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װיםן איז מאכם
לימערארישע גײעם
אני מאמין
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פון בן־נון

פון הרב ש> אפרתי

נאטיצן און באמערקוגגען
געזאמלטע װיצן
בילרער פון יױישן לעבן אין דער אמעריקאנער ז $נע
בילדער פון ײדישן לעבן אין דער גארער װעלם
היםםארישע בילדער
בילרער פון דער נאצי צײט אין פוילן,
 2־םע םעריע ײרישע װעלמ פעחענלעכקײםן
בילדער פון ארץ־ישראל
בילדער פון ג־טן רעװיזיאניסטישן צוזאמענפאר
בילדער פון ײרישן לעבן אין אריענם
בילרער פון בארימטע ײדישע ארטיםםן

מארםירער זײנען וי העכםםע א־נ־
םפיראציע פאר די לעבנגעבליבענע -

מוזן מיר נישם פארגעםן אײן זאךן
דאם אײראפעישע ײדנטום איז אפגע־

צו װעקן זיי צו נײע מעשים ,װאם
זאלן פארזעצן דאם הײליקע לעבן פון

גאגגען אין זײן בלומ גישמ גאר פאר
דעם אידעאל פון ײדישן קװם; דאם
אײראפעישע ײדנםום איז א םײל פון
דער אײראפעישער צימיליזאציע- .

א פאלק♦ מארםירער קאנען אבער אויך
װערן א מדברשע אפאטיע אין דעם
לעבן פון א פאלק ,װען די מארטירערײ
װערם נישם או םגענוצם צו הײליקער
אינםפיראציע .נאר

װערם פארװארפן

צו מאכטלאזיקײם

און אומבאהאלפנ־

קײם; װען דער אידעאל פאר װעלכן די
מארמירער האבן אװעקגעגעבן זייעי
לעבן ,באזעעלם מעי נישם און באזיגם
נישם דאם לעבן פון די איבערגע־
בליבעגע♦

האם בא־

דאם אײראפעישע ײדנםום

האם געליםן,

צאלם זײן הויכן פרײז,
געבלוטיקם ,אויך פאר די אירעאלן
פון מענםשלעכער פרייהײם און פרא־
גרעם ,די ײדישע מארטיירערײ איז א
םײל פון דער װעלם־מארםירערײ
מיט װעלכער די װעלם האם באצאלם

אין קאמף מים איר גרעםםן משחית,
װאם איז אויפגעשםאנען קעגן דער
דער קאמך פון די ארץ־ישראלדיקע פראגרעםיװער מענםשהײט ,דאם ײרי־
ײרן פאר זײער קױם  -צי מיר זײנען שע בלום האט זיך אויםגעמ־שם מים
יא אײנפארשםאנען מים די מעםאין ,דעם בלוט פון מיליאנען רוםישע זיך
װאם זײ װענדן אן ,אדער גישמ צל ער פוילישע ,פראנצויזישע ,האלענדישע.
מאכם לײכטער אדער שװערער אונ־ בעלגישע און אלע אנרערע פרײהײםם
דזער אײגענעם קױם אין די לענדער ליבנדיקע עלעמענםן ,װאם האבן
װו מיר װוינען  -דער עצם קאמף פון
די א״י־ײדן ,פונקט װי דער עצםפאקט

געקעמפם קעגן דעם שונא,
די ,װאם װילן איצט

מים אן אײ־

פון דעם העראאישן קאמף פון די יידן
אין דעם װארשעװער און אנדערע גע־
םאם ,קעגן היםלערם הארדעם ,אזױאיז

זערנעם בעזעם אויםקערן די ײרן פון
אייראפע ,װילן צוגלײך אויך ,אפװישן
די גאנצע השכעה ,דעם אנטײל פון

אויך אונדזער

אנשםרענגוננ דא ,אין

צו

אפן די טויערן

די ײרן אין דער אװפבוײארבעט פון
א נײער װעלם א־ין אײראפע ,און װען

אמעריקע.

האלטן

פון ארץ־ישראל ,אונחער גרײםקײם מיר קעמפן קעגן ענגלאנד פאר האלטן
צו העלפן מים װאם מיר קאנען די אפן די םויערן פון ארץ־ישראל  .פאר
לעבנגעבליבענע ײרן .דאם זײנען אלץ ײרן ,װאם װילן גײן קײן ארץ־ישראל,
פרוכטבארע אינםפיראצ־עם ־אין דעם מוזן מיר אבער אויך קעמפן פאר א
אבער מים אונדזער גאנצער ליבע

הײם פון ײרן אין אײראפע ,ײרן מוזן
פארנעמען זײער אנגעזעענעם ארם אין

צו ארץ־ישראל ,מים אונחער גאנצער

אײראפע.

לעבן פון אונדזער פאלק,

באגײםםערונג
קאמף פון די

פאר
ײרן

דעם

העלדישן

אין ארץ־ישראל,

בויען די נײע װעלם

פון

א נישט װעט היםלער האבן געװונען.

דער^• אבער־ק$מאנדיר פזן
 1דער אמערייקאנער ארמײ
אין  .אײראפע . ,גענעראל
מ א ק־ג א ר נ י גיט איבער
דעם דר♦ שמואל גרימאוז
דעם אונמערגעשריבענעם
דאקומענט װעגן לעגאלי־
זירן דעם צענטראל־קא־
מייטעט פון די באפרײמע
דעראמערי־קא־
ײרן אין
בןןר זאנע*

)

נאך דער עזלום ׳ ק ^ ע־
רענץ אין פאריז ,טרעפן
זיך די פארשטײער פון די
אמעריקאנישע ײדישע אר־
גאניזאצייעם ,צוזאמען מיט
די פאישטײער פון יד
שארית הפליטה♦
עם זיצן פון לינקם אױף
רעכטם:
הרב אבי םנעק ןפארזיצער
פון אגורת הרבנים) ,דר♦
נחם גאלדמאן ( פון דער
ײדישער אגענץ) ,רבי םטי־
פען װײז ( פארזיצער פון
ײדישן װעלט קאנגרעכ)
מיםטער בלאושטיין ,דר♦
נרינגאוז ( פארזיצער פון
ראמ פון די באפרײטעײדן♦
עם שטײען פון לינקס אדף
רעכטם:
רבי פרידמאן ,קאפיטאן
הײמאן( ,פארשטײער פון
רבי פיליפ בערנשטיין)
מיםטער קענען (פארזיצער
פון אמעריקאנער ײרישער
קאנפערענץ) ,ריכטער פי־
ליפ פארמאן (מיטגליד פון
אמעריקאנער ײרישן קאנ־
גרעם) ,רבי פיליפ בערנ־
שטײן (ראטגעבער פון גענ.
מאק־נארני פאר .ײרישע
ענינים) ,אריע רעטער
(גענ> םעקרעטאר פון צ,קס
דר♦ פליםקץ ןמיטגליד פון
צ .ק ).און הרב ראז♦

דער מאשעען רױם אץ פערענװאלד

די שמ*דן ב " דער איבעט אץ לײפהײם א? נטער דער
לייטונג פון ה .בליץ♦

^

דער קיבוץ באראכאװ געזעגנט די חבר ם װעלכע פארן
קײן ארץ־ישראל♦ אפגעפארן זײנען  15חברים

אפ

דער קיבוץ תל־יצחק אין פערענװאלד ,מען טאנצט א הורא

השומר הצעיר מארשירט אין נידער־שלעזיען (פוילן) דאם בילר
איז םפעציעל צוגעשיקט געװארן צו די ״ײדישע בילדער״

דער קיבוץ באראכאװ אץ לאנדםבערג
אין בערכטעםגאדען

אויף אן אויםפלוג

־צחסגאלדסארז

חבד ?ל  .דאבדץו
דינםטיק
 ,1939האבן

דעם5־מן םעפטעמבער,
דאם

פוילישע

און פאליצײ פארלאזן
לארז.

אין

מיליטער

בהלה

דורך ' ױ גאםן האבן אין פארלויף
פון 8 - 2טעג געשטראמט מחגות
הילפםלאזע און פארצװײפלטע מענטשן
מיט רוקזעק אויף ױ פלײצעם און
קינרער אויף די הענט .אלץ האט זיך
געריכטעט אויפן בזשעזשינער װעג
װאם פירט קיין װארשע.
אויף די מויערן האבן זיך באװיזן
םון פריש געשאפענעם בירגער־קאמי־
טעמ װאם האבן גערופן צו רו און
ארדנונג ,אונטערגעשריבן פון לאדזער
קאטוילישן ביםקופ טאמטשאק ,און פון
; א דײטשן אינדוםטריעלער .אבער עס
 •1איז םײ װי געװען ״רו און ארדנונג״.
די הײזער זענען געשטאנען אפגעש־
טארבענע אין שרעק .עם האט זיך גע־
; םילט באשײנפערלעך ױ שטילקײט
;־ פארן גרויםן שמורם,
םרײטיק האט זיך שוין באװיזן אויף
דער צענמראלער פיעטריקאװער גאם,
אנפארנדיק פון זגערזשער װעג ,א
דײמשער אויםשפירער םון די היטלע־
ריםטישע םארפאםטנם מיט א מאטא־
ציקל - ,א גלית אױף א שװארצן גו־
טי־מאנטל מימ א םיגצטערער צורה
האט דורכגעשניטן די לאחער גאםן
װי א שטורעם־אנזאג פון טויט און
םארניכטוננ .און װירקלעך זענען צו־
מארגנם ,שבת ,די שטאלענע האררעם
פון די װעםט־הוגען  -די היטלער־
מחבלים ,אריץ אין שטאט.
די דײטשע מאנקן־דױויזיעם ,מאטא־
ריזירטע און אנרערע
מיליטע־
רישע טײלן ,האבן װי א הײשעריקן־
מחנה באזעצט דעם פרײהײטם־פלאץ
און אלע צענטראלע גאסן און םקװערן
פון שמאמ.
א אימה א־ז באםאלן
דעם 2־טן
גרעםטן  .ײױשן קיבוץ אין פוילן .םיהאט
געשטיקט אנגםטיק די לוםט .באלר
האבן זיך אײגם  ,נאכן צװײטן און
אײנם שארםער פון צװײטן פארארר־
גוגגען סון די ״באהערדן״ :״עם איז
פארװערמ״ ז

םע האט זץ־ אנגעתויבן א וזילדער
טעראר.

)

