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ד־שצ

ב־לדכד

אומפארטײאישער אילוםטרירטער צװײ־װאכן זשורנאל פאר אלע יידז

פארװארט
נאך 6יאר צײט נאך יארן מײרא־
נעק ,מרעבלינקע ,אשװענטש ם ,נאך
יארן פון אזוי פיל פ* ין און לײר גרױל
און אומקום.
קומען מיר צו דער שארית הפלימה
צום אבגעראטעױעמן ביםל ײדנטום פון
אמאליקן 6מיליאנענריקן אײרעפעאישן
קיבוץ♦ צוריק מיטן ײרישן בילדער
זשורנאל♦ װאם װעמ אפשפיגלען דאם
גאנצע נײע לעבן פון אבגעראמעװעטן
אײראפעאישן ײרנמום ,מימ 6י$ר צו־
ריק ,האט אויפגעהערמ צו דערשײנען
דער רײכער ײדישער בילרער־זשורנאל,
װאם איז געװעזן א צירונג אין יעדן
ײרישן הױז♦ כדי צוריק אויפצולעבן
דעם ײדישן בילרער ־ זשורנאל ,האבן
אויף זיך גענומען אמאליקע חברים
און מימארבעטער ,װאם װעלן מימ לײב
און לעבן די אויפנאבע בשלימות
א־ורכפירן♦
דער לואלעגױם.

דער מאלאנמפולער ױנגער ײדישער קונםמ־מאלער א .מײראנץ ,האמ מ ' ט דין קונםט־צײכנונג באוױזן,
אז זײן מאלאנמ װאקםט .דאם בילד װײזמ פון משד״'1ן ביז הערצל ן .װיפיל גלותין און פײנען די ײדן
זײנען שוין דורכגעגאנגען ,און אײנאײנציקער װעג איז פארן ײדישן פאלק פאראן - ,דארמ װי הערצל
װײזמ אן מימ זײן פינגער ארץ־ישראל,
8151 .
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דיטע בילױגר״
נעדאנק, ,,

בילד , ,,טאן . . .

דאם זײנען די דרײ פארמען ,אין װעלכע
דאם גייםטיקע לעבן פון מענטשן,
ײדישער

געדאנק,״

ײדישער בילד. . .

עם אנטפלעקט זיך

ײדישער מוזיק,, .

דאם זײגען די דרײ װעגן ,אויף װעלכע עם גייט דאם ײדישע
קולטורלעבן♦♦,
די י־דישע טראד ציע איז געװוינט געװען צו באטראכטן דעם
געדאנקען אלם העכםטע פארם פון קולטור♦ ביכער ,זשורנאלען
צײטונגען ,רעיעם  -אץ זײ קומט צום אױםדרוק רער ײדישער
געדאנק.
עס זײנען אבער דא מענטשי ,פאר װעמען דאס בילר אין דער
טאן באײיטן פיל מער ,װי דער טרוקענער געיאנס .פאר די
מענטשן זאגט א ײ ן בילד מער
װי
הונדערט  .פײנע
װארטזאצן ,און א ײ ן גוטע מעלאדיע גיט זײ מער װי גאנצע
זײטן פון געדרוקטע חכמה ,און די מענטשןי זײנען ניט אײנצעל־
נע .די טענטשן זײנען מאםן♦
ײרישע קולטור באשטייט גיט נאי פון רמבמם ביכער און ד״ר.
קאראלניקס עםײען ,ײרישע קולטור באשטײט פון ײדישע טיפןי
פון ײדישע לעבענםםיטואציעם ,פון ײרישע לידער ,פון ײדישע
עלעגיעם♦.
רי זעקם י$ר פון דער גרויםעי קאמאםטיאםע האבן פארניכטעט
די אלטע ײרישע קולטור צענטיען .עם זײנען פארשװאונדען
די קולטורשעפער אין די קולטור פארברײטער .יאם קולטור
באװאיםטזײן פון דער שארית הפליטה האט אן אומגעהוירן
בלויז♦ א פארלויף פון טויזנטער יארן קולטור געשיכטע אױ
אפגעבראכן געװארן .און בײ טויזנטער פון ײדישע מענטשן
װארצעלט ד$ם נאנצע קולטוי באװאיםטזײן א ן די שרעקלעכע
יארן פון דער קאטאםטראפע אין דעם שוידערלעכן נירערגאנג
פון דער צייט פון די נאכװײענישי',
מער פון אלץ דארפן מיר האבן ה ינט גײסטיקע ,מאראלישע א־ן
מאטעריעלע קולטור ,, .
קולטור איז אוגרזער לעבן♦. ,
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עם איז שװער צו קומען הלינם צום מעגטשן פון דער שאר־ת
הפליםה מיםן בלויזן םרוקענעם געי־אנק ,די בװיליאםעקן ױינען
פוםט; די לעקציעם װערן נים באזוכם ,פאלקם־אונױוערםיםעטן
עפענען ױך בכדי אױף מארגן זעך וױרער צו פארמאכן ,קורםן
װערן געבארן ,בכרי גאנץ שנעל אויםצוגײן צוליב אינםערעםנ־
טרובעקולאז,
עם איז געװען א מאל א צײם ,װען אייף םויזנםער קילאמעטער,
פון מזרח־אײראפע האט געברויזט א פולםירנריקער ײדישער
קולםור־לעבן/
דאם איז געװען פאר דער מלחמה״♦
אײניקע יאר פאר וער מלחמה
שױרנאליםטן ארויםגעגעבן אין ריגע א פיאכטפולן
״ײרישע בילדער״ ,אין גרויםע שטעט אין פאױוארפענע
האט דער זשורנאל געטראון דעם פולם פון ײדישן
לעבן אץ בילר אין װארם.,,
דאם א גרופע

אײניגע פון די דאמאליקע מיטארײםער פון רי ״ײדישע בילדער״
הויבן אן איצםער ארויםצוגעבן די אלםע ״ײדישע בילדער״ פאר
די מענטשן פון דער שארית־הפליטה ., .
מיר נויםיקן זיך אױי אין ײדישער קולטור,,,
קומםצו אוגדז מ־ם דעם בונטען גלאנציקן ,פאיביקן לעבנםבילדן
םראגט אונח ײרישע קולטור אין בילר :גים אוני־ז צוריק א
שטיק פון אונחער אמאליהן רײכן לעבן., .
וערפאר באגרים אייך הארציק אײעי איניציאטױו אין אײער
ארבײמ.
געדײנקם! זײט דינער פון ײדישע קולטור ,פון די קולםור,
װעלכע איז עלםער פון אלע פארםייען און אלע אינטערעםנגרו־
פעם ,װעלכע שטײט העכער פון אלע צײםװײליקע לעינםגעלושטן,
פאר װעלכער עם א־ז װערט צו לעבן און צו ארבעטן♦♦,
איך װיל האפן ,אז איר װעט דינען נאר אײן גאט ,דעם גאט
פון ײדישער קולטור! איך װ־ל האפן ,אז איר װעט זיך
אינטערעםירן נור מיט איין ציל  -דעם גײםטיקן צושטאנד פון
דעם מענטשן פון דער שארית־הפליטה  '.איך װיל האפן ,אז
א־ר ויעט העלפן צו דערלי־כטערן אונחער קולטור־נױט!

דר ,שמואלגרינגאח

קולטור איז אונדזער גורל״♦
לאנדםבערג,

קולטור איז אונרזער אןיפגאבע, . ,

פון

ײדישע
זשורנאל
דערפער
קולטור־
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יידישע בילדער

ערשטע םעריע

דיםע פערזעבלעכקיײםן אין דער
=
= אמעריפאכער זאכע
הרב םיל־פ בערענשטיין♦
אפיציעלער פאיטרעטער פ? ,פרעױ־
דענט פזן די פאראײניקטע שמאטן
טרומאן ,פאר די הײמלאזע ײדן אץ
דער אמעריקאנער זאנע.
הרב פיליפ בערענשטײן איז א בא־
קאנטער אזן באליבטער פעיזענלעכקײט
צװישן די אמעריקאגער ײדן .אױך דאי
ציוישן די ײרן װאם געפינען זיך אין
דער אמעריקאנער זאנע האט היב
בערנשטײן מיט זײן האלטונג און
אייפפירונג זיך שטארק באליבט גע־
מאכט.

הרב פיליפ בערענשטײן

א .י .שטיבעל

ר״ר םיליפ אועײבאך

ד״ר פ -ליפ אוערבאך:
פארן קריג איז שוין ד״ר אוערבאך געװעזן טיכטיק אין ײרישן
געזעלשאפטלעכן לעבן ,איבעראל געװעזן באליבט .אינטערעםאנט איז,
װאם ד״ר אוערבאך קומט אױים פון א אםימילירטע פאמ ליע און ער
אלײן איז א הײםער איבערגעגעבענער ײר .איצט איז ד״ר אוערבאך
מלוכה־קאמיםאר פאר פאליט־ש־פארפאלגטע און פאר ײדישע ענינים.
ד״ר אוערבאך איז געבוירן געװארן אין האמבורג ,דעם- 8/12
 ,1940ארעםטירט
 ,1933עמ גרירט קײן בעלגיען ,אין יאר
6ס19י אין יאר
געװארן דורך די נאצים און פאראורטײלט געװארן צום טויט ,שפעטער
באגנעדיקט געײארן און געבראכט קײן בערלין .אפזיצני־־ק צװײ יאר
אין בערלינער פאליצײ־תפיםה אויף אלעקםאנרער ־ פלאץ ,שפעטער
איבערגעשיקט געװארן קײן אושװיץ אונטעדן נומ ,188869 ,שפעטער
אין בוכענװאלד אונטערן נומ .128676,אין יאר 1945אין 2־טן אפײל
נאפרײט געױארן תרך דער 3־טער אמעריקאנער ארמײ.
פארן אננעמען דעם הויכן אמט אין מיגכען ,געװעזן פריער טעטיק
אלס אבער ־ רעגירונגם ־ ראט אין דער דיםעלראפער רענירונג.

רעאישער שפראך ,דער בארימטער
ײרישער פאלקס־ריכטער ברענער
האט אמאל אין זײנים אן ארטיקל
רערקלערט ,אז די העברעאישע ליטע־
ראטור דארף א מענטש ״איש״ ,און די
ראש־־תיבות פזן א .י .שטיבעל ,לײענט
זיך טאקי ״איש״.
דער שטיבעל־פארלאנ האט זיך גע־
גר־נדעט אין מאםקװע ,אין םאמע
שטורם פון דער אקטאבער־רעװאלוציע.
דאם איז געװען דער ערשטער העב־
רעא שער פארלאג מיט א גרויםן פאר־
נעם ,שטיבעל האט זיך גענומען בויען
א נײע העברעאישע ליטעראטור און
אין משך פון אייניקע יאר ,איז דער
העברעאישער ביכער־שאנק בארײכערט
געװארן מיט נײע פאליצעם .שטיבעל
האט אין די אונטערנעמונג אינװעם
טירט געװאלדיקע םומעם .אײנע פון
זײנע נרעםטע אמביציעם איז געװען,
דאם דער העברעאיקער שריפטשטעלעי
זאל ניט הונגעין און זאל זײן פאר־
.זארגט מיט פרנםה.

