני

מאבא̂יךאיטאליעהאט—ל
אויךזעצנער,מיליאןפערטלא,/זירט

נישטאוןזעלבעדאםטוטפראנקרײך
עדדשפאןקייןאפטרעטן;■ןעלנדיק

באװא״אייייעםחאלטאיטאלי׳1,צו
א5עקאזװאםצוזאמענשטוים׳פענטן
שרעקלע“נײע,אצעפיאקערןמײלע

װעלט״מלחמה.כע

י
דיאפגעשאפטהאטהיטלער■—

ערװאס־אױםאנאמיע,־פלוטרשטע
שליסנאוןםצאװאקיעגעגעבןיהאט
רײך.דריטןצוםו.אנץ:טשעכיעאײן

זיכער¡אאויןז■באשטייטפויצן—
דעבצואוןאפמאךמיציטערישן

תיל,!>V2מינ.איצטפארטצװעס

פארזיכערמגפעםטעראאןצאנדאן.
אײננישטגענויגטבעסעד■פ5יל¡■איז

האטדאךאבערהיסצעי;.טיטצורייסן
אוןיארגענגעטלעכעמאביליזירטץי

מלחטה״צוג״פולעראיןזיךגעפינט
ד;ײטונג.

פראנצויזי”פוןפארזיצערדעד—-■
באװוםטערדערפארצאכיענט,שען

אפגע״זיךהא¿¡חעריא׳מאציטיקער
םוןאטטאויםןצו.קאנדידירןזא«ט

פראנצויזישערפון.דערפרעזידענט
רע5ןב^יק-■

די®ארענדיקטמערטטעג־די—ל

גרינשפאן׳הערשצפוןאייספארשונג

האטװאסבהור,יידישערױנגערדער

דיידערפוןכאאמטןדעםדערשאםן
פאןפאריזאיןאמבאסאדעטשער

װערןבאשטימטדארףבאלדראט.
א“רוםטװאםפראצעס,גרינשפאנם

אוןפאראינטערעסירונגגרויםרוים
,װעלט.יידישערד׳גראיןזאדג

פארצאמענטציטוױשערדער—

|אפגע״דאםראסיפיצירטנעכטןהאט
iדריטןדעם»־.ןמל״געביטדעב*ען

iגעחאט״.(זײהאב;ברירה)א־־ײ־
װיקקעגיגאיטאליאנישערדער—

באטעצעגראפישהאטעטאנועלטאר

״טרױמףצוציבןפדאנלאגענ.;ריסט
גערעכטי“אוןציװי^יזאציערערפון

שפאניע״.אין־ײן

חוזק!בלוטיקעראמת
אפהאלטרעגירונגענג^ישעדי—

אצוגרײטאוןבאראטונגעןאײציק
אירפארעציפאזשמיציטעדישןיזיקן
גצײכצײ?ריג.אפוןפאצאיןארמ״

דיפלאטאטיעדי'ענגצישעארבעטטילן

אשאפןצופארעגאנצערדעראויף
מיטןהיטצעי״סוראליני,לעג;:צאק

פויצן.אוןראטן"פארבאנר

םוןראדיא״טראנסמיסיעאאין—
געװארןספיהערדורכןאיזטאסקװע

א'־שפראנן,עטצעכעאיןדערקצערט
טעכ״.זײןמיטראםן״פארבאנדדעד

יע״אויך«װעטארמײרויטערפיקער
אדעיפדאװאלאציעדירעתטערדער

טעריטא״םאמעטישעראויןזאנפאצ
שטא"אזאאנפאצערדיגעין—ריע

צעש״וועצןזײאזענטפער,צענעם
װערן.טעטערט

'

ײעט.-היטלער.האלשכת,הי-ינט—•־
איגטערנאציאזייןװענ¡רעדעאטען

באריאויךװעטערפאליטיה.גאצער
גלויבטמעןפױצן.צובאציאונגדירען

פוימיטאיצטװיצ״פירער״דעראז

צונישטזיכריאײנרייםן,-נישטצען
דעמאדיםוןארימסדיאיןשטופען

מצוכות.גראטישע

!
*

אמעדיקע,אין

דיפוןיקרײזןפאציטישעדי•אין—
אדאאיצטאיזשטאטןםארײנילטע

דעמא“דיאסטױוהעצפןצושטימונג
טאטאציםהעגן.דיצענדערקראטישע

פארלוייפטהאטװאשינגטאןטישע.

פצי״מאטאאוןאעראפצאנעןטױזנט

פראנהרייך,צורעז

—

געװעזענערדערמאטשאדא,

איזקובאפוןדיקטאטארבצוטיקער

מיאאיןעמיגראציעאױו«נעשטארבן
.טי,..פצאר.ידא.

מעקסיקעאץ
רעגי״מעלםילאנערדיאין—

באטראכטאיצטװערטרויו.ס“קרײזן
געלו״איזעסװעצכןמיטפצאןדער

באםאצםאמיאסאדארפאריזפוןמען

גרעאמעלסיקעקייןארײנצאיןװעגן
געפינעןױעצפעפציטיפ,צאצפעהע

קאנצענטדא“איןפראנלרײךאי¡1יך
װעגןזיךהאןדצטעסצי-ע”צאנערן.

רעפובפדןפאמיציעס:טויזנט’לטצעכע
,׳■שפאניעד.ציקאנישע

םיןמיניםטערגעװ.דערפריעטא,
מעקאיןזידגעפינסװעצכערשפאניע,

וועגןפארהאנדצטאזיךהאטהיקע.
רעגירונג.דערמיטיעם

'׳*׳—'

װעצןעסאזאיבער,גיטמען
פאציסישעאצםמעהסיצעקייזקומען

נעג״פרעמיערגעװ.דערעמיגראנטן,
דעצ״אויסעדן״ימיניםטער•געװ.רין׳

פאםיא׳“^צאבאו״טטעאוןילדייואיא
נאריא״

.

ארויסגעהאבןגךופןרעכטעדי—
איןאריינצאז;העגןפראיטעםטא׳צאזט

״קאמוגןםטישע״סויזנט20מעקםיקע
פאמיציעם.

^«ייל•־

—•־::׳•׳:•

אגיטאפאציטישעשטארהעא—-

מ״ט.ם.דערהעגןפארלוימטציע

אשפאצטן.צופרװוטמעןװעצכע

אנארןפועבצאפוןפאראײנעןגרךפע
דורךבאהערשט.,שטעסי.זענע;דערע

פוןאנפיתעאבער.דיהעצע.דער
פרודינישסצומאכט־מ.נ׳.ם.דער

װאסיפאר“־דױוערםאנםז,דיאעןי׳פון
צוכצומרשטרעאלןציעדער-זיךקויפן

אוטפארסײאישלייט.ציב

;ז(.

הייסערדעראויחלעהוהטנישט

אױףלאנרידאטןדיארוםאגיטאציע
ניטמ.ר.פ.דיהאט—פרעזידענט

באשאויףלאנגרעםאיררופןצובדעה

םריערלאנדידאסאפיציעצןאטימען

ױני.איןוױ

ארומהאטירויט״ישטרײקדער—

בע?ערײען.פראצענט90לענומען

גע״זיךהאטברויטאיןמאנגצדער
באםעצצע״דערפיצןשטארקצא?ט

דיגעשטיגן.איזפרײזדעראוןמנג

צדדיםדיצװישןאונםערהאנדצונגען

פוןמיטהיצףדערמיטגעפירטװערן

פארצײ״זענעןעסארבעטט״אמט.
פאראאינצידענטן.פיצגעװארןכענט

פארמעןהאטאײגנטימערבעקערײ

גצוינטדאךאויטא.א¡א'1שצעפט

שםרײח.דעםציצװיריחצוגיךטען



־זי

זײט

״די,שטימע׳
1939אפריל1-טןשבתדעם

םאנדעסוענ
םענות-

גאג*גאפוןײדאאיזר״סאטיע
גע־פארמאגלטאיזװאםייד,איאר.

א'זאי1מעתסיסעp״jנעבעךווארען
תו׳עב•אגעווארןבעל-כרחודא

׳טויןהאטוואםר״מאטיעדעראיז
גהי־מדורישבעהאלעדורכגעטאכט

ערװיגעװען׳שױןאיזװאםגום,
לןא■פאדאי?אניאם״גאדן#(גט׳

אונאוןםערדאויםןם״הייסטניאם“,
אאוגזבײוועח)ױל__פערך(טעךן

.טיטארכעטער.

פונקטאיזעראזזאגט,רי־מאטיע
שרייבער.אונזערעאלעןךיחכי¡אזא

זא״ט¡האט,עראיבערשרייבער.און
איז|פרעג1צוװאםזאגן,צןװאםער,

מאטעתעםדערצײלן.צוװאסםאקע
צוהאטערטענות,הונדערסעראים

אנקלא•םאכןצושאלות,סךאפרעגן
אינדורךטוןעםערװילאיז.—געם<
צייטונג.זער

איךצייטונג.נ״עאזענטאיר
מאנאטןלאננעףאײךאיי׳עױןןןארט

פוןםרײהײטצוגעזאגטהאטאיר
זײטאיז—מײגונגעןפוןאוןמארט

אמירגיטאוןגוטאזויםיר
דא־רעםפוןבלאט.אייעראיןפ^יאץ

זיך״מאטיע׳איך,ןןעל^יאץןוקן
װע>דאװעלט.דערמיטאויםטענהען

ייחאונזערעמעשהאדערצײלןאיך
אפרעזיךאיךװעלךאמעקםיקע,אין

אזאגןאפייצראוןהארץםוןדען
זאהטר״מאסיע,אויך.װארסשארף

האטװאםיידאאיזןײן,װיםןאיר
״וואי׳זאויחאבער—מחלופתפיינט

אויחאון׳פװארץזאגןצוליבערהאט
װײם.—װיים

ו

ר״מא״אױםגעהערטמירהאבן
גאכצוהו־באשלאםןאוןטענהטיעם

כאש־האבןמירפארלאנג.ז״ןמען
זיי־פארצייטונגפוןװינ?לאטימט

דרו־זײסירװעלןדאאוןטענותנע
העז.

אויסגע־מירהאבןזאךאײןנאר
׳עריי־זאלערר״מאטיען.מיטנומען

ני׳עטטענותזיינעזאלערקורץ.בע;
זייז•מארידאוןפארציען

צומגזאגט.אונזעםהאטר״טאטיע

סחמיטארבעטעראגעװארןאיזער
טענהערשטעדיאוןשטימע“״די

טשיקאװע.אזייעראיזהאטערוואם
רעדאס־אונזערצוגעװענדעטאיזזי

—ציע:

ייגעצויגןאונזאירהאטװאם—
אױיםנישטאירזענטװאםעצמות?

פריער?פוןשויןצײטונגאייערמיט
שטאטדיאזנישט,דעןװייםטאיר

אי1אויער¡אנגעשפיצטעמיטזוארט
ביצאט?ג״עא^יכטמיטװיזוכט

מ־ראזזיך,אירמיינטװאם—
אװארט׳פרײאהערןנישטװי^ן

צובאדארףעסװיאמתשטיק5
הא?זײן...

מאטיע¡רפוןהאטגאבאמתעדי
פרײנסארויםגעבעראונזערגעכאפט

טאטיערזיךהאטאיםצומיגד^ין.
טענה:אזאמיטגעטון^אזא

װאסייד,אעפעם,ס״הײםט
ביז־דיאיןיעדה״ןאזאאוןא,ז

איזװאםיידאצײטונג,אפוןנעם
j»p״¡נישטעין-הרעpאבאװײבטער׳
גאגצע־דיאוןשטאטדי?אןװאםײד
םינ־צעןאײגענעזיינעװיםדינהנע

בייזזאװיאיםקאנעןא^עאוןנער.
אי1זיצטײראזאאיזשי^ינגער,

חענט?...פאר^ײנטעמיטשוױיגט

ארוים?ויםאיזארויסגעבעראונזער
ערביינער.גא:צעמיטר״םאטיעןפון

םיטזאויכגע?ויםטםו|,איםזיךהאט
אי1—שטיטע״״דיםוןנומערערשטן

יארואי?ס.בעיצ-טענהדעםהאטראס
ײייאוןהײנטפוןטירצעשעם,איז

טענהזאייךצודאװעטטער

פסחדיקע
געדאבקעז

אי,פײערונגריפסח.ערבאיזעס

האי_יידנטוםרעקיגיעזעראםװעקכע
אנ.צויבערהעכןדעםארײננע>ייגט

אי.װאכיציאת־מצרים.דעהפוןדענפ
אא,אוןא,'ים>5ײזונגאןאינעמען

משר,האטגעשיכטערער5ױטנרוש.
מצרי.דערפו¡;ײרןדיארויםגעצוינן

פײ״דיאבער—קנעכטשאפטשער
טצ-איןיידןזענעןװע>כעניקוננען,

אויסגעש״זיך?עגענרעדער>ױטרים
זע.ײד¡דיאזדײנקען,מאכןטאנען,

געװאר¡.געטריב¡רארטםוןנען

געיצינטעמאדערנעריװיטאדנע
א־צואונזשטעיצמ^עבןײרישןםון

פאראיןװאםגרושים,ביטערעזע?כע
געאונזערעאלעזענעןןייטיטג^ייך

װימערנישטבײשפי?¡שיכטילעכע
קינדער-שפי?ן.

אױ,זרדיםותאוןפאגראםע]די
יארצענדלי^ער.יצעצטעדיאיןיידן
—דײטשהאנדגרושאיצסי?עררער

װייצקאזאםוןגעשעענישןזענען
בארבארישעאמא^י?עדיאזפארנעם,

אפגעשטאנענעדיפוןפארםאלגוגגען
זעע¡אלטערטוםטיפןאיןפע>?ער

בארטהערציהעװירעםאנטקעגןאוים
האנר>ונגען.

ױם״טוכרעםפםח,פוןíüqדיאין
אײנ״זיךהאטװאםבאפרייאו»,פו¡

דעראיןיאר¡טויזנטערזינטגעהאילטן
עםנעסט—>געדעכענישײדישער

באם-אמתערנאךכענ?עניש•אארום
חו►אזאארוםזעטמעןװעןרייאונג.

באפאל¡זענעןכיניםװעןשך־מצרים.
זי׳צופןאוןזיבײםןאוןװע?טדער

אירפוןשטי?ער?עבעדיהער״םנדיה
זענעןמכותצעןאיצעװען?ערפער,

צײסאונזערפון>עבןװירק^עכןאין
גרוי.א״ןאיןגעװארןפארװאנד^ט

אוןםאשיזםהייסטװאסמכה,םער
עםמע?ןזיךװא>5ט—ראסן־האס

לעגענדא.,יענעראטאויפשסײןזאל
דיבאםרייעןזאלװאסמשד״רער

הטינים.מכלפרעה״סריםןוטענטשן
•**

אחױם־טוכרערװעןשטעמ?צע¡

לויטערןטיסןצוזאטען>!נגעקוטען
דערװאכסהאטערדדיװעןפרייינג,

פארפרוירנקײטװינטערדיקעראירפון
רופ-מיטשפראצ¡גענומעןהאטאון

צוגערופ¡אוןוואריטפײטטיקיים.

לעבן.װאריםאוןליכטי?אקעגן

צײםינסטערעאיןםירלעבןהײנט
ײדישעאיבערװעןצייטןאיןטען,

דערפארפחדדערהענגטישוגים

איצטראךזענעןשעה.אנקומענריהער

כלוזייגעשטעלטעםמעלכעאיןטעג
אוןמחבצנרויסערדערטריטטיקע

קולםוראתגעזעלשאטמןמ
כראניק

w. m —iא¿וui/Vםענהײמישענ.א.קאראגאטאיר¡בער
> u. y>'

פײערטק1הטור-דוע?טיידישעדי

גגעבורט-טאטס-יארי?¡דעטאיצט

או¡הומאריםטיידישןגרויםןפון
ד^רצושמם-עליכם.שריפטשטעלער

נזטעןדעםאי¡מירדרופן;עקעגנהײט
פו,באשר״בונגאצייטונגאונזערפו¡

̂פרע-געבורט-שטעט?שקום-עקיכמם

א?דארטקעפוןזברונותאו¡יאסקעװ
טי׳יטגרויסןדעםװעג¡איינוװינערטע

?יטעראטור.ײדישערדערםוןטער

גרײטאינפארטירטװערןםירװי
פרץי.ל.פוןנ.א.ױגנט-קלובדערצו

פאר־ױם-טוביםםימבאלישעאונזערע

דערדאךאוןפארנעפלט.אוןשסערט
״?ריעת־ים-םוף״אאןזיימאנען

װילדעדיאיינשלינגעןיװעטװאס
טשחיתים.

***

אוןפלייצעדעראױףזאקאמיט
פרו.אןזיךטועןהאנטאיןשטעקןא

אנ.צוםסדר־נאכטדעראיןיירןמע

םימ-צוכדייציאת-מצרים,םחרענק
יאר40זיךשלעפ¡ראסבאליזירן

איןיאךפרעה״םםוןמדכרדעםאין
לאנד.צוגעזאגסןדעם

אוןpyiטיטזיך׳שלעפ¡הײנס
יטיםאיבערפליטיםיידישעשטעקנם

זייפוןפילאוןיבשהדעראיבעראון
פאר“ני׳עט•תקומהקייןגעפינען
מיטפארצױמטיצענדערזענעןשפארט

דיפארכאנרענעצונגעןאוןגרעניצן
איזײאםװאנדערער.אומגליפלעכע

װאנדע■יירישעאיצטי?עדיאנטקעגן
שיפן׳אויףזיךלאזטמעןװעןרונגע¡,

מעןציאוןװוהיןוױםנרי?נישט
זײװאס—לאנדןלאזןערגעץװעט

אפארװאנדערונגעןאמאלי?עדינען
אונ-םוןהײנטיקע.דילגביםארגלייך

צייט?זער
יאאמאליקעפו¡הײנועבריםדער

נעװארןצוגעפאססגארדאךאיזרע¡
גרױלןמעגמעכעאלעמיטאוגזפאר

פארפאלגוננען.און?נעכטשאפספד¡אלטער|רעראיןפלעגטפסחערב
ייחקנעכטשאםטרערםון^יידןהיינט״רודער;.״ביםלהיפשאה״םיזיך

שװעדאזויגישט^ײדןמאסןאויךאוןוױיס¡בעטגעװאנט,קלאפןמ״פלעגט
?וטעןשויןםוזעםאזטיף,אזויאוןאריטעדאם—װענטשייערןכלים,

אויםלין',״די—װױציאנודעראויך
רייך׳דריטןםוןפרע־דעםפוןזונג

װעטמפאהזײןפוןאנדײנפאיןמאס

רײא=יטאקאיעמיע׳שלום-עליכםאי.1אמענטש?עכק״ט,םוןפארט^,קער
אנ-צװיש,װערסעספראגראם.אױךןכעןןענע!פ^קער>אן¡לענרעףבער

פוןאיינא?טערא¡צוגעגרײטדערע
דאויךװעסארוםאזוישלום״עליכם.

געלעגנתײטאהאב¡מעקםי?עײדישע
פארצייכע.דעראי¡באטייליקןצוזיך

דעם,פוןגעבװ־ט-דאטערערפוןנונג
געלעסדאםארײנגעםירטהאטװאם
אוןליטעראטורײרישערדעראיןטער

—שלום־עליכם—לעבןיידישןאין

אי;קאכ¡געװען:איזמאטאזײןװאס
לאכן.הייסןדאקטױריםגעזונט,

בער:״דיאין״טריט
גלואנץיעקב

פון

לידער בוךדאםדערשינעןאיזעס

סריסנ.א.גלאנץיע?בדיכטערפון
ארויס-איזװער?דאםבערג.דיאין

דערבײמחברדורכןגעװארןגעגעכן
דיאי¡סריטפריינט.םוןמיטהילף

װערקגאנצעערשטעדאםאיז—בערג
איןדערשיינסװאסדיכטער,דעםפון

מיטאיזדעםלכבודאו¡בוך־פארם,

שולדישע
האסמעקםיקעאי¡׳עוליירישעדי

א?יערלעכעאירפראקלאמירטאיצטjאפארגעקומעןצוריקװאכןפארא

■m?ענע¡דערצייקונגעןטײלטשען.
פרעםעהיגערדעראיןגעררוקט,ױע¡

אונוװעטביכערראזיקעדיגועג¡
אויספיר-שרײבןצואױםקוטעןנאך

רעצענזיעם.קעבע

ב«האטפארעםל.נאװעליםטדער
אדאאפגעדרוקטטעקםיקעזוכעגריק

א.א.?ארמעןנ.א.דערצײלוננעןבוך

געלונגענערנישט)אזארערצײלונגע¡.

א.ותרקערשטזײןרער.(.—נאטע¡
פארקויםטדאאיזר”נארסpיכוזשע'נ.

ע?זעמהונדערטעטלעכעאיןגעווארן
פלארן.

טעאטערײדישןפון
מעקפיקעאיןדערװארטױערןעכ

נאךנױ-יארק.פוןארטיסס¡ײדישע
טעאסערדערזיךהאטדארטװידעם

האלסופארענדיקט,װיכמעסםעזאן
גרופ-נאמעקםיקעאי¡קומעןבײ

שויןראדערמיטבראששוישפילער
ארטיםסיודראמאטישערבא?אנסער

צוזאטע;דאװעלןװעלכעדארו«,עטל
?רעפטיארטיסטישעארטיקעדיטיט

יידי•נייעםפוןפיעםןרייאאויפפירן
טעאטער-רעפערטואר.שען

מעקםי-איןדערװארטװערטאויך
נױ-יאר?ערדערפוןארטיסטןדיקע

בראדין—בינע?לײן-קונםטײרישער
עט-מיטהאבןװעלכע—זלאטיןאון

מעק•איןגעשפילטצוריקיארלעכע
דערפאלג.מיטסיקע

י.־־־■־י״״'

NS־—
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oiv מוז
וונאוויטשמ.

v?ריויהL j^עון ף1/וא
הגדולשבת

גלאנץיעקבאװנט.ליטערארישער

בא•קורצןאאויףטעגדיאפפארט
שמאט;.פארײניקטעדיאיןזרך

מענטשך״הײמישע
קאראנאמאיר

וון

אויו־ארויפגעצויגןהאטלעבןײדישע
איןבגר.ױמטובדיסענייעם.אזיך

מייסזענעןליטעראטורײדישעררער
דינעװארןפאראייביקטטערהאפט

ײדיאינם'שטימונגע¡ן»ו*ר-»םחדיסע

נײעםאפייערןטעגןװעלטגאנצעדי
—פםח.

מאטיער״

אקורצזאיזאויךדערשײנטעם
/שרײ-ײדישןםוןדערצײלונגעןכוך

שולנייעםאיןארײןאיזשולדיציע.
אוןקינדערצאלגרעסערעאמיסי$ר
דורכןװערטענטוזיאזםגרויםןמיט

ביל-דיגעפירטלערער-פערםאנאל

דערפאראקציעדידונגם.ארבעט.
שול-דורכןגעפירטװערטװאםשול,

מערעפיזאנטיילמיטןקוראטאדױם
געשטיצטברײטפארדינטעםקניםרע
מעקםיקע.איןײדןאל׳נפוןװערןצו

דערםוםװאס
קאמיםעפצענםראל

Fábrica de ETIQUETAS
Engomadas y Realzadas
Cajas Plegadizas Finas

LA ETIQUETA, S. A,
Eric. 3-52-12
Mex. L 52-12
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MConsultorio Dental 7‘Filadeifia
F. GOODMAN

Dr. Xavier Franco Gutiérrez
Cirujano Qtntita

קאנסולטא,איןאיזפרײזן
דיאוןארבעטבעםטעדי

Correo Mayor No. ״םילא?ייע37
Tel. 2 25 62 ילי?םשע:

גזלהנאצישע
איטפאפאראינפארמאציעװיכטיקע

טשעכאסלאװא?יע.פוןרטערן

באנקהיגעאי¡זיךדערװיסןמירװי
שװעריקײ“אנטשטאנעןזענען?רייזן

אימפאופילפארצאלונגעןמיטטען
םחו“טשעכאםלאװאקישעםוןטערן

רות.

׳«טענ״ײיהאבןאימפארטערןדי
אויסגע״םחורוחדערהאלטנריקדיה

ג.א.פוןזיצונגלעצטערדעראויף
באטראכטאיז/־ענטראל״קאמיטעט

פראגעדיאנדערעצװישןגעװארן
איןהעצעאנטיםעמיטישערדערפון

איזבלעטלדארטיקאאיזקואוטלא.
דיאזפאשקװילאגעדרוהטגעװען

דעםפאראומרייניקןגעסטיידישע
װ.א.א.װאסערקװאליקן

פוןשטאמעןזאלאינפינואציעדי
פענםיאנאטדעםפאל־אק,זעלבןדעם

אנאנװאךדיהאטװאםא־יגנטימער
צייטונ״מעקסיקאנישעדיאיןםירט

געוװנטשן״ניטזענען״יידעאזגען,
רעסטארא;.זייןאין

עידעראיצטאיזקאמיטעטצ.דער
דיאײנארדענעןמיטןפארנומעןקר

פארקאלאניעלאנד״װירטשאפטלעכע
דײ^t־^pעטלעכעפוןגרופעדער

װעראקרוז,שטאטאיןפליטיפטשע
ארויס״שויןזענעןזײפוןטײלאוװ

עניןװיכטיקןדעםװעגןגעפארן.
איבער“שרײבןברײטערמירװעלן

אכסאג.

נראמען
ענדלעך...

שטי״ע״(״די)געװירמעט

געקומעןאיזענדלעךענדלעך,
צײטונג,נײערישױן

מירװי—זיכערװעטװאם

באדייטונג.גרויספוןזײן—גלויכן

IP"

ספעציאליסטצאן
שטרוגאטשי.

207רעספ.חגאנטע
67־03־2עריק.טעל.