פון  .ױ ערשטע קרבנות פון די דארט זײנען אויך אומגעקומען די איז .אױםגעגאנגען  .פון הונגער אין
היטלער־תלינים זענען געװען ױ רע־ ' זשורנאליםטן בזשוםטאװםקי רעה פון לאחער געטא♦
דאקטארן פון ױ לאדזער ײרישע צײ־ לארזער ״נײעם פאלקםבלאט״ און ב.
ם׳האבן אויך נישט אױפגעטױכט פון
טונגעןז  .דער גרײז־גרויער פובליציםט גיבם.
אן א שפור זײנען אין די רוםישע געטא־אפגרונט ױ דיכטער פ .גאר־
ישעיה אויגער און דער זשורנאליםט
ישראל קאהאן( ,א ברודעד פון לאזאר מרחקים פארפאלן געװארן דערקרענק־ פינקל ,ה .םלאקםער ,שמולעװיטש ,דעד
קאהאן ,װאם איז לעצטנם געשטארבן לעכער דיכטער ירחמיאל נײבערג ליטעראט ױנה שפער (םעקרעטאר פון
אץ שאנכיס װעלכע זענען נאך גיץיזא־ ןמחבר פון דער פאעמע ״אויף יענער דער לאדזער ײרישער קהילה♦) װי אויך
מע ענוים
דערמארדעט געװארן אין די זייט מענטש״ װאם האט בײ זײן גאנ־ דער איבערזעצער פון די אינדישע
געשטאפא־הײלן.
צער פארמעלער
אומכאהאלפנקײט,
רעליגיעזע פילאזאפישע שריפטן ״או־
פון די שירות װי א אמת׳ער פאעט).
מימ מאטערניש פון ״א דורכבראג־ און דער ױנגער דיכטער אברהם פאנישאדךי  -א♦ םאלאװימש♦
דן״ 2גרענעצן ( ױ ערשטע צױישן
***
וױינבערג.
״װארמע־לאנד״ און גענעראל־גוװער־
דער באקאנטער העברעאיש־ײרי־
איך בין אץ מלחמה־צײט געװען
געמענט ).האבן זיך דערשלאגן אויף
דער רוםישער זײט ,קײן ביאליםטאק .שער דיכטער יצחק קאצענעלםאן איז אין רוםלאני ,צוױשן אנדערע  -אין
■א טײל לאדזער ליטעראמן און זשור־ פארבליבן} אץ װארשעמערגעטא ,פונ־
מיטל־אזיע און א םך מאל באװונ־
װאנען ער איז דעפארטירט געװארן
נאליםטן װװ ישראל ראבאן ,ש .בער־ פון די נאצי־מעררער קײן װיטעל און דערט די זאפטיקע פירות און װונדער־
לינםקי ,משה בראיערזאן ,ישראל
שפעטער קיץ דראנםי (פראגקרײך) ,לעכע פלאנצן ,װאם שפיאצן פון צע־
טראנק ,ױםף אקרוטגי ,ח .ל .פוקם,
ברענטער ,לײמיקער ערד.
י .יאנאםאװיטש ,י .גאלדקארן ,מאיר אין פאיניכטונגם־לאגער.
װי א נרויםער גםיםה־געשרײ איז
לארז ,דער ״פוילישער מאנטשעם־
האלפערן ,ירחמיאל נײבערג ,ה .בזשוםײ
געבליבן
דעם
ױכטערם
ליד
פון
אוים־
טער״ די נאקעטע שטאט פון פאבריקן,
טאװםקי ,י .ב .גיבס ,ל .קופערשמי־
א .א .משה בראדערזאן ,װעלכער האט געהרגעטן,ײױשן פאלק .װאם אטעמט רויך ,טומל און ביזנעם ,האט ארויםגע־
זיך געװארפן אין די אויגן מיט זײן מיט ירמיהושן װײטאק און פײן.
געבן װונדערלעכע פלאנצן ,םובטעלע
דער נאװעליםט מ .י .סמאלאזש,
הויכן װוקם ,האבן די היטלעריםטן
דיכטער־בלומען װי אולינאװער און
געצװוגגען צו לויפן מיט אויפגעהויבע־ מחבר פון בוך ״הײם און פרעמד״
נע הענט במשך א לענגערער צײט; האט זיך ״געראטעװעט״ פון װארשע־ טראיאנאװ♦ פארביקע,
ברענענדיקע
ישראל טראגק ,װאם האט זיך ז• װער געטא קײן בענדין ,װי ער איז רויזן װי ראבאן מיט זײנע פלאמענדי־
אויםגעװיזן װי ״א רײכער ױדע״ ,האבן אומגעקומען.
קע װיזיעם און דעקארענטיש פארםמ־
זײ מורא £דיק צעשלאגן .דעם שװינד־
מישא
טראיאנאװ
דער צארטער ,טע נױאנסן; װארט־קינםטלער װי קא־
זוכטיקן ירחמיאל נײבערג ,האט
זײן
סובטעלער דיכטער מחבר פון טיף־רע־ צענעלםאן און להבייל בץ החיים מן
צארמע פרײנדין צעשע א פארפײניקטן ליגיעזע הימנען און לויטערע,
עלעגי־ המתים — בראדערזאן און בערלינםקי;
און מיט בלוט־אפגײענריקך קוים דער־ שע לירער װאם איז ארײן אין דער
ױנגער יידישער ליריק װי א דיכטער פיל־צוזאגנײקע טאלאנטן װי םמאלאזש
שלעפט איבער דער גרענעץ.
פון מובלימער בענקשאפט און מיםטישן און האפמאן .פאעטן ,טאלער ,מוזיקער.
איצט נאך א קנאפן ז־יאריקן עקזיל
*
*
זײנען פון רוםלאנד צוריקגעקומעך די ציטער פון לבנהײקע נעבט  -אלײן
*
באקאנטע פראזאאיקער ש ,בערלינםקי פיזיש א שװאכער און אומבאהאלפע־
אין מינוטן פון התתקלות ,פון הײ־
נער ,האט געצאנק שטיל אין אטװאצק
און ײםף אקרוטני ,דער ױנגער נא־ בײ װארשע זײנע רארע הענט -,װאם ליקן ראנדע־װו מיטן אײגענעם איך
װעליםט א ,גוטערמאן די דיכטער א ,ל.
האבן שטענדיק געפלאטערט אין הת־ גײען א דורך דער גרינער אלײע פון
פוקם ,י .יאנאםאוױטש ,ל♦ קופערשמידי
מ .האלפערן און דער שרײבער פון די עוררות װי פליגל פון א זעלטענעם מײן פארשטעלונג די ליבע טײערע
שורות ,משה בראי־ערזאן איז פארבליב; פויגל האבן זיך קראנק אראפגעלאזן געשטאלטן פון מײנע גרויםע און גע־
אין מאםקװע .דער עםײאיםט ישראל ער איז אומגעקומען אין װארשעװער הײליקטע ברידער ,מיט װעלכע איך
טראנק (א קוזין פון י .י .טרונק ,װעל־ געטא.
האב אזוי פיל אײנגעלעבט ,איבערגע־
כעד געפינט זיך אין אמעריקע) מחבד
פון לאדזער געטא זײנען ארויםגע־ לעבט און דורכגעלעבט; די רײכע
פון בוך ״אלפרער אדלער״ און אנדע־ שיקט געװארן אין ױ גאז־קאמערן פון
אינטעלעקטועלע 'סעודות מים דעם אומ־
רע ,פםיכאלאגישע אפהאנדלונגען ,א■ כעלמנא און אײשװיץ די פײנע ,פרומע
שרײבער מיט גרויםער ערודיציע און דיכטערין די צארטע מרים אולינאװער ,רואיקן םמאלאזש• מיט ברענענדיקע.
אײנציקער אין ײדיש פאפולאריזאטאר דער ױנגער שרײבער שאיעױוטש (לעצ־ שװארץ־פארחירושטע אויגן; םיהאלחמ
פון די פםיכאאנאליטישע שימית פון טנם איז דורכן צענטראלן ײױשן קא־ מיך דער טייערער חבר טראיאנאװ
פרויד ,ױנג .און אדלער איז אומגעקו־ מיטעט אין לאיז דערשינעךזיץ לידער און נעמט מיך מיט ״עלאן ' װיטאל״
מען פון הונגער אין א לאגער אין זאמלוגג ״לך־לך״  -קימת ,װאם ער אין לבנה־פארכישופטע לאנישאפטן;
דעם קאלט ־ פינצטערן קאמי ־ געביט האט אנגעשריבן אין לאדזער געטא. .
עם שטראלן אויף מיר מיט ליבשאפט
אין צפוךרוםלאנד ,ישראל ראבאן ,דער
אלטער האפמאן ,מחבר פון פײנע
די טיפע ,כילדע אויגן פון הינטער די
טיף־קולטורעלער פאעט ,ראמאניםט נאװעלן ,װעלכע  .צײכענען זיך אוים
און מחבר פון נײםטרליכע עסײעץ אין מיט פסיכאלאגישן ארײנררינגען אין ברילן אין הארךרעמלעך ,פון דעם
זשורנאל ״אות״ ,װעלכן ער האט רע־ מענטשן און מיט דינעק הומאר ןהארט זעלמענעם עםטעט אלטער האפמאן.
דאגירם ,איז דערשאםן געװארן אין פארן מלחמה־אויםברוך איז דערשינען ער שטראלט אויף מיר מיט זײן דעלי־
 44־םן יאר סון די נאציס אין  .ודלנע .זײן בוך נאזועלך ״געפורעמטע כוחות״)
(זןגדע אזיף ? ײם)7
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׳טלמה פראבה

׳־״. :
1 ...
צזמארגנס ,נאך דעם װי דער ערשטער קװארטאל איז בלזטיק עװאקז־
אירם נעװארן ,איז װידער אפגעשלאםן געװארן א צװײטער קװארטאל אזן עם
האט זיך װידער אזוי װי נעכטן אנגעהייבן דאם גרויזאמםטע פזן גדויזאמען.
באפעלן זעגען געפלויגן אײנע נאך די צװײטע ,פזן אלע זײטן האט מען גע־
הערט שרײען  :״ארוים םזן די שטזבן ,ארוים ,גרוים אזן קלײן מזזן זיך װאם
פלינקער באװײזן ,אזן װער עם װעט פרזבירן אזוי װי געכטן אויםבאהאלטן
זיך ,דער װעט צזזאמען מיט אלע הויף־מענטשן ,אויפן ארט דערשאםן װערן.״
די שיעק איז אזוי גרוים געװעזן ,או בײ טויזנטער פרויען אזן מענער
האבן זיך די האר קאפויער געשטעלט .אפילז די קינדער זײנען םאר פחד
פארגליװערט געװארן .אלעמען האבן פלזצלזגג םארלאזמ די כוחות אזן מען
איז געבליבן מ־מ געשטרויכלטע פים אזן אפענע לעפצן ,פזנקט פארקערט וזי
דער געכטיקער טאגי װי די געװאלרן זענען דערגאנגען עי לב השמים װי
פרויען האבן זיך פזן זײערע פנימעך אױםגעריםן שטיקער םלײש ,וױ מענער
האבן געװײנט װי קלײנע קיניער אזן געבעטן זיך רחמים בײ די מערדער,
אז זײ װילן בעםער אויף די ערטער דערשאםן װערן ,בעפאר מען צעשײדט
זײ פזן זײערע פרויען אזן קיניער ,איז דער צױײמער טאג דזרכגעגאנגען
שטילער ,רעזיננירטע מיט אראפגעלאזטע קעפ ,מיט אויגן געשװאלענע פזן
װײנען ,פזן נעזעגענען זיך אײנער מיטן צװייטן.
א שוידער האט אלעמען איזמגענזמען װען אן אלםער זײרע װאם איז
קוים געשטאנען אויף זײנע פים ,האט הויך אויםן גאנצן קול ,בעת יד ײרישע
פאליציאנטן האבן אים אויפן װאגן ארויפגעלײנט ,געזזנגען ״הבט מן השמים
זראה ,קזק אראפ פזן הימל אזן זע ,כי הײנז לעג וקלם בגוים .דערבארם זיך
טאטע זיםער אין הימל אזן זאל איך שוין זײן א כפרה פאר מײנע קינדער,
אז זײ זאלן כאטש געשוינט װערן אזן לעבן בלײבן .איך װײם נאגץ נזמ ,אז
איך פאר שטארבן ,א־ך םאר אויף מײן אײגענע לויה ,איך בין בײ די םזלע
געראנקן ,איך װיל אז איר מײנע בר־דער זאלמ װיםן ,אז נישט קזקגדיק אויף
די אלע פורענױתין אזן מערדערײען איז סוף כל םוף דא א גאט אויף דער
װעלט אזן װעט זיך אויף אזנח דערבארעמען אזן ײעט גקמה נעםען אין
אזנדזער אזמשזלדיק פארגאםן בלזט.״
פלזצלזנג ,װען דער אלטער זײרע האט םארענדיקט זייגע װערטער מימ
בלזמ ,איז װי פזן אזנטער דער ערד ארויםגעשפרינגען אײן מזנדערירטע
מענטשן־חײה אזן האט קאלטבלזט ק ארויםגענזמען פזן זײן טאש דעם אנגע־
לאדענעם רעױאלװער אזן נישמ פרעגנדיק בײ קײנעם קײן װארמ ,ארײנגע־
שאםן אין דעם זײדן ארײן אזש פיר קוילן ,נאכהער קאלטבלזט־ק ,אזױ װי
עם װאלט גארנישט פאםירט ,צוגערזפן צװײ פאל־ציאנטן אזן געהײםן זײ דעם
מוימן ײרן ארזנטערשמײםן פזן װאגן אזן אים׳בײ דער זײט אװעקלײנן ,ביז
דער קװארטאל װעט פארענדיקטװערי,
1200
בױ 5פארנאכט איז אין צװײטן קװארטאל עװאקזאירט געװארן
קינדער 602 ,מענער אזן 660פחיען צזזאמען 2462לעבעדיקע נפשות.
דער דריטער טאנ ,איז װידער געװעזן א שטארק בלזט־קעך בלזט איז
גערזנען אויף אלע גאםן ,עם איז נישמ געװעזן קײן איין גאם אין נעטא ,װי
עס זאל נישט האבן דערשאםן געװארן א מענטש ,װי נאר א םרײער פלאץ
איז געלעין א טויטער ,די ײדישע פאליצײ האט נישט געװזםט ,װאפ זי זאל
טזען מיט די אזוי פיל דערשאםענע ,צז לאזן זײ ליגן ,אדער זײ אפשיקן אויפן
בית־עולם ,עם איז געװארן א געװאלטיקער געלו ף פזן ארט צז ארט ,די
מענטשן װאם האבן שוין געװזםט ,אז יענער קװארטאל איז שוין עװאקואירט
געײארן ,ה ה ,דער מלאך המות איז שוין דארט געװעו ,האבן געכאפמ
זײערע קינדער אזן זענען איבער שטאק אזן שטײן צװישן לעבן אזן טויט
נעלאפן זיך דארט ראטעװען ,אויםבאהאלטן זיך .ם* זענען אויך געװעזן טײל
מענמשן ,ױאם האבן דײטלעך ערקלערט .אז זײ װעלן פאר קײן םאל אין דער
װעלט ,נישט אפגעבן זייערע קינדער אין די הענט פזן די טערדעי .ױי װעלן
בעםער צזזאמען מיט די קיגדער אויפן ארמ דערשאםן װערן.
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פון בוך לאדזער געטא

שרעקלעךהאט דאם ביילר אױםגעזען .הונדערטער דערשראקעגע מא־
מעם האבן םארפאקט זײערע צום טויט־דערשראקענע קיניער ,טײל אין זיך.
טײל אין די װאליזן אזן טײל אין די שװארצע ענלה־װעגן ,כרי געזיכערט צו
זײן ,אז אויםן װעג זאלן די קינדער נישט חלילה ;עכאפט װערן .דער אינער־
לויף האט אזוי געױיערט א גאנצע נאכמ.
םארמאנ ,װען דער פדימארבךשטערן האמ זיך קוים באװיזן און דער טאג
האט זיך םון דער םינםטערער נאכט מ* ט געװאלמ ארויםגעריםן ,האט מען
שוין געוען ,װי די נישמ־אויםגעשלאפענע פאליציי רינגלט ארום א םרישן
אנגעצײכנטן קױארטאל ,װידער װעלן יעצט עטלעכע גאסן געמשפט װערן.
ױירער װעלן יעצט דערשראקענע מאמעם זיך רײםן כײ די האר םזן זײערע
קעפ ,װירער װעלן זיך מוחות שפאלטן אזן שרײען געװאלר ,װאם ווילט איר
םזן אזנדז האבן ? םאר זואם לאזט איר אזנדז נישט פרײ שטאיבן ,םארויאם
מאטערט איר אזגי־זער לײב מיט אזוי פיל־ אכזרײתקייטן ,מיט אזוי פיל נער
אזן ױײמאנ.
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דער ארײנפאר אין דער לאחשער־ געטא ,דאם טויער בײ דער פאדזשעשנא
רזג זגערזשער גאם.
די שעה)ן זענען געלאפן .אײדער װאם װען זענען שוין אויפן ארט גע־
קזמען די אינקװיזיטארן אזן האבן ארזמגערינגלט דעם פרישן קװארטאל.
באלד זענען מענטשן געשפרינגען פזן די םענםטער ,דעכער ,פלויטן ,טײל
זענען אויםן ארט נעפאלן טויט אזן טייל געבראכן הענט אזן םים אזן גע־
בליבן ליגן אין שװערע יסזרים מיט םארקרימטע פארחלש טע פגימער אזן
געבעטן אװף זיך א שנעלן טײט ,אזן דער טויט איז טאקע שנעל געקזטען,
די אינקװװיטארן זעגען באלר אויף די ערמער געקזמען אזן דערשאםן יעין
איינעם ,װאם איז פאר זײערע אויגן דזרכגעלאםן.
צװיי שעה האט געיויערט ,װי דער טוימן־װאגן האט אפגערײניקט אזן
םארזאמלט 112הרזגים אזן זײ אװעקגעלײגט אײנעם לעבן צװײטן .א טײל
נאך װאױמע מיט אםענע אויגן ,יזנגע פרישע צאפלריקע מענטשן ,װאם האבן
טיט אײניקע מינזטן צזריק זיך נישט נערעכנט אויף אזא שרעקלעכן טויט ,רי
שיםערײען האבן זיך אגנעהויבן מיט א געװאל-־יקער םאױםמישער אייםרע־
כענזגג ,בעתן שיםן האבן די מעררער הװך אויפן קול זיך געװיצלט ,צעקרא־
טשעט די פיםקעס אזן געשריגן  - :״מײן רעװאלװער טרעםט אויםגעצײכנט ,ביז