א קורצע אפשאצונג פון פריש פאר־
שטארבענעם באיװםטער ביכער ארוים
געבער פון העברעאישן װארט.
אברהם שטיבעל איז געװעזן א
װונדערלעך געשטאלט ,ער האט גע־
האט א ניכטערן פארשטאנד און אין
זיך פעראײביקט א םך טאלאנטן .דער
הויפט־געװיכט פון זײנע אלע אונטער־
נעמונגען ,האט ער געלײגט אכט אויפן
ײרישן העברעאישן בוך .שטיבעל האט
אמאל ערקלערט ,אז זײן הויפט־ציל
איז ,אז אלעם װאם ערשיינט אין ײדיש,
זאל איבערגעזעצט ױערן אין דער העב־

שטיבעל האט אנגעהויבן אין
מאםקװע ,שפעטער אין װארשע,
בערלין אויף לעצט אין ארץ־ישראל.
א .י .שטיבעל פארבלײבט אין
דער ײרישער געשיכטע  -אמת ,אז
זײן קעי־פער איז געשטארבן -
אבער זײן נשמה די שעפערישע
גײםט זײנע לעבט.
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ײדשע בילדער
ג ג מינקאװ

צלם אליוקים

ד ר הלל זאלאטאראװ

דא זי־ײנען טויערן געשטאנען.
דאם מכט פןן יעקבם חלום האט

א־ן

חשמת דא געײאכט.

א שוײיגענ־ש — אומשטערבלעך ,אומפארשטאנען,
און װאקסט ,װאקםט - ,און גײט־אויף שכלדיק־פארחלשט אץ
דער נאכט,
0

עם שפאלט זיך דער בליץ אױםן'

ה־טל

§
1?411111

אין ז־ג־זאנ געדרײמעלטער פלאם,
און שפאלט ער ױ דיקע גרויע
װא; קנם
באפרײט ער דעם רעגי פון צאם.

דא זי־ינען ברונעמער געשטאנען♦
אין אוריאור־ערשטן טרױם,
און זײעי אטעם האבן מיר קו ם־קוים געפילט ,און נייט פארשטאנען,
װי זײעי־ טיפקײמ  -װאו ם־׳ליגט לבנה א צעבראכענע א־ן װײםן
פייער־שױם,

עם פלאצט אױם דער דוגער
נעװאלטיק

מיר זײנען פאר די טויערן געשטאנען.
בײם אויפצימער פון מארגנשטערן  -אלציינג הויך באגריפן און
דערקענט.

די ערד פון זי ן א-יגענעם קװאל.

און אוני־זער יעקב־חלום טיף פאישטאנען,
און קײנמאל ניט אין םנה יערבי־ענט.

און זאגט אן מיט הי/־כיקי שא״־,
א• באלד װעט הימל אגטרינקן

דער װינט צײלט אומפארשטענילעך רואיה ,אומפארשטענילעך •
לויז —
נעמען ,שחימות ,דורות  -אן א םוף ,אן א םיף.
דער מאטװו פון אויבן ציטירטן ליד איז אײנם פון דער
קלײנער צאל לידעי אץ דער ר־יכער ליטעיארישער װיםנשאפט־
לעכער ירושה ,װ $ם הלל זאלאטאראװ האט איבערגעלאזט דער
ײד־שער קולטור ,מיט זיין מויט צו 56יאח
דער דאזי^ ער מאטױו ,דער שטורם ,איז געװען דער לײט־
מאטױו אין א םך פון זײנע שטו־יעס או)י פובליציםטישע ארטיק־
לען ,צוערשט װענן אנארכזם און װעגן םאצ־אל פאליטישע
פראבלעמען און צו לעצט װעגן י־רישן ק־ום און אויפבוי פון אן
אונאפהענגיקער ײרישער רעגיתנג אין ארץ־ישראל,
הלל זאלאטאראװ איז געבורן געװארן אין י  $ר 1865אין
יעליסאװיעטגראה ער איז געקומען קײן אמעריקע אין יאי1881
מיט זײנע עלטערן .דער פאטער א שנײרער האט געהערט צום
עמך .אין נײעם לאנד ,האט דער ױנגעי הלל ,בײ די ערשטע
שריט געהאלפן דעם פאטער בײ דער ארבײט און ער איז אלײן
געװארן מעטיק אין די אנארביםטישע קרײזן ,עך האמ שטודירט
מעדיציך אבער זיין קאפ און הארץ האבן א־ם געצויגן צו שרײ־
בערײ און אױך צו דער רעדנער טריבונע .זײן נאמען אלם שײי־
בער און לעקטאר ,איז געװאקםן און אים איז אנפארטרױט גע־
װארן די וױכטיקםטע פאםטנם און מיםיעם אין זײן שטודעמדיקער
אגארכ־םטישער באװעגונג .צום םיף פון זײן שטורמ שער ױגנד,
איז ער געװארן א הײםער א־בערגעגעבענער צױניםט און שפע־
טער זיך שטאיק באפרײנדעט מיט ר״ר ח־ים זשיטיאװםקי.
הלל זאלאטאראװ איז געשטארבן
שאפן א ײרישער מלוכה אין ארץ־ שראל,

מיט

די

װערטער פון

און פמצים ברעכט א שטילקי־מ אוים,
און שרײמ באנומען װי אין טיפסטן שי־אףן
״מיר זעעז נ־טי אװאו די טוערן ? אװאו איז ־עקבם לאנד?
מיר באנעמען נ־מ גאטם ירכים מעיי !״
דער מילד אבער זעט ,וױ אינעם בראגי
דורך טײכן בלוט ,דורך חורבית און דורך טײמלם יערערשטער -
שטײען אלץ די טויערן.
א־ן אורליכט פון דערערשטער־ערשטער שטים.
און אין חשכית טוט דעם שטנם רעגנבו־גן טרוי^רן
װאם מ*ר טראגן נאך דעם צלם אלוקים.

די רעדאקצ ע פון

װענדעט

זיך

צו

די ״ײ ד י ש ע

ב י ל ד ע רי'

אלע ארגאניזאציעם פאליט־שע.

נעזעלשאפטלעכע און עקאנאמ־שע ,װי אױך צו אלע
לאגער־קאמימעטן,

אז זײ

זאלן װאם גיכער צוש־קן

זײערע געזעלשאפט־עכע פאטאגראפיעם,
דער

רײ זײ צו

פארעפנטלעכן

אין ײז

כרי לויט

״ײרישע ־ילרער״

אונחער אירעס:
גרעפעלפינג בײ מ נכן
אירמעגפריד־שטראסע48

ײױשע בילדער
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דער נענעראל ־ סעקרעטאר פןן דער רעױיזיאניםטישער ארגאניזאציע
ד״ר צב \ קאנטאר האלט אן רעפעראט אין דארפון

די יארצי־ט פון זאב זשאבאטינםקי .די ביתרים בײ רער מצבה

דער ביתר אין דארפון מאכט איבונגען
אייף א קינום אין לאניםבערג

1

ד״ר נ עאדאר קאץ פון אמעריקא כע־
פינט זיך צוזאמען מ־ט א גרופע ײרי־
שע םפארטלער פון דער אמער־קאנישע
זאנע .ד״ר קאץ אץ דער מיטו

ײױשע בילדער
>*•

^

*

תל־אביב
נישט קוקני־יק א*ל ף דעם גרײםןטעראר
זואס עם הערשט יעצט אין ארץ־ישראל
וױ עס גײט נ*שט ארורך ק*ין אל 'ן טאג
װאם זאק נישט בי־עננען קי*ן נײעסן,
בייען דאך די ײדן אין ארץ ־ ישראל
און פארנעמען זיך מיט דער קולטורע־
לער ארבעט פונקט אזוי װי עם װאלט
גארנישט פאסירט.
דאם בילר װײזט װי ײרן האלטן ז*ך
מוטיק שטאלץ און פעסט .נישט קו־
קנײק אויף אלע געפארן שפאציירן די
ײרן בײם ברעג פון* ים♦!771

יפו
אזוי זעט איים די שכנישע שטאט יפו.
די איאבער מארש רן אייף די ואםן
אין װי־םע כאלאטן ,שטענדיק שמוציק
פארזװערט אין לעבן,

דושלים
א גרופע ײדישע קינדער פון דער
אלטער שטאט ירושלים ,דאם זיינען
קינדער װאם זענען געבוירן געװארן
בײ םפררישע עלטערן כמעט אלע
קענען אראביש און זײנען שטארק
טעטיק בײם העלפן זײערע עלטערן
אין מסחר.
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א גתפע װנגע גריכישע ײדן אלע נעװעזענע קאצעטלער ,האבן א*ן םאלאגיקי געגרינדעט
א ים־שולע אױסצובי־לדן ײדי־שע מאטראזן .דאם בילר א*ז איאפנעגומען געװארן אץ א
פארװארפן וױנקל ב* ים שײארצן ים ויאם געהערמ צו גריכעגלאנר.
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*
ארץ־ישראל איז ניט בלויז דאם לאגד װאם גויטיקט זיך אין ארבעט ,פראװיאנט און אין
אנדערע רוי־שטאפן .זי איז אייך שיין א לאנד װאם שילט און צעטיילט אירע פיאדוקטן
אױף דער װעלט שיין אײניקע יאי־ן װי ארץ ־ ישראל שיקט קײן אײראפע
מיליאנען קעםטלאך פאמעראנצן ,צימרינען ,באנאנעז ,האניג ,אײלבירמן .װײן ,סאקן,
גריעפ־פרוכטן ,אײער ,קעז און אנדערע גוטע עםנװארגין דאם בילד װײםט טאקי װי
גאנצע װאנאגען טראנםפארטן מיט די אויבן אויםגערעכנטע פראדוקטען װערן אבגעשיקט
קײן פויקן.
.יי־^

ײדישע גיילדער

1

יאר

אין

״ארט״־אונרא
דטר

אמעריקאנער

נאך לאנגע ענדלאזע יארן פון צױת און פײן ,פון קריג און
פארניכטונג ,פון קנעכטשאפט און צױאנגםאי־בעמ ,איז ענדלעך
געקומען דער טאג פון דער באפרײאונג .די זון ,װעלכע איז אין משך
פון יארן געװען פארשטעלט פון שװארצע װאלקנם ,האט װידער
אויפגעשײנט אויך פאר אונדז ,א נײער לעבן שטײט אונדז אלע־
מעל זוידער פאר .נאכן קרינ ,זװ מיר האבן אלעס פארלזירן ,איז
דאם ניט לײכט .הויפטזעכלעך שױער געטראפן פון דעם א*ז אונ־
דזער ױגנמ .די ־ױגנטלעכע ,זועלכע זײנען צו  13אדער 14יאר
ארײן אין געטא ,קאצעט אדער פארט־זאנטקע און זי־נען הײנמ
דערזואקםן ,האבן ניט קײן בילרוננ און ניט קײן פאך .הילפלאז
און אן צופערזיכט קוקן זײ אין זײער צוקונפט .דאם א־ז א
דערשײנונג .װעלכע קען האבץ שלעכטע פאלגן אויף זײער מ $־
ראל און האלטונג.
פ ^ רויםזעענד־ק דאם האט א קלײנע גרופע מענטשן ,קוים
אײניקע מאנאטן נ$ך דער באפרײאונג ,נאך זײענדיק אלײן שװאך
און מיד פון די שװערע קאצעט־יארן ,זיך גענומעז צו ארגאניזירן
א פאך־שול דא אין לאניםבעינ ,װו■ ײדישע ױננטלעכע זאלן
קענען דערלערנען א פאך און זיך קענען צוגרײטן צום נײעם
באפארשטײענדן לעבן.
שװער איז געװען דער אנהליב .הינרערניסע און שװעריקײטן.
דאם פעלן פון פארשטענדענ ש פון די מענטשן צו דער װיכטיקער
אױפגאבע װי אויך דאם פעלן פון װערקצײג און מאטעריאל זײנעז
געשטאנען אין װעג און האבן געמוזט באזײטיקט װערן .דורך פיל
ארבעט און מי . ,ענערגי און װילן זײגען די שװעריקײטן באזײטיגמ
געזוארן און דער פרוװ איז געקרױנט געױארן מיט דערפאלג
דעם 14. 8. 45זײנען די ערשטע 20שילער צוגעטראמן צו דער
ארבעט אין דער שלאםערײ *ופטײלונג פון דער נײ־געגרינדעטער
פאך־שול אין לאנדםבערג .פון דאן אן האט ז־ך די פאך־שול

אלגעמײנע

בליק

אזיף

יעי אױםשטעלונג

פאך־שולן
זאנע,
\

!? 165נד! 8ק:

דער פאוױלאן פון ד ' ״ארט״ פאך־שזלן אץ
אױף דער אײםשטעלונג איןלאידסבערג.

