
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/10/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארעהרן און שטיצן איבערלעבער פון חורבן  
    אייראפע אין בילדונג, קולטורעלע און פינאנציעלע אינסטיטוציע 

     
העלפן פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט שולעס טוען פאסיג  ( וועט A.472C /S.121Bלעגיסלאציע )

     איבער דעם חורבן אייראפע אויסלערנען סטודענטן  
     

אז מוזעאומס זאלן אנערקענען קונסטווערק גע׳גנב׳עט   ( פאדערטA.3719A/S.117Aלעגיסלאציע )
     פון דער אידישער געמיינדע במשך די תקופה פון די נאציס אין אייראפע

     
פון דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס צו דרוקן א  ( פאדערט A.9338/S.8318לעגיסלאציע )

וען אויף אפצאל פאר חורבן פארגוטיגונג  ליסטע פון בענק וועלכע האבן פרייוויליג מוותר געו
    באצאלונגען

    
    

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארעהרן און שטיצן איבערלעבער פון חורבן 
אייראפע אין בילדונג, קולטורעלע און פינאנציעלע אינסטיטוציעס. דאס לעגיסלאטיווע פעקל וועט העלפן 

גיבן הויכע קוואליטעט בילדונג איבער׳ן חורבן, פאדערן פון מוזעאומס צו פארזיכערן אז שולעס 
אנערקענען קונסטווערק גע׳גנב׳עט דורכ׳ן נאצי רעזשים, און פאדערן פון ניו יארק סטעיט דעפארטמענט  

פון פינאנציעלע סערוויסעס צו דרוקן א רשימה פון פינאנציעלע אינסטיטוציעס וועלכע זענען פרייוויליג 
   גוטמאכונג באצאלונגען. -תר אויף אפצאל פאר חורבן ווידערמוו

    
״אלס ניו יארקער שטייען מיר פאראייניגט אין אונזער הייליגער איבערגעגעבנקייט צו חורבן 

״די יחידים  האט גאווערנער האוקול געזאגט.איבערלעבער: מיר וועלן קיינמאל נישט פארגעסן,״ 
ליכע טראגעדיעס און דאך האבן זיי פעסטגעהאלטן אויף זיך וועלכע האבן געליטן אומבאשרייב

איבערצובויען באדייטנספולע לעבנס אט דאהי אין ניו יארק. מיר זענען דאס שולדיג פאר זיי אליין,  
זייערע פאמיליעס, און די זעקס מיליאן קדושים וועלכע זענען אומגעקומען אין דעם חורבן אויף צו  

זיכער מאכן אז צוקונפטיגע דורות פארשטייען די שוידערליכע פאסירונגען   פארעהרן זייער אנדענק און
   פון דער תקופה.״

    
זיכער מאכן אז ניו יארק שולעס טוען פאסיג אויסשולן  ( וועט העלפןA.472C /S.121Bלעגיסלאציע ) 

סטודענטן איבער דעם חורבן. די לעגיסלאציע פארארדענט פאר דעם סטעיט בילדונג דעפארטמענט צו  
באשטימען צי סקול דיסטריקטן לענגאויס דעם סטעיט זענען נאכגעקומען בילדונגס פאדערונגען אויף 

. עס וועט אויך  1994כס איז געפאדערט געווארן דורכ׳ן געזעץ זינט אנווייזונגען איבער׳ן חורבן, וועל
צו באשטימען וויאזוי שולעס וועלכע פאלגן נישט אויס וועלן דארפן ממלא זיין די   NYSEDפאדערן פון 

    חסרונות אין ידיעות איבער דעם חורבן אין די שולעס.
    