איצטער זעגען אלע מײנע שאםן ,נישמ אחרך אומזיםמ״ .אײנער האמ רעם
צװײמן אנגעװיזן :״זעםמ ,דארט לויפמ א ױדעי פאם מאל אויף ,ער װעט
באלד ליגן אין קראמפן״ .און תוך כדי ריבור האט דאם פאםירט ,דער ײר
האמ מימ זײן לעבן באצאלמ ,װי־ייל עראיז געלאפן ,װײל ער האט זיך גע־
אײלמ אהײם ,צו זײן פרוי און קיגד ,װײל ער האמ מורא געהאמ זיך צו
דרײען אויף דער גאם ,כאמש ער איז געװען פיזיש געזונמ און געפ־למ זיך
גוט .נעמראגן א באנד אױף דער האנד אלם געהילפם־לײמער אין אן אי־
בײטם־רעםארמ.
א צװײמער געגיטער שיםער מיטן נאמען שולץ ,בעת ער האט געשאםן
האמ ער ארויםגעגומען פון טאש אן עפל און באװיזן ,אז מיט אײן האנט
װעט ער פרעםן דעם עפל און מימ דער צװײמער האנט װעמ ער שיםן און
מרעפן .און אזוי איז עם געװעזן .שפעמער האמ זיך דער זעלבער שולץ בא־
רימט ,אז ער האמ  16עפל אויפגעפרעםן און בײ יעין עפל איז אײן ױרע
געפאלן .נאך אײנער איז געװען ,מימן נאמען שמיד .רער מעררער האמ
םפעציעל הנאה געהאט ,װען עי האט דערשאםן פרוער .מימ צװײ כ־מרע
קאלמיקךאויגן ,גרין װי בײ א קאץ און פלינק װי א שטשור איז ער געלאפן
אהין און אהער און געהאלטן אין אײן זוכן קרבנות ,זײן םאדיזם איז געװעזן
אזוי גרוים אז ער האט ליב געהאט צו שיםן דעם קרבן נאענמ פון אים און
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קאטן .שװעבנדיקן שמײכל ,װאם זיל־
בערמ מימן שימער פון מיטנאכמיקע
שטעין,

ע_

ס

אויפגעכאפמע

דער דרימער .מאג פון דער גרױזאמער בלוט -קער עװאקואציע את גע־
װעזן א שרעקילעכער .פיל קרבגות האמ דער מאג געקאםמ♦ װען עם האמ
געשלאגן די לעצטע מינומ פאין עגדי־קן דיי בלומיקע מאםן־שחימה ,האבן זיך
די איגקװיזימארן צוזאמען געגומען אויף אײן פקאץ און איבעיגעיעבן אײגער דעם
צװײמן א געגוי בילר ,װי אזוי זײ האבן געארבעמ און װיפיל יעדער אײנער
באזוגדער האמ אװעקגעלײגט ,נאכהער װען זײ האבן זיך שוין גומ אויםגע־
לאכמ און ארומגעבריקעװעמ װי װילדע היגט 5האמ אײנער זיך הויך צעשריגן,
אז די ײרישע פאליצײ מאכמ דאס גישמ גומ ,אויב זײ װעלן װײמער אזײ
שלעכמ ארבעטן ,װעלן זײ אויך מימן לעבן באצאלן .שפעמער געװעגרעט זיך
צום ײרישן פאליצײ־קאמענדאנמ ראזענבלאמ און אים נעגעבן נײע איגםמרוק־
ציעם אויפן מארגגײקן טאג.
(פארמזעצונג קימטו

ײרישע קיגדערלעך װעין
קײן אושװיץ.

אין

ישראל ראבאן װאנדערמ אויף די
לאחער גאסן פארמראכט .פארמיפמ
אין פאעט־שן דעלירױם; זײנע אויג־
דעקלעך זענען אראפגעלאזן .איצט
װערן געבוירן זיגננדיקע שורות פון
זייגע פאגטאםמישע לידער .מיר מריג־
קען װײן און שװײגן זיך גרונטלעך א
דוךך .אין דער ״אסמאריע״ דער לי־
טערארישער קאפע ,װאם בלענדמ און
גלאנצמ מימ פינקלריקן שמארקן מײ
או* ף זילבעינע טעלערלעך  -בלענדמ
און גלאנצמ מימ זײן ציגישן שארפזין
א צװײמער ראבאן  -דער מימ דער
מאםקע.

.

די װאגאנען

אפגעשיקט

פרעגן ,שמעקמ עם גומ? פארדאמט נאך אמאל .מער האמ ער נישמ געשאםן
װי אײגמאל .געצילמ א־ן קאפ אדער אין בויך און װען ער האמ ױך נאך
גישמ בארויקט ד .ה .זײן מעירעריש בלומ האמ נאך קרבנות פארלאננט,
האט ער צוזאמען נענומען עמלעכע קיגיער ,געהײםן זײ אגידער קני־ען,
עפענען די מײלער און קאלמ ,אן שום צימער ארויםגענומען דעם רעװאלװער
און אזוי פאר די אויגן פון הוגדערמער דערשראקעגע פארזאמלמע ,װאם
זענען שוין געװעזן פאראורמ־ילמ אװעקגעשיקמ צו װערן ,ארײנגעשאםן אין
די מײלער פון די מוימ דערשראקענע קיגיערלעך 6 .קיניער זענען אזױ ארוכ
צוזאמען געפאלן און צוזאמען קײן אײן װארמ נישמ ארױםגעשריגן ,פארגלי־
ײערמ זעגען געבליבן ליגן 6הײליקע אומשולדיקע ס1־יאר־קע קיניער .די
רציחה פון דעם בלומ־דורשמ־קן מעררער שמיד ,איז נישמ צו פארשטײן .נאך
יעדן מענמשן ,װאם ער האט אומגעבראכט האמ ער אונמערגעברוממ עפעם
א ליד♦ לויט װי מענטשן האבן דערצײלמ ,זאל ער האבן אומערגעברוממ דאפ
האײמ־װעסל־ליר ,און א לױב־געזאנג פארן פירער.

יצחק קאצענעלםאן װארעממ מיט
זײן הארציקן שמײכל...
ישראל מראנק רעדט װענן די טי־
פעגישן פון דער מעגטשלעכער נשמה
 ...די װיז־עם צעגײען זיך װי פאנמאם־
מישע װאלקגם און איך פאל פון אי־
מאזשינירמע הײכן אײך< דער הארמער
םון רער רעאלקײט.
 .א מיפער װײ א באהאלטעגע גריל
רוישט אין מיר .איך פרעם מ־מ מײנע
הענמ װי מימ צװאנגען מײן צעגלימן
קאפ און ביים געדאנק ,אז אײערע
ליכטיקע קעפ פוילן אין דער ערר,
שרײ איך הויך פול מימ גרויל און
פארצװ־יפלוגגז
״או להאי שופרא דבלי בארעה״ן

דאס כעזאככ פון ככב
א גאנצע רײע אקטן און אםפעקטן פארװאם עקםפלואטירט םען זי נישמ
פון דעם גרויםן געראנגעל .װאם אוגד־ װי עם בא־ארף צו זײן?
זער ישוב אין ארץ ישראל פירט קעגן
די ערשטע באריכטן ,דער ערשטער
דער אכזרױתדיגעי־ ״לעײ -אר״־אימ־ טאג פון די נײע עלף פונקטן
פעריע ,האט אין משך פון לעצטן יאר (אני־ערע זאנן צװעלף) זײנען דאך
פארכאפט אונחער פאנטאזיע♦
גישט מער װי א ״פראלאג״♦ מיר זײ־
די העלרישע מעשים ,אי
פון
װידער־
נען מימגעריםן געויארן מיט די גע־
שמאנד אי פוןאנגריף; דער גבורהי־ װאנטע בויער ,מיר האבן זיך ארײנ־
דיגער אױםרױער און הײםער אויפ־ געלעבט אין זײ ,צענויפגענאםן מימ
ברויז האבן שוין נישט אײן פארגלי־ זײער געמיט ,זיך געגרײט נאכצוגײן
װערט הארץ צעױארעמט און גערירמ ,מיט אוניזערע בליקן נאך זײערע
אבער דער װונדערליכםטער אקט ,טרים  -און מיט אמאל האט מען
ביז הײנמ ,איז פארט דער גרויםער צוג אראפנעלאזט דעם פארהאנג איבער
פון אויפשמעלן איבער נאכט די עלף זײ♦ מיר זײנען געבליבען מיט א גימ־
פונקטן ,עלף דערפער ,אין ננב אין געשטילטער און גישט־אױפנעלײזטער
דרום־טײל פון ארץ ישראל ,גראד שפאנונג; מיט א ברענענדיקער נייגע־
דארט ,װאו די ״לעיבאר״־אימפעריע ריגקײט.
האט געפלאנט צו בויען אירע מיליטע־
װי אזוי זען אויס די װײטערע טעג
רישע באזעם און פעסטונגען,
.פון יענע עלף (.אדער צװעלף) פונקטן
די עלף נײע פונקטן אין גגב  -די בײם םאמע ״לײב אין מויל״?
אחר עשר כוכביא ,די עלף שטערן -
די ענגלישע טעלעגראפן־אגענמו־
האכן אין אײן נאכט פאר אונדז אויפ־ רן האבן יענעפ ארויפגאנג אויפ ן
געבליצמ מיט א הערליכן ,גרויםן באדן פון נגב פארגעשטעלט כמעמ
ליכט♦ און אלץ האבן מיר אין דער װי א ״מיליטערישע אינװאזיע״ .זײ
העלער שײן דערזען  :הימל און ערר
און בשורה פון קױם .פארנעם פון
בויאונג און דער טראט פון אויםלײזונג.
אויף יענער היםטארישער נאכט אין
נגב קאן מען באמת זאגן ״נשתנה
הלילה הזה מכל הלילית״  -זי איז
געװען אנדערש פון אלע נעכטר און
אויך אנדערש פון אלע ביז־איצטיקע
מעשים און אויפטואונגען.
אויב אין די אנדערע אםפעקטן פון
גױיםן געראנגעל איר פאראן דער
מאמענמ פון פראטעםמ ,פון קלאפ
קעגן קלאפ ,און אויך דער צער פון דער־
נידוײגוננ און באלײדיגוננ  -איז דער
אויפנאנג פון די עלף אויף דעם בארן
פון גגב רײן פון יעדן נעגאטױון
מאמענט .ער איז גאלע פאזיטױו;
שעפעײש ־ פאזיטױו און אנגעלאדן
מיט בטחון און זיכערקײט♦ ס־איז
אויםדרוק פון געזאנג און פון אויפ־
שטײנ; פון דמשך און פון האפער־
דיגקײט,
איבער צװײ װאכן זינמ ס 4אױ צו
אונדז  .דערגאנגען די יײעה װעגן
מעשה־נגב ,און נאך האב איך זיך
גישט ״אײםגעניכטערמ״ פון דער
װירקונג ,װאס יי דאזיקע בשורה האט
אויף מיר געהאט:
עם טומ דעריבער זער און זער
באנג ,װאם באלד נאך דער עישטער
מעלרונג ,נאך דער ערשטן אויפבליץ,
האט מען דער דאזיגער געשעעגיש
מער קײן צו־גרויםע אויפמערקזאמ־
ק** ט נישמ געשענקמ,
פארװאם האבן אונדזערע טעלע־
גראפען־אגענטורן און די םפעציעלע
קארעםפאנדענטן זיך נישט ״אנגעזעצט״
אױף דער דאזיקער געשעעניש ,און
די 1ו
נבמים.
8

די גײע קאלאניעם אין ארץ ישראל

האבן געיעדט אין םיליטערישע טער־
מינעןז א מין שלאכט פון רירעל און
לאפאטע
און אקער קעגן טאנק און
קאיאן.
נוי
אודאץ
עפעם פון דעם אלעפ
איז טאקע פאראן אין דער ראזיגער
געשעעניש אבער דער ענר־ציל און די
כװנות פון דער טאט זײנען דאך אזוי
אנדערש פון די ענײצילן פון ״פראנמ
און שלאכט״ן
דאם װאם איז פאר דיגישט־־ײרישע
טעלעגראפען ־ אגענטורן בלויז ״הײ־
םער״ שטאף ,אדער ״םעמאציע״ פון
איין טאג  -ראם איז פאר אונדז ממש
א נם און אנזאג פאר קומענײקע יארך
טענ .פארוואם־זשע האט מען אויםגע־
לאשן ײ "פראזשעקטארן איבער די
נײע פונקטן .גלײך וױ* דאס א-בריגע
װאלט שוין נעװען ײאכעדינע אלטעגליכ־
קײט? גלײך װי יאם װײטערע װאלמ
שױן נעװען םתם 1גאנג־אין־שפאך אן
אנציענדיגקײט״
״אינמערעס״ און * *
*.