האלצהױזן

מיט דער הילף פון ״ארט״־אוניאן און צעטראל האמי טעט אלץ
מער און מער אנטיױקלט און פארגרעםערט .אײן אפטײלונג נאך
דער אנדערער האבן אײפגעבליט .א ט־שלערײ און א ראדיא־
'טעכנ־שער קורם .א שנײדערײ און א װעש־נײערײ ,אן אױטא־
מעכאנ שער קורם און א שװײםערײ ,א מענער צושנײרערײ און
א היט־מאכערײ .א קונםט־קעראמישע אפט־־לוני און א פישערײ
און נאך פארשײדענע אנדערע קורסן מיט רװט ססל ש־לער זײנען
דער דערפאלנ פון אײן י $ר ארבעט אין לאנדםבעיג.
אבער ניט נאר אןיף לאגדסבערנ אלײן האט זיך די ארבעט
באשרענקט .עם האבן גענומען אנטשטײן פאך־שולן אין אלע
ײדישע צענטיען פון דער אמעריהאנעי זאנע ,זוי צום בײשפילן
פעלראפ נגי פערנװאלד ,שטוטוארט ,פראנקפורט־ציילםהײם ,פא־
קינג .,זואסערבורג ,אשאו ,דיםן ,גרי־פענבערג האלצהױזן ,טירקהײם
און אניערע 2500 .ױגנטלעכע ה $בן די מעגלעכקײט צו רערלער־
נען יעדער פאך און די ״ארט״־אונרא פאך־שולן אין דער אמע־
ריקאנער זאנע.
העכער 200שילער האבן שױן אבסאלװירט פארשײדענע
קויםן פון די ״ארט״־שולן .מאנכע ארבעטן שוין זעלבםטשטענ־
דיק אין זײער פאך און אניערע ארבעטן אלם פראקטיקאנטן אין
פאבריקן ,װארשטאטן איער פריװאט־אונטערנעמונגען.
ניט װײניק פון זײ זײנען שוין עולה געװען און טראגן בײ
מימ ײערעדא דערװארבענע ידיעות צום אױפבו־ פון אונרזער
לאני,
עפ איז ק־ין ציוײםל ,אז אױך די אנרערע שילעד װעלן
זײערע דא דערװארבענע ידיעות אויםנוצן פארן אויפבוי און
פארן צוקונפט פון אונדזער פאלק און לאנר.
אינזש .װ,
מישעלםקי
װיצע דירעקטאר פון  .ארט״
דיםטריקט־ב ורא ,לאנדםבערנ.
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חרך א

דערנער־װעגצו א ליכטיקן מארנן

פון מא־
 ,1945ביז םעפטעמבער
 ,1946אין גאגג פון די16
חדשים נאך דער באפרײאונג ,איז דער װעג פון דער שארית
הפליטה ניט גענוען באצ־רט מיט בלומען ,נאר באדעקט מיט
פ־ל דערנער און װילדע גיאזן .די שארית הפליטה האט באװ־זן
דורכצימאכן א םך ,גאר א םך ביטעיע אנטוישונגעז.

^ *51

פאר דער צ־יט האט דער בךאדם אויפגעהערט זיך צו
שעמען מיט קינ־ם צײכן און פעלקער האב באװיזן .װי װ יניק
ז־י זײנען געבליבן גערירט פון דער שרעקלעכער אײנארטיקער
טיאגעדיע ,װאם האט אוני־זער פאלק געטראפן.
•¥

מאראל און עטיק זי־נען געבליבן טעארעטישע באגריפן
פאר פילאזאפן און טרוימער און דאס טענלעכע לעבן ,דער
גראער טאג ,װעיט װײטער באהערשט פון א װילדן עגאא־זם
און ברוטאלע חיהשע אינםטינקטן .עם ראנגימ זיך די מענטש־
הײט או ,קען ניט געפינען דעם ריכטקן װעג צו דער אמרצער
נאציאנאלער באפרײאונג און םאציאלן ױשר♦
אין דעם שײנעם מאנאט מאי
 ,1945האבן מיר ,די באפרײ־
טע קאצעטלער ,מ־ט פארדארטע ליפן געקושט דעם שטויב פון
דעם װעני װאס האט געפירט אונדזערע באפרײער ,הי־ינט ,הייגט
 16חרשים שפעטער זיצן מיר עלנד . ,פאריתומט הײמלאז און
ענטױורצלט און פרעגןן װו איז אונדזער פרײהײט?
אין לויף פון דער צײט האבן מיר ניט נאי גערטויערט,
נאר או־ך צ־לבאײוםט מיט אײגענע מחות אויף פארש־ירענע
װעגן געזוכט אררםצופ־רן דעם געפאלענעם און געפלאגטן
ײרישן מענטשן פון זײן קלעם.

 :׳יי )£

:׳

ד״ א& סײלונג װעש־נײערײ אײף דער זעלבעראױסשמעלונג♦

די אײםשטעלונג פון די ״ארט״־אונררא פאך־שולן זאגן
עדות פאר רעם ,די אויםשטעלונג װײזט די שעפפערישע כיחות
פון דער שארית הפליטה און שפ* גלט אפ אונדזערע גײםטיקע
װ טאליטעט*
יערער עקספאנאט ,יעדער קעגנשפאנד איז געמײםטערמ
פון די הענט פון אמאליקן קאצעסלער און זײ שרײען צו דער
װעלטז עם ישראל חי ,אבער■ גלײבצ־יטיק מאנען זײ פון דער
בעםערער און געװ־םנהאפטער מענשהײט  :גיט אונדז ענרלעך
א ביםל רו . . .
אויף דעם װעג צוריק א הײם
געשטעלמע צײטװייליקע צעלטן,
געפרװוטער מענטש ,װי דורך
מאטעריע געשטאלטעמ יצרה׳דיקע

אפ־לו במדבר אין או־פ־
באױײזט דער ײדישער
ידי
יעקב װערטפון טויטע
מענמשלעכעװערטן.

אפשר װעט די באשײרענע אויםשטעלונג פון ײדישער
ארבעט מיטהעלפן צו רעהאבילימירן דעם פארגעסענעם ײדשן
מענטשי.
יי שארית הפליטה זעט א־ן שעפפערישער ארבעט דעם זין
פו ,לעבן און גל־יכצײט־ק דעם קױם פון אונדזער פאלק,
אגראנאם י ע ק ב א ל י־ ם ק י.
י דער לײטעניער פערםאנאל און א־נםטרוקטארן בײ די עפםפא־
נאטן פון דער שלאםערײ אין לאנדפבערג;
פון לינקם אויף רעכטם  :א־נםטרוקטאר א .מאלניק אינזש א♦
טאובער אבערמ־ םטער ק .ראזן א־נזש .וג מ־שעלםקי.

8

יידישע פילדער

די בלוםיפע עװאפואציע

שלמה פראנס

||:

ארױסגעממען פזן בזך ? א־זשעי נעטא

||

עס איז נעװען נאך האלבער נאכמ ,די ײדישע פאליצײ־
קאמאגדע האט אגנעהאלטן איר נאכט זיצונג ,זוענן דעם טרויע־
ריקן מארגן ,װאם דארפט זיך באװײזן א־ן געטא,

נאכהעי זײנען
א־יניקע מימטן.
אנגעהאלטן
אזױ
דאם האט
לױט א םדר אנגעשלאםן געװאין קװארטאלן און עם האט זיך אנגעהויבן
א מוראידיק ױהנים ,דיי באפעלן ױינען געװען שטרענג ,וױלר און צארנױק.

זײ האבן שוין געװוםמ ,אז די יעצטיקע עװאקואציע װעט
נישט זײן אזוי װי ביז איצטער ,נישט די ײרן מ־ט רומקאויםקי
אין דער שפיץ װעלן באפעלן ,נאר רי געשטאפא ,דער מלאך
המות אלײן װעמ משפטן װער צום לעבן און װער צום טויט.

פעף מינוט איז געגעבן געװארן צײט ,אז די מענטשן זאלן זיך אױם־
שטעלן אויף די ה־יף און אפװארטן זי ער גורל ,אזוי װי עם שטײט געשריבן,
מי יחיה ומי ימות ,מי באש ומי בחרב ,מי ברעב ומי במגפה.

און אזוי איז עם טאקע געװען.
אין דער האלבער נאכט האט איבער דעם געטא געבלאזן
א שטארקער װינט .עם האט אױםגעזען װיד מכשפית װאלטן
זיך מיט אײנמאל אויפגעהאנגען .דער װ נט האט אויםגעקערט
די געטא־גאםן און אגגעטיאגן בײ די שמוציקע הײזלעך הייכע
קופעם מיםט♦ די קראען אין די נעםטן אויפגעװעקט און אנגע־
הויבן אין דער מיטן נאכט צו קראקען♦ צװישן די
טונקעלע אנגעלאפענע װאלקנם האט זיך צו בים־
לעך באװיזן א קלײנע מאטע לבנה מיט א פאר־
קריממ פנים• עם האט אייםגעזען ,אז אט ,אט גײט
די גאנצע װעלט אונטער און בעפאר דער מארננ־
שטערן װעט אויפגײן װעט שוין אלץ זיין צו שפעט,
די גאנצע קהלה װעט שוין זײן ארױםגעיאגט,
בארױבט ,געשענדעט און אויםגעמארדעװעט.

ד אזײגער אין דער פרימארגן שעה ,האבן זיך
שוין אלע פאליציאנטן געפינען אין די פאליצײ־
רעװירן♦ יעדער קאמיםאר האט גענוי איבערגעגעבן
םארא הײםער טאג עס װעט הײנט זײן און װער
װײםט וױפיל ײדן עם װעלן הײנט מיט ,לעבן בא־
צאלן♦ אמך נשט קוקנדיק אויף אלעם זאלן די
פאליציאנטן שטײן או־ף דעי װאך און אכטונג געבן
אז דאם פאלק זאל זיך חלילה נ־שט צעבונטעװעבן♦

זאלן גײן אזוי װי דער שוחט האמ דעם װעג אנוע־
צײכנט ,װײל יעדער װירערשפעניקער װעט אויפן ארט דורך די
געשטאפא דערשאםן װערן און װעט נאך חלילה ברענגען א צרה
אויפן נאנצן כלל ײדן אין געטא♦
דארט װי אײגער װעט

בשום אופן

נישט

װעלן גײן,

איער װעמ זיך אנטקענן שטעלן ,זאל דער יעניקער מיט געװאלד

נישט איינעי האט געזען דעם טו־ט פאר די אויגן און נישט אײנער
איז פאר זײן שװעל דערשאסן געװאי־ן .די געװאלדן און די געשרײען זײגען
דעיגאנגען ביז צו די זיבעטע הימלען.
מאמעם װאם האבן מורא געהאט ,אז מען זאל זײעיע ק -נדער נישט
צונעמען ,זיינען פאר שרעק געשטארבן ,משוגע געװארן .קינדער האבן זיך
געריםן בײ די מאמעם פים און געבעטן רחמיםז ״מאמעשי .דארט ווו זײ
װעלן דיך נעמען ,דאיט ױעל איך מיטיײן ,צוזאמען זאלן מיר שטארבןד

מען געזעגנט זיך בײ די דראטן פון צענטראל געפענגעניש
א סך עלטערן האבן די קינדער אין די שטובן פארבאהאלטן,

אין די

קעלערם בוירעמם ,אין די שטרוי־זעק .װי נאר א געהײם לאך זײנען געלענן
באהאלטענע קינךעי.
אנטדעקט געװארן

און װען די

איז אך און

באהעלטענישן

װײ געװעזן.

