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טילעמאן יהושע
טײכנער ערי
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פשימצקי בױך
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דיר לעװין ג.
לערער משה
לעװין משה
לינ* ער מנחם
לוםטערניק מלכיאל
ד״ר לײפונער י♦
ליכטעגשטײן ישיאל
לעװענשטײן י♦ י♦
י״ר ליפשאױשט י♦
לונסקי כײקל
לעװין חײם
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לעמאן שמואל
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מולעי משה
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•1־טט רשימה ײד.

ישראל סאפלאז

רטדאקטארן פון דער אמטריק .זאמז

געבײרן אין װאלאזש־ן ,בײ ײילנע.
אין א רבנישער פאמיליע .געלערנט
א־ן יש בות נאכדעם געענ י קט לערער־
סעמ־נאר און שפעטער אויך די
פאקילטעטן פון היםטאריע און פילא־
זאפיע .האט פערעפנטלעכט נאװעלן
אין דער ײרישער פרעםע און ליטע
און אץ מערערע ל טעראײשע זשור־
נאלן און אלמאנאכן.
װי א דיפלאמירטער־היםטאריקער האט
ער גענומען אן אקטיװן אנטײל א־ן
דער היםטארישע עטנאגראפישער  .נע־
זעלשאפט אין ליטע אין אװ יארן
לאנג דארט געװעז פארױאלטונום־
מיטגליר.
אין די מלחמה־יארן דורגעמאכט פיל
קאצעטן .נאך דער באפרײאונג געװען
פון די גריניער פון דער ערשטער

ײדישע צײטונג פון דער שאריש הפליטה ״אונחער װעג״ װעלכע ער האט
אויך די ערשטע צייט מיטרעראגירט .םון גאך דער באפרײאונג האט ז ך
קאפלאן אײך אפגענעבן מט דער ה םטאײשער ארבעט צוױשן דער שארית
הפל־טה .לױט זײן איניציאט־ה אװ געגרינדעט געװארן די צענמיאל
ה םטארישער קאמ־ם־ע ,װי ער איז װיםנשאפטלעכער כעקרעטאר און
רעיאקטאר פון היםטארשן זשורנאל ״פו ,לעצטן חורבן״♦

נפתלי זילכערבערג

רעצ♦ 1897אנגעהויבן -צו
געב4 .
ארבעטן אין װארשאווער ״מאמענט״
 . 1922דורכגעמאכט אלע
יאר
א־ן
עטאפן פון זשורנאליםט־שע ארבעט
באקאנט פון זײנע רעפארטאזשן פון
די גרויםע פיאצעםן און לײדער אויך
פאגראמען אין פאר׳מלחמהדיהן פױלן.
אויך מ־טגעארבעט אץ דער ײרישער־
פו לישע צי־טונג ״נאש פשעגלאנר״♦
געװען רעפעיענט פאר ײרישער פרעםע
א־ן פוילישן ראײא .האט ארויםגעגעבן
צײײ ביכער װעגן וױסענשאפטליכע
טעמען.
בעת דער מלחמה מיטגעמאכט דעם
ײאי־ש .אויפשטאנר און אויך געשיקט
געװארן און די קאנצענטיאצ־ע לאגערן
בודזין ,מײד& נעק ,פלאשאװ ,פלאסענבויג

נאכן דורכמאכן דעם ״טויטן־מארש״ און לעצטן מאמענמ געראטעװעט
געױארין רורך די אמעריקאנער ארמע ,װעלכע האט א־ם נאמינירט אלם
עישטן ײד־שן בירגעמײםטער אין די טשלאנד  ( .שטאט שטאמםריד).
שפעטער זיך א בערנעצױוען קײן רעגענםבורג ,װו ער האט אנגעהויבן
ארויםצװעבן די צײטונג דעי ״נײער מאמענט״ װאם דערשײנט מיטן זעלבן
קעפל ,װאם דער אלטער ״מאמענט״ האט געהאט .רעי .ז־לבערבערג עי
אװ מיטנליד םון ראט פון דער שארית הפליטה.
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לאנג יאריקער זשװ־נאליםט גע־
װעזענער שעף רעראקםאר פון
יער ״קאװנער ייירישע שםימע״
זײן זשיורנאליםמישע מעמיקײמ
אין דערײרישע
אנגעהױבן
רוםישע םרעםע ״ראזװיעט׳.,
שםעטער מיטגעארבעט אין א
נאנצע רײ צײמונוען און זשוי־
גאלןי
הײנט שעף רעראקטאר פון
״אונ־זער װעג״ דיי צײטונג פון
י־ער שארית הפלימה♦

ר♦ רובינשטײן
א־ן ייאר 1928אננעהױבן אלם רעפארטער מיטצוארבעטן אין ״לאי־זשער
מאנעבלאט״ ,אץ יאר 1929אלס פרעםע קארעםפאנדנט באר 1װט גאנץ
זיד־אמעריקא .א יאר שיןעמער מ־טגער׳אלפן שאפן דעם פארבאני פון די
יאר 1938צוריקגעקומען קײן פױלן
פויל שע ײדן אין בראזיליע .אין
געװארן שעף רעראקטאר פון דער ״האנרװעיקער צײטוגג״ און מיטארבעטע״
פק ויארשעװער ״אונ־זער עקםפרעם״ ״מאמעצט״ ״הײנטיקע נײעם״ ״פארװעי
ה־־נט״ און ״לאדזשער טאגנבלאט״ און די ״ײרישע בילרער״♦
אין יאר 1939ארײגגעצוװן געװארן אין ר• מיל־טער שע רײען מיטנעמאכט א
יאר אץ רײטשן געפאנגשאפט ,ש*עטער אפגעש־קט אץ דער לאתשער געטא,
אין יאר 1940נעגריני־עט^ אץ רער לא־זשער געטא די קאמפאטאנטן ק-ך
און צוזאמען מיט אייניקע  .קאמפאטאנםן ,דו  -דעם פרעזעם פון ײריש
אינױאלײץ פארײן ץ גרישפאן ,און װיצע
פרעזעם • ל ,גאלדבליס געגרינדעט א
געהײמע רא־יא םטאציע ,וױ עם איז
טאג־טעגליך ארו־םגעלאזט געױארן פאר
ײ געטא אײנװױנע ^ א ראי -יא־בױלע־
טין ,שפעמער אװ צו דער געהײמע
גרופע צוגעמיעמ; דער פאטא־רעפאר־
טער גראםמאן און אױך א געהי מען
אױפן אװ או־פגעכאפט נעװארן אלע
מער װיכט־קע נעטא געשעענ־שן♦ א -ן
יאר 1944צוזאמען מיט אלע ײרן אפ־
נעשיקט געװארן קײן אושװיץ ,כ־ון
יארמ ק־ין אלמ־האמער און אץ יאר
 1945דעם 2־טן לוט־ ױרך די רומפולע
רוםישע ארמײ באפרײט געװארן און
גלײך צוױקגעפארן קיין לאױש און זיך
געשטעלט אין דער אקטיװער געזעל־
שאפטלעכער איבעט ,מיט דער מיט־
הילף פון אײנ־קע געזעלשאפמלעכע
שלמה פראנס
טועי דערונטער דעם באליבטן היםױ
טאריקער ר״ר פיליפ פרײמאן אװ געגרינדעט געװארן ד־ ערשטע ײרישע
דרוקערײ ,װי עס איז מיט אײניקע מאנאטן שפעטער ,גענריני״עמ געװארן די
ײר־שע צײטונג ״יאם נייע לעבךץ אין יאר 1946געװארן נאמיױרט אלם
פרעזעם פון ײדישן ״זײאיקם״ ( פאר ין פון אויטארן קאמפאזיטארן און ארױם־
געבעח .נאכער א־נספעקטאר פון אלגעמײנעם ״זײאיקס״ אין נידערשלעזיען.
הײנמ שעף רע־אקטאר פץ די ״ײריישעבילדער־״♦
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נעבויערן אין יאר 1908אין לײםציק,
מיטגעארבעט אין דער דײטשער
פרעםע ,שפע& ער דורך זײן פלינק
אריענטירנדע פאליט שע ארטיקלען
בארימט געװארן אלם דער בעםטעי
1936
יאר
ײרישער פיבליציםט .אין
אנגעהויבן צו ארבעטן אין דער ײדישע
פרעםע ,געװארן הײפט מיטארבעטער
אין װארשעװער ״הײנט״ יעצט רע־
דאקטאר פון ״ידיעות אחרונות״ אין
תל־אביב און מיטרעדאקמאר פון
״הצופה״ ,עם איז אינטערעםאנט אי־
בערצוגעבן פאר אונדזערע לעזער,
װאם אזא װיכטיקע פאליט־שע פער־
זענדליכקײט זאגט װעגן יעצטיקן
ארץ־ישראל.
״מיר ײדן אין ארץ ישראל זענען גאר
אנרערע ײרן וױ די פון גלות לענדער,
דער ײד װאם קומט אריבער רךין
איץ ישראל ,איז באלד בײם ערשטן
טריט ,װאם ער שטעלט אויף די
הײליקע ערי ,שפירט ער זיך א פרי־ער
א אויםגעלײזטער א באפרײטער און א
דערהויבענער ,ער װערט א דיסציפ־
לענירטער מענטש און קריגט אין זיך
ארײן ,װי אלט ער זאל נאר נישט זײן
א ױנגן קערפער און דאם איז דער
הויפט מאטױו פון אונרזער כח .נישט
די אראבער און נישט די ענגלעניעי
װעלן אוגחער כח קאנען באזײטיקן

און נאך א־ינם איז וױכמײק צו וױםן,
עס ׳ הערשם אץ ארץ ' שראל פאי־
שירענע פאליט־שע מיעונגען ,דאס
זענען מײנונגען װעגן אונרזער צוקונפמ
װענן אונדזער אויםפױ און ױעגן
אונחער קױם ,עם זענען פאראנען אץ
ישוב פארטײען װאם האבן כל עילײ
פלענער ,װי אװי פאליטיש צו פאר׳
^נרינגערן אזנחער לאגע .עם זענען
*פאראן פארטײען װאם זענען גרײט
מװתר צו זײן אױף א םך נאציאנאלע
װערטן און האפענונגען .װער אויף
גײםטיקע און רעליגיעזע פאלקם פאר־
מעגנם ,װער אײף טי לן פון אונחער
פאליט־שער זעלבםשטענריקײט ,װער
או ף טײלן פון לאנד גיפא.
עם איז אבעי נ־שטא ,דער יחיר
אדער גרופע און ניט קײן אײן דעה
אלע 6מאל הונדערט
צױישן די
טויזנט ײרן ,װאם װוינען אין ארץ
ישיאל ,װאם זאלן זײן גרי־ט צי לײזן
אוניזער פראבלעם תרך אינטערגעבן
זיך אץ דער פראגע פון עליה ,עב־
איז ניטא קײן אײן ײד אין גאנץ ארץ
יישראל װאם זאל זײן גרײט מװחו
צו זײן אויף די ײרן װאם געפינען זיך
א*ן דײטשלאנד .די גאנצע שאריר
הפליטה .מוז ארײנגעלאזט װערן אי
ארץ ישראל,

ד״ר עזריאל קארלעבאך

אין 1910אין לובלינער
געבװרן
געגנט ,געלערנט א־ן װאישעױער
תחכמיני און,ײרישן לערער־םעמינאר,
אנגעהויבן
און
פא^ ענייקט אים
מיטארבעטן אין א רײ פיאװינץ־
צײטונגען ,שפעטער אץ ידי װארשעװער
נאכמיטאג פרעםע ולםיף אין װארשע־
װער ״הײנט״.
ז* נט נאװעמבער 1945רעראגירט ער
די ״לאנדםבערגער לאגער־צײטונג״,
װאם האט שפעטער נעענ־ערט _דעם
נאמען אויף ״ײדישע צײטונג״

ברוך הערמאנאװיטש

באקאנטער העברעאישער שריפטשטע־
לער מיטרעראקטאר פון דעי־ העברע־
אישער צייטשריפט ״נוצוץ״ װאם גיט
ארוים אץ מינכן.