׳ן אויפשטייג פון אנטיסעמיטיזם, און  ״מיט סטעיט סענאטארקע אנא מ. קאפלאן האט געזאגט,
אומריכטיגע אינפארמאציע איבער׳ן חורבן ווערט אויפגעריסן איבער דער גארער וועלט איז  -בייזוויליג

קיינמאל נישט וויכטיגער געווען זיך אפצולערנען די לעקציעס פון דעם חורבן, און זיכער מאכן אז דער  
כטע, אפגעזען ווי פינצטער און שווער די געשפרעכן קענען  קומענדיגער דור ווייסט פון אונזער געשי

מעגליך זיין. צוליב דעם האב איך געקעמפט אומערמידליך דורכצופירן דעם ׳הָאלָאקָאוסט עדיּוקעשען 
ביל׳, כדי זיכער צו מאכן אז די וויכטיגע היסטאריע ווערט אויסגעלערנט פאר סטודענטן אין ניו יארק, און  

אכן אז מיר פארגעסן נישט קיינמאל וואס האט פאסירט. איך בין דאנקבאר פאר מיין אויף זיכער צו מ
מיטגליד נילי ראזיק, פאר די פירערשאפט פון גאווערנער קעטי -מיטארבעטשאפט מיט אסעמבלי

- האוקול, און פאר די אומצאליגע אדוואקאטן און ארגאניזאציעס וועלכע האבן געקעמפט מיט מיר זייט
   ט דעם ערשטן טאג פון דער וויכטיגער אונטערנעמונג.״זייט זינ-ביי
    

״די לאזונג ׳קיינמאל נאכאמאל׳ )׳נעווער עגעין׳( מוז  מיטגליד נילי ראזיק האט געזאגט,-אסעמבלי 
דינען אויף משפיע צו זיין דאס טאן למעשה, און זענען נישט בלויז ליידיגע רייד. אזוי ווי אנטיסעמיטיזם 

ויס ניו יארק און חורבן איבערלעבער עלטערן זיך, וועט דער נייער געזעץ זיכער מאכן אז  שטייגט לענגא
ניו יארקער סטודענטן ווערן אויסגעלערנט איבער דאס וואס פאסירט ווען שנאה לויפט פראנק און פריי.  

אלע  איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דאס פעקל לעגיסלאציע, און צו 
    ארגאניזאציעס און אדוואקאטן וועמענס אומערמידליכע ארבעט האט אונז געברענגט צו דעם מאמענט.״

    
פון מוזעאומס מודה צו זיין פון וואנעט עס זענען געקומען די ( פאדערט A.3719A/S.117Aלעגיסלאציע ) 

ר נאצישער תקופה,  קונסטווערק וועלכע זענען גע׳גנב׳עט געווארן פון אייראפעער במשך דע
הויפטזעכליך פון אידישע פאמיליעס. במשך דער צווייטער וועלט קריג, האבן די נאציס פאר׳גזל׳ט 

מאלערייען פון אידן, בארייכערנדיג דער ׳דריטער רייך׳ און פרובירט עלימינירן יעדן   600,000עטליכע 
יארק ווייזן די פאר׳גזל׳טע קונסטווערק   זכר פון אידישע אידענטיטעט און קולטור. מוזעאומס לענגאויס ניו

אן קיין שום אנערקענונג אדער דורכזעאיגקייט איבער זייער אפשטאם, און די לעגיסלאציע וועט פאדערן  
    פון מוזעאומס ארויסצוגעבן אינפארמאציע איבער די געשיכטע פון די גע׳גנב׳עטע קונסטווערק.

    
״במשך דעם הָאלָאקָאוסט, זענען עטליכע   קאפלאן האט געזאגט,סטעיט סענאטארקע אנא מ. 

ווערד, נאר אויף -מאלערייען אפגע׳גזל׳ט געווארן פון אידן נישט בלויז פאר זייער געלט 600,000
קוגל יעדעס שפור פון אונזער קולטור און אידענטיטעט. היינט, קען מען געפונען  -אפצוווישן פונ׳ם ערד 

ט דורך די נאציס אין מוזעאומס ארום ניו יארק אן קיין שום הכרה איבער די  קונסטווערק פאר׳גזל׳
פינצטערע דרכים אין וועלכע זיי זענען אנגעקומען אהין. מיט דער געשיכטע פון הָאלָאקאוסט זייענדיג 

ר מאכן  נייטיג אז מיר זאלן זיין דורכזיכטיג און זיכע- אזוי וויכטיג דורכצופירן צום קומענדן דור, איז העכסט
אז סיי ווער עס זעט די קונסטווערק פאר׳גזל׳ט דורך די נאציס פארשטיין פון וואו זיי זענען געקומען אהין 