זײנען דורך די לײט

פאר די

אויגן פון אלע

צונויף פארזאמלטע זײנען די קינדער ארויםגעשלעפט געװארן און זײנען אויפן
ארט דערשאםן געװארן,

גענומען װערן♦
די אנפירערם פון דער געשטאפא ,עטלעכע געזונטע רוימ־
הויטיקע מעררער מיט מאשין־געװער אויף זײערע אקםלען,
האבן זיך װילד משוגע צעלאזטאיבערן געטא,

אפגעשלאםן נעװארן האט אנגעהאלטן פוןד אין רער פרי ביז 4נא5מיטאג.

זײטן האבן זיך געהערט שיםערײען♦

שרעקלעך האט דאם אויםגעזען .עם איז ניט געױעץ קײן אײן מענטש,

און

פון אלע

דאם שלעפן און טרייבן די מענטשן פון ערשטן קװארטאל,

װאם אױ

ײדישע

אויסער פארשטײט ז־ך די פאליצײ ,פ-יערלעשער.
פורמאנעס און אנדערע ײדישע מיטהעלפער ,װאס
זאלן נישט האבן טרערן געלאזט צוזעענדיק דעם
גרויםן פאלקס־חורבן .צוזעענדיק װי קלײנע קינדער
מיט אויםגעשפרײטע הענטלעך שרײען ,רופןז מאמע
מאמע ,ראטעװע אונת ,לאז אונדז נישט טויטן♦
און די מאמעם זײנען שוין צעטריבן געװארן.
טײל אין די זאמל־פונקטן און טײל צוריק אין די
שטובן ארי־ן .טײל קינדער זײנען פון די װעגן
אראפגעשפרונגען און זיינען בעת דעם שפרינגען
אױפן ארט דערשאםן געװארן .בלוט איז אויף אלע
גאסן גערונען ,עס איז נישט געװעזן קײן אײן הייז
װי עם זאל נישט זײן געײעזן באפלעקט מיט ײדיש
ילומ ,די מעררעי האבן געשאכטן ,געטרעטן מיט
די פים און דערביי שרעקלעך חװק געמאכט ,גע־
פרעגט די טויט־צעשראקענע קינדער ,װאס זײנען
שוין געכאפט געװארן און זײנען שײן געלעגן אויף
די היצל־װעגן  :״נו איר װעט אזא שפאם נישט

נילדער

א ט ' יל פאליציאנמן האבן אװעקנעקוקט אין א
צװײטער טײל איױ נאך פױפםטלעבער געװעזן וױ
דער פױפסט אלײן ,אײניקע פאליצייאנטן זײנען אױך
געשטרויכלט געװארן .די געשטאפא האבן געכאפט
אנטלאפענע און זײ געפרעגט ,פון װעלכע ריכטונג
ױי אנטלױפך די טויט־דערשראקענע ,פארשטייט זיך
האבן

גלײך אנגעוױזן

פון װעלכן ארט זײ ױינען

אנטלאפך אײף דעם ארט זײנען אלע פאליצײ־לייט
ויאם זײנען געשטאנען אױף דער װאך און געהיטן
אז קײנער זאל חלילה נישט אנטלויפן ,די אלע
זענען מיט געשיקט געװארן מיט רי געכאפטע .עם
האט נישט געהאלפן אלע אינטערײענצן ,פון די
פאליציאנטן איז ארונטער געריסן

געװארן זײערע

מען קלויבט צוזאמען דאם בעטגעװאנט פון די געכאפטע פאמיליעם
מאכן ,װער פון אײך עס װעט פרװון אנטלױפן דער
װעט באלד אזוי װי יענע דערשאםן װערן״.

בענרעל און זענען צוזאמען אפגעשיקט געװארן צום
הויפט זאמל־פונקט.

עס האבן זיך געפיגען אזעלכע טויטן שלעגער
װעלכעהאבן רעם דערשאםענעם קרבן נישט געלאזמ
אװעקפירן נאר אין אזײט אװעקלײגן ביז נאך דער
עװאקואציע ,כרי אלע זאלן זעען דעם םוף פון די
װעלכע פרװון אנטלויפן.

רער טאג איז אדויך מיט  18רערשאסענע8 ,
װאם האבן זיך אלײן דאם לעבן גענומען.

נישט קוקנדיק דערויף ,װאם דער טויט אװ
יעדן געשטאנען פאר די אויגן ,האבן מענטשן זיך
געריסן פון רעכטם און פון ליגקם .טײל האבן גע־
װארפן צו דער ײדישער פאליצײ גאלרענע זײגערם,
קופעם גאלר ,פארשײדענע װערט־זאכן און געבעטן
רחמים; אז זײ זאלן זיך מאכן אײעקקוקן װעלן זײ
זיך ראטעװען .אזעלכע פאלן זײנען אױך געװען.

צוזאמען זענען דעם טאג געכאפט געװארן
ס.ס  18קינדער 864 ,מענער און 620פרו־ען .דער
גאנצער לעבעדיקער טראנםפארט איז אין זעלב•
טאנ אפגעשיקט געװארן קײן כעלמנא גלײך אץ די
קאלך־אויװנם אריין.
דער ערשטער קװארטאל האט ארומגענומען
פאדזשעשנא ,םטאדעלניאנא ,פױלישע גאס און א
טײל פון דער זגערזשער גאם.
(פארטזעצונג אין צװײטן נומעח

סו . - ---- -

רמ

^
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הנ  .כ

יא

ירמיהו דער נביא האט נ־שט נור
פאראױםגעזען דעם חורבן הארץ . .אין
הורבן  -בית־המקיש ,ער האט אױך
פערזענליך דורכגעלעבט ,אין האט
געשייבן דעם פאפולערן ״מגלת־־איכה״,
װו ער שילדערט דעם גרויםן ײרישן
חורבן .אין דערום טראגט ירמיהו א
םפעציפישן נאמען ירמיהו דער מקינן.
װעלכער איז צװאמען מיט ײדן אין
גלות געגאנגען ,מיט מאכן דעם
גלות־לעבך

ו

אכרהם -פירט רעם זוך
צו רער עהידה

־•: -

אוני־זער ערשמעד טאטע אברהם ,האט דער ערשטער
פאפולאריױרט דעם געדאנק פו-ן אחדות־הבויא,
װעלכער האט געמאכט די גרעםטע רעװאלוציע
פון צוברעכן די פארשײדענע אױםגעקלערטע
 אנגעטער דורך זײן פאטער חדח מיט ךער קאמפאניע.אין האט געגעבן זײן זין יצחק אזא אידעאלע
איבערצייגעגדן חנוך ,אז בײ דעם ערשטן רוף פון
גאט איז יצחק גרײט געװען צו געבן זײן בלוט
פאר דעם אמת פון זײן פאטער אכרהם♦
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;

משה

כרעכט רי לוחות

רכינו

משה רבינו װעלכער האט געגענן פארן ײדישן פאלק די
לוחות פון גאט ,װעלכער איז א דאנק דער _ תורה א פאלק
געװארן ,האט אין א קורצער ציימ ךעיזען װי דאם פאלק איז
ארופגעפאלן פון  ,אזא הויבן ניװא צו אזא נירעריקע נידרגה
פון פערבײטן דעם אײייקן גאט מ* ט ז* ץ  .תירה אויף גאלדענע
קעלבער ,מיט פרעכר טענץ.
דאן איז משה ־געקומען צו ךעי איבערצײגונג אז די ײדן
זײנען נישמ ראי צו די געמליכע לוחית און דערוםי האט ער
ז־י צעבראכן ,דער װאם קען בויען דער קען אויך ברעכן.

י

דער קאמף פון דוד־חמלן
אין גלױת־הפלשתי
דער ײדישער גרויםער שינא גלױת ,בארימט זיך מיט זײן כח
אז ערװעט פארגיכטן דאם ײרישע פאלק ,דאם האט געבראכט
די אמביציע פון דוד ,דעם ארימען פאסטעכל ,צו ארו־םגען אין
קאמף געגן מעכטיקן שינא גלױת,
אין אינטערעסאנט איז ,דער קלײנער דור)ל האט באקעמפט דעם
גרויםן גלױת מיט קלײנע שטײנדלעך ,און האט אים אויף די
לאפאמקעם געלײגט .ער האט איבערצײגט אז נישט מיט
זײער מאכט און געװער װעלן זײ אונדז באקעמפן ,נאר מיר מיט
אוניזער ארים פרימיטױו געװער װי די שטײנדעלעך .אבער מיט
אונדזער גדויםן אלמעכטיקן אמת װעלן מיר אונדזערע פארשירענע
שונים גלױתץיבאקעמפען און טי־עטן אויף זײערע קברים.

11* 1
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ואױ

״ ך• חןן
אריעכטו

רווד

ײדישע שענהײטס־קענען
אץ טאנזשיר

דער כאכאם מ*ט ױינע2
געדדלפן אץ טונים

-״

ירכ
י^ו-
ו־

װיפל מויזנטער יארן זענען שזץ אװעק װי דאם היסטארישע קבר שמײמ ,וױפיל האט דאםײד .פאלק שױן חרך ןי צײט באט
פארגאםן ,װיפיל טרערן האט שוין דאם קבר אין זיך אײנגעשלינגעץ און װיפיל ײדישע פיס האבן שוין די הײליקע ערד באטרעטן
נישט קוקנדיק אויף רי גרויסע מאםע יארן שמײמ נאך דאס קבר פריש אזוי װי אונדזער מאמע רחל װאלט הײנט געשטארבן.

יידישע בילדער

ירישע בלעדע אין אלזשייי

ידישער קאגצעיט אין מאראקא

יוןוווויו
׳־ 1
׳•- 4

פרױען ׳ארקעםטער אין אלזשיר

יידישע

בילדער

אונדזטר גרוי
סט טראנטדיט
דן פון פארשירענע קליי־נע שטעטלעך
װערן צוזאמעננעטריבן אויף אײן זאמל־
פלאץ און אױף דעם פלאץ האבן ז
געמוזט אזױ זיצן דרײ טעג אדן דרײ
נעכט .אויפן פעיטן טאג זענען אלע
אפגעשיקט געװארן קײן כעלמנא

קינדער געזעגן זיך בײם ,צענטיאל־גע
פענגניש אין לאדזשער געטא♦ מען
האלזט ױך ,מען קלשט זיך ,מען גלויבט
אפשר פארט מען נישט צום טויט.

גרופע ײדן פון שעראדז פאטאגראפירט מיט די ס״ם־מענער פארן טראנספארט קײן כעלמנא

1

אין זדוגםקא״װאלא
האט אײן ײר גע־
מוזט אפשערן דעם
צװײטן די בארר

1
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זכור
*

געדענקט װאם עם האט נע■
ןטאן םיט דײן פאלק דער דײ•
|טשער נאצי -עמלק.

געוענס

דער ײר א*ז ארױסגעש/עפט געװארן אץ מלית און תפילין און
געמוזמ אזוי שמײן און זען װי זײגע ברידער ױערן דערמאררעט

72 77 18

די  .זעקס מיליאן ײח ,װאס]
ןזענען .אומגעקומען על נןדוש־
השם און על קדוש העם דורד
די הענט פון די דײטשע רוצ.ן
|חים תלױנים.
געדענק טרעבלינקע.
געדענק מאידאנעק.
געדענקאוישוױץ.
געדענק בוכענװאלד.
געדענק דאכאו.
געדענק די גאז-קאמערן.
געדענק די קרעמאטאריעם.