פוןנאמעןאויםןדאקומענטןשטעלט
טשעכאסלאװא“דיע?םפארסערן,רי

איצט,פאבריקס״אייגנטימער.?ישע

דארטזענעןפאבריקןרובדאסיױען
נאדײטשעדורךגעװארןפארכאפט

״בא“נײעדיהאבןצי״רןאמיסארן,
געפאדערט.טעלעגראפישלעבאטים״

געלט.דאםצאלןזייזאלמעןאז
אםגעזיךהאבןאיטפארטערןפיל
דיאייגנטימערנ״עדיצאלןצוזאגט

האטגעריבטמעקסיקאנערדאסחובות.
באשטימט.עניןדעםבאטראכטענדי?

פארדאסומענטןאויחגעלטדאםאז
מוז—סחורותפריערדערהא^סענע

אײגנטימער.אלטעדינארצאלןטען
םארמויפמ.סחורהדיהאכ;װעלכע

שטיטע״״דיארויסקומטענדלעך
?לארן,דעםװארטאירמיט

?ולאיראזהאפ;,לאמיר
יאר;.לאנגעהעי■;ט״זיך

צוגליקןזאגןמירנישט

טתנות,קייןנישטאויך
נידערשעצונגװילןמירגישט
רחמנות.קײןנישטאױך

זייןװעטאויפגאבעאונזער

,אפן,אוןפרײרעדן

אמתפוןבאהאלסןנישט
בלאפן.צונישטאװארי

מחלוקתאלעזײטאאן
אינפארםירן,אלעס.אבער

ק״נעראונזאוןהיינערמירנישט
פירן.זאלנאזפאח

מירגלויבןשטיטע״״דים״װעט
געפעלן.גוטלעזערדי

אירפוןנאךװעלןמיראון
אנ?װעלן.פילאלע

געקוסעןאיזענדלעךענרלעך
צײטונג,נײעדישוין

םירװי—זיכערמעטװאם
כאדייטוגג.גרויםפוןזײן—גלויבן

מײנעהײנטאיזהנרולשבת
שבת.גרויםערדער—פרײנט,

שבת׳גרויםןדעםאיםװאלטאיך
ליבטדעםאיןבאטראכטןװעלן

קא1איךגרויםקײם׳גאנצערזײןפון
דאבלוטי?עדיטאן:נישטאבערעם

רוצחישע“רויבערישדינערשטי?ן,
מערדערישערדעראוןמיטװאכן

װאר“טעגאיבעריקעאלעפוןגװאלט
דעםאױףשאטןשװארצןזײערםען

איינגעש״װערטעראוןשבחגחיסן
רומפען...

רשותדידיפוןאפ?ערןזיךלאמיר
דורכ״זיךװעלןמירהומט,טעג.'קע

גער“פרעכטי?עדיאיןשפאצירן
הװאלפרישןבײםליגןװאסטנער,

װעלןדארטפינדהײט,אונזערפון
געפינען...שבתברויםןדעםאויך'מיר

זײןגוםסר.אליגטװינטערדער
דעראיבערמאכטפראסטי?עקאלטע,

ריטש“טויזנטעראיןאויםרינטערד
געשטילןאמיטלויפןװאסקעלאך,

אויםאזװעלט,דעראןזאגןאוןואנג
אכזר.קאלטןצוםםוףא—

ערטעהנידעריקעאיןװו״נישטװו
פארחו״שנײנאךשטיקעריבלישטשען

דערפוןאויםגעמאגערט׳נאון'שכטע
זייטבײזייטפרילינג״זון.װארימער

נישםדעםפוןרעשטלעךדימים
הערשערמעכטיקןגעװעזענעםלאנג
שמײכבערג^עך,צוגעטריקנטעדי׳^ויח

הימל״בלױעלאנקעלעך.גרינעגריןלען
םוןארויסצניעותדי??וקןבלימעלעך

מיטאויסגעװאשענעם,םרישדעם
נראז...באשפריצטןשטראלןגאלדענע

׳

װעלאיןקײטןדירייםםטײךרער
לאנדינעװארןגעשמידטאיזערכע
vi.צעבראשטיקערװינטער״חדשים

הורבעןאײזצע?רישלסעאוןכענע
ריאיבער?ריכןקולי״קולות,מיטזיך

?לענערע׳אוןשװאכערעדיםוןקעפ

אוןפריידעראויףארויסזיךרײס;
סויט...זיכערןצום—שנעלאײלן

ליכטיאעסאיזקינדרעאונזפאר

tin u^cr qcl uu irtcrtl su»

װארנונגעןדיאויףקוקנדיקנישטאון
נאךזירװעלןמיראזמאמעם,דיפון

ווערן,קראנהאוןפאר?ילןחלילה
מיטטעגגאנצענעזיךמיר׳פלױזשקען

גאםז״קאלטעדיאיופיסבארװעםע
לוזשעם...

היינמאנדערש.אנעראיזהײנט

קײנעראוןבאשוכטאלעמירזענען
װעגןנישטאפילוטראכסאונזפון

שבתאיזהיינטשטיפערייען.אלערי

הגדול.

װאר״אפגעגעם¡שול,פוןגעקומען
זאגטאטע:דערדערמאנט—מעם

איזהיינט—הײנועבדיםזוןמײן
הגדול.שבת

לפרעההײנועבדיםזאג:איךאון
געװעןמירזענעןקנעכט—במצרים

אונ״גאטאוןמצריס,איןפרעהןביי
פוןארױסגעצויגןאונזהאטגאטזער

אוןהאנטשטארקעראמיטדארטן
רערװעןאוןארעם׳אויםגעשטרעקטן

זייןערזאלגעבענטשט—הייליקער
אונזעיארויםגעצױגןנישטװאלט—
מירװאלטןמצרים,פוןעלטערןרע

קינדם״קינאוןקינדעראונזערעאון
פרעהןצופאר׳שקלאפטנעװעןדער

מצרים...אין

גאטמטערדעראזאיצטאון—
דארט;,פוןארויסגעצויגןאונזוהאט

ררײאיבער—אןיאןםי1מירזעגע!
אמ־—יארטויז;טהאלבןאשיט

נליפלעאוןפרײע—בני״חוריןתע
כע...

אעפעסגלאטדאםאיזװאסאון
פאר—ארױםציען״אונזזאל״מען

אןציטמעןװיעסהײםטאויערןדי
דעדאיןפארזונקעןאיזװאםהײזל

גארדארםןאלײןמיראוןבלאטע?״.
״מיט״ארױסציען״יזיךפרװון:ישט

קרעפטן?א״גענע
טארהמנם׳פרעהס,װיפלװייוױי,

שטרײגעבעאם׳היטלערס,קװעמאראס,
אוןטייװאליםנאךאוןנאךאוןינערם
האבןמענטשןפוןגעשטאלטאיןחױת
נארנישטאןדענסטמאלפוןאונז

אוןגעמאטערטנארפארש?לאפט,
מיטמיר.אוןטויט;צוםגעפײני?ט

װייטפוןנעפלצוםגעװענדעטעאױגן
אלץהאבן—עברלעגענדארןװייטן

״ארוים“אונזװעטמעןאזנעהאפט,
ציען"...

דערמחשבות׳ביטערעאלעדיאט
םינסטערןאונזערןםארצארןאוןצער

דרי?ןאוןמוחמײןדורךבליצןגורל׳
װעןאיצט,?ארקאלטןמייןנידער

םוןשטעגןאלעפוןשנײעןװייסעדי
באדעקטהאבןװאנדער״װעגמײן
אבערצוגיין.נישטװילןאוןקאפמײן

שנײקאלטןדעםהאבאיךװעןדאן,
אמעראוןפים,מיינעמיטגעטראטן

דיאונטערגעװארןפארניבטעסשנעל
גאלדענערדערפוןבליקןװארעמע

—מירגלויבט—איךהאביזון.
דעם.װעגןגעטראכםגארנישט

האטהיינו״״עבדיםדעםםון
אומםארליבןמיטןגעצויגןמיראויח

פינדאם—פםחשלסדרגלײכלעכן
מצהכוסות,ארבעפארוױיןקעלדיקע

טאדערכרפם,אוןחרוסתמרור,טיט
דיאוןאויסזעןמלכותדיקןמיטןטע

װאסבאבע׳אוןמאמעלויכסענדיקע
אוןהגדותדיאיבערערנססאזויזיצן

דערװאסװארטכײווארטנאךזאגן
התלחבות.מיםארויסזיעטטאטע

מירזענען?נעכט—הײנועבדים

טוי“ב״אוןפרעהםדיבײגעװען
מיטשלעק»אוןאכזריםאנדערעזענט

װובאפארבםמירהאבןבלוטאונזער
אבערים.אוװמדבר׳אוװלאנד׳׳א

שטענדיקהאבןעבודותאונזעראי!
א“מיסט,קופעאאיןרימענטאװי

חרותגײםטיקעראונזעררױםגעשײנט
העכערמירזענעןקעפםךא—מיט

פײניקער,אונזערעקעגןגעשטאנען

אוןכחגעגעפןאונזהאםדאסאון
דערנער״װענאונזערדורכצוגייןסוט

יאר;.טויזנטערפוןמשךאין

איךביןפרײנטמײנעזעסאירװי

קינ״ריח״ניחוחדיקןפרישןדעםפון
איןפארקראכןװידערדער״נארטן

שטופוןזײנעמיטפארקאלטןדעם
דעטבעם...אומגעװארפענערעם

זיךאוממעגלעךאיזעסאזהפנים,

וועןשבתים״״גרויסעפארצושטעלן
גרויסעררערבראך,גרויםערדער

אישפרייזטצײטןאלעפוןאומגלי?
כרו־פארניכטעטאוןעח־דערבער

האטמענטשהײטריװאסאלץ׳טאל

מיטחרותםוןמשךאיןדעראבערט
קרבנות.גרעםטעדי

דעראזװינטשן,זיךנארלאמיר
טאגדערזייןזאלשבת״״גרויסער

אױסװורוזגרויםערדערװעלכןאין
אוןרוצחיםבאנדעגרויםערזײןמיט

גרויםעזײעראנהויבןזאלןשװינדלער
װעילטדיבאםרײעןװעטװאסמפלה׳

װאסקאשטאר,שרעקלעכןדעטפון
ערד.דערצואיצטיידריקט

יהי
כן!.״

אדפהאועװננ
ערליירימירמיטזאלעראוני?עלד״רה״רעםאױףאיךפאדעררערמיט

אוןטעג.דרײפוןפארלויחאי¡זיךצװישןהאבןמירװאסענין׳דעם■לןען
געגעצװונגען,זייןאיךװעלגענפאל“vpאין—אופןםרידלעכןאאויףי

קאנ״װעלכעםארמיסלען׳ױרידישעאפיציעלעאנצונעמעןװילן׳מײןגען
פאראנטװארםלעכק״ט.ארטיעדעזיךפוןאראפנעםאיךסעקװענצ;

ארץררךמיט

סטחגאטשץסן¡

איבערנעגעבזװערטאטענדירן,קאנעןנישטצוליב
אויחשוך־געשעפטאײנגעצויגענערגוטא

פינא־סוארעז.

47־73*3טע,ל.אדמיניסטראציע:זיחאינפארמירן
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זידקאןהיטמורװעלכעגדגןוריצןאוןראדיא־רדדעם
דײטשלאנדאץאפילואײנדדטןנישט

פארקוטטעסװאםזעלבעדאם

פא-םענםשןאײןםוןצעבןדעםאין
טיטאופןענלעכןאןאויףאםטםירט

;װעאט.גאנצערדער
וױפונקטקען.װעלטגאנצעדי

פוןײערןארוםגעכאפטמענטשאיין
שרעק.אוןהיםטעריקע

פײ-אװיאומגליק,גרויםןאבײ
אאםטזיך?עןשטורעם,אדערער

העילצוזיךכדיאוןפארליר¡,מענטש
םארהערטע,דאםפונקטערטוטפען,

אזויאוןבארארםט.װאלטערװאם
■:veאונזערמיטאיצסעראויךאיז

םדןטיילדעמאקראטישערטשלעך
האבןפירערמערםטעדיװעלט.דער

צוכדיאון—קעפזייערעםארלארן

אנשטאטזייכאפןפייערדאםצעשן
צעש־דימאכןאון—אױל,װאםער

נאךאומגליקםוןקראפטטערונגם

שטארקער.אוןשארםער

דיזענעןטערהװירדיקװיאבער
דערװעןצײט,דעראיןגעשעענישן!

נעענגלאנד,פוןפייערלעשעראלטער
װיארום'לױםטטשעמבערלײן,װיל
טיטפאכעטאוןמעללערגוטערא

דישלעפטאון־—רעגנשירעםזיין
גרעאיזװאםצרהאאי¡ארײןװעלט

דעראין—צוױיטעררערםוןםער
שוזאד-דעםאױףבליצןצײטזעלבער

פײחעליש/נדייטשלאנדפוןחימלצען
טיילגרױסעאאזװייזןװעלכעקען,

—םילטנאך,לעבטםאליןדייטשןפון

פרייה״ט.פאראםילוקעמםטארן

דערפוןאפשרגעהערט.*ירהאט
אם־אירהאמראריא“?״פר״הייטם

אויםגע-אויךאמעריקעאיןדאשר
רעדעשכװאליעםלופטדיאױחכאפט

היטלזגרן?קעגן
געהער־.,,¡נישטזײהאמאיראויב

או״-ןםירארוםאזװיםן,איןמעגט
פוןאױףטעןכאפטנאכםיטאגגער

רעדעײשארפםטעדיצייט,צוצייט
געװאיןנעהאלטןאיזעסװעןװאם

םירעד.נאצישןחיה״שעןדעםקעגען
נישטקומעןרעדעםדאזיקעדיאון
זוימעןגלױבטפלאץ,אנרערקײןפון
שױןאיזעסזעלבסט.דייטשלאנדפון
װימאנאט;,עטלעכעפוןנעשיכטעא

צונאענטאדערדייטשלאנז־אין

אדגא-גוטאזיךגעםינטדײטשלאנד
גיטװעלכעראדיא-םטאנצי׳ע,:יזירטע

נײעספארבאטענעטאגיעדןאיבער

פראפא״אא¡פידטדײטשיצאנד,אין
דיי-דיירופטהיט^ערן,קעגןגאנדע

א.ןדיקטארורקעגןקאסףצוםטשען
םוןארדנונינ״עראפאראגיטירט

םרײהייט.אוןמענטשהייט

דייטש•איןמעןקאןטאגיעדן
ה־ערןאוןראדיאדיאנשטעיצן^אנר

פרײ־״די—מעאדונגגעהיימעדי

רעדט״.ראריאהייטס

ראדיאאנטי-נאצידאזיקעדיאון
אר.ייסריער־זײענעאוןהיטי^ערן^יגט
זייאהבײנער.דיאיןשטארקפער

דערטיטהעיצפן.נארנישטזיךקענען
דײטשצאנרװאסטעכנייז,גאנצער

דא־נאצישעדיזיךהענעןפארמאגט,

געבן.ניטעצהקײן׳דיא-אינזשיניערן
ראדיא־כזיאדיאיבערצורײםןאזויװי

רעװאיצוציא׳נעהײטערדערםון*יעס
נערער

דעדפאר.איזדאםסטאנציע.

סטאנציעדיװאםםאאיעדעסײי״צ
רע־אוןנאכריבטן'אירעאיבערגיט

אנדעראןמאאא^עזימע^רעטדעס׳
קענעןזיװעייסעןװאנעןפוןנומער

זיךדעיהערטמינוט5יעדעהער¡.
מןז;דעטװאסשטימעגעהײטעדאס

טי״ט5און—ראדיא״״פרייהײט
:¡■ל׳יאואוןםיצאזויאויןושפעטער,

בײמינוטפאריעדעאון^אסיקאם.
גע־ױיאזאזויכװא^יעם,דיז״טען

ניטזא^ןאינזשעניערןנאצידישיקט
אוןוווװיסןנישטזײקענעןז”1׳

פראפאגאגי־עדינוטערװעאכןאיײי
זײותןוױי?װערן.געהערטײעט

דעפא-*,הז״קענעןװיםן״װאיצט!

צ,-.איןגערײשאשאפןנוםערזע^בן
פ,־ןמעלדונגע!״״פרײהײםדי׳טטערן

נרופע.רעװא^וציאנערערדער

:״צטדאכקעכעןנאציסדיאיער
ראדיא׳״פרײהײטםדיאחבאוױיזן.

האם-איןפרײהייטפוןגרוסןברענגט
:א-איןאופןגעװאגטןאאויףנונגען

צי-^אנר.

הטאנ-ראדיאדאזיקעדיאטאון
דעויטא-אװיםיטבא?,אװיאיזציע

דעי־א,זדערש^אגענערדערצונונג

דײטשיצאנדאיןאזװע?ט,שראקענער
—אדעױ?עבעדיקעראנאךקאאפט

א-י!זמןכלמען״—-זאגטװיאון
האפנונגדיאיז—זיךרירטאבר
פארלאר¡.נישטנאך

נאך?עבטפאי^קדײטשןאיןאון
שראגטעםאד־גר.אייןװימערעפעם

טענטשלעכערדעראויךדעםאיןנאך
מי־קראוןהיט^ערןטרעפןצוגעפיל

פירונ•אוממענטשלעכעזיינעקירן
אומצו-גרויםעדיארויםוױיזןאוןגען

ם.רעזשװילר,זײ¡מיטםרידנהײט

דייטשיאנדאיבערארוטגייען
פוןװיצז.שפיציקעבייםנרעאיצט

נ־עןדעיצײרטצוױיטןאיןאויעראײן
או¡געשיכטעשטרעפנדעדיאיבער

פארנישטאפי^וזיךשרעקטטען
װא̂םעאגער.קאנצענטראציעדעם

״כאפמ׳‘געםטאפאדיאויבדראט,
אנטי־היטאןדערצײ^נדי?עטיצן

װיץ.?ער

*#*

הײזלדעראוןהיטלער

װעג¡װיץאזאאיצטארוםגײט

היט^ערן.

זענעןהייז5אןאוןהונטאןקו,א
זייוױיאדײטשלאנד׳פיזאגס^אפן

מעופאריצײדןגעקענטנישטהאבן
יא.פאראנאךשטיק.נאצישעדי

םאר-זיךזײהאבןפרעמר,דעראי;
אװעקאיזערשטעדיאהיים.בענקט

די
גע-נישטי5אנגאבערהאטעםקו.

cvצוריק.געקומעןאיזזיאיןדויערט
ער-קודיהאט—אוטטעג^עך״איז

דיסעי5קןװי^ןנאציםדי—ק5ערט,
שעה.הא^בעיעדעבהטות

אויךפאסירטהאטזע^יעראם

דערקצערט■ערהאט—הונטדעם
כיטהיינטדייטשלאנראיןכ״קען—

צעבן.

ילעצטערדעראװעקאיזאייז^דער

היינטזיך^עבטעסװיאױסגעפינען
דײטש^אנר.אין

דארטןאבערשויןאיזאייז^דער
געמאבטאיםהאטמעןםארב^יבן.

״םירער,‘.אםאר

מע¡משעכאס?#{װאקיע-או¡שפאגיע
ארויס•געמוזטהאטנאצי־פרעםערי

̂װקטזיװיפאקטן,טערטיטקומען
דער־האנןװיצןדימײ>צגעװאקט,

זיךהאטעסװימערערסךאצײ?ט
גע^וינט.

איצסדגנעןנאצי־דײטש^אנדאין
נישטצײטונגען,טויזנטדרײפאראן

אלעאבערװײניפער.נישטא,־¡מער
םוןדחקדעראוגטערטאנצןטוזן

קענע¡װ$רטאײנןפייןהיט^עריזם.
מײנונגאייגענעקייןשרײבן.ניטזיי

דערפאראויסדריק¡.נישטזייטארן
דיאטאזנאריכטעט,װערטאבער

רעדענדיקעדיפה׳/שבע5״צייטונג

אינטע־זײעראוןזײעראיזצ״טונג,
רעםאנט.

רידריפןװיצןשנײדענדיפעדורך
אויםמאםןדייטשעאומצופרידענע

אומצו-זײערפארביטערטקײט,זייער

פראטעסט.אוןפרידענהייט

אזאלץ,טןעןנאצי-אגענטןדיאון
פארשפרייט],נישטזיךזא^ןװיצןדי

הע5ם;.גארנישטזייקאןעסאבער
אזויגעשעעניש,װיכטיקעאפאםירס

װיץ,שארפעראבא^דגעשאפןװערט
אי■שנע5בליץזיךפארשפרײטװאם
אויויפאראןזענעןקוניםילאנד.כערן
דעראוןמיליאנען,דיאיןםחורהדער

אאכט.אוןזיךשושקעטעו5ם

געהאילטןהאטהיטילערװינאכדעם
װע-רעדעםבארימטעסרויעריק׳וויינע

דייטש־איןזיךהאט—״פרידן״נען
װיץ:םאי^גנדערפארשפרייט^אנד

רעדעהיטלערס
מיטװידערשויןשמעקטעס—

דייטש.איי¡א¡זיךרוםט—ט?חטה

;י¡;פרעגט—טײנטטו¿—װאם
צװייסער,דער¡$

—
שוי¡האטפירעראונזערא׳

פרידן״.װעגןגערערטװידער

עקאדערװעגןװיץאאיזאטאח
וױנאצי.?אנד.אין?אגענאםישער

נענוגנאציםדינישטהאבןבאװוםט״
געב¡זיךזײמוזןפרארופטן,אײגענע

טאט¿־פינםטיצעכעשאםןאוןעצהא
םוןטעםאאפטהאבןװאםריאי5ן,

דערצוש^אג¡אוןנוט-גוטספייט
פרא־"געמאכטע״דאזיקעדיגאל.

נא-דעםמיטבאצײכנטװער¡ךוקטן,
״ערזעץ׳,!מען

םא̂-אייטשלאנראי¡ארוםגייט
דעם:װעגןװיץגנדער

ערזאץ.׳

\
גע־נישטמערשויןהאטדייטשא

עראוןצרותזיינעפארטראגןקאנט
זעי^בסט-כאגײןצובאש^אסןהאט

םויזן־קעסטע^עאערקויפטמארד.

אײןמיטאראפעסשילינגטאוןגיםט
ס״איזנישט.העאםטעםאבערטא>?.

הענגטאוןשטריפאערכאפטערזאץ!
אי־גצײךשטריקדערזיךרייםטזיך.
אאויףערפא^טערזאץ¡—בער

שטורם־טרו-אצזצונײטאוןפ^אן
היט-צו״טויטאוים:שרײטאוןפער

זיכערערװעטעהמײנטדא1?ערן״!
ערשטװערן.דערשאסןאוןארעסטירט

אװעקאיםגייטטרופערשטורעםדער

איןםודאאייןרוימטאוןזײטאאויף

עטי־פארזיכטיק,זיי״בעםעראױער:

דערהעח״!נארקעןצעו
איזטרופערשטורעםדעראפיי^ו

גערו־אזוידעראיזדערװײ^ערזאץ!

געװארןזע^בסטמערדערםענער
צוװיילןדעראוןהונגעריק,שהארק

איזאויפגעװאכט.איםאיןהאט»5עבן
כאש-אוןרעםטאראןאאיןארײן׳ער

שעהאמא^צייט.ריכטיקןאטע>5ט
דערטויט.געװעזןעראיזשפעטער

ערזאץ.געװעןאויךאיזמא׳^צייט

ארוםגייטעםאזוױץ,אזאאט

טעדעררעדטדײטשהאנד,איןברייט
צײטונג.אאיןעריטאריעלסצעןװי

צוםךקײןנישטזײ״קאסטן״אדן
נאצי-רעגירונג,דיאון,פארשפרײטן.

ארײ1.אירטרעפ¡זײשארףװיפי?ט

אפי-שויןאיז״^נםטאפא״,דעראין
מאסםיןאגעװארןאויסגעארבעט>צו

דיפארבאשמראפטמעןװעלכערמיט
פארמעןפריגטאמװײניגםטינםיוױצן.

גארנישטגעװײנילעכן,אדערצײלן
קאנצעגטרא-מאנאט6װיץ,שארפ¡

אזע^כעגענוגםאראןאיזלאגער.ציע
פאר-זײנעןװע?כעבאשטראפטע,

ריב1אאויףטורמעס.דיאיןשפארט
מעןזאגטמיצאעראנטי-נאציטיקן

א:ויװײםטער—ד״טשלאנדאין
אפ-געקענטװא5טעראזװיצן״םיא

קאנצענטרא־אין^עבןגאנץזייןזיצן

?אגעד.ציע

פאראאיצטברענגעןמירװי?ן
מוםטערןאנדערן.נאכןאײנעםװיצן,

װאםנאז־^ען,דיפוןשפי^קעס,דיפון
נאצי-דעראיןאריינגעשטאכןװערן

•!|יעסטיע.

ר>ר<«וןהונטר>ר

שםורמער

ק•׳¡געקוטעןאיזאויםלענדעראן
זי,מיטטיטגעבראכטאו]בערעין,

צװייטודעםאויףהונט.טייעחזיין
אגעפונעןהונטדעםערהאטטאג

גערופוהאטאױםהענדערדערטויטן.