ש♦ ה בונמ
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שלמה םראנה

די בלוםיהע עוואפואצינ

דער מארננריקער מאג ,דער פ־טער לויט דער רײ פון דעי גרױםער
געפרעגנ* ,וױ זיך שטעלן ,קאלפ ,רױין אן שזפ דענעױױדזננ זעגען די־
מאםן־שחימה ,איז באלר בײם ערשטן ליכטיקן פרימאיגן שײןי באמערקט
מענטשן דערשאםן געװארןי
געװארן ,אז דער מאנ װעמ זײן א שרעקלעכער ,א גרױזאמער און א צארג־
דאם זײנען געדועזן* משח גארפעקל ,חיים וױלגער ,זל&ן וױלנער,
דיקער♦ מיטן אויפגאגג פון טאג ,האט דער הימל נעעגיערט די כמארע פון
משת שטײנבאק מיט דער פױי ,אהרון פױדמאן •יט דערפרױ ,שלמה
בלאו אויף שװארץ און פון שװארץ אויף אמאראנט םײער רוימ♦ דער גאגצער
געלקאפ און שמעון זילבער מיט דער פרױ,
מזרח האריזאנט האמ אויםגעזען װי אײן גליענרער הימל ,דאם פײער ױיט־
און װען עם האין זיך  #נגעהײבן יעמת ,די פױיען און קינרער
קײמ איז געזעען געװארן אויף מײלן װײט♦ און ײען די שײארצע כמארעס
פון ױ קרבנות האבן אנגעהױבן םפאזמירן ,שרײען ,ױפן ,בעטן רחמים
זענען צו ביםלעך פו,׳ הימל אפגעטראטן און די זון האט אנגעהויבן פון דער
ארױפפאלנײיק אױף די קדושים ,אז מען זאל זײ ראטעװען ,זענען ױ
טיפקײט ארויםצוקריכן ,האט זי נאך קײנמאל אזא בלוטיקע קאליר דעם הא־
מעח־ער קאלט מיט פארקרימטע פנימער געמאכט זיך תם׳עװאטע ,אזוי
ריזאנט נישט באפארבט♦ די אלע מיליאנענדיקע
װי עם װאלט דא נארנישט פאסירט,
שטראלן האבן פלוצלונג אגגעהויבן שטעכן און דע־
רויק געלאזט די נאענטע געזענענען זיך
נעױױרן ,גישט זײ האבן געװארעמט און
פרײר
מיט
די
טױטע
,
דערנאך
באפוילן אװעק־
ארײנגעבראכט גאר צארן ,װײמאק ,פארררום און
רוימעץ די טויטע קערפערם און אפ־
טױיער♦ לאנג האבן די שפיזנבלוטיקע שטראלן אױפן
װישן דאם בלוט ,װאם* האט פאר־
שפריצט די שטײנער♦
הימל נישט אנגעהאלטן א פינםטערער װאלקן האט
יי בלוטיקע םצענע איז ערשט גע־
די זון מיט אײנמאל פארשטעלט און גענעבן אנצו־
געהערן ,אז די זון ,װאם איז באשאפן געװארן םאר
װען דער אנהויב צו דער גױיםער
דער גאגצער װעלט־מענטשהײט ,װעט היינט נישט
מעירערישער שחיטה ,װאם איז אין א
שעה
,
צװײ
,
ירײ
ארום
״שײנען ,װעט הײגט נישמ װארמען אוןנשטבאװײזן
ערשט פארגע־
איר גרויםע מאכט♦ װײל  .זי שעמט זיך ,זי שעממ זיך
קומען♦ הימל עפן זיך♦ װער קאן און
װער איז בכלל אימשטאנד דאם צו
פארן טאג ,און פאר דער גרויםער װעלמ♦ פארשאלטן
זאל מערן דער טאג ,װאם האט געבראכט דעם ײד♦
ש־לרערן♦ טויטע ,ראנירטע ,צעבלוטיק־
טע ,דערשראקענע זענען צוזאמען גע־
פאלק אזוי פיל שמערצן ,פײן און טרויער♦ א טאג
פון לויטער בלוט♦ די גערמאנישע ראםע האט גע־
לענן און באהאלטן זיך פון רימערדע־
רישע
קוילן
,
האלטן אין אײן שעכטן♦ די ראםע ,װאם האט
װאם זעגען געפלויגן פון
אלע זײטן♦ םהאט אויםגעזען ,װי א
ארויםגעגעבן אזוי פיל קולטורעלע דענקער און פי־
סטאדע הוגגעריקע װעלך האבן זיך
לאזאפן ,,די ראםע האט אן שאנדע געשאכטן ,גע־
ארײנגעריםן אין א שטאט און פאר־
טרעטן ,געמאררעט און אומגעבראכט זקנים ,קינ־עי
און שװאנגערע פױיען♦
ציקן יעדעם לעבעדיקע װעזן♦
א פינםטערער טאג איז דאם געװעזך א טאג
דער מעררערישער הוראנאן האט
אזוי אנגעהאלטן פולע דרײ שעה,
װי הונדערטער ױנגע לעבנם זענען מיט אײגמאל
גאכהער
איז
עם
פלוצלונג
,
אזוי װי עם
צעריםן געװארן♦ און מויזגטער טאטעם און מאמעם
װאלט א געהײמע האנט באפוילן אפ־
האבן פאר שרעק און צער געריםן זיך די האר פון
שטעלן ,גענוג געמאריעט ,צוטרעטן צו
רי קעפ און געשריגן צום הימלן ״דערבארעמריקער
דער װײטערריקער נארמאלער אקציע. .
פאטער העלף ,♦.זאל עם נעמען א םיף ,דאם מעםטל
וכך היה און אזוי איז עם געװען♦
פון צױת גײט שוין איבער♦ קײנער האט שוין קײן
יער ארומגערינגלטער קװאיטאל מענ־
מח און מוט אזוי צו לעבן ,אפילו די זאטע .די
טשן
זענען
אײף
די
גאםן אייםנעשטעלט
פארזארגער ,אויך זײ האבן אננעהויבן זיפצן און
קעכצן׳
אייפגעכאפטע ק -גדער מיט רי מאמעם קומע ; אין צענטראל געװאין און עם האט זיך אגגעהױבן
נעפענגניש ' און פון דארטן זענען זײ אפטראנםפארטירט
׳
די
שתיטה
האט
זיך
אנגעהױבן,
אזוי װי נעכטן און אײערנעכטן ,געװנ־
געװארן קיין כעלמנא♦
י טע און פעיקע זענען צוריק אין די
די בעםט -עם זעיען זיך צוזאמעגנעקומען♦ פון
שטובן ארייגגעשיקט געװארן און קיאנקע ,שװאכע ,גיט פעיקע ,קיגרער
די הויזן־קעשענעם האבן זײ ארױםגענומען בלעכענע ,װי םפעציעל צוגעפאם־
און זקנים זענען אפגעשיקט געװארן אין די זאמל־פונקטן און פון
טע צו רי קעשענעם פלאשן מיט ליקעריבראנפן און אני־ערע .געטראנקן און
דארט אין די לאםט־אײטאם ,ארײנגעפאקט װי הערינג אץ די פעםער
אננעהייבן זויפן א שלוק נאך א שלוק און בײ יעק שלוק עפעם אונטער־
געברומט.
גלײך אייף יענער װעלט .װער עם האט א הויך װארט געדעדט .דער
א־ז אויפן ארט דערשאםן געױארן♦
 האנם  -האט אײנער אװפן קול זיך צעשר־גן  -״אט איז דאך שויןעם איז געייען א פאל ,װי ׳א ױנגל פון  17י׳אר איז פון אוימא
ך אור ,װאן פאגגען װיר אן ? ״
איאפגעשפרינגען און האט ראפטום^ אנגעהויבן צו לויפן♦ אין רער
אץ דעם זעלבן אויננבליק האט א רעװאלװעי אין דער לופט אײםנע־
זעלבער רגע ,האבן צװײ געזונטע היצלעס מיט רעװאלװערן אין די
שאםן .דאם איז געױען דער םיגנאל צים אנהײבן די שהיטה♦
הענט אנגעהויבן צו יאגן דעם אנטלאפענעם ,טויט־רערשראקענעם ױנגל♦
אין ײד ערש^ ע 5מינוט זענען שוין 10טויטע געלעגן ,האבן זיך שוין
בעת דעם יאגן .,האבן זײ געהאלט אץ אײן שיםן  ,ביז דאם אומגליק־
ס 1לעבנם געקורמשעט פאי יםורים און באגאםן די גאםן מיט בלוט .זײ זע־
לעכע קינד איז אומנעפאלן און האט קוים אויםגעשריגןן ״בעםער צו
נען דערשאםן געײארן אן א פאױואס ,גישט זײ זענען געװעזן קראגק,
נישט
שטארבן
דא
י
אײרער
דורך
די
מעררער
לעבעדיק
אין
גרוב
ארײנגע־
זײ זײנען -אנטלאפן פון די שפ מעלער ,פשוטע אײנפאכע
ארבעטער־מענטשן,
װאיפן צו װערן♦ אין אײניקע מינוטן ארום זענען אייגיקע ײדישע
װאם האין געפאלגט דעם ערשטן באפעל ,נעמען די
קינרער
און
שטעלן
זיך
פאל -ציאנטן צוגעגאגגען צום ארט ,װו דאם ױנגל איז געלעגן אין א
אין דער רײ ,זײער אײנציקער חטא איז געװען
דאס
י
װאס
זײ
האבן
זיך
קאלוזשע בלוט ,האבן זײ באמערקט אז ער לעבט נאך און רעדט אין
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דער שטיל אײניקע װערטעך איינער פון די פאליציאנטן האט זיך
נדמ א לי־כט מאשײן־געװער אױף זײין אקםל ,װאם ד׳אמ געשריגן ,גערימשעט
נאענט צום ױנגל ארונטער געבויגן און האט פארצ יכנט פאלגנדע
וױ א הונמ און פון צײט צו צייט ,די מױמ דערשראקענעיייידן א װיץ גע־
װערטערן ' ״זאגט גישט מײן מאמענױ ,וערצײלט נישט ,אז איך
גין
װארפן ,״איר װעט דאך גוט האבן ,איר װעמ דאך ארבעמן אין דעםוױמל־י־
טויט ,מײן מאמענױ װעט דאם נישט אײםהאלטין ,זי איז א קראנקע,
רוים׳ .,אט רער מיאוםער־סליגאן ,מענטשן־פרעםער און בלומ־זױפער ,האמ
ליגט באהאלטן און װארט אױף מיר .מיין פאטער איז ערשט נישט
אייף זײן געוױםן איבער טויזנט ײדך ער האט מיט ױין מאשין־געװער געשאםן
לאנג געשבארבן ,איך בין דער אײנציקער בײ מײן מאמענױך און בײ
אין דער מאםע און מיט איינמאל געטויטעט אי״ניקע ײרן♦ ער איז ארומגע־
דעם לעצטן ויארט • מאמענױ .האט ראם קינר פארװארפן דעם קאפ
לאפן װי איוױלײער חזר און גענזרעט אין אלע װינקעלעך ,װי נארעם זענען
און געבליבן טויט.
אזוי זענען
פאיגאנגען
עלף
פארשאלטענע
טעג
.
עלף
גרױזאמע
געװעזן באהאלטן ײדן ,האמ ער געהאט די גרעםטע םאטיםפאקציע דאיט
שרעקלעכע גהינום־טעג ,װו 7געשטאפא־מעררער פון ׳דער גערמאני־
אין דעם באהעלטענ־ש ארײנצושיםן .טראך; האט ער מיט זיין קאלםער
שער ראסע האבן פארניכטעט און פארט־ליקט א גאנצע עדה
ײדן,
גזללישער ,גערמאנישער מאררע נאכגעברומט און באלד האט מען געהערט
איבער  20טויזנט מענטשן ,פרויען ,מענער און קיניער זענען פון זײע־
קרעכצן♦ װען׳דאם ארט ,ארער דער הויף איז געװארן ערליידיקט ,האט מען
רע הײמען ,פון זײערע נאענטםטע אװעקנעייםן געװארן און זענען אין
ערשט שפעטעי פון די טתיעריקע באהעלטענישן ארויםגעשלעפט פארבלו־
פארלויף פון  24שטונרן אױף אײביק פארניכטעט נעװארן.
טיקפע מענטשן ,טײל טויטע און טײל שװער ראגירטע♦ דער  .מאםךמעררער
ס 2טױזנט קדושים זענען צװישן א יא און א נײן אויםגעראטן
געױארן ,װײל אזוי האט געװאלט דער גערמאנישער גאט — היטלער♦
האט נאך באװיזן מיט זײן מאשין־געװער ,אז ער קאן אויך גזט טיעפן און
טויטן פייגעלעך װען ער האט באמערהט פליען
אײניקע פײנעלעך׳ האט ער  .זײ באלד ארונ־
טערגעשאםן.
ם׳איז כראי
צו
באמערקן
א
פאקט ,װאם האט גע־
מאכט גלױוערן אלע ,די װעלכע זענען געשטאנען
דערבײ♦ װען דער זעלבער כריםטיאן איז נישט װײט
פון שפיטאל אויף דרעװנאײםקא  73נעשטאנען און
פון דערװוײטנם גאכגעשאםן' א רויק פארל ,װאם
זענען געגאננען איבערן פעלר אויפזוכן זײערקיני־♦
א־ן יעם זעלבן מאמענט ,װען די צװײ אומגליק־
לעכע מאן אוךפרוי זענען אזוי געגאנגען פאר־
טראכטג מיטי צער און װײטאק ,נישט געפינענריק
זײער קינך האט דער מעררער צו די אומגליקלע־
כע געשאםן און די בײרע ,מאן און פתי זענען
אײגער אויפן צװײטן ארומנעמענדיק זיך אזוי
אומגעפאלן♦
אין דעם זעלבן מאמענט האט דער מאםן־
אין די פערר־װאגאנען זענען אונדזערע נאענטםטע קױשים אפגעש־קט געװארן ק ין
מערדער באמערקט א םטאדע פײגל פליען פונקט
כעלמנא ,אוישװיץ און אין אנדערע גאז־קאמערן.
■ג
.אין דער זעלבער ריכטונג ,ער האט נישט לאנג
עם איז אינטערעםאגט איבערצוגעבן ,װי אזוי די מעררער פון
געטראכט און א ין זאלפ געגעבן און פיר פײגעלעך ,װאם האבן צוזאמען
דער גערמאנישער ראםע האבן זיך אויפגעפירט בעת זײעד גרױזאמער
מ ט די צױײ ױנגע אומשולדיקע מענטשן מיט אײניקע םעקונרן צוריק געלעבט
שחיטה איבער דעם לאחעער ײרנטום.
צוזאמען אין דער זעלבער צײט■ געטױטעט געװארן♦ פאר גארנישט און פאר
די מערדער אונטער דער
אנפידונג
פון
גוט־באקאנטן האנם
װירער גארנישט .די צװײ מענטשן בלויז דערפאך װײל זײ זענען ײדן און די
ביבאװ האבן אלץ געטאן ,כײ װאם מער ײדן צו פארניכטן .אזוי
פײגל פאר רער חוצפה ,װאס זײ האבן געהאט ,אדורכצופליען אין דער זעל־
למשל האט דער פארטרעטער פון ביבאװן ,האנם ריבעך דער אויםנע־
בער צייט ,װען ער שיםט־ײדן ,שפעטעך װען אײניקע ײרישע אררנונגם־מע־
פרעםענער מענטשן־חײה ,לעראומגליק פון ײרישן פאלק ,װאם האט
אויף זײן געװיםן איבער טויזנט טױטע ,דער האט נישט בלויז געשאסן,
נער זענען צוגעטרעטן צום ארט ,אױעקצונעמען די 2טויטע קערפערם ,האנן
נאר אויך געטרעטן מיט די פים .װען דער אומיליקלעכעך דערשאםע־
זײ באמערקט ,אז בײ די צװײ קדושים ליגן פיר דערשאםענע םײגעלעךי
נער ײר איז שױן געלעגן א צעבלוט־קטער האט ער נאך מיט זײנע
ו
פיס נאכנעשטופט.
אט אזוי האט אײםגעזען די שרעקלעכע בלומיקע עװאקואציע ,וזאם
ריכטעך א מענטש ,װאם האט געטויטעט און געלאכט .בעתן
האט אנגעהאלטן 11טרויעריקע טעג ,ײו עם זענען אומגעפומען אויםן ארט,
שיםן געפרעגט דעםגיוםםיריק^ צו עם שמעקט גוט .בארימט זיך ,אז זײן
בעפאר זײ זענעןי אפגעשיקט געװארן קי ן כעלמנא 800ײרן  102קיגדער♦
רעװאלװער האט קײנמאל נישט אויםגעשאםן אומזיםט.
עויאקואירט זענען געװארן איבער צװאנציק טויזנט מאן ,דער גרעםטער טײל
פוקם ,א מענטש ,װאם האט נאר געזוכט צו שיםן פרויען . .זײן
בעםטער פארגעניגן איז געװען ,װען ער האט זיך צוגעריקט הארט צו
פױיען ^ ון ק־גיער♦ ם-ל פרויען האבן זיך נישט געװאלט שײרן מט זייערע
דער פרוי און באפעלנדיק ,קער זיך אום ,און װען די פרוי האט זיך
אומגליקלעכע קינרע און זענען פרײװיל*ק מיט די קינרעי־ מיטגעפארך
אומגעקערט ,א־ז זי מאמענטאל פון אונטן דערשאםן געװארן ,פאלנדיק
זײ האבן אייפן קול ערקלערט ,צוזאמען מיט אונחערע רןינדער װילן מ־ר
אויפן פנים און באגיםנדיק ז־ך מיט בלוט ,און װען די פרוי האט נאך
ארױםגעװיזן םימנים פון לעבן ,איז דער מעררעד װי א העלד ,װי א
אומקומען♦ דערבײ האבן זיך אפנעשפילט הארצרײםגרע םצענעם•
זיגעך געשטאגען איבערן קרבן און אזוי לאנג געװארט ביז דער קרבן
(ע נ ד ע)
זועט זײן לעצטן אטעם או־םהויכן.
קריםטיאן ,א הויכעך אפגעברענטעך דיקער מעררעך שטענדיק
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א פאטא־מאנמאזש פץ װארשעװער אװפשמאנה דער גאנצער געמא איז א 'ינגעה״לט אץ םײער פלאמעו♦

די ״אפציע״ אױ װארשעװער כעטא
״זײ גײען״♦  -מיט די װערטער איז ארײנגעלאפן
צו אונ ז אונחער ״אויםשפירער׳  /ײעמענם אויפגא־
בע סאיז געװען אכטוננ צו געבן צו זײ קומען אן.
״זײ״  -דאם זײנען די ם .ם,־לײט פון דעי באר*מ־
טער רײנחארדטם פארניכטונגם־קאמאנרע ,װאם האט
זײט א חורש צ* יט דורכגעפירט די ליקװירירוננם־
אקציע אינם װארשעװער געטא- ,
 ,1942ד .ה.
דאם איז געװען דעם  22־טן אויגוםט
פונקט ^ז חודש נאכן אנהויב פון דער ערשטער
אקציע אין װארשע ,דעם  22־טן ױלי האבן די דײ־
טשן אנגעהויבן ארויםצופירן פונם װארשעװער געטא
די נישט באשעפטיקטע און ״אומנוצלעכע״ ײדך
זקנים ,קראנקע און ק־ניער  -דאם איז געװעןפאר
די דײטשן אן ״אומנוצלעכער״ עלעמענט ,ײאם האט
נישט געהאט קיץ רעכט צו וװינען אין װארשע.
בעת דער ערשט< ד ליקװױאציע־אקציע פונם
װאשעװער געטא ,האט מען נאך נישט געװוםט
אז די ײרן זײנען באשטימט אויף טויט - ,הגם פון
 %שוין איבערגעגעבן ,אז די
מויל צו מויל האט מען
ארױםגעפירטע ײרן גײען אויף ״שמעלץ״ ,אויף
״זײף״ ,אײף ״גאז״ - ,אבער א געזונט דענקנדי־
קער מוח האט באין_ אײפן נישט געקאנטטופם זײן,
אז די ,װאס טראנן דעם נאמען ״מענטש״ זאלן
פעיק זײן אומצוברענגן מענטשן אויף אזא
אכזרױתידיקן אופן.