יזכור

6.000 .000
םאםנאװ צער ײרן האבן געמוזמ פאר ז*ך גראבן א מאםן־קבר

האסטו

א ב -לד װאס ־ שפיגלמ

אפ

אונדזער לעבן בעתן נאצי־רעזשי ,ברענג
עם אין רעדאקציע ״ײדישע בילרער״.

^
בילד ײאם
האםטו א
|י
אוגיזער יעצטיק לענן ברענג עס אין
רע־אקציע ,ײרישע ב־לרער״
— - -. — .
- - -- ■-.שפיגלמ

די ערשטע גרויםע בלומיקע עװאקואציע .אין דעם לארזשער געטא .. 20 .מויזנט ײדן זענען
מיט אײנמאל אפגעשיקמ געװארן קײן כעלמנא.

אפ

:-

ײדישע בילדער

16

מיר װײזן אין
״ײדישע יב ; דער ״ ״
\ דער פילם הײסט ״דאס איז דאס
פראגמעגטי פון ערשטן ײױשי פילם
ח גאל דשטייך פאלק״ דער פילם איז געמאכט
װאם איז רעזשיםירט געװאח דורךדעם
 1געװארי אין באװאריע פילם אין
יאר.1946
 .גוט■ באהאגטן
פילם־רעזשיםער
יד

הײ

א פײערלעכע אױפנאמע אץ לאגער

•* *-
ךק * * -<-*$

י -״י• יי *״
■*־•*> ** •י•*״׳״*

־

פעלדאפיגג

•***״ .ױ■ןןך

ײדישע מ; ײלעך פון דער/ארט״ געזעלשאפט לערנען ױך שנײדערײ און
העפטערײ .אויף דעם בילר זעט מען ײדישע מײדלעך פון פארשײרענע
עלטער פץ פארשײדענע שטעט פון אמאליקן פװלן און כמעט ] אלע
זײנען פאראײנזאמט אן א הײם.

^

-

-

-י7 -י ■ —

— —-—= ײדישע בילדער
—■ — -
^ — - = ^-
סםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםססםםםםםםסםםםםםםםםםםםםם

אץ די ערשטע געשאפענע ״ארט״ װאי־שטאטן װערפ פלײסיק געארבעמ בײ שלאםערײ.

װי אזוי מען לעבט צוזאמען אין די לאגערןי אײנער עםט ,דער צװױטער
פארעכט זיך זײנע םקארפעטן ,א דריטע שרײבט א בריװל קײן אמעריקע
און א פירטער שפילמ א דאמקע.

ססםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםסםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
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ס

ס

־ס

ס־

ס

ס

ס

ס

שמואל ראזן

איך זיץ לעבן ים
אוז

טראכט

ם־בױיזן די כװאליעס א־ץ •ם
א םור מורמעלד דער װינם צו א בלום,
און די בוימער זי־י װיגן זיך שטיל
דאך פארבלייבן זײ םידותדיק ש  :ום,
איך װאלם װעלן פארשםײן זײער םוד
איך װאלט װעלן פארשטײן זײער מײן♦
דעם פויגל װאם פליט אין דער הויך
און רעם באיג װאם שטײט פאראומערט אלײן.
און

און
דאן
און

די זון אץ רי הויכן װאם שװימט
באהאלט ז־ך פארגאכט ערגיץ װו,
שטיל קומט רי גאכט פון די שטערן באגלײמ
די ערד װערט אגטשלאפן אין רו♦

מײן הארץ װי רער באיג איז פאראורעמט אלײ
פארטרוגקן אץ טרערן און פײן,
מײן װעזן צערטרײםלט פון װײטאג צעדריקט
װאס װעט זײן ,זאג מײן פרײנט ,ויאם װעמ זײן?

ס

נ-
*״1

זאג מײן פרײנד װען װעט קומען א סוף
צו די טרערן װאם פארמריגקן די ערד,
װעט קומען אמאל אזא טאג
װען אומגליק װעט װערן צעשמערט♦

װי איז מײן הײם?

ס

ס

-ס

ס

־ס ס■
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-ס־וו ס

 -ס11ס־

ס][
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^^ 0ו| ^ ^וי ^ ^ו ^ ^וייו ^ ^ו ^ ^ י ^ו ^* יווי^ ^ ^ >**<0ויי ^ ^ויי ^ ^וויוי^ ^ *ו

דאס אמאליקע ײדישט
לסבן אין פוילן
אריה שמרי

רי געזעגענונג
דער װענ װעייט טונקעלער,
דעמערונג אויף אלע טויערן
און פרעגםט :װי לאנג די נאכט
װעט דויערן?
יאמער ניט ,מײן טײערע,
אױך אזוי כריען די פײערן,
גרוים די װײ

און

כיקען נאר
באדויערן.

א שאי א שאד אלץ,
דאס בי־ױט און זאלץ
דער קיילער טרונק,
די שטילע רײד
אץ דײנעאויערן ♦ . .

ײדן שרײען שמעישראל♦♦.
הערט צו ײין גאט א״ז אײנער און גאט א״ז אונדזערער,
און אזױ שרי״ען שױן ײדן צוױי מײזנט■ י'אר .״

יאמעי ניט ,מײן ט־יעיע,
.כ) גײ ניט אליץ.
גרעםער װערן די פיייערן,
מרויער אין יעדער הײם.
אלע וױיבער אױף די שײעלן,
אלע מענער אין שינעלן.
יאמער ניט ,מײן טייערע,
הגײ ניטאלייין*
כיװעל נאך קומען
היט דאם פעלד און רעם ברונעם,
האדעװע דעם זון
און די רױזן אויף דער שװעל,
כװועל נאך קומען♦
עץ שמר ,ארץישראל
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הרב
משה בערענשטײן
ו

״בטן רשעים תחםר״
דער רשע האט אזא אפעטימ און סרעםט אזױ ,או עס
פעלט אים נאך א בױך♦
1
—- 0

ס

״נמשל כבהמות נדמו״
א מענמש דארף זיץ א מושל ,א הערשער אעער זיך .װי
זשע אבער אז ער װערמ א נמשל ,ער װערמ באהערשמ סזן
זײנע תאװת איז ״כבהמותני־־מױ - ,געגליכן צו די בהמית.
—- 0

״יענך ד ,בױם צרה ,ישנבך שם אלמי יעסב״
ס; איז דא נאכט צרות ,װען א מענמש איז שלעכט ,סיאיז
דא מאג צרות ה ה .ער לײדט א דאנק דעם װאם אים איז גזמ.
יעקב אבינו האט געליטן א דאנק דעם װאם אים איז גזמ גע־
גאגגען .דאס זאגט דוד המלך ״יענך ד; בױם צרה׳' גאמ זאל דיר
ענטפערן אין דײנע טאג צרות ,װאם די שונאים האבן דיר פײגד
מײנעגדיק אז דיר איז גזט ,״ישגבך שם אלקי יעקב״  -פונקט
װי ער האט געשטארקט יעקבץ ,עשו און לבן האבן אים גע־
רודפט ,מײנעגדיק אז אנם גײט גזט.
——0
הרב משה בערענשטײן
אײנער פזן די פאפזלערםמע רעװיזיאניםטישע פירער
אין דײםשלאנד ,װעלכער איז איבעראל באקאנט
אין די ײדישע פאלקם־מאםן מימ זײן פאלקסטימ־
ליכקײט אזן קלאםישן רײרן.

״אל תבטחו בנדיבים בבז אדם שאין לו תשועה״
איר זאלט זיך גישט פארזיכערן אין די בעלי־מובות ,אויב דער
בעל מובה אלײן װעמ פזן דעם קײן ישזעה נישט האבן.
—ס—

1

״מה יתו גך ומה ױםיף לך לשון רמיה״
דעם צזנג האט מען פארשלאםן מיט צװיי שלעםער די צײן
אזן די ליפן ,כדי ער זאל נישמ רײדן קײן לשון הרע ,דאך רעדמ
ער .דאם זאגמ דוד המלך ״מה יתן לך זמה ױםיף לך װאס
זאל איך נאך דיר געבן אזן צזגעבן ,״לשון רמיה״ אזן דז רערסמ
נאך אלץ םאלשע דײה
——0

״מזמר לאסו* ,אלפים באו גוימ בנחלתך,
טמאו
היכלך״

0
2־*/

ס

8

תא

״תפתח בכנור חדתי״
דעם רעטעניש פזן ײדישן עקזיסטעגץ קען מען באשײדן
דזרך א פידעלע .פזגקט  .װי א פידעלע װאס מער מידריקט צז די
סטרזנעס אלץ שענער שפילט עם .אזוי זײנען די ײדן ,װאס מער
מידריקט אזנדז צז ,אלץ בעםער װעלן מיר קעמפן ,אזן שענערע
לידער שפילן.

די חז״ל פרעגן ,אז די גוים האבן אזמרײן געמאכמ גאמס
פאלאץ ,האמ דאך אםף געדארפמ קלאגן אזן נישט זיננען ,נאר
אסף האט געזזגגען ,װאם גוים האבן דאס געמאן ,האבן זײ נאײ
אזמרײן געמאכט די זוענד ,אזן װען ײדן מזען דאס זואלטן זײ
אויך די נשמה אזמרײן געמאכמ.
—ס—

״אם ראית גנב ותרין עמו״

,,בקש שלום ורדפהו״

װען די כאפםמ דעם גנב
פארװאס ער גנבט,

האמ ער שמענריק א תירזץ

אמאל רארף מען זזכן דעם שלום אזן אטאל דארף מען
רודפין דעם שלום ,אזן נאר תיך א קריג קען מען געװינען.

0
0

ס

פילדערי

יידישע
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ס
״שתולים בבית ד׳ בחצרות ביית אלמינו יפריחו״
בשעת זײ זײנען אץ בית המררש און הערן דעם רב
רײרענדיק ,שטײען זײ װי אײנגעפלאנצמע ביימער ,װי  $בער זײ
קומען אין הױף ,צעפליען זײזיך אוןדי גא  :צע תורה פליט ארױם.

״הון יעשר בביתו ,וצדסתוי עומדת לעד״

0

ה

אין הויז בײ דעם גביר זעט מען װאם װײטער מער עשירות,
אבער דער בורזשעט פזן זיין צרקה געבן בלײבמ שמענריק דער
זעלבער♦
—ס—

״למשפטיך,

עמױ הױם

יכ

990§*.

•. .
״־!-־•] *1

הכל עבױך״

1ו118י

מיר װילן דיך משפטן אזנרזער נאמ ,װײל אלע צרות
לײדן טיר♦ מיר זײנען דײנע קנעכמ און דינען דיך גאט.

״כעיר שחברה לה יחזו״
יעדע שמאט האט מעלות מיט חסרוגות,
איז אלע מעלות צוזאמען ,אן אײן שום חםחן♦

״בשוב ד ,את שיבת

צױן

אבער ארץ־ישיאל

אז הײנו כחולמים״

שמענדיק איז די פאנטאזיע שענער װי די װירקליכקײמ♦
און דא זאגמ דוד המלך ״בשוב ד} את שיבת צױן״ װען םעועט
קומען די װירקליכקײמ פון ארץ־ישראל־אויםלײזוגנ ״אז חײגו
כחזלמים״ װעלן מיר זען ,אז םיאיז פונ ^מ דאם זעלבע װי בעת

.י• • ׳.
אזױ זעם אױם דץ אלםע שםאם 'חשללם

פאנמאזיע♦

?)5י

פון

״שבטך ומשענתך המה ינחמוני״
• סיי װען דו שמראפםמ טיך ,סײ װען דו שמיצמ מיך .איז
פאר מיר אלעם א טרײםט♦

י״ז חשון תרע״ח,
געװארן די באלםזר־דעקלעראציע.