האטװעלכערהונט׳צוםדאקטערא

אויפהאטהונטדעראזאויםגעפונען

המ¡מיטצוזאמעןם>ייש,געגעםן
שטורטער1׳.״דערצײטונגשטרײכערם

גיפטיקעדאםקעןהונטקײןאפילו
האם—פאררײעןנישטב>עט^

אויםגערופ].אוים^ענדערדער

זײעואיזװאםװיץאנדעראן

פאיצגנדער:איזזפארשפרײט

I

צרוחאוץשזענעןדענטיםטן

צאןריזיינעןדײששעאנדאין
רעאיזראםצרות.אויהז־אקטוירים

טוי׳דאסטארקײנערװײ?פאר׳

עפענען.נישט

היטאערקריטיקירןװיצןםךא
ביזנעס.דיפוןיידןייבאזייטיקןפאר

פא5דעםװעגןדערציילטװערט
נענדעם:

טײ־טעפלעךלינקע,
<

הא־פינאנץ־מיניםטערנאצישערדער

אהיטאערן,איבערצײגןפרובירט
אלבאזיימיקןצוניטזיר?וייטעס

צוזאגיאימפעריאליסםישעפוןוהןופדעו
קאנפערענץ.אראביש־ענגליש־ײדישערדעראתם

V
װיצ¡ריםוןאײנעאיזדאםאט

מוי̂צוטויצםוןארוםגייעןװאם
דײטש^אנד.איצטיקןאין

אינםארמירטערנוטזײערדער

דערשיינטװעיצכער״קען״,זשורנא^

זיויגיטאוןאמעריר,עאין
פראגן.פאציטישעמיטספעציעיצ״^פ

װיצ|אנטי-נאצידיאזערקאערט,

כאראקטער׳ערנםטןזײעראטראגן
דײטשעדאסדרמןטזייהרך
דאדיאטאוןפראטעםט.איראוים
װיאפי^ושטארקערזענעןװיצןזיקע

ײי־דורךדיצײטונג.קעמםערישעא
־נאצדיאיזשטעכװערט^עךאוןצען

ארויס•־געצוװנגעןאםטמא^רעגירונג

איןבאריכטןאזעאכעמיטצוקוםען
ייװאאטאנרערשװאספרעםע,איר
געטאן.נישטעס

—װיבטיגעםעםעםפאםירט

ײ״ז׳אצירהו^יחצואןג5ײךרויבט
זיבעטערדעראיןביזדעראאנגטװאם

סע־אװישטארקשנײדטאוןריפ,
םער.

בי-גארםי?ןגעמוזטזיךהאכןעם
װעלכעפא>5יטיקער,ײדישעדיטער

צריידישןפוןפארטרעטער,אילםהאבן
ענגיציש־ארא,דיאיןאנטיילגעמטען

לאנאיןםארהאנרלונגעןביש-ײרישע
פאלעסטינע-דירעגולירןװעגןרא1

ענגלענדערדיאזװיםנדיה,פראגע.

איזעםװעלכעאויחיענעעםזענען

ארבעטזײעריאח-לאענעבויטגעװען

אירארוםפאליטיקזײעראוןא״יאין
זי-םארטרעטערײדישעדיהאבן—

װ#אומהיימלעכעאיבערגעלעבטכער
אויסזייאיזעםװולאנז־אן,איןבען

שאװעגןםארשלאן¡הערןצו;עקומען
דאסװאםמלוכה,אראבישעאן״פען

ישוביידישןדעםאיגערגעבןמיינט

עםענ-די'אראבישעםוןהענטדיאין
מער״זייערטיטװעלןװעלכעדיס,

נארארערבאשרענקעןלאנדאיןתייט

אוןעטיגראציעײדישעדיאפשאםן
פוןדייעקזיטטענץאײנשרומפןבכלל

ישוב.ײדישן

פארזענע¡פארשלאגןעעלישעדי
געװע¡פארטרעטערצױניםטישעױי

אגעװעןאיזדאסװיקקירלעכע,נאמת
זעעבםט.באגײ¡או¡נעמע¡צו,יאט

איזװאםאלץאיבערריים¡צומארד.
אוןמאטערנישאוןמיםילאזויטיט
געש;¿קאפיטאלןריזיקעאזעלכעמיט

עטלעכעםוןמשךאי¡געװאחפען
דיפאראיזנאטיילעך,יאר.צענדליק

געבליב,נישטםארטרעטערײדישע

?אנ•דיםארלאז¡װיװענאנדערסײן
זיךארויםזאגנדיקלאנראןאיןפערענץ

באגרע.פראיעקטירטעדיכעגןשארח
צונארנישטציל¡װאסנעצונגען,

פאלעםטינעאיןייחדיםארװאנרלען
נארמינדערהייט,שטענדיקעראאין

בײװאםאלאפארזײמאכןצואױך
רי

אראיער.

טיטענגלאגרדאהאטבולטאױי
פאואיראנטפלע?טפארשלאג¡אירע

עקלהאפטעדיאוןפרצוףרעטערישן

איןייר¡דיטיטשפילטזיװאםראל,
rVBגרעםטערידאם—פאלעםטינע

פארגע■נישטעםזיוהאבןסיטיםטן
ארויםקו-(מעטענגלאנדאזשטעלט,

אוןאפןאזויפלענעראירעמיטמען
אזוי

קײ•ביישויןאיזהײנטםרעך.

מעןאזדי־אילוזיע,מערנישטאנעם
װעראוןענגלאנר.אויחבויעןקאן

איליזיעאזאהאבןגעקאנטנאךהאט
■טינכען?נאך

דורכצו-זוכןאיצטװעטענגלאנד

דיקטיחאינטערעםןאירעאוםן.נעם
פיחצואימפעריעבריטישערדער
ארא,דערמביחניפהפוןפאליטיהא

עג;*װילאראבערדיװעלט.בישער
שונאיםקיי¡םארהאבןנישטלאנד

טיטאון—מלחמהאפוןפאלאי¡
די

ענגלענדער,כיטרעדיגלויבןײדן׳

האנישט״טראבל״םךקײ¡זייװעלן
האנדלעןאזויװעטעעלאנדאזבען.
אאוןריכטןגעמעגטזיךמעןהאט
איראויךזםארלאזןזיךוױיני?ערביםל
¡לעבןװעגןזיךהאנדלטעםװעןחסר,

דארפן!װאםמענט׳טן,טויזנטערפון
צװישןנישטלעבן;זײערפירןדאך

אראבער.צװישןנארענגלענדער,

פאלעםאיןבאםעלקערונגײדישעדי
גרויסןאפאראיצטשטייטטינע

אפירןטעןטוזזײטאייןםוןנםױן.
אומטריי.דערבײלעבןפארןקאמף

װעלט-פאלי-מינכענערדיפוןהייט
זייטצװײטערדערםוןאוןטיקער

דעםאויצאוןמילדןודעםאויםשטײ¡
אראבער.דיטצדאנגריו?ארגאגיזירט¡

מיט(ארײננאחזיךלאז¡לעצטעדי
מלוכה-אדמי־אייגענערא¡םוןצוזאג

פילמיטזיךגרייסןאוןניםטראציע
מאטענטדעםצוצויאג¡רציחהמער

״מלוכהשאםט׳,.זייערפון

ענגלישעדימוזצדײדישןדעםבײ
אוןפארביטערוגגארױםרופןפאליטי?

מאסאזעלכעאויךזיךגעפינעןעס
אויזיךאיבערהאנטראלדיפארליח

זואסמיטלעןאזעלכעצוזיךנעמען
גרעםטעדיברענגעןצועלולזענען
געט•שװעראויךאזוידיאױףצרות

:ישטישראל.אר׳ואיןײדןראפענע
יע״פוןמוזמיטלאלסטערארינאר

װעפאראורט״לטמענשןערלעכןדען
אגװענחפוןפאלדעםאיןנאררען,
װערןעסקאןפאלעםטינעיאיןאים

ייישרפהאםוןפ״עראויפןאויל
געזײעראפיראט¡װעלןעסװעלכער

פרןגעשעפטבאװוסטערדעד

Sastres
״אר(םפארד״פדיער

aHe Donceles No. 89

Despacho 23

i ric. 2-93 54

ME ICO, D. F.

פוןאויםוואלגרויסןאלאגעראויפןשטענדיקהאט
לעצטעאוןשטאפןבעסטעדיפוןמענער־אנצוגער,

מאדעלן.

מאםן.אלעפוןמאנטלעןאוןקינרער־אנצוגעך
באדינגונגען.גוטעספעציעלאבאנערןפאר

אכטונגמיט

ל.י.
לעװענטאל.

ובאהאלטעאאויףפ^עגעראירעפירןסוןםא>אין]m»דאסאיזאזױ

התונהדערצו_פאמיליעאוןגאלדבערגמ.ה״דעם

גליײ,.פ*למירוױנטשןטאכטערזײערפרן

פאמ.אוןלעװענטאלי.ל.

*>^^Ai»S^iVNA^iV\^^A<VWWWVW\^VWWWSlNiVWWWWWVWWyVWWWWS»V

פאליטיקע,טינכענערדים״כןעכטםן

■viאײנציהעריעפענרים.דיםייאח

זי׳.װאלטןגעװירבלאזאםוןליטענע
פ,,מאסן״דישעאוןאראבישעדי

זיװעןצייטדעראיןדאםאח^אני•
viאין:ארקוטע¡קאןוװילזיי]ער

צװיפארשטענדיהונגאםוןזולטאט

זײ.שען

או,װוילזייזפוןשטאנטפונהטםונם
װימעראיצםעסאיזלעבןפרידלעכן

עגאזנויטיק,פריעראיזנישטװען

צװיפארשטענדיהונגאצוהומעןזאל

װאלדאםאראבער.אוןיידן׳טעז

פאראוןגרעםטערדעראויךגעװען
לאנ•דיפוןאין'פניםפאטשדינטער

ראנער
פאר•אזאאויבמינכעניקעם.

קו-צושטאנדנישטװעטשטענרינןוע

צערייצ-גװאלדיקערדערצוליבמען

בייד;צװישןהערשסװאםטקייט
מעגאהאכןענגלאנדװעטצדרים,

פאליטי;.אירדורכצופיחלעכקײט

צד.אײןפוןנארנישטשאדןצום
ריפאראנהויבןזיךמעטלעבןשמער

ענייד;,יטויזנטהונדערטםירקנאפע

גרעגעגארנישטאויךאבערװעט

אראבער.דיפארזײן

דערי-איזדאםשאדאפארװאם

קיי(גאציאנא?יטטישעדיװאםגער׳

פע?-קרובישעצװייפחרענשאפס¡

בריטירעשאגיב¡קלר

אי!טיףאײנצובײםןזיךקײבשע¡
צװיירעםאײנערכרילײבער,זײערע

וױיטיק.זיךפארשאם¡צוסען

טועענגיאנרזיךאיז—ראךאון
פאליסיקפאררעטערישעראירמיס

פרײנסקײןפאראראבערדיװעטזי
װעטעמיצעראויבנאך.האבןנישט

מלחםה-שטורע.אפזןפאלאיןזײ

ענגלאנ,זײװעלןמערעפעםצוזאגן
אי,מאםןײדישעדיאוןפארראםן.

שפי/כיטרעאירװעלןפאלעפסינע

געדענ-װעלןזײגעדענקען.גוטאויך
מאם¡װעןטעגריאיןגראדאזקע;,

דיאיןגעקלאפטהאבןפליטיםײדישע
—לענדערםארשידענעםוןטויערן

צוגעמאכגשטארקערענגלאנרהאט

זיװעלכעפאלעםטינע,פוןטויערןדי
ײו־ן.פארהײםאפארצוגעזאגטהאט

שויןאלזנמעןפאראיצטװעטעם
עםװערטאםארװאםװערן,קלאר

אוןציזאגןאימפעריאליססישעהאבן
אױףפארלאזןזיךקאןטעןװייניקװי

זײ.

איהס.

זע-ע¡ייחמײלביזגעם/פו¡.ריייר¡
עו'א.¡גיןג/*ם־>ײט.פייאיגםטערי

i !־אטבא)1יי1¡צו*jVüü»iíüjiיך
פאקט¡«¡יט

מיטטיניםטערפינאנץרערגייט

אם,?וארישעראאץאר״¡היטלער¡

טײ-לאפם.לינקעאויףפרעגטאון

א1זײקוקטאריערריינערדער
אי¡קיינטאלהאטערפארוװנדערט.

ליל־קײ¡פחגעהערטנישטלעבן.יין

-ví.וטײ-קאפם

ארישצוױיטןאאיןארײןזײג״ען
עס׳זעלבערדערװירעראון..עשעפט,

א־םי1געהערטנישטקײנמאלטפער:
זאך.זא

זײןמיטהיטלעראיזענד^עךביז
ײדישעראאיןארײןטיניםטער

םײ־לינהעאויחפרעגןזײאון.ןראם

לאפס.

גלייךברענגטםוחריידישערדער
טיי-טעפ-פוןםעטשײנעםאארוים

סחורה.זייןרימעןאןהויבטאון,'עך

—שײןסאקעזײנעןזײיע׳

א־הימלער,איבעראיםאים^קאגט

טיי־לינקעהאבןדארפןמיר:ער

^אפס.

עױװערטעם,דערהערטײרדער

דזשעגטלמען-אה,באגייסטערט.גאר

איױגליקלעךװיגארנישטװײסטאיר
איךהאבפריגאנץהיינטערשטזייט.

פוןטראנםפארטגאנצןאערהאלטן
אוים-אןידאםאיזטיי-קאפם,לינקע

גייטיידדעראוןמעלט.דעראיןנאם

בי>זײןפוןצימערצוױיטןאיןאװעק

אזויטײ־קאפס,דיאויםדרײטנעם,

לינקס,אויויזייןזאלןהענטלעךדיאז

סעט.זעלבןדעםארײןברענגטאון

צ,ם־י-אפינאנץ-מיניסטער,דער

זײגייעןבײדעאוןבאצאלטרענער,
אװעק.

אפזיךרוםטדרויםן,איןשוין
װאשנו׳היטלערן:צומיניסטערדער

יידישעדיזײנעןפירער,זאגסטו,
קליגער?!נישט:יזגעםלײט

מײנ-װאסענטםערט:היטלעראון

זײןבלויזם״איזקליגער?עפעסשטו
אארײנגעקראגןהאםערװאםי.ליק«

טיי־קאפם.לינקעםוןשראנםפארט

גע-װערןװי>ןדעשמיסאסאון

אימאל.אײןמיטהאזןצװיי:אפט

באזייןפארהיטלערןקריטיקירספען
איביזנעם-לײט,ײדישעצוציאונג

איז.ערחכםאפארװאםװייזט,מען

ײ,־ןםוןבאזייטיקונגדערװעגן
דייטשראנד,אי¡לעבןעפנטלעכןפרן

איזחזניםאוןרבניםציפרעגטװאס
יידישע.זײןצוערלויבט

אוןנאצי־גערעכסיקײט,דערװעגן
װערטאױםגעטילט,װערטזיאזויװי

נאצי-ריכדערװיאזויאזרערצײלט,

באששקײןגעפונעןנישטהאטטער

םאװערטאנגעקלאלטן,קעגןװײזן

פריזא¡.יארצוױיבלויזגעגעבן

היט-װאסראדיא-רערעס,דיאון

א,אםארשפרײטװערטהאלטלער

זויץ:

פילסטו¿אזויװי—
שויןהאבאיךשוין!בעסער—

ראריא.דיפארדרייט

דערא1וױיזטזויצן׳אלעדיאט
שטא־קאויףרײצן״קען״.זשורנאל

די
דורכגעפירטאיזעםנאצי-םירער.

ק״:גןגעזעץפפעציעלעראגעװאח
נאצי-̂הדןאנדערעאוןגעבעלםזײ.

װערעדעםםפעציעלעגעהאלטןהאבן

אסאזאנגעװיזן,האבןאוןדעםגען
גע;עד-דיאונטערגראבןװיצןדי

עםאזמ״זאגט,מיינונג.שאפטלעכע

גע-א,־יךאלײ¡געבעקם¡װעגןזיינען

אײאוןװיצן.בײםנרעגעװארןמאכט
וערגעבעלסאזמען,רערציילטנעם

גיפאזײנערבייהאטנאצי-הונט

מ,ילדאשצעעפנטאזוירעדעםיקער
געטאןביםאזיךאלײןהאטעראז

אויער.אין

שװעדעראונטער—אזויאטאון
—היטלעריזםםוןב״טשרער

םוןפראטעםטדערדורךזיךשלאגט
דײטש-בעםערןפוןטײלגרויםןא

שטעכיקערדעראוןראדיאדי?אנד.

באנוצסשטארי¡װערןבײדע—װיץ

אוןלאנדאײגןזײןאיןהיטלערן'קעגן
אוןװאפן,שטארקעראזיינעןבײרע

אויפןליכטשטראלאאר״זברענגען
הימל.פינםטער¡
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םעקסיקעאיןלעבןפאליטישעדאס

V

געטאאיזװעלזםיר
ג״זודעם

זענעןװעלעכעװערטער,פאו־אן
געענדערטעראנלאצייט,דערטיט

זייאפגעשט^רכ¡,'?עבן,פוןתכאים
בדרךבאװײזןצוזיך¡$צוריקהויכן
זיי.נארייטאײגניטלעכערדערסשל.

נישם.מערעקזיםטירטערער

איןהאטװערטערואזילעדיצו

גע—כעהערטיארןלאננעפוןמשך
טא.

יארהונרערטזעכצנטןאיןגעבױרן
חרפה-ראזילעםריהאװענעריל,אי¡

שאר•דיאנגענומעןדערשײנוגגדילע

אפדייטשלאנד.איןפארמעןפםטע
כארימטעדאםנאם¡.געשלאםענע

-P”דיאפגעשניטןהאטװאססויער

פעםטאװנס7שטאט.דערפוןגאם
נישסזיךטארקייגערפארשלאםן.

װארטן.שסראפןהארבעארױםלריג].

שמוענגע,איןפאללאזיךשםילט
נישםטארןהייזערדיוװגאםן,ציקע

איןװאלסטמע;געבויט.הויךצוזייז
ארוים־װעגןמעןטרוימטטיף;דער

זיךבונטעװעטגעט$.פוןזיךרײסן
טויעוי•רעםקעגןילוםױננ

גרעםריאפשראיזילעבןײדישןאין
גע־דערװעןגעשען,רעױאלוציעסע

געװארן.צעשמעטערטאיזסא-טױער

װעלט.דעראיןגאנגרער

א!בלוט־הינט,פאדער¡אוןחלוטען
איינםי־לאטעגעלעדיאױךזאלטען

רען.

נאצי-לולטור״נייע״די
נאךװעט.

צופראצעםן,עלילת-דבצולערניין

כשוח־םא־משפטןםכשםות,כרענע¡
כער.

מיטל־לולטור.אפוןאונטערגאנג

דידזשתגלי.אװערטאייראפע

דאךזיךהאטפאנטאזיעךרײםמםטע
איירא-אזפארשטעלן,געלענטנישט

אויםװילחאןאבאקומעןװעטפע
זעז•

ניטנעטאםוןשאט¡דערװעטצי

דערםוןנעוױסןדעםאױפטרייםלען
טשעמבערלענסדיפוןנישסוועלט?

םאראיז״נעוױסן״זײערדעלאריערם

לאנדא־אוןפאריזערריצוקנעכטעט
געװערטגעוױםןזייערבערזעם.נ?גר

באנלנאאוןפאפירןװערטמיטוןויגן
טען.

נאךפאראןדאךאיזעם—אבער
זיךרײםטװעלכעלולטור-װעלט,א

דאךזענעןעסמארגן;נייעםאצו
זשא-םוןשפורןדיפארוױשטנישט

עםםראנקרייך?איןזאלאאוןו!עם
מאנענדי-דיערגעץנאךראךסליעט

בעבעלארןליבקנעכטפוןשטיםקע
ציד״טשלאנד.אונטערערדישן^ין .אמאליקןפוןבילדדאס—און

דערװאכן?נישטעםו1עטיבא-אונזעראיןגעלעבםהאטנעטא
שטיקאװיקאשמאר,אװיוװםטזיין

וחגגןנעזאגטעדותהאטװאסרישך,
רשמוראדיקערװעגןפארװילדערונג,

געטא-שעפער.דיםוןעות

געש-דאסאויףטויכסאסאו.ן
אנגעםערקטזענעןבערליןאי;פענסט.
סראציקייט.נישט;^וזזיךנ:ארןיידןןװגאס!<געוןארן

גיין!נישטמגטאאין״עלזמיר¿עםװוינען.פשיטאאאוןבאוױיזן

קעפױנרגןלאםיר

אלײן?מאםןיידישעדי—אבער:
Y

זײןעסקען—מארגןדא,—חײנט

שמידןמוזמעןלאנד.אנדעראןאין
שטאלןסוזמעןוױלן,אייגענעסלעש

•—װידערשטאנרעקשנות.דיטאכן

איןלעבןפ«?יטישעגאנצעד#!ם
חדשיםפ$רלעצטעדיאיןםעקםיקע

װאל-דערםוןצייבןאונטעחשטייט
פאר־קאנדידאטאםארקאספאגיע

םעלןעםפרעזידענמ.םוןאםטאויפן
טע>צוםיארצװײקנאפעטאקענאך

דארףקאררענאסװעקכןאיןםין

א־—מלוכהדערםוןבראשש׳טײן

איזסאשינעריעפאליטישעדיכער

זיאוןגאננ.םולןאיןלאנכםוןשוין
םארםרעטעדא״אויםפארטיטן״דארו'

םאח1940*46פוןפעריאדאויפן
פרעזידענט.

װאל-קאמףדערדאדויערטפארװאס.
לאנג?אזויפרעזידעכסן*אמטארום

אזויאנגעהױבןערװערטפארװאם
זיךרײםןכוחותםאראװאספרי?

אװיילןבייםתוקאאויםדחקצום
אין—קארדענאם?םדןפארטרעטער

פאזיךאינטערעסאנטזײןװעםדעם
נאנדערצוקלײבן.

מי-ראםאיזיארןפריערדיהעאין

געװעןמאל-קאמו¡אזאאיןזיר'שען
לע-א״מאכןםוןפראגעאדורכאוים

כען״

אוןײאל-קאמפאניעדערארום
רע-אמיטעװענטועלפארזארגן׳ויד

איזהײנטאיר.נארגױרנגם-פאסטן

אאזוי,אויךםייאוױױנאךעם
רידאםמאאשייזאיזעיקרדערבער

נישטאדערא״נשטעקונגפאליטישע
קאנדיראט.םוןאיינשטעקונג

אםעקסיקעאיזי$חלעצטעדי
םיטזיך_װארפ¡?רײזןאעעוװ?אנד

װעגןפראזן'פראח׳דעװאלוציאנערע
נערעכטי״טאציאהעראו¡פרייתיים

בע-אאוןפאטערלאנד.װעגן.קייט,
נע־װער¡—פא?קפארן>עב¡םער

אויףרעאקציערערפוןװארםן.אױך
זײכאטשװאגשאל,פאליטישערןרער

אמתפוןאױסנעהויצטזײבײזענען

איזמעקםיקעאויפריכטיקייט.און

אויו־!יךבאזירםװ#{ס?אנדאאויך
פרײהײט־לאזונ־מימאוןםרײערא

?אנםטיטו-אויםגעפלאנטערטערגען
אויםנישטאוןיאװערטװעלכעציע,

דעםמעגלעכהייטאניטאוןגעפירט
איינציפערדערזײןצופרעזידענט

סלובה־פאליטיה,רערפוןבאשטימער

פרעזי-דערטא?עאיזאלץ.זייןצו
רערמיטאןפירטזואםדער,דענט

זיי¡לויטאױסזיפירםאוןפאליטיה
געהערי-דיזיךצוסלײבנריהאײנזען,

מיטארכעטער.ריקע

עק•דערפוןשעףפוןפולמאכטןדי
זעלבסהערשעכמעטזענען'זעקוטױוע

פא־געקאנטעםהאסדערפאררישע.

פא־|קאנםערװאטױועראזאאזםיר;,

;יי׳¿אקץאױ¡*,שװיטע¡געאפי?ןעררעגירונגפ-פארטײי
נא-אוןצוזאטענשטעלאירענדערט

געלע-יערערבײדערקלערטערטע¡.

אויהאי-נישםװעטעראזגענהייט,

פרעזידע>ט-דיאויףדרוקקײןבען

•שטילזאלםעןניששװילערמא>ן.

אפאזיציארירעפרעםיעםרורךםאב¡
אוןנראבאיםאטאקירןװעעכענערן-

כישטאפילוהאטער—ברוטאל

אויפשטענרעםזאלמעןא1געװאלט,

דערשיםן.םעדיאנענעראלדיקן

נאזײ1איןװימנהגים,דיאטאין
אינטערנאציאנאלעך.אוןציאנאלער

אוניקוםאןהארדענאםאױפאליטיק
אלעטע¡רעפבײפרעױדענט.אפו¡
רװ-װאסנישט,וװנדערp״iעםאיז
דיזאלהערשאםטזייןאוגטער¡קא

פרעזי-אאויג^פארװאל־קאמפאניע

איזזיוױשטורמישעאזאזייןדענם

איצט.

Iי
קארדענאםנאךרארףיארצוױי

אימפעטדעםבייאטט.זייןאנוזאלט¡

װעל-טיסדעצירירל״מדערמיטאון

מאנאךערm—האנדלטערבער
פ$-רעראיןאיבעראשונגעןםילנען

אןעקאנ#{מיק.דעראיןוױליסיק
זיךװאלטקארענץזיקװעןספק׳

קהאםמאדרירפוןםאלןדאם
דעדפוןהערצערדיאי;שניסטים¡

נישטמענטשהייםליבנדערפר״הײט

טיטגעשעןװאלטדאםװעןגעטאכט.
תעלרידעדװעןדאןצורי?,צײסא

אוטפאר■ג*,־ר>;סה־פיגםסערעררערן;
מיידלעך.

פר״. צוױש¡קאמףה״ליקערדער■
שפאניעאי¡קנעכמשאםטאוןהייט
פאזעלעצטערזייןאיןליידערהאט

איזפא?סדער—פאררעטער
אײנער.