א סך אםפעקטן פון דעם גרויםן
געראנגעל פון יש* ב האבן אנגעצונדן
אוניזער פאנטאזיע ,אבער די עלף (צי

צװעלף) נײ פונקטן ,װאם זיעען אויפ־
געשטעלט געװארן אין אײן נאכט אין
נגב  -זײ זײנען דער װאוניערליכםטע
אינטערלױד ,א געזאנג פזן שאפונג אץ
םאמע געבראזג פון קוילן; אן אינמער־
ליר צװישן פלאם און רויך.
דעריבער איז עם א פאריראם ,למא•
מען האט ( צוליב םטראטעגישע איער
טאקטישע טעמים ?) אזוי ניך אתנטער־
געלאזט דעם פארהאנג איבער די
העלרן פון דעי* בײאונג אין נגב או
מען דערצײלט אונדז גיטש  -טאקע
איןפוארזעצונגען!  -װענן זײ װזןןריפ
מיר װילן דאך אזױ שטארק נאכגיץ
נאך זײ ,נאך זײערע טריט•
דאם נײע געזאנג פון ננב דארף קו־
מען ־װי טרײםט און װי א ליכטיקער
ענטפער פאר ״דורות״ ,״רוחמה״ ,״*אגור״
און די אנדערע פונקטן ,וװ בעײינ כ
סאלדאטשינע האט געבושעװעט.
דאם נײע געזאנג פון נגב דארף זיך
צעטראגן און אויפגעכאפט װערן װי
דער " תוהא-גםטער .מאזשארעך לײט־
מאט־װ און װי דער זינען אוז יי כװנה
פון אונדזער נרויסן ײרישן קאמף.

נײע פונקטן הײסן קדמה ,גל־און ,שובל ,משמר־הנגב,
חדרים ,תקומה ,נארץ כפר־דרום .נירים און אורם.

א .אלמי
א.
אמר ױחנן הםנדלר,
זאגט רב ױחנן דער שוםטער♦
די תורה אן ײדן.
איז װי א שוך אן א מוםטער.
א ײד אן דער תורה,
א־ז א בארװעםער קריכער,
װאם צעבלוט־קמ די פ־םזיך
און זײן גאנג איז ניט זיכער
רב ױחנן לאםטשעט
לעדער-
מיט ליבע די
ויאמר  :ש־ך און שטױול
גײט אנגעטאןיערער♦

אמר י וחנן

הסנ

אונתער װעלט אױ אזא שטיװל.
װאם װאלט• װעלט געװען אן מענטשן,
װאם זאלן דעם באשעפערם װונדער
באװונרערן און בענטשן?
ג

דער שוםטער ,דער מײםטער♦
פלינקע האנט —
די לערעיקריגט פארעם,
קרינט פארשטאנד.

אזוי װי כביכול
אויף זײן שמול -
אזױ איז דער שוםטער
בײם קאפול.

די אל און די דראטװע
און נעראנק -
באנלײמ פון שוםטערלם
פרײרמעזאנג.

שטיק לעדער אן פארעם,
געשטאלט-
אן
ובוהו-
תוהו -

העמערעל העמערעל
פלאטערט ברענט ־ -
א שיכל א ברכה
װאקםט פון העגט.

אבעי  -באלד -

לר
א ש 'כל ,א תפילה,
טריט אןן מראמ - -
א זמר צו מענטשן
און צו נאט.
ד.
קוק ױך גומ ארום .בן״אדם,
צו רער ערר און צו דעם הימלן
װיפיל חכמה ,װיפ-ל ש־יגכךיט
איז פאראן אין קלענםטן בלימל♦
װיפיל הכמח ,װיפיל שײנקײט
אץ דעם שטײנדל און אין נרעזל;
אין דעם װאםער־טראפ ,אין פויגל,
.אין דעם קראליק אזן אין העזל♦

נימ דערשטױול,

אבער
ניט רער ש־ך איז דער עיקר:
דער עיקר דער גאנג איז -
צי א גלײכער ,צי שיכור
און ניט אזױ דװקא
דער גאנג — װי דער אופן:
טײל פים טרעמן לאנגזאם
און  .אנדערע לויפן.
ױאמר  . . .יעריבער
װפ איך אײך דא זאנן:
װער שפאנט און װער ם׳איילט ויד,
װעט אלצאי נם גישט דעריאגן.
נישט שפאנען נישט איילן,
נישט װאקלען זיך שיכור•
דער עיקי  -דאם װיםן,
רער ציל איז דעי• עיקר.
נישט דער שטװול איז שולריק,
אזיב דעד װענ איז א שלעכטער
נאי דער פים  -און דער שכל,
װאם דארף זײן זײן װעכטער.
נישט די תירה איז שולדיק
אין דעם שלעכטם דעם געדיכטן -
נאר דעי מענטש ,װאם ער װײםט גישט
זײן װעג װי צו ריכטן.
ב♦
אמר ױחנן הםנדלר,
זאנט רב ױחנן דער שוםטער:
דער בעםטער און דעי שענםטער שטױול
איז אן א פום  -א פוםטער♦
דער ש.טױול ,װי דאם איז ירוע,
א־ז פארן פום גענעבן;
דער פוס ערשט גימ דעם שמיװל
פלאםער ,דוםק ,לעבן♦

בנימיז

זב

זרח

איך שװײג. . .

פץ בוך ״העברעאישע פאעזיע״

(אנמ ^גיע)

איך שױייג און האלט זיך אײן ,דאם הארץ  -װי אפגעשטאיבן
בעת איך זע ,װי מײנע שינאים .מערן מײנע פלאגן;
כיהאב או־ף מײן מויל געלײגם א שלאם ,ם זאל שטומעז ,שװײגן -
נאר ס׳הארץ .דאם הארץ אין מיר טוט ביטער קלאגן:

װי ב־ים מענמשן איז גלײך חשוב
יערעס גליד זײנם ,אלע נלירער;
װי אלע איתױת און װערטער
זײנען הײליק גלײך אץ םידור♦

די האנט פון דעם באדריקער האט זיך שװער נעלײנט אויף מיר,
םירײםט מיך גלײ ,פאר נליר און פליקט דער שלעגערן
כיװער װי א פגר א צעטראטעגער ארומגעשלײרעדט -
און נאכט אץ נאכט װערמ ניט פוי טרערן מײן נעלעגער:

װארן אלץ איז אײן הארמאנ־ע.
אלץ פארװעבט איז אין גאמם מוםטער -
אזוי זאנט אני הקטן,
איך ,רב ױחנן דער שוםטער♦

זוך גישט שלמות  -נישט אין שלמית
נאר אין װײטער ,העכער שטרעבן,
א־ן דעם װילן צו גרײכן שלמות
אין דער תכלית פון דעם לעבן.

איך טראכט און טראכט און םױוערט מײן הארץ מיט בלוט פארלאפן:
זײ זײנען אײנגעפלאנצט און םינעמט זײ קײן געװיטער
און איך װער אומגעגאסן פון איין כלי אין דער צװײטער -
איך האב געהאפמ אויף פרידן און צום םיף ־ א־ז ביטערן

י

,

ה.

האםט מיך נעמאכט װי זאמץ װאם יערער אײגער טרעט אים,
מײן גוף  -צעקײלט־צעבײלט און אויםגעפליקט די באקן:
איך קוק או־ף רעכטס ,אויף לינקם ,און קיינער קומט צוהילף גישט -
סױואקלען זיך די קני און סיברענמ מ־ץ נאק;

א־ך זינק און טר־נק זיך אין רעם זומפ ,צעביםן און צער־םן,
פארלאזן או־ף מיץ היים ,צעשפאלטן און צענומען:
דער 'לײב און בער ,זײ האבן מיך א־ן פ־נםטערניש געטראפן -
אין פ־יער און אין ויאםער זײנעו מיר געקומען:

םקלענםטע איז בײם בורא־עולם
אזוי חשוב װי דאם נרעםטע;
ם־נירעריקםמע ,װי דאט העכםטע,
דאם נעמײנםטע ,װי דאם בעסמע.

.

 ,צו גרויס די שאנד און רער פארברעכן אין זיך צו דעישטיקן,
צו גרוים דער װײטוק און דער פײערדיקער צארן:
מײן נחלה איז פארברענט ,פארמריקנט און פארחירובט -
די שטעט אן א־ינװויגער ,די ערר איז װיםט געווארן:
ײדיש י .י .שװארץ

לערן ,מענטש ,דערפון א מוםר:
װאם דו זאלםט אזוינם נישט טוען -
טו מיט חשק און מיט שכל,
װעט אויף דיר גאטם חםד רועך
איז באשערט דיר זײן א שוםטער,
צי א בלעכער ,צי א פויער;
רב צי װעבער ,שמ* ד ,צי בעקער,
צי א שומי־ פארן טויער -
מו מיט ליבע דײן מלאכה
לײג דערין ארײן דײן רצין -
און גאטם חכמה און זײן ברכה
װעלן פון דײן ארבעט שפראצן.
יעדע ארבעט גרויםט גאטם נאמען,
יערע מי באשײנט גאטם מוםטער —
אזוי זאגט אני חקטן,
אײער ױחנן דער שוםטער.

י .י .העלער

יצחק פערלאוו

אמעריקאניש־ײדישער דיכטער

פדליש־ײרישער ד־כטער

בענשן זאל גאט

שארית ־הפליטה
*ז

*ן י♦ י .העלער

יצחס פערלאװ
1

מאנט ניט מײן ליר,

א ענגלאנד ,א ענגלאנד -

װען די הארץ פילט זיך מיר.

מיט דײנע רײכע טיאריציעם,

הערטן מען פייג גט שוין װירער,

װי קומען צו

מײן בתדער  -איח

היטלער׳ם אמביציעםי -

דיר גאר- ,

און ניט מער זײן שונא -

די זון

נאר פאדרנדע פרײנר,

אױף דײן גרויםער לאנד,

האגלען מיט קוילן.. ,״

מוז רויטלען דיין פגים -

פארפאלגן אים הײנט. ..

אין פלאמען פון שאנד.

גערינגעלט ,גערינגעלט

אפשר א תפילה

אין אײזערנע שטאנגען,

צום אלמעכטיקן האר

װי א חיה ,א װילרע,

װעט ברענגען א רעטונג,

פון א יעגער געפאנוען.

אין דער שעה פון געפאר ?♦,.

די ױנגע ,רי אלטע,

מאנט ניט מײן ליד -

און קינד ערשט געבוירן,

די הארץ פילט זיך מיד.

אין שיפן פארפאקט״

מען פײניגט שױן וױדער,

און ײײטער געפארן.

מײן בחרער איד.

?עגיאגען אראבער,

איך קען מער ניט זינגען,

אין ירושליש געבראכט,

ניט שרײבן קײן לירער,

צו

דורך טאג און דורך נאכט.
אין פלאמען

צעשטערט װערט

ה־ים
זײן

לאנד -

היטלער איז ניטא מער —
א־ז

געשריבן מ*ט בלוט פון קרושים ,מ* ט פײער,
מיט שענרן .װאם הײליק א־ז אונח און װאם טײער.
מיט קרבנות צום אפגאט פון העכערע ראסן -
דער מענטש זאל אלײן זיך אויף אײביק פארהאםן,
פון װעלרער פאליעםער ,דער ײד פארטיזאנער,
פארהאסט איצט זײן ברורער פון םטעפ קאזאכסטאנער,
און בײדע פארהאםן דעם ברורער דעם רריטן,
פון בונקער ,װאם היטלער האט אים נישט פארשנ־טן.
און װעמען ם 1איז געלונגען פון טויט זיך צו רעטן,
פון געטא ,פון אויװן ,פון נאז ,אין קאצעטן -
פארהאםט אים ׳זײן ברורער פון ״ארישער זײט׳י
און יעדער מיט גאל אים אין פנים עם שפייט.
מיר זיצן אין דײטשלאנדם גאלרעגע שטײגן,
״אונררא״ גיט פראשקעם און ״דזשוינט״ גיט אונדז פײצן.
צעריםענע גאטקעם מיט גאנצע הבטחות
און לעבט אײך און װערגט אײך אלײן אויף

צו גהכעים.

און שפילט אייך טעאטער און גיט ארוים בלעטער
און זוכט זיך די ״קאפאס״ און זוכט די פאררעטער
און פרעסט זיך אלײן אויף אײנער רעם צוױימן
און זעצט זיך אין תפיםית און טוט זיך אן קײטן.

װען  $ען רורפ;ט און טיליגט,

פײניגן ײדן,

זײן

װאם קײנמאל פארגײט ניט,

אין טראכט פון דער מוטער ,זאל פוילן דער זאמען
פון די ,װעלכע האבן געשמירט אונדז דעם נאמען.

דא גאר  -ענגלאנד.

מײגע ארעמע ברידער -

און װער נישט געשטאנען איז פאר קיין נםױן -
איז םיי־װי א פאיך ביזן צאפ ביזן גרויען

איך קען אויך גיט װײנען,

געפאלמעםט בײ יערן איז זײן געװיםן.
עם איז אוגחער תורה פארברענט און צעריםן.

איך האב מער ניט קײן טרער -
איף  -בעגשן זאל גאט -
דײן האנט מיט געװערו ., .

< .-ו

מיר זענען געפאלן .מימ אוגח אויך  -יעהאװאז
אזוי־װי דאס שילרעלע ״שענקט א נדבה״
װאם הענגמ אויפן האלרז פון דעם בעטלער רעם בלינוץ —
איז ״שארית־הפלימה״ אויף אונח אנגעבוגין
אין טראכט פון דער מוטער ,זאל םוילן דער זאמען,
םון די ,װעלכע האבן געשמידמ אונדז דעם נאמעןו
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דער באײמטער ײדישער םקןלפטור מנשה אנ&אקאלםקי האט
אץ בערלין אץ יאר 1902אױםנעקײצמ דעם ײדישן קאפ.

דאס אמאל־קע לעבן אין ©ײלן ,דער זײרע מ* טן זון לערנען
בר־־מצוה
דעם  13יאריקן גד#ר ,װי אזױ מען לײגמ חםילין♦
צוזאמען

זע נ$ר ,זע נארי דעיי רבי איז דאןי אייננעשלאפן .נעם ארוים דאס םאר־
בארגענע בזך ״אזן לאמיר כאםן א ױעלמלעכן בליק .געמאלט פזן באקאנמן
ײדישן קזנפט־מאלער ל .פאםטערנאק.