דעם2/11 , 1917

״כי גר אנכי עמך ,תושב הכל אבותי״
אונדזער לאנע איז אזא  ,צו געניםן פון דאם לאנד ,מאכמ
טען אונח פאר פרעמרע♦ צו געבן קרבגות םאר דעם לאנד ,דאן
זיינען מיר שוין דאם זעלבע װי תושבים ,בירגער♦ אט דאם האמ
געטענה׳עמ אברהם אבינו ״גר ותושב אנכי עמכם ,איר מאכמ
אונח יװ ם׳לויגט אײך ,צו געניםן  -א רג  ,וצ געבן  -א בירגעי♦

צױניםטישן

טאג־בוך

^■**י *•* ***■** ** ** **■* * * *■ * *■ ^* ** ^
א־ז געגעבן

י״ח חשון תרמ״ה
דעם 6/11 , 1884איז אין
קאטאװיץ ופוילן) םארגעקזטען די קאנפערענץ פזן
די חובבי־צױן.

13

כ״ז חשון תיצ״ה דעם 5/11 , 1934איז געשמארבן
דער באריממער באראן עדמונד ראמשילד.
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לאלא פאלמאן ,באליבטע ײדישע פאלקם ־ זינגערן,
אירע לירעי ברענגען ארו־ם פר־יד און טרערן .בא־
קאנט נאך פון פארן קריג ,מימגעשפילט אין בא־
קאנטן רעװי־טעאטעי ״אראראט״ ,אונטער דער
לײמונג פון משה בראדערזאן.

הײרדלע שיפער בארימטע ײדישע אקטריםע געש־
פילט מיט רוראלף זאםלאװםקיץ ,שפעטער אויך
געשפילט אץ רעװי־טעאטער באלא־גן־עדן אונטער
דער

ליטערארישער און

קיינםטלער״שער

לײטונג פון

משה ברא־ערזאן ,ערשט גיט לאנג צוריקנעקומען
פון םאװ־עט־רוםלאנד .איצט שפ־לט זי מיטן טעאטער
״מיט״ בײ דער שארית הפל־טה.

42

אוירװינג רזשײקאבםאן דירעקמער פון
װאנדעװיל טעאטער א־ן נױ־יארק,האמ
אין איצטיקן װינטער ־ םעזאן געעפנט
דאם י־ר־שע טעאטער אין אמעריקע,

בארימטע פאלקם ־ זינגערן עמא
לאזאראװ־ש־ױוער ,די פרוי פון משה
שײװער װאם איז אײנער פון די
אנגעזעענםטע ארבעטער־טועי אין
דער צױניםטישער באװעגונג .פרוי
שײװער ז־נגט אין א־יניקע שפראכן.

מנשה םקולניק .באליבטער ײדישער
פאלקם־הומאר־םט .זי־נע פאלקם־װיצן,
זשעםטן און האלטונג אויף דער בינע
מאכט דעם עילם לאכן ביז טרערן.

משה אוישער .באליבטער ײדישער אקטיאר און
פאלקם־זיגגער ז־ינע לירער ״מײן שטעטעלע בעלז״,
״צװעליף בײנאכט״ ,״ךי גאלרענע חתונה״ זענען
טיף אײנגעקריצט געװארן בײ די ײרישע מאסן.

ײדישע בילדער

ב ארי מ טט

ײוישט
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פראפעםאי ם א ל א ב א ר א ן.
אײנעי פון די בארימםטע ײדישע
פעיזענילעכקײטן צװישן דעם
אמעריקאנישן ײרנטום♦ הײםער
צױני ,גלייבט נישט אין די
ענגלישע ד״בתחות.
װי עם איז באװוםט פירט פראפ,
באראן אדורך א טור ,איבער
אלע אײראפײאישע לענדער ,ער
איז דער פארזיצענדעי פון דעי
קאמים־ע פאר קולטורעלערע־
קאנםטתקצ ע פון די אײראפעאי־
שע ײרן און איז אײנער פון די
ױיכטיהםטע
פערזענדלעכקײטן.
װעגן פיאפ .באיאן װעלן מיר
אץ צח־ײטן נומעי געבן א
ספעציעלן ארטיקל,

^ | * * * 00 %* * ^ 0

פ ט רז ט נ ד ל ט קײ ט ן
עלי
ערענבורג .בארימטער
ײדישע םאוױעמישער שרײבעי
ײגע ערצײלונגען און פאליטישען
זארטיקלען תפן בײ אלעמע
ארוים גױים אנזען .עלי ערענבורג
שעמט זיך נישט מיט זײן
יירישקײט♦ בײ אלע גרעםערע
פאלקם
אינטערנעמונגען איז
ערענבורג דער ערשטער װאם
זאגט מיט א פול מויל ארױם.
איך בין א ײד ,דאם איז מײן
שטאלץ.

*
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הרב הראשי פון ארץ ישי־אל הרה״ג.
' .א .ה ערצאג פון ירושלים.
בארימטער פאליטישער פירער פון
מזרהי זײן שטאטם־מענערישע האלטונג
באװונדערט אפילו זײנע קעגנער.
הרב הערצאג איז ערשט נישט לאנג
געװעזן אין יאײראפא אץ אויך באזוכט
דעם שאי־ית

חפליטה

23

ײדנטום

פון

אלע דרײ זאנעם.

שמואל
מערלין ,גענעראל
סעקרעטאר פון יער נײער געשאפענער
ארגאניזאציע ״פרײנד פון ארץ־ושראל״
שמואל מערלין איז שיין טעטיק אין די
צױניםטישע רײען 20יאר און שטענדיק
אקטװו .זײן פרײגד דעי זון פון
פערשטארבענעם פרעזידענט רוזװעלט.
איז זײן אקטיװער מיטהעלפער פאר
שאפן װאם מער אנגעזעענע פיײנד
פארן װויל פון אויפביי א ײדישער
מלוכה אין ארץ־ישראל.

גאלדע
מאירםאן בארימטע
צױניםט ,פאלקם פירערן אין דער צײט
װען משה טשערטאק איז דורך די
ענגעלענדער אײגגעזעצט געװאין איז
זי געװארן זײן פאיטרעטערן אלם
הויפט
אנפירערן
פון
פאליטישן
׳צױניםטישן דעפאי־טאמענט.

ערי
זשאבאטינםקי .דער זון םון בארימטן
פאלקם פירער ,פילאזאף און דענקער ,רעדנעױ און
זשורנאליסט זאב זשאבאטינסקי ,געפינט זיך יעצט
אץ אמעריקע ,און נעמט אנטײל אין דער נײער
נעגרינרעטער ארנאגיציע אינטערן נאמען פרײנד
פאר א ײדישע מלוכה אין ארץ־ישראל.

אריה
בן־אליעזר ,באקאנטער
ארבײטעי־ טוער אין ארץ־ישיאל יעצט
באפרײט געװארןי פון קאנצענטראציע
לאגער אין עריטריע.

24

ײדישע בילדער

ראס ײדישט
<<

לטבן אין א

ײדן פארזאמלען ז־ך אין חיפהיר פארמ
בדי אויפצזנעמען א גרופע פריש
אנגעקומענע עולים.
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ײדשע בילדער
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יי רעדאקציע ״ײדישע בילדער״ װענדעט ז־ך צו אלע ארגאניזאציעם פאלי־
טישע נעזעלשאפטלעכע און עקאנאמישע ,װי אײך צו אלע קאמ־טעטן ,לא־
גערן אז זײ זאלן צושיקן זײערע געזעלשאפטלעכע פאטאגראפיעם .כרי לױט
דער רײ זײ צו פאיעפנטלעכן אין די ״ײי־שע בילדער״ ',װאס װעט צעשיקט
װערן איבער דער גארער װעלט.
אדרעם:
. 48־81;1־16)1־11־־מ
 1116ז>11011 , 1נ . ^1 }111נ^ 1מ1£1
ז© ^־ 01

ב א מ ער ק ו נ ג:

צום בילד דארף צונעשיקט װעין דער גענויער אינהאלט

ציױי ב־לדער נעמאי־ן פון צײײ באזוגיערע טאלאנטן♦
דאם אי בערשטע בילר הײםט ״אן א הי־ם״ ,דאם
אונטערשטע בילד הי־םט ״יאכן פאגראם .,,בײדע
ב־ליער זענען געמאלן נעװארן פון צױײ בא׳ונדערע
ײר־ש־באר מטע קונסטמאלער♦ שײן אין ס 2־ט־ יאר־
הונרערט ד׳אבן די בילרעי געמאכט א גרייםן רישם,
דער מאלערפ ן בילד ״אן א הײם״ האט געהײםן
מאטל בינקאװםקי ,דער מאלער פון בילד ' ״נאכן
פאגיאם״ ,האט געהײסן לעאן פאםטערנאק.

אמעייקאנישע א 1יטאיאקםישע פירעם צוױשן ױי
די אנגעזעענםטע רבנ־ם און רבײאים דעמאנסטרירן
בײם װײםן הויז און פאדערן זאפארט צו עפענען
די טויערן פון איץ־ישײאל און ארײנלאזן רי
צונעזאגטע 100טויזנט ײדן.

די  10ײדישע העלדן זײנען ײ גרעםטע ײײשע
לובט פליער אין ארץ־ישראל כמעט איע האבן
באקומען העלדן אויםצײכנוננען אײניקע פון זײ
זײנען אפיציין .אלע האבן אנטײל גענומען אי.
װעלט קריג אין געקעמפט פאר גױים בריטאנעןן

דאם זײנען די זאמל
טי־כן פי=ן שלמה המ־ך.
דארט האט דער י־ד־שער
קעניג געזאמלט װאםעי
פאר די קאיאניעם װי עם
האט אײםנעפעלט װאםער.

־־־., .׳
**

׳׳י*9
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ײדישע בילדער

יצח; קם חלום .דאסב -לד איז נעמאלן געײארן
פין אדײטשן מאלער
אין יאר4926

רבקה אין אליעזר♦ דאס בילר א*ז געמאלן
געװארן פון אדײטשן מאלער אין יאר4926
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צוױי בארימטע ײד־שע פאלקם הע־ח ב ר ־ כ ו כ ב א
אן
שמשון
הגיבר געמאלן פון דעם בארימטן
ײרישן מאלער העלחק גליצענשטײן.

ײדישע בילדער

אונטער דעם נאמען האט די רעטוננם
גרופע א־ן אמעריקע דראמאטעױרט די
׳יײשע לייידן
רער בארימטעי דיאמאטורג בן־העכט
האט עם פארפאםט און זי איז געװיזן
געװארן פאר צענדליקער טויזנטער ײדןי
אין -אמעריקא ,סקװער נארדן ,דאס איז
דער גרעםטער טעאטער אין שטאט
נװ־יארק ,אין דער דראמאט זאציע הא
בן זיך באטײליקט די גרעסטע ײדישע
שי־שפילערם ,צױישן זײ ערװארד  .ת
בינזאן ,פאול מוני ,און םילװיא םידנעי
סס 3ארטיםטן האבן אנטײל גענומען
אין דעם גרו־םן אװנט

.| 89
•ײ^ ,4

לואים םענאל דער פארשטי־ער פון ײריש ויעלט־
קאנגרעם בארײזנדיק אײרא £ע האט ער באזוכט
דעם ײד־שן יתימ־ם הײז אין פראנקרײך .ראס בילר
װ*יז  $אונדז װי לואים םענאל פארברעניט צוזאמעו
מ־ט די ײד־שע אפגעראטעװעטע יתימים .דאם בילד
איז םפעצ־על צוגעשיקט געװארן פאר די
״יידישע בילדער״.