רעפובקי^אגיש!אי¡צרריםאעע
רע.דערשוקר.טייהזײערטראג¡גער

אי,רעטא׳ןדאטיעדיאזאיזזױ,טאס
אקיגטאייראפע

אוצעשסעסערטע,
פו¡מענטשהײטליבנרעפרייהײטירי

אמיסאד.־םזיךטראגטװע?טדער

אראפגע•אןמיסהארץ,אי1וױיטיק
שאדימרױמפירןעםאדןהאפלאזטער

ש?עװאםפינםטערלינגען,און,כאלע¡

חושכטיפן,צוםצוריקװעלסדיפען

מיטלטלטער.דיקען

פריצײטיקאיצטנאךאױאמאדי
אפשאצונגע¡אויספירלעכעמאכןצו

א־זעשװאסדעם׳װעג;אויספיחאון

גראראבערשפאכיע.איןפארגעקומען

בלוטר^םנאךטריפטעסוועןאיצט

וועןםאלקם-קערפער,שפאניש;םו;
זענעןהיטלעראוןמוםאליניפראנקא,

—כוםבלויטיקןםוןפארשיכורט
זענע,

1פארקעפדיפויגןלאמיראיצטגראד

װאסמאןאנאטען,מיט¡אןיך!,זײךפערזא¡,מעןװאלטםארענריקט,שויז
רעדילאזונג.אאוןפאןאװער¡זאל|פאררעכעיעןמעשיםזײנעגעמענטjהיי.אפירןקאיעסןױליטי,ןער

מעפאי¡הײנטמײנטעסװאםאהציע,ןװאגיהע.אי1גראנדיעזעפארiאןאןן>קירךרערמיסקריג,־יקן
אירעאיןהאטאפאזיציע,דיםיקעפעטראלעאום-עקם-ןדיאוןלא%גונאאמיטמאןאקאון5ם>דערזע,־בער

אפישעלעך׳אבערקלײנעםילרײע¡גענוננדי^זענעןאלייןפראפיאציעםיחקאנעןכאראקטער,אוןקאפ
געװאגטקײט,פאליטישערםוןאקטןפרעזידענטן״שװאכע״דינאזפארן

דינעןצופרװװנגעקאנאמישערפיזהאטטאקערערםאראןןאים.;אך
זא-ז״אזםאלקם־אינטערעםןריקאףךע_,אזטך^)^^געקאנטאויךעם

נעשיכ-מעקםיקאנישערדעראיןלען¡טעספערא0ןןנטאוןױנגעראװינאם׳
גאלדע-מיטװערןאריינגעשריבןטעפארקערעװען;זאלפאליטיקער,םולער

הש־קארדענאםעסאוי^ווערטערנע\אןןקאעסן׳זייןמשלחרישל,דעם
נאךדעםחוץדאךהאטעראוןבין.ב^ןט,־ן{ןעאלאנדאיןדורכפירן

m jגעטאן.זאבןגרויםעסך

יארןאון—יארצײײ

איינ-טיאום1אוןשײעחאזאגעלאזטןגעפאהאטשפאניעאיןקאטו־שער
דעדבײאזמעגלעך.איזעםדרוק.דערװאלטהערצער.אוגזערעקעלט

אומבאקאנ-טויזנטערצענרלעקעדדי

זײאפגעגעב¡האב¡װעלכעהעלדן׳סע
פרײהייט-מלחמהדעראי¡לעבןער

אויםגעהויכטהאבןזײשפאניע.אין
גלויבן,טיםןאי¡אטעםלעצםןיז״ער

באפרייאועדערפאדשסארבןזײאז

טא—געבליבענעלעבןדיאונזפון

רעװאלוציע,עקאנאמישעאוןליטישע
פאליאלעםוןבאװונרערטװערטמאס

אוןמעקסיקעאיןבאאבאכטערטישען
אויםלאנד.אין

דערװײלדערפארטאקעאטאון
רעראיןפוםקדעראיזפרעזירענט

iדרײט:—פאליטיקלאנדגאנצער
קארא־פאליטישעךגאנצערדערזיך

חאז־

יװארעמט¡מא־זייזפי!פערזאןרעפארום
הײזעוגעזעצבערישערייעפסעם.

רעגדיאמן־זאגעתזיינע

פאליטישער'זײן—רונגס-פארטײ
נובערנאדיא,־;גאסדערפארכלי-זין

ריאיןנאכפאלנערזיינע—טארן
רעפונ-דערםוןשטאטןבאזונדערע

ליק.

-tjsדיםאראיזלאגעאזאביי

jפאראן:לאנדאיןבאװעגויגעןליטישע
ןאזויװיאויסװעגאייןאויםהוק,¡־איק

דיאוטרואי¡תאלטװאםבװאליע,

אויסגע.װערטאלץרםעקאגאטמ¡.

און—פאראלנעטיינערטברײטערט,

חןא£;םון.דערוואכן-בלןנטערךיאין

.שוו^-װילעצטנסװאהסןװ^םציע,

ארוסגעפירטװערטרעגן,אנאךמען
גיםטיקע:אוןהעפטיקעאאלעסעןדעם

העצןג

:װאכן־בלעטעףדילײענממעןזוען

אפאזיציאנעועםארשירענעדיםון
:אזבאשיינפערלאך,מעןזעטנרופן

אױל:מיטן...געשםירטאלעװערןזײ

פעטראלעאום־קאמפא׳:;געװ;דייםון

הא*!זייערעיכאךהאכןװעלבעױעם,
אוים*¡,נישטםעהםיקעאויףפענוצנען

מימלע],;;אוןװעגןזוכןאוןגענעבן,
פוס,1_זייערדאאריינצושטעקןמידער

פרעקעגןגעװענרעטזיינעןפײלןאלע
װאסדי*קעגןנאכמעראוןזידענט

גע-..װערטאיבערהויפטאים.שטיצן

םירעררערטאלעדאנא,געריבןשמאק

מ׳ט.ם.דערפון
אטאהעם:אלעםדןאױםפירדער

קארדע-דערנישם,טױג,?ארדענאם

לאגר.ראסאוםהלילהברענגטניזם

מא¡שטארהןאנדעויקײןװיאזויצאר
רע■,דיהאט״איזפ״אײגענעםאדער

כאזיךזימוזנישט,דערװייל^קציע

שיםער״ען.פוםטעמיטנוגענען

וױדערקארדעניזםפוןלאגעררער

אייניקזייןצודערװיילװײטאיז

עראדרבאקאנדידאט.אײן1ארום
״העכט״

דערארוםזיךפרישלסאוןזיךשפאלט[איד.פעלט
אזיימאײןםוןאןגייטפראגע.עםרעאקציאנערעדיטוע;זשעװאם

ךיװחיע-געגער«/¡.^^ו¡
געװ»■־אג־ילושנו¿איזז״פו¡אײגער

uפאמ^ךץוירט׳ען^ no*o :un iia.
u..פארכאגד,פויעריםאו¡ם

אי-גאםירלערלײגטרעאקציערי

מאי1ד.יאויף_חאפענונגע¡גאנצערע
א>פו]פתװרעכפרעזירענט.אפו¡

מיאוסאיכפארזי^האסאויפשטאנר
vi)האטזיאזאזױ,געענריקט, j■

םעםוןאפצוטךײםלעןגעצװוננע¡זע¡
אי)?עבןהינטישזײןבײנאךריאן

נאך,■״שפילאזאאיבערחזרןנעחפדי
זאכןלייבטעדיפוןנישטאיןאטאל

»פירער״דערנישטאאויך^איזעםאו¡
םע-זיך,אויףנעםעןזאלהאס

אנםיריגגדימפלה,פינםטערעדו#»ס
פוטש־נײעםאמיט

לעצ־איזװאםאמארא.גענעראל

מאגיםיםטאמיטארויםגערןומעןטנם
טונגע־צואהאטרעגירונג,רער,קעג]

זיי־טא?עהאבןפארנאנגענהײס.הען
א־שנעלאיםקעגנערפילצאייקענע

דערטיס.נעשלאנןאוןרונטערגעריסן

קאנ•־אאויךרעאקציעדערפעלסעם
אפרעזידענס1'אטט,פאר¡ידידאט

טיטציעןקאנע¡ואלװאםקאנדיראט,

האבןזײדעם,.װאסאויסערקרייז¡?
אוןפאראײניפטקאנםאלידידט,זיך

0005׳׳,פאר״באנקעטןאײנגעארדנט
א.נאסן-אומרועןפוןפרײוןנעמאכט

םוכד-שטארקעאז׳ייפירן—ײ•א•

פע-אגיטאציעשריפט־לעכעאוןלעכע

צוױירערפוןאוןקאמףפערזענלעכער
קאמףפאראדאקםאלעראזייטטער

דיװיזיע-גענעראלן,גרזפעאצװישן

װיכצװייפוןמעןוױיסאױבנהויו¡

מו־אוןקאמאטשאקאנרידאטן,טיקע

קריגס׳טי-געװ•ערשטערדערכיקא.

קאמוניקא-צוױיטערדעראחניסטער איצטאיזדאםרעגירונבדערגעןוױ׳עןין
יןאררענאם-רעדערפוןציע-מיניםטערפון|אויסר״ראונםעחטאןצו^”כט|םארטרעטעראפוןפראנעהארבע1־י

שפי-קוליסןדיאונטער■אבערגירונג.פרעזי־אפארװאל-קאמפאניעדער]^צענטערדעראיזקארדענאסן:אך
דירמלגכה.דעאיןקאמ^פאליטישן

דענט.

נישט.אגבםעלןזײטןקײן.שװאכע

הערשטבירגערטוםםוןקרײזז.ריאיןארוים־!קאמו«דעראיזחדשיםלעצטע
שי־איןאומדופרירענקײטהיפשעאאווגאםדערםארנעווארןגעטראג;

עקם״ראפיאציע־פאלי־דערטיטכותצ'1־,מעראלץסאגיעדןמיטו,ערט

שטדײקן־אפטערצודערמיטםיה׳עם,
אויפגעשטורעמס.און

דעשוועגןזאבן.טשעקאוצעאפזיךלען

רוסן.װאםקאנדיראטן,נייעװעגןאון

•—,װעלן.מירווײלעאלעארויפזיך
באזונדער.שרײכן.

מ.,־.
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אנדענק.זייערזייןהייליקאונזזאלאיצטהערשטװאשמינכען-פאליטיקגרעםער.ערךאןאןגעוועןוױיטיק
פא־;דיענדערןצואדעראנצוהאלטן|דערןױי5דעםאויחגעקוקטנישס|דורכפאלדערװאלטא״ראפע,א:י;איזעם,ױאסנאכדעם,הײנטבער

װאדירורךחגגירוננ;דערפוןןליטיהקאםףדעםפוןאױםגאעחושכדיקן!װאקטדאןאבערגעקומען.אלצײנסלעצטעדיאיןשפאניעאי;פארגעקוטען
פרעזידענט.נייעםאפוןלעזן_פאשיזםאינםערנאציאנאלןמיטןiבאגײסטע-דערגעבליבןכאטשדאךאונצוזיךהאטעםװינאכדעש.־ואכן:

איןדערצונאךהאסקארדענאס{איןערשטעדינישטאבערעסאיזהעראאישע!דיפוןאנדענקרענדיקערדעדאנטפלעקטחרפהגרױסערזער
ריי-דיאיןצעריםנקייטפוןגעשװיר

האבןװעלכעלאיאליהטן,דיפוןען
טער־דערצוגענומעןגעגנזײטעקזיך

אטאיז_מלאכהםידאריאנישער

IעוliiUiStlMiifiעו¿IÍJ ^ .«.V,

,פוןuifii(}(ו^עאייואי»-ער!וים^ערן i

üitsüuiגרעטםע lUD’ü’iKa
זאלסעןמעםעןטיטקריג.פוןג>ר

ןע■׳־oyiהעחאירװעסיער¡Jישט

ya¡:װיאזויװעלט^ריטיאומגטש

פארnynםוןגעלערנטשויןהאטמען
ברעגגטקדיגיערעאזגא״ענהייט,

איצט?אוןקאמפן.
װערןגעסאכטװעלןעם

איינגע-לעבןפאליטישןאינערלעך|דערװײלשלאכט.לעצטעדינישט

געהערטשלאכטלעצטערדעראיןזיגספק*>ןן

-פאשיזםבעםטיאלישןדעם■נישטןנןןכטיקעבאשולדיקונגען..געגנז״טעקע

מעלט.ליכנדילןער.פר״הייטדער;ארפאדװערןגעשטעמפלטװעל;העלדן

געזאגט,װאלטןמירמאדנע,אפירט
האטעררעטאקראטיע.פערזענלעכע

דערפוןראמעןריאויםגעברייטערמ
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מעקסיקע.איןצאן־לאבאדאטאריעבעסטעדי

אײגנטימערפונםאויפדכטגעניטערדעדאונטער

זאבלודאװסק/ש.
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אײבראמםי.

ױיזמלחמהצוקונפטית^דיוודטצי
פאשיזם?אוזדעסאקארטיעצוױשז

יע־כמעטאי׳וענדערונגע¡,טטארקע

צו-דעראיןאזזיכער,זיךבײ־ער
מ¡-װעטמאםמלחמה,ןונפטילוער

פאשיזםצװישןמלחמהא׳וםתםיזײן
it¡,זי•לעצטעדיװעטדעםאלראטיע
װעפטורמעןװעטארוםאזויאחע¡

פעםט.פאשיטטישערדערםוןיען

אויםגע־זיךאזויװאלטעםװען
מלחט1ז,צולזנפסילערדערפו־ןאזט

װעבאםרײטזאלמענטשהײסדיז

זאלעםאוןאונטערדרילונגםוןען
םוןחורבזתדיאױףװער¡ויפגעבוים

שע־אװעלמפינםסערעײנטילער

װאל-—ארדנונגבעםערעאוןגרע

פרינציפעלעדיאזיךזיךדוכטען
דער־אײננעשטימטקריגפון;גנער

לד-דיגעזאגט:זיךזײיװאלטן׳.
לױ•נעבראבםאיצטװערןױאם;ות

אלעטאלפאראײנמאלכדיזיך:ן
װעלסבא-איצטילןצוםא.'םוח»כן

מאדרייןמעןװעטכלוטדורך
)אי'פארניסונגע].בלוטפוןװעלט

מעגלעך־?(.דען;ם

לש3פאציפיםטלײןנישטביןאיך
דערהא־אוזפאציסיזם.:סטראלטן

דעפפארפאראנטװאױטלעךזענע¡בע
דעואויףםארקומטװאםאלעם

מײנע,זײאזט^ג,צוהיינמװעלט

דעטםארגיכטזװעלןמיטןערנםסעס
דעטאלראסי̂בדענגעןאוןפאשיזם

װעלט.רער■אויף

רי
רעמאלרא-נערוםענעאזויאלע,

•ל;איצםמאכןמאםלענדער,טישע

היסלע-לענןלאמחצוםרופןאוןלות
ערשטןצוםװאלטןפאשיזם,ייסטישן

האלסליםלע־ריאפשאפן;ערארפט

דינופא.זיךבײםירונגעןריםטישע
ײעןמלוכות׳דעמאלראטישע.רױסע

פירןמלוב־לעךללענערעדילאזן,־ײ;
פאר-זײװילעבןאײנענעםוייער

•víמעןמאלטדאן—עםשטייע¡

צוקינ-דיאזגלויבן,דעםהאיןלאנט

דעפוןלרינאזײןװעטלריגפטילע
מאלטןדאןפאשיזפ.לעגןטאלראטיע

כאאדאכעװארןגערןאנטיםאשיסטן
א־װעל!װעלכעארמײען׳דיםוןטען

פאשיזם.קענןרױססרעטן

דאםסאכטןנרויסעדיאבערװעלז
;.־־׳•'»י_••י» •V-J ו w j 1 י ZJ IULJ ! ¡

םאשיזםדער,ױיאנישט!נעװיםווע$-ט1ן?ײאזגלויבן.צושווערםײ

דערםינרונג,אייגענעזײערדאךאיז
אלםבאשאםןאיםדאךזייהאבןראם

פארםוילטעדיאויפצוהאלסןמיטל

אוי-אויםןזײהאלטװאםאררנונג,

פארניכטןמאכס.’דערםוןבערפלאך
זייפאררעריבערט״נטםאשיזםרעם

זיי-געשרײדערפארגיכטונג.זייער

װאםדערפארנארטאלעאיזערער

ז״אוןנישטםאלנסםאשיזםרער

אביםלװעלןרערפאראים,ױאלםן
ערכריםלינלען...דיאונםערשנײדן

זאלאוןאיזעלטערװערוױםן,אל
פאלנן.

װילןנישטפאלגטערמיאזויאון
די

כלומרשסע,דיװעלס-באלעבאטים,

אזפירער,טאטאליםאדעדירוײזן

לא-רעםצואפשמײםן.זײװעטטען

אוןװעלטגאנצעריאײןמעןדעס

זײןװעלןשטיץדיאזהאםטמען
לעס>קלענערעדיאואזוי,דױרלזאם,

1דערנאדזאלןהעלםןװעלןװאםרער

ײיבעטןזיךאוןהאבןמוראאלײין
אדערעפעםאונזגיטכאצעבאםים:־י

װאסדערפאררהמיםאונזטיטהאט

צודישמייםןנעהאקפןהאב¡טיר

םאשיםט¡.פארכאפ^־ישע

טאר-פאשתםרערװיib¿¿פו¡

װעלט.דעראיבערברוטאלשירט

דעמאלראםיעםזעלבעריהאבןמאס

צע-האםמוםאלינידעם?קענןגעטון

איסאליעראםצעבלוטילטאוןשניסן
םוןיארפארערשטעדיפאלל.נישע

גע־איטאליעאיןאיזהערשאפטזײן
געמארדעטהאטמעןגהינום,אװע¡

װאםהינם.װיגאםןדיאויףמענטשן
אוןם־אנצױזישעעננלישע,דיחאבן

געזאגטדעמאלראסיעםאמעדילאנער

מעןנעטוןזייהאבןװאםאוןדאן?
אביסי־דאםצוםראטןהטסוםאליני

ניטאפילודאן־זײהאבןפאלל?נישע
גװאלסאטן,דילעגןפראםעםטירט

פאר-צוגעהאלפןנאךפארקערטנאר

אביםיניע.שװאכעדאםטיצילן

העלפנגעטוןזײהאבןזעלבעדאם
מאנ-פארכאפןצויאפאנעזערדידיל

אםוןװיצוגעלולטזיךדזשוריע.
איןאפאיצטנאן־גײעןעםװילאזשע

I*פאלהס־סאסןכינעזישעדיכלוט

ןםאךנאךאוןפראטעסט.פוןװארטא
בנו!נעהאגדלטזייהאבןגרעכערישער

ראםהאסטאנאט¡aüשפאגיע.גע

yt’^Kaaפאעקiyהעלדישא>׳1בםטI
רע.!דיםרייהייט.אירפארנעקעמםט

צוגע-טאגאלעהאבןמאלראטיעם

יטיטפלענער.טײװלשענייעטראכט
שטידעםגעהאלפןאיהאב¡זייװעלכע

מוסאלי־אוןהיטלערןםוןװעל-פוצער
האבןזייאיאון—פראנלאן—נין

לעט-שפאנישערידעטאראליזירט

םער.

דערצונעקוסע)איזהיטלערװען
לימיטדעמאלראטיעסדיהאב¡טאכט

נײ־געפוירע,וייעראויפגענומעןבע

טאטעםדעטאלראטישעדיזון.נעם

דעםדארחמעןאזגעהאלטן,האבן
אוןלאפריז¡זייגענאכגעב]טכשיט

האזיימעגלעך׳וזאםאלץמיםהעלםן
איןגנבנעןמעטעראזגעמײנם,בען

דיבחגנגעןזייאוזהייזערםרעטדע
שיהןקאנעזאיםמעלןזייאזננבות׳

װילן.זײערצויטשלעםערברעכן

סע,זיינעמימאבערהאטהיטלער

אינער־»זטאנעישטזדעםסון,שים

ערוװדארטאזװעלט.דערציינט

װעטרארטפוםאשטעקנארמעם

ך.אב¡װאםאיזנו¿'טרילעניש.אזיי1
1יידערצו^נעטוןדעמ^קראטיעםדי

זײערמיטגע״אלפןאיםנאךהאב]

אנעבראכןהאטערװעןשטילשוױיגן

<vביזאפמאכ;,אינסערנאציאנאצע

זײםארמאנםטראנעװאחאיזער

מםא.

,

מעןאזנװאלד,אמעןמאכטהײנט
ײיאדןזייזאיןאפשטעלןאיםמוז

דער►דערגאנגעןאױעסיוײלמארש.
איןשםייעןאינטלנו־עםן?ייערעאזצו,
זײװאלטןאיצטנעפאר.עמססערא

וױילפארניכטן,ײעלגמאנםטרדעם
דערפירןװעטעראזמורא,ה«בןזיי
נעמיגאנצערדעראזלאגע,אזאצו

פאחואנ־זיךו*עטקא^יטאליזםפיג

yin¡די-װעטװאם״ארדטנג״א»ין
דיאוןנאנדיטןהליקעםרויבערנזןן

בײװעלןבאראנעןאוןלארדן*לט׳ג
שטיװל-פוצערם.חיוטלערם'ײעחדי

נעפאר,א»ייינאךשטעלטt>jfאון
מוח>*זײערהאכ¡זײ^־ועלכערפאר

>,׳-iםעקלערריפון,צארןרער

j׳uשטופע,אזאצוiü uy^i iv us¡

היטקער-פאר,ריאר«פשנײרער¡זיך

uyiiװאסקראםט,אזאמיטבארײ

טיט.מנכ״רע,נאנצעדיצעטרײםקען

אויך״דעמ^לראטיעס״דישלעפענדיק

אויפשטײן.נישטשויןמעל¡זײ(און

גװאלד,אאיצטזײטאכ¡דערפאר

רע̂מלראטיש¡אשאפןצוזוכןאח
קרינם-ארטײעןשאםןט״ווילבלאק.

אוטצופרירןזענעןװאםאלעדיםון
װעטעםאויבאוןםאשיזם.דעםטיט

ריאײנהאלס)צורעםדורךגעלונגען
מעןאזצוזאגן,מעןװעטארדענונג

דעטאקראטיזגםעללערדינעבןזועט
דעראיןהאלטןזײמעןװעטרערװייל

װעלןזײאוןהיטלעריזםמיטןטורא

דעמאקרא-כלוטרשטעריםאלגןמוזן

זײערםארזיכערןצווױיטערטיעס

דעראיבערהערשאפטזײעראוןױין

וועלט.

אזזאגן,לײדערדעריבערמעןמוז

נישטװעמסרינצולונפטיסעדינײן,

דעטאקראטיעצװישןהריגקײןזײן

לריגיעדעױיײעםדאםםאשיזם.און

.אויבערהאנטדערפארשטריטאזיין

נעצװינ►װעל1באזיגטעדימאכט.םון

געהארכאוןשללאפערײצוװערןגען
םא-זײזװעלןזינערדיאוןזאמלייט

זי,װעטעסמערהערשער.שיםטישע

זעלדאםדילטירץװעטיענער—>ען
מעלטד-מל,.לעצשערדעראיןױאסכע

חמח.
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ל;זבזאוןליטעריאטור
פוןרעראקטידט

צראדנעדא

VV*

פי״5דאפ
װארס״ױשע

וואם—װארטדאסװארט,דאם

איזװארטדאםמער¿מירפארמאנן
.*ױארױם,טר׳טןפירוװלאנד,דאס

װארטדאםםעלקער.אלעמיטגלייכע,

תקיפיתמיטבאװאםענעןםיר?ענען

איצטיהעדיאיןאוןארגופענטן.פון
דורכ־זאלנאךװאס—טעגײדישע

א,ץטרייסטכרענגעןאוןטרער¡ריים|
ניטאויבםאלק,אונזערצוהאםענוננ

ײדיש?אונזערסיאיןװארטראס
טרעפן,םיראזטעג,ה״נטיקעדיאין

שרעקןלאכט,ײדאפלוציט-אזוי,
איפ־־ואןאוןאנצוקוק¡׳איםזיךפיר

אלײ;.זיךאי1ארײנצוקוקןבאפאלט
דאסהערןזיך:אויהחירושאדיראיז

קע;װאם—מענטשןםדןגעלעכטער
דערקוםטװאנעןפוןייד,זיםער¿זיי¡

קלאפטאט-אאוינן?דיינעאי¡אוטרו
דארפשטידואוןטיהדייןאי¡מען

iזיך:פרעגסטדוא,אויפציטערן.נישט
אי׳ן!—טיריידישערמאסעראין

װײטואןאיצטקלאפט—װער?
װינטאבלאזטימים?אריבערדארט,

בשורהװאסער־*-פניםאיןדיר

אױטאמאבילןיאגןדיר?ערברעננט
טרעפיק־לאטפדעםהיטאוןשטײ—
אויגן:דיפארשוױנדלטדיראון—
צי

בויגטלאנראאיזערכעץװײט,

ארונטערצוװא:*-ײדאאײןנישטזיך
רע״לױפנדיקעדיאונטערזיךפען

רער?
אװאדי-אזוי,—איךטראכטאיז

אונזערװארט׳אונזערזאלאנער

לאנד.איןראהײמלאזנישטפירנען
װיסןנישטיידיש,איןווארטײדיש

װילז,פירא.הײמלאזיקײט.םוןרא

ניטוױלןאוןפארכאפןנישטקיינעם
ארױפצוױנגען.װעמעןאויףיידיש

איךאוםארװאס,נישטמייסאיך
אומפיראיזװעלכעשטאטאאיןקום

צונישטקיינטאלאיךזוךבאקאנט,

טיטצענטעהאירזי.טיטבאקאנען
די

סװארטאי;דיפיטביזנעס-גאםן,
רײכעאוןאריםטאקראטעדערפון

א־ערגעץשטענריקפאל?לאס;.איך
אאיןקװארטאל,ארעמעןא¡איןװעק

וװזומפאאין״סלאפ״-געגנט.

נא־אוןצורה׳זייןפארלירטמענטש
פא-עטלעכעצזרעדוצירטװערסטור

קוםענדיקאויךאזויפלאנצן.גערע

האראי]אװעקאידבי¡נױ-יארק,קײז
נעגער-הװאר־שװארצ¡רעםאין^עם,

אםו;נשמהדידערקענטםעןטאל.
קאנטראםט;.אירעדורךשטאט

״אלמ-מעקםיקע״איזאייננטלעך
עםשטאט.דערפו;טײלקייןנישט

אאלװערא-םטריט,אייןבלויזאיז

איןגאסהיםטארישעאלטע,קליינע,
אויםפיןאאיזעםאנדזשעלעם.לאס

לע-ארטפעקהילאנישןפוןשטעלונג
עק־אוןקונסטפעקםיקאנישערבען׳

שטענדיקציעןפירװיאזויזאטיק.
געזיכ-פרעמדעפעלקער,פרעמדעצו

ביןקונםט-װערק,פרעמדעאיןטער

סטריט-קארדערפוןאפגעשטינןאיך

געםלדעםדורךשפאצירןגענופעןאון
גע־חרטהקייןנישטכ״האב—און

,האט.