11

בילדער פון דער טררער אסאדעמיע
פון יד שאװלער ײדן איז דער אמעה
פארגעסומעז איז
זאנע װעלכע איז
־ז
פעלדאפינגער לאגער דעם 5.11.1946
איז בית הרצל,

די שאװלער יװץ זייגען שטעגדיק געװעזן בא־
קאנט אלם אן אקמיװעי עלעמעגט אין געזעל־
שאפטלעכן לעבן .נאך פאי־ן קריג האט מען שטענ־
דיק געהערט פזן דעם ליטװישן שטעטל שאװעל.
דארט האט פולםירט א פרום ,קולטורעל ,נאציאנאל
ײדיש לעבן.
ביז די מעררערישע נאצישע חײה איז געקומען
און האט אזוי װי אין אלע שטעט און שטעטלעך
אין ליטע אומגעבראכט ד$ם דארטיקע ײדנטום.
לויט װי עם איז באװוםט איז פון שאױלער י־רישן
קיבוץ איבערגעבליבן א 200ײדןי װאם זײנען צע־
שפרייט איבער אלע 4זאנעם ,א דאנק די ה״ה
א נזש .קראן ,פורמאן ,מאװשאװ־ץ ,שאכמיניעט און
אנדערע איז ארנאניזירט געװארן א טרויער אקא־
דעמיע א־ן װעלכער עם האבן אנטײל גענומען
כמעט אלע שאװלעי ײדן װי אײך אײניקע הונ־
דערט געםט ,דער זאל איז געװען פײן דעקארירט
אויף די בינע איז געװארן אװעקגעשטעלט שױארצע
מצבװ  /װאם האבן װי לעבעדיקע עחת פון די בינע
אראפנעשרינן ,ברירער יירן איבעראל װי איר װעט
נאר זײן ,געדענקט אין די מעררער װאם האבן
אײערע נאנםטע אװעקגעבדאכט .נעמט נקמה,
נעמט נקמה.

דער פרעױדױם פזן דער טרױער אקאיעמיע ,עם ז־צן פזן רעכםם אױף ל נקםז
ה ,פורמאן ,םאכרים ,שא' £ראי װאלפע ,דודקיעװייטש און הרכ םקורנעצקי.

דאם אװםזען פון פרעױוװם מיש,

עם האבן גערעדמ הרב דוטקעװיטש ,הרב
םקורגיצקי,רד  .פײםעכאװימש ןדער שעף דאקמאר
פון ײדישן שפיטאל) ,לױ שאלימאן ,ה .װאלפע
םארזיצעניער פון צײטװײליקן פארבאנד םון די
שאװלער ײדן ,ה׳ םורמאן ה׳ טאברים און אנדערע.

אין יעדער ײדישער
דארף זיך געפינעז דער רײכער
ײדישער בילדער זשורנאל•
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סרערט דער פארזיצער פזן פעלדאפיגגער לאגער
ה* דזרקיעוױםש,

עפ מאפט א הזפרה

יד

אומגעקומענע חזן מיגװ
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געטא געלד' .עדער גרעסערע געטא האט געהאט זײן א " נן נעלר.
דאס איז םפעצ־על געמאכט נעװארן ,כײ דיי ײדן זאלן זיך
נישט קענען באנזצן מיט ױ דײמשע מארקץ.

. -

ן
.40***^.

א באנרע ם .ם .באנדיטן האבן געציװנגען א ײד פון שטעטל
זשאיקי ,ער זאל פאי די װעלכע ליגן אויםגעצויגן בעטן אז מען
זאל זײ נישט או -מכרענוען♦ דאם בילד װײזט אזנדז ,וױ די
מעידער שטײען ארום די אויםנעלייגטע ײדן אוןלאכן,
צװײ רבנים האבן געמוזט אין שטעטל ראװע שטײן
און זען װי מען הענגט אויף אײניקע ײדן .שפעטער
זײנען אויך די צװיר רבנים דעישאםן געװארן׳

!-
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צװײ מענער אין אײן פרוי זײנען צוזאמע־ או פגעהאנגען ועװארן אין לאתש
אויפן באלוטער מארק .באלד אץי די ערשטע טענ ,װען רי די טשן זײגען
קײן לאדזש ארײנגעקומען,

א נעשטאפא באניימ
צײינימ יירן אז זײ זאלן
זיך זעלבםט דעדםרינקז.
די בארימטע םינאנאגע אין ברעםלאו איז צװײ
נאצי באנדיטן סארברענמ געװאין.

מאל רורך ד
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בארימטט ײדישט
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משה טשערטאק ,בארימטער ײדישער
ארץ־ישראל פאליטיקער ,הײפט אנפי־
רעיי פון דער ײדישער אגענטור ,איז
ערשט נישט לאנג באפרײט געװארן
פון לאטרון לאגעה

רר .אבא םילװער נארימטער ײדישער
צװנ .טוער אין אלע זײנע רעדעםי
קײטיקירט ער די יעצטיקע עגגלישע
רענירונגי .שטײט אין דער שפיץ פון
דער צױנ .ארג ,אין אמעריקע.

11*1

 ::״

פראפעםאר אלבעיט איינשטיין איז געװארן ערן
פיעזידענט פון פארבאנד װאם טרעט צו ,צו שאפן
אן אײביקן אגדענק פון די 6מיליאן קרבנות
אין אײראפא.
הערבערט לעמאן בארימטער ײריש
אמעריקאנישע פאליטיכןער געװעזעגער
שטאט־פרעזידענט פון שטאט נױ־יארק

עמאנועל נוימאן װיצע פרעז ,פון דער
אמעה צױנ ,ארג ,עראיז דערפאד אזדי
צױג אגענץ זאל נישט איבעררײםן אין
גאנצן מיט עגגלאנד,

ארטור שיק בארימטער ײד♦ קונםט־מא־
לער פון פײלן ,איצם אין אמעריקע ,האט
פון פראנקרײך איאפטירט צװײ ײר,
יתומים װאם זייערע עלטערן זײנען
אומגעקומען אױ טרעבלינקע.
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אברהם רייזן באקאנטער ײדישער
שריפטשטעלער ,ליטעראט און טעאטער
קריטיקער וװינט יעצט  .אין גוי־יארק.

דבורה רויטבארט לאנג יאריקע פירע־
רין און פיאנערין פון די אמעריקאנישע
פרויען ארגאניזאציעם.

לויה פון די  39ערמאררעטע ײדן םון װעג פון
בוכענו אלר קײן פלאםענבורג ,אין דער לויה האנן
אנטײל גענומען יעלעגאציעם פון ײדישע לאגערן
אין בי־ערן

די 39אומגעקומענע
ראם בילר װײזט אונדז ,וױ
ליגן אין די קאםטנם אײסנעשטעלמ אײנער לעבן
צױי־טן און אױף יעי־ן קאםטן ליגן ארויפגעליױט
צענרליקע קרענץ פון פארשײרענע ארגאניזאציעם,

דער קיבוץ ״אבא בררציב״ אין גרײפענבערנ

קיבוץ יצחק שטײגער אין מאלהײם,

15

דאס ײדיםע לעבן אױ

ארץ־יטראל
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די

1936
ארנעמעי־קאלאנ -ע גנינר געיױם נעויארן אין יאר

ד ,שטאט ח־פה מיטן כרמל ,אלע טי־ילן אתם חיפה זענען באפלאנצמ מימ
פאלמען בײמעי♦
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דאם ײדישע לעבן אץ תל־אביב ,אױף די גאםן באמערקט מען שפאצ־רן אלע
מינים ײון ,דאס בילר װײזמ אונת וױ א שפאנאלישער ײד מיט זיץ טאכטער
שפאצירן צוזאמען,

16
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באנאנען־פלאנטאציעם בײ דער קאלאניע נהלל*

; 89 : .81

רי קאלאניע תל־ױםף ליגט א 'ן םאל אמם די יתשל־ם בערג.

דער מארק־פלאץ אץ
זיך א ט־יל פון דער
אונדז װי אייגנארטיק
זיך א םך טוי־װאםער

דער באװוםטער קאלאניע פתח־תקוה ,לינקס געפ־נט
ויאםעי־צענטיאלע ,דער איבערהענגענ׳יער בוים װײזט
די עקאליפטוס־צװײגן זענען ,די בלעטער האלטן א־ן
און װען די זון גייט אײף ,פאלט פון בוים א־יניקע
מינוטן א נארמאלער רעגן.

< ׳ *7׳
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אראבישע פרויען ביי דער קאלאניע קרית־עבװה ,דאם בילר װייזט אונדז
װייפרימיטױו און װילד  ,די אראב שע פרױעו זענען .יעדן אין דער פרמארג,
קומען זײ אן מט זײעיע װאםער־קריגן און נעמען בײ די ײרן װאםער.

ײויבםט־בױמער פלאנצונגען אין דער קאלאניע חררה ,די פלאנצונגען זענעי
ערשט נישט לאנג אראפגעבראכט געװארן פון איטאליען.

17

מ@ ו§ אואווו

י־ידיש

לעבו פװ דער
כארער װעלט
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א גרופע מעפ־דם געמעזענע קאצעטניקעם פזן פארשידענע טױטן ־ לאיעריש,
געפינען זיך שו־ן אין א״י .דאם בילד װייזט אונדז ײ גרױםע פרײד
פון די אנגעהומענע אװ חיפהיװר פארט.

א יייױשעי פאםמזך אין עמק -ייזרעאל

*

*30
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פוטבאל־מאנשאפט פון ביתר ם א*ן בערגען־בעלזען

18

ובנחה יאמר שובה ױ רבבוח אלפי ישראל♦
דאװגט שבת אץ דער װיכטע

יד

ײדישע בריגאדע

"״ פח א ״ברױן הױז״ פארזאציס  -אהײם פאר אידישע קראנהע
י
ןוןןןןןן

דאם בילר איז אײנם פון די לעצטע
אינטערעםאנמםטע ב -לדער װאם איז
ספעציעל צוגעש -קט געװארן פאר די
״ײדישע בילרער׳.,
איבער סססז ײדישע טובערקולאז־קראנ״
קע געפינען ז-ך אין יעם וװניערלעכן
ש־ױיצארישן סאנאטארױם♦
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רעככפ אױפ׳ן כילד  :דער ״אזע״ סאנאטארױם אין דאװאס ,אין די שוגײצארישע אלפען — .דער פרעבי
טיגער בנין ,װאס אױ הײבט אן ״אזע״ םאנאטארױם פאר סובערקולאדקראנקע אידען ,םפעציעל פון די לא״
גערען אין דײטשלאנד ,איז בעת דער פלחמה געװעז באקאנט אלס ״קאנסול בורבארד הויז״ און ביט אפיציעל
האט מען עם גערופען ״דאס ברוינע הװזױ • דער אנש טאלט איז־ בעוו דעד מלחמה געװעז אז אפרױפלאץ פאר
נאצישע גדולימ ,ודעלבע פלעגען אהער קזמען פון רײטשלאיד .נאך לאנגע באמיאונגען און מיטך־ער הילף
פון ״אונרא״ אדן ״דזשאינט׳  /האט די שװײצארישע דעגירונג איבעדגעגעבעץ דעמ אנשטאלט צו דער,/אזע״.
ליגקם אױפ׳ן כילר  :פראפעםאר אגדרעי אולטראמאד ,דער שװײצארישער װיסענשאפטםמאן און מיט״
גליד פון שװײצארישען פעדעראלען פארלאמענם ,װעלבעד שטײמ איצטעד בראש פון ״אזע״ קוראטארױם,
װאס פירט־אן מיט דעס קאמף קעגעךטובערקולאזים צװישעז אירעו איז פארשײדענע לענדער אין אײראפע.
״ יז׳ י
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תורה ועבודה ־ קיבוצים אץ ױדער־שלעזיען
ןדאם בילד איז םפעצ.

צוגעשילןט געװארן פאר ײדישע בילדער)

א דאנק דעי מיטאיבעט פון אונדזערע חברים װעלכע זײנען
צוריקגעקומען םון רוםלאנד ,האט זיך די תירה ועבויה־באװע־
גונג שטארק אנטױיקלט ,אומעטום  .װי עם איז נאי־ פאראן א
ײרישער ישוב האבן זיך געשאפן םניפים און לךבוצים ,װעלכע
האבן א שטארקע השפעה אויף יעם
רעליניעזן לעבןאין
נירער־שלעזיען.
ריכבאך צײלט הײנט צו טאג ססס 8.נפשות מערסטנם רע־
פאטריאנטן פון רוםלאנד ,א געװיםער טײל באשטײט פון אפ־
געראטעװעטע פון די טויטךלאגערם ,וױיל נידער־שלעזיען איז
געװען רײך פאחװוײגט מיט די טויט־פאבריקן ,נאך דער בא־
פרײאונג פון נידער־שלעױען האבן זיך גלײך די באפרייטע ײדן
באזעצט אין ריכבאך
פאר דער מלחמה האבן אין ריכבאך
געװוינט 150ײדישע
משפחות ,דער לעצטער ײד װאם האט פארלאז ט ריכבאך דורך
די היטלער־רדיפות איז געױען אין יאר
.1938

די 5האבן אנגעהויבן אין אמעריקא
א קאמפאניע צו שאפן 4מיליאן דא־
לאר פאר א מעדיצינישער שולע אין
ארץ־ישראל,
(פױ רעכטם אויף לינקס):
פרױ ראזענמאן ,די פרוי פון סאמועל
ראזע־מאן ,בארימטער• ײרישער מיליא־
נער אין אמעריקא .קארנעל העראלד
ריגעלמאן קארנעל פרעדעריק גרינמאן.
ריכטער םײמאן ריפקיני און פרױ דײ־
װיד דע םאלא־פיל.