    און איר ראלע אין די געשיכטע.״
    

יאר שפעט זענען מיר געצווינגען געווען צו   80״ מיטגליד טשארלס די. לאווין האט געזאגט,-אסעמבלי 
כע פאסירונגען פון דעם הָאלָאקאוסט. צופיל מענטשן בלייבן אומוויסנד איבער  קאנפראנטירן די שוידערלי 

דאס אן אונטערשייד רצח׳ענען איבער זעקס מיליאן אידן דורך די נאציס במשך דער צווייטער וועלט  
זיגע,  קריג, ווי אויך די אומצאליגע ביישפילן פון מבזה זיין און מזלזל זיין און, אין אזעלכע פעלער ווי די דא

אן קיין בושה זיך איינשַארן גע׳גזל׳טע עשירות. דער געזעץ צייגט וויאזוי מיר מוזן ווייטער קעמפן קעגן 
    שנאה דורך בילדונג.״

     
פון ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון פינאנציעלע ( פאדערט A.9338/S.8318לעגיסלאציע ) 

ה פון פינאנציעלע אינסטיטוציעס וועלכע זענען מוותר  סערוויסעס אויסצוהאלטן און ָאּפדעיט׳ען א רשימ
גוטמאכונג באצאלונגען. בערך איין דריטל פון -אפצאל פארבינדן מיט חורבן ווידער- אויף דראט

הָאלָאקאוסט איבערלעבער אין די פאראייניגטע שטאטן וואוינען אין גרויס דחקות. די לעגיסלאציע וועט 



וואס בענק טוען מעגליך לייגן אויף הָאלָאקאוסט איבערלעבער וועלכע  פארלייכטערן די אומנייטיגע עול 
      גוטמאכונג אפצאל. -באקומען ווידער

    
״מיר קענען זיך נישט היילן פון די טראומא וואס   סטעיט סענאטאר זעלנאר מיירי האט געזאגט,

עלטערע חורבן איבערלעבער האבן מיטגעמאכט, אבער מיר קענען נעמען שריטן זיי צו העלפן זיך 
דורכקומען. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ און צו  

גע׳טשַארטער׳טע  -צוזאמארבעטשאפט. איך מוטיג אלע סטעיט  אסעמבלי מיטגליד אייכנשטיין פאר זיין
בענק פרייוויליג מוותר צו זיין אויף די טראנזאקציע אפצאל פאר איבערלעבער און איך קוק ארויס זיין צו 

    זען אויף דער סטעיט ליסטע דאס קומענדע יאר.״
    

בן איבערלעבער זענען אונז א  ״אונזערע חור מיטגליד שמחה אייכנשטיין האט געזאגט,-אסעמבלי 
טייערן און באליבטן געשאנק און עס ליגט אויף אונז א פליכט זיי ארויסצוהעלפן אויף סיי וואספארא אופן 

מעגליך. דער דאזיגער ביל, וואס איך האב ספאנסירט אינאיינעם מיט סענאטאר זעלנאר מיירי, וועט  
גוטמאכונג  -וועלכע בענק זענען מוותר אויף ווידער זיכער מאכן אז אונזערע חורבן איבערלעבער ווייסן

באצאלונגען, אפצאל וואס קען קומען צו באדייטנדע סומעס. אונזערע עלטערע איבערלעבער וועלכע  
האבן אזויפיל מיטגעמאכט זאלן נישט גערעכנט ווערן קיין קארפארעיט טראנזאקציע אפצאל פאר א  

אבן זיך פארדינט בעסערס. א דאנק אייך גאווערנער האוקול  באצאלונג וואס קומט זיי מיט רעכט. זיי ה
  פאר אנערקענען די וויכטיגקייט פון דער נושא און אונטערשרייבן היינט דעם ביל אלס געזעץ.״

  
ניו יָארק סטעיט דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס סופעראינטענדענט עדריענע עי. העריס  

וויכטיגע טריט צו שטיצן חורבן איבערלעבער דורך מוותר זיין  -א קריטיש״ניו יארק נעמט האט געזאגט, 
גוטמאכונג באצאלונגען. איך דאנק די  -אויף טראנספער און פראצעסירונג אפצאל פארבינדן מיט ווידער