אוים-געשעפסן,גרויסעעטלעכע

פעק-פיטטוזעאומם,װידעלןארירט

געװערקםקולפטורבילדערםיקאנער

בארעלי-אוםשניצונגען׳מעבלשיר.

דערצווױיטערױאסקלײדער.אוןפען
ריהאבןאליןןפער—פארגאנגענהייט

קינ-אלץאוןגעדולדגעהאטמענטש;

אר-באמאלן.אוןבאפוצטססלעריש

קינדיאױםגענוצטהאב;מעגסשןדי
ציחצוכריפאנטאזיעםטלערישע

דיאוןקלױסטערםדידעקארירןאון
מעבל.דאסאוןגעשירדאםהייזער,

הינ-א1שטענדיקפוןאיזפענטש

בא־קונסטדיגעשטימט.םטלערישיחוס|?יכטיקסטערדעראיזאםשר
ביזןװיגזייןפוןמענטשדעם|-גיײמקייאויףזיףהאטעסװאםיידיש,פון

קבר״•|איזאנגעהאנגע!.נישטב״גװאלדנעם

טענענבױםש.

אונזערןפוןמענטשדערװיגעדולד
ןקײ;נישטאפילוהאטװאםצייט׳
אפי-עם;,צואוןליבןצורעכטצייט

אינ-פיזישעדערליידיקןצונישטלו

Iפארשטענ-אוןגעדמרמיטטערעםן
|דעניש.

¡דיפו¡..אײמשאפטהויפטדי

קריםטלעך־או-ראסאיזקונםטװערק

זע-טעמעסרעליגיעזעאויךמעטיקע.

העװא־אויסגעהאקטארןגעסאלזנען

קריסײדדעראטקונםטװערק.אלסרן

פאראײביקטטראגישאזויאיזטוס

מעקסיסאגעדולדיקעדידורךגעװארן
רןרךגײטשוידעראקינםטלער.נער

קריסטלעכןגעװאלדיקןדעםאטפון
דורךזיךרייסטערטערװייזפארנעם.

ריטםאןטענצעריןאפוןבילדדאם

דיאיןקאססאניעטזמיטטאנץ,פון
לופט.דעראיןטראגנדיקהויךהענט,

געקעמפטכםדרװאלטןעםװיאיזעס
ו

פון.(הויפט-אייגנשאפטןצװײדיאט

צודראנגדערמעלםיקאנער.געזונטן

נאךבאנערדערלופט,דיאו;לעבן
קרים-דעראון—טאגץאון.פרײר

פאראומערטאלץהאסװאסטענסופ

סי-פאראװאספארפינסטערט.און
הזיכט.אי;סרויערגװאלטייןער,פער,

װערק.קריפטלעכעדיאט

יע-קינדאיראוןמארימוטערדי

אלער:פוןםעמעדיאיזדאס—זוס
ל״

היידיקומטדערבייקונםטװערק.

קורטעזינאװיארויסױנג־פרויליקע
װי—יעזום—אוןזעלםןנישטקע

קינר.אלסנאךהגםמאן,אלטעראן
אוןערנםטאזויאיזבליק1יעזוזע״ס

אזוי
נארזײןװאלטערװיטראגיש,

װימערזקן...א—געבורטזײןב״
זון!.גאטםזקן...א

-זון״;״גאטסמוטער״,״הייליקע

טארעדארםטענצערינם,מאדאנאס

דעדפוןטעמאטיקדיאיזדאם־—

נאטיר־.קונסט.מעקםיקאנעראלטער

דיפארםראטןוױיניקאיזדאלעך
•־i-קונםט,מעקםיקאנישעמאדערנע

םול.מיטאיזװאסקונםמ,מעכטקענע
כאציא-אוןפרייהײטפוןטענרענצן

שילךע,־ט,-דיװאטגלייכהײט,לער

פאל.ק,פון׳טװעריקייטןדיאו;נויט
מאטראז,ד•אי1■ארבעטעדפױער.פו;

אימפעריאליפ־דיפון.עקספלאטיאציע

מעקאוים־נוצןװעלכעלענדער,טישע
אוצרור,הויפט-נאעירלעכעסיקעם

אינטערעס!.זײערעפאר

אעעפילטהאטיןדיסטענטוםדאם-

גרוילאוןאומעסםיטדי'ימענםשהייט
װערהא'גרויספארטעמעאאיזדאס
גרויאפוןװערןגעשריבןדארףװאם
?ריםטענטו¿דאםאויטאריטעט.סער

װערמענטישהייט.דיצעבראכ¡האט
אויםגעװאלטגעשיכטעדיװינוייםמ

פרייער׳זוניקער׳פילנישטאױבזען,

װע¡'—הארמאנישעיאוןשענעך,
שרעלןלעכעדיאסנישט

קאטאסטרא-.

רעפארטאזש

םארהאטװאכקריםטענסוםדער.פע,

עררי-דאםװעלט,רעאלעדי.לײקנט

גוטפפוןשליםלעך.לעבן.אין.אלעשע
״הינגדיאיןאיבערגעבןשײנעפאון
נלוט-טרזפנדיקן.מימבלויע;,.דעםפדן

קד-¿•..ייד.פארגאסענעפװאקםגליבט

■i••••••>■׳•:.-,׳.■'•טום״.!

•mאלט-עא^-ךידאם-זגךאומז-יםט
■יאיך•■פאצאדשעי-־מעקס״קע.■-!טעקיש

א•'״געצענלינערדי־י־־אלםענאךבענק
זי׳זלאבןיפיזארראאוןקארטעםדער

דיאאײדיערגעיטויס,אוןפארניכטעט
א'אויסגערייניקטהאטקריסטענטום

טעטפלעאלטעדיפוןרעשטלעךלע
אלע—קונסט-װערקפאגאנישעאו¡

ימערל',דאך'שאפונגען.'רעליגיעזע
קדיפ■רעליגיעזןדעםאיןאפילוזיך

געצענדינץ,דאס—אוסעפיטענטום

זיועםרײםטזעלטןנישטרישע.

טאדע,מעקסיקעםאיןבפרמדורך,
םקולפטור.אוןמאלעריינער

<בערגערמ

צװישןפראצעשאסימידאציע
םעססיסעאיןיזננטײרשערדער

אויףבאקלאגטמיויפארזיךהאטכערןדעםאיבערזיךמירפארטראכטן.
צושטאנד:דעםאטיונגן!דעםםוןאםימילאציע-פראצעם

מענטשפו¡פאראייניקונגדישפראך
?ימעןצװינגטאבער•מענטשן,׳מיט

פײייאñמערטארויף,זועמעןאויח
םענטש־פאר;אינםטרוטענטקונגם-

פאריאכומ.םוןגעצײגאגייםט׳לעכן

אונטער-דעםדײטלעךזעטמע;
ענדערינגפסיכישערדעראי¡שייד

איצסי-ביזןטענטשןאמאליקןפונ״ס
נעראיזמענטשהיינטיקערדערהען.

דערארנאמענטאציע.האפטאוןװעז

איןמירדארפןמעקסיפע,איןישוב
עמיקלײנשטעטלדילןןדעםהאב;זינען

מניןירובדעראיזװעלבערגראנט׳

קיבוץ.אונזערפוןבניןורוב

אימיגראנטגרױםשטאטישערדער

שפראכלעךגעקומעןמעקסיקעאיןאיז
אװיקלינגעןם״מעגאוןאסימילירט.

פאקם,אס״איזאבערפאראדאקס,

װעלנדיקאוןלאנדאיןקומענדיקאזי
מיטקאנטאקטם״איזװעלכןאהאבןי

דערהאטגעזעלשאפט,יידישערדער

גרויםשטאטי-אםימילירטערדאזיקער

חמתוועלאפועלאימיגראנטשער

כאװעגפלינקאיזמענטשהיינטיקערדעח¡נארײדיש:פוןשטאלץרעראיז״
־.גםטע-קאלט.אוןאומגעדולדיקדער!-לעך,יאס•שקלאף?אפוןשטאלץ
-הויפט־דינישטשפילטקונסטטיק,י¡•',¡חאטװאסשקלאף,אםוןשטאלץ

אמא-דידאקעגןלעבן.-ז״ןאי־ראלע
געטע•געשניצט,האבןמענטשן.ליקע

געפארבטגעצייבנט,געשניטן,סעט,

מיניאטורן׳שענםטעדיגעמאקן.און
מייס-אוןזארגפילאזוימיטזענען

םע־אויףגעװארןגע׳טאפ¡טערשאפט

אמאלי־דערגעשיר.אוןשםיקבעל
מערפילגעהאטהאטמענטשקער

האט—געװעןשטענדיקביןאיך
געװי־אמיטגעזאגסױנגערמאןדער
אנהענגעראן—פארביטערונגםער

אועברית״אולאזונג:אוםישקינםפון
גע־עסזיךהאס'װעראוןרוםית״.

מעקםיקעאיןאזפארשטעלן,קאנט
ײדיש?לערנעןמוזןזיךאיךװעל

איגרױסיטטאטישערדאזיר,ערדער

טאג,צו•הײנטנאךבאנוצטטיגראנט
דיאדעררוםישעדירגילות,צוליב

םביבה.איןיזײ;שפראךפוילישע

איצטמירװילןגעזאגט,װיאבער
אי־קלײנשטעטלריכ¡!דעםװעגן.רעדן

איבער-איםהאטװירקלעכק״טסע

לאנד-דיקענענדלנישטאזצײגט,

פר-צזצוטריטקײןערװעטשפראך,
הא51•נישםנסה

דעראיןזיין.קיבז־געשיקטערהאט
גע־קינדאויפ;אוןשולכיעקסיקאנער

א-ערװעלכערהאםענונגען,דילייגט

רעאלייזרן.•’■געלענטנישטהאטליין

טייסטער-יהאטקאדאלענקאװ.

אימיגלײדן-פוןריגעשילױערטהאפט
א-נײיאי¡אן•קומטװעלכערראנם,

אױום,זיךערזעטפלוצלועאוןלאנד
איזוװיגעװאדן.שטוט״'איזעראז•

שילרערןזאל־װעלכערקאיראלענקא,א
דער-אי־לײרן׳יייװײל■רישויןינישט

דעםנארנישטי,עספ־לטמיגראלט

איטיגראנטן,די-פוןטראגי־-קאמיזםזיך|געפיגענדמןקינר,יידישעדאם
׳טויןקענע:זייאזמיינען,נישט!װעלכעדערפוןהשפעהדעראונטער

האבן•דערפאריאןן■■י־לשוןנײעטדעם¡פארברענגענדיר,אוןשול,’יירישער
.־-!ײעה׳ימאטע-לשון!׳פארװארפןזײמעפםיקאנערמיטצייטלײדיקעזײן

דא־פאעט.,:מאקםיםריערזאגטיוױייךי.ןייןאיןארייןברײנגטהברים׳
״ל־ערנדראמעליי^ויקסא';רנפ־עללמעקםיקאיי-|דינארנישטהײםשער

געװארןאט־בלינדפאעט,מעקסיקאנייטע!אויךשפראך,.נאר׳טע
שפראך־אםדיװערטארוםאזויזיט;.חוט-הש-!דיאיזװעלכעראויב!'מיגראנט,מעו/נאךיידיש,רעדןגעמוזט

זיטךאםי-דערפוןנאגל-ײטטילאציע'^נקומע¡ ישוב:דעםפוןידרהדעםפוןװיסןעפעםגעװאלםהאטער

״עײ׳■?

עסמי-ינטצונג,אונזעראװסמיררען
.זי...איבער..אױ.ג?■]ביזסןיאז-מירנישט,

ערהאטהיים,אלטערזייןפוןלעבן
ײדישלייענעזאויםלערנע¡זיךגעמוזט

פוןצײטונגעןײדישעדינארוױיל
געקענטהאבןאויסלאנדפוןיאוןלאנד

אימי-פוןיארןערשטעדיאין—
דעמאלסאגעלענטאיךהאבגראציע

פארשקלאפט.נישטנעם

דיצוגעלומע¡יידישדאםאיז

יידיש-שרײ-דיצואוןײדיש-רײדער
זײערעפון—נאטירלעךאזויבער

אבעראלײנלערנונג.םוןאוןהײמען
די

אװעק?יידישםוןװילןװאםייד;,
■װ׳עגדערזייןאפןזײפארזאל—

די,פוןאיךרעדװעלט!ריםרײאון
יידישדאסאזנישט,װילןװאס

ם,יןאפגעפרעםדטװערןזאלװארט
איןהערןװאסדי,פוןליפ;.זייערע
פוןםליגלאפקלאפנדיקעדאפײדיש

יידישװעמעןבײקבוצים,פילאזוי
װעטװאסטויב,װ״סעדיאיז

לײ־פרעסעסאװעיטישערדעראיןנאר,
מיר:ענעןאױפיידישערםוןבשורהדיברענגען

אויםזעטפערעיאםלעװ.שטאטדיריכטיהונג.
זאלטאירװוגארט¡.גרויםעראװי׳טייא,*־:איצטיקעאונזערעאיןזאל

דערצונױטיקצוערשטאיזעםלעוגניטזאלטאירוױפלאוןשטײןנישטפח¡הײםיעדעזײןליכסיפטעגצע
פריער.געװעןדארטןאיזװאסצײלן,וױיטיי¡אימענדלעכערדעראיןר,וקןװאםער¡אוןװארט!געדרוקטןיידישן

שליא-הויסערדיקעזײנעןגעװעןהייזערקײןנישטאזאײך,זיךידוכטהע'יבאשטרא^זװארטדאסקעןליכט
גע־קני.דיאיבערבלאטעאאוןכעןגעפ־|בוימערגעדיכטןדעםצװישןפונעם^טײpײרפדיוױלער,

ארי-קבצנים,שיעוראאן,זיינעןװעןשװימעןװאלהנם,העלענאר?ענס,וױלי?-גענומנ־|דאםזאל—װארט?
םי״ע!צוםשמע;ײדישנע

וװנישס.נעתאט״האבןװאםמעלײםאזדי'אוין־שטאט,דעראיבערארומא,יש־,
אומ־דיאפילואהינצוטאן.זיךהיןשײן.אלץדאאיזםיל;דרוק.

ניט|האב¡אוןיאלייעןסעדערצאליקעעלעל־'שליאכן,ברור^רטעברײטעי;א:־אזא^"6פאל?אמירױינעז
אויםגע■'דיאויםבאהאלטןגעקענםליאראדיא,ר,ײזער,טראפיצירטעווינ־'א^עפו1איזזיגזאגזפיזעברגען

נא

או.טזיגט¿׳צנױ-יטעד■.צונג,.■נאד.-.עםאג1שט.רעתרייכן:זײ-קענעןװאט•ראםדעםביייידישאיזמעקםיקע:לײן

קינדזייערדעתר״ג״טגעןועןאימיגראנטקלײנשטעטלריקן

jקװעטאטע-מאמעאוןשפאױשרעדטװימערנאךאוןמוטער-שפראך..זײן
דאםמער»נאךשמחה.פוןיאןלען-געװעין!זיטןזיינעזײנעןשפראךדי

אינגאנצ4^י•מגונגא■יא.?צלי-יבן•::מיד
דעם־גייטפוןזיךגיםאימיגראנטדער|

האטאיטיגראנטדעראטנײעםףיידישע.יידישענאךדורשטז״ןלעשן
צומעגלעכקייטןאלעמיטגעמיטזיךמעלט.דערפוןאוןהײםדערפו¡

דיכאטשאמשנעלםטןװידערגרײכן
לאנד־דערםוןידיעותמינימאלסטע

גע־איםבייאיזדאס.וויילשפראך.ױנ-אטוער,געזעלשאםטלעכןטיתן■
האררילעבנםנויטװענדיקייט.אמעןװעל-!בילדונג,העכערערמיטגערמא;

א.י-ךעט)ץײ^־מיט.ק״1,,חשבון׳אפ

אל.עבן',קומט,אויךז״ןפ״בעדטוישמא.|דיעלטערן.דיאױףןױרקטקינר
ערפםיכיק.זייןאיןשינוי.געװיםערדערהייםא•,.זיךגעפינטוועלעכמע,

צואןהויבטצײט,מערערקינדמיטן

מאמע-לשו¡אוןשפאנישפלאפלען
מא-דיפוןלשח•דערנישטשויןאיז

מעס.

זיין־פיןד״אמות,םון.דיאיז.ארוים
אךורכגעפאאיזער׳עטעטל.קלײנעס

|'דעםאריבעתעשוװטע!'לענךער׳,רען
■<S;>D6•זײטאןלת>-V

טי-ברייטן,אאיןמאןאלטעראן

אויץזזיצטהוט,פיש-טעקםיקאניש;
פוןסטרונעס.ויצופטא\ןשטול;א•

ראמאנ-אאיזעסהארפע..אלטעא;

טיש־

.יגע-ראסנישט■זעטימעןבילד.
אי-איזהוטדערשפילער.פרן'ױכט

ער•אתנטערגערוקט.אויגןבעדי-די

יםטרונעט,דיפינ-גערגעלעמימ־צופט

מעלאנ-מיספולמעלאריע,אלמעיאן

היל-דערפוןארויםיקרעבצט:אלייזג,

•זעסיעםהארו«.■פרימיטייװעריצערלער»

י■אלטער:אינהא־גייפטאןװי■אזי^'טיר־
'

'טרויעד-דאסאויפשפילןלאואלט

א'נטזייטע־׳אימאליקעהי•דערינאל'ליר
לאי-אימפעריע."

ארוםימיידלאך;׳גײע;לןאפעאאי1
ימאנאש-רריגעקקײדט,שװארצןאין

מיר.באפאלםשוירערא-¡עס.

..קריםס־הויז.אלטא¡'באזוךאיך

פץ.■'שלאגטעםרעליגיעזע,מעבל.,־עך
צימעח.נירעריקעאלמע,.פון,זלי׳¡ױז¡
אלצ־יט;.ךואפטיגקײס.גייםטערטיט
viלונגע¡,בלעכענעמיטאטעמען

א,.

איז!דאו־י״אומעטיק

או¡פינסטיעךאיז—הויחאויפן
פאנאלטןאי1.װאםערךאם.«ומעטיק.

אהאטמאט,פארגליײערט,איז.א¡.

מאןא-אלטעקאליר.זשאװער^זע¡.■

דעש,.צו.שפירןאיז-שרעקלעך^ע4..עס

.ז׳עצ¿•צי־יטדיעלטער.רער\\aו׳יח

זי-י..םאבטזאכן,א׳^טעאוידויך

,־ימע^טש,.אלסע•װישװערמיד,

.Pטרויע,אוןא^טװערטאליי¡צייט

מלײנעםאין-א
זיצןרעסטאראנול,

אןיףישפילןאו¡מוזיקאנטןדרײ
טעל^רייעשפאנישעאזיגגעךטארעט.

פ:יסונקעלע׳טײן,אזיויקלינגסװאם
צייטע;-בלויזלידער'טו׳נקעלעמער׳

לום-זיסער,'אארױטייךרייטטוױיז

דאןלײדענשאםט.פוןאקארדסיקעיר
גאגע:אאיןיצוריקלידדיפארוינקט

לא:גזיךציטלידדאסאומעס.דיקן
רעפטאדיפוןריחדעראומעטיק.און

אינטלוייו;,איךמיר.עללסרא|:שפי'יזן

'̂שטענסבאפליגלטעשװארץ״פוןװי

יגעיאגט.

.א
גאנ;.ןפארא;.דאזענןןןליכטםך_

קלויםסערלעבעמיט:געשעפטןצע
ליכט,אלערלײיארצײט-ליכס,ליכט,

רױטע,..בל.'יאוטעטי.ק־געלע,שװארצע,

יברענען-,-די״ליכטװעןגרינע.אוןע

ביל.יגײען,אויף.עס•װאם.ארע.אומעט!

■אינקװיױציעפ.’.שפאניענם.,פוןדעב

צי־סונקעלעענגע,קלױםסעד׳קעלעח
מיטנישי׳נם,?לייינעשמאלע׳מערן,

װאקםי

דעלי«פיגורן•פארשמאלצענע

אומעליכט.טריפ;דיםימבאלן.גיעזע
אראפ,זיךאויחלאננזאםאוןטיק

רינ-דינעפוןגעפלענצטעכצעןבילדען

צעש־טרעח,פארגלױוערטעפחגען׳

(7זייטאויף)סוף

שלום־עליכם■פוןגןןנורם־שםאפדי־מחןיאסראװ
יאםלעם.לינדערגערטנער,קינדער

אלץנ־ישטוױיטנאךהאבןמיר

איזעסװאםאויםגערעכנט,דא

שװימען.רענט

בלויזאיצטיאיז״יו־ו־שה״רערפון

שטאט.רערפו¡נאמע¡דערגעבליבן

געאטיגנירט\vi"iרובלטויזנט/1>פערעיא־-!באנײטןאיןפאראןשוין
װייטערדי-דעראויףהאי-יארװאח

שטאט.דערפוןאײנארדענונגקער

אזיךטראגטשמאטדעראיכער
פוגעפילדערפרײלעכער

ביכער.זענטעלטע־ןפוןשטימועגעהויכענעטערע
,ױעלאסאויטאס,פרןבאװעגונגארע,

לעבן.קאכי?טעגלעךטאגא

רערצזיק״װ.¡-צודזאט;.װאפערטעל.צרעג;.;;גארט4;-ידעד--י3ליי;טערדןפאם¡צ״.ראיאנע223אוןפובליקאנישע
.....טשפחה......דא.ז.ילן.עךרעררער--"טי.ין*;-גע¡.געםל׳מאגאםטירםקידאפIסדנגען.

.הײנט׳-טש־וױ.,נ»ךגעחגנקטער'•פי.ך-״םןאב-אךמענאענטסטע..דיאוןא:א.דיפארא¡קומעןסאגיעדן

האטעליכם.של.וםתהג־ים)ועלכמ־.̂־איז,...■•¡.׳s,יוארקע״.\פארשידע-70שטאטדערפוןנענסן
אדײןאיזעראזױאי1י;וזי׳געלערגט־פערעיאםלעװאיןנאךפאראן־זשורנא^ן.נע

שלו&װיער.געדענהט״גימנאזיע.איןחא.כןוואס■יירענעסאון•ײדן•טערעצייילטביבליאטעקראיאנערי
סױזנט8

,צואדײנהוטע¡אפםװעװיסס.•פלעגטגעדענקטאון•...געקענט1¡פעחענלעךלייענ־יר93.0האסביכער,.
V*איז)אויך.-א'-«וםטער(טא»4'זײן■:זײדי.ראבינאוױטשעם,עליכמן׳שלום.עטלעכע.ם,-י!האטקאבינעטדעראוןמינ־:יוגנט׳

מערטירער-און•רעטענישןקוקןקלע:
פארמירזעעןצולונפט,אאוןטום׳

אזויירענגעןאונזװעטװאסייר׳
פינאונזעראיןזאלשטורעמס.סיל

שטרא‘דיזיךדורבזעןה״נטסטערן
העלעי!טער,װארט.יידישןפוןלען

געטריבע־אצירסולאציע?^ייענער,

ניששהאטהונטגעשלאגענערגער׳

זיי1הער1צואויריטאריעגרייטע,קייז
צוײרישאיןעפעםװערהאטײ”.

אױב;םלאץ.געםינעןערזאלזאגן׳
װען-זשע?איזאיצט,גי׳שט

םריי*פארהייםיעדעזאלאון
א'1באשירעטסמערןװארטיידי׳ע

געהיט!

פוןזײן..באװ.ארנטנארמירזאלן
אפי1זכרון,םוןגעזאגמעױערטער,

דיאיןכאטקעםאוןגעסלעך?ריטסעגעװערב-ארטעל;,אכמטעאטער,
חזריםװעלכעאיןקאלױזשעםטיפעראיאן-;פעדאדאגױם,און׳עןלןדרײ

געלע■זיךזומערקײלעכדיקןאהאבןגארט;,שסאטישעראביבליאטע?,

־טאקעאיריי־ליװעגןזשארנאןםארגעדענסטן
ײ״י0*ח*ט^ריינער.ךעך.ען,

א•אײנגעגלויבט׳זײןאמאלגעמעגט

איצט.מערנישטזײםילטערמגר

אזויי־עזיי•װעגןשרײבטערװען
װע־טי-גרשטארקעבאנוצןשרײבער

?עגנער׳זײערעברוטאלבאפאלןאון
נע-דעםהערםטדודוכט,דיראכער

לייוװיאפוןליציטאציע,אםוןשרײ
א־באנק1םוןאויםםארהויו•דירנדי?ן

:אידייען.טירסע
גודצאונזעראיזעלנטאזױאז
װארטאונזער׳םארעלנטאוןהײנט

רופישעראאמאלגעזאגטהאט

דערדארףי״װאסרעװאלוציאנער:

ארןליד!"אאוןברויט—םענטש?
װארטיידישעדאסאזזיך,דוכםמיר

צוױי־שטערןדעםאטפוןזיךקען
װא־טיײדישעדאסאפלערן.נישט

ברויטאיבערןגעוױיןםוןזאטאיז

הועעיװעגןלידדאסצעזונגעןאון
אין.שאאוןפרײהייטאיןגלויבןדער

אױם?-מע1װעלןביידעאזציאליזם,
דערדאזיקערזיךזאל•ײגעפארט

װארט.!ײדישןפוןאפטא¡-ניסגלױבןװא'ט-|יידישע.עײר'םידאסאיז
■■״•••<׳־אויפריכטלקע׳-דאסנאר

Ü ..... . - - ,■ •

**־¡־

שטאלצירטפערעיאםלעװ
עליכמע;.שלוםדעשגוםרעגןאאפװאשטעםװי

ײעז

אײרשעהנױײז^

נחוםמיס

פערע-האםאזויגאסן,דיפוןשםויב

אל-דאםזיךפוןאפגעװישטיאםלעװ
אינגאגצןזיךהאסמאזעפעװקעטע.