װי נאר די ״ארבעט״ מיטן ארויםפירן נישטבא־
שעפטיקטע ,זקנים ,קראנקע און קינדער איז דורך
די דײטשן אפיציעל פארענד־קט געװארן ,האבן זיי
זיך גענומען ארויםצופירן װײטערדיקע גרופעם ,שוין
צװישן רי באשעפטיקטע ,אבער  -לויט זײער אײנ־
זען  -״װײניק פראדוצירבארע״ .אויב צו יענער
צײט זײנען נאך איבערגעבליבען אביםל זקנים און
קינדער ,איז עם נאר אדאנק דעם ,װאם מען האט
זײ גוט אויםבאהאלטן פאר די אויגן פון די דײטשע
תלינים ,פון טאג צו טאג איז דאם אבער געװארן
אלץ שװערער און טאג טעגלעך זײנען צוגעקומען
אלץ נײע און נײע קרבנות,
איז דאך נישט קײן װונדעד ,אז אלע האבן זיך
באמיט צג ז* ין ״נוצלעכע״ און ״פרא־וצירבארע׳/
כדי צו פאילעננערן זײער ״לעבנם־־רעכט״♦ עלף־
און צװעלף־יאריקע מיידעלעך האט מען אנגעטאן
לאנגע קלײרער ,כרי זײ זאלן אויםזען עלטער,
ערנםטער; עלטערע מענטשן האבן זיך געפארבט די
האר אויף שװארץ אדער בלאני״ ,זײ זאלן אויםזען
ױנגער ,אבער די דײטשן מיט זײערע געטרײע
משיתים זײנען װאם א טאג אלץ קליגער געװארן
און זיך געכאפט אויף די דאזיקע המצאות,
אין אונחעי ״שאפ״ האבן זיך געפונען א צענ־
דליק קינרער פון 2ביז 9יאך װעלכע מען האט
לײרער נישט געקאנט צוגעבן קײן עלמערן אויםזען.
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האט מען ז*י געמזזט אױםבאתאלמן אױך שענק
אין •קאסטנם ,אין בא־עלטענישן און איבעררעקן זײ
מיט פאיש ירענע םחירות איער מיט מאנטלען.
וױ נאיװ מיר זײנען דאמאלם געװען ,װען מ*ר האבן
געגלויבט ,אז די דײטשן װעלן אויף דעם זיך נ־שט
כאפן♦ אין דעם פאל איז מען אבעי  .געװען געגליכץ
צו דעם דעיטױנקענעם ,ײאם כאפט זיך אן אין א
שטרוי  -אפשר װעט עי זיך פארט ראטעװען,
לאגיק דעצידירמ נישט אין אזעלכע מאמענטן.
כרי צו זײן גרײט און צו באװײזן אין דער גע־
העריקער צײט אויםצובאהאלטן די קינדעי װי אײך
אלײן נישט לאזן זיך כאפן בײם פוםט און פאםטע־
װען ,האט מען געהאט אויםגעשטעלט א ״װאך און
״אױםשפירער״ *,װאם האבן ,וױ נאר עם האבן זיך
באװיזן דיימשן ,תיכף מוריע געװען װעגן דעי
דראענײיקער געפאר ,אזיי ,אז מען האט באװיזן
אלץ צוצוגרײטן.
װי נאר מיר האבן דערהעיט דאם שרעקפולע
״זײ גײען״ ,האבן מיר זיך אװעקגעשטעלט װער צג
די מאשינען ,דיער צו רי מכשירים און געמאכט
 1דעם אנשטעל אז מיר ארבעטן ,צװישן אלע ארבע־
טער פון אונדזער ״שאפ״ ױיגען געװען סך־הכל 5־ס
קװאליפיצירטע פאכלײט ,די איבעריקע  -כלומי־■
שטע פאכלײט .װעלכע מען האט נאר געװיזן װאם
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אז מ׳ארבעט -

צו טאן ,כרי אפצונארן די דײטשן
אין פאל װען זײ װעלן ארײנפאלן,
די אײגנטימער פון די ״שאפן״ ,האבן ,בײם צו־
נעמען מענטשן צו דער ארבעט ,זיך נושט גערעכנט
מיט די קװאליפיקאציעם פון די צוגענומענע ,נאר
מיט רי פאר טױזנט זלאטעם װאם יערער האט גע־
מוזט אײנצאלן ,כרי צו באקומען א ״לעבנם־קארטע״
אלם־ ארבעטער  .אין א ״שאפ״ ,אזוי װי די  .קױאלי־
פיצירטע ארבעטער האבן םרוב נישט געהאט קײן
געלט ,זײנען זײ טאקע געבליבן חענגען אין דער
לופטן און בײ מאשינען ,װעי״קשטאטן זײנען גע־
שטאנען נישט קײן פאכלײט ,האבן די דײטשן צו־
גענומען אײן טראנספארט ,האט די דירעקציע פון
״שאפ״ ארײנגעקריגן פרישע ״פרײערם״ ,װאם האבן
אײנגעצאלט די פאר טויזנט זלאטעם און געשטעלט
אויף ״מזל״  -אפשר װעט זײ נעלינגען ארדםצו־
ציען דאם ״גרויםע געװינם״ ,ה ״ד די ״; עבנם־
רעכט־קארטע״,
נישט לאנג גערויערט זײנען צו אוניז אין ״שאפ״
אי־ײן 3ם,ם,־אפיציךן מ* ט א צענרל־ק אוקראינישע
פאש־םטן ,װעלכע האבן פארנומען ׳ זײערע ערטער
בײ די ארויםגענג .דער עלטםטער פון די ם ם .־
אפיצירן איז זיך לאנגזאם פארביױעגאנגען פאר די
ארבעטער ,אלע געקוקט גלײך אין די אויגן ארײן,
נישט ארױםרײדנדיק קײן װארט .אין ״שאפ״ האט
געהערשט א טויטע שטילקײט ,בלויז די געדאנקען
זײנען געלאפן װי אין א קאלײראםקאפו אויף װע־
מען װעט איצט פאלן דער גורל ? צי װעט זיך דאם
קינד ,חלילה נישט א ריר טאן אונטער די מאנט־
'לען ?  .צי װעט דער אוקראינער נישט באמערקן די
פאררעכטיקע ערטעי װו עם זײנען פארשטעקט די
קינדער ?  -יעדע רגע האט זיך געצויגן וױ אן
אײביקײט,
פלוצ־ם װערט די שט־לקייט איבערגעריםן .א בײ־
זע ש־כורע שט־ם רופט אייםז ״צי געפינען זיך יא
ביי אײך ײרן ,װאם זײנען נישט באשעפטיקט אין
דעם ״שאפ״?  -קײנער רופט ז־ך נישט אפ— .
״גערענקט״  -ואגט דער ם .ם .־מאן װײטער  -״אויב
מיר װעלן נאכן נאכקאנטראלירן יד ארבעטם־קארטן
פאקן דא כאטש אײן ײר ,װאם נעהערט נישט צו
דעם ״שאפ״ װעלן מ־ר אײך א ל ע אװעקפירן״- .
דער לײטער פון שאפ פארזיכערט ,אז קײן פרעמרע
געפינען זיך נישט דא .די דײטשן קוקן זיך נאכ־
אמאל ארום אויף אלע זײטן און לםיף גיבן זײ א
צײכן די אוקראינעך צו פארלאזן דעם שאפ,
מיר אטעמען לײכטער אפ ,אונחער שמחה דוי־
ערט אבעי נישט לאנג ,װי נאר די אומגעבעטענע
געםט זײנען פארשװונדן פון אונחערע אויגן ,דער־
הערט זיך א שאם ,א געשרײ און װידער א פאי
שאםן ,נאך אײרער איך באװײז צונויפנעמען מײנע
געראנקען ,לויפן צו אונדז ארײן ם ,ם־לײט און א
פאר אוקראינער מיט די ביקםן גרײט צו שיםן און
שרײען אוים *.״אלע ײדן די מינוט ארוים אויפן
הויףן אײן מינוט צײטן״.
עם װערט א שטופעניש א געדראנג ,אײגער לויפט
איבערן צװײטן ,א שיםערײ ,געװײן ,היםטעריע ,גע־
שרײען ,קרעכצן .איבער מענטשן ,א־בער טויטע
קערפערם װערן מיר אלע װי א מאםע מיםט ארוים־
געװארפן אויפן הויף .אײן געדאנק ענבערט מײן
מוחז װאם איז מיטן קינד; צי װעלן אירע נערװן
אויםהאלטן דעם נםױן ?! צי װעט זי גערענקעז,װאם
איך און מײן פרוי האבן איר אנגעזאגטז װאם עם
זאל מיט אוניז נישט געשען ,טאר זי זיך נישט רירן
פון ארט; זי זאל ארוים פון באהעלטעניש׳ ערשט
דאן ,װען זי װעט שוין האבן די פולע זיכערקײט,
אז די דײטשן אױ אוקיאינעי האכן 'פאײלאזט
דעם ״שאפ;׳,

אזוי זעט יעצט אייים ייער אמאליהער גרעםטער ייר ,האנרלם־צענטער אין פװלן ,די נאלעװקעט
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מארשירן צוזאמען ארוים אויפן' גאם ,יארט האט מען
אונדז צונויפגעגאםן מיט אנדערע גרופעם ײדן פון
שכנותדיקע ״שאפך און עס האט זיך אנגעהוינן ײ
םעלעקציע .אלע פרויעןו ױנגע ,צי אלטע  -אן
אויםנאם  -װערן אלם ״אומנוצלעכע״ (צום לעבן)
באלר אװעקגעשטעלט אין א זײט .פון אוניזער
גרופע ציען די ם ,ם,־לײט ארוים די געזינטערע
מענער ,װאם דארפן פארבלײבן און די איבעריקע.
צוזאמען מיט די פרױען און קינרער אױף״שמעלץי ,״,

אויפן הויף האט מען אונרז אויםגעשטעלט צו5
אין א רײ .איך זוך מיט די אויגן מײן פרוי .זי גע־
פינט זיך אין דער ערשטער גרופע פון פארנט. .דער
ם ,ם,־מאן מיט די פארקאטשעטע ארבל ,װי א קײ־
לער אין דער יאטקע ,האט שוין אפגעציילט די
גרופע און מיר רארפן ארויםמארשירן אױף דער
גאם> פלוצים װערט אין מיר אלץ פארגלױוערט,
.פון אונתער שאפ פירט מען ארוים די אויםבא־
האלטענע קינדער צװישן װעלכע איך דערזע אויך
מײן קינד.
װען דער ם .ם,־מאן איז צוגעגאננען צו מיר
װי ם האט זיך שפעטער ארויםגעױיזן ,האט אי־נם אפגעמאםטן מיט זײן פײטש מײן אקםל ־ און מיך
פון די אויםבאהאלטענע קינדער ,װי נאר די דײ־ געהײםן זיך אנשליםן צו דער גרופע װאםי דארף
טשן און אוקראינער האבן פארלאזט דעם ״שאפ״ פארבלײבן ,האב איך זיך צו אים געװענרעט .ער
אייםגערופןן ״מאמעשי מען קאן שײן?״  -דאם זאל מיך לאזן גײן צוזאמען מיט מײן קינרװא.
האט דערהערט אן אוקראינער ,װעלכער האט זיך איז געװען באשטימט צו דער גרופעאויף ״שמעלץי/
אומנעקערט אױםגעשאםן אין דער ריכטונג צו די מםתמא האב איך אננעטראפן אויף א גוטער שט-
קיניער און אװ• ארום זײ ארויםגעצויגן פון באהעל־ מונג בײם ם .םר־מאן ,װײל ער האט ״באװיליקט״
טעניש ,בעת דעם פארפאל -איז אײן קינד דערשאםן מיר צו געבן זײן הםכמה אויף דעם ,איך האב גע־
האט ״מזל,־ .צוזאמען מיט מיין פרוי און קינר און
געװארן אײף טויט.
מיין קינד האט ,רערהערנדיק די שיסערײ ,נישט מיט טויזנטער אנדערע ײרן ,האב איך אנגעהויב•
אויסגעהאלטן פםיכיש און אלײן ארױםגעגאנגען פון דעם מארש צום ״אומשלאגם־פלאץ״ א־ער ריכטי
באהעלטעניש ,און צוזאמען מיט די איבעריקע קינ־ קער געזאגט צום טויטן־פלאץ.
—ס—
ידער ארױםגעפירט געװארן אױפן הויף ,עם איז מיר
געלױגען צו פאר־יניקן זיך מיט מײן קינד און מיר
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פאל 'צ 'יא ' שן

קלונ

דערעפנונג פון
אי־ן לאנדסבערג׳
פון רעבטם אױף לינקם :ד״ר לעא
סראלע ,י־עקב אלײםק ' ,ח "ם טאבא־
קין און ד״ר פײנענבערנ♦

תורהי ועבורה קיבוץ אין םאםנאוױץ (פױלן)•

צולי־ב דעם פארפאל װאם א 'ז פארגעקומען מיט אײניקע מא־
נאמן צוריק מ״ט צװײ װננלעך װאם זײנען פלוצלונג אװעקגעקומען,
א*ז ..אץ לאנדםבערג בעת א דעמאנםטראציע פון די צי־ונ* װגנט
פארהאלטן געװארן א גוװפע װגנטלעכע ױאם עס אװ קעגן זײ
פערפירט געװארן א פראצעם און 6מא׳ האבן באקומען צו
אײניקע מאנאטן ארעםט.
די װעלכע װערן דא געװיזן אויפן בילר זײנען פון רי זעלבע
גרופע  -װאם זײגען בעת דעם פראצעם באפרײט געװארן♦

י

ברית החיל מארשירט צום קבלת־פנים פארן קצין השלטון
מידכי ק״ץ צו זײן אגקומען קײן פערנװאלה
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א גרופע טרומפאלראריםטן אין בערגען־בעלזען,

/

םאנטאזש ־ בילד
פאטא ־
־־*
ז־־ז
לךבוץ נגבה און דדפשענײד בי" דיםםען ,אונטער דער לײטונג פןן מ א ג ע ם
טוקאלאװםקי ,די בללדער װײזן אונרז ,וױ די ייידישע יוגנט איז
שטארק באשעפטיקט בײ דער ארבעט.

דאס ײדיסע רעבן
אין ארץ־יטראל
די אײנצייקע

באךליױע װאם ציט־דך
בײתט און דאמעסעק.

פון

ארץ־־שראל כךץ

'♦

נאך דער ארבעט.
ת גאנצע קאלאגיע אץ עמק װרעאל,
מאנצט דעם נאציאנאלן הורה♦

ת אײלפאבריק ״אטהיר״ אין חיפה♦
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פאלמען בױמער

א גרופע קאװקאזער

אץ דערקאלאניע רישיןרצייין.

י״ידן

װאם

װױנען

אין

דער

קאלאניע

באיר יעקב

תל־אביב .דער הױפמ אײוגאנג צו
רער הערצר גאם.