די חשמונאיםפוז
חלר
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הײנטיהער צײט

די װעלט קאן װערן נאי דאן באפרײט און גע־
רעטעט ,װען דער לעבנס־װילן פון די װעלט פעל־
קער װעלן װערן אײדעלער .אבער װער װעט
פאראײרעלען די פעלקער?
מיר?
די װעלט װיל ע.ם נישט .אויםער דעם װילן
שוין .דאס מער נישט פיל פון אונח ,מיר האבן
אױך נישט דעם גלויבן אין דער פארפאלקאמונג
פון מענטשן־געשלעכט דורך קולטור און ציװיליזאציע.
יהורה המכגי האט זײן פאלק גערעטעט ,נ־שט
דורך איבערצײגן די נריכן אז זײער אונטערדרי־
קונום־םיםמעם איז נירעריק און געמײן נישט דורך
װארטן ביז זײ רי פעלקער װעלן באא־ינפלופט
װערן פון מער ױשחחקע געפילך נאר דורך טאט,
דורך קאמף ,דורך נאצ־אנאלער באװוםטזי־ן ,דורך
פרייהײמם קאמף ,דורך וױיזן דעם פײנר אז אויך
מיר האבן א־פייסמ און אויך מ־ר קאנען צוריק־
שלאגן ,אפילו דאמאלם ,װען מיר זיינען ארומגע־
רינגלט פון בלויז שינא־ם פײנד און פארעטער ,דאם
האט אונח נעוױזן דער װארשעװער ,װילנער און
ביאליםטאקער אײפשטאנד.
דער ברויזנדער כאאם ,וואס עם הערשט אין
אונחערע מענטשלעכע פארהעלטענישן ,איז אײן
שטיק פארבלוטיקטע געש־כטע מענטשן אזוי װי
חױת פרעםן זיך קעננזייטיק אויף .דער שטארקערער
פרעםט דעם שװאכערן און װען רער שװאכערער
זוכט רחמנות ,װערט ער בחטאל או סגעלאכט און

ז

אויך געהאםט .די היטרער מייפה איז אנטשטאנען
אין הארץ פון א יראפא א־ן הארץ פון קולטור און
א װעלט פון װיםן ,גלװבן ,פון מאראל און עט ק,
האט גלײכגילטיק צוגעקיקט צו אלעם װאם די
היטלער חיה טוט .דעריבער .װען מיל אנעל נאטם־
פארכטיקע מענטשן האפן געקאנט שט ין פון דער־
זוײטנם או ,צוקוקן װי א צװײט פאלק װערמ ברו־

י* !**§§§ | |
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טאל אולסגעמאידעװעט מ* ט אלע מ ' תי משינה
טו טן איז מער קײן גלויבן צו יעם יעצטיקן װעלט
יושר נישמא .דעריבער ממ דער קאמף זײן זעלבםט־
שטענדיק .דער קאמף פון יהודה המכבי אזוי וױ
יערער אגיערער פרײהײמס־קעמפער .האט קײן
מלהמה נישט ארײיםנערופ; און אויך מיר יעצט וױלן
נ -שט קײן מלחמה .מלר ײדן זײנען שטעגייק װײט
פון מלחמה .מיר וױלן נישט פארגיםן קײן מ<נטש־
לעך בלוט .יעדער מענטש איז בײ אונח ט־יערי
נאר װעי מיר האבן מ־ט אונחערע אײגענע אויגן
געזען און מיר זען דאם נאך ה־ינט ,װי קײן רחמנות
אויף אונחער אומגליקלעך פאלק איז נישטא ,מוזן
מ־ר פעקט אזוי װי יהויה המכבי אויפהײבן דעם
קאמף .א קאמף פאי פרי־הײט .א קאמף פאר
אונחער פאלקם קױם ,װארטן ב*ז יי װעלט װעט
שענער װערן ,אײרערער ויערן ,איז יעצט פאר
אוניזער פאלק צופ ל ריזיקאליש אזא פאלק םאר־
שפילט אוז פארלירט די צוקונפט.
די װעלכע קעמפן יעצט א־ן ארץ -שראל ,קעמפן
נישט פאר א אינדױוידועלע פרײה־ים ,זײ קעמפן
פאר א פאלקם פרײהייט זײ גיבן אװעק זײער ױנג
בלוט ,בלו־ז דערפאר װאם זײ האין מער נישמקײן
גלויבן צו די קריםטלעכע װעלט .זיי נלויבן נישט
אין ױשר פון די יעצטיקע װעלט פארזארגער .זײ
האבץ דאם אלײן אױף זײער אייגענער הויט מיט־
געמאכט .דאם זײנען ױגגע־לײט װאם שטאמען פו;
פײלן ,רומעניען ,אונוארן און רוסלאנד♦
אינטערעםאנט איז ,צו לעזן זײער לעצטער
אייפרוף ,װאם קליננט אזוי הײליק ,װאם נישט יע־

די ייר .בריגאדע םאלראטן װאם זײנען ארױםגעשיקט געװארן פון ארץ־ישיאל
 .צום קאמף מיט די היטלער באנ״יטן.
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יעם םאלק ײאם אױ פארקנעכםעט לאזט ארױם
אזעלכע אײפרזפן.
״בריירער ײרן ,זײט וױםן אז מיר קעמפן ױשמ
פאר אוגיזער א־נױוױתעלער פרײהײט מיר גיבן
אװעק אוניזער יזנג לעבן םארן נאנצן פאלק ,מ*ר
האבן גענוג מיט ױ פרעמ־ע װעלטם פארברעכער
ױאם וױלן אוניזער געפײניקט פאלק אומברענגען,
פאר ױ רךניער ויאס שטרעבן צו פרייהײט ,האבן
מ־ר אױפגעהייבן אין אונדזער דדימלאני די פאן
פון הײליקן אױפשטאנד.

ײױשע קינדערלעך באפרײטע פון די טויטךלאגערן ,צינדן אן חנוכה ליכטלעך.

מײ האבן אײפגעהױבן דעם אויפשטאנד כ־י
אומצוקערן דעם גאנצן ײדישן פאלק זײן לאנד ,זײן
מױנה און זײן פאלקם פרײהײט.
מיר האבן אױפגעהױבן דעם אױפשטאנד בכדי
צו באפרײען ארץ־ישראל פון דער בריטישער הער־
שאפט  -ױ בלוטיקע רעגירונג פון בעוױן און
עטלי װעלכע טראגט די פאראנטױארטלעכקײט פאר
דעם אומקומען פון מיליאנען אונחערע קדושים .די
רענירונג װעלכע האט זיך איויםגעשטעלט פאר
הערשער און אינטעירריקער ,װאם צעטרעט מיט
שפאט אין פאראכטונג אינטערנאציאגאלע פאר־
פליכטונגען ,װאם רויבט אװעק די מינימאלםטע
רעכטן פון מענמשן און פון פעלקעהצו אזא רע־
גירונג קאנען מיר מער קיין צוטרוי נישט האבן,
דעריבער האבן מ־ר אייפגעהויבן דעם אויפשטאני
בכײ צו מאכן אן עניע צו אונדזער פארשאלטענעי
פארשפרײטקייט און צו דער שאנר פון קנעכטשאפט
װאם מיר טראגן אויף זיך טײזנטער יארן.

ז
*

מיר האבן אױפגעזדיבן דעם אויפשטאנד בכיי
אײנצופירן באלדיקע פרײהײט ,םאציאלע גערעכטי־
קייט און קולטורעלן פראגרעם אין אונדזער אייגן
היםטאריש לאנד װאס איז אונח גענעבן נעװארן
פון בארג סיני״.
ױ ײר .לופט פלי בריגארע אין א״י ,װאם האבן אנט יל נענומען אין רער לעצטער קריג,

אט דאם איז מאײאל פון ױ יעצטיקע מכביר,
װאם קעמפן אזוי העלריש װי אין די צײטן
פון יהױה המכבי.
בן־נון

װילםט געפינעז דײו פרײנט
דײו סחב דײנע נאנםטע
אמ אױםלאנד יקאנםטו
דאם מאכז דורך דעם

ײדישן

בילדער זשורנאל
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דער פרעזיד וכ פון 3־טן צוזאמעגפאר פון תשימר דצעיר אין פױלן♦

דטר רטװמיאגיסטישטד צוזאמטנפאר איז לאגנזר־פאהינ;

א גתפע דעלענאטן פון
דער קאגפערענץ פון דער
פארא־עיקטער ציױנ״םטיש־
רעוױױאג־םט״שער באלוע־
נונג אין בײערן ,אין דער־
מ ט ז־צט הרב מ> בערעג־
&ייץ
 .שנ

\

אלגעמיץ בילי פון אלע
דעלענאטן װאם האבן
אנט״יל גענומען אױף דער
קאנפערענץ.

פרעםע פארשטײער אױף דער קאנפערענץ .פון לינקס אױף רעכטסי
שעף־רעראקטאי פון די ײדישע בילרער שלמה פראנק ,ה־ לוםטיקער פון
מאמענט און אניערע.
אגורח־ שראל־פארשט״ער מנשה בן חיים באנריםט די קאנפערענץ♦

פ• ערלעכער מכדר' אץ לאנדםבערג ,פון לינקם אײף רעכטס :
אהרן פראפעם ,צב• קאנמאי און אנדערע

שלמת קאי

א געשפרעך צװישן דעלעגאטן ,הרב בערענשטײן באגריםמ רעם
פאישטייער פון אגודה

ערשטער צוזאמענפאר פוןי ביתר אין אײראפע .פערענװאלד בײ מינכען דעם
 12ױני
 ,1946שלמה קאר ניט אפ דעם ראפארט דעם קצין השלטון מררכי כ״ץ.
ביתרישער מסדר אין פאקינג
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דאס ״יױפמ כעבן
אין אױעכם
/1

נאכן נרויםן חורבן פון גריכישן יידנמום וױ היטלעי האט אומנעבראכט
 85פראצ .הװבט װירער אן או־פםני• צו לעבן ראםביםעלע װאם איז איבער־
געבליבן ,ראס בילר וױיזמ .װי די םאלאניקער ײרן בי ען צוריק זײער*תלמור־תורה.

א קאװקאזער ייר

§׳ 99
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די םינאגאגע אין פאלא דער צוױיטער ישזב אין נריכענלאנד
זױ עס וװעען א גרעסערעצאל ײרן.
118
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דער קאײקאזער ײד ה יםם שלום ױםף חביבי
בן יהושע דוד נחמי
צאא!

ןזאלםט שטענדיס געדענקי,
אז דיץ פאלמם ־ מערדער
לע ב ט

ו

דעריבער האם אים ,מייד
אים ארם ,אוז װאם װײני־
מער פארברענג מיט אים!<
24

א תלמזי־תורה אין קאנין (אינדיען)
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די ײרישע קנדער־שזלע א־ן באגדאד

*****
א גתפע קאװקאזעי ײדן ,צװײ פ $טעהו מ ' ט זײערע זק.

ײדיש־העברעאישע גימנאז ע א-ן באגדאד.

די גרױםע םינאגאגע א-ן במבארא

',־־ 1

 1א§ו | ^§ | אא|| 1

81
—

י־ז
יווי * ■**
־

־,

?ץ

תלטזד־־תורה אין אלזשיר ,ד -בחזרים לערגען צװאמען מיטן רבע

רי גרױםע םינאגאגע אץ קאכין ( אינדען)

<

צוזײטע סעריע פת ײױטע אפמיאדו
איזיד$ר קעש*ר,צזריקגע־־
קומען פון דער עננלישער
בינע און אנגעהײבן אויפ־
םגייי צו שפילן אין ײדישן
קונםט־טעאטער
אין נױ־ייארק

11111111111
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בן־העבט .בארימטער יירישער דראמאטורג אין אמעריקא ,פארפאםער פון
צװײ גרויםע פאלקס־פיעםן ,אײנע  -אינטערן נאמען ״מיר װילן נישט
שטארבן״ ,און די צװייטע  -״װען א פאן װאבט אויף״ .די בײדע פאלקס־
פיעםן זײנען אױםיעפירט געױארן מיטן אנטײל פון די גרעםטע ײדישע
װעלט־ארטיםטן װװ םילװיא םייני ,פאול מוני ,עדװארר רובינזאן װי אויך
איבער 300ארט־םטן .די פיעםן זײנען געױארן באזוכט פון איבער א מיליאן
מענטשן .די גאנצע אמער קאנישע פיעםע האט שטארק נעלויבמ בײרע
פיעםן און זײ אנגערופן נאציאנאלע פאלקם־פיעםן.

װיערא ראזענקא,

שלמה מיכאלעס ,בארימ־
טער ײרישער פאלקם־
אקטיאר אין םאוױעטישן
ײדישן מלוכה־מעאטער

26
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אהרן לעבעדעװ ,באקאנ־
טער ײדישער פאלקם־
װיצלער ,קאמיקעד און
הומאריםט .לעבעדעװ איז
גישט בלויז באקאנט אין
אמעריקא ,איבעראל וװ
עם איז נאר דא א ײדי־
שער ישוב איז דער נא־־
מעץ לעבערעװ באקאנט.

ישראל בעקער ,געבוירן
אין ביאליםטאק .מיטגע־
שפילט אין ײדישן דרא־
מאטישן קאלעקטױו אין
פיילן.
אין יאר 1933אנגעפירמ
אין ראװנע מיטן ײריש;
מיניאטור ־ טעאטער .אין
י־אי 1940געװארן א שי־
לער אין מאסקװער טעא־
טער־שילע אונטער דער
אנפירונג םון באװוםטן
מײםטער שלמת מיכאלעס,
שפעטער מיטגעשפילט אין
מאסקװער מלוכה־טעאטער
אײף לעצט צוריקנעקערט
קיין פוילן און ארגאני־
זירט דאם טעאטער ״מיקט״

אויף

איר נאמען האט זיך אנ־
געהויבן אין נױ־יארק אין
ײרישן פאלקם ־ טעאטער
דער װיגטער ־ םעזאן .ז״
איז אײנע פון די בעםטע
ײדישע ארטיםטקעס אין
יעצטיקן אמעריקע.
^וי .
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ראטשילד־שולע אין ירמזלים .דאם בילד וױיזם אוניז
א פארשטעאננ ,מי א ײרישע םאכטער טרויערפ
אױפן חורבץ פון ציון.