אױהײנטפוןפערעיאסלעװגעביטן.

פערעיאס־דערצוענלעךנישטשוין
געשיל-האטעליכםשלוםװאםלעװ,

דערט.

אשטייטקיאםלצײטונגלעבן

פערעיאםלעװעראפרעגטמען
דער־צוזײהאבןװאםאײנװוינער

ענטפערןשטאט,זייערװענןצײלן
שטאלץ:מיטזײ

אי־דארפטאלץפארפריער—

האםאוןגעברירןאיזדאאזװיסן,
עליכם.שלוםגעלערנט

װעטפערעיאסלװעריעדעראון

jזי־,ארבעטעסאזוימידערפרעגן,.לי.י.פ,אלטעדאזיקעדיגרײטזיינען

האטעליכפשלוסלעבט.מעןיאזױװי

ארעני-?«טאטישער•דערמיטגעפילט

שאפט.

בעדלשעולד^װיטשאלטערה/נר
דערצײלן■יצוװאםוױיני?־אזיךהאט
אזױי•וױדעס,װעגןישלומקען׳װעגן

״פארפא.יטעגגאנצעאויהפלעגטיער
אויפן.בױרעם,ביכלעךמימ.װערןלען

שרײבןיםלעגטער?ול-אזוידעט׳װענ|

נאדוװפארלאנם,

עסװוגאם,־יענ׳עאנװײזןגערןאײךקורצעריאפוןמשךאיןריי.גרויםע
שטינל,וױיסעאלטינקעדאסשט״ט..פארשי־[4C0פארלויפטװערןצײט

שלו־שגעװאו־ןגעבויחאיזעסוװדע־ןצענטראלע,—צײטונגעןדענע

עליכם•¡ראיאנען.פובלילואנישע

װו'דייה׳יצװיעארטיקע.די■אט?{זןיפ<צנאךבאקוםאיךןןען_

שלום,״ועגןדערצײלן
א־פגערעגקע1זײװע־ױקס,

װאפ״שקאץ״פערעםיאםלעװער.אלס

פארןפארמאגטאויגשארףאזאהאס
ארום.'

שױןאיזמשהנאלויק׳אלטןדעש
אלפנאךעיו־איבעט׳דאךיאר,73

ה-קאי'פאדערךלוינדערדי״'׳שוםטער.
א־,-;•ארבעטדיװארפןשויןזאלער

נ-׳־.אויםרזאלטזײעראויו<אריבערגײן

לאדנם..דיא־י־זמן^■ני>״ט^אבעףוןילאלטעררעל
געלאזט.זיךהאטעסעףןןילכחאיןזיךפילטיער

זא;טזײערװונ־עדטאונזאיז'אזא־¡ארבעטדיאז■ארבעטן:

-Viנישטאױךװאלט

פאר?וי-דעראונזזאגט

צ״טונגען

-קלעהט

פער.

.פערעיאםלאװאבאנירטךעםחוץ

—.װאפ.שעװדאװיטשאלטעררערן־•אמזז•בייבבבודדייזע
געשא-נישטמען.נאף.לזאטבידאיצטגאיסטפריינד^עךזייערofmער

וױשטאט,דער״׳מיי-ז:ש«יי¿;יאין־פעןיוואסיצופריד;,שטאךלןאיזאויח.און.עם|
געװא-ן.נעבוירןאיזשל>עליכפאי'^1ו^עחדעױץועלט;פוןמען'?ומט)שלוםוועוױקסנחום

געװעזאיז
איזאטלעלער.װיין׳פאטער(,עליכנס

איז.'געשטאנזגן.מנ.עסוװפלאץדעד
ו״ו״עלכיערוגעגןדירח׳רופאםרעםשה

'עלינמען.ישלום'וומ{נ;ויוארסנעדיר,

װענחוםשלוטגעהענטיהאטמשה‘;.
יענעוייעזײנגלװייייז'װיקים

עליכםשלום
אויגעידענקטערגעווק.לן׳ינד־א״טאטל¡אין,דערצײלט״

על'שלוםפוןיארטאג02־טןצום

פערעלםלאװעידיהאבן..

דאםצוגעזאגטארגאניזאציעםדאיאנע

סױטכטם
אץן

1מנשתאיזתזנס"..,אוןפייםי.דעם.1רע.jg®4צייןןוגגע!/צעגטראלע.436 ■אויספילזי.1שמ״יפטר-יאזן'פאטעריעלי&סñíít*’טלום



זייט
1939אפריל1-טןדעםשבתשטימע״״די

i.רובינשטײןמ

ײדישעאנטידיפוןמרםר־השכלדער
מעקסיקעאץארױסטריטז

72־טןאויםןםון'62-טןאװנטדער
אװיײעחפארצייכנטװעטיאנואר

םוןגעשיכטעדעראיןדאטעטרויעריקע
יענעםאיןמעקםיקע.איןישוביידישן

געשעעני־דיפארגעקוטעןזענעןאװנט
װע>־רו״גלאנץ״םוןגעשעםטבייםשען

נאציאנאליסט!וױלרעכאפטעאכען
םוןטיילאאוןלינטשןנעװאלטהאבן

קלוביידישןצוםגעלאזטזיךהאבןזײ
אויפגע׳האבןזייןןו,15טאקובא

צימערן,אײניקעאיןשױבןריהאקט
גאם.צוםאיױםקוטעןװעלכע

גוטזענעןגעשעענישןדאזיתעדי

זענעןזײאוןאונז,םוןיעדןבאקאנט
אוים־איןגעװאר¡בארימטאױךאםילו
אויכבאריםט.שטארקצואפשרלאנד,

דעםװעגןשרייבןצואוםזיךקערןמיר
בא-צוביםיצאאיבןבדיעםאיזענין

םוןכישטאויסםיחמאכןאוןלױבטן
—שרעקאון)אנםיסעטיטישערפאניק

קא1טעןוװקוק-וױנקל,יענעםםוןנאר
אורטײל1או¡זענעןזײװיזאכןזען

—היםטערישנישטגעשעענעםװעגן

ןרעאלנאר

זענעןגעשריבןמערןשורותדיװען
יעםוןװאכןעטיצעכעשיינעאװע?שױן
שױ¡מ״קאןאװנט.טרויעריק]כעם

קאצט.עני¡דעםבאטראכטןבמילא
אזאונטערשטרייכן,דארפןמירכאטש

זײעראיזמינוטהייםעררעראויףאויך
אויםגע-אין-קאלטבלוטיקייטגויטיק

נעבייליידערפעלטװאםדעכנטקײט.

לאמיראונז.צוױשןמענטשןזויםע
פאר-איזאזוינםװאםבאטראכטןזשע

דיגעװעןעסזענעןמערנעקומען,
אנפאלבײםהעצערדיאוןדורכפירער

יידישעאאוןגעשעםטיידישןאאויח
דעםצוזיךהאטאזויװיאינםטיטוציע,

רעא-האטאזויוױמאכט,דיבאצויגן
אזויװיאו¡מיינונגעפנטלעכערינירט

אנדימיררעאגירט,דערויףמירהאבן
געגריםענע.

צוױיעחוױכטי?איזאלעמעןםאר

םו¡םיבהדימאטױו],ריגעדײנקען
כו-שװארצעריפוןארויסטריטדעם
קעגןאנגריףאיינע:איזזיאוןחות
רעגירונגליבעראלערפאליטישדער

קארדענאס.גענערא׳צםון

אנ־דעםאטפוןרעזולטאטאין

גרופן,רעאקציאנערעאלעפוןגריח
צו-איןאיצטאויךנאךדויערטװאם

קאמפאיציטישערדערמיט'זאטענהאנג

פרע-םארשטייענדיקעדיצופאניע

דעראיןזיךהאבן—.זירענט־װא^ן
דעםמאנאטיאנוארםוןװאךדריטער

גאםן-דעמאנ־רײעאאנגעהויבן/יאר׳
םארייניקטעדיאיזגראדםטראציעס.

אונטערגעקומע,גרופןדעאקציאנערע
ריםוןעניןיערהאנטדעראונטער

אינטערנאציאנא-דערפוןגיאניסטן
האב¡זײשפאניע.איןבריגאדעקער

גײטמעקםיקעאזטוטצאאויפגעהויבן
לאנ-״רויטעדורךאינװאדירטװערן

דיטן״.

מי-אוןרעמאנםטראציעםדיאויח

או,פעךגעשאט¡מעןהאטטינגע¡
דעראוןפרעזידענטדעםאױף^װעביצ

פראגדיםוןםירערדיאױררעגירונג׳
העצנ-טאסן-ארגאניזאציעס,רעםױוע

צו•דידעמאגאגיעביליקערמיטדיק

פאיציטי־ערנםטעראזאאפי^והערער.

דיפוןא״נעראיצטאיזװאסקער׳
דע•װי—רעאקציעדערםוןםירער

אייגעםאויץזהאטאיטודבע,פוסאט

גײטהאררענאםאזגעזאגט,מיסינגא

קא־8000מעקםיהעק״ןאריינראזן
װעי^כעאינםטרוקטאר¡,מוניםטישע

קריגבירגעראטיסאנםירןדאװעיל;
םאיצת.םעהםיקאנישן?עגן

אזגעװעץ.היצאראויךאיזעסאון
זיךהאטװעילכעבאװעגונג,גאנצעדי

גע־ספעציעיצאאיןקאנצענטרירט
םאן־כואןנאםרעראויףעאקאלעםנט¡

גא•דורךגעשטיצטװערטיצעטראןדע
-cpyדיפוןאגענסןאוןקרײזןצישע

-קאמפאםעטראלעאוםפראפריאירטע

םאראינטע•נישטזענעןװע^כעניעם,
גערופענעראזוידעראיןאזרעםירט,

אויו«רואיק.זײןזאיצמעקםיקע,יצינקער
רעדנערדיהאבןמיםינגעןאייניקע

אוים־דעטאגאגישאוןבאװוסטזיניק
צײטדערםוןשטיםונגעןדיגענוצט

אנסיםעמיטישעםרעכעגעהאלטןאין
נאצי־!נאקאנטעדידערצײי^טרעדעס,

ייד;.אויףבלבוליםשע

דעטאנםטרא-אזאאיינעװעןאון
מי״אפגעהאילטענעםאןנאךאיזציע

םוןגאסדעראויףדורכגעגאנגעןדינג
זיךהאנ>—םעפסיעטברעדע16

כו5יגא-אאזמאכן,געדארםטגראד

פארטשעפעןזאצױגגערםאןנישער

זיךהאט>5עצטערדערג^אנצן.יעקב
איזעםאוןבא^יידיקןכע^אזטנישט

דאסאװאנסורע.שטיהיצאצוגעקוסען
מא־צואויסגענוצטכו^יגאןדערהאט

בא-איםאיזיידאאזגװאי5ד-אכע;
דעטאנם-דיצװישןםוןאון1—םאלן

צאיצ,איןהונדערטעטאעבעטראנטן,
טויט״אשר״ען:גענומעןםעןהאט

דעםאויםרופ].עני^עכעאוןיידן“די
גענומעןסעןהאטײדןאנטי^ויםנד¡

װאסא.א.װ.שטיינערװארםןנאכיאגן,
באקאנט״א^עסעןשויןאיז

אנ־טוםילדעםאי¡איז:אטירלעך
זיךהאטעםעו>5ם.גרױםעראגעקומען

טוי•אלעאזאײנררוק,דעםבאקומען
אזאיז,גענוגפאנררם.אםאכןזנטער

טויזנטערדיצמישןהאבןהעצעררי

העצעם,זייערעםארבאדןאגעפונען
האטפאי5יצײאנקומענדעדיװיייצ

מ-זײעראויףרעאגירטשװאךגאנץ
זײערזייהאבןדערמיטאוןיציגאניזם

דערגרײכט.צי>5פינםטעח

יציבערא-דעראיןעםאיזםםקאן
פאםירונג.טרויעריקעאמעקםיקעצער

צי—זײטצװ״טערדערפוןאבער

״פאגאםאראננעמעןעםמיררארפן
ראם״

זיךהאטבלוטיידישװע^כעאי1
האטמע¡װיגאםן^—ריאיןגעגאםן

צײטונ־אםעריקאנעראיןאליארמירט
גען?

מעקפי?;איןאזא^ע,װ״םןמיר

אוייר¡,םוןשונאיםקײןגישטםעלן

אפייצוקרײזןאפיציע^עגעװיםעאין
קעפארורטײ^באשטימטעראדאאיז
אבערםירדארם¡אױךסעםיטן.דיגע¡

מעקםיקאנערבייםעיקרדעראזוױם¡,

אאפקאכןדאםאיזאנטיםעטיטיזם
זיךפרװוןעםאזמאכיצ,רעאקציאנער

א-טיילאאנטיסעמיטיזםמיטקװיקן
אוי-װיילןװעלכעגרוםן-פאזיציאנערע

ארויםרײ־םערדאאנטיםעטיטישןםען
ארענע׳פא^יטישערדעראױףטען,

באזײ-איצטזענעןזײװע^כערםון
טיקם.

נעגיר,נישטאבםאיצוטװייצןטיר

גע־איזעספאקט.טרויעריקןדעם
מע,ײרן,אויףאנםא^אגעװאר¡מאכט

ארויסצוםעליקער,אזײןאםיי5ועס
קא¡װאסגאסן-טומ^אדורךגערוםן

שטאטגרויםעריעדעראיןטרעםן

צונישטגוםאםאהטרעםאםט.גאנץ

םאר־שארפםטעדיסיטבאצײכענען
אנעװעןװא5טאורטילונגס-װערטער

פארברעכן.

נע־נישטאונזםאראיזעםאון

רעכגאנצעדיװעןםױרפריזקײןװען
נענענעשעענישדערהאטפרעסעטע

שרײבנדיסבא^ױכטוננפאצשעאכען
צארי-ריםוןטאןבאקאנטזדעםאין
האטײדאאזשװארצמאהניקעם,שע

צוםיטהאבןםירהריםט.אנעשיצאנן
̂קאחגדיאויםנענוםעןםרידענהיימ

םעקסי-דיםוןשטעצוננשארםעאון
זײעראוןארבעטער-שרייזןקאנער

װע>צ״פאפו׳צאר״,מיטןבראשפרעםע
ע־או¡אנטשידנסטןאויפ¡האבןכע

כו־דעםנעשטעספ?טאוםןנערגישטן
׳ויליגאניזם.

דאםהאטסאכטצענטראיצעדי

אינפשוטןאװיאנגענוםעןנעשעענע
דעםאגאנןדידאךםעןהאטצידענט.

גע-אזעצכעגעטאכםשסיינערדיפוןצומערא>צץאיךקוםאמא>װאם
איםעםגעריכט¡—האבןאוןגעדיכטן'שפרוךרעראזאיבערצײגונג,,־ער

םארגונען...Iאאיזבמזלתלױהכ>םדרש:אי¡

װאםצער,געכונגעהאטחאבןזיי;שפר,ך.חכמה״דיקעראוןריכטיסער
צוגעשפילטנישסזײהאסמזלדערjטזל!םוןאפהײנגיסאיזאלץ—

מיטבאװארפןנישטזייהאטמעןאוןימעןחאט—טזיצהאטמעןאז

יש־אוט־אראאיזעםאוןשטײנער.»•{ןין¡yjjאיןגביר,אטעןווערט:עצס,
אייױjארוםזיךדרייעןזײאזרים׳רעה-ןאאשטאט״םירער,אחכט,א

אפ-האםגדיק.לעטראן,דעכואןן.םאןדיםוןכאכטםעןאוןקנאקעראגער■
בהלח...אמאכןזיךװעטשרjאדויפ-נישטזיךקאנעןװאסיאלדן,

מזלקײןנישטאאיזעםאזנאר,iארבעטן.
רי־׳גראראיזנישט.ראךהעלםס—אםוןטוייאטעןװערטמזלמיט

פרעזירענטדעםנעזיד^טהאבןװע׳לכע
םארנטװארטצעכקײטקײןצואפיאו
אםתאןװאסאיזעםצונעצוינן.גישט

צײטוױיאיקעראגעװארןחרכגעםירט
דיפוןפירעראייניקעצוױשןארעםט

דארםןװעאןװעיצכעדעפאנםטראציעם.

אװאנ־דערםארנעריכט^עךענטםערן
םוחג
62-טןיענעםםוןנעשעעגישןדי

םיגנא̂יזירטא?זאאונזהאבןיאנואר
דיװעטקאנען,עםװעטזיאױבאז

אם״נישטזיךרעאקציעםעקסיקגער
אנפא־םיזישעאוןהעצעםםוןשטעצן

םאר-מי.דהאבןפריערײדן.אויויאען
איצט—׳ז״ןקאןאזויאזשטאנען,

אוןזײן.אזויװעטעסאזטיר,װייםןו
אזעם,ה״סט—עםװייסןםיראז

נישטדארםןםירש\ץ,זוכןדארפןסיר
נוריצ׳אונזערצונ׳לייכנייצטיקב׳צײבן

עםיצןזוכןאוןםארטײדילןצוזיךזען
םארטיידיקן.אונזזאיצװאס

נעשדי-פיאזייערדארףחגםװענ¡
אויסקו•נאךװעטעסאוןװער¡בען

זיךסירװי5ןאיצטטאן.צודאםטען
אזויװיםראנע:דעראויף^פשטע^ן

עפװאסרעםאויחרעאגירטמירהאבן
יאנואר?62-טןדעםנעשען«יז

רעא־אםיציעצעראןםוןפרװורער
אנגעזעע־אןבײכאזוךאדורךנירוננ

נעאוננעץ.נישטאיזםאוכה-םירערגעם

אויטא-אזאנישטנארםארמאגןםיר
יידישערדערםוןםארטרעטוננריטעטע

זאאװענרוננאאירעװאםהא^אניע,
װערןגענומעןם>צוכה-םירערא(רורך

װע—אזױאיזדאםםארװאםערנםט.

שמועםן.איזנישטװעןנאךמיר^ען

אומא-םוןװעג,דערנעביציבןאונזאיז

אנםראגעדיװירעאגירוננען,םיציע^ע

בייםהאנגרעםײדישן»םעריקאנערםון
א־דיאוןאטבאסארארמעקםיקאנער

או¡הינערפרעסע,רעראיןרויםטריטן
׳אוים^עכדישער.

א-דיקורץ:זאנןמירוױ£דאאון
ניטוױיטגעװעןזענעןרויםטרעטוננען

נעזעיצשאםטםוןמײטגעהעריקע,פײן
װייטאוןםאראנטװארטיציכקײטיצעכער

דיאיןאינטערעס¡,אונזערעאיןנישט
םע?-איןישוביידישןםוןאינטערעםן

םיקע.

פערדיװענןרעחגישטװע5ןםיר
»קארעם־דיאיןקאיעיקייםןזענאעכע

פאנדענצן“

װאס—טעצעגראםעסאון
םעי5יעטאנעןםארטעםע«איזדאס

כאשרײבןאבערסעשות.װיציקעאון
ראנער־שװארצןאװיגעשעענע1אם

אװיפאנראם,באוסיקןאװישטיק׳

ל>1װעאכעדיהאי5טןאוןבער^יןקילײן

צונע̂יבע-דורךפאניקאאיןעסזען
איז,דאם—נאטיצןאוןשטיי^עךנע

אומפאראנטי•אויםגעדריקט,זיךמי^ד

אפשיקןראסװיפונקטװארט^עך.
טע-איבערגעטריבעטעאוןשםורמישע

װעלאיןבאשרייבונגעןאון^עגראמעס
•אפיציעאעדאםאזאוים,קומטעםכע

ײרןאויױפאנראםע;מאכטמעקםיקע
שער^עך.איז—

אי״שטות״איריקעבארגדעםפון

רערמא-צונענוגאיזבערסרייבונגען

צײטונננױ-יארקעראײןאיןאזנען,
טאאע־פוןבילדאאונטערמעןהאט

פא!”Pנישטדאהאכןםירש5עכטם.
טענאבער—דערװײלרעכט^יטישע

האבן.דאךמירטעגןרעכסטש^עכע
םאר>5אנגעןסירדארפןרעכטדיאט
םײאוןרעגירונגס-םירערדיכייסײ
םעןקאןמ״נוננ.עפגט^עכערדערביי
איבערטריבע־רורךאויסקעםם!זיךעס

דאךכרעננעןמע^כעא׳ציארםען,נע
סע¡ם״ד¡,נוצ].ק״ןגישטקיינסא?

אייוױםײנונגםאלשעאזאהאבןזאיצ
װעיצכערכ^״טועהאונזערעםוןנער

װעגאיןפא?ןצוזיךגעראטןהאט
אם-?אןזינ^אזיקייטאזאעו5ם.דעם
אויףארויםכאפןזיךעמיצןבײשר

דאםאבער—מינוטהייםערדער

םוןמײנונגדיזײןנישטדאךקאן
אויןזארויםכאפ¡זיןעמיצןביישר

גע-דאהאטװע׳צכערישוב,יידיש¡

װארצ^ע],טיפעשויןשיצאגן

אזאכט,איןנעטעןמירװעןאון

אנ־דערװעגןאיליארמירונגעןדיחרך
מעקםיקעפוןשטעצונג.טי־יידישער

אזאונטער,נישטשטרייכטמען)אויב
א־איצסדאאיזאנטיסעמיסיזפרער

אפא-רעאקציאנערערדערפוןקארם

זיןגעוױםןאאיןװערט—יזיציע(

מע?םי-איצטיקעררעראראפגעריםן
דאםװאםאוןרעגירונגם-קורם,:קאנער

דערפוןצי^דערדאךאיזא״גנטיצעךרע־אוןמ.ט.ם.םון)פירערדאנאן
אי-שטיקשװארצעדימיטרעאקציע¡אונטערנע־״פאפולאר״(םון^אקטאר

וריםןאוןזעןמיר־דארפןדאן—רע יי״דימיטעםקעמפטעראזצייכנט,

טעאע•״דישערדערפאראויבדען...

ײדי-נעװיםעפאראוןאנענטורגראפ;

רעאגיחצואזוידוי

איןקאלאניעױנגעאלםאונזפאר
גע׳עעןױ¡״■י«סאיז״נד.ױיםן1״אנס-ם־מ’»"־״דענעו>־« ־־״״״״״־»י׳ײ*

א-amאי1יאנואר».26•״״״«
אויןי!מאםןײדישעדיפאראבערזײ

כפרות.גוטע

אויףגעװעןנישטזייטאיר^אנד.
װיפערזןאיןהעץ-צעטעצעךזײערע

סיראוןמעקםיקעאיןאעבןמיר
אויףירעכטאונזערפארמײדיקןדארםן

ײדי-דעראזבאוװםטזײן,איןל>]ב\

קיי¡לאנדדאםנישטטוטישובשער

פאבריקאנטן!ײדישעאכטונג

װעגןאוןמאטארן,פארקראפטעלקטרישעװעגן

צוזיךװענדעטאינסטאלאציעסעלעקטרישעאלע

H. MÜNOWSKY
Tel. Ene. 2-20-34 LORETO 7 (Altos) MEX CO, D. F.

זאפארטװערןקאנטראלאוןפארמאליטעטןאלע
דערלײדיקט.

גוטװערגפאמיליעדערגליקוװנטשןבעסטעדי
שײנערזײערצודובאװאי-פארױנגערדעראון

שמחתחחונה

טאבאכאװיטש.דב

פײנ^עכעי־

אבערוױיטיק.טיפעראון

םתםנישטמעןדארױוױיטיקםואויך

זו-נארארײן,װעלטדעראיןשרײען

קואזאײנצושטילן.איםמיט>5עןכען

אלע-נישטאיזמיט^אזייןזאי!ן>ות

נישטעפאיזאװאריאוןריכטיקמאי^

געװענדעטװערןקו^ותדיװעזריכטיק
אדרעס.ריכטיקןנישטאאויח

א*זמעקסיקעאי;דא?אגעאונזער
אןזענ־נזמי־■דעיציקאטע.א׳זײער

פורענױתדיאויףאויםגעשטעצטפפק

כא-איזװע^כעצײט,אונזעדפון
דאםאכזרױת.נאצישערפוןערשט

האטויעלסדערי־אפארקוטטװאה

דערדא.אויךאפד^אנגישטאדקןא
פוןנישטױײסןרציההדיאוןהאס

טאםןײד־שעדיאויבגרעניצן.קיין
זײװוילענדער,אײראפײאישעאין

מוטגעםינעןפײער׳מיטןאיןשטייען

פראגרעםידיאױן*אנשפארדעםאין
זענען—באװעגונגעןאיזכוחותירע

^ענדער,אטעריקאנערדיאין'מיר,

באװארנטמעראויך׳מעקםיקעאין

ראםן-האםםוןםםשװארצןדעפקעגן
אנטיםעמיטיזם.און

פאראויךדאאיזגוחצאונזעראז

דערםוןהערשאפטדערמיטבונדן
באװעגונגפאייטישער'1פראגרעפױוער

צוױיצוװאםנישטאאיזדעםאין—

איימירדארפןדעריבעראוןפ>צען.
מע-דימיטאוןפארזייןפא5ןא^ע

פראגרעםידערפארקעמםןװאםנער׳

אוןמעקםילעפוןכאראקטערװען
פא̂יטישןאיראיצסהאלטןװעאכע

הענט.דיאיןרודער

M»פראאסימיליאציןן

(5זײטםון)םוף
פארשידע-אנגעזע¡ר״אטאט^אנטית,

פע>קערםארשידענעפו¡מענטשן:ע
נײזיךונענטדערםארגאציעם.און

ײדיש־ביסע^עדאםאויםגיךאים
או¡םיטגעבראכטהאטערװאםקייט,

אויסגעװארצלטערװערטבהדרגהדיק
קויצטור־באד¡,יידיש¡דעםפו

ערזעטיצאנר,נײעםאיקוטענרית
זיי-מעגיצעכיןײטןעקאנאסישעדיאז

איןיוױבאשרענקטאזוינישטנען
עראיזפערזענלעךהיים.אלטעררער

אםגיציעזײ1זיךצעװאקםטפרײ.
סעגלענקייט¡אלעמיטזוכטעראון
װערטערארױםצוארבעטן.זיך

אוןםאטעריא^יםטישאוןפראקטיש
זיךצ״טקײןנישטערהאטבמילא

זײ1םו¡גוריצאיכער]פארטראכטןצו
אייעארטיק.זײ^פרןאוןקו^טור

א-איםםטימולירמאוםגעבונגדי

ס״איזװע^כןזיךפוןראפצװוארפן
נעזעי̂-ראםװייליידישקײט,פוןעול

׳צאנדנײעםדעםאין^עבןשאםטי^עכע
פו¡מאםעצעשטויבטעאפאדמילאזאיז

מיטשטעטאוןיצענדערפארשידענע
רגלותן.אוןטראריציעםפארשידענע

איזצוױיטן,דעםנישטקעןאײנער
צוטרוי,קעגנזײטיקערקײןנישטא

אייפארןפאראנטװארטלעכקייטקײן
געזעלשאפט-דאםאוןגעװיסן.גענעם

פוםט״איזצאנדדעםאין^עבןי^עכע
םא-ם״איזװעאכןפוןאויםגעהויילט

בפ־ײדישןאוןבכ^אינהא^טציא5ן
ײדידיאויםזעטװאכעדיקגרוי,רט.