װיין

ערמער אין
רישון לצױן

דער

קאלאניע

פון דטר םעריט:
ישוכיםי״הפוטל־המזרחי

די אלטע שטאט ירושלים מיט אירע אלטע געהײמע מויערן♦

 4 ,־־

די ראטש־לר שולע אין ירושלים,
; ■ ■■

די אלטע שטאט חברון ,געזען פון דער װײטנם,
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װיםט איז געװען ריי געגנט פון דיי חברונער בערגי און
פעלזיק אװ איר באין♦ פיל האבן געצוױיפלמ אץ דער מעג־
לעבק־יט אויפצושטעלן א קיבוץ אויף א אונפרוכטבארן בערגיקן
*געבימ און נאך לאנגע װיכוכים האט מען דאך באשלאםן צו
באועצן דעם װיםטן שטח פון די חברוגער בערג און אײפבויען
דארט א י־שוב פון רעליגיעזע חלוצ־ם,
צװי־ אונגעלונגענע פרװון זײנען שוין פריער געמאכט גע־
װארן צו באזעצן רעם איט .אין די יארן 6צ־  29איז דא געװען
יאר 1934איז
א פיױואטעי ײרישער ־שוב  -מגדל־ערר♦ א־ן
װירער געמאכט געװארן א פיױו צו גרינרן א ײרישן פונקט,
אבער אין יאר 1937האט ער אויפגעהערט צו עקזיקטירן און
בױ 1943איז דאם ארט פאיבליבן װיםט און או־באזעםן♦ ניםן
תש״ג איז צום דריטן מאל נעלײגט געװארן דער י 6ור צו א
גי־עם ײשוב דויך קבוצת ״אברהם״ ,חברים פון הפועל־המזרחי♦
.דער קאלאניזאטאיישער אקט האט ארויםגערופן גרוים
יאױפמערקזאמקײט אין לאני ,דאס איז געװען דעי עישטער
ײ־ישער פוגהט צו דרום זײט פון ירושלים; װאם האט אנגעהויבן
באזעצן א־ינעם פון די שענםטע נעגנטן אין לאנד ,װאם איז
אוגת אויך זײער טײער צוליב זײן היםטארישע פארנאנגענהײט,
 21ק״מ פון ײרושלים אייפן .װעג קײן חברון פ־רט  -א זײ־
טיקער שאםי־ צום גרין באפלאנצטן בערגל אויף װעלכן כפר
עצײן האט זיך באזעצט ,פון בערגל אנטפלעקן זיך די װיסטע
אומיאװאקםענע און אומכאזעםענע בערג ,רי שטורמישע רעגנם
האבן איאפגעשװענקט פון  -זײ ראס ערה בוימעכ און פלאנצן
זײ-נען אי־סגעריםן געײארן און ציגן־האבן אפגעגעסן דאם וראז.
נאי קלײנע קוים מערקבארע פעלאכ־שע דערפער געפינען זיך
אין רער געגנט װאם באשעפטיהן ז־ך מיט טרויבן צוכט און
פאשען דארט זײערע םטאדעם ,כפר עצױן האט געהאט די
אױפגאבע צו פארװאנדלען פעלזן אין פרוכטבארן ״באדן ,אייס־
שטײנעין דעם גאנצן ײרישן שטח און אויפשטעלן פון די שטײ־
נער װענט און טרעפ װאם זאלן מער ניט לאזן אפשװענקן רי
ערי פון די בערג און אויפשטעלן א לאנרוױרטשאפטלעכן
א נטענםױון משק .זואס זאל ז־ך באזירן אייף פלאנצך פאשע,
היגער־צוכט א ,אנ- ,
זײנען פארבײ זײט זײ זײנען־ ארויף
רר־ײ יאר
אויף די בערג פון חברון ,כרי צו פארװאנדלען די
װיםטע בעיג אין א בליענריקן יש׳וב ,צו באנײען דאם לעבן פון
אונדזער י מםורה און צו צוגעבן א רינגעלע צו רער ק־ימ
פון תרות,,,
מ־ט פיל מי און אנשטרענגונג אױ זײ נעלונגען אייפצו־
ויעקן ראם ארט פון זײן אײביקן שלאף; מיט מם־רת נפשידיקער
עקשינות האבן ז־י געפלאנצט יזנגע ב־ימער אויף דער שטײ־
נערריקער אלמעי ערר אװ װײט פון א ײרישן יישוב אנגעצינדן
א פונק פוןי קדושה ״ און װען דו גײםט א־ורך צװישן רי צעלטן
אין די נײע שטײנערנע געבײרעם מורמלםט דו פון זיך אלײן:
״מה טובו אוהליך יעקב״.

דאם איז רער בארג גריזים אױף רעם באיג פ־רן רי שימרונים
אתרך רעם קרבן פםח

אן אלעי גאם אץ די קאלאניע פתח תקוה.

די אח־ העם גאם אץ תל־אביב.

י| *י־י־ו 4סזײ וו״ -ו .
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די רעאל־ייפולע אין רער קאלאגיע פתח־תקוה

די אלטע היםטארישע שםאמ מבר״ה

יאס זאכט

םיזאל זיך נוקם זײן אין דעם

י^

פאיגא־

םענעם בלוט.
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רער נירענבערגער פראצעם איז די
גרעסטע טראגעדיע פאר אונדז .די
גרעסטע װעלט־פארברעכעי װערן גע־
משפט מיט העפליכקײט אבער װי אזוי
זײ רי משפטער באציען זיך צו היט־
לערם קיבגית קאנען צײגן אײערע
צו12
קלײנע צימערן ,װו א־ר װוינט
מאץ מיר ז־ינען א פאלק פון יתומימ.

מיר װעק בו־ען פאר זיך א גײ לעבן
אין א ײדיש לאני מימ א ייירישן מח.
דער ערשטער יסוד םון קיום איז נאר
לאני ,דער בונר האט געפרײריקט
די אונמעגלעכקײט פון גײן פזן דער
שטאט אין דארף .די מעאריע האט
זיך ארויםנעװיזן פאלש אויפן ארץ־יש־
ראל־באק .מיר יהאפן גענומען בויען
ראם לאנדי די א״נרוםטריע אוןקולמור,
רי העפרעא־שע שפראך ,װאם האט
אונח צעמענטירט פון די נביאים ביז
הי־גט האט װירער אויפגעלעבט ,ם א־ז
נאך נישט געקומען דער געבאט פון
די נביאים װענן אתרית הימ־ם .די
װעלט איז געװעזן גלײכנילטיק און
פארטעמפט װען מען האט פארטיליקט
רי 6מי  .יאן ײדן .מיר האבן אין א״י
נעשאפן א נײעם באגריךזהקיל קול

ײססס,סס 6ײדן אין ארץ ־ ישיאל
װעלן פריער נישט רוען כל זמן אלע
ײרן װעלן נישט װערן בירגער פון א
א־נאפהענגיק ארץ־ישראל ,אמת איז
 עם איז נאך א ־לאנגער און שױע־רער װעג ,װעלכער פאיערט פיל קר־
בנות אבער מיר וועלן מיט שמחה
ברענגן די קיבנות ,דאם ארץ־ישראל־
והירים יײ יעקב .יד זעלבםטשוץ האט
ײרנטום איז אן אנרער ײרנטום װי אין
גלות ,מיט א שטארקן כיח און פיל באװיזך אז די הענד װאם בויען מוזן
זיך אויך באשיצן.
גרעםערע באדײטוננ.
׳ײרן אין ארץ־ישראל און פון אמע־
ריקאנער און ענגלישן ײדנטום .מיר
ױעלן נישט רוען כל זמן אלע ײרן
ײעלן נישט װערן בירגער פון אן אונ־
אפהענג־ק ארץ־־שראי .םיאיז נאך א
לאנגער און שװערער װעג ,װעלכער
פאדערט פיל קרבנות ,אבער מיר װעין
מיט שמחה ברענגן די קרבנות,
טייערע שװעםטער און ברירערן
אין די לעצטע טעג האב א־ך בא־
זוכט פיל לאגערן אין דער ענגלישער
און אמעריקאנישער זאנע; איבעראל
האב איך באגעגנט אונענדלעכן צעך
כעם .שאנדע װי אויך ײדישן שטאלץ
און האפנונג — טיפע אויםררוקן פוץ
דער גרעםטער מענטשלעכער טראגעד־
יע און שפורן פון העראיזם בײם רעשט
פון י־שראל .קיין אײנציק פאלק אזיף
דער װעלט ,נישט די דײטשן ,נישט די
ענגלענדעך נישט די אמעריקאנער
קאנען יעצט שטײן מיט אן אויפגע־
הויבענעם קאפ לגבי דעם ,װאם איז
מיט אונדז אפגעטועןי געװארן ,אויך
דער פארברעכן ,װעלכן מען באנײט
הײנט לגבי אײך װעט בלײבן אן אײ־
ביקער פלעק אין דער מענטשלעכער
געשיכטע .ם׳איז א שאגדע פאר דעם
ציװיליזירט ענגלאנך צו האלטן אײך
הײנט ,נאך דער באפרײונג ,אין אזעל־
אומשטענדן,
אלע י־רן אויף דער װעלט ,האט
געקאנט מרעפן דאם אומגליק ,ײאם
האט געטראפן די ײרן פון פוילן ,הא־
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לאנד און אניערע לענדער ,ם׳געפונט
זיך נ־שט קײנער װאם וזעט פארזיכערן,
אז אויך אין אמעריקע װעט דאם נישט
געשעען♦ מיר קאנען נישט אױפלעין
די מיליאנען פארפײניקטע ײדן ,מיר
דארפן אבער זעען אז דאם אומגליק
זאל זיך מער נישט איבערחזר׳ן .װעיי
װאלט מיט 20יאר צוריק געג/לערט
װענן אזא גרוים אומגליק? און דאך
האט עס אונדז געטראפן הגם היטלער
האט דערקלערט קריג פוילן ,טשעכן,
אמעריקע ,ענגלאנך רוםלאנד און גע־
פײניקט אלע פעלקער אין אײראפע,
פארװאם איז דאם געשעען נאר מיט
אונדז? מיר מוזן פארשטײן דעם פאר־
װאם ,װײל נאר דאמאלס װעלן מ־ר
זעען ,אז א גרויסע ט־יל פון דער
שולר ליגט אױף אונח און מר װעלן
געצװונגען זײן צו טוען אלץ ,בכדי
דאם זאל מער נישט פארקומען ,די
װיכטיקםטע םיבה פון אונדזער אומ־
גליק א־ז געױעזן דאם ,ײאם מיר זײ־
נען אן א לאנך אן א שטאט ,מיר
זײנען געװעזן הפקר און דאריבער
האט מען אונדז פראנק און פרײ גע־
שאכטז .מיר האבן נישט הײנט װער

מיר טארן זיך נ־שט פארלאזן אויף
אנרערע .היטלער איז נאר אײן אקט
אפשר דער גרויזאמםטער אין אוניזער
טראגעדיע .די גוים זײנען זײער גוט
אבער נ§ור פאר זיך כל זמן מיר לעבן
פון אנרעיע זײנען מיר נישט זיכער
מיט אונדזער לאגע ,די ארץ־־שראל־
דיקע ײרן האבן געשאפן א נײעם גע־
דאנק  -די אמונה אין זיך זעלבסט,

טשעמבערלען האט געברענגט א
פאפירל ,אז היטלער װיל לעבן בשלום
מיט ענגלאנר ,און האט רעימיט מק־
ר־ב געװעזן טשעכי ,עםטײיך או,
אוניז .און פאר אונדז האבן זײ צו־
געגרײט נאך א מתנה  -רעם ־־ װײם־
בוך מיר האבן נישט געפאלגט די
װיםנשאפט און װעלן אויך נ־שט פאל־
גן ךי געזעצן פינם װײםךבוך .די ײדן
פנן ארץ־ישראל װעלן אפשאפן ד$ג
יױים־בוך . ,דער ישוב װעט פאר אײך
עפענען די ט־יערן פוך איץ־־שראל
און ברעכן רי נעזעצן פין שװאיצן
פאפיר .די ײרן פון ארץ־ישראל  -האבן
פארװאנילען
יעם כיח און װילן
ארץ ־ ישראל אין א ײריש לאני
און שטאט.

| אין 4״טן נומער ״ײרישע בילרער״ װעט װערן געגעבן אן |
| | אפהאנרלונג פון ־י לעבנגעבליבעגע ײרישע שרײבער ,דיכטער |
פוילן1
§ | און פיאזא קער פון אמאליקן גרויםן ײרישן קיבוץ אין

זרובבל
פירער פון די לינקע פועלי־צױן־באװעגונג .אנאלי־
זירט דעם היםטארישן כאראקטער פון איצטיקן גע־
ראנגל צײישן דעם■ בריטישן אימפעריאליזם און
ײרישו ישוב אין ארץ־ישראל.
זרובבל זאגטי אז ךער קאמף מוז זײן א קאמף
פון גאנצן ײרישן פאלק ,אויב ראם פאלק וױל  .עק־
זיםטירן אין האבן א צוקונפט .מוזן אלע שיכטן פון
פאלק אנטײלנעמען אין דדםביאיישן אויפביי פון
ארץ־ישיאל.
העכער 5ח׳־שים האלט אן רער פארשארפ־
״טער געראננל פון ישוב אין ארץ־ישראל קעגן די
אומגעהױערע ביטערע אנגר פן פון די חײלות פוי
רער בריטישער לײבאר־רעגירונג און עם איז גאר־
נישט אזוי לײכט פאראויםצוזען װען דער דאזיקער
אומגליקלעכער טראגישער פארמעםט װעט זיך
פארענריקן.
 ,דער געראנגל האט ארויםגערופץ דעם טיפסטן
אינטערעם ניט נאר בײ די ײרישע מאםן פון  .דער
גארער װעלט; ם ױעט נישט זײן איבערטריבן די
באהױפטונג ,אי טראץ די צוגעשפיצטע קאנפליקטן
און מיט אײפרײם״שטאף אנגעלאדענע דערשיינונ־
גען אין דער אינטערנאציאנ^ לער פאליטיק ,פאר־
לירן גישט די געשעענישן אין ארץ־ישראל פון
זײער אקטואליטעט די גאנצע ציימ ,און זײ פאר־
נעמען נאר ביז איצט דעם אויבענאן אין דער פרעםע.
און דאך מוז מען צוגעבן ,אז די ם־בות פון
אט דער פארשארפטער פארם פונם איצטיקן קאמף
זײנען נישט אזוי פאפולער בײ דעם ברײטערן עולם,
און די גרויםע מערהײט קװעטשט עד הױם מיט די
פלײצעס ,נישט װיםנייק ,זואס אזוינם האט ״פלו־
צ־ם״ פאםירט ,און א בײזע קאץ זאל 'דורכלויפן
צװישן רי נעכטיקע פרײנט .װאם האבן אין לאננע
יארן פארן קריג ,און דער עיקרבעתן קריג מיט־
געארבעט ,װי םהאט זיךי געקאנט דוכטן .אין
פולער הארמאניע.
אויך די עצם געשעענישן זײנען אנדערע ,װי
מען איז געװען צונעװוינט צו זען אין ארץ־ישראל
אין משך פץ א םך יאק /אנומעלטן זײנען געװען
אזוי גערופענע ״בלוטיקע געשעענישך ,װאם מהאט
״אויף אייםנװײניג״ געװוםט ,אז ראם קעמפן ארא־
בישע מאםן קענן דער ״צױניםטישער .אינװאזיע״.
װעלכע שטעלט כלומרשט אין געפאר ןײער עק־
זיםטענץ און פרײע אנטױיקלונג ,עם זײנען געװען
גענוג םאציאליםטישע פובליציםטן און פאליטיקער
אפילו צװישן ײרן גופא ,ױאם האבן ״פארשטאנען
די לאגע״ פון די אי אבער און בפירוש ' 'בארעכטיגט
זײער גרימצארן און -יאפילו ברוטאלע אטאקעם אױף
דער ײיישער באפעלקערונג ,הגם זײ האט װײ גע־
טאן פארן אומשולדיק פארגאםענעם ײרישן בלוט.
זײ האבן געזוכט א טרײםט ,א שטיקל נחמה אין
רער זיכערקײט אז' איצט כאטש װעלן קומען צום
שכל די מאםן ,װאם האבן .זיך געלאזט פארנארן
פון דער ״צייניםטישער אוטאפיע׳  /און זײ װעלן
ױאס  -גיכער אנטלױפן פון פײערשפי -עי־יקן װולקאן״
היינט־צו־טאג  .פאלט ק ינעם נישט אײן צו
זען אינם איצט קן ועראנגל עפעם װאם ענלעכעס
צו די ״נעשעענישןײ פון אמאל ,אויך  .די באצױנג
־צו אים איז אין תוך ,פון גרונט אוים אן אניערע
װי דאן״ אפילו קעגנער באציען זיך פאזיטױו צו
דער האלטונג פון ישוב ,אפלארירן רעם געראנגל,
און פיל פון זײ זײנען גרײט בײ יעדער געלעונ־