 11ילםט אז דײן בילד זאל געזעען
װערן אויף דער װעלט ,פאר דײנע
באסאנטע
סרוב־ם און
פרײנד
ברענג

עם

צום זשורנאל
״ײדישע בילדער״
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 -יידישע בילדער

װעגן באשעפענישז
דאם דורכשניטלעכע לעבן פון א קאץ איז 14יאר.
אבער געװיםע קעץ האבן שוין דערלעבט אן
פון  31יאר.
עלטער
פאראן א געװיםער מין װארם אויפן גרונט פון
ים ,װאם קאן זיך באפרוכבערן אלײן און האבן
קינדער ניט דאיפענדיק קײן מאן.

װעלטלעכער װיםן
די ערשטע־פאלקם צ־־לונג אין אמעריקא איז
םארגעקומען אין יאר 1790װען אלע פאראײנ־קטע
שטאטן האבן פארמוגט ארום זיך פיר־מיליאן
אײװוינער.
די םאמע קעלםטע טעמפעראטור װאם איז ביז
הײנט רעקארדירט געװארן או־פן עיד־קוקל ,איז
געװען מינום 90גראר אין דער שטאט װערכאינםק
(סיביח
םאװיעטישע ראדיא־םטאציעם פירן אדורך פראגרא־
מען אייף 70שפראכן 30אין אויםלענדישע שפראכן.
עם איז באװיזן געװארן אז ארעםטאגטן לײענען7
מאל אזוי פיל ביכער װיפל דער דירכשניטלעכער
בירגער ,פאר ײדישע שרײבעי איז עם א קנאפע
טרײםט ,װײל װיפיל ײדישע פארברעכער געפינען
זיך בכלל אין די ארעםט הײזעה
דער נאצ אנאל פאנד (קרן קימתן דער צױניםטישער
פאנד ,מיט װעלכן מען קויפט לאמ־ אין ארץ־
ישראל אלם נאציאנאל אײגנטום אױ געשאפן
.1902
יאר
געװארן אין
די ענגלישע ״לײבאר פארטײ״
♦1893
געװארן דעם 12טן יאנואר

איז געגרינדעט

די ארויםגעבער פון 132צײטונגען אין אמעריקא
זײננן פױיען 60 .מיליאן אמעריקאנער פרויען זײנען
א־צט אויפן מארק צו קויפן זאקמוארג,
פון דזשעגעל גולע ( סאהא^א) מוזן טראגן אן18
פונטיקן שטײן אויפן קאפ יעדן טאג די פרויען
װעלכע זײנען קיניערלאזע♦
עם װערט געשאצט אז אין אמעריקא װערן געמאכט
ססס.סס 3אבארטן א יאר♦
יד פיליפינען אינזלען האלמן א טעריט^ ריע פון
איבער 115טויזנט קװ ,מײל ,מ־ט א באפעלקערונג
םון  16מיליאן מענטשן♦
 375יאר האט די קאמוילישע שפאנישע קירכע
געהערשט איבער די םיליפינען אינזלען♦

ד$ם ״בילטמאר פראגראם״ אױ ױ צױניםטישע
רעזאלוצ*ע ,װאם אױ אנגענזמען געײארן א*ן יאר
 1943אויף א צױגיםטישן צוזאמענפאר אין האטעל
בילטמאר (נו -יארק) .װעגן א ײדישע מערהײט
אץ ארץ־ישראל,
דאם װארט ״מאםקיטא״ איז די פארקלענעיטע
פארם פון שפאנ־שן װארט ״מאםקא״ װ$ם בארײנמ
פליג♦
מיט אנדערע װערטער א מאםק־מא איז א פליגעלע,
א־ער א קלײנע פליג .צרות טוט זי אן מער סס1
נארמאלע פליגן.
צװײ דריטל פון מענטשלעכן קערפער באשטײט פץ
אפילו  90%פון בלוט אין מענטשלעכן
װאםעי,
.קערפער באשטײט פון רײן נארמאל װאםער.
לויט די ענג־לטיקע ציפערן פון אמעייקאנער קריגם
דעפארטאמענט זײנען אומגעקומען 2.98פראצענט
פון די ס 1מיליאן אמעריקאנער םאלדאטן ,װאם
האבן זיך באטײליקט אין דער־ נישט לאנג
פארענדיקטער װעלט מלחמה,
אומגעקומען זײנען 3.10מויזנט סאלדאטן מענער
און פױיען ,פון זײ זײנען 57.1פראצענט געטויטעט
געװאין אין די שלאכטן מפא.
3000

נןאנםערװען

פאבריקן אין

אמעריקא

פאקן

איין די קאנסערײירטע שפי־זן יעדעם יאי כדי
מיר זאלן האבן אין דער צוקונפט װאם אויסצופאקן
און שפעט$ר צוריק אײנפאקן אין די הינגער־קע
מאגנם  -ארײן.
די הײנטיקע ײדישע קארטן־שפילער און אנדערע
אזארט־שפילער דארפן זיך אװי שטארק ניט
איבערנעמען ,זײערע פ ^רגענגגער האבן גערבראכט
ניט פיל װײגיקער שאין די געזעלשאפט װי די
הײנט־קע .און ניט דװקא קארטן♦ נאר ז $ויך װערפל
שפיל (קרעפ) איז געװען אין דער מאדע אויך מיט
אריבער סס 5יאר צוריק אין דער העברעאישער־
ײדישער לידער זאמלוגג פון יאר 1516פארפאםט
פון דיכטער מנחם בז נפתלי אליאניארף .גיט דער
פאיפאםער א־בער װעגן די פארש־דענע אזארט־
שפילן בײ ײדן און װי מען פארברײנגמ די צייט
אויף די קארטךשפילערי ען אלדאנדארף איז געבוירן
אין פראנקפורט אם מײן .אין יאר 1449בײ פרימע
עלטערן.
װי שױער א מענטש זאל נישט ארבײטן ,צו
פאררינען זײן שטיקל ברויט ,איז אבער א בין די
טיכטיקםטע און ארבײטסזאמע באשעפעניש.
כדי צו קאנען אויםאיבײטן איין פונט האניק,
דארפן בינען צוגויפזאמלען גענוג בלומען־זאפטן
און זײ ז־ינען גרײט ארורכציפליען א שטח,
װאם אױ כמעט דרײ מאל יי לענג פון אונדזער
ערד ,בינען האבן זיכער נישט אויםגעטראכט דאם
גלײך־װערטל אז ארבײט מאכט דאם לעבן זים . . .
לכל הפחות נישט אזא ארבײט.

אינטערעםאנטע
פאלקם אויםצוגן
מיטן װארט ״מאכן ״
װאם װערט באנוצט ץא
 20העברעאישע װערטערן
למשל —
 1מאכן א ברית
2

א ברכה,

3

א לחײם,

4

א מי־שברך,

5

״

א מנץ,
א םדר,

״

א םױם,

6
7
8

א םיכה,

9

א פדױן־הבן,

10

א תל,

11

אן עירוב־תבש־לין

12

קידוש,

13

ויברח,

14

ליצנות,

15

יר־אחת,

16

חתונה,

17

חוזק,

18

המיציא,

19

הבדלה,

20

פליטה.

װער אי? דער טאטע
א " נגעלע שטיימ מיט זײן מוטער אין פארק או-ן
קוקט אױף צוײי אײזלען♦
 זאג מיר מאמע - ,פרעגט דאם ײנגעלע  -צוזי־נען די צװײ אײזלען טאטע־מאמע?
 יא מײן קיגד  -ענטפערט די מוטער. און װער פון זיי איז דערטאטע ? — װיל דאםיעגל װיםן .די מוטער װײםט ניט װאם צו ענטפערן.
 עילויבטמ 'ר  - ,רופט זיך אן אמאן ,װאם איזגעשטאנען דערנעבן - ,איך װעל דאם אים ערקלערן.
דער ניעםערער אײזל ,ײנגעלע ,איז שטענייקדער
טאטע.

החמטר
ס

ג

ל

מער װי געוװנשן .
מאטהעג  -זאג מירי נאטקע ,האםט עפעם גוט
געטראפן מיט דײן װײב?
נאטקע - :נאך װי געטראפן ,א םך מער װי גע־
װונשןן א*ך ד׳אב גערעבנט ,אז זי איז אין די דרײ־
םיגער ,צים םיף איז זי שוין אין די פופציגער .״

געזאמלטע וױצי איז אנעמדאטי
וצ

זיגגעי אוז

וצ

זאגן

אן אמעריקאנער ױנגערמאן מיט א גוטער שטימע
האט געװאלט װערן א חזן,
פרעגט מען איםז
 און װאם איז מכח תורה? א חזן דארף דאךעפעם קענען די שװארצע פ־נטעלעך?
איז דער ױנגערמאן געװען פארװונדערט און גע־
פרעגט אויף צוריקן
 װאם האט דען תורה צו טאן מיט זינגען?ענטפערט מען א* ם:
~ מען זאנט בײ ײדן אז ״די תורה האט ניט קײן
שאץ״ .אבער א ש״ץ (שליח ציבוח אן תורה -
דאם איז נאך ניט געהערט געװארן.
—— 0

די סראבע

אזוי עסןאיז סרכה איז מעדדט ירצא

־ אין א קלײן שטעטל האט מען אמאל
געדונגען ארבײמער צו מאכען א בריק
איבערן טײך .װען די בריק איז פאר־
טיק געװארן אוץ די באלמעלאכעס
האבן געמאנט זײער געלט ,האבן די
באלעבאטים גערוםן אן אםיפה ,וױ אזוי
צו װיםן אויב די בריק איז גענוג שטארק
אז מען זאל קאנען גײן אויף איר.
האמ אײן באלעבאם געגעבץ אזא עצה:
מען זאל צונײפברענגען אלע שװיגערם
פולם שמעטל און זײ הײםן גײן אויף
דער בריק .װעלןזײ בשלום אריבערגײן
 איז די בריק גוט ; און אװב ניט —איז נאך בעסער.
——0

ר> חײם און משה זײנען געװען שכנים און
פלעגן עםן אץ אײן םוכה .ר £חײם איז געװען א
למדן און א  -רעלער מענש און משה איז געװען א
פראםטער מענטש ,בײ װעמען דער גוף איז געװען
דערעיקר.
באמערסמ אמאל ר £חײם ,װי משה זיצט אין
םוכה און עםט פון גרויסן ש* םל מיטין גאנצן קאפ
ממש ארײנגעטאן אין שיםל.
רופט זיך אפ ר 4חײם צו אים:
 איר װײםט ,משה ,אז איר ז־יט ניט ױצא מיטאײער עםן אין םוכה ,װײל איר זײט פשוט ניט אין
םוכה.
 װאם הײםט - ,װונרערט זיך משה. גאי פשוט - ,דערקלערט י אים ר £חיים- .לויטן דין יאי־ף מען זײן ראשם ורובם אין סוכה,
און איר זײט אינגאנצן ארײנגעטאן אין שיםל. . .
—ס—

א פאליטישער קאנצערט און זײנע מוזיקאנטען

ו1

דער יעצטיקער מוזיקאלי־
שער פאליטישער שפיל.
םטאלין שפילט אויף זײן
הארמאניע אז ער װיל די
דארדאנעלן .טיטא זײן
פארטרעטער העלפט אים
צו .טרומאן שפילט אויף
זײן קארנעט אלץ װאס
בעװין דיריגירט  :עפענען
די טויערן ,צומאכן די
טײערן ; אר ינלאזן100.000
ײרן ,נישט ארי נלאזן די
 100.000ײדן י• אויפנעמען
דעלענאציעם ,נשט אויפ־
נעמען קײן דעלעגאצעם;
טײלן ארץ־ישראל ,נישט
םײלן.
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ײדישע בילדער

גלײך־װערטלעך
י
&ײ■
*י' ^ ■■' :-י
ןוןו וי•
ו חר׳ וד^ _ ^ .ז>|ןןןו

װאס איז דאם אזוינם קולטור ?
א פראגע װאם קולטורעלע מענטשן
אנטלויפן דערפון♦
?1

 װאם איז דאם אזוינם צױויליזאציע?דאס איז אזא עקםפערימענט ײאם גע־
פונט אוים װי אזוי אויסצוהארגענען
װאם מער מענטשן♦