לעגיסלאטור און גאווערנער האוקול פאר דורכפירן דעם וויכטיגן ביל און עס איינשרייבן אלס געזעץ, כדי  
טעגליכע  - פראצענט פון זייער אפצאל נאכצוקומען זייערע טאג 100ערלעבער האבן צוטריט צו אז איב

ווייטער ארבעטן מיט׳ן סטעיט,  DFSגעברויכן. דורך דעם ׳הָאלָאקאוסט קלעימס פראצעסינג אפיס׳ וועט 
עלן  מיטל צוצושט-פעדעראלע און אונטערנאציאנאלע מיטארבעטער צו דינען אלס באדייטנספולע שטיצע

    לאנג פארשפעטיגטע יוסטיץ פאר חורבן איבערלעבער, קרבנות, און יורשים.״
    

״די מטרה  קוּפפערבערג הָאלָאקָאוסט צענטער עקזעקיוטיוו דירעקטאר לאורא קאהען האט געזאגט:
ון די פון ווירקזאמע בילדונג איבער׳ן חורבן איז איבערצוגעבן וויאזוי דאס איין שטיק פארכמארעטן טייל פ

דער חורבן איז געשען צו   היסטאריע האט נישט פאסירט ערגעץ גאר ווייט אין אלטער פארגאנגענהייט.
מענטשן אין אונזערע קאמיוניטיס און זעצן פאר ווייטער אפצוהילכן אויף טראגישע אופנים, ווייל עס איז  

גען ביז מאסן רציחות און  דא א בולט׳ער המשך פון אנטיסעמיטיזם, האסע, און אומזיסטע באשולדיגונ
סדרים אין שולעס זענען נייטיג אויף צו מאכן די  -הָאלָאקָאוסט בילדונג שטודיר דזשענָאסייד. 

     באהעפטונגען און אינספירירן סטודענטן איינצופירן ענדערונגען אין אונזער געזעלשאפט.״
    

״דער   ף זמיר, האט געזאגט,קאנסול גענעראל פון מדינת ישראל אין ניו יארק, אמבאסאדאר אס
היסטארישער ביל אויף צו שטיצן בילדונג איבער׳ן חורבן וועט שיינען א ליכט וואו עס איז איצט פינצטער,  

אריינברענגען מיטגעפיל דארט וואו עס געפונט זיך שרעקליכע אומוויסנדיגקייט. די ידיעות איבער דער  
פארנעם ווערט ביסלעכווייז אפגעשוואכט, און אן א  -עסטןדי אפעראציע פון רדיפות און שחיטות אויפ׳ן גר

שיעור האסע איז געשטיגן אומגעשטערט שוין צו לאנג. באשיצן אונזער היסטאריע איז וויכטיג פאר׳ן  
איבערלעבן נישט בלויז פון יעדער גרופע געצילט דורך גענאצידישע פאשיזם, נאר אויך פאר די  

עלבסט. מיר דאנקען סענאטארקע אנא קאפלאן, אסעמבליפרוי  שטאנטהאפטיגקייט פון דעמאקראטיע ז 
נילי ראזיק און גאווערנער קעטי האוקול פאר׳ן אדוואקירן נישט בלויז אויף איבערקוקן די צושטאנד פון 

בילדונג איבער׳ן חורבן אין סקולס, נאר אויך לייכטער מאכן צו קענען כסדר זיך פארבעסערן און צו  
   יגנדע אפשוואכונג צווישן די היינטיגע יוגנט.״אדרעסירן די באאומרוא



    
׳מּוזעאּום ָאוו דזשּואיש העריטעדזש׳ פארזיצער פון בָאורד פון טרָאסטיס ברוס ראטנער האט  

״מיר דאנקען אונזער גאווערנער און דער סטעיט לעגיסלאטור פאר די היינטיגע אקציע.  געזאגט, 
ערוואקסענע אין אונזער  - יט צופיל פון די יונגווארג און יוגנטליךליידער, האבן שטודיעס געוויזן אז ווי

זענען אומוויסנד איבער׳ן חורבן אייראפע, האבן קיינמאל נישט    —און לענגאויס דעם לאנד  —סטעיט 
באזוכט קיין הָאלָאקָאוסט מוזעאום, אדער גערעדט מיט א חורבן איבערלעבער. מיר מוזן טאן אלץ וואס  