הײט אױםרריקן זײער םאליראריטעט אין די װיכ־
טיקסטע פאדערונגען .פאר װעלכע עם גײט אן דער
קאמף.
ם װערט פאר אלעמען קלאר ביםלעכװײז ,אז
עם שפילט ז־ך אפ אין ארץ־ישראל א טראגישעי
קאפיטל פון א געשיכטלעכץ פראצעם אינם לעבן
םון א פאלק ,װאם װערט זיך מיט די לעצטע כחות
פאר זײן װײטערן קױם און גירל אלם פאלק ,ס)איז
נ־שט קײן צוזאמענשטוים פון דער בריטישער אימ״
פעריע מיט טעראריםטישע גרופי ,אדער מיט יח-
דים ,װאם ױערן נישט קאנטראלירט פון קיין שום
אחרױתײקע קערפערשאפטן .ם*איז א פארביטער־
טער אנטשײרענער טראג־שער קאמף אױף לעבן
און אויף טוימ צװישן דער פאליטיק פון בריטישן
אימפעריאליזם אויפן נאנטן מזרח און  -דעם אױאנ־
וארר פון ײרישן פאלק ,װאם זוכט אויפצוריכטן אין
ארץ־ישראל די נארמאלע בא־יננונגען פאר אונד־
זער פראדוקטיװן שאפנדיקן קאלעקטױון נאצ אנאלן
לעבןי
נ־שט אלע קאנען באנעמען פון װאנען עם
שטאמט דער כעם פון דער בריטישער רעגירונג
גראד אויף דעם ײרישן ישוב אץ ארץ־ישראל ,װאם
האט גרײליך אין די נאר־װאם אױרכיעגאנגענע
מלחמה־יארן ארויםגעװיזן אזוי פ ל טרײשאפט און
געגעבן ממשיתדיקע הילף עננלאנר און אלע אלי־
אירטע אין זײער קײג קעגן היטלערן .ם׳איז נשט
צו באנעמען די ברוטאלע האנדלונג פון רער ברי־
טישער רעגירונג גראד קעגן רי ארבעמעד־ישובים
נאך דעם ,װי די לײבאר־פארטײ האט אין משך
פון יארן ביי יערעד געלעגנהייט רעמאנםטרירט און
באטאנט אירע טיפע םימפאטיעם פאר דעם װערק
פון_ דער יירישעי־ ארבקטערשאפט אין ארץ־ישראל
און באװונרערט זײן פראגרעםױון כא״אקטער און
װערט אײך פאר רעי־ אינטערנאציאנאלער■ ארבע־
טערשאפט.
אין די איצטיקע האנדלונג פון דער פאלעס־
טינער אדמיניםטראציע פון רעם מיליטער אין נא־
מען פון רער לײבאר־רעגירונג די נאטירלעכע לי־
ניע פון דער פאליטיק פון א רעגירונג ,װאס איז
געמײלט געװארן אײף א םאציאל םט שער פלאט־
פארמע און בפירוש מיט די םאציאליםטישע לאזונגען
באזיגט דעם פאפולערן מלחמה־פירער ,טשערטשיל,
װעמען מען האט ניט געװאלט אנטרויען די רעגו־
לירונג פון די פראבלעמען אין צײט פון שלום ? אױ
רער קאמף צװישן די
טאקע א מ ו ז אט
ײדן און ענגלאנר ,װעלכער באקומט אלץ מער רעם
טעם פון אן אנטיםעמיטישער נאצישער אטאקע
מצר פארהיטלעריזירטע בײט־שע זעלנער קעגן דעם
פרירלעכן ארבעטנריקן ארץ־ישראל?
איער אפשר האט זיך פלוצים געענדערט די
אײנשטעלונג פון ישוב און ער האט אױפגעהויבן
דעם שײערר פון קריג ,פארמעסטנדיק זיך קענן
דעם מעכטיקן בריטישן לײב ,כרי צו באשטײן אויף
פאדערונגען און פרעטענזיעם ,װעגן װעלכע דער
צױניזם האט קײנמאל קײן פיפם נישט געגענן? ׳׳-
און לםוף װעקט א חשר רער פאקט ,װאס
יער ישוב קעמפט פאר זאכן ,װאס זיינען אין פלוג
ניט שײך צו אים אלײן ,מיקאן אפילו זאגן ,אז זי,
זײנץן אין עיכך שײך צו -די יירן ,װאם זײנען נישט
אין לאנ־ ,גאר קלאפן ערשט אין די טױערן ,מען
זאל זײ

אהיןארײנלאון .טא פארװאם

איז

בלויז

דער ישוב אנגאזשירט אין אט דעם קאמף? דער
געראגנל איז צוגעשפיצט צו אײן פאדערונגז עפנען
די טויערן פון ארץ־ שראל פאר אומבאגרענעצטער
ײדישער אײנױאנרערונג .איז ער דאך אויםן נישט
רי שוין פאראנענע ײדן ,די אײנגעװארצלטע ,נאר

#
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האט א*ן זי־נען די נײע איעװאנדערןננ ,די אױם־
געװארצלטע ײדן ,װעלכע וױלן ערשט קזמען .םיאיז
רי פראגע װעגן עליה ,װעגן ארײנלאזן אץ ארץ־
ישראל הונדערטער טויזגטער אנטרו -נענע אזן גע־
ראטעװעטע פון אשװיענטשים און טרעגלינקע .פון
רי ,װאם שמאכטן און מאטערן זיך אין די לאגערן
' ׳
אין דײטשלאנד און איטאליע,
מײנט עם בלויז א קאמף פאר ראטעװען די
שארית הפליטה?
וזער איז זיי אט די שארית הפליטה? נאר
יענע ,װאם זיינען אלײן געװען אין מײראנעק און
אין די װעלדער? זאל זיך ' דער ישוב באנוגענען
מיט די סס 1טויזנט ײרן ,פאר װעלכע עם האלט
כםרר אין אינטערװענירן דער פרעזירענט טרומאן,
אן שום פעולה און רעזולטאט? אבער דער ישוב
דערקלערט אויםדריקליך ,קעגן בעװינם און אטלים
באהױפטונג ,אז די מויערן פון ארץ־ישראל דארפן '
זײן אפן פאר אלע ײרן ,פאר יערן ײרי פון װאנעז
ער זאל נישט קומען און נ,ץ װאנען ער זאל נישגי
שטאמען ,קוים װיל ער און האט חשק זיך צו בא
זעצן אין ארץ־ישראל יאון אקמיװ ז־ך באטײליק
אינם אויפבויען די ײרישע נאציאנאלע הײם .דעי
ועראנגל פון ישוב איז נישט פאר זיך ,פאר זײמ
באקװעמלעכקײטן ,אויך נישט בלויז פאר די לאגעו
אײנװוינער ,װעלכע־ װילן זיך נישט אומקערן■ אין ד
אלטע הייימען .אין פוילן ,אונגארן ,מיט בלוט או
מיט פײער װעימ אונטערגעשטראכן ,אז רער גע
ראננל איז אויםן רי אויפריכטונג פון א היים פאו
י-עם ה ימלאזן פאלק ,װאס זיינע טײלן זײנען צע־
זײט און צעשפרײט איבעי אלע לעניער ,אין ם*א•
געקומען די צײט זיי זאלן אין געמײמאמער אג־
שטרעננונג לײזן אײנמאל פאר אלע  .מאל דאנ
פראבלעם פון נאציאנאלער הײמל** זיקײט או
עקהטעריטאױאלקײט.
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אס דיטע עם

א שפאנאלישער ײד

איין

מאלאקא לערנט א בלאט נמרה

א גרופע וױיםע ײק אין צענםראל כינא ,דאם בץ לד א*ז צוגע
שיקט געװארן פון באקאנטן געזעלשאפטלעכן טןער אין
פראנקרײך ד״ר וױראױעםקי

־ ײרישע חענדלעי א -ן בוכארא ראס בילר אױ צזגעשיקט געװארן
פון משה וױיםליץ
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ױ אלטע םינאגאגע אין אלעפא לױט נרעץ היםטארישע אױס
פארשונגען ' ,שטײט שוין די שיל ססנ) יאר♦ נאך גוט
װאם הימלןןר האם רארטן נישמ ךערגרײכט,
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שול םון ד״ שװארצע לידן

אץ קאכץ

ײרן םון

די ערשטע ײרישע שול אין םאלאניקי,
װארן מ* ם 8הונרערט יאר צוריק

ױאם את

מעראן .דיי דד" ,ױינען ׳אזי־יירע ,א
װאם תפן צו הי&ן דעם שבת

געבוים גע1־

די באייממע שושן ןםאמםאן) םינאגאגע אין באמבײ.

זון

און א אייניקל

דאס באל״במע הארציפע פארל
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בלומענפעלד.

מרדכי סראשניץ

י.

טורקאװ  -דיאנא

פארהאן נעמען װעלכע זײנען געװארן םימבאלן,
צו זײ געהערן אן שום םפק אויך ןאנאם טורקאװ
און דיאנא בלומענפעלך װעלכע םימבאליזירן מיט
זײערע נעמען די הויכע מײםטערשאפט און קונםמ
פון ײרישן טעאמער .מימ װיפיל זײ האבן בארײ־
כעדמ אונדזער טעאמער .װיפיל הערלעכע ביגע
געשמאלטן זײנען דורך זײ געשאפן געװארן ,װעלכע
זײנען פארבליבן א װיכמיקער בײשמײער צו דער
קינסטלערישער אויםפירונג און אנטװיקלונג פון
דעם ײדישן מעאמער?
אזוי איז עם געװען פאר דער מלחמה ,אזוי איז
עם אויך הײנמ .װען די בײרע ײ ישע קינםטלער
זײנען אויף זײער װאנדער־װעג מימ דער שארית
הפלימה געקומען צו אוניז נימ נאר מיט זײער אל־
מער מראדיציע פון ״װעמעראנעך נור אויך װי
״ױנגע״ ארײנגיםנריק פריש בלומ אין די פארגלי־
װערטע איערן פון ײרישן מעאמער װעלכער הױבמ
אן קומען צו זיך נאכן שרעקלעכן חורבן.

בלומטנפטלד צו זײטר טולה זײן הײן א־־י
הערםמו בילמ װי עם שרײען די פילע קבר־ם אייף
דער געשעניעמער ערר .זעםמו װי מען פ־רמ זײ די
אלטע גרויע זײרעס און באבעם ,די ײ־ישע עופה־
לעך בײ די ברוםמן פון מאמעס .הערםמו זײער
געװײן און זײער לעצטן וי־ו רוף צום הימל פון
װעלכן עם קומט נימ קײן ה־לף .א ציטער בא־
הערשמ ריך בײם אנבליק פון רי גרויל ביליער
דאם בלומ אין דײנע א־ערן װערמ פארקילמ דאם ־
קלאפן פון דײן הארץ אפיעשמעלמ .עם װערמ ריר
עגג דער ארום און װען מורקאװ ענדיקמ װילמ זיך
דיר אויםשרײען הויך ,אזוי הויך ,אז די פארשאל־
מענע װעלט זאל אויפצימערן - ,נקמהן *
עם זײנען רא אזעלכע װעלכע װילן פארגעםן
דעם שזירערלעכן נעכמן .מיט אייזערנע צװאנגן
ארויםרײםן פון זכרון אלץ װאם קען דערמאנען
װעגןידעם ,אגמלויפן פון רעם אײגעגעם גורל־שאמןי

ײדיש װארמ אץ ײריש ליר ,ײרישער מרויער און
ייר .פרײר ,ײרישער קרעכץ און ײרישער װיץ .אלץ
װאם ראם פאלק האמ פארפ* קםירט פון זײן מאר־
מירער געשיכמע ,װערט דורך די בײרע יקינםטלער
געמראגן צװישן פא  .ק ,װעקמ אים אויף פון זײן
שלאך ,מונמערמ אים אין זײנע שװערע י טעג ,װא־־י
רעמט אים אין זיין גלױוער ,צינרמ אן במתין אין
הערצער פון פאריאושטע,

און מוחל זײענדיק דער װילדער חיה .זוכן הײנמ
פרײר און געגום בײ איר און װי אמוכיח קוממ
מורקאװ און מימ די פלאמיקע אין פיין געבײרענע
פערזן פון ז .םעגאלאװימש דערמאנט ער ,אז פון
דעם אײגענעם בללמיקן גורלי קען מען נימ אנמ־
לויפן אז ״אין יעדער װוילטאג און אזיף צו להכעים,
װעל איך ארויםרופן אין ז־נען די אויםגעשאכמענע
משפחות״ ס .םענאלאװימש ״נישטא׳.),

יאנאם מורקאװ און ריאנא בלומענפעלר מראגן
אין זיך און מימ זיך דעם גאנצן שוירער פון אונ־
דזער לעצמן פאלקם־אומגליק ,װעלכעי זײ אלײן איז
אויםגעקומען אין די שוירערלעכע באדיננונגען אי־
בערצולעבן פון װארשעװער געמא אין װעלכן זײ
האבן אין די פײנלעכםמע מענ מיט זײער טאלאנמ
געמומיקמ און געטרײםמ ,און פון די באריקארן פון
געטא־אויפשמאגך האבן זײ צו אונרז געבראכמ
דעם לעצטן גםיםה אויםגעשרײ םון אונחערעפאר־
פײניקמע מאמעם און מאמעם ,שװעםטער און ברי־
דער  -נקמה! און װען יאנאם מורקאװ מרעט ארויפ
אין דעם ליד פון ל ,שניײערמאן ״קברים שרײען״

עם שרײען צו ריר די שיך פון קלײנינקן קינד.
זײ בונמעװען דיר אײף ,בײלן דײנע פויםמן גרײמע
צו דעישמיקן דער בײזער װעלט ,װעלטהענדלערין
װעלכע האמ שמיל געמאכט אין אײראפא אן ײדן
אן בונטארן און אויך אן די יאנאװער קופערשמירן
און די קרעמערלאך מזיקים ױאם פלעגן ציען פון
א גרויפ יניקה( ,ז ,םעגאלאװיטש נישמא)
 .דיאנא בלומענפעלר פירט דיך אװעק צוריק צו
יעם אלמן ײרישן שמעמל מיט אלע אירע פאר־
שױונדענע טיפן ,עם לעפן אויף בילדער פון ״אמאל״