אין

די צױניםטישע פאן אראפגעהאנגען אײפן האלבן מאמט אין
אלס פראטעםמ צוליב עפנען א נײעם קאנצענטראצ־אנס־לאגער

דוד בן־גורױן אין

ױאשינגטאן,
תרךענגלאנה

בערגען־נעלזען

רי רעדאקציע פון די ״יידישע בילדעי*״ װענדעט זיך צו אלע
געזעלשאפטלעכע און ׳עקאנאמ־שע,
ארגאניזאציעם ,פאליטישע
װי אױך צו אלע לאגער־קאמיטעטן ,אז זײ זאלן ױאם גיכער
צזשיקן זײערע נעזעלשאפטלעכע פאטאגראפיעם .כדי לויט די
רײ ױי צו פארעפנטלעכן אין די ״ײדישע בילדעד. ,
א דר ע םז

גרעפעלפינג,

ײב

מינכעז ,אירמעננורידשטר48 ,
פאםט־קאנטא11410

נתיםע ײדישע נאציאנאלע *  #לקם־פאחאמלונג אין גרעםאן נױ ־ יארקער
טעאמעה דאם בילד מײזט אונדז ,וױ תונרערטער יירן שטייען אין דרויפן
און קאנען אין טעאטער נישמ אריין.

•
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רריסו איז

אנגערופן ״איטאליענישער פיבער״  .יז״ פראנצוחן
װידער האבן געהאט דערפאר נאך א נאמען ״לא
וריפ״ ,און די ײדן האבן עם גערופן אץ דער
ערשטער װעלט־מלחמה ״די שפאנקע״.

מאכט

װיפיל ארבײטער ־ ארגאכיזאציעם

אויד ענגלישע מי זײנען מחימאליש

זײנעז פאראן אין ארין ־ ישדאל

ניט לאנג צוריק האבן מיר איבערגעגעבן אין
דער אפטײלונג װעגן אן אמעריקאנער פארמעח
װאם האט זיך באקלאגט פאר אונדזער אנרי־קול־
טור־רעפארטמעגט ,אז זינמ זיין ראדיא איז אי־
בערגעפירט געװארן ,פאנפעט אונטעי זײן קו מימ
איר מילך .איצט קומט א באריכט פון לאנדאן ,אז
אן ענגלישער פארמער האט זיך געװענדעט
צו דער בריטישער בראדקעםטינג קארפארעישאן.
זײ זאלן ארױף אויף דער לופט א ביסל פריער אין
דער פרי .די םיבה; זײנע קי זײנען ניט גוט אויפ־
געלײגמ צוליבן מאנגל אין מוזיק און דאם שטערט
אין דער מילך־פראױקציע .אין  $װנט ,װען זײ הע־
רן מוזיק ,זיינען די קי אין א גוטער שמימונג און
מעלקן זיך בעםער,

יאין ארץ ־ ישראל זײנען פאראןך ארבײטער־
ארגאניזאציעם,
 )1הםתדרות העובײם הכללית.
 )2הםתירות עובדים לאומית.
 )8הםתדרות הפועל המזרחי.
 )4הםתירות םועלי אגודת ישראל.
 )8הםתדרות עובדים צױנים כללים,
 )6הסתדרות העובדים התימנים.
 )7הםתדרות העובדים הםםררים,

צער בעלי־חײם געזעלשאפט פרא־
טעסטירט סעגז שלעכטער באהאגד־
לוגג פוז ...בהמות
דער פרימיטיװער אופן ,װי מען ? אנדעט פי
לאזמ זײ ארונטער מיט

פון ש־פן  -װ$ם מען

שטריק פאר די הערנער  -ה $ט ארויםגערופן רעם
פראטעסט פון דער צער־בעלי־חײם געזעלשאפט אין
פארט אװ ספעין ,טריניראה דער װעטערינאר־ראק־
טאר פון דער רעגידונג טענה׳ט ,אז דער אויפן פון
באהאנדלען יד בהמות שאדט זײ נימ ,אבער די
״געזעלשאפט״ באשטײמ אויף אירם; אז םיאיז א
צער־בעלי־חײם אױף זײ ,װײל זײ לײרן יא.
ונ  ,די דײמשע דאקטוירים און װיםענשאפמ־
לער האבן געהאמען ײדישע מײדלעך פאר די פים
אײרער וײ האבן די קרבנות געשאכטן ,און קײן
שום צער־בעלי־חײם געזעלשאפט הונט קײן אײנ־
צינ טאל פראטעםטירמ. ..

ײנ ^ נח ײק.ס
דער אײנציגער ײדישער דיכטער ,װאם האט
אנגעשריבן לידער װעגן שאך־שפיל ,איז געװען
אברהם בן מאיר אבן־עזדא וגעבוירן אין טאלערא
 ,)1167אבן־
אץ
 ,1092געשטארבן אין רוים
אץ
עזרא איז גיט געװען יהודה הלוײם אײדים ,װי א
לעגענדע דערצײלם,
0

0

0

ר* לױ יצחק בערדיטשעװער איז ג?* וװץ גע־
װארן אץ זאמאשטש ,און א בארימטער פירער איז
ער דװקאנעװארן בײ יד װאלינער הסירים.
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װען די װעלט װאלט געהאט
אזעלכע ארמײען...

,

עם קליננט אפשר אומגלויבליך ,אז דאם
קלענםטע לאנד אפילו זאל הײגט־צו־טאג ניט פאר־
מאגן קײן לײטישע ארמײ מימ װאפן און אלערלײ
מלחמה־ק־־אפעדגעצײג ,םפעציעל נאך א לאנד,
װאם האט דערקלערט קריג קעגן יאפאן ,אײדער
נ$ך די פאראײנינטע שטאטן האבן עם נעטאן -
דעם ז־ט ,דעצעמבער - 1941,דארף דאך אודאי
האבן אן ארמײ.
איז אינטערעםאנמ ,אז דאם דאװקע לאגד,
קאםטא־ריקא ,צענטראל־אמעײקע ,פארמאגט אן
״ארמײ״ ,װאם באשטײט פון 242 :מאן 82 ...אפי־
צערן און 220מוזיקער.

א פורצע געשיכטע פון א נאמען
איר נאמען איז גוט צו װיםן ,אבער בעםער
צו זײן מ־ט איר פון דערװײטנם ״מיט איר״ מײגען
י מיר; מיט דער קראנקהייט ,די פלו.

װאס יעדער מענטש דאח* וױסןן
בא־

 ~ 1װען א*ר געפינט זיך צװישן מענטשן,
מיט זיך גישט איבערצורײדן רעם צױײטן.
 - 2נימ ש?* ערן יענעם אין זיץ ארבעט.
 - 3נימ שפײען אויפן דיל.
 - 4ניט שרײען
 - 5ניט אויפרעגן זיך זאגאר װען דער צװײטער
־אנט געגן אײך א ליגנד.
 - 6ניט קריגן זיך צװישן מענטשן.
ך

~

ניט

אפנארן

דעם

צװײטן.

 - 8ניט שטויםן קײן עלטערן מענטשן.
 - 9אויפן טראמװײ אדער אויך* דער באן פרי־
ער ארויפלאזן דעם שװאכערן ,דאם הײםטן די פרוי,
דעם עלטערן ,דעם אינװאליר א,א.װ.
ס - 1װען איר פירט געשעפטן .באמיט זיך ,אז
קײנער זאל דערפון ניט װיםן.
אויף:ךער גאם א
 - 11װען איר באמערקט
פרײנד ,באמיט זיך אים צו באנעננען אן געשרײען.
 - 12ניט רײדן הויך.

דערשינען נײע ײדישע ביכער
נאמעןזער

יצחק בערלינער; א בוך אינטערן
מתי ,לירער און פאעמעם;
אשר פעך א בוך ײריש אין אמעריקע מוז
גיין בארג ארויף.
משה גראניטשטײן; א בוך פון סס זײטן ,די;
נעשיכטע פון צױגיזם און איר גלויבן.
למי שאפירא; פון קרבן מנחה לידער.
משה טאלטשין; דערצײלונגען .דעם װינמ
אנטקעגן.
אליהו ליפינער; א בוך פון ססצ זײטן ,אותױה
דערצײלן .ײ לעגענדע און די געשיכטע פון ײרישן
אלף ־ בית.
דוד דרוק; די מפישיםפון ךערתורה ,זײער
לעבן זײער שאפן און זײער װירקן,
יעקב גלאטשטיין; ױען אש איז געקומען.
משה רובינשטײן; דערצײלונגען ,םקיצן און
מעקםיקאנעי
אונטערן טיטל,
; .רעפארטאזשן
טעמעם.

״םלו״ איז אײגענטלעך פארקירצט .פון םולן
איטאליענישן נאמען אינפלוענצאם ,און די איטאל־
יענער האבן יד קראנקהײמ אזא נאמען געגעבן,
גלויבני־יק אז זי װערמ פאראורזאכמ דורך דער
װירקונג פון געװיםע פלאנעטן ,דאם איז געױען מים
אריבער סס 8יאר צוריק .אין די צײטן םון אמערי־
נעזונט ־ אלמאנאך
קאנער פרעזירענט עגדרױ דזשעקם ^ן האבן זײנע
דער יארבוך ״געזונט־אלמאנאך״ ,װאםװוערט
קעגנער אנגערופן די קראנקהײט ״דזשעקסאנ־פ
בײםעניש״ .פרעזידענט טײלאר׳ם קעגנער האבן ארויםגעגעבן פון דער ״העלטה פאבלישינג ־קאמ־
.1946
יאר
עם אננערופן ״טיילאר גריפ״ .די רוםן פלעגן עס פאני״ ,איז שוין ארוים פון דרוק פארן
רוםן ״כינעזישער קאטאר״♦ לדי דײטשן האבן עם ער איז רעדאגירט פון דר♦ לעאן מערקין און
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שװונדן געװארן פון דער װעלט ארענע♦ און אט
מיר ױיגען מודיע אזנדזערע לעזער אז פון
מימ דעם אונטערשײדט זיך דער ײדישער אידעאל ,ישראל ױ בײנער
פון
״חתהוה״
קומענדיקן נומער הויבט אן צז שרײבן אין די
װאם ביז הײנמ צוטאג באוזײזט ער די ריכטיקײט פארפאםער.
״ײרישע בילדער״ דער באקאנטער ײדישער
פון זײן דיאגנאזע♦ דאמאלם װען אלע אנדערע
פובליציםט געװעזענער שעף רעדאקטאר פון
אץ ארץ־ישראל איז ארגאניזירט געװארן א
האבן באנקראטירט ,איז דען נישמא
״י״נײעי ײענ ״ לוי
שאליטאז,
קײן רפואה קאמיטעט מ* ט דעם צװעק צו שאפן א פאגד ,דורך
פאר דער מענטשהײט װעלכע בלוטיקט און טרינקט
װעלכן^ עם זאל מעגלעך װערן אריבערצופירן ק*ין
זיך אין אײגן בלוט ?♦♦
ארץ־ישראל די בײנעי פון נפתלי הערץ אימבער,
פאי־פאםער פון דער ײדיש־נאציאנאלער הימנע מזל־טוב!
פרעגט זיך דער םתם מענטש♦
״התקוה״♦
פאר
זײן קומען קײן אמעריקע האט אימ־ הארציקע גליק װונמשן די פאמ״לע
בענוש
אויף דעם עגטפערט דער בעל שם הקחשן די
בער א צײט געלעבט אין ארץ־ישראל ,װו ער האט צום געבורט פון זײער זונעלע
חז״ל זאגן אריב״ל בכל ױם וױם בת קול
ײצאת
מהר חורב♦ ״אוי להם לברױת מעלבונה של תורה״♦ פארפאםט די ״התקוה״ ,װאם איז איצטער פאפולער מיר װינטשן א* יך אז אין קורצנם זאלן מיר
אומעטום װו ײרן לעבן♦
צוזאמען זײן אין הײליקן לאני.
יערן מאג הערםטו א שטימע ,א בת קול ,בײ ריר
בעניעק און פרוי קריגער
די מיטגלירער פון קאמיטעט צו שאפן דעם
אין דײן נשמה ,װען דו זאלםט זיך גאר צוהערן און
מארקטרעדװיץ ױמע קריגער
גוט צוקוקן ,פון װען אן איז דער בת קול ? פון מתן פאנד אריבערצופירן אימבער׳ם בײנער ק־ין ארץ־
תורה דאטירט זיך דער בת קול ,אוי להם לברױת ,ישראל זײנעןז פראפ♦ דר♦ ױםף קלויזנער,פארזיצער;
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צו אײער קראנקהײט  -שרײט דער בת קול
 א*ז נישטא קײן רפואה♦ אײערעבבל־טורעמם,
די בארימטע העברעאישע טעאטער־טרופע
אננא מארגולים פון די מומער אײזענשטײן פון
װאם איר בויט היינט אויף ,כײ צוצושטערן מארגן,
״הבימה״ האט מיט א• צײט צוריק דורכגעפירט די פולאװ (פוילן> זוכט אירע פעטערם און מומעם
מקײם זיין לא תרצח♦ איז דא איין רפואה ♦,אנכי
סס 9־טע פארשטעלונג פון ש♦ אגםקינים פאלקם־ אין פראנקרײך ,בעלגיען און ארץ ישראל♦ יד
ד> אלקיך♦ אויפהויבן זיך צו ג־ט װעםטו אראפװארפן
דראטע ״דער דיבוק״♦ דאם דאױקע װערק איז אי־ פעטערם הייםן אײזענשטיין די מומעם מארגולים
די חיהשע קײטן ,װאם דו און דײנע אבות האבן
בערגעזעצט געװארן פון ײדיש דורך רעם בארימטן און הערץ 4מיר בעטן די אויםלענדישע איבערהויפט
דיך געבונרן♦ דער מענטש דארף דעררריקן אין זיך דיכטער ח♦
נ♦ ביאליק ,ע״ה .די הײם פון דער די פראנצויזישע ײדישע צײטוגגען דעם אנאנם
די חיהשע אינםטינקטן און װעלן זיך אויפהויבן צו
״הבימה״ איז תל־אביב ,װו די טרופע האט אן איבערצודריקן♦
א העכערע מדרגה ,דאן װעט ױשר זײן דײן ליכט־ אײגענע טעאטער־געבײרע.
טורם און צדק דײן פירעי♦
אלע די װעלכע װילן װערן קארעםפאנדענטן פון
י ה ד ו ת איז געװען דער געדאנק ,װאם
די ״ײרישע בילרעד״ זאלן זיך פערזענליך װענדן
האט געברענגט דער מענטשהײט דעם װענ פון דערשינען נײע ײױשע ביכער
צום שעף רעדאקטאר שלמה פראנק ,דינםטיק
אונטעי רער רעדאקציע כון באקאנטן לאחשער
שלימות  -די פרעמרע אידעאלן מכל המינים האבן
און דאנערשטיק פון 2ביז,4
זשורנאליםט
,
הײנט
אין
אמעריקע
זלמן זילבערצװײג
דערפילט אז עם װאקלען זיך זײערע טראנען ,װעל־
כע זענען געבויט אײף שקר מיט שנאה  -און אנ־ און מיט דער מיטארבײטונג פון יעקב מעםטל ,איז אלע די װעלכע װילן װערן אגענטן פון די ״ײדישע
געהויבן האבן זײ א װאקכאנאליע ,לגבי די טרע־ דערשיגען דער פרץ־נומער פון די טעאטער־העפטן בילרער״ דארפן זיך פעיזענליך װענדן צום הויפט
נער פון אמת און ױשר  -אין א בלוט־באד האבן װאם אנטהאלט 90זײטן אילוםטרירט♦ א*ן דעם אימיניםטראטאר ה> יעקב פאםטערנאק♦
זײ אוגדז געװאלט דערגרינקען ,אין גאז קאמערן פרץ־נומער געפינען זיך
אויםער די פולע געשיכטע די אויפנאמם טעג פון שעף־רעדאקטאר ,זײנען
פארברענעו .דעם אירעאל פון צדק און ױשר קען פון ♦י ל♦ פרץ דעם דראמאטורנ און טעאטער קרי־ דינםטיק און דאנערשטיק פון 2ביז.4
מען נישט פארניכטן,י נאכמער ,מיר זענען זיכער ,אז טיקער ,צייכנונגען ,לידער און בילדער♦
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א ״מומר להכעים״