לת זיכער צו מאכן אז דער חורבן ווערט קיינמאל נישט פארגאנגען פון אונזער זכרון. דאס  אין אונזער יכו
אויסלערנען און אויסשולן איבער דעם חורבן טוט נישט בלויז פאראייביגן די זכרונות פון די קרבנות נאר  

אין א צייט   אויך העלפן שאפן א פארום פאר אונטערזוכן די געשיכטע און עוואלוציע פון אנטיסעמיטיזם
ווען מיר זעען ווייטער האסע פון אנדערע )סקענָאפָאביע(, אנגייענדע פעלקערמארד, די אנגייענדע  
פליטים קריזיס און די דראונגען קעגן דעמאקראטישע ווערטן. אלס אן אינסטיטוציע געווידמעט צום  

ל צו איינציגווייזע און אייביגן אנדענק פון דעם חורבן אייראפע, איז בילדונג פאר אונז דעם שליס 
    געמיינזאמע פאראנטווארטליכקייט צו שאפן א בעסערע, מער אפגעהיטענע געזעלשאפט.״ 

    
CEO פון ׳UJA- ,״עס איז קיינמאל  פעדערעישען ָאוו ניו יארק׳ עריק עס. גאלדסטין האט געזאגט

ר די רציחות פון דעם חורבן. די  נישט וויכטיגער געווען פאר סטודענטן אין ניו יארק זיך צו לערנען איבע
לעגיסלאציע גיבט די מאכט פאר׳ן סטעיט עדיוקעשען דעפארטמענט דורכצופירן אן איבערזיכט צו  

וויכטיגע טריט אין  -באשטימען וועלכע סקולס לערנען אויס די געפאדערטע נושאים און איז א קריטיש
חורבן ווערן איבערגעגעבן לענגאויס אונזערע  וויכטיגע אפלערנונגען פון דעם -זיכער מאכן אז די קריטיש 

פעדערעישען ָאוו ניו יארק׳ באדאנקט זיך פאר גאווערנער האוקול פאר׳ן  -UJAקאמיוניטיס. ׳
אונטערשרייבן די באדייטנדע לעגיסלאציע אלס געזעץ, און פאר די אומערמידליכע באמיאונגען פון 

ו מאכן אז דער ביל ווערט דורכגעפירט אין דער  סענאטארקע קאפלאן און אסעמבליפרוי ראזיק זיכער צ
   לעגיסלאטור.״

    
׳ַאמעריקען דזשּואיש קָאמיטי לָאנג איילענד׳ ראיאנישע דירעקטארין עריק פאסט האט געזאגט,  

פארברעכנס, איז דער געזעץ העכסט נייטיג אויף -״אין א צייט פון שטייגנדע אנטיסעמיטיזם און האס
- ע סטודענטן אין ניו יארק לערנען זיך ווי עס פאסט איבער איינע פון די מערסטזיכער צו מאכן אז אל

טראגישע און גורל׳דיגע מאמענטן אין דער געשיכטע פון דער וועלט. גאווערנער האוקול איז געווען אן 
אומוואקלדיגע שטיצער פון דער אידישער געמיינדע און מיר דאנקען איר פאר׳ן שטיצן דעם וויכטיגן 

    נאם.״מאס
    

 60״אין א צייט ווען גידיאן טעילאר האט געזאגט,   CEO׳דזשּואיש קָאמיּוניטי רעלעישענס קָאונסיל׳ 
זענען אומוויסנד אז זעקס מיליאן אידן זענען  39ביז  18פראצענט פוןן ניו יארקער אין די יארן 

גע׳רצח׳עט געווארן דורך די נאציס, גראטוליר איך גאווערנער קעטי האוקול פאר איר פירערשאפט און  
רט אז אונזערע קינדער וועלן פאר׳ן אונטערשרייבן היינט היסטארישע לעגיסלאציע וואס פארזיכע

״קיינמאל פארגעסן״ די ביטערע לעקציעס פון דעם חורבן. הערצליכע דאנקבארשאפט צו די פארפאסער  
וויכטיג זענען -אויף קריטיש  פון די לעגיסלאציע, אסעמבליפרוי נילי ראזיק און סענאטארקע אנא קאפלאן.