װען ײדיש/לעבן איז געפלאםן מיט זײן נארמאלן
שמײגער .צארמע געפילן װי שמ לע מוזיק מענער
רינגלען דיך -ארום .ציען דיך ארײן אין קרײז פון
פאםירונגען און איבערלעבענישן און ם־איז גימ קײן
װוג  -ער װאם דיר װערט אזוי גאגמ דעי ״נורל״ פון
אין שנײרערל ,פארליבמע מײרל ,םיי פון אביהמל
מאראװיבער ,אדער פון דעם נעזונמן האיעפאשניק
בערל דעם שמיר ,דערקעגםמ אין זײ דײן אומגע־
קומעגע משפחה ,דיינע נאענםטע װעלכע װעלן שוין
קײנמאל מער נימ צוריק קומען צו ריר ,אזוי װי
דער קלײנעי שמװלערל פון געמא װעמ שוין מער
ניט צוריק קומען צו זײן מאמען װעלכע װארט אויף
דעם שמיקעל ברויט פון אים ,אין דיאגא בלומענ־
פעלר לעבמ אײף ״י־ײן דארינקע מאמע פון פוילך
פון לימע ,איער אוגגאק ,װעלכע האמ ,אין די
לעצטע מיגוטן אײרער די מעררערישע קויל האמ
איר לעבן אונמערגעשגימן ,געמראכמ גיט װעגן זיך
נאר װענן דיר ,איר קיגד ,װעלכער* ראנגלט זיך
מיטן בלומיקן גורל און אין איר לעצט לעכנם־
הו־ך איז געלעגן א ברכה פאר דיר .װינציג האבן
מיר הײנמ ײרישע בינע קינםטלער אבער קינםט־
לער פון אזא מדרגה װי יאנאם טורקאװ און דיאנא
בלומעגפעלר זײנען ^ייי אוגת פארבליבן ,בלויז
געצעלמע יחידים און דערפאר זײגען זײ בײ אוגדז
נאך קז־יערער װי געװען .אװף די גרויםע קינםמלער
װארט יאס ײרישע לאנד .די שארית הפלימה
ײינמשמ זײר אז דארט זאלן זײ זײן צװישן יי אק־
מיװםטע בויער פון דעם ײרישן טעאמער .אין דער
אלמער נאציאנאלער פאלקם־שפראך צאחכם לשלום
וב^ אכם לשלום ,להתראת בארצנו♦
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״ארם״ בײ ײ
די דורות־לאנגע דיםקרימינאצ ע־פאליטיק ,װאם איז געפירט געװארן
*

לגבי

דער

ײרישער

באפעלקערונג

דורך

כמעט

אלע

רעגירונגען ,

װי

נאר

; ם

איז געװען א ײרישער ישוב האט געמוזט לײגן איר חיתם א*יף -דער געש־
טאלטונג פון דער עקאנאמישער םטרוקטןר פון דעם ײרישן פאלק ,זײענייק
פשוט געשמירט אין קייטן פון פארשקלאפונג ,אונמעררריקונג און פאראכטונגל
ז־ינען ײרן אץ משך פץ א סך יארהוגדערטער געװען געצװונגען צו באשעפ־
ט קן זיך ט־ט ליכװע ש־נקער-י און האניל .אניערע פראפעםיעם זײנען פאר
זײ געװען הערמעטיש געשלאםן,
מימן געמרט פון די
ליבעראלע
אירעען
א־ן א־יראפע האבן זיך אויך
אנגעהויבן צו הערן שטימען פאר דער ײרישער גלײכבארעכטיקונג .די ערשטע
פארקעמפץר פאר ײרישע רעכט האבן אבער פארשטאנען ,אז בכדי רי גלײכ־
פארעכטיקוננ זאל נישט בלײבן' לךין פוםטע פיאזע מוז פארקומען די פרא־
מקטיװיזאציע פון דער ײרישער באפעלקעמנג,
ם איז קלאר געװען אז אזוי לאנג ,װי פון דער ײרישער זײט װעט נישט
ארױםגעוױזן װערן קײן געהעריקע פארשמענדיקונג פאר דער אידעע פון פרא־
דוקטױויזאציע וועט זי זיך באין איפן נ־שט אײנגעבן.
אץ מערב־אײראפע האט זיך אזא פראצעם באמערקט מ־ט עטלעכע
צענרליק ־אר צוריק .אונטערן אײנפלום פון די אי־עען פון דער פראנצױױ־
שער רעװאלוציע און דער עמאנציפאציע פון די ײרן . ,איז אין יאר 1819גע־
שאפן געװארן אין דײטשלאנד דער ״פארבאנד פו ,ײדישער קולטור״ ,װאם
האט צװישן אניערע געהאט פאראציל צו פארשפרייטןהאנטװערקערײ צװישן
' ײרן .דא איז רי דאזיקע אירעע ארױם פון רי ײרן און דעריבער האט זי
שוין געהאט מער אױםזיכטן אױף רערפאלג.
דאם ,װאם איז ביז איצט געזאגט געװארן קאן באטראכט װערן װי אן
ערשטער פמװ צו שאםן א באװעגונג פון פראדוקטױויזאציע פץ די ײרישע
מאםן ,װאם פארקערפערט הײנט צו טאג רער ״ארט״ .דער פאקט־שער גרינ־
דער פץ דער ארגאניזאציע ױאם האט או־ף איר; פאן אױםנעשריבן די פאר־
שפרײטונג פון ערר־ארבעט און האנטװערקערײ צױישן ײרן ,איז געװען י .ב.
לעײינזאן אין סוף פון פאריקן ׳יארהונדערט ,ער האט זײן נאנץ לעבן גע־
װירמעט דער דאזיקער אירעע און האט אין א גמיםער מאם מיטגעװירקט
פאר איר פאפולאריזאציע,
אין די זעכציקער
יארן
פון
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יארהוניעיט
האט מען דער צארי־
שער מאכט געבעטן צו
געבן
א
דערלױבענ־ש
אייף צו שאפן דעם שפעטער־
דיקן ״ארט״ .אין א צײט ארום אין די דערלויבעניש רערהאלטן געװארן און
אזוי איז געשאפן געװארן דער ״ארט״ .װאם בילרעט די ראש־ תיבות פון
״אבשטשעםטװא ראםפאםטראניעניא טרודא״ .לכתבילה איז ״ארט״ געװען א
ךײן רוםישע ארגאנ־זאציע ,באגרענעצנדיק איר טעטיקי ט אײף רי רוםישע
ײרן .נאך דער ערשטער װעלט־מלחמה װען סזײנען אויף דער  .טעריטאמע
פון געװ .צארישן רוםלאנד אנטשטאוען גײע מלוכות ,האט ״ארט״ אויך
דארט געפירט א טעטיקײט אבער די ארגאניזאציע איז נאך געװען א קער־
פערשאפט ,װאם האט" ׳געארבעט נאר אין מזרח־אײראפע ,אין יאר 1920אנט־
שטײט די ״איט״־אוניאן; װאם פאראײניקט די ארגאניזאציעם אין די דער־
מאנטע לעניער אין אײן ארגאנ״זם אין שפיץ פון אוניאן האבן זיך געש־
טעלט דר .לעאן בראמםאן .רד  .א ,םינגאלאװםקי און דר .ד .לװאוױטש ,אין
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פארן דר.

בראמםאן און דר.

םינגאלאװםקי קײן

אמעריקע
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די שלאםערײ־אפטײלוננ אין לײפהיים.

און

שאפן

!!1::

דער שרײבער מאשינען־קנרם א 'ן • מינכענער ״איט״♦
רארט דעם אמעריקאנער ״ארט״ ,צז װעלכן םאיז נלײך צונעטראטן דער גא־
װערנער פון נװ־יארקער שטאט הערבערט לעהמאן . ,ערשט דאן װערט ״איט״
א װעלט־ארגאניזאציע.
ײ אקטיװםטע ארבעט א-ז םון ״ארט״ געפירט געװארן אין פוילן ,וװ
םיזײנען געשאפן געײארן אומצאליקע פאך־שולן ,ארבעטם־װארשטאטן70 ,
לאגדוױרטשאפטלעכע קאאפעי־אטיװן אוץ דער עיקר  -דאם וױלנער טעכני־
קום ,װאם האט אויםגעבילרעט הונרערמער ײרישע אײנזש־ניערן ,טעכױקער,
מעכאױקער א א.װ .א יאר פאר דער מלחמה ,אין םאמע ברען פון דער אנ־
טיםעמיט־שער פראפאגאנ־ע װען קײן פוילן איו געקומען־רר .א .םינגאלאװ־
םקי איז אדך געעפענט געװארן די לאנמוירטשאפטלעכע פערמע פון״ ארט״
א*ן נאװאםיולקי ,ביאליםטאקער קרײו .אט די דאזיקע צוױי פאקטן זײנען
דורך דער גאנצער ײרישער באפעלקערונג אײפגענומען געװארן מ* ט פרײ,־
אויך אץ ראטנפארבאנר האט ״ארט״ געפירט אן אקטיװע ארבעט.
א^ דאנק דער הילף פון ״ארט״ זײנען סס 3טויזנט ײדן באזעצט געװארן אייף
ערר .הונרערטער טייװטער ײרן האבן זיך געקאנט אײםלערנען א פרארוק־
טױון פאך און ארײנגענומען  -װערן אין װירטשאפטלעכן לעבן פון לאנד װי
נוצלעכע עלעמענטן .טאיז דא אױך כ י אי צו באמערקן אז אץ די ערשטע
יארן פון דער עקזיםטענץ פון ראטנפארבאנד װען רי ױנגע םאציאליםטישע
מלוכה האט געהאט אזוי פיל שױעריקײטן צו באקעמפן
■ — א־בערהויפט אין
הועער־יאר אין אוקראינע אין
 - 1921איז ״ארט״ געװען די ערשימע* אוים־
לענדישע ארגאניזאציע װאם איז
געקומען
צו
הילף
רער
פײערים
און
ארבע־
טער־מלוכה .שיקנדיק דאן די
באשײדענע
הילף
פון
זריעות
פאר די חרוב־
געװארענע ײרישע קאלאנעם אין אוקראינע .א דאנק רער דאזיקער הילף
זײנען די אנטלאפענע יירישע פויערים צוריקגעקומען צו זייער ארבעט .שפע־
טער האט ״ארט״ אויך געשיקט מאשינען און אנדערע מכשירים.
בײ הײנט צוטאנ האט^ שוין
״ארט״ 19
לאנד־ארגאניזאציעםז
 11מעבר־
לים און 9אין אײראפא;
רומעניע
,
טשעכאםלאװאקײ ,אונגארן ,בולגאריען/
שװײץ ,פראנקרײך,
ענגלאנד
,
פיילן און דײטשלאנד .בסײ צו העלפן די
שאר ת הפליטה צו נעמען זיך יצו פראמקטיװער ארבעט ,װי אויך צו שפילן
א באדײבנייקע ראל.
צו רעם צװעק שאפט ״ארט״ פאך־שולן ,אװנט־קורםן און ארבעטם־
װארשטאטן ,א באזאניער אכט װערט געלײגט אויף ערר־ארבעט ,איצט איז
געקומען די צײט ,װען די איר^ע פון פראמקטױויזאציע דארף װאם פלינקער
בײם ײדישן פאלק פארװירקלעכט װערן ,די ײדישע רײען זענען לײריקער נע־
װארן .אבער ךי נאצישע חיה האט אונדז נישט באװיזן צו פארטיליקן ,פאר־
קערט  -די תליה ײאם זי האט געורײט פארן ײרישן פאלק ,איז פארװאנ־
דלט געװארן אין א תליה פארן פאשיזם,
ארום ״ארט״ רארפן זיך קאנצענטרירן אלע געװנטע עלעמענטן .ראם
װעט זײן א ברכה פאר דער ײרישער באפעלקערונג .מיר טארן נישט פאר־
געםן אז מען קאן נ־שט זײן גלײכבארעכטיקט אן א געזונטער םטמקטור פון
דער ײ־ישעי באפעלקערונג ,װי ראט האבן שוין פארשטאנען רי פארשטײער
װאם האבן פאראוים געקעמפט פאר דער דאװקעת אידעע.
בן -נון♦

23

אונדמזר צוהונפט
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ײרישע יתומלעך פון בערגען־בעלזען זינגעןג זאג נישמ רךעמאל
אז ד<י גײםמ רעם לעצטן װעג״♦

ײריישע קינדערלעך אץ ארץ־ישראל זאמלען ודיצענע זאינגען
צו באצירן זײערע הײמען.

צװײ ײדישע קינײעילעך וזאם זײנען געבײרן געװארן אין
טא־זשיקיםטאן אין דער שמאט לענינאבאי♦ די קינרעילעך
י הײםן מלכהלע קריגער און משהלע גליקמאן♦ בײדע
קינרערלעך צוזאמען מיט זײערע עלטערן געפינען זיך
אץ דער אמער־קאנעי ' ? נע•

1

די 8־אריקע נירא לעװקאױיטש א־ז א טאבטער פון די הײליקע
שטאט ירזשלים.

-

א גתפע ײדישע יתומהלעך

אױיםגענומעגע

םץ

די פוילישע

קלאשטארן האבן צזר־קנעקערט צזם ' ײ־שן פאלק; ־עצט געפ-
נען ז־ך די ק־נדער א־ן פראנקר־יך ..רןזם ב־לד א־ז צזגעש-טק

י־ר־שע קיניער אפנעראטעװעטע פזן די נאצ־שע קרעמאטאר־
י ועם נאצ .אנאלן חײרא -טאנץ א<( א ל 8נער
י ,טם
א־ן רער אמעריקאנער זאנע.

ענ

$

יארן פזן ײדישן װעלפ קאננרעס.

^1־'

*מעריקאנער םעגאטארן חערן צו א רעיע פון א "ירישן םענאטאר מאם
פאדערמ אױף רעם אמעריק .םעגאט צו העלפן רי ײדן אין אײראפע

א גרופע " דישע חלוצים װאם האכן מיטגעמאכמ ציפערן זײנען אנגעקומען
קיײןא״י ,די פוײיר פון רי חלוצ ם איז נישט צו באשר־יבן.

בעם מײערםאן
אױםיערוױילטע ײדישע
שיינחייטס־קעניגן אין
שטאט נױ־יארק ,האטמיט
מזל חתונה געהאט,

*< *.־

^

א חלוצשע חתוגה אין קיבוץ דרור אין בארי ( איטאליע) ,דאם פאיל
שטאמט פון לאדז ,זי הײםט דאלא פרענקעל און ער מררכי בראן

א גרופע פוילישע ײרן וואם זײנען אנטלאפן פון פוילן קײן טשעכן .דאם
בילר איז אויפגעכאפט געױארן אױף דער םויליש־-טשעכישער גרעגעץ.
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ײדישט בילרמר פמ
דטר גאנצטר װטלט
*

אלע ״ ' ר״שע פאלי״ט״שע ארגאנ״זאצ־עם אץ די״טש״
לאנד׳ ארבעטן מיטן גרעסטן ברען כד״ צו באקומען
גענוג שפ -יין־פרארזקטן אד אנרערע פעקלעך פאר
זײערע מ״טגלירער ,אמשטארקםטן פזן אלע פאל״־
ט״שע ארנאניזאצ״עם אײף יעם געביט׳ארבעטן די
צע״רי אגודת ישראי; יאם *יילר װײזט אינדז װ״
אזױ די אגויה אין פאק״ננ ,פארטײלט זיערע מיט־
גלירער ד״ שפײז־פאקעטן װאם ז״י האבן רערהאלטן
פון אמעריקא.
לאנד • ־״ירשטיי״ר פ־ז ד־ צעיר• א־ו־ת ישראל ט״־ועז א־יש בשר׳ע • ־ 8״ז־*א? עטמ צו
פלייטל ־גע אץ א די־ 4ציעו לאנער ,װעלבע ,ײ ־אב; גאר װאפ ערהאלטעז ש•; ײ * דײ ? *• יײ ־־רא. : :

דאם זעלבע אױך א״ן באי״ נאיטאליעןן ארבעט ד״
אגודה זער א״נטענםיוו ,דאם ב״לר װײזט אונדז ,װ״
אזוי רי אגויה קאמיםיע פאישר״״בט די רערהאל־
טענע פאקע• ן פון ד״ צעירי אגורת ישראל א״ך
אמער״קא.