װע;־יאזיךםי׳מאכטװעןהיים.שע

נאטיר־דאםאיזױם-טוב״א'נייט־װען
ױם־דיװולגאר.אפטזייעראוןי^עך

עםגעמאכטע.אאיזטובדיקייט

נשמהדי־דיפרןארויםנישטפ5יםט

גײםטיקערפוןקװאלן^ויטערע.קע
ביי̂י-מיטמעכאכיש,איזאצ׳ןחדװה.

אזיךנאךלאזןװעצכעעפעקטן,קע

בייגעשמאק.שלעכטן

עפנט-געזונטעקייןנישטאס״איז
מעןורעלכערמיטמיינונג,.>עבע
̂אץרעכענען.זיך!מוזמעןאוןדארף

פרײמעןאיזדערפאראוןהםקראיז
מעקסיקאניזא-אמיטאנצופי^ןזיך

װא׳צ-װעיצכערמין׳ב^יקןפוןציע
רינשטאקןאוןגאסןדיאיןזיךגערט

יידידיפון5ופטדיפארפעסטעטאון
הײםען.שע

האטװעי5כעמיידל,ײדישעדאס

דיבאגייםטערטהייםאלטערדעראין

מיט̂אידעאציזם׳'אירמיטױננטאעכע
פארשידענע!דיאיןאנטײאנעמעןאיר

בא־ןסאציא^עא^געמײןאוןײדישע
װע̂־ןטאכטער,יירישעדי'װעגונגען,

פאאק■ײדישעדיקו^טױױרטהאטכע
פאיל-אוןל'רײדישעראסשפראך,

אוױז|מוטער,צוקונםטיקעדי׳קילאר,
האפע-פייצאזוי5ײגןמיריװע^כער

נײעםאדערציעןװעטזיאזנונגען׳

פארמירקיצע-װעטdi#v<דור״געזונט¡

רערטזישטרעגוגגע],אונזערענע¡

התק-ציטזינגטשפאגיש,בילי^¡א

או^ניגוניפלאראםאגוםטי}הבות
אינטערנאציאגאליסט-א1געװאר¡■איז

ױגגע«ןאויםװאלדעםבגוגעקע
זימע¡אחפארכרענגען,צולייט

איןױבלאאי¡אט#«ליאשוי¡?ומט
װיין״באיהע״אאויף?לוכ״ריש¡א
הײרענ־אטאגצ¡דה־באויסב^וזי

«ראנםא¡״.שאפטלעכ¡

ער-נאךאיזגוזוירײדיש^־<־>ר

>bדערא־ןכםהאחהעלגער.
פר#(-ד>דעארuuipר#1רט¡װינץ•

מיקאציז^

דעם.סיטזירםרייע¡מאמעטאטע

ש:14אאויףאםיםילאציעפוןצעס
צו-פריעראופ1.עײכטער¡אוןלערו

ג^ײכניי5-צוליבשפעטערנויט,.ליב

צופרידנ־צוי5יכםוגיצוסאוןטיקײט

בארנגונגעןזאוןאוםשםענרידקייט.

בתרר.גינםטיקע.דעםפארזײנען

ײדי-זײערפארשמונר¡מערטגהדיק

דעראויךצוזאמעןאון״איך״שער
קײןנישמאם״איזמענטש^עכער.

דאסאוןםאראנטװארט^עככײטשמץ
Viםאראןזיינעןבאהערשט.׳הפקרות

צוםרידנשטעכדיאוןחתונותטישטע

און?אנםוע^אםהאנטשאם,דילע\
דינאהענגעןמען?אזטקארמענם,

היייציקעטיטהייםעןדיפוןװענט
בייצדער...

כאם-זיךװילמעןװעןשפעטער,

מעןקע¡>עבךמיןדעםאטפוןרײען
נישט.

נאמירלעכעאאיזאםיטילאציע

רערפו¡געזעץאם״איזדערשיינונט
גםלמ״מינרערהײטאאזנאטור,

םיטןמערהײט,דערצװישןץיערן
פאר-מינדערהייט,דיװעןאויםנאם,

צואײגנשאםטןםפעציפישעדימאגן

םכיפרעטרעראאיןאײננארטיקזיח
איזאייגנארטיהײטײדישעדיבה.

קראנק־ייטקעגן׳דעראימוניטעטדי

איטוני•דאזיקעדיאםימילאציעםון

אויפגע-אוןאנגעהא^טןקעןטעט

אוןאויםריכטיקעראןדורךװעחהיט
אמיינונג:עפנט5עבערער^עכער

שטײטמאנט,אוןװעקטװאספרעםע׳

ריםונאנדערסלאזסמאך,דעראויף

בער־דיאונטערםונקעןט^יענדיהע

געזעיצ־ײדישעראדורךאש;ג^עך

דורךא.יןדורךזייןװאסשאםט,
יידיש.

ױ-יידישןדעםצוציעןמ״רארף

םאראינטע•אוןאנרעגןאיםגנט^עכן

איןפראבילעמעס.ײדישעמיטרעסירן
דער־ײדישענויטיק:איזעיקרדער

אנגע־םארמען,אירעאצעאיןציאונג

נעענ׳אוןכארטן?ינדערפןוהויבן

מיטא־שוא.דערמיטדיקט

Dt. E.Morgenstern
מעקםיקעאדןשטאטןפאר.פראג׳פוןדיפלאם

אגוביטא1שפי־טאלפוןחױפט־כירוגאוןדירעקטארג.
ספעציאליטעט:

געבורטן.¡פרױען־רךאנקהײטן,כירוגיע,אלגעמײנע
¡Gante 8. Despacho 30-Ü-32 fríe. 2 96-04
,Domicilio: Av. México 13. Depto. 3. Tel. ER1C. 4-04-93

מזל...ביסלא
®עליעטאןקלײגער

אלטןאןםוןקאפהיצוגעאפרע-אדם,
מולהאטמעןאזנאר;?אפריזענעם

נישטזײטשעפעטהיינעראוןאיק
טעצעגבאקוטעןזײװאלטןאזוי

מיטגעםיצן;הארציקעצידער,ראפישעהחזי-כצאפטא]אפיצומעגםטו—
ריאיןזייװעגןגעשריבןװאלטמעןװעטן?יינעראון—שבעוצםרײען

מאצז״צײטונגען.נױ-יארקערסאמענאךװעסטדוא\¡װיסן,נישטדערםון
םענטש.םײנעראיבילװבן

צואפיצומער?אירדארםטמאם

םזצ״•האבןםעןדארףפאגראםא
צופאצרעםםוןראךוױיםטאיר

װעצטגעװארןאיזװאםפאעט,אםון
פאע־זײנעפוןאזוינישטבאריטט

זאך-םראזאישעאזאםוןנארמעס,
שטײנער.מציגאנישעמי

חאגןוואםחברים,זייגעאויכאםור

אהין״פיקטשע״אאװעקכעשיקטטען
כרױוע־געקראגןאויךאפשראון—

זיךזאצןזייאזדראאונגען,מיטצאך
כוךאםיטאמעריקע,קייןאפטראגן

פראזע...אדערצידער

עפטעןנעמטוװמזצ.מזצ,אוי,

םזצ.האפיטשקעא

םעןבאםאצטשטעטצײטישעאין
אכאטשאױםמעןהאסטצײטונגא

עםאין—רעראקציעאאיןשויב
א,-ןפובליםיטישיט¡א;זיךהויבט

כעלעבט...חײאיזעםאוןפעזעם,

םיג־אזעלכעגארטעןהאטדאאון
ארװערטייזימ־םוןפובליםיטיםטערע
ארײנגעק-זיךהאב¡טאמעראגענט.

גאצדיגאםשכיגותריקעאאױףציבן
שטיצאויךזײזענעןהעטדצעך,דענע

פוןניטהערטמעןאו;קאטינקעםװי
פיפם...קייןזײ

בײםמזצ־ביסעצעדאסאצץאון

האבןאויךמעןדארףביכערדרוקן
זכותאיןגעררוקטװערטא״נערמזצ.

צװײטעראפאגראם־געשיכטע׳אםון
מענטש—הײמישעראאיזערװייצ

צײאמאכןװיצװאםדריטער,אאון
אנאנםן,בערגשויןהאטאוןטונג

אונאוןױד(א)מיטגערריקטװערט
אןאיםםײםטטעןבאשערטערדריקט

סעןאון׳«טייגעיעד5עכזאאויז«

אוםערלעכןאן״.פאראיפטאכט
פארשוין...

נישטהאטםעןאזאצץאיזדאם

גע-ארטאייןםוןמע¡איזםזל.היין

טע-ש״נעפארארויםגעשטופסװארן

מע¡טוטארטצוױיטןאאיןאוןשים
מעשה.א׳מיאוםעאפדיר

אויבער-דערבאצאלטאזויאט

שםראף.זײןיערןצושיקטאוןשטער

נישטהאטםעןאזאלץאיזדאם

געװאארטאײזםוןמעןאיזמזל.קײן

םע.שיינעםארארױםגעשטופטרען
סעןטוטארטצוױיטןאאיןאוןשים
טעשה.םיאוסעאאפדיד

אױבערשטערדערבאצאלטאזױאט

שטחווי.זײןיעדןצושיהטאח

אויחגעסומעןנישטביםטדו—

דײ-אױףנישםאיוסוםאװנםיםײן
ברױוצאםיד'גע׳פיסטחאסםדונעם.
ירירםירמיקז»וווגנדיז׳«סדאאייס

׳יװונמשן״.טיטכריװלעךאייך

w.«ייאו׳מייםוסיי

םארקערט.^לייענען

,e?j־'ן־,כענטשאיךנישטאז—

ריךםארני¡איךאזריר.שילטאיך
או¡בבוד.p״iנישטאבערנריטעא
tKקוםטעםװאםהגאת,םירםוטעם

םייעררערטםע¡או¡עולםמליינערא
?W*

שטולן...לײדיקעפאר

עולם,םו1םזל־ערשויןאיזראס
פום̂דעראױףזיךםארשטייטמאס

בארימעריי—אוןהעםלעכקײטטער

צערע-פאלשעדיפחנישטהאלטאון
זאנער״..מארטדיפי1סאניעם

םאשונאיםאונזערעאויױמזלאזא

עו•בײםארױםרוםןסעןטעןאנזעןרא
סנאה-שנאה.אזאםיטלס

םזל.יאטירהאבזקנאת־סוםריסצו

אבער—קנאפטירהאבןסוםרים

מערטסוםריםבערג.נאנצעמנאח

אנאנםן.באהוםטםעןנארוױםען

האטקנאהאוןאונטערשטיצונגען
בלוטדיאין'ואדערן.א5עאיזםען

-X׳DO

—םזלt”Pנישםהאטמעןאז

אזסופר.אסעססיהע׳איזסעזאיז

״אאגליינערסע¡איז'א.האטסע¡

ששיאסתסא.־ערסוחר׳אריקאנט׳

שעגסש.^על

ד«צוזאטע¡.אלץזענע¡אנדערע
גמהאבן¡mיא*־*#¡Pזייאיהײםט•

1םזל.*יי1

שריDtíuאונזבייאזעלכעםאיא¡
!

אונטענאסעןדעסאונטערנארכןע
האגאגרערערא]מאםחיבורנוט1א

געםאבט.

געםיעםװאםמזל.האבןזייאון

םא!שרייבןװאסאזעלכע,זיךנען
כבוד,אויפ¡םבטלזענעןאוןזײ

האברארףמען—זעםאירװי

מעאזזאגט,לאנדםמאןמייןטזא.

אויךחוצפההאבןדערצודארףינאך

אזאגן,נישטקײנערװעטדאםנאר

כבוד■אונזערעבײחלילהםעלטעם

זייאדריא,ארטקל.דעראטזוכער

•—מזצװימערחוצפההאבןזײ

זיך—בייגרויםזענעןזייאון—

אײגענער.אן
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ײדןזיךהעלפןאזויװימעקסיקעאלט
זױיםשלאנדאין

(5זייטפו¡)םחז
קייט-אוןקויטןבערנלעך,טאלצענע

םארשםאל-ריבילדעץםעכאנישלעך.
פיגוםאדנעקונסטװערק׳ליכטצענע

נעהיימניםפולעאיןװיפונקטרען
פארשי-אנטשטייען)הײצן(גראםעס

אלייןנאטוררערפו¡פיגור¡,ךענע
גע־יארןמיליאנע]רורךגעתלדמיט

םארעמט.

נעבןשטייטקינםטלערױנגערא
קאריקאטורן.זיינעםיטרעקלאטעא

אהעזענעןער,זאגט—ם*ר״םאר

זעאיךקאריקאטוח...—מענטשן
קאריקאטוךיפדאסגעזיכטיעדעראין■

ארו־סברינגטקאריקאטורדיטישע.

העכסטדאספארםעקפטרעםעראאין
פונםטיפישעאוןבאראקטעריסטישע

טענטש[אזאיםזאגאיךםענטש׳/
גלאריפיציר¡,זײזאלטעןליבראבן

פאפארןזיךשרעקןזײאידעאציזירן.
ז־יאי]טרײבטװעלכערריקאטוריםט

קאטישע.ראםגעװיינלעךאיכער

מיראיןדערקענטקינםטלערדער
איןרעדןצואןהויבטאון—יידא
צושסייכלאיךיידיש...שלעכטןא

פא־איזאומעטוםמאדנע,אלייןזיך
אלװא-איןדא,אויךײד...דערראן

מעק-טיפישעדיצוױשןרא-סטריט,
רופט|אזויזעי5יק,סיסטערסיקאנער.

האט;האר,לאננעטראגטזיך.ער
א'װיגעזיכטאױגן,מידעטרױמעריש

איםאיןדערקענטמעןמיידל...בלייך
האט׳ערבאהעמישע...דאסבאלד

װען|מעקםיקאנער.דיליבער.זאגט
םוןפראפאנאנדעשמוציקעדינישט

די
גןײזמעקםיקעאיזװאלטןנאציס,

םידערהאטװוםיר...צוענלעךאזוי
צײ-געקענטמירערהאטװוגעזען?

כענען?

שטיקם״ןאאיזםטריטאלװארא
פענטשן,דידעקאראציע.עקזאטישע

די
פוןטײלאזענעןטעקםיקאנער,

טיפיש-זייעראיןדעקאראציעדער
שילדע־הענעןצושפראךאונזעראיזמיר—אבערקליידוננ.נאציאנאלער

אפ־קאסאסטראפע.גחיםעזייעררעןמוזעאוטסיאומעטיק.שרעקלעךאיז
רירןאנגעהויבןזיךדא¡װאיצטןשראױםשטעלונכעןיענלעכעאזעלכעאון

אױסצושטרע-נאװעכטאוןןזערצער|ךע-םעלאנכאלי׳צן.מיראױףװירקן
ברידער-אאוטגליקלאכעדיפאר,קעןא.־ןקונםטקריפטלעכערפוןגעמיש

םי1איכהדעםאויםצושרײעןכרי
םווועטיירןרייסש-עפטרייכישעךי

ארעםצוװיילנביא,אאויפשטייןזען

אומעט.מיטאןמירפילטליידנשאפם

ריאוןבאלױכטןשװאךדאאיזאיצץ
םיטאןטירפי^טנאכטשװארצע

פינםטערניש.איבזי5עןמיטפלעקן,

אװיאוןסידעראצוריהםאראיך
אויףזיך?ײגטקאשטארשװערער

̂אט־טע?-פוןמעיצאנכא^יעדיטיר

א־ןברענט?אמפא^טעדאןםיקע...
ליבטגעי5ןאמיראיןצעװארפטטיר,

סליזײטצוגעוװינטשויןביןאיךאון
מאדנעםרעםאטצזיארןזענטער

איינזא-פון^יכטגאצדיק־געקטויטן
^בנה״מידאאיזעסאאמפ...מען

ציכט.״.

איינשװערןנאךװעטמעקםיקע
םעצקזןי.פארגעשריסענםטעדיםון
אהאבןגעשטא^טןטונקעלעדיאט

װאסכוטאיזעסענערגיע.מאםע

אירעא>5ײןעקםפקאטירטמעקםיקע
א־דפאיסדאםרייכטיטער.אײגענע

א*ןבויעןזיךקא;מעקםיקעארעפ.
בא-טויזנסעראירעפארפארברויכן

רײכטימער.אירערערפענישן

רעפא־דעםענדי?איךבשעתאון

האנט.העכע

טי״צגרעםטערדעראיזפאראויםיפ
גו-דײמשיצאנדאיןקיבוץיידישןפןו
כוחות.אײגענעדיאויףאננעװיזןפא

פארארעםצואיזררויסןפוןהיילױדי
צרות,םוןיםנרוים]דעמ

ד״טש־איןייחריזידהעצםןװי
יירישעדידורךװערטװאם?אנד?

גע־דײטשיצאנראיןקערפערשאפט]
גדריצדעםדעריצייכטערןצוכריטאן.

אומג̂יקטויזנטער,טויזנסער,דיפון
פארי5אנאכטדורךהאבןװאםיצעכע,

עקזיסטענץ?אוןרעכטזייערערען
אוןוױכטיהנאזונדערםם״איז

דערסיטכאקענעןצוזיךכא^ערנדיפ
אר־-זע׳צבםטהייצףמוסטערהאםטער

קיבוץיירישןדורכןװערןװאםבעט,
אמת׳דורכגעםירט.דײטש^אנדאין

גרויםעראאיןװערטארבעטזייער
דעם,דאנקאדעריצײכטערטמאם
םארהאבןדײטש^אנדאין״רןװאם

?ער־רעכטיצעכעארגאניזירטעטאגט
רייכםאוןקהי^ותריװיפערשאםטן,

פוןטייצנרויסעראאיןפארטרעטונג
א־רייך׳זנעװעןאיזיידןדייטשעדי

םונ־?װא׳צןגעװעןם״זיינע!אז¡זוי״
סי̂טעןברײטעדישעפןצוװאנען

חורבן.גרויסןאיןהעי5םןצו

װיכטיקע2דיאויסעראבער
נויטי־אגעװיסאיזװאסםאקטאר¡,

פרוכט-יעדערפארםארבאדינגונגקע

פוזפאדאקדעו
קואוםליא...

טרפותפוןװיוױיכןװע^ן״דןאז
װאםיןואוםיצא,פוןפ^יאקדעםפון

א“מעקסיקעאיןערשטערדערהאט
זייןאיןאזפרעםע,דעראינאנםירט

געװונ״נישם״רןזענעןפענסיאנאס
קצאר.איז—טשען

קואוטעא...םוןפאציאקדער

דאםחאמישןןיאןןטרויעריקװי
ע̂קהאםטןאזאאזג^ײכצ״טיק,איז

מעקםיקעאיןפרעדיקטראםן״האם
א—פרעםעדעראיזאנאנם;דורך

פא^יאת.

קייןגעקומעןאיזװאםמענטש,א
ע”צו5יבעמיגראציעאויףטעקסיקע

איצעמירװיאטםיבות,קאנאמישע
פא̂יטיש״נאציאנאצויציבאויך)מיר

פאטערזײןםוןגעקומעןאיזער5ע(.
געפו״עםהאטברויט,דאזוכןיצאגד

דיבײאויךגעשמאק^ייזנדיקנען,
דויואזיךהאבןװעקכעגעסט,יידישע

האטאיצסאון—אים,צוגעשטופט
שעת״אאיזעםאזאײנגעםונען,ער

^עבןאמאכןפרוװןצוהכושר
ײדן״האס.

שבורןדעםא5ץנאךאיךזעטאזש-פאתעקו־ונישטײדןאויןז׳פאגראמען
םארבאהאצטענעשמימןמעהםיקאנער,ג^אנץ,,יעקבפערזענאעךקאןערמען.
רי״דיצופענדיקטרויערריקגעזיכט,ג^אנץ)אגבפאעט.געשילאגענעםדעם

הארפע.אצס-ערחגרפוןסטרונעם»קעפאעטהעכסט-טאאאנספו?עראאיז
אי^טערדערפוןסימבא^דעראיזדאספרײנט..,(^יבעראמיינס—און

נויטארעמקײט,אירמיטמעקסיקעײד־!מיטןדערפרייטזיךהאבאיך
צוװיכטיהנאראיזארבעט,בארערפא?קס-אי-אירםוןראמאנט־?,אוןזיינע׳קאריקאטוראי׳יןמאלער.שען
ד״טשלאנדאיןיידןדיאזבאטאנען,און|פריועאנייע,א—אבערמעט>טראכט:איךאוןמירצוענצעךאיז

צו-זײערפוןאנהויבאיןג^ייךהאבןדערװאכס.מעקסיקעארבעטםפעהיקעא*זקארי?אטורדיװאסמאדנעװי
דעםאפגעשאצטריכטיקזאםענבר־ך

קאנםטרוקטױוערםוןװערטגרויםן
הי^פםארבעט.

איןיידןדיםוןהי^םםארבעטדי
ריכטונגען.2איןגײטדייטשיצאנר

אוםגעװאר¡געשאםןזײנעןערשטנס
פארשי־אוןהיכןכי^יקעאוןזיםטע

אונצובכדיאונטערשטיצונגען׳דענע
ארעטעארבעטםי^אזעדיטערהא^טן

אויס-נישטזא^ןז״אזפאמיי^יעס,

צוױינטם׳נויט.או¡הונגערםוןגײן

דיפוןשיכטןברײטעדיםאר.זיינען
אוםזיכטםיצאזעארויםגעשטויסענע

באדינ־געװארןגעשאםןיידןדייטשע

אויםצוי^דןפאכמענישזיךגונגען
מעגלעכ-אבאקוםעןארוםאזויאון

עקםים•נייעאאױפיױעןאון,קײט

טענ׳}.

הויבןװאםױננט׳צעכענארנישט
פרא?•אי1ארײנצוטרעטןאןערשט

נארםאך,אזיך^עמען?עבן.טישן
אנגע-נעװעזענעדערװאקםענע,אויך

דיאויףװערןסוחריםאוןשטעי^טע
ערװאקםארםאך-קורםןםארשיידענע

האנטװעחכאיןאוטגעשטעיצטםענע
^אנדװירשאפט.און

דערװאק-אוןױגנט^עכע3000

דיאי¡טאגצוםהיינט^ערנעןםענע
אוןפאך-שו^ןיידישעפארשידענע

זיינע]װאםםערמעס,אח:םאך-קורםן
עםוװ^אנדגאנצ¡איכערןצעװארםן

ײדי־נרעסערעםארביליכןנאךזיינען
קר^ות.שע

אויםװערןאוטשיכטונגם-שסעיצןדי
פארצענטרא^-אויסשוסםוןגעהאיצט¡

קה^ות.און״ארט״״דןרײסשע

קאנ-סויזנט15װימערער$בער

צוכדיפיצאץאאריףיװארסןדידאטן
אומשיכהונג.זייעררורכפירן.קענען

קעגןגזירותנייעדיטיטאיצט
í>t#vדיזיךװעטדאקטײריםײדישע

מענאךאומשיכסונכםארקאנדידאטן
פארנרעסערן.רער

םי>5האבןאוימםטחודשאיןשוין
זײפאריצירןװאסדאסטויריםײדישע

אנגעמעצדעטזיך־רעכםארבעסער

^אנאוןהאנטװערקאיןאונצושיכטן
דװירשאפט.

היטי5/גרםםוןיארםינחפאר
טוי-טויזנסער,שויןהאבןהערשאפט

דער־אוןױנגע^ײטײדישעזענטער

דורכגע.אומשיכטונגזײערװאקםענע

האנטװער־אצםארבעטןאוןמאכט

צאנדאוןאדבעטעראינדוסטדיעקער׳
מע-?ענדערפארשײדענעאיזװירטן

?ים,בר

דיי־פוןגענוםעןאםי^וװער¡וייכוי.
רארטן.םירמעסארישעטשע

שטייטשו^אומשיכטונגסיעדע
אביטו־זײערעמיטפארבינדרונגאין

איזאוןגרראזײערנאךפאלגטריענט¡
דערםאצגןזײערעםיטשטאיצץ

דיפוןארבעטאוטשיכטונגםדי
צייצבא-נעםירטהערטײדןדייטשע

דיאןחוץםיםטעם.אמיטאוןװוסט
װעםעמנר,באקאנטעטראדיציאנעלע

דערװאקםענעאוןױגנט^עכעדירען
דורךמאדערנענייעאיןארייננעצוינן

אנטשטאנע-אינדוםטראליזאציעדער

4-5?עצטעדיםארםאכצװײגן.נע
צענדליגעראויםגעװאקםןזײנעןי$ר

ס״ז״נעןקורםן.םאךאו¡שולןםאך
מא-נויטי?עדיגעװאר¡אײגנשאפט

ט״קעןאוןאינםסרומענטןאוןשינען
ארבעטדיאזזאגן,זיכערהייטמיט

-viװערטאון.אװעקגעשטעלטאיז
געזעלשאפטלעכןברייט¡אי¡םירט

טאםשטאב.