^{ ״• •■ ייײ׳יײיי,

 אלע מענטשן װערן געבו־רן פרײאון ערליך ,שפעטער װען זײ באקומען
שכל ,װערן זײ ערשטברוטאל שלעכט
און געמײן♦
 דענקט איבער צװ־י מאל ,בעפאראיר גײט ארויםרײדן א שלעכט ײארט♦
און נאכרעם רעדט צו זיך אלײן ויעט
איר פאי־שטײן ,צי איר דארפט דאם
ארויםר־ירן♦ לײרער זענען די הײנטיקע
מענטשן גאי אנדערש♦ מען רעיט פאר
פײער און פאר װאםער ,נישט ועשטייגן
און נישט געפלויגן כדי יענעם שלעכטם
צו טאן♦

;*■ ■  ■■■:ו

■■ ' •;'-׳

 שלאג נ־שט יענעם איבער װען עררעדט♦ אפשר זײנען די • רײר פאר אײער
מובה ויעגן♦

; י***

 א קלוגער טראכט ג־שט װאם צומוען ,נאר טוט בעפאר יענעי הו־בט
אן טראכטן♦
 לאך נישט אוים יענעם ,אויב דוװײסט נישט רי ריכטיקײט פון דער זאך,
װייל יענער קאן שפעטער פון דיר
לאכן מי,ט פאקטן.
י  -א שלעכטער ליגן לײגט זיך קײנ־
מאל נישט אויפן שכל♦
 װען א פרוי פאימרײבמ איר מאןפון הויז ,װעימ דער מאן א פרײער
פויגל.
 א קינד זאגט אמאל ארױם א חכמהוױ א גױיםער ,דאקעגן א גרו־םער ,װען
ער זאגם

א נארישקײט

:£0 ^0 §3

דער חלו-ץ צום אי־איערן זעםט ,װען נ־שט דער אױבן װאלטן מ*ר שטענדיק געלעבט בש ים 5נאר
זײט װען דער חברה־מא ,מישט ז־ך ארי ן לעבן מ־ר צױישן זיך נ־שטצופרידן♦
דער אראבער ?יום חלוץן גײ שײן גײ ,קינדער סון אברהם ,יצחק און יעקבי דער אויבן דער עננלענדער
װעט אונדזער פיײנישאפט צעשטערן און דער ריכטיקער אויבן ( גאטן װעט
אונחער פרײגישאפט פארפעםטיקן♦

איז עם פיל

שלעכטער װי א נאריש קינד♦
 טײל מענטשן האבן א שװאכקײטיענעם צו דערנירעריקן .דער טײל
מענטשן  ,איז דער שלעכטםטער טײל
אויף דעי ױעלט.
 געדענק װאם דו האסט גערעדטהײנט ,ײײל מארגן קאנםטו פארגעםן.
 אויב מען װ־ל װיםן ,װי עם האלטאין דער אמתץ מיטן שלום פון דער
װעלט ,דארף מען האלטן אן אויג אויף
רי 4גרױם־מעכטער♦

|

פאלסם װיצן

 איך זאג אײך רי שלמה ,אזפרויען איז נישט אױםצוהאלטן♦
מײנע א־ך זאל איר מאכן א נײעם

אביםל װיל זי איך זאל איר קײפן

|

פון רי הײנטיקע
אט פארלאנגט
פוטער ,שפעטער
א בלויען אױטא.

 נו ,װאם איז דאם אזו שלעכט ? מײנע זאללעבן האלט אין אײן שרײען איך זאל איר װאם
נעפלינקער מאכן פאר א ױנגע אלמנה♦, .
—— 0

 הערםט ױקל,א רעראקטאר♦

א־ך האב ב׳אשלאםן

צו װערן

 װי אזוי? װאס הײסט װי אזוי,װערט מען א רעראקטאר♦

מען קויפט זיך א שער

 א שער איז דאך באשאפןשנײדער♦

געװארן

פאי א

 גײ שוין נארעלע אין דעי אמעריקאנער זאנעװערן שערן באנוצט פאר רעיאקטארן♦

בילדער

קרובים

מיר זוכן

מעלדונגען
= די אויפנאמם טעג פון שעף־רעדאקטאר,
דאנערשטיק פון צװײ ביז פיר ()4- 2

ז־יינען

ר״נםטיק אין

גינא גאלדשמיד פון לאחש פון מאן פאםטערנאק .זוכט אירע
ברודער מארעק און בענא גאלדשמ־ד ,װאם זײנען פון דער
לאדזשער געטא געױארן ארױםגעש־קט קײן אסשױיץ .ױער עס
װײםט פון זײ ,ביטע מיטצוטײלן די רעדאקציע ײיישע ביליער.

== אץ די װײטערע נאמערן פון רי ײרישע בילרער װעט זיין געיריקט
א םעריע ײרן װאם האבן אנטײל גענומען אויף אלע װעלט פראנטן אין
אלע ארמײען אין באקומען העלדן אויסצייכנונגען.

די ברו* ער קריגער ױמעק און בעניעק זוכן זײעי־ע קוזינקע
הענדעל קריגער פו לאחש געװױנמ לימאנאװםק עגא,35
װענח זיך מארנטרעדװ־ץ בײ האף אין ײדישן קאמיטעט,

= די רעראקצע בעט אלע שרײבער װאם שיקן מאנוםקריפטן זאלן
זײן אזוי גוט אין אויך צושיקן קאנװערטן מיט זײערע גענדע אדרעסן,
אנדערש װעט די רעיאקציע נישט זײן פאראנטװארטל -ך פאר זײ.

אננא מארגולים פון דער היים אײזענשמײן געייירן אין פולאװ.
געוװינט פארן קייג אין װארשא ,זוכט אירע קרובם אין
פראנקײיך די פעטערם אײזענשטײן די מומעם הערץ און מארגולים.
װעניען זיך צו דער רעדאקציע ״ײרישע בילדער״
נחה פרעגקעל פוןמאן קרגער זוכט איר שװעםטער דאיא
און איר קוזין מאיר אין חיפה װענדן זיך צו דער רעיאקצ־ע
״ײרישעבילדער״
הענריק
זוכט די

ארבאך,
״ײד־שע

אפענהײם פון לאחש געבוירן דעם 1.16־ 24א־ן פײלן
שװעםטער לילי אדלער ,װי אויך דעם .קוזין יעזשי
פון לאדזש .אנטװארט צושיקן צו דער רע־אקצ -ע
ביל־עי־״

אלימלך גארפינקעל געװוינט אין טאמאשאװ־מאז ,.זעצער פון
רעדאקציע ״טאמאשאװער װאיט״ א־צט אין ״ײדישע צײטונג״
זוכט זײנע קרובים פון אמער־קעי קאנאדע ,פראנקרײך שװייץ,
אוסמראליע ,ארץ־ישראל♦ איך בעט די אויםלענדישע פיעםע
איבערצודריקן דעם אנאנם
פרײלעך לי־זער פון װארשא ( געבו־רן אין שעדלעץ) זעצער פון
רעיאקציע ״הײנט״ ,איצט ״ײרישע צײטונג״ זוכט זײנע קרובים
פון פאר־זי אדץ־ישראל .איך בעט די אויםלענדישע פרעםע
איבערצודריקן דעם אנאנם.

= אלע די װעלכע װילן װערן אגענמן פון די ״ײרישע בילדער״
זאלן זיך פערזענדליך מעלדן צום הויפט אדמיניםטראטאר יעקב פאםטערנאק
= אלע די װעלכע װילן װערן קארעםפאנדענדן פון די ״ײדישע בילרער״
זאין זיך פערזעניליך װענין צום שעף־רעראקטאר דינםטיק און דאנערשט־ק
פון,4- 2
= אלע די װעלכע זוכן קרובים
װאם פר־ער צוש־קן.

= די ײרישע בילדער
 22־טן צױניםטישן קאנגרעם.

אין אויםלאנד.

דארפן

האבן םפעציעלע קארעםפאנדענטן

צ װ י ל י ך

אויפן

— פארטדעטער און מיטארבעטער פון די ״ײרישע בילדער״ אין
לאנדםבערג איז ה* א נזש .װי מישעלסקי װיצע דירעקטאר פון ״ארט״
= פארטרעטער און מיטארבעטער פון די ״ײרישע בילדער״ אין בערלין
איז דער באקאנמער געזעלשאפטלעכער טוער ד״ר פאלעק.

האםטו א בילד אדער א וױכטיקי דאסומענט
גיב דאם איבער דעם ײדישז בילדער זשורנאל

װילםטו זומ דײנע פרײנט קרובים אדער
טעסם פון יד
דאז שיס וצ דײן בילד ,מיטו

אונדזערע הארציקסטע גליק־װונטשן ױ פאכדליע

די בילדער

באסאנטע
געזוכטע.

צום געבורט פון זײער

ט ע כט ע ר ל
שלמה פראנק און פרױ
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אבאנענטן־פרײז אין דײטשלאנדו
חודש 8מארק
1
 3חרשים 24מארק
יאר 80מארק
1
איך בעט מיך אבאנירן
!.
אויף 1חודש
אויף3

װערן אװםשליםלעך אויף אונדזער אדרעםן
.
חדש־ם.
■.

.
אררעם.

-.

עם ױערט געבעטן צו שרײבן

דיטליך

מעלרונגען.

אנאנםן

םאטא־אויפנאמען,

לירער און אלערײ־

שריפטן באשטיממע פאר די ״ײדישע בילדער״ רארפן געשיקט

אייף  12דןרשים

נאמען

דער ײדישער בילדער זשורנאל
װערט צושנסט אין אלע װעלט
טײלו .דארט יװ ײדז געפינעי זיך װעט דער
ײדישער בילדער זשורנאל געלעזט װערן.

יד

אדרעס:

צושיקן

אץאדמיניםטראציע.
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Achtung!
Di redakcje „IDISZE BILDER " tajlt mit:
culib dem, wos der jurnal drukt zieh in a wajt
ort fun München, lost zieh nit bajm bestn wiln
ophitn di fute farantwortlichkajt un pintlechkajt
fun di tekstn . Deriber bet di redakcje
„IDISZE BILDER " antszuldikung baj ate
undzere lejzer far di ortograGsze un druL*
grajzn wos zenen faran in numer . Mir zogn
cu az di noenste numern „IDISZE BILDER"
weih trogn dem amotikn far mitchomedikn
charakter un weih zajn a cire in jedn idiszn hojz.
„IDISZE BILDER " wet ojeh gebm ojser
bilder fun tog^teglichn tebm die beste fotks
tider , dercajlungen , nowein, poemes un a. w.
fun di beste idisze weh szrajber un bichlat
opszpiglen in wort un bild dos idisze kulturele
tebm in der gorer wett.
Meldungen, abonentn , foto^ojfnamen un
alertaj szrifin basztimte far di „IDISZE
BILDER " darfn direkt eugeszikt wern ojs*
szlisfech ojf unzer adres :
Gräfelfing bei München, Irminfriedstr . 48/1
Postscheckkonto: München Nr . 11410.
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„Jewish Pictures ."

Board

Editorial
Gräfelfing

Pictures“

of „Jewish

near Munich , Irminfriedstr
Editor
Manager

:

Salomon
: Jacob
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Frank
Pasternak

Postscheckkonto 11410
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דער אמאי־מעטשעט אין ירוש ; ים ,אויף דעם ארט איז געשטאנען דאם בית המקדש,

ײד

ערשטע ײרישע שיף מיט חלוצים װאם זײנען
אנגעקומען קײן ארץ יש^ אל.

;1

די אײלבירטךבױמער

אץ גליל אין ראש פנה.