<י 1

טו״זנטער ״ירן אין בערגען־בעלזען נעננ .זאנע)
םאיזאמלען זיך ״עק טאג פארן בנין פון צענטראל־
קאמ״טעט ,כדי געײאײ צו װערן ױאם עם הערט זיך
ג״״עם ,מיט א ביםל װייטער פארך איבערהויפט
ק״ץ ארץ־ישראל♦
26

. .ן

■י
זײ י
־ ׳ .׳  .״

מ ,מ .אום־שקין ( א־ז צענטערן פלאנצט א בױם אין
.פראפ .אײנשטיין װאלר אין ארץ־ישראל.

די ערשטע יירישע פום בריגארע ױאם האט אין
צייט פון קריג ארויםמארשירט פון תל־אביב קיין
אײראפא כדי צו העלפן גרויס־בריטאניען אין איר
.ז־ג קעגן װעלמ םײני.

ײרישע פל טים רעגיםטרירן זיך אין שטעטל
 .גאכאר ײב דער פויליש־טשעכישע נרענעץ♦

**118

א נרופע גײ־אנגעקומענע חלוצ־ם פון פוילן יעצט
אין ארץ־ישראל ,לערנען זיך אויף די כװאליעם
פון םי וצ זײן ײדישע מאטראזן.
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מעלרוננען _ אוך

נאטיצך

די אויפנאמס טעג פון שעף־רעדאקטאר ,זײגען
דינםטיק און לאנערשטיק פון צװײ ביז פיר (.)4 2
אץ די װײטערע נומערן ״ײדישע בילרעד״ װעט
ועדריקט װערן א םעריע בילרער פון ײדישן
געזעלשאםטלעבן לעבן אין דער אמעריקאנער זאנע.
די רעיאקציע בעט אלע שרײבער און אלע די
װעלבע ש* קן בילרער מיט מאנוםקריפטן ,אז
דײןלעזבאר.
דאס געשריפט זאל זײן
אלע די װעלנע זוכן קרובים א 'ן אויםלאןד ,דארפן
די בילרער װאם פריער צוש־קן ,טיר מאכן
גלײבצײטיק אויפמערקזאם ,אז רי  ,ײוישע בילרער״
איז דער אײנציקער־ זשורנאל װאם װערט
צעשיקט אין אלע װעלט טײלן.
װעןאיר חאט אי פגעלײנט די ״ײדישע בילרער״
װארפמ אים גישט אװעקז גיט אים צו לײענען
פאר אײערע םרײנטן

אנטלויפט וישט פון א פארזאמלוננ װען עס װערט
געזונגעץ אדעי געשפילט די ״התקוח״ דורך
אייער אונטאקטישער האני־לונג פארשװעכט איר
עד ■ יױר פץ ײרישן פאלק.
אויב איר זײט א מימגליר אין א װעלכע עס איז
ארגאניזאציע ,װירקט אויף אײערע חגרים אז
זײ זאלן קויפן דעם אײנציקן ״ײדישן בילרער״
זשורגאל װאם גײמ ארוים אין דער אמערקאנער זאנע.

זאל אײערע קיניער לײענען דעם ״ײדישן בילרער
זשירנאל״ זאלן זײ זעען ײרישע בילדער פון דער
גארער װעלט ,זאלן זײ זיך באקענען מיטן ײרישן לשין,
מיט א ייריש ליד און מיטן ײדש קולטורעלן לעבן.
זער װיכטיק פאר די ,װאם
״ײרישע בילדער״ װעגן זײערע קרובים♦
די רעדאקצ־ע ״ײרישע בילרער״ דערהאלמ א םך
ברױו פון פארשײרענע שטעט און לאגערן װאם
נעטן אז די רעדאקציע זאל זײערע זוך־אנאנםן
געבן ,כדי מיטצוהעלפן אויםצוזוכן זײערע קרובים.
די רעדאקציע איז צופרירן צו העלפן יערן ײרן
אין דער ראזיקער ארבעט .מיר בעטן אבער די
אלע מענטשן װאם שײיבן צו אונדז װעגן זײערע
קרובים .צו געיענקן די פאלגגדע כללים:
 )1שיײבמ מיט טינט ניט מיט קיין בלײפעדער.
 )2שרײב^ט אויף אײן זײט פאפ-ר' .
 )3שטענדיק זאל דאם נעשריבענע זײן קלאר,
לעזבאר ,אײער נאמען אין שטאט פון
װאנען איר זענט♦
 )4אויב קאנט איר נישט שיײבן ײדיש דאן
זאל פאר אײך שרײבן א צװײטער ,צו א
ײדישע רעדאקציע דארף מעו שרײבן ײדיש.
§) א זוך־אנאנם אן בילר ,קאםט 50מארק,
שרײבן

מיט א

דיי אדמיניםטראציע פזן יד ״ײלרישע ב״לדער״
זוכט אגענמן אץ פאלגניע לאגערן:

פאקינג ,פעלדאפינג ,באד־רײכענהאל
אה בערגען ־ בעלזי♦ דעפלעקטאנטן אויף
אלבערצונעמען רי פאיטרעטערשאפט פון אונחער
רליכן זשורנאל ,װל אולך דאם אנעמען א נ א נ ס ן
גראטולאציעם דארפן ־ .זיך פערזענליך

ברױו צו די

װעגרן און דער

כײ מינכעז אירמען פרידערשטר♦ 48
האםענהעזקע1ײ
עליאש װוין־ארט
פײט
אונררא־טעאם.83
צימער10
קאםעל בלאק5
געבוירן אין גיםקא ביי• ראזװאדאױ (גאליציען) דעי־
זון פון ישראל פײט ,זוכט זײנע פעטערם חײם פײט
1925
און משה פ ײ ט נעבוירן אין ניםקא .אין י  $ר
14
אװעקגעפארן קײן נוי־יארק.
ראפאפארט װױן־ארט האסענחעזקע
רא? א
.1025
בײ קאםעל בלאק 5צימער 54אונררא־טעאם
געבוירן אין סטראמיעץ געװוינט פארן קריג א־ן
ראפאפארט
װאישע ,זוכט איר בױיער יצחק
װאם איז אין יאר 1938א׳פנעפארן קײן באלױייע
(זיר־אמעריקאז מיר בעטן רי אויםלענדישע פרױםע
15
דעם אנאנס איבערצורריקן.

בילי־ ססומארק.

מיר בעטן אלע קאמיטעטן ,לאגערן קולטור־טלער,
ױאם דערהאלטן די ״ײדישע בילרער״ זאלן װאם
פלינקער אײף אונדזע פאסט־טשעק־קאנטע11410
צושיקן די אפרעכנוננ.
הרופ לוד וװין־ארט דעגעני־ארף אלמע קאזערנע
קבוצה החורש פון םטאניםלאװ (פוילן) זוכט
^ 18
קרובים און באקאנטע.

א נײעס פאר

שוין דער ^ ינען!

אימיניםטראציע

גרעפעלפינג

כײמאװישט אלתר וױין־איט קרײבורג אם־
אינן נוטענבורגער־שטר( 114 .בײערן) זוכט זײן
פעטער כימאװישמ אהרן געביירן אין פיעטריקאױ־
טריבונאלםקי (פוילןן -ער געפינט זיך יעצט אין
אמעריקא .און זײן קוזינע טאבטשא פלורװיםקא
פארן קריג געװוינט אץ לאחש פיעפשאװא,21
יעצט אין אויםטראליען .די אויםלענײשע פרעםע
5
װערט געבעטן דעם אנאנם איבערצודריקן.
יאגהאװיאה פין יעי ה״ם נל־יבמאן
מאיר
פון װארשא ,זוכט קתגים און באקאנטעמעלר; זיך
סצ ^
אי־גרינג בײ פרײלאםינג בלאק88/6

די ײדן

אין דער אמעריס♦ זאנע

דאם לייער ־ בוך פון דיכטער
די טעג איז איױםגעפארן אויף נאםטראלן יד פריש גענרינדעטע
ײדישע אפערעטן טעאטער אונטער דער לײמונג פון באקאנטן
ארטיםט פון לאדזשער מעאטער ״פילהארמאניע״

 .יצחק ן

3־ ״אונחער להוי־חמהי1

ש .צוױליך

 160זײטן; גוט פאפיר ,שײנער דרוק ,מיט א בילד• פון מחבר
קאםט 29מארק אן עקזעמפליאר .שוין צו
דאם נוך
באקומען אין ליטעראטךפארבאנד ,טעלשטר .ס  12פועלי־צױן,
מאריא טערעזיא שטר 9 .אין די קולטור־אמטן ,מינכען.
געלט״םאראוים!

מיטן אנטײל פון

חיהלע שיפער
רישארד ליפשיץ
ש .צװיליך

אויף ואכנאמע װערט נישט נעשיקטו

א־ן א רײכן אפערעמן און רעװי־פראגראם .צופ ערשט װערט
פ ײ ע ר**
אץ 1אקט ,,צ י פ ס ע
אויסגעפירט

אץצװײ*ן ' *יל* א

דעם פרעזעם פון ײדישן קאמיטעט אין מינבן

הערשל שװימער
ציס
פיל פרײד און
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געבורט8ין י" עו

אין

רעװי

פראגראם

מװיקאלישער לײטער ג א ל ד י ן♦ קאנפעראנםיער♦ר
רעזשי ש♦ צ װ ' ל ' ך

פרוי
זוגעלע
גליק שלמה

חנח צוויליך
טאלעה

ק^ טיטעטן

פראגק

גרין

און לאגערן װאפ װילן יד טרופע איגלאזץ ײ ייך ?אנעו ייך
װעגךן גרעםעלפיגג איןײדישן־קאטיטעט.

אויף א פארלעזונג אין סאמע גיהנס

װו ^יו *^1 :
ע{ £ , **** 7{# £
|1
^יי׳״י׳זג *־
ג* $8£י

׳־• * # ? <*}•• .ייי ^ מ ^• / 7ד/וי־׳5 ^.

^2־ '3.
>ד?<י;<• ׳ ^-; ;•?".״ד' !••

■•*1^ ^*!-•£

י;
■
יהלסין4/ .

*׳■

י= ^

ג־כ ^א

 .זייור
צװ״גןען•

//

•;

'< .י<;־;,״י•

**1111
^
ן׳ד־״ל

נענעיצס צײענט םאר די נײעט װי אזױ די ענגכענדער נאהאנדיצעז אירעז אוז חיטלער עט קאט ^יגז .אפלאדירען  :.הוךא םאר דער ענגלישער .
סאציאליסטי׳סער רעניבוגנ ! עס צעבע !• . . .
^|! |^ 1|||^> 1,ח^||^ <1ן|>^ 1ן ||^ 1ןןו^ <1|| ^ 1ן|<^ 1ן<^ 1|||^< 1ן ||^ 1!!|^ 1||'1||| ^< 1,|^ 1!!|^' 1!||^ 1ן||^ 1!||^ 1|||^ 1ן |<|^ 1ן| || ^ 1ח^|1
^ 1|||^ 11ן,^ 1|,
^ 111
,^ 1111
,^ 111
1^ 111
)^ 11,
^ 11
,^ 1111ןח^|
^ !11ן||^ 1|,^ 1||^ 1וו|<,^ 1<||^ 1
^ 1<||^ 11ן|^ 1|||^ 1ן,ח ^||^' 1||^ <1

ל׳אכז
דאהטױרים דײייסן
איז

עס לוינם זיך

גטזונט
א ביסעלע פרײלעך זײו

אין שר-יבער־פארבאני־ פרעגט אײנער דעם
שטײענדיק אמאל אויף דער גאם ,קומט צו מיר
צו א ײר מיט א פושקע און שרײט ״צדקה תציל צױ־־ט;; אװ דאם טאקי אמת .װאס מען זא :ט אז
ממות / ,װארף איך איײן א מארק און קוק זיך א זשענ• א־ז נאענט צו משוגעת?
אום און זע ניט די לויה,
 ענטפעיט אים רער צװײטעי ,יא ,װען ערפרעג איך דעם ײדי
גײט באװכן א משוגעים־הװז,
——0
ך׳ ײד װי איז די לויה?
װאם ה״םם פאליטיק; א מאן װאם ניט .אי־ך
 זאנט ער מיר ,נישט אין מינכען,די האנט פאר די װאלן ,און נאך די װאלן גיט ער
פרענ איך אים ,װי־זשע קומט יאיר דא אהעי?
 רופט ער אוים מיט כעם.אײך רי פלײצע,
 נעזען א ײרן ,פאר זײןי מארק  -זאל א*ךא־ם מיטברענגען דעם טויטן.
װ$ם א פען שרײבט אן .קען -מען מ־ט
—— 0
קײן האק נישט אױםהאק .און ױאם א האק
דער דיכטער דוד װאלפע גײט די לעצטע טעג קאד אויפטוען קאן צומאל א פען
באשרײבן.
ארום שטארק פארטראכט.
אײנמאל פרעגט אים א חבי  -דו,־?
איז דאם אמת אז קײנער צװײפלט
שוין
נישט,
א מאן פרענט ז -ין פרוי  -חנהלע א־ך
אז די ערר א*ז קײלעכדיק.
בעט דיך? זאג מיר ,איך װוין שוין מיט דיר
'דער פארטראכטער ריכטער ענטפערט באלד.
א טיץ יארן .גיב ריר צו עםן און חאםט ב*י
קײלעכריק שמייכעלדיק .מען דאיף װענן דעם מיריאלדאם נוטס און האסט מיר נאך ,קײן
א טראכט מוען.
איץ מאל ני שט געבענטשט.
יאקעגן די לעכט ,נישט זײ גיבן דיר עםן.

נישט זיי נאקלײרן דיך ־ און יע־ן פרײמיק
נעמסטו זײ ארום און בענטשט זיי.
די פרױ < ;אט לאנ  :גישט נעטראכט און
געענ זערט״  -אז דו װעסט אזוי ברענען
וױ ד ליכט ,װעל איך דיך אויך בענטשי.
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מיר זומ אוכדזערע פרוכ״ם
פאמוניסאט פױ דער לאחשפר־
לאנדםמאנשאפט.

װאםעראל־
מארענשטײן אברהם װוין־ארט
פינגען קרײז אאלען ,אולריך־שטר 9/5 .מוירטענבערג),
זוכט זײן שװעםטער בײלע קוראנט פון פשיםכא פון
דער הײם מארעגשטײן ,וױ אויך זײן קוזין אברהם
זאלאטקאפםקי פון טאמאשאױ־מאואיױעצק .געפינט
זיך יעצט איז אמעריקע (קאל־פארניען),
די בױרער בראצהי ארעק און אברהם פון לאחש,
געװו־נט פארן קריג זאכאיניא ,13זוכן ףיער ברורער
העניעק בראצקי ,װאם איז אין יאר 1939אװעק
קײן רוםלאנד ,געװעזן אין נאװא־םיבירםקאיא־אב־
לאםק־פראקאפיעםק .,דװארצאװא .10װער עם װי גם
עפעם פון אים װערט הערצלעך נעבעטן צו שרײבן
אויף דער א דדעם:
^. 9.
רעהבול־שטח♦18
א ,בראצקי װײרן אבפ,

פרײלאםינג,
פיגא צילאוװנאח £אײנרינג בײ
בלאק 38זוכט
פאםט־פעלרקירכן אונרא־טים סזס1
זײן פעטער אין אמעריקע (טשיקאגא) מיטן נאמען
גאלרמאן איצעק ,די אויםלענדישע פרעסע װעיט
^. 18.
געבעטן ועם אנאנם איבערצודריקן.

בײ

ײםףי היכןעלבאם וװק־ארט אײנרינג
אונרא־טים1070
פריילאםינג ,פאםט־פעלרקירכן,
בלאק .38/1געװוינט אין װארשע אויף מו׳ אנאױסקא
 ,22זוכט זײנע קריבים און פריינר.