אונשיכ־עצםדערמיטפאראלעל

ברײאגעפירטװערטארגעטטונגם

פונקציעסדיװעגןאויםקלערונגטע
aK ,nú ai! uul11אה״.ואפ

זיךאננערעגטיחידדערװערטדעם
פאראנט-דעראיבערםארקלערןץו

זיךאויםוױילןביים'װארטלעכקייט
גע-װערטצייטגלייכערצוםאך.א

פארןגעזארגטאוןאכטגרויםלײגט
I,

דערדערװאקסענעםאדערױגנטלעכ¡
רערפארהאפנוננאוןגלויב¡אװעתט

טענלעכ-אגעגעבןאיםאוץצוקונפט
שאפ¡זיךאוןאויםצוװאנדער¡קײט

שװערניםס״איזעקזיםסענץ.נייעא

מע¡װע¡דעם,אי¡איבערצײנןצוזיך
אדערשולאומשיכטונגסא¡באזוכט

אנדעראןפו¡אדערבערלי¡אין.קורם
אויףגעקוקםניטגעמײנדע.יידישער

םביבהארומיקערטרויעריקערדער

אנ-פוןאמותד״דיאי¡זיךפאלט
אאפסימיזם,גװאלטיקעראשטאלט

בעסערעראאיןגמיבןאוןמוטיקײט
.גייטאוןלאכטױגנטדיצוקונפט.

איבעראריבערהוסארביטערןאםיט
גז̂נייעטאגטעגלעכעטרויעריהעדי

רות.

נאדעראום,וױיזטשוי¡,איזאזוי

איןלעבן.טענטשנםאיןגעזעץטור
$ןגײטזײטאיי;פוןװעןצייטאער
צעשטע•פוןפראצעםגװאלדיקערא

זיךװיקלטיפארניכטונג,און.רונג
לעבןנייאפונאנדערגלײכצייטיק

אויפיוי.נייעראאון

רײט׳ע•פו¡גיבוץיידישערדער
דערפוןװײטאזויאיזװאםלאנד,

װערטאומשיכטומ,זײןפארזארג
ײדןװוצענטער,הרעםטערדעראיצט

פוןיםודותנייעאױףאוםזיךשטעלן
נישטאמת׳לעבן.װירטשאפטלעכן

לאנד,אנדעראןאיןארט,א;אויף

חתו־דעדצופרױאוןגוטװערגה״פרייגסאונזערע
ה״מים-ענריקעטאטאבטערליבערזײערפוןנה

דדפאװאי
גליק.אוןנחתפילמירװינטשן-

*A».י'״

פאמ.אוןטייקטץ.א.

רעדאקציעפון

געזייןװעטנומערקומענדיקןאי1
אייבראמםי.פוןארטיקלאןדרוקט

רעאגירונגדערפוןפראנעדערװעגן
שטימונגען,אנטי״יידישעדיאויף

פלאץאיןמאנגלצוליבןאיזמעלכער
נומער.היינטיקןאיןרייןנישס

גע’נומערזעלבןאיןאויךװעט
אונזערפוןארטיהלאןװערןדרוקט

געז.באקאנטןדעםימיטארבעטער,
װערנ.׳א.בערעביטשעז.ז.א.טועה

שולדיק?.איז

אר״אנדערערײעאדעםאויסער
אפהאנדאינטערעסאנסעאוןטיקלען

פראגן..אקטועלעװעגןלונגען

ppopjז«זסוסו SONRIA AL CONOCERESTE_
JABON

אר-םוןיםודותדיאויףדאך)יובעראומאומבאמיט^טעדיםוןאויםהאלט
םוזצ״טיעיפארשיכטלער

זייער|׳בעט.

פוןאינםטינקטגעזונטערדעראטגעמיינדעיערעפאך.אי!אוםכילדונג
איןגלײךהאטװאסיײן,ד״טשעד,אויסצוהאלטזםליכטאירםארהאלט

1933איןרעזשיםנײעםםוןמיט|אנהױבגעמ”נדעזייערעםארזאמ’און
גלידער.

גראמעןפאליטישע

דורכ“פילןלאזןקודםאיםזיךװעט
פוןװעלןגעםטײדישעדיװו־וסדעם,
פעםט.אפוןװיאנטלוים¡אים

ער—קואוטלאפוןפאליאקדער
לוײןאהערקומעןגעדארפטגאךזזאט

צוזיךכריפױלן,פוןאזשמעקםיקע
באשעפע“העםלעךאפאראנטפלעלן

פשי“מיןיענעםצוגעהערטערניש.
װאםפ^יא?ן,בריםקעראו¡טיקער

פוילישעדיצרותפיאאזויאןטוען
•H”

נישם!דערװײלאבעראיזהואוטלא
¡װעטהעצעעקלהאפטעדיאוןפשיטיק

האבן.נישטפעולהקײן

מעןדארף—גערעדטזיךצװישן
וױילערנםט,נעמעןנישטמנובלדעם

װעןאיבערנעמען,נאךזירלואןער
יידןדיהאטעראזהערן,װעטער

ראםןכוליגאנישןזײןמיטדערצארנט
אנאנס.

קוריאז,טרויעריהןאלםסתםנאו

פארװאספארצייכענען,צוכדאי«יז

פארמאגט.קואוםלאפאליאקפןן|א

זע״מעקסיקאנערפילבייאון—

אונשיכ.'•דערפוןראלנרויםעדי
גורלװײטערדיקןפארןארבעטטוננם

גענוגריכטעקקעןײדןדײטשעדיםון
װעןדאן׳ערשטװערןםארשטאנען

זיךאומשיכטןדאםנאראזוױיס,מען
םארצװייםלטןהילםסלאזןנײם1,אמ

ריכ.װעלכעראיןדיקטירט,קלאר
הילפםדי.ווערןגעװענדעסדארחטונג

פוןראסעװעןצוזיךכדיארבעט,
ײרירייגאנצעראפארקעןאומקום,

פאליטישעריעדערבײקיבוציםשע
דינעןקאנױקטורעקאנאמישעראון

װארנוע.אװיאוןפארבילדאלם

פחקאמוניהאפ
שפיםאדסאמיםעם

מעקםיקע.אץדאקטויריםײדישעדיצוװענדונג

געלינגעןאיםװעטפרוװדערצי
דעראבער—םפקגרויםעראאיז

האנדלונגזײןפו¡פאקטנידעריקער

םארפאררעכנטאלעדארמירנען
פאליאלואם...

אלפא.

דאפרעאליזירןבייםארבעטדי

האלטןשםיטאליידישןאאויפשטעלן
פראאװעג.גוטןאאויףאיזאוןא!

אנ“פארטיקןאזאבאקומעןצויעקט
מעג״אוןבאטראכטװערטשטאלט

אידײדיװעטבקרובגאראז’לעך,

האלװעטעסװעןרעאליזירט.יװערן
װערןטיטגעט״לטװעלןדערבייםען

פרטים.גענויערע

דע״האלטשפיטאל״קאמיטעסדער
צוװענדן,צוזין־נויטיקפארריבער

מעקםי“איןדאקטויריםײדישעאלע
ערדעלי,ד״רמארגנשטערן,ד״רקע,

בע“ד״רפראנ?,ד״רשטערן,ד״ר
װעמענםא.א.אװאדיעויד״רקער,

צענדלי?,פאראביזרעתרײכטעאל

אינטע״מערארױםוױיזןזאלןז״אז
דא?"ײדישעדיפראגע.דערצורעש

פאראינטערעםירטזייןדארפןסוירים

שפיטאלפוןאויםבויאונגדערמיט
זײאזגעװונטשן,זייעראיזעסאון

רעאליזיר“דיאיןאנטיילנעמעןזאלן
וװנטשןאוןראטזייערםיטארבעטן

זאך״אלםסײאוןמעדיקעראלסם״
קענער.

■.íf"

איןאפילדאזיק¡דעםםאכןמיר
דאקטויײדישעדיאזאבזיכט,דער

ארדיצודערנענטערןזיךװעלןרים
אינאיןקאמיטעטשפיטאלפוןנעטן

װעל״אינםטיטוציע,דערפוןטערעם
יידי״רערפארװיכטיקזײעראיזכע

איןאויךאון—געמיינשאפט:שער
פא״צוקונפטיקעדיפוןאיגטערעם

װעלכעםאראנשטאלט,פוןיציענסן
סביבההײמישעאשאפןוױלןמיר
uftaiic^acuua׳ aaaíiaaiSLאail

קורא׳אלעבײגעװונטשןזײעראיז
ציעס.

הײנטמעקםיקעאיןפארמאגןמיר
ספעציא“דאקטויריםיידישעטאגצו

װעלגעביטן,פארשירענעאויףליםטן
אי.־עםאוןאנערקענטברייטזענעןכע

בייםקאאפערירןאונזמיטחובוייער

שפיטאל״אנײרישןדעםארגאניזירן
אודעריבעהדערװארטןמירשטאלט.

קאנ״עננןאיןשטעלןזיךװעלןזײ
אונ“פוןעהזעקוטיװדערטיטטאקט

טיטזייערעאױאנקאוןקאמיטעםזער
אוןפעלערןאויסגעמיטןװעלןהילו«

רעאליזיר¡צולייכטערזייןװעטעס
אױפגאבע,װיכטיקערי

י
...tjüTSAL-
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לענדערנעמטהיטלער

—שטעטנעמסהיטלער

נעטען,נישטערזאלפארװאם

מ״געט...אוןאיםמ״לא:טאז

מעמעצהײנטגעמטיער

םידעטן,דינעכטןאון

גענומעןגארניטר״מאלט
בעטן...איםבײזיךמ״טוטנאר

לאנד,אםארנעמטעראזאון

—טשעכאםלאװאקיעלמשל,זוי,

ארײן״פאראד״מיטערפארט

״טשאסען7צו#וןדארטהויבטאון
40 Í.

אפגערערםנישטנאךהאטער
דאנציק,צושויןערג״ט

אײראפעאזוי.װערטאון

װאנציק...אוןשלױמפערדיק

װעלס-הכמיםדיאון

טשעםבעו־ליעען,מיטבראש

קאנפערענצןטעגלעךרופן

װײנען...אוןיאמערן

צעטרענצלט,ט״מעןשפאניע

פארראטן;אױךפאלעסטינע

אייראפעהאלבפוןהיטלערן

טאס¡.״פאחמעןמאכס

טשעכ¡דירעכענענדי?נישט

יידן,דיאומעטוםזענען

קרבנותגרעפטעדיי

״פרידן׳/מינכענערפינם

אכטונג
אינטערערײע«האבןװעטשטימע״״די

קאצאפלדיקעאוונייעאפטײלוננען,סאנטע
אנציענר־׳•געםינעןװעלןלעזערדיװולומס,

שײלעזע־שטאףן,אינטערעםאנטןאוןל.ען
פךאאלגעמתעפוןסײאוןלעבןארטיקןפון

גען.

שבתיעדןדערשײנעןװעטשטימע״״די
ײדישעאלעצוציגעשיקטװערןװעטאוןפדי

אבאנענטןאלעצומעקסיקע,פוןאײנוװינער
פאםט.ױרך

זסנאנא

י'̂,׳ז¿

קאסיטזיםדער

נאוװסטערנוםדער
״קאנםאדאו־פונלקא״

Desp.16 de Septiembre 39
אנגע״פראפעםיאנעלעאיןאפפארט

שטאםארא״ניהטעדיאיןלעגנהײטןדערציי5ט^דאםאיר״ןןעט
רײעאדורבםירןװעטערװימען,מןיערעריירשערא^ערעראםיר
מיטבאראטונגעןהאנדלםױרידישעאביטןאןנזעףעדייט^אנר_איןמו5

ספעפאראינטערעםירטעו*מױ»בעסטע|ייםאךךעריענ
ציאליםט¡.,

טאנטעװידעא,םוןמויערערכעשולטע

טיף-אוז—הויראיןארכעטןװ»ס

טולסשינסקי,ה״פוןביוראדי

האנהונרערטערפילבאדינטװעלכע

םארװעטהײזעראינדוםטריאוןדעלס
הילףדערמיטטעםיקײטאיןזעצן

זיװאםמיטארבעטער,געניסעדיםון

באשעפטיקט.

אנאנסךגעדיפארזיץװעלןשטימע״״דיאין
צײטונגדיוױילװיכטיקײט,נרויםפוןבער
ײדיש־דערנ־אלעפון.װערןגעלײענטװע־ט
רעפובליל.מעקסיקאנערדעראיןײדןרי?ע

~

נאגױסוננען
באקװעט־דערצוליבװעלןמעלדונגעןאון

לעזעראוןאבאנענםןאונזערעפוןלעכקײט
.ביליק.פפעציעלקאסטן

פוןײדןאלעמעגלעכקײטאגעבןצוכדי
האבןשטימע״״דילײענעןצומעקסיקעפון

קלענסטןמענלעבסטדעםבאשטימטמיר
בלױזאבאנעגטן־אפצאל,

יאראפעןעס12
אבאנענטן־רעדם*אױפןזיךפארשדײבט

גע־אײיעדאןאיגזױטשטימע״.״דיפוןטער
בא־װעטאיראוןנאטען,אוןאדרעסנויעם

הױז,אײעראץצײטונגדיצוגעשיקטקומען
געשעפט.ארער

אדמיניםטראציע:אוןרעדאקציעפוןאדרעס

República del Salvador No. 52

no :פאסט־קעסטל

Tei. 3-37-74 עךיק;.טעלעפאן



8זײט

-שולךײדישעדישפדצט
תזרבײױדבאשטייערטאירקױפ

עאקצייערדעכער
ירושהאנאךזיויאגןױרשים35

פראנקםילאודsoפון
'B*איצטסוי1זיעעעבירותרי$ט¡װע?טדעראי1ירושהגרעםטערי
ריאיזראם—

קאנרידא-םחםחנהגאגצעאא|,vaii\טהיריע-ירושה.
םיהיאנען־אױףטעןטראװעהכעמעגטש¡,ם3פו¡פאריין

פוןמאנע¡נאמע¡,דאזי?¡דעםגען
סערנישטמ^וכהפראנצױזישערדער

פוןםוםעריװיװײניקערנישטאון
aüפראנק.מי.ליארד.

רודערטירושהדאזיקערדערמיט

ױרשיםדיאזיאר¡.-שזייןא-טךזיך

קריגן.נישטסוםעדאזיהעדיגועיצן
איז—

פראנ-דיטאג.דעווױ?לאר_

גאנ־װא>טממכוז-האםעיצױזישע

נעדארפסװאלטזיװען,פראטירט,

איזעםסוםע.ראזיקעריאױםצאילן

דעםאזבאשלאםן,געװעןאםיי5ושױ¡

האטצוריקיאסהונרערטצװײםיט
דערטהיערי,זשא311־יאריתערדער

זשאנרארם,פראנצויױש[אפחזי1
אױגאןשפילאבעתאויםנעשטאכן

קחין.אזיינעםבײ

זיךהאטזשא¡שטיפערישערדער
חר-פוןהאםאו¡דערשראהן,-שטארק

געלאזטזיךטוראאוןםאךדרוסטה.
װוהיןאין״?עשענעגראשןאן-־א§ױם¡

9טראג¡.איםאויגו׳װעלןלי
נאלמטער׳אוןאזיךוזאטערװען םעברואר15

̂■אוןםארםאפןןט^רVכארװעסער,רערמאנטע!דיnap״
סױם־ידערקליבן^קײןאױםנעהומערטעד|טיליארה50אנשטאטקריגןױרשים

דע&אלטער-ימםתמאהאטזוענעריק,צוױ•אי1אוםגעפערמיליאן׳28—
זוע־עס־אזגעהאס.*נישטאנוננ,קייןמאנען.!ױימיװײגיהער.םאלטויזנט

אז^ןיינעװארן.כאקאנטאיזאיצטער

נעח־נ-דאנקבארקײטאויםהאטגער

שפעטעראוןלערערײנגלפאחגען
פארמעגן.זײןאפגעשריבן

אויסער־געװעןאיזטהיעריזשאן
געש-איזערארןפעאיק,געוױינלעך

גרעם-רעראלם1776איןטארבן

רעפוב-װענעדיקערפוןגבירטער

לינן.

\

1
אמאליקעררערהאטטויטםארץ

צװאחאגעטאכטםראנהרייךםוןפליט
קארפו.אינזלפוןנאסאראביי

ןגעשריבן:ערהאטצװאהזײןאין

שאטא-טהערידיפוןשטאם״איך

שױןהאטנאטארדערשאמפאן״.¡אין
נישטיורשיםדיאבער

Iאויפגעזוכט.
Iפראנצןי•רערהאט,1797יאךאין

רערנאךבאנאפארטגענעראלזישער
קאנפיס-ןװענעדיקפוןדעראבערונג

קרינן.נארנישטרערווײלמעלז

I
%

נישטטהיערםדיװעלןםארװאם

צו־איזעםײעלכעירושה.די?רינ[

שולדיהאיזדעםאין—געפםקנט?
האטװעלכערנאטאר,אםוןגרײזא

163מיס...װענעדיקאיןגעלעבס
האטנאטארדאזיקערדערצוריק.יאר

נישט'נעבעד'

שרײבטווינעוװםט,

צוױי.מיטציר,אייןמיטטהיעריזיך

בא.דיגעװוםטגישטאויךהאטער

פאדאוןשאטפאז,-«אלטפוןדײטונג

דעי:לטובתירושהנאגצעדי^מירטױריסט¡םיניםט^ח,זיך.מעלןאיז
מלוכה-קאםע.סראנצויזישער¡איבער׳קעפדיברעכןנעלערנטעאון
געווע¡עראיזדעךוױי^ירושה.זײן

נעקראנןהאטעראינליקלעךאיבער
;9םערר.צוײנגלאלםפאסטןא

חליגע-•נושא־שטארהאיזדאס־ײנגל

פונרעםםװע־זיךהאנןױרשיםדי

זייאזיארן,םילשויןאפגעזוכט.נען

.מלוכהפראנצויזישערדערביימאנען
Iפראנ.פראצענט.מיטקאפיטאלזייער|טיבאלדיאנטאםיאנעוױסןאבײ«ען
אויםםך-הכלגעדארפטװאלט1קרײרדאלמאציע;.פוןמא¡ד״כםטןדעם

האטער
אלס.זיךצוגענומעןאים_

געשען,איזפונהטבאנלײטער.רײזע

שי1?אבייהאטזשאןקלײנערדעראז

נערא־אײנגוסאלבאנישןאיןברוך
יע־לעבן.דאםבאלעבאםזײןטעװעט

- Compañía Dental Mexicana -
Donceles 49 £ríc-2-57-49 Mex. J. 2C-021

דענטיפטן!ײדישעאכטונג
■

■■.»
דענ־דעדפןןארטיקלעןבעסטעדיעמפפעלןמיר

פדײזךצוטריטלעכעצוטעכניקטיסטישער
און'אױסאדבעטונגעןאמעריקאנעדנארקױפט

אנדערע.קיי־ןנישט
4****יי■*t.*י•—:_•«#־•»*&י••*•'■J*•.«׳.•»•» f%»Pf4Í4ÍfV* f+$,11>*^*י«

זיי־

גרויסערטײער.נישטאװאױסגעצײכנטזענען
צײנערװײס־יגאלדדעםחוץצײנער.פון׳אויסװאל

פוןתל־אביב.

/ ~
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Catálogos, Listas de precios,.
Ediciones en rustica

y empastadas,
— Cajas Plegadizas
y Toda clase de Etiquetas

| - 'v M, —׳ f* '״>,%'־>׳* ' v ^

Imprimimos desde una tarjeta hasta un periódico.

★
Pida su presupuesto antes de

>• /'־׳ I % ־•׳ ■■

dar su trabajo a otra imprenta

Av, RtPUB ICA On SALVADOR 52
MLXItO, D. ^
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געזאגטװיפראנק,מיליארד50צאלן

מלוכה-באנקםראנצויזישעדיװאלט
באנתראטירט.פאלאזאאי¡

א׳פא׳רי.'מגגרינדעםזיך’האטעם
דאפטאנעןװאםטהלערים,פוןבאנד

-פא••זיך־האסןפראבלעםמיטן’געלט.

איײפ-ױריסש;.או¡געלער^טענומען

ניש״געװעןאיז‘פםק-דיןאטראגן
פראני־ײ־איזאיינזייטלײכם^פו;:

רעז־'¿ו׳ן•;היײליק.פרױואט־אײגנטןם
דאד-נישט.מעןזייט׳״לאזצװײטער

מלו־פראנצויזישעדישטעלןבדלות

ד•י-•כה.

פשרח:אאױםנעקליגלטהאטמען

םומיעדיבלויזאייםצאלןזאלטלוכהדי

מיליאן.28פגן

אר״נגעמיששזיךהאטדאאבער
־■דאםנאטאר־פארשטארבענערדער

קאנטואאויסצאקפאר¡דיאטגעריכט
שרייבטצוואהיעראיןדי׳צװאוז.לירט

שאט־אין״ר“.אי׳ייןטיטטהיעריזיך
שרײװאםטהיעריםאבערוווינעןפאו

'״ר״צװיימיטפאמיליע'יזײיעריבע¡

װאגעזן"וװינע;ריאיןראקעל¡איו׳ן
אילןמיטזיךשרייבןװאסטהיערים׳

עוך׳טהיערים,פארבאגחכ׳יידע;׳ר״.

טהיעריםדימלחמה:אפארפירטהאבן

קארפועררעראזטענהן,שאטפאןפון

דורנגעלאזספשוטהאטנאסארער

נפקא־דיאיםאיזװאםװײלר,אײן

דיןצוױי.ךיישן?ארעראייגערמינה,
דעריאזטענהןװאגעזןםוןטהיערים

שאמ־געמײנטהאט^גאךנישטנאסאר

¡האטער—והראיהפראוױנ׳ן,דיפא¡
קלײנעםאמיטװארטדאםגעשריבן

טײטשדעםגעמײנטהאטעראות.

אוטבא-םעלר-געגנטן,—װארטםון

דע-האטאזויאוןפלעצער,כויטע

אוןװאגעזן,דיאיןאויסגעזעןמאלט
ױר-אמתעדיזײז״נעןאזויאויב

שים...

האטרעגירונגםראנצויזישערי

שטרייטד§נ£איצטעראויםגענוצט

טהיערי־פארבאנרן.|•^צוױידיצוױשן
אױסצא־נעזאלסמעןהאטגעלטראם

אי»־שױן.דעם,51:טן.םעצרואר.לען

אז,,געפסקנס,רעגירונגדיהאטטער

קלאר,נישטאיזצװאהדיװיאזוי

צא״נישםקײנעםדערוױילמעןזאל

לען.
..!1It

מאדערנערדעראויםזעטאזױ

1םוןגרײזצוליבןמשפט־המלךשלמה
םראנצויזישעדיזיוהאטנאטאר

אומאנ-אןםוןבאםרײטמלוכה-קאסע
אירהאטעסװעאכןחוב,גענעמען

הרי־דערירושהאלםאיבערגעלאזן
:yנאיפאלעאן.נעךישער

נישער

גקליאםשקהאון
אלעולײ

̂פרדכערונגעז
הױפט־פארטר

״לועןףייי

1>
S. A.EL MUNDO
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Compañía Mexicana de Seguro
TELEFONÓ: ER1C. 8-54-76 y 8-54-77 MEX. J. 20-27

■ ' קאנס4לטאריע:״דישעערשטע
: 1. StriígatZh :ספעציאליסטז

מענןסיקעאוןאנבעלעסלאספאק. DR. RáMÚS
L; ״בענעראל״׳טפימאלפון;צאן־ראקטער Dr. Barbaras. ~
Ga&te 11 Desp. 207 Esq. 16 de Septiembre

Tel. ERIC. 2-30-76 Mex. L. 64-28 MEXICO, D. F.
7.30ביז?.30פוןאון1.30ביז9.30פוןשעהן(אויפנאם

קאראנאגאלדענעפעז.80.00קאמפלעסןצײנערפולעפןייזן:טיינע
קארא;)¡פלאטין.פעז.10.00שטיפסצײנערפעז.11.00קילאט22(פון

*פעז',3.00צאןאפעז.ארויםנעמעז3,00פלאמבעספעז.,13.00(

e

זןלעהפרי-קאטפאנ־זןחןרפהסעלדונג
א'רעזערװוארןדיאיןװאפערפוןפעלןצוליבןטיקווױדטשאפטנאציאנאלערםון־מיניסטערױםאש

.קומענרזזאלאאונטעדגעמונגדי.אזפאךארנטהאט

j¿.׳צןפלוכדעםאםשטעלןדע£־'2״זאפױל״'זוגטיק

שעהז;אוןעדטערזעלבעדיאיןל?גטעלעקטךישע
y,•׳■׳•־.י״׳׳,:־'\i'י

מערץ:28דעםזזנטיקפא־יקןדעםזױ

דערמאנטו.פרןײילדיפוןאײנעראיזשריטדער

•<•«

*;•..K ■y•.,,י

עלעלטױשעדירעדוצירןצויכדימיױסטעױום,

די.באד-ינטקאמפאניע■אונזער•װעלכעמיטקראפים

נױ־אומבאדינגטאיזװאסאײנשפאדונג,אןשטאט,

די
הידדאעלעקטריאונזער»רןד״־יפט־צענטדא־לעס

סיסטעם.;טעך

די

|מיטהעפלעךדךדוענדעטלינט־קאמ״אניע,
זײערפוןזאלןזײאזאיאנענטן,אלעצוביטעדער

ליכט־קאנסומציעדירעדוצירןדורךהאאפעדירןדיט

מעגלעבסטןביזן
אץנאררךאפטדינוצנדיר(מינימום,.

וואסמי־טלען,אלעאינעמעןבכללאץפאלן,בויטיקע
רז

ציל.דעם־דאדקזמיטהעלפןקאנען

México, D, F31־/ de marzo de 1939.

CIA. MEXICANA DE LUZ Y
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FUERZA MOTRIZ, S. A.
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