ונטערגעשריבן אזוי ווי זיי זענען פארבינדן מיט די אנדערע שטיקלעך לעגיסלאציע וואס ווערן היינט א
לייט שמחה  -א יישר כח פאר אסעמבלי  פינאנציעלע באשיצונגען ארום אונזערע חורבן איבערלעבער.

אייכנשטיין און טשארלס לאווין ווי אויך פאר סענאטאר זעלנאר מיירי פאר אונז ווייזן אז מיר מוז 
    יידנס מיטגעמאכט דורך אונזערע חורבן איבערלעבער.״שטענדיג פארעהרן די אומבאשרייבליכע ל

    
ADL NY/NJ ,״די נייטיגקייט אפצושאצן וויאזוי  ראיאנישע דירעקטאר סקאט ריטשמען האט געזאגט

הָאלָאקָאוסט בילדונג ווערט איינגעפירט אין אונזער סקולס קען נישט זיין מער דרינגענד, ווען מיר זעען 
האט דאקומענטירט א   ADLבולט׳דיג די אויפשטייג פון אנטיסעמיטיזם און יעדע אנדערע סארט האסע. 

אריגעס יאר אין ניו יארק סטעיט ווי דייטליך געשילדערט אין אנטיסעמיטישע אינצידענטן פ 416סה״כ פון 



ADL ׳ס יערליכע אונטערזוך איבער אנטיסעמיטישע אינצידענטן. עס איז פארגעקומען אן אומגלויבליכע
פראצענטיגע העכערונג איבער א יאר פריער. א דאנק די וויכטיגע לעגיסלאציע היינט   24

ול, קען ניו יארק איבערקוקן וויאזוי עס טוט אדרעסירן די האסע  אונטערגעשריבן דורך גאווערנער האוק
  אין אונזער סטעיט דורך דעם וויכטיגן מיטל פון בילדונג איבער׳ן חורבן.״

    
דירעקטאר פון דעם עמיל עי. און דזשעני פיש צענטער פאר הָאלָאקָאוסט און גענאציד שטודיעס ביי  

״דער חורבן אייראפע לערנט אונז גאר שטארקע  האט געזאגט, ישיבה אוניווערסיטעט דר. שי פילניק  
לעקציעס איבער ווי נידעריג מאראליש און פיזיש א געזעלשאפט קען פאלן ווען עס ווערט אנגעפירט 

דורך אנטיסעמיטיזם, ראסיזם, און האסע פון יעדן סארט. און עס לייגט אויף אונז א חוב קדוש צו 
זיכער צו מאכן אז די רשעות געפונט נישט קיין היים ביי  —צו טאן למעשה  געדענקען, אויסצולערנען, און

שולע און  - אונז אין סטעיט און לאנד. די זענען לעקציעס וואס מוזן אויסגעלערנט ווערן אין יעדער מיטל 
     שולע אין ניו יארק סטעיט.״-הויך

    
ָאס׳ באדאנקט זיך  -וויט-״׳סטענד אגט, ָאס׳ ראיאנישע דירעקטאר אבי פאסניק האט געז- וויט-׳סטענד

די דאזיגע    געזעץ.אינ׳ם  A472C/S121Aביל פאר גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם  
לעגיסלאציע טוט איבערקוקן הָאלָאקָאוסט אויסלערנונג עס ארויף צו ברענגען צו א באדייטנספולע 

ווען אנטיסעמיטישע פארברעכנס שטייגן גאר   אין א צייט סטאנדארט פאר אלע ניו יארקער סטודענטן.
הויעך, זענען מיר דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט אין דעם קאמף קעגן דער  

איינצופירן די  פראקלאמאציע פלאגעניש. דער ביל קומט נאך גאווערנער האוקול׳ס לעצטנסדיגע 
באדייט פון אנטיסעמיטיזם׳ צו העלפן -׳אינטערנאציאנאלע הָאלָאקָאוסט אנדענק פארבאנד ארבעט

אדרעסירן די אומדערטרעגליכע מאס אנטיסעמיטיזם אין דעם לאנד און אין ניו יארק. אינאיינעם טוען די  
איבער׳ן חורבן נאר אויך צו נעמען   וויכטיג עס איז צו לערנען נישט בלויז -מאסנאמען באטאנען ווי קריטיש

     דערפון א מוסר השכל.״
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