חײם

אננא

מארמלים

פון

געבוירן אין פולאװ ,געװוינט פארן קריג אין װאר־
שעי זוכט אירע קרובים אין פראנקרײך און ארץ־
ישראל .מיר בעטן אלע אויםלענדישע צײטונגען דעם
אנאנם א־בערצודריקן .װענק זיך צו דער רע־אקציע
״ײדשע בילרער"♦

לא־זש,
אין

(רזשאקװעס) געבוירן
יצחה שאך
אין יאר 1929עמיגרירט קי־ן פאריז ,אץ יאר1942
געוװינט אין ליאן ,װעימ געזוכט חרך דעם שװעם־
גרשון פראנקפורט -
גרינבאיד
טערן־זון
צײלםהײם פאפענוױױע .50מיר בעטן די אויםלענ־
דישע פרעסע איבערצודױקן דעם אנאנם.

ישראל ראזנער,
געבײדן אין ראיאוטם ,אין
יאר 1917געװוינט אין
טשערנאװיץ ,אין יאר1941
בעת יעראפענםיװע פון
די רײטשן אװעק  .און ביזן היינט־קן טאג איז פון
אים נישטא  -קײן שום ידיעה,
װער עם װײםט װעגן אים ,א  -ער װעגן זײן ־גורל,
ביטע מיטצוטײלן זײן מוטער און שױעםטער ,װעלכע
וװינען אין גרעפעלפיננ בײ מינכן .מאר א־א־־ך־
שטיאםע.45

30

הלײנבוים,

ג־יבײרן אין יאר 1912רעם
 21פעבח אין קױשניע־
ו ץ ,יעצטיקער א־־רעם:
רעגענםבורנ שטאלצװינגער

מעכל ליפשײןדער זון פון אברהםמררכ• פו-ן
לובלין זוכט זײן בױדער לעמל ליפשיץ ,געבויין א־ן
יאר 1015אץ לובל־ן♦ זוכט אויך זײנע פעטערם און
װאםװױנען א ןנ־ו־יארק ,אורװװײ און
מומעם,
איץ־ישראל ,װענדן ז־ך  :מ ,ליפשיץ .העם־ליכטענױ
בײ קאםעל ( העםסען) קאמפ קאלטקאפ אונרא־ט־ם״
 613בלאק,2/3
אײזענשטײן
דער תײם

^. 19.

דיעג ,1/ 1זוכט זײן אנקל
גוױםרינםקי אין נױ־יארק,
זי ן ברודער שלמה קל־ינ־
ביים אין פראנקרײך און
אויך א ברורער פון דער
לא  ^■-ער געטא .װאם האט געװוינט

זגעחשער, 51

איך בעט אלע א ^םלענרישע צײטונגען דעם אנאנם
איבערצודריקן,
שפירא וױין־ארט װינרצײם בײ נירענבערג
ח♦
אוגררא טעם  621 .זוכט חנטשע שעניאק פון
לאמזשע געװען אין קויב־שעװ ,די אױםלענרישע
פרעסע װערמ געבעטן דעם אנאנס א־בערצורריקן.
לי ^ןײן נעבויערן אין קוטנא װוינט
אברהם
באנהאף־שטראםע 64טעל,391 ,
אין פעלדאפינג ,
זדכט זײנע קרובים און פאריז ,קאנא־ע די פאמ ליע
מארקום ,די אדסלענד־שע פרעםע װערט געבעטן
רעס אנאנם איבערצודריען.
2

אונחערע ליבע קװינען

רעניא

װײנבערג
 -און -

פעלעק רעכטםמאן
צו זײער חתונה ,װינטשן
מזל־־טויב
מיר א הארצ־קו

פאמ ,זילבערבערג,
פטאשניקלאנדםבערג

זונטיק דעם 2־טן ד .ח .איז אײן לאקאל פזן דער
ײי־* שער קינא מעל־שטר 45 ,פארגעקומען די גר־ג־
דונגם פארזאמלונג פון יער לארזער לאנדמאנשאפמ
בײ דער אנװעזנדדיט פון א גרויםער צאל לאיזשער
ײ־ן♦ מים רעדעם ױינען ארױםגעטרעטן  ,הרב היאין
ליװעראװםקי ,אברהם מאראקא ,רער♦ ש ,פראנק
שיע װיטעלזאן ,דיאמענט און אנרערע,
נאך פארשײרענע אױפקלעתנגען און א ינגע־
פלאםענע פארשלאגן ,איז אױםגעװײלט געװארן א
קאמיטעט פון  15פערזאן♦ אייפן ארט איזגעשאפ״ן
נעויארן א גרעדונגם־פאנד פון װעלכן עם איז גע־
שפענדעט געװארן פון א־יניקע העין דערונטער פון
די הערן צינאמאן און פרידמאן א גרעסערע םומע,
מיטיואך דעם 5־טן ד .ח ,איז אץ לאקאל פון דער
פיילישער פערעראציע י פארגעקומעו די ערשמע
ז צוגג פון דעם גײען אױםגעוױילטן קאמ־מעש ,מיטן
פאלגנרן םרר הױם:
 )1אויםװײלן א פרעזידױם.
 )2פעםטשטלן דעם טאג פון טרויער אקארעמיע,
 )3אויםװײלן א רעראקציע קאלעגװם ,״
 >4אויםװײלן א רעװיזיאנס קאמ־סיע,
 )5אגשליםן א קאנטאקט ״מיט אלע קהילות
קאמיטעטן ,לאנערן און ק־בוצים װי עם געפינען
זיך לאדזשער ײרן ,כרי זײ צו ארגאניזירן אין אײן
לאנרםמאנשאפט ,חכר מאראקא ,עפנט די זיצונג
און גיט איבער א גענויען באריכט פון דעי ביז
איצטיקער אפגעטוענע ארבעט ,נאכער עפנט זיך א
דיםקוםיע אין װעלכער עם האבן אנטײל גענומען
כמעט אלע אנװעזנרע .נאך״ די1ריםקום־ע װערט
אי־םגעװײלט א פיעזירױם ' פון פאלגנרע העין;
פרעזעםז הרב הנאון לאזאראװםקי. .
װיצע פרעזעםןז אברהם מאראקא און א'נזש,
וױטעלזאי.
גענעראל םעקרעטאר :רע־• ש ,פראנק,
פארטרעטער; משה בערגער♦
קאםירעח שיע װ־טעלזאן,
װירטשאפטם־אמט :אינזש• דאקטארמש־ק ,גיאיקא
און פיטערמאן.
רעראקציע קאלעגױם; ״רע־י .ש .פראנק ,רעח
בונץ ,ד״ר װינאקאמין .אינז .גאלררינק לערמאן,
מאראקא ,א־נז .אלטער און לאםמאן.
חבר־ם געריכטן הרב לאזאראװםקי ,פיטערמאי,
אלטער .רעװיזיאנם־קאמיםיע :םרידמאן אלטעי און
לאגמאן♦ מיט א מערהײט שטימען איז פעםטנע־
שטעלט געװארן ,אז דעם גרויםן יזבור אװנט פון
יי לאחשער ײדן,

װעט װערן

אדורכגעפירט8

טעג

נאך פסח ,דעם ס 2־טן אפריל ,אין צוזאמענהאננ
מ־ט די ערשטע גרויםע או־םזירלונג פון רי65
טײזנט לאדזשער ײדן קײן כעלמנא.
עם איז אויך באשלאםן געװארן אױיםצולאזן אן
או פרוף צו אלע לארזשער ײק װאם געפינען ז^ ך
אין דײמשלאנד ,אז״זײ זאלן וױ אמשנעלםטן רארט
ארט־קאמיטעטןיאון
װי זײ געפינען זיך ,שאפן
צושיקןכרי
רעגיםטרירן זיך און די רשימית
פעסטצושטעלן װיפיל לאחשער ײרן עם נעםינען
זיך צװישן רי שארית הפליטד״
ח נרויםע טרויער אקאיעמיע װעט פארקומען
אין מינכענער שטאט־שול מעל שטר 45 .פינקטיליך
 12אזײגער ,מיטן אנטײל פון אלע לעבנגעבליבענע
גאנץדײטשלאנד,
םון
ײדן
לאדזשער
צײטװײליקער אירעם :איפמאנוגער־שטר54. .
פעדעראציע פון פױלישע ײדן לאדזשער
לאנדםמאנשאפט
דער קאמיטעט

^ײװא״־מטלתננטן
די צענמראלע ״ײװא״־ארגאניזאציע אין אמע־
ריקע ,האמ אונ־ז צוגעשיקמ אײניקע װיכמיקע
מעלרונגען ,כרי דורך אונדזער בילרער־זשורנאל צו
פארעפנמליכן פאר דער שארית־הפלימה.
שבת דעם  18־מן,יאנואר איז אין דעם גױיםן
אויױטאריע פון מעאמער־קאלעדזש אין נױ־יארק.
פארגעקומען פאך)י יאר1947
די 21־מע ״ײװא״־
קאנפערענץ ,מימ רעפעראמן
זײנען
ארויםגעטרעמן
די אנגעזעענםטע קולמור־מוער ~ פון אמעריקאיער
יידנטוס ,כמעמ -אלע רעינעי האבן אין זײערע
דעפעראמן זיך קאנצענמרירמ ארום דעם חורבן און
אויפבוי פון ײרישן לעבן אין אײראפע,
זונטיק דעם 19־מן יאנואר איז פארגעקומען א
מראדיציאנעלער באנקעמ פוך ״יױ׳א״ אין װעלכן
עם האבן אנמ־יל גענומען די אנגעזעענכטע
פערזענלעכק־יטן.
מאגטיק דעם ס 2־מן יאנואר איז פארגעקומען די
אפיציעל4ע ער^ פנונג פון דער אויםשטעלונג ״ײדן
דן יז -ײראפע
 1946- 1939״ פארבונין מיט א
*).םנשאפטלעכער זיצונג.
־ דעם  22־טן יאנואר איז די 21יאריקע ״ײװא״
ראנפערענץ פײערלעך געשלאםן געװארן.

ײדישט שריפטן
דער ײדישער לימעראמן און זשורנאליםמן־פארײן•
אין פוילן ,האמ ארויםגעגעבן א לימעראדש זאמל־
בוך ״ײרישע שריפמן״ ,דאם א*ז דאם ערשמע בוך
נאך אן איבעירײם פוןך יאר ײדיש קולמורעל
לעבן אין פוילך
אין בוך באמײליקן זיך אײניקע אנגעזעענע
זשורנאליםמן ,ײכמער ,לימער׳אמן און נאװעליםטן
פון דער הײנטיקער צײט ,װין לעאן פינקעלשמײן,
נחום באמזע אפרים קאגאנאװםקי ,רחל קארן,
חײם גראײע שלמה בערלינםקי ,אברהם זאק,
א .םוצקעװער ,משה גראםמאן ,ב .מארק ױםף
ױבינשמײן ,ה םפארר ,יצחק ' אנאםאװימש ,ישראל
אשענדארף חײח לײב פוקם ,יצחק פערלאװ♦ ,י
אקרומני ,י .ש .קאמשערגינםקי ,מ .נורעלמאן און
א  :יערע.
מיר באגריםן רעם ײרישן לימעראמן
נאליםמן־פארײן אין פוילן .איבערהויפמ
וע־אקטאר לעאן פינקעלשמײן און דעם
נחום באמזע ,פאר זײער װיכמיקע
ארבעמ.

און זשור־
רעם שעף־
םעקרעטאר
קולטורעלע

נײע מיטארבעטער
אין דער רעדאקציע
״ײדישע^
בילרער׳
די רעיאקציע ״ײדשע בילרערי׳ טײלט
מיט אירע לעזער ,אז אץ די קומענדע
נזמעין הױבן םטאביל אן מימצזאר־
בעמן א גאנצע רײ נײע שרײבער,
ךערונמער

הרב

נװיצע רעליגיעזעי דירעקמאר אין דעי
אמעריקאנער זאנע] ,און דער דיכטעי

דוד װאל&ע
נגענעראל ־ םעקרעמאר פון ײריש;
שרײבער־פארבאני].

זאלן אייערע הענמ געבענמשמ װערן*
—— 0

פון ״ א ר ט

—— 0

דר♦

מ♦ גלאטשטיץ,

דער אוצר פוז דער ײדישער שפראך
־־־־־־־  .א נײע מוא־פוסליהאציע

א סעםינאר £אר אינם־
טרוהטארינס—שנײדערינס

נחום סמומשקאװ האלט בײם פארענ־יקן זײן
איבעט ״דער איצר פון רעי ײרישער שפואן״♦
דאם א*ז א זאמלונג פון ײרישע װערטער און אי־
דיאמען קלאםיפיצירט לױט די באטײטך די א־בעט
װעט האלטן בערך ססס 1זײטך דער ״ יװא״ האט
גענומען אויף זיך ארויםצוגעבן די דאזיקע ארבעט.
עם װעלן געמאכט װעח אלע אנשטרענגונגעך אז
ץי זאל אפגעררוקט װערן אין יאר
♦1947

די צענמראלע געז .״ארט״ אין מינ־
כען ,פארװירקלעכמ אין לעבן די
באשלוםן פון 3־טן ״ארט״־צוזאמענ־
פאר .עם איז געעפנט געױארן א םע־
מ־נאר פון װיכטיגסמן םפעציאלימעטן־
צוױיג  -שנײדערײ .עס װערט געגעבן
די אינםמרוקמארינם די מעגלעכקיימ
זיך צו פארפולקאמען אין זייער פאך
מעארעטיש און פראקטיש,

־למבן
לערנען  22שילערינם ,דער קורם װעמ
דויערן 2װאכן,
אינגיכן װעלן װערן דערעפנט ענ־
לעכע סעמינאק פאר אינםמרוקטארן
פון אניערע םפעציאױטעטן.
—— 0

דורך געזעלשאפט ״ארמ׳י װערמ
ארגאניזירמ א דאמען־שניױערײ־קורם♦
עם לערגען 30שילערינם .דאס איז
דער אנפאנג פאר א גרעםערער פאכ־
שול אין אויגםבורג.
—— 0

העברעאישע איבעחעצונג פון ד״ר
שאצסים ״מרות ת״ח״
♦י

דער פארלאג פון ״השומר הצעיר״ האט זיך גע־
װענדעט װענן רעכט איבערצוזעצן אויף העברעא־ש
יד ארבעט פון ד״ר י .שאצקי ,״גזרות ת״ח״ ,װאם
דער ײדישער װיםנשאפטלעכער אינםטיטוט ־־ ײװא
האט אױיסגעגעבן אין װילנע

אין
.1938

דינםמיק .דעם 19־טן ד .ח איז
פאיגעקומען אין לאנ־םבערג אץ די
רוימען פון פאכשול רי פײערלעכע
רערעפנונג פון םעמינאי .בײם דער־
עפענונג האבן אנמײלגענומען די אינם־
פעקמארן פון ״ארמ״־צענמראלע אין
מינכען פאר דאמען־שנײרערײ פרל.
גרויער ,פארמרעמער פון ״אונררא״,
פאױואלטונג פון לאנדםבעוג .דירעק־
צע פון ״ארט״־פאכשול לאניםבערג ,י
פיל געםט און שילער .אין םעמױאר

צענטראל פאכשול אין
פירטז־צװײג
רורךגעז♦

״איט״ װערט דא

געג־

ריניעט א צענמראלע פאכשולע .פאר־
לויפיק װעט װערן דא נעלערנט* מע־
נער־םפעציאלימעמןז טישלערײ ,עלעק־
מרא־מעכאניקער ,ראדיא־מעכאניקער.
עם װערמ אוץ ^ געפלאנמ
ביי די פאכשולע א אינטערנאמ.
צו

——0
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