װיצן ^
\ געזאמלטע
אזוי איז שױן רעכט
א קרעטשמער האט אמאל געזאגט
צו זײן װײב  :״איך פארשטײ ניט פון
װאנען עם נעמט זיך בײ אונדז דער
דלות? דאכט זיך ,אז דער פויער נעמט
א קװארטירל בראנפן ,גיםט מען אים
אן א האלבע מיט װאסער און נאך
א־ין קױארטירל שרײבן מיר אים צו
אױף דער װאנט ,טא ,פון װאגען נעמט
זיך דער דלות?
 נאר אײנער —,ענטפערט זי אים— דאם קװארטירל װאם מיר שרײבן
אים צו ,איז דאך אן װאםער ,דערפון
געמט זיך דער דלות♦. ,
—ס—

אן אפיקורום האט אױף צו־להכדם
געגעםן אום יים־כפור אהזן געפרעגלמ
א־ן פוטעי לעבן ױין אפענעם פענ־
םטער ,װאם קוקמ ארױם צום בית־
 .המדרש,
א פארבײגעהער זאגט צו אים:
װאם טוסטו?!
י־
— םטייטש,״ משומי־,י
— פארשטײט איר מיך ,ענטפעיט
דער אפיקורום ,אויף דארויף זײנען דא
אדיאלאג צוױשז דעםשבת הגדול מיטז פורצי פרײטיה
צװײ תירוצים  :דער ערשטער תירוץ
שבת הגדול  :איך בעט דיך ,זאנ מיר ,װיפיל ײדן זענען פאראנען אין דער איז ״•שקניײ...
— און װי איז דער צװײטער?
אמעריקאנער זאנע?
פרענט אים רער פארבײגעהער...
קורצער פרײטיק  :װאס הײםט ,איבער א מיליאך
— דעי צװײטער תירוץ אױ ,װי
שבת הגדול  :װי אזוי? אין גאנץ אײראפע איז יעצט קײם דא א) מיליאן ײרן?
געפעלט אײך דער ערשטער?...
קורצער פרייטיק  :גײ שוין נארעלע ,א גענויעם םטאטיםטיק גיבן אוגדז דאך
די ײדישע צײטונגען ,װאם גײען ארױם אין דער אמער .זאנע,
שבת הגדולן װי אװי?
בלויז למדנים
״אונדזער װעג״

א כלב שבכלבים
א חםירישער רבי גײט אמאל אין
גאם .גײט אים פארבײ א װוילער ױנג
מיט א הינמל .כדי זיך א רײץ צו מאן
מיט׳ן רבי׳ן גימ ער צו אים א זאג:
 איר זעט ,רבי ,דאם איז מיץ קדישי א־יב אװי  -מאכמ דער רבי -איז א םברא ,אז דו װעםט איבערלאזן
א בעםערן קדיש װי ' דײן טאטע האט
איבערגעלאזן♦♦♦-

קורצער פרײטיקז וױ אזוי ,גאנץ איינפאך.
פון ט 2טויזנט נומערן ,״אונדזער ײעלט״ דאם זעלבע ,״אונדזער
װארט״ דעםגלײכן ,״אונדזער שטימע״ צװ־י מאל אזוי פיל,
״מאמענט״ דרײ מאל אזוי פיל .יעצט װי זעגען די צײטונגען
״לאנרםבערנער צײטונג״,

״איבערגאנג״ ,״הײם״ ,״במדבר״,
״נײװעלט״ ,״ײדישע שטימע״ .שױן ,װי זענען יעצט די הונרער־
טער טויזנטער

דאקטארז פון װען

אן

זייט איר

קראנק?
פרוי  :זינט פון תשעה באב.
דאקמאר  :װאם פאר א דאטום א ז
עס?
־ פרוי  :װען אונדזער בית המקרש א־ז
חרוב געװארן,
דאקטאר  :גאט מײנער ,אזוי לאנג
זײט איר שױןקראנק ?!

זשוינאלן ,צײטונגעו ,צײטשריפמן

און סתם

אײםגאבן ,װאם נײען און האלטן אין אײן גײן ארוים װי שװא־
מע נאך א רעגן .מײנםטו דאך אװדאי ,אז יעדער ײר קויפט א
צײטוננ ,האםטו איך בעט דיך א־בער ,א גראבן טעות> אזױ װי
עם איז מיר באװוםט קו־פט יעדער 5־טער ײד א צ־יטוננ .נו יעצט
צי־ל א־בער ,װעםטו זען .אז אין דער אמעריקאנער זאנע געפינט
זיך איבער א מיליאן יידן,
בן־נון

א לאנגע סרענס
א ײרישע פרוי איז געקומען זיך
קורירן בײ א קריםטלעכן דאקטאר,
איז צװישן זײ פארנעקומען אזא שמועם:

האט א טיראזש

רעזאלוציעם װאס זעגעי אגגעגומען געװארן אויפן
צױגיםטישן קאגגרעם
פראפעםאר װײצמאן חײם
גראסמאן מאיר

לשגה הבאה בירושלים
ק־ינער האט די דעה
לשנה הבאה בני חורין

דור בן גורױן
רבי הלל ם־לװער

מען װעט װײטער ש־םן מיט פולװער

רבי םטעפאן װײז

גיי טרעף און װײם

די מזרחיםטן

זאלן לעבן די באפט םטן

אץ א שולע װו עם לערנען זיך
בחורים ,איז דער לערער געשטאנען
און דערציילט א מעשה פון חומש.
געענייקט די מעשה נעמען דיתלמידים
פרעגן דעם לערער פראגן.
 לערער .װי װײט איז פון ״דךביז ״באר־שבע״?
גיט א צײײטער תלמיר א לאך:
 כא ,כא ,כאן ער מײנט לערעראז ״דןײ און ״באר־שבע״ זענען נעמעו
פון שטעט,
העלפט א דרימער אונטער:
אז ״דן״און
אז ערװײםט נישט,
״באר־שבע״ זענען געױעזן מאן און
װײב פונקט אזוי װי ״םרום און עמירה״,
—— 0

װען אלע גטיבן
פרעגט אײן ישיבה־בחןר דעם צװײטן.
 זאג נאר מיר ,ױםל ,פארװאםזאגט מען אלע טאג בײם דאױנעו
״אני מאמין״ ןאיך גלויב) און ראש
השנה זאגט מען ״וכל מאמינים״ ( אלע
גלויבןו?
עיטפערט אים דער צוױימער:
 וױיל װען עם קומט צו ״האוחו♦♦♦
ביד״ גלויבן אלע

בעװין צו עטליז אט ראס הײסט א פאלק ,איך האב שוין לאנג
געזאגט .,אזד י הינדוםן זײנען א קלוג שטאי־ק פאלק
זײ װעלן זיך נישט לאזן פון די אראבער אויםשעכטן,
זײ װעלן קעמפן ביזן לעצטן טראפן בלוט.

ניט דערלעבען זאלען די עסן

עטלי צו בעװץו גײ שוין גײ ,רערםט נארישקײטן ,די אראבער
זײנען פיל שטארקעה ד $רט װי עם פאלט אײן
אראבער פאלן פונף הינדוםך
בעװין צו עטלװ אט זעםטו דאם װיל איך דאך ,װאם מער זײ
װעלן זיך שעכטן אלם בעםער װעט זײן פאר אונזד.
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עטלי צו בעװיןו נו  -פארװאם זעםטו נישט אז אײך אין פא־
לעםטינא זאל זיך צעפלאקערן דאם זעלבע שפילג
װי לאנג װעםטו זיך אזוי שפילן מיט רי ײדעלעך.
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בעװין צו עטלװ זעםטו אין פאלעםטינא איז די זאך א ביםל
שװערער ,די ײרן זענען דארטן פיל שטארקער
.
און קליגער ,אויב מיר זאלן דארטן אונטערצינדן
דאם זעלבע פי־ער װי אין אינדיען .קא ,ױיןברו־
דערלעבן ,אז מיר װעלן אויך אין דעם פײער
פארברענט װערן ,פאלעסטינא איז נישט אינדיען
און די ײרן זענען נישט די הינרוםן .מיט פאלעם־
טינא מוז מען האנדלען פארזיכטיקער ,װײל די
ײדעלעך װעלן זיך םוף כל םוף נישט לאזן
בלאזן אין דער קאשע ארײן.

חיים נחמן ביאליק ה $ט געהאלטן א רעפעראט אין

*^י״ .־זד ^

בעוױן יי עפה ( ימוקעגליג רי חיעת ׳איז אינריעו ; אײ װעז רי פאסקודנע ארץ י׳טראצ איחט
װאיטעז גסנגעפאז י׳י־>זזמדו #וןױי { מוסולמאנעד אוז ;ענומעז  .םארדעז אײנער די צװ״סע — װ*?ט דאר
אונז געומז גופ אח מאוי?1

באטראכטוננעז
צײלן יענעמם י $רן איז וױ שאצן
יענעמם פארמעגן .תמיר פארגינט מען
זיך יענעם עפעם צוצעלײגן...

תל־
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אביב אויף העברעאיש.

א מעגש דארף לעבן מיט רעכע־
נונג ,װארים דאם לעבן אלײן איז א
גוטער בעל חשבון; גיט אײן רגע אפי־
לו פון אונחער לעבן .קאנען מיר
פארן לעבן פארלײקענען.
***

בעת דער הפםקה האט ער שפאצירט מיט א פיײנט און
גערעיט מיט אים ־ידיש.
א ױנגערמאן פון די מגן הםפה העיברית װענדעט זיך
צו ביאליקןן
— מ״ר ביאליק ,איר האט ר$ך ערשט גערעדט אויף
העברעאיש ויאם עפעם מיטאײנמאל רעדט איר ײריש?

דער ״שקר״ איז א כיטרער פאיאץ ן
זעי אפט

 -איך װיל ז־ך אביםל אפרוען — ענטפערט אים ביאליק.

פארשטעלט

ער

מא נטל פון ״אמת״...
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זיך

אינם

לעדעי מענטש סאגט מען) איז דך
״א װעלטל פאר זיך״ .װאלמן אפשר
א סך פזן די װעלמעלעך נעװען שײ־
ניגקע ,גוטינקע ,װען זײ װאלטן ניט.
אט די דאזיקע ״קלײגע״ װעלטעלעך,
אפגעלערגט זיך פון דער ״צױיםער״
װעלט .״
* * *

װי מיר פוצן מיט שײנע מלבושים
אוגדזער ״גוך״ .אזױ דארפןמיר ,מ־ט
גוטע מעשים ,באצירן אונדזער ״נשמה,׳.
>*#
פאר לעבן א ״גוטך טאגן באצאלט
מען אפט מיט  -״שלאפלאזע״ נעכט...
מ .םיגעל.

רעראקציע און אדמיניםטראציע גרעפעלפינג ,בײ מינכען,
אירמענפריד־שטר,48 .
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א וױםטע געגנד אין ארץ־ישראל ױערמ פארויאנדלט אין א נ״י לענן♦
ראם בילד װײזמ אונדזי וױ אין דרום־מײל פון נגב ,וױ די־ געגנד באשט^ים
פון װיסטע סטעפעם אךער זאמדיקע בערגלעך ,װעלכע רוקן זיך אן אױפהער,
פארשימענדיק אלצדינג .װאם זײ טרעפן אויף זײער װעגי דער פארװערטם־
קארעספאנוענט שלמה בן ישראל באגריםט זיך מימ די דארטיקע בעיוא-נער.

די ניי־געשאפענע צװײ קאלאניעם אין נגב ,װאם זיינען א דאנק אונדזערע
חלוצים־העלרן געבויט געװארן אין מיטןךערנאכט♦

